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Io 21 noiembrie, alegeri pentru consiliile populare

CANDIDATUL OBȘTII-UN INIMOS
PROPAGANDIST

L-am cunoscut cu prilejul u- 
nei ședințe a Biroului executiv 
al C.J.E.F.S. Arad, în cursul 
căreia se analiza raportul bri
găzii de indiumare și control 
care fusese la asociația sporti
vă Voința. A pus o întrebare. 
Pentru cine nu cunoștea pro
blemele, o întrebare oarecare, 
dar ia discuții s-a văzut clar 
că nu-1 interesau raporturile 
școală-Voința așa, in general, 
ci avea să se refere la slaba 
preocupate a secției de canotaj 
a asociației, care nu valorifică 
așa cum se cuvine larga posi
bilitate de selecție pe care o 
oferă populația școlară a Ara
dului.

Inspectorul general adjunct al 
Inspectoratului școlar județean, 
profesorul Tosif Czegledi, căci 
despre el e vorba, este și vice
președinte al C.J.E.F.S. Arad, 
ales în această funcție pentru 
dragostea și grija pe care o 
manifestă față de fenomenul 
sportiv, nu numai pentru că 
este una din sarcinile sale de 
serviciu in funcția pe care o 
are îl. învâțămint, ci și pentru 
că ci însuși este un adept sta
tornic al exercițiului fizic și al 
sportului. Vom aduce ca argu-

AL SPORTULUI
ment nu atit faptul că. profe
sor fiind la școala profesională 
și director la liceul industrial, 
fostul ucenic strungar a pus 
sportul in drepturile sale firești 
in unitatea școlară în care acti
va, inființînd chiar ceea ce se 
numea pe atunci Școala sporti
vă Gloria. Nici faptul că — 
după cum ne mărturisea cu 
modestie — de mic a îndrăgit 
turismul, parcurgind in ultimul 
sfert de deceniu toate crestele 
Carpațiior. Nu vom invoca în 
sprijin nici bogata activitate 
curentă, ca om al invățămîn- 
tului, ca activist al sportului, 
cu muncă de răspundere și în 
organul județean, dovedind o a- 
dincă cunoaștere a problemelor 
sportului de raasă și ale per
formanței atădene și republica
ne, pentru care militează cu pa
siune șl competență. Vom adu
ce in prim-plan ceea ce ni se 
pare o „probă de foc", mai ales 
cind este vorba de un aseme
nea cadru, și anume că și-a în
drumat propriii săi copii — bă
iatul și fata — să facă sport,

Mircea COSTEA

(Continuare in pag 2-3)

tapei și alte amănunte, în pag. 
2—3.

In fotografie, un aspect din 
meciul Steaua — Farul (disputat 
în etapa trecută șl încheiat cu 
scorul de 15—3), cu mijlocașul 
Eduard Suciu în prlm-plan. 

Foto s Dragoș NEAGU

La București, CluJ-Napoca, 
Bala Mare șl Petroșani se vor 
desfășura azi partidele etapei a 
11-a dta cadrul campionatului 
național, meciul de la Petroșani 
(Știința — Farul) ieșind în evi
dență. Programul complet al e-
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Azi, la Karl-Marx-Stadt, in meci amical de fotbal

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTÎLNESTE 
GERMANE 
vorba de Bogdan, înlocuitorul 
lui Ungureanu, de Augustin, 
care apare pe postul lui Ți- 
cleanu, și de Radu II, care a 
preluat tricoul lui Cămătaru. 
Intenție netă, deci, a conduce
rii tehnice, de a respecta, pe 
cît posibil, „distribuția" acelui 
2—0. Apare, însă, și un semn 
de întrebare : cum va evolua 
grupul hunedorean după re
centele nereușite ale Corvinu- 
lul ? Cu siguranță, însă, că pe 
parcursul partidei vor fi utili
zați și alți jucători dintre cei 
de rezervă (sint permise patru 
înlocuiri), în primul rînd Sa- 
meș, care manifestă o excelen
tă dispoziție de joc. Cu interes 
sa așteaptă și reintrarea/ în e- 
chipa națională a lui Radu II. 
dornic să reînnoade firul; selec
ționărilor.

Programul 
prins pentru

SELECȚIONATA R. D
? ____  GERMANĂ
f RUDWALEIT

KREER TRIELOFF STAHMANN
PILZ DORNER
RICHTER HEUN
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SCHNUPHASE 
LIEBERS

KUHN

Arbitrul meciului : R. JUSHKA (U.R.S.S.)

I BĂLĂCI

| BOGDAN

GABOR 
KLEIN

ANDONE

RADU II
BOLONI
IORGULESCU

MORARU

ROMANȘA

AUGUSTIN 
REDNIC

KARL-MARX-STADT. 1G 
(prin telefon). Al 341-lea meci 
al reprezentativei noastre se 
dispută in compania selecționa
tei R. D. Germane și el se con
stituie intr-un ultim test, ca 
meci inter-țări, înaintea parti
dei de la Florența, cu Italia. 
Meciul reprezintă, sub acest . 
aspect, un examen potrivit, da
te fiLnd atît caracteristicile par
tenerului (marcajul strict, anga
jamentul total, deosebita com
bativitate), cît și prin faptul 
că se dispută, asemenea întîl- 
nirii de la 4 decembrie, în de
plasare. Deci, destule date ase
mănătoare cu viitorul joc în 
compania 
Tocmai de
„U“-Iui de

I

I 
i

aici, din motive bine înteme
iate, cinci dintre selecționabilii 
craioveni. Iată 
ția anunțată 
trei nume noi 
cea prezentată 
cu Suedia, din 
campionatului european.

de ce in forrna- 
nu apar decît 

în comparație cu 
în meciul oficial 

preliminariile 
Este

tricolorilor a cu- 
azi (n.r. ieri) încă
Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

La Olimpiada de la Lucerna

campionilor lumii, 
aceea, in alegerea 

„u -xuu uxs start, antrenorii 
Mircea Lucescu și Mircea Ră- 
dulescu au căutat să includă pe 
probabilii titulari Și ai meciu
lui cu „squadra azzurra". Chiar 
dacă nu au făcut deplasarea

PRESTIGIOASA PERFORMANTĂ 
A SAHISTELOR NOASTRE

ț Echipa feminină a României își confirmă clasa in 
elita șahului mondial • Băieții termină pe locul 
10—14 ® Ultimele rezultate ale celor două turnee

