
ntOLEfARI PIN TOATt fAKitt, ONtTI-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAflE FIZICA Șl SPORI

ANUL XXXVIII - Nr. 10241 | 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 11 noiembrie 1982 |

La capătul unui meci pasionant prin răsturnările de situații,

ambele echipe onorînd un derby de tradiție al rugbyului nostru

DINAMO A ÎNVINS PE MERIT STEAUA: 18-15!

La 21 noiembrie, alcficri pentrn consiliile populare

BAZA MATERIALA A SPORTULUI 
SE DEZVOLTĂ Șl PRIN GRIJA DEPUTAIILOR

„Eternul derby" Steaua — 
Dinamo, incontestabil cap de 
afiș al celei de a noua etape 

Enciu Stoica unul dintre principalii autori 
ai victoriei dinamoviste, lansează un atac al 
campionilor Foto : Ion MITIĂICA

în Divizia „A" la rugby, dis
putată ieri, s-a încheiat cu 
victoria dinamoviștilor: 18—15 
(12—3). Acest meci a atras 
foarte multă lume și nu cre
dem că a fost vreun spectator 
care să regrete drumul făcut 
pînă la terenul din „Ghencea".

în campionatul de polo

EFICACITATEA CRESTE, 
DAR UNDE GĂSIM PORTARI 

PENTRU ECHIPELE REPREZENTATIVE ?
Deși ne-a oferit o serie de 

rezultate contradictorii, cel de 
al doilea turneu al Diviziei 
„A" de polo nu a adus mo
dificări în clasamentul primu
lui eșalon. Dinamo București 
a izbutit — datorită în special 
juniorilor săi talentati — să 
cîștige net confruntările cu 

sale adversare,
cîștige net 
principalele ___ _________,
distanțîndu-se la 4 puncte de 
Rapid și, respectiv, 8 puncte 
de Crișul ® în cele două der- 
by-uri cu Rapid și Crișul, Vlad 
Ilagiu, care candidează cu cele
mai mari șanse la titlul de 
potoistul nr. 1 al tării în 1982, 
a marcat 12 din cele 21 de 
goluri ale echipei sale. • A- 
propo de eficacitate : în cel de 
al doilea turneu s-au înscris

0 nouă calitate in activitatea unităților sportive sindicale

ESTE NECESARĂ 0 CONTRIBUȚIE MULT MAI SUBSTANȚIALĂ 
LA RIDICAREA NIVELULUI GENERAL AL PERFORMANTEI!

Am subliniat, în numărul 
nostru de Ieri, unele aspecte 
privind desfășurarea si eficien
ța cursului de perfecționare a 
cadrelor de conducere din clu
burile si asociațiile spor
tive ale sindicatelor, organizat 
de U.G.S.R., împreună cu 
C.N.E.F.S. șl Academia „Ștefan 
Gheorghiu". Dezbaterile, expu
nerile. schimburile de expe
riență, activitățile practice — 
cuprinse în programul cursu
lui — au constituit un ex
celent prilej de îmbogățire a 
cunoștințelor tuturor partici- 
panților, factori cu importante 
atribuții în unitățile de bază 
ale mișcării sportive sindicale. 

Pentru că derbyul a fost real
mente onorat prin joc, disputa 
aprigă dar mai puțin specta

culoasă din prima 
repriză fiind ur
mată, după pauză, 
de un joc capti
vant, cu multe mo
mente in care e- 
chipele și-au eta
lat adevărata mă
iestrie. Adăugind 
răsturnările de scor 
— desprindere a 
campionilor, reve
nire în trombă a... 
foștilor campioni, 
final dinamovist — 
avem, pe scurt, 1- 
maginea unei par
tide pasionant», 
demne de renume- 
le (majorității) în
vingătorilor Fran
ței I

Dinamo a părut 
mal decisă din 
start. Chiar după 
prima margine — 
deci în minutul 1 
— PODĂRASCU a 
reușit un drop de 
efect. Ion Constan

tin a beneficiat apoi (mln. 2 și 
12) de două lovituri de pedeapsă, 
pe care le-a ratat S-a jucat, in 
această primă parte de meci, 
mai degrabă pe Înaintare, cu 
numeroase lovituri de picior, de 
o parte și de alta, sub imperiul 
cîștigului de teren șl al... pru-

528 de goluri — în medie, a- 
proape cîte 19 de fiecare joc 
— cu 43 mai multe decît in 
turneul precedent. Aceasta 
este o consecință firească a 
preocupării celor 8 echipe de 
a juca modern, cu cît mal 
dese contraatacuri. • Numărul 
mare de goluri are însă și o 
altă explicație, aceasta mai 
pufin plăcută : există la a- 
ceastă oră o evidentă criză de 
portari. Cei doi apărători al 
butului primei reprezentative 
nu au avut prilejul să se re
marce ; Doru Spînu (Dinamo), 
teșit din formă, nu a prea a-

Adrian VASILIU

(Continuare In pag 2-3)

căreia îi revin sarcini de mare 
responsabilitate în îndeplinirea 
exemplară a prețioaselor in
dicații si orientări cuprinse în 
Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU Con
ferinței pe țară a mișcării 
sportive din primăvara aces
tui an.

Subliniind, încă o dată, va
rietatea și importanța tuturor 
temelor dezbătute, vom insista 
astăzi asupra concluziilor — 
direcții de activitate practică, 
concretă, la noi cote de calita
te și eficiență — prezentate 
în finalul acestei acțiuni me
nite să contribuie la o sub- 

denței. O fază mai spectacu
loasă a reprezentat-o aceea din 
min. 18, cu Murariu in prim- 
plan și cu Cioarec stopat foar
te aproape de but. Un placaj 
decis a suportat, opt minute 
mai tirziu, și David, pentru ca 
în min. 27 ALEXANDRU să 
puncteze spectaculos din drop, 
tot după o margine, egalînd. 
Numai șapte minute a rezistat 
însă egalarea : la o grămadă 
ordonată, Paraschiv a urmărit 
impetuos balonul Ieșit în partea 
Stelei (să precizăm că demiul

Geo RAEțCHI

(Continuare în pag. 2-3)

Vineri, la Buzău, și duminică, la București

ROMÂNIA - R. f.
Continuînd „serialul" parti

delor internaționale din acest 
sezon, reprezentativa masculi
nă de handbal a României va 
lntilnl mîine, la Buzău, șl du
minică, la București, în Palatul 
sporturilor șl culturii, selecțio
nata R. F. Germania. Sînt 
meciuri tradiționale, care se 
dispută anual și care stîrnesc 
mereu un interes deosebit.

înaintea acestor partide, bi
lanțul întilnirilor România — 
R. F. Germania este următo
rul : 33 de meciuri ; 20 ciștl- 
gate de România, 4 egale, 9 
Victorii ale R. F. Germania, 
571 de goluri marcate de „tri
colori", 508 primite.

Reprezentativa României are 
Ia dispoziție următorul lot : 
Munieanu, Buligan — Drăgă- 
niță, Berbece, Roșea, Bedivan, 
Stingă, Măricel Voinea, Oprea, 
Vasilache, Jianu, Mirică și Po
rumb. Antrenorii Nicolae Ne- 
def și Lascăr Pană speră în 
recuperarea lui Marian Du
mitru și George Dogărescu, a- 
flați sub îngrijirea dr. Con
stantin $erpe după accidentele 
suferite în acest sezon. Echi
pa va fi lipsită însă sigur de 
aportul lui Cornel Durău sl 
Iosif Boros — accidentați și 
Alexandru Folker — reținut la 
Timișoara pentru pregătirea e- 
xamenelor ultimului an de fa
cultate. Evident, lipsa cea mai 
importantă este a conducăto
rului de joc Iosif Boroș, pe 
acest post urmînd să evolueze 
Mircea Bedivan, specializat în 
ultima vreme ca extremă.

Oaspeții, ambiționați de eșe
cul de Ia campionatele mon
diale găzduite anul acesta chiar 
de țara lor, și-au refăcut e- 

stanțială dezvoltare a sportului 
sindical.

în numele Biroului Executiv 
al C.N.E.F.S., tovarășul gene
ral locotenent Nicolae Stan, 
vicepreședinte, a relevat im
portanța deosebită a activității 
de educație fizică șt sport des
fășurată in rîndurile oameni
lor muncii, activitate care se 
adresează unui mare număr de 
tineri șl vîrstnici cuprinși în 
cele peste 2 500 de asociații din 
întreprinderi și instituții, care 
dispun de cîteva mii de baze 
sportive proprii, precum șl de 
29 de cluburi și 312 asociații

(Continuare în pag 2-3)

Orașul Cimpulung Muscel cu
noaște, msl ales in ultimii 10— 
15 am, evidente înnoiri care îl 
fac mereu mal frumos, mal 
bogat Odată cu întreprinderile 
de interes republican, care au 
Înscris „orașul pensionarilor" 
de altădată pe orbita marilor 
împliniri ale socialismului, noi 
și noi construcții social-cultu- 
rale și cartiere de locuințe se 
inserează discret în centrul ora
șului, pe care 11 înfrumusețează 
fără a-i altera pitorescului re
cunoscut, sau extind exploziv 
urbea către dealurile dimpre
jur. Foate că și acesta este unul 
din meritele celor ce au creat 
și avizat aceste înnoiri. împăr
tășim această părere primarului 
orașului, tovarășul Gheorghe 
Oancea, pe care l-am întîlfnit 
dis-de-dimine3ță la stadion, să 
vadă dacă totul este pus la 
punct pentru o finală a „Da- 
ciadei". Primarul încuviințează 
din cap, dar face repede menți
unea pe care o va folosi ori 
de cite ori vom rosti elogii la 
adresa edililor locali: „Ei, dar 
mai e destul loc de mai bine". 
Ii propunem să ne facă o sin
teză s realizărilor în domeniul 
bazei materiale a sportului.

— Baza materială a sportului, 
ca tot ceea ce face viața oa
menilor mai plină și mai fru
moasă, constituie o problemă 
majoră a organelor de partid 

GERMANIA, LA HANDBAL MASCULIN
chipa și se află în plină cam
panie de pregătire a asaltului 
pentru cucerirea unui loc la 
J.O. Un prim semn al reve
nirii la potențialul cunoscut — 

Aruncă la poartă Vasile Oprea. (Fază din partida de antrena
ment disputată aseară în sala „23 August" între Lotul repre

zentativ și H.C. Minaur Baia Mare)

în 1978, în Danemarca, R.F.G. 
a cucerit titlul mondial — îl 
reprezintă rezultatele obținute 
recent in „Turneul celor patru 
națiuni" (R. F. Germania, Da
nemarca, Iugoslavia si Ceho-

ALPINII SCHIAZĂ PE... USCAT 
ÎN AȘTEPTAREA ZĂPEZII!