24 de ore la Steaua

ITINERARUL
DIN CALEA PLEVNEI In 

Glieneea și de acolo la Floreas- 
ca, un itinerar absolut necesar 
pentru a cuprinde activitatea 
ZILEI DE IERI la clubul militar 
Steaua. SITUAȚIA OPERA
TIVA. a realizării obiectivelor 
de performanță 1982, oferită 
spre consultare de comandan
tul clubului Steaua, general- 
maior Ion Aurel, ne arată că 
la campionatele mondiale erau 
planificate pentru acest an 12 
medalii și s-au realizat 10 (ne
realizat : scrima și canotajul), 
la campionatele europene : 8
medalii planificate, 11 realiza
te, în cupele europene : 
la jocurile balcanice : 
(cel mai bun bilanț de oină a- 
cum al clubului), titluri națio
nale : 129—165 (depășirea cea 
mai vizibilă avind-o juniorii : 
28 planificate, 56 realizate), 
recorduri naționale : 18—59.
„Acum sc discută cifrele de 
plan pentru 1983 — ne spune 
comandantul clubului — șî pro
punerile pentru acest ultim an 
preolinipic vor trebui să vize
ze obiective superioare anului 
pe care ne pregătim să-l 
cheieni". ÎNTlLNIRE CU 
landa Balaș, 
leanu, Corneliu Ion, 
Ciobănel, Anton Biro, Savu, r . —. .
mari performeri ai

TITLURILOR SI
9

Steaua de ieri și de azi, me- 
daliați olimpici și mondiali, 
prin intermediul sălii 
tradiție a clubului și a 
mului " ' ‘ '
acțiune educativă, 
larizare în rîndul elevilor 
sectoarele 5 și 6. Ieri au fost 
la club 32 de elevi de la șco
lile generale 151 Și 121. Legătu
ră firească a unui mare club 
cu cei care r.îîine, poate, vor 
apăra culorile roșu-albastru. 
BASCHETBALIȘTII, SUB
CONDUCEREA ANTRENORI
LOR MIHAI NEDEF ȘI NICO-

MEDALIILOR

3—3,
62—87

în- 
Io- 

Viorica Viscopo- 
Paul 
Alin 

Cornel Oțelca și' alți 
clubului

CAMPIONATUL NAȚIONAL
INDIVIDUAL LA TENIS DE MASĂ

tn zilele de 19 și 20 noiembrie, 
în Sala sporturilor din Bistrița, 
se va desfășura concursul I din 
cadrul campionatului național in
dividual pentru seniori la tenis 
de masă, la care participă Jucă
tori de cat. a Il-a. Primii 18 băieți 
și primele 12 fete se califică pen
tru concursul II (3—5 decembrie, 
CluJ-Napoca), in urma căruia vor 
fi cunoscuți noii campioni națio
nali.

de 
fil- 

„Valențe'e sportului**,  
de popu- 

din

LAE PlRȘU, au efectuat două 
antrenamente, ultimele înain
tea reluării campionatului, azi 
meci cu I.C.E.D., vineri cu Di
namo. în lot, doi tineri pro
movați de la centrul de ju
niori, Gabriel Șarlă și Bogdan 
Bărbulescu. N. Pirșu : „In me
ciul cu Dinamo, ne vom lua 
revanșa pentru... rugby 1" NI- 
COLAE GITU, fostul campion 
european de box, antrenor la

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri dimineața, în marea sală 
a Palatului expozițiilor din Lu
cerna, ultimele partide ale O- 
lianpiadei die șaih, rămase în
trerupte pentru a doua oară, 
continuau încă la mesele de 
joc. Pentru reprezentativa fe
minină a României, Întrecerea 
se terminase din seara prece
dentă. Așa cum am anunțat, 
fetele noastre a a încheiat cu 
o performanță prestigioasă par
ticiparea lor la confruntarea cu 
elita mondială a șahului, urcind 
pe treapta a doua a podiumu
lui, flancate de ciștigătoarele 
competiției, echipierele U.R.S.S. 
și ocupantele locului trei, șa- 
histele Ungariei. Un rezultat 
care confirmă clasa înaltă a 
șahului feminin din țara noas
tră. Deținătoarele titlului, ju
cătoarele sovietice, terminau cu 
2,5—0,5 ultima lor întâlnire, cu 
Brazilia. In alte meciuri intre 
echipele din partea superioară 
a clasamentului : Olanda — Un-

Rezultatele individua
le ale șahiștilor români 
(in ordinea meselor de 
joc) ;
• Margareta Mureșan 

4 5 puncte (din 10 posi
bile), Marina l’ogore- 
vici 7,5 (11), Dana Nuțu- 
reresceneo 11 (12). Eli- 
sabeta PolihroniaJe 7 (9).

® Florin Gheorghiu 5,5 
(12), Mihai Șubă 9 
Victor Ciocâltea 
Mihai Ghindă 
Valentin Stoica 
Ovidiu Foișor 4

4,5
7

2
(6).

(13).
(8). 

(11).
(6),

garia 2—1, Spania — R.F.G. 
1,5—1,5, Suedia — Canada 2—1, 
Iugoslavia — Argentina 2—0 
(1), Bulgaria — Israel 3—0.

Alta era, în schimb, situația 
echipei noastre masculine. Bă-

(Continuare in oag a 4-a)

® La patinoarul „23 August” antrenamentele incep la ora 6 și se termină noaptea 
tîrziu $ Adrian Vasile — primul patinator artistic competitiv ? @ Hocheiștii juniori 
de la Dunărea Galați în mare vervă I @ La Sinaia,

pregătește pe role...
de la Dunărea Galați in lotul național de sanie se

Anca Cristescu s-a sculat la 
ora 4,30. Și-a băut repede lap
tele, și-a luat patinele și a ie
șit in ceața groasă de afară. 
Patinoarul „23 August" nu este 
chiar foarte aproape. La ora 
6 desena primele arabescuri pe 
albul imaculat al gheții. Anca 
are 13 ani. Colegele sale Ni- 
coleta Cimpoieșu și Oana Ca- 
zăcu sint ca doi ani mai mici. 
Dar au același program. După 
o oră au plecat spre casă.

Și-au făcut lecțiile și, la ora i0, 
erau, din nou, pe patine. Tot 
la „23 August". „îți trebuie 
multa tenacitate, multă ambiție 
pentru a rezista unui astfel de 
program". Cuvintele antrenogrei 
Anca Erăilear.u. de la I.E.i’.S., 
nu sini de circumstanță, fără 
acoperire. Fetițele a estea, a- 
flate incă la virsta păpușilor, 
dar de pe acum speranțe in lo
tul național de patinaj artistic, 
știu că fiecare figuri necesită

suie de repetări, pentru ca 
tinete să execute elegante 
sene pe luciul de gheață.

Anca. Nicolcta, Oana — și să 
nu o uitam nici pe Carmen lo- 
neseti. de la 
venit la 6, au 
revenit la 10. 
încă vreo două 
la școală. Ce s-a mai intimplat 
In acest timp ? Tineri cu căști 
albastre, roții, albe, iuți ca 
niște zvtrlugi, s-au avintat pe

pa- 
de-

„Triumf" — au 
plecat la 7, au 
De aici, după 
ore, se vor duce

albul patrulaterului. Mai intîi 
„roș-albaștrii", adică steliștii 
lui Dezideriu Varga... Timpul 
zboară repede. Pentru copii, 
chiar prea repede E rindul ce
lor de la „Triumf". Antrenorul 
Ghcorghe Tabăcaru este Ungă 
fiecare jucător. Șl lingă 
Nicolescu, golgelerul 
trecute a campionatului 
niori ; șl lingă Mihai 
lescu. fitil fostului intema(io~ 
nai ; și 'ingă Corne*.  Burdușel, 
care a făcut cunoștință cu pucul 
și crosa de la 5 an!; și lingă

Emanuel FANTANEANU

Vicrel 
ediției 
de iu- 
Stoicu-

(Continuare în pag, 2-3)



Beneficiarul ale

volei se 
astăzi, o interesantă 

(a treia) la masculin 
cuprinde meciuri -echili- 

majoritatea cazurilor.

In prima cTvizie de 
desfiișc 
clapă 
can 
brațe in
Fruntașele se deplasează în lo
calități in care terenul propriu 
are o pondere însemnată in ba
lanța victoriei. Capul dc afiș 
îl deține partida de la Șimleu

SiLvaniei, unde se deplasează 
vicccampioana țării. Steaua. Tot 
astăzi, la Constanța (ora 18), 
are Ioc partida restantă din 
campionatul feminin. Farul — 
Dinamo, care, de asemenea, 
este așteptată cu mult interes. 
Iată piogramul etapei mascu
line :

București

„AM DAT CALENDA

Baia Mare :
Suceava ;
$iml eu Silvanici : 
București :

— TRACTORUL BRAȘOV

Galati :
Rimnicu Vilcea :

MOTORUL
C.S.M. — DINAMO BUCUREȘTI 
SILVANI A — STEAUA BUCUREȘTI 
CALCULATORUL — UNIV. CRAIOVA 
(sala Olimpia, ora 17)
C.S.U. OTELUL -• EXPL. BAIA MARE 
CARPAȚÎ — C.S.U, ORADEA

Cluj-Napoca

Petroșani

Baia Mare

va evolua niciLa Dinamo nu
de data aceasta Giinfher Eucs- 
cu, la Steaua nu va fi folosit 
Florin Mina, iar la Universita
tea Craiova Nicu Stoian, toți 
trei suspendați.

<*  Miine, (ora 17). în sala Ra
pid, se dispută, în avans, par
tida dm etapa a 11-a (ultima) 
a campionatului feminin dintre 
Rapid si Flacăra roșie Bucu
rești, aceasta din urmă plecînd 
vineri la un turneu în Ungaria.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI
DINAMO — C.S.M. SIBIU
stad. Olimpia, ora 9 ; V. Chirondojan (Constanța) 

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — UNIV. TIM.
stad. Parcul Copilului, ora 10 ; Gh. Voina (Buzău) 

RAPID — POLIT. IAȘI
stad. Giulești, ora 14 ; Gh. Huștiu (București) 

” " ------ --------------- RULMENTUL BIRLAD
C. Stanca (Constanța) 

— STEAUA
11 ; șt. Manea (Sibiu) 
FARUL

P. Soare (București) 
GLORIA P.T.T. ARAD 

15.30 ; Gh. Bănceanu (București)
Universitatea Timișoara, păstrea
ză puține șanse de victorie in 
meciurile pe care le vor susține 
în deplasare, cu știința CEMIN 
și Grivița Roșie. Interesant se 
anunță meciul Știința Petroșani 
— Farul. în care constănțenii 
vor încerca, printr-o 
(greu de obținut, dar nu 
bilă) să se mențină în 
pentru titlul de lideri al 
campionatului, cu toate 
dna lor este îngreuiată

R.C. SP. STUDENȚESC — 
Compl. Tei, ora 13,30 ; 

POLITEHNICA 16 FEBR. 
stad. „V. Babeș", ora

ȘTIINȚA —
stad. Știința, ora 14 ;

ȘTIINȚA CEMIN 
stad. Dacia, ora

azi, în patru orașeProgramată azi, în patru orașe 
(majoritatea meciurilor au loc în 
Capitală), etapa a 11-a a Diviziei 
,,A“ de rugby nu pare să aducă 
modificări de substanță în ierar
hia primului eșalon. Fruntașele 
clasamentului, Dinamo și Steaua, 
pornesc favorite în partidele cu 
C.S.M. Sibiu și, respectiv, Poli
tehnica 16 Februarie, In timp ce 
codașele, Gloria P.T.T. Arad și

CANDIDATUL OBȘTII CAMPIONATELE DL POPICE IN FAZA FINALA

CU 10 ANI IN
Porcul

mai iutii pentru sănătatea și 
buna lor dezvoltare și apoi pen
tru performanță, într-o ramură 
care cere mari eforturi, cum e 
baschetul. Fostului ucenic nu 
i-a List teamă că copiii săi nu 
vor învăța cu înfocare, cum a 
făcut-o ei jucird și fotbal. Pro
fesorului nu i-a fost teamă că 
tocmai copiii lui nu vor reuși 
la (acuitate dacă adastă serile 
sub panourile de baschet. I-a 
incut ajut, i-a ajutat, parcă 

^tocmai pentru a demonstra că 
se poate și earte, și sport de 
performanță. Băiatul, baschet
balistul, este azi inginer elec
tronist. iar fala, baschetbalista, 
p in anul trei, la Cluj-Napoca, 
la facultatea de matematică-in- 
formațică. Să vină astăzi la 
el vreun profesor, său vreun 
părinte, să-i spună că e greu 
și cu una. și cu alta, că, sigur, 
avem și sarcini în domeniul 
perfoin.tinței, dar... să-i lăsăm 
po elevi., să-i lăsăm De stu- 
denți, că au de învățat și, ori
cum, copiii noștri ar trebui 
feriți >?... să facă alții sport, 
dinți' cei care cu cartea nu 
pica...

Candidat al F.D.U.S în ale
gerile de la 21 noiembrie, co
munistul Iosif Czegledi s-a în- 
tîlnit cu cetățenii din Circum
scripția municipală nr. 2 Arad, 
care-1 prețuiesc pentru

, ga șa activitate.
Ne bucurăm câ un 

sportului se bucură de 
menea inaltă cinste.

îritrea-

om al 
o ase-

Pe arenele de popice din Bra
șov, Tg. Mureș și Mangalia-Nord 
s-au desfășurat, timp de 5 zile, 
întrecerile semifinale ale cam
pionate] or republicane individua
le și pe perechi. Iată jucătoare
le și jucătorii care au urcat pe 
podium in această fază superioa
ră a competiției :

BRAȘOV, junioare, individual — 
1. Maria Zsizsik (C.S.M. Reșița) 
841 (423—418), 2. Agnes Csiszar
(Electromureș Tg. Mureș) 800 
(399—401), 3. lbolya Mathe (Vo
ința Oradea) 797 (402—395) : pe
rechi — 1. Olga Psihas — lbolya 
Mathe 803 (406—402), 2. Rodica-
Baciu—Ilona Bartha 802 (411—391), 
3. Maria Zsizsik — Dorina Cojo
carii 778 (423—365) ; senioare, in
dividual — 1. Silvia Berinde (Vo
ința Oradea) 830 (444—436), 2. Ma
ria Stanca nKn
(406—447), 3. 
iu (Hidromecanica 
(403—440) ; perechi - 
Szasz — Elisabeta 
(423—420), 2. Melania
Gabriela Pintea 840 (407—433), 3. 
Mana Zsizsik — Dcrina Cojoca- 
ru 831 (410—421).