Ger de crapă pietrele la Bra
șov. Șoseaua spre Poiana Bra
șovului este ca de sticlă. Po
leiul a domolit năravul cailor 
putere. Se urcă „la pas". Ne 
întîmpină un soare strălucitor 
dar „cu dinți". Zăpada lipseș
te. Lotul schiorilor alpini este 
la antrenament, pe pantele fos
telor trambuline de sărituri. 
Gerul, parcă, s-a mai domolit. 
Antrenorul Kurt Gohn corec
tează și Îndrumă mișcările ele
vilor săi. Aceștia, membri ai 
lotului olimpic, lucrează pe 
schiuri de iarbă scurte, mon
tate pe șenilete. Alunecările 
sînt line, viteza moderată, 
efortul aproape identic cu cel 
al cobortrilor pe zăpadă. Zsolt 
Balazs, Vili Podaru, Mihai 
Bîră, Csaba Portik și Alexan
dru Manta nrcă și coboră de 
zeci de ori panta abruptă în- 
ierbată. Apoi, schl-rolele sînt 
abandonate șl fiecare sportiv 
ișl face rația de sprinturi pe 
distanța de 50 m. Ritmul este 
sufocant, băieții transpiră și se 
uită spre... Postăvar. Așteaptă 
cu nerăbdare un strat gros de 
zăpadă, care să-1 scoată din 

ș! de stat locale. Stadionul fl 
cunoașteți, va fi Înfrumusețat 
in primăvară, tovarășul Ion Du- 
mitrașcu (șl ne arată către 
prim-vicepreședintele C.O.E.F.S.) 
a primit indicații șl sprijinul 
necesar. Vine apoi baza I.M.M. 
„ARO" cu terenuri de fotbal, de 
volei și albele, patinoarul arti
ficial — care e aproape gate 
și va trebui să stabilim cui 1-4 
dăm in grijă — baza de la 
Voința, pentru performanță, te
renurile din cartierul Vișoi șl 
cele din zona centrală. Ca sS 
nu mal vorbim de zestrea spor
tivă a Liceului de filologie-ie- 
torle, pe lîngă care funcționea
ză Clubul sportiv școlar \ de 
atletism. Să știți că numai în 
acest an tineretul, oamenii 
muncii, mobilizați de deputați, 
de Consiliul popular orășenesc, 
au prestat la amenajarea ba
zelor sportive muncă patriotică 
în valoare de peste 1 200 000 leL 
Dotarea cu baze sportive a fă
cut obiectul analizei într-o șe
dință comună a Biroului Comi
tetului orășenesc de partid șl 
Biroului executiv al Consiliului 
popular, și într-o plenară a 
O.D.U S., iar consultarea cetă
țenilor s-a făcut cu prilejul in-

Mirceo COSTEA

(Continuare în na o 2 3)

slovacia). Handbaliștii vest- 
germani au cucerit primul loc, 
învingînd în finală Iugoslavia 
cu 17—18 (II—7), după ce au 
condus cu 14—8, 15—10 și 16—

13. Cele mai multe goluri au 
fost înscrise de Wunderlich — 5.

Meciurile, este evident, se a- 
nunță deosebit de disputate.

Hristoche NAUM

monotonia antrenamentelor pe 
uscat.

Interesant este de notat că 
în această perioadă a fost a- 
bandonată practica urcării cu 
mijloacele mecanice, făcîndu-se 
apel la dese marșuri, în as
censiune sau în coborîre, ca 
un important mijloc de îmbu
nătățire a pregătirii fizice. Nu 
de puține ori i-am întîlnit pe 
proaspeții candidați olimpici 
in sala de forță, rldicînd im
pozante cantități de haltere, 
atit de necesare întăririi gru
pelor musculare specifice. Pre
gătirea pe uscat a fost rigu
roasă, fără rabatul obișnuit 
Înregistrat în alte precedente 
perioade de antrenament.

Există convingerea că cei 5 
schiori al lotului vor demon
stra In sezonul viitor o creș
tere a potențialului competitiv. 
Concurența va fl extrem de 
mare. Fiecare este dornic să 
arate că el este mal bun. Ba
lazs și Podaru au forță și cu-

Paul IOVAN

(Continuare In pag. 1-3)



(J O REINTRARE.

BETE-N ROATA ! ?
mal buna pregătire a specialiștilor în probele de schi-fond, 
marca ,lafa* importate din Suedia s-au valorificat, pentru 
de performanță, prin I.D.M.S. Odată cu schiurile, firma pro- 

•chi

I.D.M.S. PUNE.
Pentru 

schi adie 
cluburile 
ducătoare a oferit gratuit pentru loturile naționale bețe de 
„Carbon" șl ceară. Schiuri le cu fost vîndute, dar bețele șl ceara 
se află încă In depozitele I.D.M.S., 
tinde ca șl acestea să 
de C.N.E.F.S., răspunsul 
ciile I.D.M.S., federația 
și cumpere... Dar, fiind vorba de un cadou nu se pot găsi... pre
țuri, se preferă, deocamdată, ca aceste materiale atât de necesare 
schiorilor să zacă în magazie. Să adăugăm că în situația amintită
se mal află șl vreo 20-30 de truse de montaj „Marker*, pentru a 
căror folosire au șl fost instruiți antrenorii
sezonul competîțîonal la schi bate la ușă, că 
pregătirile, este timpul ca I.D.M.S. să nu 
era să spunem în roată I — drumul schiorilor I

A\\\\\\\\^^

® UN NOU PODIUM...

TEA...

© SECȚIA DE TENIS...

® APRECIIND LONGEVITA.

...pentru exercițiile la sol a 
fost utilizat la campionatele 
de gimnastică ale juniorilor 
de la Buzău. Proiectat de ing. 
Dan Lesiacu șl realizat de 
colectivul de muncitori și teh
nicieni de la atelierele
I.E.A.B.S.,  podiumul este, du
pă opinia specialiștilor, supe
rior celor din import. Să spe
răm că el va fi utilizat de 
acum încolo la toate compe
tițiile de gimnastică !

...de la Dinamo Brașov, a 
cărei echipă s-a aflat perma
nent printre fruntașele divi
ziei, este, după cîte aflăm, 
pe cale de destrămare. Cris- 
tinel Ștefănescu a trecut la 
Steaua, iar Traian Marcu în
cepe o nouă carieră de jucă- 
tor-ln struct or la C.S.M.' Sf. 
Gheorghe. Așa se întimplă 
cînd în grădina proprie nu 
prea crește nimic !

a lui Constantin 
dintre cei doi 
propriu și la fi- 

l echipei naționale 
nu puteam să nu

...sportivă 
Dinu, unul 
stîlpi — la 
gurat — ai 
de rugby, i 
ne gîndim și la faptul că de 
mai multă vreme ar fi tre
buit pregătit un înlocuitor. Că 
nu s-a reușit, ne-a dovedit-o 
faptul că soluțiile de schim
bare n-au dat rezultatele 
scontate, astfel că pentru re
centul meci cu Franța s-a a- 
pelat din nou la Dinu. Sub
liniind potențialul deosebit al 
acestui jucător, nu se poate 
să trecem cu vederea că 
antrenorii s-au bazat prea 
mult pe longevitatea acestui 
sportiv de excepție, neglijtnd 
depistarea și pregătirea altor 
jucători de talie internațio
nală. Și, apropo de „stîlpi*,

0 NOUĂ CALITATE ÎN
UNITĂȚILOR SPORTIVE

ACTIVITATEA 
SINDICALE

(Urmare din pag. 1)

cu secții de performanță, mij
loace de întreținere a sănătății 
oamenilor muncii, pentru o e- 
ficiență crescută a competiți
ilor „Daciadel".

O serie de importante refe
riri au vizat domeniul activi
tății sportive de performanță. 
Au fost reliefate o serie de 
rezultate bune obținute în a- 
ceastâ direcție si s-au arătat 
unele serioase rămîneri iu 
urmă si neajunsuri. Din ana
liza contribuției sportului sin
dical la creșterea nivelului ge
neral al performanțelor, in an
samblul mișcării noastre spor
tive, rezultă că din cei 239 de 
sportivi care au format dele
gația țării noastre la J.O. de 
la Moscova, doar 30 proveneau 
din unitățile sindicale și, din
tre aceștia, numai o treime au 
reușit să contribuie la obține
rea a patru medalii si 20 de 
puncte. Pentru J.O. ’84, numă
rul de candidați olimpici din 
cele 800 de uniiltăți sportive sin
dicale a crescut, dar aportul 
lor este încă insuficient. Vorbi
torul a subliniat, cu insistență, 
necesitatea ca în toate unitățile 
sportive sindicale să se desfă
șoare în viitor o activitate mult 
mai susținută, mai exigentă și 
mal responsabilă, pentru o 
nouă calitate a sportului sin
dical, pentru o contribuție de 
substanță la obiectivele sporti
vilor români la Jocurile Olim
pice din anul 1984. în același 
context s-au inserts si o serie 
de importante concluzii pri
vind unele probleme ale acti
vității fotbalistice.

Principalele sarcini care re
vin pe viitor, atît sindicatelor 
cit șl cluburilor șl asociațiilor 
sportive au fost pe larg cu
prinse in concluziile prezentate 
de tovarășul Ștefan Korodl, se
cretar al Consiliului Central «1 
U.G.S.R. Vorbitorul ■ arătat că 
Biroul Executiv at C.C. al

deoarece amintita Instituție pra- 
fie cumpărate I Cu toate adresele expediate 

întârzie, deși, pentru a nu periclita benefi- 
de specialitate s-a arătat de acord să ie

I Avînd în vedere că 
«portivii ati >1 demarat 
mal pună... bețe-n -

cam în aceeași situație se gă
sește și postul de transformer, 
în fond un alt... stîlp al e- 
chipei.

• SPORTUL...

...este a doua pasiune pen
tru mulți sibieni. Ei nu se 
mulțumesc să-1 practice, ci a- 
cordă totodată mișcării spor
tive locale un prețios ajutor. 
Iată motivul pentru care, ți- 
nînd să răsplătească această 
activitate „din umbră*, 
C.N.E.F.S. a acordat „Diplo
ma de onoare* unui număr 
de 30 de pasionați sprijinitori 
ai sportului siblan. Printre a- 
ceștia: Ștefan Adam 
tea), Cornel 
(E.P.C.F.L.), Vasile 
(O.J.T.), Mihai 
(I.J.T.L.S.), Dumitru 
trache (Grup șantiere constr. 
industriale), Mihai Găldeanu 
(Independența), Aurel Geor
gescu (Lie. ind. 6), Victor 
K»nig (U.J.C.M.), Romeo Tri- 
fu (Trustul electromontaj), 
Dan Vașu (I.C.M.J.) șl alții. 
Lor șl tuturor celor îndrăgos
tiți de sport, le urăm o acti
vitate cît mai bogată !