TG. MUREȘ, juniori, individual
— 1. Al. Szekely (Progresul Ora
dea) 1775 (893—882), 2. Tr. Țel- 
nar (Metalul Hunedoara) 1725 
(83G—889), 3. M. Farkaș (Voința 
Tg. Mureș) 1724 (360—864) ; pe
rechi — 1. Al. Szekely — I. Mi- 
clăuș 1706 (882—824), 2. Tr. Țelnar
— N. Păsărică 1689 (889—800), 3. 
M. Farkas — I. Fekete 1674 
(864—810) ; seniori, individual —
1. L. Siklodi (Electromurtș Tg.
Mureș) 1760 (886—874), 2. V. Mi- 
clea (Jiul Petrila) 1729 (878—851), 
3. M. Mato (C.F.R. Timișoara) 
1721 (838—883) ; perechi — 1. I.
Bice — I. Hosu 1839 (880—959),
2. L. Sereș — I. Fodor 1766 
(908-858), 3. I. Vida — Gh. Niță 
1729 (866—843).

(C.sju. Reșița) 853 
Alexandrina Hîrdo-

Brașov) 843 
- 1. Ildilco

Bonta 843 
i Beseni —

2.

MANGALIA-NORD, junioare in
dividual — 1. Liliana Negreanu 
(Tetrolul Băicoi) 812 (414—393), 2. 
LUiana Tilintea (Voința Ploiești) 
802 (417—385), 3. Georgeta Ivă-
nescu (Rapid București) V87 
(385—402) ; perechi — 1. Marileha 
Burcea — Elisabeta Pusaru 795 
(394—401), 2. Liliana Negreanu — 
Magda Turtoi 794 (414—330), 3.
Ioana Luchlan — Ana Băienaru 
775 (U3—362) ; juniori, individual 
— 1. A. Marian (Gloria Bucu
rești) 1745 (874—871), 2. I. Matiș 
(Rulmentul Brașov) 1740 (875—865), 
7 ” Croitoru (Olimpia Bucu
rești) 1686 (847—839) ; perechi — 

Marian — I. Tiron 1709 
(874—835), 2. C. Turcitu — J.
Matiș 1697 (822—875), 3. P. Cojo- 
caru — A. Bucevschi 1687 
(850—837) ; senioare, individual — 
1. Stela Godeanu (Voința Plo
iești) 853 (424—429), 2. Mlne-
la Mihăilă (Voința Ploiești) 
833 (410—423), 3. Maria Ni-
chifor-losif (Voința București) 
815 (396—419) ; perechi — 1. Ele
na Pană — Elena Andrccscu 887 
(441—446), 2. Stela Godeanu —
Mioara Coman 828 (424—104), 3.
Minela Mihăilă — Doina Lixan- 
dru 818 (410—408) ; seniori, indi
vidual — 1. C. Staniatescu (Glo
ria București) 1788 (933—955), 2.
V. Donos (Chimpex Constanță) 
1772 (879—893), 3. P. Boțogan
(Gloria Buc.) 1757 (859—898); pe
rechi — 1. C. Stamatescu — Al. 
Cătineanu 1834 

„ Doboș — Gh.
(879—926), 3. P.
Tudor 1769 (898—871).

Primele 8 dubluri și sportivii 
clasați la individual pe primele 
12 locuri în fiecare din semifina
lele menționate s-au calificat In 
finalele pe țară ale campionate
lor naționale., programate între 
14 și 18 decembrie pe arenele 
Voința și Olimpia din București.

victorie 
imposi- 
disputa 
turului 

că sar- 
----- ---  .----- „o---------- acum 
de... ei înșiși : XV-le de pe Li
toral este penalizat cu un punct 
în clasament, conform regula
mentului, pentru trei -jucători 
suspendați (dc fapt, Farul are 
chiar patru !). Indiferent însă de 
miza tntîlnirilorK dorim să con- 
semnăm peste tot un spirit de 
fair-play, absent, din păcate, In 
etapa precedentă...

Urmăream, deunăzi, în 
tineretului din Capitală pe aler
gătorii unui cros organizat de 
factorii cu atribuții in domeniul 
sportului din Sectorul 5. Zeci de 
copii și tineri, dar și oameni 
mai puțin tineri, prinzîndu-se, în 
reprize, în a-și măsura iuțeala 
pașilor și rezistența, o adevărată 
revărsare de voie bună șl sănă
tate, cu toate că frigul biciuia 
obrajii. Un fapt anume a stîrnit 
curiozitatea reporteru
lui la sosirea concu- 
renților, la punctul de 
înmînare a diplomelor 
„Dociadei" : unul din
tre sportivii din plutonul 
vîrstalcrlor, sărind sprinten, miș- 
cindu-se ca- după o... încălzire 
bună,- se odieso unui coleg de 
alergări : „Ce zici, nea Visarion, 
mai facem o cursă I*.  Adică, să 
mai alerge o dată traseul, așa, 
de plăcerea lor. Doi oameni In 
puterea vîrster I Vă plece chiar 
atît de mult alergarea, adică 
întrecerea aceasta de cros î — 
l-am întrebat. „Ei, e o poveste 
întreagă - ne-a răspuns el. Noi 
alergăm pentru sănătatea noas
tră. Știți dv. ce aveam eu pînă 
nu de mult f..."

Așa l-am cunoscut pe Nicolae 
Neacșu, unul dintre specialiștii 
întreprinderii Electromagnetica,
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V. 
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De azi, în sala Floreasca

INTERESANT TURNEU AL DIVIZIEI „A" DE BASCHE
Cele 12 echipe masculine de 

baschet participante la Divizia 
„A-‘ își reiau întrecerea astăzi, 
in sala Floreasca, prin meciuri
le etapei inaugurale a celui de 
al patrulea turneu al competi
ției. Turneul se anunță foarte 
interesant, deoarece cuprinde, 
in fiecare zi. meciuri între e- 
chipe de valoare sensibil apro
piată, precum și tradiționalul

Vineri, derbyul
derby Steaua — Dinamo 
neri, ora 18). Printre cele 
atractive partide 
dintre formațiile 
pută promovarea 
lorică 1—6.

Iată programul 
noului (care se va încheia sîm- 

, bătâ) : de Ia ora 10 : C.S.U.

figurează 
care își 
în grupa
de azi al

Steaua

FAULT TEHNIC INDISCIPLINA

CRONICA IERNII
tllrmure din pag t)

Aurelian Pcnariu, șt lingă... 
Adică lingă fiecare elev al său. 
Altfel, cum ar fi putut echipa 
să se afle, la categoria „spe
ranțe", oe primul loc ?

Cind liniștea revine, revin 5*  
cei de la „artistic". Pină după 
prinz. Aflăm, insă, că este „o în- 
timplare fericită" fiind absenți 
sehio’ll, pentru că altfel hoche
iul are . partea leului". Timpul 
trece. Oto după oră. Cu folos. 