(Liberta- 
Armeanu 
Brumaru
Căpraru 

Dumi

BAZINUL DIN ORADEA AȘTEAPTĂ. PlNÂ CiND ?

V\\\\\\\\W^^
Rubrică realizată de Emanuel FÂNTĂNEANU

nu mal are nevoie 
proiectat-o în sfera

de prezentare, 
continentală a

Echipa de polo Crișul Oradea 
Succesele sale din ultimii ani au 
acestui sport. Rezultatele po-loiștilor orădeni au fost facilitate și 
de existența unei frumoase piscine, care a permis pînă acum efec
tuarea unei pregătiri corespunzătoare înaltei performanțe. In plus, 
se aștepta, prin introducerea notației în programa multor școli ge
nerale, șl apariția unor noi talente. Deocamdată, însă, în ca'ea aces
tor deziderate a apărut un serios obstacol. De mai bine de trei 
luni bazinul acoperit din Oradea se cflă închis pentru renovare; fără 
Ca lucrările propriu-zlse să fi început încă I Ritmul lent de lucru, 
numărul redus de Lucrători prezenți pe așa-zisul șantier, ne deter
mină să credem că pînă la sfîrșîtul renovării va mai trece multă 
vreme. Este, deci, nevoie de o intervenție hotărîtă, înainte ca 
polo-ul șl notația orădeană să Intre... la apă I

U.G.S.R. a luat o serie de mă
suri pentru ca atît sportul de 
masă cît si oel de performan
ță să se ridice Ia nivelul im
portantelor sarcini social-edu
cative care ÎI sînt astăzi în
credințate, să-și aducă o con
tribuție sporită Ia menținerea 
și întărirea sănătății, Ia creș
terea capacității de lpcru a oa
menilor muncii, precum si la 
reprezentarea tot mai presti
gioasă a sportului românesc în 
arena internațională. Există 
pentru toate acestea create bu
ne condiții. Sînt, insă, nece
sare perfecționarea stilului de 
muncă, o mai susținută muncă 
politico-educativă si o valori
ficare mai eficientă a potenția
lului uman si material) de care 
dispune în prezent sportul sin
dical

Secretarul U.G.S.R. a insistat 
asupra necesității extinderii 
gimnasticii la locul de muncă, 
a practicării mai intense a tu
rismului, a intensificării mun
cii politico-educative și a creș
terii responsabilității personale 
la toate nivelele.

ALPINII SCHIAZĂ PE... USCAT
(Urmare din pag 1)

raj, Bîră Îmbină o tehnică 
bună cu o alunecare eficientă, 
pentru Portik nimic nu este 
imposibil, iar „veteranul" Man
ta cumulează calitățile celor
lalți cu experiența competițio- 
nală.

Da, dar «chiorii noștri nu 
ne-au prea răsfățat ta rezonul 
trecut cu rezultate deosebite. 
Cauze ar fi suficiente. Expli
cații de asemenea. Echipamen
tul, materialele «tat acum sa
tisfăcătoare. Iată, ceilalți «chi
ori de pe bătrtnul continent »e 
«Bă de peste 3 hml pe zăpadă.

In

...plină de promisiuni 
partea jucătoarei de tenis de 
masă Liana Mlhuț-Urzică, me
daliată cu *ur la campiona
tele europene din 1978 și cu 
argint în 1980, to proba de 
dublu, alături de Marla A- 
lexandru. După revenirea In 
activitatea competițională (în
treruptă din motive familia
le), Liana Urzică a Încercat 
să-și redobindească locul 
reprezentativa țării, care 
participat la campionatele bal
canice. A ratat de puțin se
lecționarea, dar cu prilejul 
concursurilor de verificare a 
luat o serioasă opțiune pen
tru viitoarele confruntări in
ternaționale. Depinde 
de ea să ajungă, din 
printre primele 
tenisului nostru

„palete* 
de masă.

doar 
nou, 

ale

S O S. DE LA VAMA
S.O.S. din 

sportiva
Am primit un 

partea asociației , __
„Bradul* Vama (jud Sucea
va), ale cârel echipe de po
pice, care activează In 
pionatul național, se 
în imposibilitate de a 
participa ia competiție, 
cauza dificultăților financiare 
întâmpinate din partea foru
lui tutelar. Este păcat ca 
acest centru care promite 
mult să părăsească scena 
campionatului pe ușa din 
spate...

cam- 
află 
mai 
din

® GEMENELE...

...Camelia șl Simona Renciu, 
de la C.S.Ș. Sibiu, componen
te ale echipei naționale, nu 
sînt singurele „perechi* în 
arena gimnasticii Juvenile. In 
concursuri sînt prezente și ge
menele Alina și Cecilia Joc, 
precum și frații Alexandru, 
Andrei (gemeni !) și Ioan Pop. 
Toți au dovedit frumoase ca
lități. Oare cum îl vom 
sebi la festivitățile de 
miere ? !

deo- 
pre-

„RALIUL CASTANILOR"
In noaptea de vineri spre 

simbătă in județul Maramureș 
s-a disputat „Raliul castanilor"
— competiție automobilistică 
tradițională ajunsă la cea de 
a 12-a ediție. Traseul a mă
surat 393 km (pe distanța Ba
ia Marc — Baia Sprîe — Șuior
— Cavnic — Ocna Șugatag — 
Săpînța — Izvoare — Valea 
Neagră — Budești — Baia Ma
re), avînd 11 controale orare și 
10 probe de clasament.

Rezultate: gr. Începători — 1. 
A. Botezatu — L. Chiuchișan 
(C.S.U. Sibiu), 2. G. Ftllâp — I. 
Pop (Autotransport Tg. Mureș), 
3. R. Medeu — M. Leu (C.S.U. 
Sibiu); gr. „N“ — 1. T. Molnar
— D. Bobescu (Poli. Timișoara),
2. I. Matei — s. Gllga (Cetatea 
Deva), 3. z. FOldes — C. Secelea- 
nu (Autotransport Brașov); gr. 
»A“ — 1. M. Costlnean — G. 
Barbu (I.P.A. Sibiu), 2. N. Balea
— I. Dicol (Tîmpa Brașov), 3. A. 
Moldovan — F. Jecu (I.P.A. si
biu); gr. „C“ — 1. G. Urdea — 
D. Banca (Dacia Pitești), 2. s. 
Vasile — I. Mălăuț (Dacia), 3. I. 
Banc — G. Nistor (Autotrans- 
port Tg. Mureș); general — 1. 
Urdea — Banca, 2. Vasile — Mă
lăuț, 3. Costinean — Barbu; echi
pe: 1. I.A. Dacia Pitești, 2. Mo
torul Baia Mare.

Asta contează enorm. In de
cembrie vor fi primele star
turi, iar Postăvarul este încă 
golaș. Sînt speranțe, însă, ca 
schiorii noștri să-și intre ctt 
mai repede „în mină". La J.O. 
de la Sarajevo, delegația Ro
mâniei intenționează să nu 
facă simplu act de prezență. 
Au mai fost un Dan Cristea, 
un Virgil Brenci șl alții cu e- 
voluții notabile pe pantele 
olimpice.

Vremea lamentărilor a trecut. 
A venit timpul faptelor. După 
felul cum muncesc schlorii- 
alplnl ta aceste zile se pare că 
vor trece peste handicapul ne-

Astăii, in s<ila Dinamo 
din Capitală

PATRU FRUNTAȘE 
ALE VOLEIULUI INTR-UN 
INTERESANT CUPLAJ
Două Meciuri restante din 

campionatele primei divizii de 
volei sînt programate astăzi In 
sala Dinamo, din Capitală. De 
la ora 16, campioana masculină 
Dinamo, care zilele tre
cute a cîștigat la Praga com
petiția internațională „Dinamo- 
viada", va primi replica for
mației brașovene Tractorul. La 
dinamoviști nu va juca GUn- 
ther Enescu, cane trebuie să is
pășească o suspendare de 6 
etape. în continuare, vor e- 
volua campioana și vicecam- 
pioana la fete, Dinamo șl res
pectiv Flacăra roșie București, 
într-o partidă importantă. E- 
chipa lui S. Chiriță și C. Stan,

CAMPIONATUL DE POL
(Urmare din pag 1)

părut în joc, iar Mihai Simion 
(Rapid) a primit multe goluri 
parabile. Singurul care a izbu
tit să se detașeze, peste ni
velul mediocru al evoluției 
portarilor, a fost Mihai Tudor 
(Dinamo). Acesta are însă com
portări contradictorii de la un 
turneu la altul și, în plus, în
registrează dese abateri de la 
disciplina colectivului în care 
este încadrat, e Pe bună drep
tate, mulți iubitori ai polo-ului 
întreabă unde este Sorin Dîa- 
conu, talentatul portar al se
lecționatei de juniori, care ■ nu 
a evoluat în cele două turnee 
ale Diviziei „A“ ? După cum 
se știe, el este legitimat la 
C.S.Ș. Triumf București, care 
activează în seria a Il-a va
lorică, dar credem că acest ta
lentat jucător ar fi putut be
neficia de o dublă legitimare 
și ar fi putut întări, prin pre
zența sa, una din echipele ce 
reprezintă Bucureștiul în pri
ma divizie. • Un caz aproa
pe Identic — cel al iul Emil 
Tătaru, legitimat la Dinamo 
București. Component de ba
ză al „7“-lui juniorilor, me
daliat cu argint la campionatul 
european de la Varna, el 
nu a jucat nici măcar 
un singur minut în cele 
două turnee I 9 După vic
toria fără drept de apel în fața 
iul Rapid București (12—9), 
Crișul a pierdut întîlnirea cu 
Voința (9—10) și abia a reușit 
să egaleze în finalul meciu

REZULTATE DIN DIVIZIA „B“
• Rezultate din Divizia ,,B“ de 

tineret la baschet: MASCULIN : 
Carpațl grup. 8 București — A- 
cademia militară Mecanică fină 
București 68—54 (34—35), Urbls
București — Automatica Bucu
rești 60—67 (28—45), Jiul Știința 
Petroșani — Automatica Alexan
dria 74—71 (35—35), Politehnica 
Timișoara — Electrica Fienl 
51—83 (31—49), Politehnica Timi
șoara — Urbls 92—86 (42—46), Au
tomatica Alexandria — Carpațl 
67—87 (33—47), Electrica — Aca
demia militară 96—82 (50—32), Au
tomatica București — C.S.U. Oțe
lul Galați 74—71 (36—31), Acade
mia militară — Automatica A- 
lexandrla 76—51 (32—30), Comer
țul Lie. „Bolyai" Tg. Mureș — 
Automatica București 73—83 
(37—43), C.S.U. Galați — Politeh
nica Timișoara 118—74 (58—30),
Urbls — Electrica 92—79; FEMI
NIN: Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
— Carpațl C.S.Ș. Sf. Gheorghe 
76—35 (32—13), ICEMENERG Bucu
rești — C.S.Ș. 2 Politehnica Bucu
rești 65—64 (44—29), C.S.Ș. Textila 
Gheorghenl — C.S.Ș. 1 Alfa O- 
radea 80—83 (43—48), C.S.Ș. Vi
itorul Universitatea n Cluj-Na- 
poca — Mobila C.S.Ș. Satu Mare 
51—91 (30—50), Voința C.S.Ș. Uni
rea Iași — Voința Tg. Mureș

împlinirilor. Antrenorul lor 
crede ta puterea și talentul 
fiecăruia. Primul test al aces
tor promisiuni — la Balcania
da de schi (din Grecia), cînd 
vor trebui să demonstreze că 
«int veritabili candidați olim
pici, alături de redutabilii schi
ori alpini din Iugoslavia și 
Bulgaria.