_ Cu mul' folos pentru cei care 
sint astăzi viitorul hocheiului și 
patinajului rostru. La ora 23 — 
și ziua de ieri nu a fost o ex
cepție — șeful bazei, Gheorghe 
Șomfăleanu, a stins luminile. 
La ora 6 va fi, iarăși, la dato
rie. In așteptarea copiilor, 
așteptarea viitorilor mari 
formeri.

ln
per-

Germania, S.U.A.. Ungaria și 
U.R.S.S.), Adrian Vasile a ocu
pat, în final, un loc 10 — cel 
mai bun rezultat obținut vreo
dată tie un patinator român la 
concursul internațional de la 
Praga. Pregătirea coregrafică 
a lui Vasile a fost asigurată de 
antrenoarea Gabriela Voica- 
Muntcanu, profesoară de educa
ție fizică la o școală generală 
din Fălticeni. Săptămîna aceas
ta, între 13 și 21 noiembrie, 
Adrian Vasile va participa 
la o competiție internațională 
la Zagreb, fiind însoțit de an- 
trenoaiea Letitia Miclescu. Tot 
în această săptămînă vor concu
ra la Banska Bistrica (Ceho
slovacia). patinatorii juniori 
Kinga Szallassi și Stefan lang.

Gheorghe ȘTEFANESCU

HOCHEI
PATINAJ

. • ADRIAN VASILE 
PROGRES. Anul acesta, 
natorii români și-au început 
antrenamentele pe gheață. La 
IS iulie, la Miercurea Ciuc. 
Pentru o scurtă perioadă s-au 
antrenat apoi pe frumosul pa
tinoar acoperit din Gheorgheni, 
unde au participat la un con
curs de verificare, în vederea 
nominalizării sportivilor 
urmează să participe la 
cursurile internaționale __
lunile noiembrie și decembrie. 
Arbitra internațională Irca 
Minculescu ne declara, la sfîr- 
șitul concursului de verificare, 
că, fată de alți ani, patinatorii 
din lot s-au arătat cu mult mai 
bine pregătiți, mai siguri pe ei, 
m.ij... artiști.

"La tradiționalul concurs in- 
To-naț’onal de patinaj artistic 
desfășurat recent Ia Praga, Ia 
care s-au aliniat sportivi de va
loare din 17 țări (printre care 
Austria, Canada, Cehoslovacia, 
Elveția, R. D, Germană, R. F.

IN 
pati-

care 
con- 

din

• NOUTĂȚI IN LOTUL NA
ȚIONAL, care a început de vi
neri o perioadă de pregătire pe 
patinoarul din Poiana Brașov : 
Vilaj, Kereszlcs și Lukacs de 
la Dinamo, Pogăceanu, Gerczuly 
și Baricz de la Steaua. Din pro
gramul lunii noiembrie, notăm 
întîlnirile cu formația Dynamo 
Weisswasser din R. D. Germa
nă. Intre 1 și 10 decembrie, re
prezentativa română de seniori 
va întreprinde un turneu de

cîteva mecluii in Franța și 
Italia.
• LA GALAȚI s-a desfășu

rat primul turneu de hochei al 
sezonului rezervat juniorilor 
I. A ieșit în evidență reprezen
tanta orașului gazdă, formația 
Dunărea Galati, care a dispus, 
pe tind, de partenerele dc în
trecere. la scoruri mai mult 
decît concludente : 11—7 cu 
S. C. Miercurea Ciuc, 15—3 cu 
Unirea Tirgu Secuiesc. 8—2 cu 
Dinamo București. Aproape 
nici nu-ți vine să crezi că la 
seniori lucrurile stau invers !• 
Deocamdată... (Telemac SI- 
RIOPOL — coresp.)

BOB-SANIE
• FEDERAȚIA ROMANA 

DE SPECIALITATE organi
zează, zilele acestea, pînă la 23 
noiembrie, la Sinaia, o perioa
dă de pregătire intensivă pe 
aparate cu role, la care au fost 
invitați să participe componen- 
ții lotului național de sanie (ju
niori). Cu toții vor avea de în
deplinit, în ultimele două zile 
ale acestei perioade, o baterie 
de te.ite și de norme de con
trol, pe baza cărora vor fi men
ținuți în lot doar cei mai va
loroși tineri performeri. De 
menționat că cei 20 de juniori 
Invitați la Sinaia fac parte 
DIN TOATE CELE 8 SECȚII 
DE RESORT DIN ȚARA. Cine 
rămine în cursă ?

UN „CLASAMENT AL ADEVĂRULUI"
Nu strica să reamintim, acum, la 

1983, CLASAMENTUL PE JUDEȚE al
începutul sezonului de iarna 1082— 

_______ sezonului trecut, alcătuit de secția 
de resort a C.N.E.F.S. pe baza comportării sportivilor care practica dis
ciplinele gheții și ale zăpezii în campionatele naționale, pe criteriul 
elementelor oferite loturilor naționale și a>l rezulta te’o-r realizate în 
mari competiții internaționale, tatâ-l î 1. BRAȘOV 846 p, 2. Harghita 
207 p, 3. Prahova 123 p, 4. municipiul București 109 p, 5. Suceava 
42 p, 6, Hunedoara 35 p, 7. Sibiu 26 p, 8. Argeș 24 p, 9. Bistrița-Nâ- 
sâud 19,5 p, 10-11. Galați și Mureș 16 p, 12. Covasna 12 p, 13. Cluj 
11 p, 14. Bihor 7 p, 15. Maramureș 3 p, 16. Alba 2,5 p. Județe mon
tane care nu punctează în această Ierarhie : Ca naș-Severin, Satu Mare, 
Neamț, Sălaj. Prezenta ierarhie constituie, din suficiente motive, o tema 
serioasă de meditație pentru consHWe Județene pentru educație fizică 
|l sport respective, pentru secțiile, ckfburi-Ie, antrenorii, profesorii și 
sportivii direct rosponeatzPN de această shuoție.

(vi- 
mai 
cele 
dis-
va-

tur-

SPUNE REGULAMENTUL DE BASCHET
corect 
ționat 
14 ; sâ-și ___
fără a avertiza pe scorer și 
pe arbitrul principal ; să in
tre pe teren ca înlocuitor tA- 
rA a se prezenta la scorer sau 
(Ură sa sc prezinte imediat la 
arbitru, ori să intre pe teren 
in timpul unui minut de în
trerupere după ce a părăsit 
terenul in timpul aceluiași 
minut de Întrerupere ; să pu
nă mîna pe inel (să se agațe 
de el)“. Referitor la antrenori, 
regulamentul prevede că „Un 

antrenor, ajutorul 
său și înlocuitorii 
și Însoțitorii nu tre
buie să intre pe te-’ 
ren decît dacă au 
permisiunea unui 

pentru a îngriji un ju-

mina 
cu o

cind a fost sanc- 
greșeală persona- 
schiuibe numărul

Balanța Si 
șov, Poliței 
rești — Re 
Ia oi a 15 : 
Viitorul Cli 
Baia Mare, 
București ■ 
București - 
Politehnica 
— Dinimo

Clasament 
jocuri : 1. S 
mo Buc. 21 
4. Rapid 17 
Dinamo Orc 
Sibiu IC p. 
litehnica In 
14 p. 11. C 
12. Folilehni

A încetat 
Rujinschi. 
prima Tepr 
to a tării, i 
devotat și i 
de colegii 
Crișul, dar 
rii sportului 
colae Rujii 
în amintire 
pildă de coi 
devotament 
pe cane l-a 
adevărat.