Dintre cei 5 se vor desprin
de, cu siguranță, liderii echi
pei noastre pentru Sarajevo. 
Sezonul care începe și prima 
parte a celui următor ne vor 
edifica asupra eficacității mă
surilor luate, deoarece nu se 
poate spune că schiorii români 
nu au talent, dar niciodată el 
nu a fost prea bine valorificat 
Să sperăm că de data aceasta 
se vor evita erorile—

Junioara Marinela Buzdugan (Flacăra r 
constănțencelor Luxa Racovițan fi Emili 
cîștigati duminică net de bucureftence.

care a făcut un joc bun du
minică în compania constăn
țencelor de la Cnimpex, este de 
așteptat să dea o replică bună 
dinamovistelor care au de par
tea lor avantajul experienței.

Un cup 
iubitori 
sperăm 
tașe in 
strădui 
țele.

lui cu Liceul 37 (10—10). Se 
pare că prea multă siguranță 
de sine, infatuarea s-au făcut 
simțite în mijlocul colectivu
lui bihorean. Orădenii și-au 
permis chiar să se prezinte la 
meciul cu Liceul 37 cu cîteva 
minute înainte, renunțînd la 
încălzire și, cum era normal, 
au plătit pentru această sub
apreciere a adversarului. © 
Am așteptat mai mult în a- 
cest turneu de la Rapid Bucu
rești, dar formația feroviapj nu 
a mai strălucit, ca in turul 
precedent, la Oradea. Oare a 
controlat Eugen Ignat, vice
președinte al clubului, felul în 
care echipa rapidistă s-a pre
gătit pentru acest turneu 7 © 
De la un meci la altul, se

lecționa', 
de V. ■» 
cu cîștig 
Diaconi 
tan Vair 
nel Opri 
gresează 
puncte ] 
Păcat îr 
neri j 
a găsit 
tari 
mănătoai 
cântă c 
pînă cin 
cerea. Si 
folosit c; 
întărirea 
fruntașe, 
cătorilor 
zentatlve

VLĂD MAftIIJ CONDUCE DETAȘAT 1N

@ Vlad Hagiu (Dinamo Bucu
rești) — 59 goluri — continuă să 
conducă în „Top-ul Sportul*. > La- 
sament al celor mai eficace Ju
cători de polo din Divizia „ k“. 
El este urmat de: 2. Dorin Cos- 
trăș (Crișul) 46; 3. Cornel Gor-

După două tururi ale Diviziei dan (Criș
„A* de polo, 
astfel :

clasamentul arată riu (Volni
cescu (P:
Ghlțan (F

1. DINAMO 14 13 1 0 198- 90 27 nel Opriși
2. Rapid Buc. 14 11 1 2 141- 97 23 Kovacs (v
3. Crișul Or. 14 9 1 4 166-110 19 ban (C.l
4. Voința Cj.-N. 14 8 1 5 120-111 17 Ghiță (Ll<
5. Prog. Buc. 14 5 1 8 99-129 11 fâs (Volnț
6. Lie. 37 Buc. 14 4 1 9 118-165 9
7. Rapid Arad 14 1 1 12 78-158 3 • Tutu
8. C.N. A.S.E. 14 0 3 11 93-153 3 „A" se 3

rești între

BA2
(Urn

DE TINERET LA BASCHET
88—41 (46—15), Carpațl Sf. Gheor
ghe — Voința Tg. Rțureș 61—64 
(32—31), Mobila Satu Mare — 
Voința,. Iași 78—53 (35—24).
• Al patrulea turneu divizio

nar masculin ,,A" se va dispu
ta, in Capitală, Intre 17 șl 20 
noiembrie (în loc de 18—21 no
iembrie, cum era programat ini
țial) ; meciurile din Divizia „B“ 
de tineret (masculine și femini
ne) din ziua de 21 noiembrie vor 
avea loc In ziua de 20 noiem
brie.

(Urmare din pag. I)

tîlnirilor 1 
democratic 
nu numai 
preferinței 
te virstele 
destul loc 
pective? 1 
orașul car^ 
tală a țări 
mos, bii.e 
tele de vec 
specialiștii, 
ganului ori

acesteia, Suciu. n-a avut în ge
neral un ajutor eficient de la 
linia a treia, accidentarea lui 
Rădulescu contind), a pasat lui 
Stoica, rare a pătruns excelent, 
a urmat mol, minge la Paras- 
chiv, pasă înainte spre ALDEA 
— eseu la colț, transformat, 
din poziție dificilă, de I. CON
STANTIN. Acesta din urmă a 
avut o altă exacuțde sigură în 
min. 58, dintr-o lovitură de pe
deapsă din vecinătatea liniei 
de centru. 12—3 pentru Dinamo 
la pauză.

Repriza secundă a Însemnat, 
cum arătam, o repriză de toa
tă frumusețea. Iar un mara 
merit in realizarea spectaco
lului a revenit Stelei, care a 
părut parcă o altă echipă, cu 
o decizie superioară, cu un joc 
mai „aerisit". A marcat mai ta
tii ALEXANDRU, din l.p.. in 
minutele 45 șl 57 (în a doua si
tuație s-ar fi cuvenit aplicat 
avantaj, Suciu lndreptindu-se 
spre but *), după care domina
rea gazdelor s-a concretizat 
prin eșeul Înscris de VARZA- 
RU, Ia un balon Înalt, bătut cu 
măiestrie de Codol, care a fă
cut col mai bun meci al «Au 
din ultima vreme. A transfor
mat ALEXANDRU și Steaua a 
Întors rezultatul : 15—12 I Dar,

AU ÎN’
după ce ui 
de puțin 
drop, ambe 
mo a avut 
rire de orj 
min. 72, ur 
Stoica, bale 
provocat de 
proșabil pli 
NESCU : ei 
I. CONST, 
min. 74, II 
cu toate ci 
cutat destul 
pedeapsă d 
foarte puți: 
victorie a li 
tele grafie, < 
rle si a tn 
ta joc.

Arbitrul 
avut o mlsl 
ta uncie i 
Codol — F 
ehe, David 
— Rădulesc 
nu). L. Cor 
Galan. M. 1 
Munteanu ( 
rec ; D1NAÎ 
cencu (min 
Constantin, 
Podărăscu, 
Borș, Zafie: 
Marin) — I 
Turle?. Car 

RAPID — 
ȘAM 8—13
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interesul 
port. Să 
!pe frun- 
i se vor 
i exlgen-

0 DEZAFECTARE 
CARE... AFECTEAZĂ

Intrat tn tradiția activității 
competiționale de motoclclism, 
traseul de pe Valea Râcă- 
dăului, de la marginea muni
cipiului Brașov, Întrunea toa
te atributele unei baze spor
tive corespunzătoare găzduirii 
concursurilor republicane și 
chiar de nivel Internațional 
care, de flecare dată, atrăgeau 
mii de Iubitori al sportului 
cu motor. Rememortnd ma
rile succese de public ale În
trecerilor desfășurate aici, ne 
amintim de acele „Balcania
de" de motocros urmărite de 
zeci de mii de spectatori, la 
una dintre aceste reuniuni In- 
registrindu-se un adevărat re
cord de asistență: peste 80 000 
de spectatori. Acum insă...

La Începutul actualului se
zon am aflat eă traseul de 
pe Valea Răcădăulul va dis
pare, urmind a ti destinat 
altor trebuințe mai Impor
tante. Toate ar fi fost bune 
șl la locul lor dacă s-ar fi 
amenaiat o altă „arenă" in

pregătită 
Georges- 

i. Bogdan 
tu'M, Zol- 
iria, Cor- 
agea pro- 
icumulind 
:lasament. 
lot de ti- 
titați nu 

doi por- 
a ia.se- 
m, o va- 
trel luni, 
ua intre- 
ipul va fi 
nt pentru 

noastre 
ătirea ju- 
le repre-

PORTUE
>rln Colce- 
>rel Florin-

6. Barbu 
29; 7. Cor- 
și Ladislau 
Viorel Șer-

10. Daniel 
ngor Gyăr-

al Diviziei 
i la Bucu- 
•niarie 1983.

SchlmDul celei deeuxectate. 
„Deoarece nici una din pro
punerile (cu măsurători șl 
schițe) făcute de specialiști in 
materie in zonele de agrement 
de la Dealul Bunloc, DImbu 
Morii, Dtrste șl Măgurele — 
ne-a explicat tov. Dumitru 
Furnică, președintele C.J.E.F.S. 
Brașov — nu au găsit ecou 
la conducerea secției de sis
tematizare șl arhitectură a 
Consiliului popular municipal, 
clubul sportiv Steagul roșu 
Brașov s-a văzut nevoit să 
închirieze traseul de la Zăr- 
nești, pentru organizarea eta
pei campionatului național de 
Motocros.
'Așadar, sportivii din acest 

vechi centru moto trebuie 
acum să apeleze la terenul 
vecinului. Să nu cunoască e- 
dilii orașului de Ia poalele 
Timpei Legea nr. 23 din 29 
decembrie 1967 care prevede 
că desființarea unei baze 
sportive se va putea efectua 
numai cu asigurarea construi
rii unei alte baze sportive In 
locul celei supuse dezafectării, 
In care scop titularii de in
vestiții vor prevedeea în pla
nurile lor indicatorii necesari? 
Greu de crezut I Mai plauzi
bilă nl se pare... senina indi
ferență cu care stnt privite 
nevoile îndreptățite al moto- 
clcliștilor. Cum există atltea 
posibilități de amenajare a 
altui traseu de motocros, cre
dem că o singură intervenție 
din partea factorilor de deci
zie locali ar fi de ajuns pen
tru ca alergătorii brașoveni să 
albă din nou tot ce le tre
buie pentru pregătiri șl con
cursuri.

Traian IOANIJESCU
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UNIVERSITATEA CRAIOVA IN FATA UNUI 
FINAL DL SFZON FOARTE ÎNCĂRCAT 

Forța de Joc și ambiția fotbaliștilor olteni 
pot duce Ia îndeplinirea obiectivelor

— Ca va face Universitatea 
în vederea meciurilor din Cupa 
U.E.F.A„ cu Bordeaux? Ce pre
gătiri vor avea loc?

Cu aceste două întrebări 
ne-am adre»at antrenorului 
Constantin Oțet, In dorința de 
a afla dt mai multe amănunte 
privind pregătirile pe care le 
face singura noastră calificată 
In turul III al competițiilor eu
ropene intercluburi, Universita
tea Craiova. Din răspunsurile 
antrenorului rezultă preocupa
rea pentru Încărcatul final de 
sezon al formației din Cetatea 
Banilor olteni: „Privim meciu
rile cu puternica formație fran
ceză cu multă seriozitate, pen
tru că numai așa putem con
tinua drumul performanțelor 
de piuă acum. Dacă insă parti
dele cu Florentina și Shamrock 
Rovers le-am putut disputa in 
contextul unui program compe- 
tițional ceva mal larg, aceste 
două meciuri cu Girondina vor 
avea Ioc într-un spațiu de nu
mai două săpiămini, In care 
formația noastră și cel mai 
buni jucători ai ei, selecționați 
in Iotul reprezentativ, vor Juca 
patru partide, toate internațio
nale, toate d'ficile, între care și 
meciul de la Florența, cu Ita 
lia, din preliminariile C.E.“

— Cum arată acest program 7
— Simbătă 13 noiembrie ju

căm, acasă, cu Dinamo, derbyul 
etapei; miercuri 17 noiembrie, 
cel puțin șase jucători, mă gin- 
desc ia Bălăci, Căntătaru, Cir- 
țu, Ștcfănescu, Ungureanu și 
Țicleanu, vor face parte din 
lotul național care va intîlni 
formația R.D. Germane la Karl 
Marx Stadt; simbătă 20 noiem
brie vom juca la București cu 
Steaua, un alt meci foarte im
portant; miercuri 24 noiembrie 
este programată, in deplasare,

partida cu Bordeaux, de unde 
aceiași șase jucători vor pleca 
direct tn Belgia, unde vor face 
Joncțiunea cu restul lotului na
țional In vederea amicalului eu 
formația Waterschei, meci de 
verificare pentru partida de Ia 
4 decembrie, eu Italia. In 
sfîrșit, la 8 decembrie, la Cra
iova va avea Ioc returul eu 
Bordeaux. Și nici nu am pus 
Ia socoteală partida programată 
inițial la 24 noiembrie, cu C.S. 
Tîrgoviște, in cadrul campiona
tului, partidă pc care clubul 
nostru a solicitat federației să 
o disputăm Ia primăvară. Sîn- 
tem convinși că vom fi ajutați 
pentru a obține calificarea mai 
departe in Cupa U.E.F.A. Ne 
dăm seama, însă, că Girondins 
este o formație puternică, o a- 
devărată constelație de interna
ționali francezi, alături de care 
evoluează cunoscutul internațio
nal vcsl-german Dieter Mfiller, 
transferat de la Stuttgart (n.n.
— a jucat și pînă acum în me
ciurile din Cupa UEFA ale noii 
sale echipe). Va niai fi pre
zent și un alt vest-german, 
Memcring. Noi am văzut me
ciul Bordeaux — Hajduk Split, 
acei 1—0, și ne-am dat seama 
că nu întimplător echipa se 
află pe locul secund în campio
natul Franței. Vom primi în 
eunnd casetele cu înregistrările 
meciurilor F.C. Carl Zeiss Jena
— Bordeaux și Hajduk — Bor
deaux, după cum vom asista la 
una din partidele viitoarei 
noastre adversare, la Bordeaux, 
partidă pe care, cu ajutorul 
I.E.F.S. București, dorim să o 
înregistrăm pentru studia. În
cercăm să ne luăm toate mă
surile pentru a contracara forța 
de joc a viitorilor noștri ad-

■ versari.
Mircea TUDORAN

TERIALĂ A SPORTULUI

> LOTUL DE TINERET II iNTiLNEȘTE 
I SELECȚIONATA DE TINERET A DIVIZIEI „B

ag. 1)

„Tribunei 
a cunoaște 
le, ci și 
lor de toa- 
ligur mai e 
bine. Pers- 
facem din 
irima capi- 
fonrte fru- 
toate punc- 
rna aceasta 
unda rea or- 
partid. vor

gindi cum e mai bine să fa
cem, iar proiectele Ie vom ana
liza către primăvară, urmind 
să adoptăm cele mai bune so
luții. Bazele sportive constituie, 
firește, o temă de lucru.

Am vizitat apoi toate aceste 
baze la care s-a referit prima
rul orașului și care constituie, 
de pe acum, realizări de «eamă 
atît in ceea ce privește sportul 
de masă și agrementul, cit și 
sportul de performanță, în care 
orașul se afirmă tot mai impe
tuos și în care, vorba primaru
lui, mai e destul loc de mai 
bine..

IO interesantă acțiune care vi
zează lotul reprezentativ de ti
neret. Urglndu-oe aria de selee-

I tie șl la nivelul diviziei secunde, 
marți 18 noiembrie va avea loo 
in Capitală, pe Stadionul Repu
blicii, intllnirea dintre lotul de

I tineret II șl selecționata de tine
ret a Diviziei „B". In vederea 
acestei acțiuni var fi convocațl 
următorii jucători:

I* La lotul de tineret n (antre
nor L. Sătmăreanu): Glrjoabă

(Sportul studențesc) — portar ; 
Pascu (Mecanică fină Steaua),

I Jenei (A.S.A. Tg. Mureș), Belo- 
dedici șl Roman (Steaua), Tătă- 
ran (F.C. Bala Mare) șl Bălan 
(F.C.M. Brașov) — fundași; Pa-

Iveliuc, Gheorghiu (Politehnica 
Iași), O. Grigore (Petrolul), Du- 
mitreasa (Corvin ui) fi niescu

UNELE ECHIPE NU ÎNDRĂZNESC,
ALTELE NU SE PREGĂTESC! Șl DE AICI,
NIVELUL SLAB AL MULTOR PARTIDE

— Ce părere arc Colegiul central ol antrenorilor ? 

Ne răspunde președintele acestui lor, Mircea rAdueescu

E MERIT
elel a ratat 
îcercări de 
1. 70, Dina- 
ntă... tresă- 
ic Aldea In 

cel al lui 
: din molul 
■ircu’dnd ire- 
ipa FL. IO- 
sformat de 

18—15 in 
zultat final, 
adru a exe- 
i lovitura de

78. lipsind 
1 reușită. O 
i, tn momen- 
ănă, o vteto- 
•i superioare

ăciunescu a 
icilă. greșind 

STEAUA :
Srzaru, Ena- 
xandru, Suciu 
. 13 Muntea- 
, Mnrariu — 

— Corneliu, 
I Moț), Cioa- 
etre — Chlri- 
i. lonescu), I. 
eseu, Aldea — 
ihiv — Stoica, 

(min. 29 Gh. 
n, Caragea — 
, Gheorghe. 
NTA PETRO
'S). Gazdele

pierd un meci pe care l-ar fi 
putut ciștiga, și încă destul de 
comod. Numai că omul inspirat 
de altă dată, Șișiu, a fost de 
nerecunoscut, ratând o lovitură 
de pedeapsă, două transformări 
și 4 drop-uri, in toate cazurile 
din poziții avantajoase ; deci, 19 
puncte! în aceste condiții Ra
pidul s-a... oprit la cele două 
eseuri „semnaite" de LUCA (min. 
14) și POPA (min. 49). Oaspeții 
au avut șansa să se instaleze 
repede la cîrma jocului, bene
ficiind de un eseu (min. 4) 
realizat de FL. ION și trans
format de BTJCOS, la o greșea
lă a apărării adverse. Apoi, 
BUCOS (1 p. min. 44) și, din 
nou, FL. ION (eseu, mm. 77) 
au sporit avantajul echipei lor. 
După aspectul jocului, Rapidul 
ar fi meritat două puncte. A 
condus corect Stoica Manca — 
Sibiu (T. ST.)

R.C. grivița roșie — rul
mentul BÎRLAD 18—9 (6—6). 
Joc de uzură, cîștigat de bucu- 
reșteni, datorită finalului mei 
bun, IJpsiți, ce-i drept, de u- 
nii titulari, grivițenii nu au 
mai nepetat evoluția superioa
ră de duminică. Bîrlădenii au ju
cat curajos, conducînd In două 
rlnduri și trecînd pe lingă un 
rezultat de egalitate, de carfe 
i-a despărțit doar patru minu
te ! Au înscris FALCUȘANU — 
eseu și drop, T. RADU — 2 l.p„ 
TUDOSE — l.p. și transforma-

re, respectiv MII-IALCEA —
2 „dropuri“, DRANGA — 1-P- 
A condus slab FI. Tudorache.

(Sportul studențesc) — mijlocași: 
Lăcătuș (F.C.M. Brașov), V. Ra
du, O. Popescu (C.S. Tîrgoviște), 
Cașuba (C.S.M. Suceava) șl Bol- 
ba (Olimpia Satu Mare) — a- 
taoanțl.
• La selecționata de tineret a 

diviziei secunde (antrenori L. An- 
tohi, I. Ctrciumărescu șl P. Po
pescu) : Cîrlan (Industria sîrmel 
Cîmpia Turzli) șl Moldovan (F.C. 
Baia Mare) — portari; Farcaș 
(Autobuzul), Comănescu (C.S.M. 
Borzeștl), V. Popa (Precizia Să- 
eele), Vușcan (Strungul Arad), 
C. Petre (Progresul-Vulcan), B- 
pure (C.S. Botoșani) șl Costar 
(Aurul Brad) — fundași; Moldo
van (Metalurgistul Cugir), Nlță 
(Metalul București), Cabaj (înfră
țirea Oradea), Gafencu (C.S.M. 
Suceava), Olteanu (Mecanică fină 
Steaua) șl Negolță (Dunărea 
C.S.U. Galați) — mijlocași; Ruja 
(Strungul Arad), Mureșan (Olim
pia Satu Mare), Steop (Delta 
Tulcea), Erdoș (C.F.R. Timișoara) 
șl Vuia (U.T.A.) — Înaintași.