Ni s-a reproșat, de. către 
unii antrenori și jucători de 
baschet, că expresia „clasa
ment al indisciplinei" nu es
te potrivită, deoarece greșelile, 
tehnice (prin acumularea că
rora alcătuim clasamentul 
respectiv) n-ar li acordate 
Întotdeauna pentru abateri de 
ia disciplină. Pentru edifica
rea celor care au dubii asu
pra motivelor - dictării greșe
lilor tehnice, am apelat la 
„Regulamentul jocului de bas
chet4*,  din a cărui regulă 8 
(referitoare la SPORTIVITA
TE) spicuim: „Am
bele echipe au drep
tul dc a face totul 
pentru a-și asigura 
victoria, cu condiția 
de a respecta spi
ritul de sportivitate șl cinste, 
orice încercare de Încălcare a 
acestui spirit, dacă' este voită 
sau repetată, trebuie conside
rată ca greșeală tehnică și 
sancționată așa cum este pre
văzut in următoarele articole 
ale acestei reguli".

Să vedem acum ce spune 
articolul 77 — „Greșeala teh
nică a unui jucător" : „Un 
jucător nu trebuie să nesoco
tească avertismentele arbitri
lor șl nici să folosească mij
loace NESPORTIVE CM î să 
Se adreseze unui arbitru și să 
discute cu el in termeni in
corect! ; să folosească expre
sii sau gesturi care pot ofen
sa ; să enerveze un adversar 
sau să-i Împiedice vederea 
Jocului prin agitarea mtinilor 
fn fața ochilor ; să tntfrzie 
desfășurarea jocului Împiedi
când repunerea imediată a 
mingii In joc ; să nu ridice

arbitru .
câtor rănit șl nici să-și pără
sească locul pentru a urmări 
jocul de la marginea terenu
lui și nici să se adreseze 
nerespectuos arbitrilor, oficia
lilor sau adversarilor"

Ținînd seama de aceste pre
vederi ale regulamentului ofi
cial al F.I.B.A. (Federația in
ternațională de baschet ama
tor) , poate oare pretinde vre
unui dintre jucătorii și antre- 

’ lorii incluși’’ în • „clasamentul 
indisciplinei" că s-a' exagerat 

; cit de cit.;? Mai degrabă opi
năm că arbitrii dovedesc, de
seori, toleranță, chipurile 
pentru a nu incita spiritele ; 
de fapt, în aceste situații ei 
nesocotesc, pur și simplu, li
tera și spiritul regulamentu
lui. De aici și pînă la haraba
bura din unele meciuri nu 
mai rămîne decît un pas !

Dumitru STANCULESCU

ADMINISTRAI
LOTO-PRONOSPI

PRONG

NUMERELE PREFERATE !
ȘANSE MULTIPLE DE MARI 

CIȘTIGURI

• autoturisme „DacTa 1300"
• bani, sume variabile și 

fixe (25.000, 5.000 
etc.)

0 excursii in U.R.S.S. 
R. D. Germana - 
Polona

lei

sau
R. P.

EAK! AUTOTURISME. EXCURSII

Simirâtă 20 noiembrie este

BILETELE 
TICIPA LA 
EXTRAGERI, 
32 NUMERE I

DE 25 LEI
TOATE CELE 7
CARE CUPRIND

PAR-

ultima zi de participare

Pentru pârtiei 
Pronosport de 
săptâminl, e„dă 
plimentară de 
nosllcurUe făcu 
din Sârmașu, ju 
la concursul d: 
1932 a obținut 
„Dacia 1300" șl 
guri In bani :

I. F.C. Bihor
II. C.S. Tirgovli
III. Napoli — 7 
F.C.M. Brașov - 
namo — s.C. Bai 
Tim. — F.C. C
VII. Petrolul — 1
VIII. Corvinul - 
1 ; IX. F.C. Olt
1 ; X. Cesena — 
XI. Juventus — 
Roma — Fiorent 
Verona — Caglia

• Tragerea obi 
preș de astăzi, lț 
se desfășoară Inc 
1« în sala clubul 
greșul din Bucu 
Stalcovicl nr. 42 
tigătoare vor fi a 
viziune șl la radio

CÎȘTIGL’RILE C
PRONOS

DIN 11 NOIFJ

Categoria 1 (12 
variante 25% a I

Categoria 2 (
11 variant j 100% 
131 variante 25%

Categoria-'3 (
106 variantă 100°/( 
1.361 variante 25
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ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ
[Urmare din pag. 1)

un antrenament de ridicată in
tensitate, desfășurat tot pe sta
dionul „Ernst Thălmann". dar 
la lumina zilei, pe o vreme se
nină. Pentru miercuri este pre
văzută. in cursul dimineții, încă 
o ședință d’e pregătire. Cum 
se vede, antrenorii n-au mena
jat in nici un fel pe selecțio- 
nabili, impunîndu-le un susți
nut program de pregătire.

în privința gazdelor, ar fi de 
spus că, în toate declarațiile 
date de dr. Rudolf Krause, se
lecționerul reprezentativei R. D. 
Germane, se subliniază dorința 
unei victorii care să încheie 
optimist anul 1982. Dealtfel.

presa subliniază că echipa 
R. D. Germane n-a pierdut 
nici un joc pe stadionul din 
Karl Marx-Stadt dintre cele pa
tru susținute (3—1 cu Indone
zia, 6—0 cu Egipt, 2—1 cu Un
garia și 3—1 cu Elveția). Cît 
privește formația probabilă — 
cea definitivă urmînd să se co
munice abia miercuri, la ora 
13 — ea arată intențiile selec
ționerului Krause de a prezen
ta o nouă linie de atac : Rich
ter (20 de ani), Heun (24 de. 
ani), Kiihn (26 de ani). Tn rest, 
experimentați internaționali; 
majoritatea evoluînd de mai 
multe ori în echipa națională.

Meciul va începe la ora 17 
(18 ora Bucureștiului) și va fi 
transmis la radio.

--------- MECIUL Nr. 341 ---------
• In cei 60 de ani de existența a echipei noastre naționale 

(primul meci la 8 iunie 1922, la Belgrad : Iugoslavia — Româ
nia 1—2), tricolorii au susținut 340 de meciuri, realizînd 139 vic
torii, 81 meciuri egale și 120 înlringeri ; golaveraj : 579—538.
• Partida de astăzi este cea de-a 11-a disputată anul acesta 

de selecționata României. Pînă acum, tricolorii antrenați ' de 
Mlrcea Lucescu și Mircea Rădulescu au ciștigat 7 partide și au 
pierdut 3 ; golaveraj : 19—12.
• 15 întilnlri pină acum Intre, selecționatele României și R.D. 