O Unde ați fost ia etapa tre
cută, Mircea Eădulescu? • La 
Craiova. Federația m-a desem
nat să țin legătura permanentă 
cu această echipă în perioada 
dt se află In Cupa U.E.F.A. • 
Și ce ați văzut la Craiova? • 
Am urmărit meciul Universita
tea — Jiul. Din păcate, practic, 
pe teren a existat o singură e- 
chlpă. Jiul, ca și alte formații, 
a venit cu ideea că e învinsă 
sigură. în min. 9 era 3—0! Am 
mal văzut la Craiova pe Petro
lul, F.C. Constanța, F.C.M. Bra
șov. Vreo 6—7 echipe și cam 
toate au fost dominate de ace
eași idee nefastă. De aici o lup
tă inegală, lipsă de combativi
tate din partea adversarelor. • 
V-ați informat despre ceea ce 
a fost simbătă la celelalte me
ciuri ? Vă întreb în calitatea dv. 
de președinte al Colegiului cen
tral al antrenorilor și de antre
nor secund la echipa națională. 
• Ca și dv., la redacție, lunea 
discutăm cu activul federației 
ce a fost la fiecare joc și am 
auzit că nivelul multor partide 
(S.C. Bacău — Petrolul, Steaua 
— F.C. Constanța, „Poli" Timi
șoara — F.C.M. Brașov, de pil
dă) a fost slab sau foarte slab, 
multe echipe comportîndu-se de 
parcă susțineau partide amica
le, de dezmorțire. Pe Dinamo 
nu a-și băga-o în aceeași cate
gorie pentru că. după elimina
rea din C.C.E. mai mult ca si
gur, a fost marcată psihic. Fe
nomenul acesta de scădere ge
nerală serioasă a nivelului de 
joc a apărut în finalul de sezon, 
deoarece am avut și meciuri 
bune, mai ales în perioada par
tidei cu Suedia • De acord, 
dar după constatările de sîmbă
tă ne întrebăm care sînt cauze
le acestei scăderi și ce are de 
gînd să facă colegiul antrenori
lor, ca for tehnic, de îndruma
re și control? • Cauzele ar fi: 
scăderea capacității de efort, 
care nu se menține doar prin 
jocul 1, și insuficienta pregătire 
a tuturor factorilor din joc. An
trenamentele su un conținut 
teiinico-tactic satisfăcător, dar 
nu sint dublate de o pregătire 
care să mențină capacitatea de 
efort necesară pentru 17 etape. 
Cu pregătirea care sc realizea
ză in perioada precompeiițio- 
nală nu se poate face față unui 
sezon întreg! Toate acestea sint, 
dealtfel, și constatările birou

lui colegiului de antrenori, ale 
antrenorilor zonali, ca și ale 
presei • Ce a făcut colegiul, 
sau ce trebuie să facă? • Nu 
tot cc trebuia. Din păcate, nu 
am găsit un sistem de elimi
nare mai operativă a carențe
lor dintr-e etapă sau alta, de 
Îndrumare și control eficient la 
cluburi, la echipe și antrena
mente. Le-am cerut să aplice 
indicațiile date la începutul se
zonului. Se vede treaba că nu 
peste tot se lucrează bine. Prin 
antrenorii zonali ani căutat să 
ajutăn, unele echipe care au 
avut comportări modeste („Poli" 
Timișoara, F. C. Constanța, 
F.C.M. Brașov), Mircea Luces- 
cu a mers la formațiile care 
dau jucători lotului, eu, la Cra
iova. Adevărul e că sistemul 
de control și îndrumare e vechi, 
neeficient • După fotbalul 
practicat simbătă trecută, după 
atîtca meciuri slabe, nu era 
normal să-i fi întrebat pe cei 
18 antrenori de Divizia „A" ce 
fac, cum lucrează de echipele 
lor joacă așa de slab? Mai sint 
trei etape dc disputat, 27 de 
meciuri... e De acord. Așa era 
bine, dar nici noi nu am stat 
degeaba, avem atîtea de făcut. 
Adevărul e că, după schimbă
rile survenite, la federație se 
lucrează acum foarte mult în 
domeniul organizatoric și s-au 
lăsat pe planu! doi problemele 
de bază ale instruirii și jocu
lui a Totuși ce e de făcut? ® 
Ne gmdim la unele sondaje, 
pe baza unor observări existen
te vom interveni unde e cazul, 
dar e clar că scăderea nivelului 
de joc în asemenea proporții se 
datorează scăderii tonusului de 
antrenament din partea unor 
jucători pe care cluburile nu 
i-au făcut răspunzători de pres
tațiile lor slabe, Pe ei și pe 
antrenorii lor! Datorită meciu
lui cu Italia (4.XIL), sezonul 
se va încheia mai devreme 
(24.XI.) și noi ne gândim șă-i 
menținem pe jucători în activi
tate prin unele competiții de 
sală, folosite mult în străinăta
te, prin turnee peste hotare ale 
unor echipe. Dor la toate aces
tea trebuie să adere cu maxi
mă convingere antrenorii, ju
cătorii, adică cei ce trebuie să 
iubească fotbalul cu adevărat 
și... SA-L JOACE, dar nu așa 
cum au făcut-o simbătă trecută.

Constantin ALEXE

IA lî NOIEMBRIE, ETAPA 1N „CUPA ROMÂNIEI"
O nouă etapă a „Cupei Ro

mâniei" (ediția 1982—83), com
petiție ce se desfășoară In ca
drul „Daciadei", va avea loc 
miercuri 17 noiembrie.

Iată programul jocurilor: 
Metalul Rădăuți — C.S. Boto
șani, Celuloza P. Neamț — 
C.S.M. Borzești, Letea Bacău
— Dunărea C.S.U. Galați, Uni
rea Slobozia — Progresul Vul- 
can-București, Portul Con
stanța — F.C.M. Progresul 
Brăila, Chimia Brazi Ploiești
— Unirea Alexandria, Carpați

Sinaia — C.S.M. Sf. Gheorghe 
sau Tractorul Brașov, Sportul 
muncitoresc Caracal — I.P. A- 
luminiu Slatina, Minerul Mol
dova Nouă — C.F.R. Victoria 
Caransebeș, Auto Timișoara (e- 
chipă din campionatul jude
țean !) — Vulturii I.U.R.T. Lu
goj, Silvania Cehul Silvaniei 
— C.F.R. Cluj-Napoca, Mi
nerul Aninoasa — Șoimii Lipo- 
va, Mureșul Luduș — „U“ 
Cluj-Napoca și Metalul Sighi
șoara — Carpați Mîrșa.

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — R.C. SPORTUL STU
DENȚESC 4—0 (0—0). Meci de 
mare luptă. Gazdele au jucat 
bine pe Înaintare, dar indivi
dualist. A marcat DEMIAN — 
eseu. A condus P. Soare. (A. 
CRIȘAN, coresp.)

POLITEHNICA 16 FEBRUA
RIE CLUJ-NAPOCA — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
7—6 (7—3). Meci echilibrat, 
sub semnul mizei. Au Înscris : 
CIMPOACA — eseu, RĂCEA- 
NU — l.p., respectiv PETER — 
drop, COMANECI — l.p. A ar
bitrat I. Vasilică. (M. RADU, 
coresp.).

POLITEHNICA IAȘI—C.S.M. 
SIBIU 15—9 (9—9).

Meciul GLORIA P.T.T. ARAD 
— FARUL s-a întrerupt tn mi
nutul 27, la scorul de 10—3 In 
favoarea constănțenilor. In acel 
minut, arbitrul bucureștean FL 
Duda l-a eliminat de pe teren 
pe un jucător al gazdelor, ca
re a refuzat să părăsească in
cinta de joc, drept care, după 
timpul regulamentar de aștep
tare, arbitrul a fluierat sfîrși- 
tul jocului. (N. STRA.TAN, co
resp.).

In clasament conduce FARUL 
27 p, urinată de Dinamo și 
Steaua cite 25 p. Duminică, nn 
nou derby ; Steaua — Farul. I

DUMINICĂ
NOI POSIBILITĂȚI BE MARI SUCCESE LA JOCUL PREFERAT!

Oricine participă poate ciștiga:
• AUTOTURISME „DACIA 1300“
© MARI SUME DE BANI, 

între 50 000 și 100 lei pe fiecare variantă jucată 
ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR — simbătă 13 noiembrie 
Și dv. vâ puteți număra printre marii cîștigătorl!

ADMINISTRAȚIA DE STAT FOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PHONOEXPRES DIN 10 
NOIEMBRIE 1982. EXTRAGEREA 
I : 1 41 37 40 9 26. EXTRAGE
REA a n-a : S3 ÎS 6 22 32 27. 
Fond total de cîștlguri : 1.020.312 
lei, din care 214.691 lei, report ca
tegoria 1.

ClȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE LOTO DIN 31 OCTOM
BRIE 1982. FAZA I : Cat. 2 : 1 
variantă 100% a 49.882 lei șl 6 va
riante 25% a 12.470 lei ; cater. 3: 
6 variante 100% a 4.066 lei și 22 
variante 25% a 1.017 lei : <r>te". 
4 : 18 a 2.598 lei ; categ. 5 : 75.- 
a 617 lei ; categ. 6 : 139,50 a 335

lei ; categ. X : 786,73 a 100 lei. 
FAZA a II-a : categoria G : 2
variante 25% a 12.500 lei ; categ. 
H : 2 variante 100% a 10.000 lei 
sau la alegere o excursie de 1 
loc In R.S.C. — R.P.P. — U.R.S.S. 
sau U.R.S.S. șl diferența În 
numerar șl 4 variante 25% 
a 2.500 lei ; cate. I : 1 va
riantă 100% a 5.000 lei șl 13 
variante 25% a 1.250 lei ; categ. 
J : 36,50- a 1.000 lei ; categ. K : 
iot,25 a 500 lei ; categ. L : 403 a 
100 lei. FAZA a m-a : categ. N : 
1 variantă 100% a 45.807 lei sau 
la alegere o excursie de 2 locuri 
tn R.S.C. — R.P.P. — UJt.S.S. sau

U.R.S.S, și diferența în numerar 
șl 9 variante 25% a 11.472 lei ; 
categ. O : 6 variante 100% a
10.285 lei sau la alegere o excur
sie de 1 loc In R.S.C. — R.P.P. 
— U.R.S.S. sau U.R.S.S. și dife
rența in numerar șl 34 variante 
25% a 2.571 lei ; categ. P : 66,25 
a 2.251 lei ; categ. R : 174,50 a 
855 lei ; categ. S : 263,50 a 300 
lei ; categ. T : 1.210 a 200 lei ; ca
teg. U : 2.971,50 a 100 lei. Report 
la categoria 1 : 500.000 lei. Cîș- 
tlgul de categoria 2 (100%) In 
valoare de 49.882 a fost obținut 
de COSTEL DUNA din Craiova. 
Iar cîștigul de 45.887 lei de la 
categoria N (100%) a fost obținut 
de participanta ELENA IONESCU 
din București.



SCRIMERIi ROMAh
întrecerile ediției 1982 a Bal

caniadei de scrima, de la An
kara. s-au încheiat cu probele 
pe echipe la floretă feminin 
și spadă, ambele revenind re
prezentativelor României. Echi
pa feminină de floretă a În
trecut formațiile Turciei (6—3), 
Ju.ă'isl.iviei (9—0), Greciei (8—1) 
s Bulgariei (5—1), iar cea de 
spadă a învins Iugoslavia (7—1), 
Grecia si Turcia (9—0), Bulga
ri". (5—1).