Germane. Fotbaliștii români, după ce au ciștigat primele două 
jocuri disputate (3—1 in 1952, la București, șl 1—0 în 1954, la 
Berlin) au mai reușit doar două victorii (3—2 în 1983 șl 1—0 în 
1973, ambele la București). In rest, trei meciuri egale (1—1 în 
1964, la Tokio, la J.O., și în 1977, la București ; 2—2 în 1980, tot 
la București) și 8 partide pierdute ; golaveraj : 18—23.
• Selecționata R.D. Germane, vicecampioană olimpică Ia Mos

cova (1980), face parte din grupa I a preliminariilor C.E., îm
preună cu Belgia, Scoția șl Elveția șl a disputat pînă acum un 
singur meci : 0—2 cu Scoția, la Glasgow. Pe primul loc în cla
samentul grupei se află Belgia (3—0 cu Elveția).
• Lotul României (din care lipsesc cinci jucători de la Uni

versitatea Craiova) este alcătuit din : Moraru (17 selecții), Du- 
catlam (1) — portari ; M. Mihai (3), Rednic (11), Iorgulescu 
(11), Sameș (48), Andone (8), Bogdan (7) — fundași. Bălăci (55), 
Augustin (15), BolSni (53), Klein (11) — mijlocași, Radu II (6), 
Gabor (9), M. Sandu (18), Coraș (debutant), V. Turcu (7) — 
ata cânți.

CIT TIMP VOR MAI PRIMI JUCĂTORII NOȘTRI...
NOTA ZERO LA PURTARE?

6 Pc cind „orc dc dirigcnțic" In iolbalul nostru ?
Neivoasă toamnă în fotbalul 

nostru ! O veritabilă ploaie de 
cartonașe, galbene și roșii, de 
busculade, de momente jenan
te, de bruscări ale arbitrilor, 
de proteste și gesturi incompa
tibile cu morala sportului, cu 
esența luptei sportive. Indisci
plină in teren, abateri de la 
fair-play și în unele tribune, 
unde susținătorii și-au pierdut 
luciditatea, transforming pa
siunea în oatimi oarbe, care au 
dus la asaltarea cu pietre a e- 
chipelor adverse, a suporterilor 
adverci. Pietre, sticle, injurii, 
huiduieli... 397 cartonașe galbe
ne !!! <n cele 9 etape ale pri
mei divizii... 9 cartonașe roșii... 
Șoșu, Pitarii și Băluță — cite 6 
cartonase galbene... Negrii*,  
Tilihoi și Șoarece cite 5... 
Bumbescu, Ignat, Kun, Basno, 
Șerbănoiu, Caramalău, Spirea, 
I. Mai in (lirgovișteanul) — cite 
4... Cite doi eliminați (Cara- 
malâu și Zahiu, Circiumaru și 
Șerbănoiu) de la ultimele două 
clasate („Poli" Timișoara și 
F. C. Constanța)... Suspendări 
pc tei men lung (Păitinișan), 
suspendări pc termene... scurte 
(Dinu, Radu II, Moraru, M. 
Zamfir. Văetuș, Cirstea, Giu- 
cbici, Balint)... Și cum toate 
acestea nu ajungeau, parcă, a 
mai venit si „episodul Sara
jevo". Dumitrache a fost sus
pendat dc către Comisia de 
control $1 disciplină a U.E.F.A., 
pin*  la... 12 noiembrie 1989,
din orice activitate legată de 
meciuri coniind pentru compe
tițiile U.E.F.A. Adică, șapte 
ani de suspendare !... Gabor

Geolgău reia spectaculos, cu capul, mingea trimisă 
pentru Universitatea Craiova in partida cu Dinamo

din lovitură liberă de Bălăci, deschiztnd scorul 
Foto : Dragoș NEAGU

BORDEAUX LA... CRAIOVA (în avanpremieră)
Printre cei mai interesați 

spectatori ai derbyului Univer
sitatea Craiova — Dinamo s-au I aflat, sîmbătă, Didier Couecou, 
directorul clubului Girondina 
Bordeaux, și Aime Jacquet, an- 

• trenorul echipei franceze, vi-
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Itrenorul echipei franceze, vi
itoarea adversară a fotbaliștilor 
olteni în Cupa U.E.F.A. Din 

ItuBcuj 
timpi 
efîrșit

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

discuția noastră, purtată în doi 
. i — înaintea partidei și la 

sfîrșitul ei — cu cei doi tehni
cieni francezi, reluăm următoa
rele.

înainte de joc.
A. Jacquet : Am venit la 

Craiova pentru că nu-i cunoș
team echipa declt din auzite. 
Știam că are numeroși interna
ționali, știam că are un pal-

mares destul de grăitor și cam 
atît.

Rep. : înaintea acestui derby 
v-ați completat într-o oarecare 
măsură datele ?

A. Jacquet : Ea această oră 
cunoaștem toți jucătorii craio- 
veni ! Le știm — pe de rost — 
toate datele. Rămine să-i vedem 
și la lucru, ca să-i judecăm pe 
viu.

După joc.
Rep. : Ce impresie v-a făcut 

echipa craioveană ?
D. Couecou : Mi-a făcut...

două impresii. Una în prima 
repriză, c4nd viitoarea noastră 
adversară mi s-a părut puter- 

. nică, de talia fostelor noastre 
adversare din Cupa U.E.F.A.

(echipele din Jena șl Split). A 
doua, în repriza a doua, cind 
fotbaliștii ’ craioveni nu s-au 
prea găsit pentru că au dat, 
probabil, totul tn prima parte 
a meciului.

Rep. : Cum vi s-a părut der- 
byul 7

D. Couecou : A fost un derby 
în care s-au plătit multe „po
lițe" — așa cum sînt uneori 
derbyurile și la noi — în care 
fotbalul se subordonează prea 
mult rezultatului.

Cum vedeți dubla 
Bordeaux 7 

joacă ! Nu 
nici nouă,

Rep.
manșă Craiova

D. Couecou 1 Se 
o să ne fie ușor 
nici craiovenilor...

M. F.

DE LA MECIURI ADUNATE
O înaintea derbyului de la Craiova. 

Constantin Oțet : „Nu subapreciem forța 
echipei Dinamo, dar ne-am pregătit să-i 
contracarăm punctele forte". (La meci, 
pregătirea specială — pențju Dinamo — 
despre care vorbea antrenorul 
vean nu s-a văzut). Dumitru N. 
șor : „Nu am venit la Craiova să ju
căm doar pe apărare, cu gindul la un 
joc chinuit și la un rezultat chinuit. 
Echipa noastră este destul de bine pre
gătită din toate punctele de vedere, așa 
că sintem hotăriți să le punem proble
me grele craiovenilor" (Așa a fost. Fot
baliștii olteni s-au văzut în fața unor 
probleme foarte grele, pe care nu au 
putut să le rezolve) • Apărut în lotul 
național împreună cu fostul său co
echipier de la Buzău, Stan, actualul 
fundaș dlnamovlst Nicolae — azi uitat 
de selecționeri — a revenit la o formă 
foarte bună. Foarte disciplinat tactic, 
puternic, excelent la intercepție, la jo
cul aerian, Nicolae este astăzi o piesă 
de bază in echipa dinamovistă și ar 
merita cu prisosință, după opinia noas
tră, reselecționarea în lotul României.