Bilanțul realizat de loturile 
<!■■ scrimă ale României — 5 
titluri balcanice (echipele de 
floretă masculin si feminin și 
cea . de spadă, precum si flo- 
retista Otilia Hochdorfcr și 
spadasinul Felix Nicoiae în 
orobele individuale), din cele 
8 puse în joc. Chiar ținînd 
cont do faptul că la actuala 
ediție reprezentativele Româ
niei nu au aliniat primele gar
nituri, performanțele realizate 
nu reflectă diferența de va-

SPORTM ROMÂNI
LA „DINAMOVIADA"

DE JUDO
DE LA ULAN BATOR
în capitala R.P. Mongole, la 

Ulan Bator, au loc începînd de 
mîine și pînă duminică între
cerile „Dinamoviadei" de judo 
pentru seniori și juniori, com
petiție internațională devenită 
tradițională la care și-aiu anun
țat participarea sportivi fruntași 
din mai multe țări. Antrenorii 
Iacob Codrea și Gheorghe Na- 
che îi vor. prezenta, la seniori, 
pe L. Pall (cat. superușoară), C. 
Niculae (semiușoairă), S. Topli- 
cean (ușoară), L. Cîmpeanu 
(semimijlocie), M. Toma (mij
locie), C. Gotcă (semigrea) șl 
M. Cioc (grea), iar la juniori 
pe S. Lazăr (superușoară), I. 
Serban (semiușoară), L. Pop 
(ușoară), N. Vega (semimijlo
cie), E. Conchi (semigrea) și 
V. Baton (grea).

Stop cadru

KEKE ROSBERG, UN PERSONAJ CIUDAT—
La începutul sezonului, ni

meni nu i-ar fi dat nici o 
șansă. KEKE ROSBERG nu 
era una din figurile proemi
nente ale circuitului piloților 
de formula I, aflîndu-se la 
primul contract cu o firmă pu
ternică („Williams") după pa
tru ani de ucenicie — debutase 
în 1978 — în echipe fără poten
țial și fără pretenții. Și totuși, 
la capătul celor 16 curse de 
Grand Prix, cite a numărat, 
campionatul mondial, enigma
ticul finlandez primește cunu
na de cel mai bun -pilot al lu
mii, așezîndu-și numele pe 
lista cu atîtea celebrități, de 
la Juan Manuel Fangio și Jim 
Clark la Jackie Stewart și 
Niki Lauda. „O victorie fără 
Panaș" au scris ziarele, subli
niind că Rosberg n-a ciștigat 
decît o cursă, Marele Premiu 
al Elveției (disputată în Fran
ța, la Dijon) și nu s-a situat 
în fruntea plutonului nici 6 
kilometri din cei aproape 6 000 
alergați. Keke le răspund» că 
un campionat mondial este în 
primul rînd o problemă de 
regularitate, aliniind 10 prezen
țe pe locurile care primesc 
puncte. „O victorie norocoasă" 
au spus alții, amintind că fran
cezul Didier Pironi (,,Ferrari") 
s-a accidentat înaintea Marelui 
Premiu al R.F. Germania, &- 
tunci cînd conducea în clasa
mentul C.M. și părea că nu 
poate scăpa victoria, sau că 
compaitrioții acestuia Alain 
Prost (în special) și Rene Ar-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Rezultate din cu

pele europene (masculin): Cupa 
cupelor: Hapoel Ramat Gan — 
PAOK Salonic 79—69, Solna (Sue
dia) — Villeurbane 103—107, Inter- 
Bratislava — Klosterneuburg (Ă- 
ustrla) 111—83 ; Cupa Koracl s 
Steaua roșie Belgrad — Mestre 
95—69. Hapoel, Villeurbane, in
ter și Steaua roșie s-au califi
cat pentru sferturile de finală.

BOX • Ray „Sugar" Leonard, 
campionul mondial profesionist al 
categoriei mijlocie, a anunțat o- 
ficial că abandonează boxul. Leo
nard a fost operat la ochi tn 
primăvară și, in ciuda dorinței 
sale, medicii l-au sfătuit să nu 
mal urce pe ring. • Larry Hol
mes, campionul mondial al că
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inare care desparte scrima ro
mânească de celelalte compe
titoare din Balcani. Astfel, flo- 
retiștii s-atr prezentat foarte 
slab, Fernando Bucur, compo
nent al lotului reprezentativ, 
situindu-se abia pe locul 3, Iar 
în proba pe echipe, pentru a 
ti competitivă s-a apelat la... 
spadasinul N. Bodoczi (acesta 
din urmă evoluînd mal bine

De vineri pină duminică, la Istanbul

CAMPIONATELE BALCANICE Of GIMNASTICĂ
Echipele noastre au
Ieri dimineață au plecat spre 

Istanbul echipele reprezentati
ve de gimnastică (sportivă șl 
ritmică), care la finele săptă- 
minii vor evolua în cadrul 
Campionatelor balcanice.

Biroul Federației române de 
gimnastică a validat opțiunile 
antrenorilor Adrian Goreac și 
Maria Cosma (la feminin), 
respectiv Mircea Lisovschi, 
Gheorghe Condovicl și Vasile 
Coșariu (la masculin). Astfel, 
la feminin urmează ca echipa 
să fie definitivată în preziua 
startului dintr-un lot care cu
prinde pe Lavinia Agache, E- 
caterina Szabo, Mihaela Stănu- 
leț, Cristina Grigoraș, Camelia 
și Simona Renciu, Dorina Un- 
gureanu și Mirela Iordoc, în 
timp ce la masculin au făcut 
deplasarea următorii glmnaști : 
Emilian Necula, Aurelian Geor
gescu, Dan Odorhean, Valen
tin Pântea, Octavian lonașiu, 
Levente Molnar și Alexandru 
Nistor. La gimnastică ritmică 
urmează a fi prezente Doina 
Stăiculescu, Mihaela Tănase, 
Dorina Cordoș și Adriana 
Rednic.

în acest an, programul Cam
pionatelor balcanice de gimnas
tică cuprinde numai exerciții 
liber alese, programate a se 
desfășura astfel : vineri — 
concursul masculin, simbătă — 

noux (ambii Renault) s-au aflat 
prea adesea la cheremul capri
cioaselor motoare turbo.

Vorbele nu pot răsturna însă 
clasamentul, Rosberg e cam
pion mondiul și declară zîm- 
bind: „Un titlu mondial e un 
titlu mondial, și nu văd de ce 
al meu ar valora mai puțin de
cît oricare altul".

Cum a ajuns la formula I 
expertul analist în informatică 
din Helsinki, născut la 6 de
cembrie 1948, la Stockholm 1 A 
încercat în cursele de raliuri, 
ca orice finlandez, diar aici se 
aleargă și noaptea, iar lui Ke
ke nu-i place să „muncească" 
noaptea, li place însă să ducă 
o viață normală, îi place vinul 
roșu, chiar dacă pe podium, 
la Dijon, a înlocuit tradiționa
la șampanie a învingătorului 
cu... apă minerală. („Un po
dium nu e locui pe care să te 
îmbzți"). E retras, nu prea 
vorbește cu nimeni, chiar dacă 
mărturisește că îl admiră pe 
Lauda, e „arțăgos" pe pistă, 
chiar imprudent, spun colegii 
săi, controlîndu-și prea puțin 
temperamentul, are relații în
cordate cu presa, mal ales cu 
ziariștii finlandezi. „Nu m-ați 
susținut la debut, acum nu 
mai am nevoie de voi" le-a 
spus la Caesar's Palace din 
Las Vegas cînd primea cunu
na mondială. Da, Rosberg e 
un personaj ciudat, cum spun 
cei din lumea automobilismu
lui. Dar e campion mondial...

Vladimir MORARU

tegorlel grea, lși va pune tn joc 
centura tn fața compatriotului 
său Randy Cobb la 26 noiembrie 
pe rir.gul instalat tn incinta As- 
trodromulul din Houston.

CICLISM • Belgianul Patrick 
Sercu șl olandezul Rene PIJnen 
au câștigat cursa de 6 zile des
fășurată pe velodromul din Mtta- 
Chen. învingătorii au realizat 399 
p, fiind urmați de perechile Die
trich Thurau-Albert Fritz (R.F.G.) 
314 p șl Danny tlark-Don Allan 
(Australia) 259 p. Serou, cei mal 
bun specialist al acestui gen de 
Întreceri, obține cea de-a 86-a 
victorie tntr-o cursă de 6 zile,

HOCHEI • Rezultate din cam
pionatul U.R.S.S.: Traktor Cella- 
binsk — Sokol Kiev 2—4, Sala- 

ca floretist !). Sub așteptări a 
fost și comportarea sabrerilor 
care nu s-au putut impune nici 
In proba individuală, nici in 
cea pe echipe, în fața sabreri
lor bulgari, deși în formația 
noastră evoluau trei scrimerl 
din lotul reprezentativ (C. Ma
rin, Al. Chiculiță, FI. Pău- 
nescu), în timp ce la bulgari 
doar unul (V. Etropolski).

plecat ieri în Turcia
concursul de gimnastică spor
tivă feminină, precum st cel 
de gimnastică ritmică, iar du
minică — finalele pe aparate 
atît la „sportivă" cit și la „rit
mică".

Fără îndoială, gimnastele și 
gimnaștii noștri pornesc cu 
șanse reale în disputa pentru 
primele locuri, la individual șl 
pe echipe, dar se anticipează 
o luptă strinsă cu reprezentan
ții R. P. Bulgaria.

„HANDBALIȘTII VEST-GERMANI DORESC 
SĂ-SI RECONFIRME VALOAREA ÎN ROMÂNIA"
Portarul Dieter Bartke, înalt de 2,16 m, o mare atracție a jocurilor
Meciurile de la sfîrșitul aces

tei săptămîni cu reprezentativa 
României, de la Buzău și Bucu
rești, constituie o etapă foarte 
importantă în cadrul pregătiri
lor pe care reprezentativa de 
handbal a R.F. Germaniei le 
face înaintea partidelor din 
grupa valorică B a campionatu
lui mondial, programate anul 
viitor in Elveția, în compania 
unor adversare foarte puterni
ce. După aceste jocuri în Ro
mânia, selecționata R.F. Germa
nia va juca cu Islanda la Reyk
javik.

împotriva celebrilor jucători 
din România partidele se anun
ță pentru noi foarte dificile, cu 
atît mai mult cu cit jucători 
de bază ca Brand și Ehret sint 
înlocuiți cu handbaliști tineri, 
cu perspective. „Colosul" for
mației este portarul Dieter 
Bartke (2,16 m) de la TV. Gross- 
wahlstadt ; locul lui Brand (în
tindere musculară) va fi luait de 
colegul său club de la Gum
mersbach, Thomas Krokowskl. 
Karl-Heinz Schultz (de la GUnz- 
burg) este coordonatorul de joc, 
omul care se vede pe tot tere-

CAMPIONATELE MONDIALE DE TIR
CARACAS, 10 (Agerpres). 

Proba feminină de pistol (60 
de focuri), din cadrul campio
natelor mondiale de tir, a fost 
cîștigată de Palma Balogh 
(Ungaria) cu 590 p, urmată de 
Inna Roze (U.R.S.S.) — 586 p

RENALDO NEHEMIAH
REAMATORIZAT I?
NEW YORK, 10. — Atletul de 

culoare Renaldo Nehemiah, re
cordmanul mondial la 110 mg 
(12,93) devenit jucător profe
sionist de fotbal american în 
primăvară, a primit permisiu
nea federației din S.U.A. de a 
participa lâ concursuri atletice 
interne. IAAF va hotărî dacă 
Nehemiah, care nu a jucat de
cît două meciuri de fotbal, va 
putea concura șl In mitingu
rile Internaționale.

vat Ufa — Dinamo Mosoova 1—1, 
Torpedo Gorki- — Dinamo Riga 
6—4, Aripile Sovietelor Moscova 
— SKA Leningrad 4—2. • După 
17 etape, to campionatul Ceho
slovaciei conduce Dukla Jlhlava 
cu 26 p, urmată do Tesla Par
dubice 25 p șt TE Vitkovlce 23 p.

TENIS • După desfășurarea a 
68 de turnee, to clasamentul Ma
relui Premiu FILT pe primul loo 
ae află Jimmy Connors cu 3565 
p, urmat de Ivan Lendl 2313 p, 
Guillermo Vilas 2285 p, John 
McEnroe 2105 p, Mats Wllander 
1730 p, Vitas Gerulaltis 1380 p. 
• în finala turneului feminin de 
la Gdteborg: Aasa Flodln — Ca
rina Karlsson (ambele Suedia) 
6—1, 7—S.

OLIMPIADA DE ȘAH
® România păstrează locui doi in clasamentul feminin ® Echi

pele Uniunii Sovietice se distanțează

LUCERNA, 10. — Au fost 
două meciuri grele pentru e- 
chipele României în această a 
10-a rundă a Olimpiadei de 
șah. Fetele au intimpinat o a- 
prigă rezistență din partea 
formației vest-germane, cu care 
termină la egalitate : România 
— R.F.G. 1,5—1,5. Am luat 
conducerea prin victoria Elîsa- 
betei Polihroniade la masa a 
treia, cu Lackmann, Ia care 
s-a adăugat o remiză a Danei 
Nuțu-Terescenco (prima în 
concurs!) cu Hundt, pentru ca 
scorul să se echilibreze după 
întrerupere, cînd Margareta 
Mureșan a cedat, la prima 
masă, in fața Giselei Flsch- 
dick.

Pozițiile in clasamentul tur
neului feminin rămîn in ge
neral neschimbate, după în
registrarea celorlalte rezultate: 
U.R.S.S. — Iugoslavia 2—1, 
Ungaria — R.P. Chineză 1,5— 
1,5, Polonia — Suedia 2—1, O- 
landa — India 1—2, Echipa 
U.R.S.S. și-a mărit avansul, pe 
primul loc, avînd acum 23 
puncte, urmată de România 

nul, cu și Uwe Kuhnigk și Uwe 
Schwenker pe extrema stingă. 
Bernd Wegener se remarcă prin 
șuturile de la distanță. Prin ur
mare, la Buzău și București 
vom alinia un „7“ cu jucători 
experimentați șl reprezentanți 
ai noului val, echipă care la 
Buzău șl București dorește să-și 
reconfirme valoarea ridicată 
obținută in acest an. Ia
tă numele sportivllior ca
re vor face deplasarea : Dieter 
Bartke (TV Grosswahlstadt), 
Klaus WOller (Reinickendorfer 
Ftichse), Andreas Thiel (Gum
mersbach) — portari; Frank 
Dammann, Thomas Krokowski, 
Erhard Wunderlich, Claus Fey 
(toți Gummersbach), Uli Gnau, 
Manfred Freisler (Grosswahl
stadt), Karl-Heinz Schulz, Joerg 
LOhr (Gilnzburg), Bernd Wege
ner (Essen), Uwe Schwenkcr 
(Kiel), Klaus Kuhnigk (Reini
ckendorfer Ftichse), Uli Roth 
(Schwabing), Klaus Voik (Hof- 
weier) sau Hans-Jurgen Muller 
(Hameln).

JOACHIM NEUSSER 
redactor la „Sport Informations 

Dienst" — DQsseldorf

și Jian Hin Gao (R. P. Chi
neză) 585 p. Pe echipe a ciș
tigat U.R.S.S. cu 1 751 p. La 
carabină (femei) prima s-a 
clasat Sippa Ylonen (Finlanda) 
cu 594 p, titlul pe echipe fiind 
ciștigat de Australia cu 1 769 p. 
Proba de skeet a revenit lui 
Daniel Carlisle (S.U.A.) cu 199 
t.d. după un baraj susținut cu 
compatriotul său Dean Clark.

CAMPIONATE,
• în etapa a 32-a a campio

natului U.R.S.S., lidera clasa
mentului Dinamo Minsk a ter
minat la egalitate (0—0) cu 
Pahtakor Tașkent, în timp ce 
Dinamo Kiev a fost învinsă 
la Moscova de Spartak cu 
2—1. în lupta pentru titlu se 
mențin Dinamo Minsk și Di
namo Kiev, prima are 43 p, 
in timp ce formația din Kiev
— 42 p. Alte rezultate : 
Ț.S.K.A. Moecova — Neftci 
Baku 2—0, Cernomoreț Odesa
— Dinamo Moscova 3—2, Zenit 
Leningrad — Kairat 5—0, Ku
ban — Dnepropetrovsk 0—1. 
Pe ultimele locuri In clasa
ment : Kuban 24 p, Kairat 21 p.

• Tn turul al 3-lea al „Cu
pei ligii'’ engleze : Birming
ham — Derby County 3—1, 
Brentford — Swansea 1—2, 
Coventry — Burnley 1—2, Crys
tal Palace — Sheffield Wed
nesday 1—2, Everton — Arse
nal 1—1 (se va rejuca), Gilling
ham — Tottenham 2—4, Luton

19.5 p. Ungaria 19 p. Polonia, 
Suedia și R.P. Chineză 18,5 p. 
R.F.G. 18 p.

Se distanțează șahiștii sovie
tici și in turneul masculin, 
unde echipa U.R.S.S. învingă 
cu 4—0 Elveția. Cu același scor 
Anglia dispune surprinzător de 
Olanda, în timp ce S.U.A. a 
făcut meci egal (2—2) cu Iu
goslavia. Echipa României este 
condusă în întilnirea cu Ceho
slovacia, la scorul de 1—2, o 
partidă fiind întreruptă. Șubă 
a remizat cu Ftacnik, iar Stoi
ca cu Ambroz. Ciocâltea a fost 
învins de Plachetka, în timp 
ce Gheorghiu și Smejkal au 
întrerupt pentru a doua oară. 
Alte rezultate : Ungaria — 
R.F.G. 2,5—1,5, Polonia — Spa
nia 3,5—0,5, Argentina — Ca
nada 2,5—-0,5 (1). într-o întîl- 
nire rămasă neîncheiată din 
runda precedentă, U.R.S.S. a 
întrecut Anglia cu 3,5—0,5. In 
clasament conduce U.R.S.S. cu 
30 p, urmată de S.U.A. și An
glia 26 p, Ungaria și Iugosla
via 25 p, Cehoslovacia și Ar
gentina 24,5 p (1). Polonia 24,5 
p. R.F.G. și Suedia 24 p. Ro
mânia și Cuba 23,5 p (1), Bul
garia, Danemarca și Austria
23.5 p.

HANDBALIȘTII NOȘTRI 
JUNIORI ÎN UNGARIA
Echipele de handbal de juni

ori și junioare ale țării noastre 
au susținut, recent, la Debre
țin, două întîlniri amicale cu 
formațiile similare ale Unga
riei. Rezultate. Masculin: Româ
nia — Ungaria 21—29 (11—13) 
și un rezultat de egalitate tn 
partida revanșă 23—2i (14—12). 
Feminin: România — Ungaria 
23—20 (12—7) și o victorie a e- 
chipei gazdă : România — Unga
ria 17—19 (10—8).

C.N.O. $1 PRODI EME 
AIE PARTICIPĂRII

lâ J.O. '84
SAN MARINO.(Agerpres), în

tr-o conferință de presă ținu
tă la San Marino, după des
fășurarea lucrărilor celui de-al 
13-lea Congres al Adunării Co
mitetelor Naționale Olinv- e 
Europene. Franco Carraro, p 1- 
ședintele acestui organism spor
tiv, a declarat că problema ca
zării Ia J.O de Ia Los Angeles 
din 1984, spezele de întreținere 
a sportivilor vor rămine în a- 
tenția C.N.O., care nu sint de 
acord cu prețurile foarte ridi
cate impuse de organizatorii 
viitoarei Olimpiade. în această 
ordine de idei, a spus Franco 
Carraro, vom înainta Comitetu
lui de organizare o listă de 
urgențe, respectiv, transportul 
cu curse charter, asistența me
dicală, securitatea și cazarea 
sportivilor, oficialilor și ziariș
tilor. Pentru toate acestea vom 
cere informări detaliate pină la 
sfîrșitul lunii decembrie și ga
rantarea unui plafon acceptabil 
pentru loti sportivii din Europa.

CUPE, TURNEE
— Blackpool 4—2, Notts Coun
ty — Chelsea 2—0, Sheffield 
United — Barnsley 1—3 !
• în turneul de juniori do

tat cu „Trofeul Joao Have- 
lange" care are Ioc in Mexic 
se cunosc echipele calificate in 
semifinale : Mexic și Australia 
tn grupa „A", U.R.S.S. și Ar
gentina in grupa „B".
• în campionatul european 

de juniori (sub 16 ani), echi
pa Luxemburgului a jucat pe 
teren propriu cu Danemarca- 
Meciul s-a încheiat la egalitate: 
0-0.
• în vederea meciului din 

preliminariile C.E., de la 1T 
noiembrie, dintre Elveția și 
Scoția, a fost alcătuit lotul sco
țian. De notat că printre ju
cătorii selecționați majoritatea 
evoluează în formații engleze 5 
Burley, Wark, Brazil (Ipswich 
Town), Gray (Leeds United). 
Hansen, Dalglish, Souness (Li
verpool), Archibald (Totten- 
Elam), Robertson (Nottingham 
Forest).
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