Surpriză in cabina arbitrilor meciu
lui*  de la Craiova. Alături de cei trei 
„cavaleri ai fluierului" delegați a apărut 
și I. Igna (Timișoara), care. în drum 

, spre‘Fecșani,. unde urma să conducă a 
doua zi un meci de Divizia „n", s-a 
oprit — să-i încurajeze ! ? ! — pe la 
colegii săi. Ca să vezi... • Trei fotba
liști mei puțin) meritau să primească 
în derbyul de la Craiova cartonaș roșu

craio- 
Nicu-

pentru faulturile lor foarte violente : 
I. Marin, Ungureanu și Iordache. Milo
stiv — în afara regulamentului... — 
arbitrul brașovean Petrescu i-a iertat. 
• Un nou debut, snnuată, în arena 
Diviziei „A" : Costică Lala (24 de ani), 
la Sportul studențesc. Tulccan de origi
ne, a deprins fotbalul la „Delta", pen
tru ca să se șlefuiască ia C.S.U. Galați. 
Intrat pe gazon în min. 67 al meciului 
cu Chimia Km. Vîlcea, Lala a avut o 
evoluție promițătoare. 0 Doi giurgiu- 
veni în cele două echipe care au evoluat, 
slmbătă, în „Regie" : Iorgulescu — la 
Sportul studențesc, Preda — la Chimia. 
Amîndoi foști atacanți, acționează acum 
în linia defensivă, ca fundași centrali 
la marcaj. Dar similitudinile continuă: 
amîndoi au fost printre cei mai buni 
jucători ai echipelor lor, uar au primit 
și cîte un cartonaș galben... 0 In min. 
63 al partidei Sportul studențesc — Chi
mia, o fază cu ecouri doar în tribune: 
Teleșpan, scăpat, pe dreapta, de sub 
supraveghere, este ajuns de Munteanu 
II gi tras de tricou pînă cînd este oprit 
și aproape... dezbrăcat. Dar faza a con
tinuat • •• -
ca si cum nimic nu s-ar fi întimplat ! 
Poate că Munteanu II trebuia să-i rupă 
tricoul pentru a fi avertizat cu cartonaș 
galben... 0 In jocul de la Hunedoara, 
ioniță are pe conști’nță un got-cheie : 
al doilea al Stelei, la scorul de 1—1. 
Suporterii CorvinuluV ' meci
un calcul, treeîndu-1! în cont pr mul. și

arbitrul „nevăzind" nimic

a foăl suspendat de aceeași 
comisie pentru cinei meciuri 
din competițiile interciuburi 
U.E.F.A. I Iar clubul Corvinul 
a fost amendat cu 1000 de 
franci elvețieni pentru compor
tamentul incorect al echipei in 
meciul de la Sarajevo ! Plus 
că F C. Corvinul rămine răs
punzător in privința eventuale
lor cheltuieli medicale suporta
te dc arbitrul lovit de Dumi
trache !... Fapte care au făcut 
fotbalului nostru un mare de- 
serviciu pe plan internațional 
(să reamintim că U.E.F.A. a 
supus ..cazul Dumitrache" Co
mitetului Executiv pentru e- 
ventuale hotăriri de competen
ța F.l.F.A. și a Federației 
Române de Fotbal). Fapte care 
par accidentale, dar care, în 
fond, au o cauză a cauzelor nu 
o dată adusă în prim-plariul 
discuțiilor. Este vorba despre 
MUNCA EDUCATIVA, la clu
buri și asociații, despre educa
rea jucătorilor, dar și a... edu
catorilor. Capitol deficitar in 
fotbalul nostru, unde, nu o 
dată, jumătățile de măsură au 
înlocuit măsurile principiale, 
fundamentale, singurele in 
stare si instaureze un climat 
de disciplină și seriozitate. A- 
cum se cunosc drasticele măsuri 
ale forului european. Acum 
știm că Biroul federal a dat 
un avertisment public (sancțiu
ne evident prea blîndă !) ju
cătorilor Dumitrache și Gabor, 
care vor suporta și sancțiuni 
administrative. Acum știm că 
cluburile F. C. Argeș și Poli 
Timișoara au fost sancționate 
financiar și au mai primit și 
cite un avertisment, ca și Poli
tehnica Iași. Mai știm că F. R. 
Fotbal intenționează să in
troducă sancționarea prin dis
putarea partidelor (unei echips 
în culpă) fără public, cum s-a 
întimplat, acum doi ani, in 
Cupa cupelor, cu West Ham 
United. Și am mai aflat că se 
va reveni în returul campiona-

tului la echivalarea a două 
cartonașe galbene cu o etapă 
de suspendare și în campionat, 
așa ciun se întimplă în com
petițiile europene. Dar, ne în
trebăm, nu s-au luat, oare, prea 
tirziu asemenea măsuri ?! Și, 
oare, se vor aplica cu adevărat 
indiferent de eșalon și dc nu
mele jucătorului ?

Această nemaiîntilnită stare 
de indisciplină se datore.șto 
fiecărui element din mecanis
mul fotbalului nostru. Mai e- 
xact a lipsurilor grave din 
munca educativă !! De la con
ducătorii de cluburi, la antre
nori și jucători, de la arbitri 
la spectatori, de la conducerea 
federației la comisiile județene 
de fotbal. Credem că în cazul 
lui Dumitrache și Gabor, con
ducătorii clubului hunedorean 
erau primii care trebuiau să 
acționeze ca adevărați educa
tori. Cei doi jucători trebuiau 
să fie sancționați de clubul 
lor, fiind opriți un timp să e- 
volueze în campionat, așa 
cum a făcut Steaua cu Anghe- 
lini și Stoica pentru abaterile 
acestora în partida cu Beroe. 
Nu s-a întimplat nici pe depar
te așa. Drept urinare, Gabor a 
văzut în cele două etape de 
campionat care au urmat peni
bilei mtîmplări de la Sarajevo... 
cite un cartonaș galben in fie
care partidă ! Cui i-a servit o 
asemenea „înțelegere" care-1 a- 
rată pe Gabor consecvent în 
indisciplină î! Cui servește în
chiderea ochilor în fața nazu- 
rilor unor jucători, favorizarea 
indisciplinei prin încercările 
de cocoloșise a unor fapte și 
gesturi huliganice, întîlnite eta
pă de etapă iu toate cele trei 
eșaloane?! Această „notă zero 
la purtare" primită dc multi 
dintre fotbaliștii noștri trădează 
serioase carențe în întregul 
proces educativ. A sosit timpul 
să introducem o „oră de diri- 
genție" în fotbalul românesc, 
pe caic, il așteptăm să progre
seze, numai ir. condiții de dis
ciplină !

Mircea M. IONESCU

PARTIDĂ— TRIAL PE
Pe Stadionul Republicii s-a 

desfășurat, ieri, o partidă-trial, 
came a avut ca principal scop 
testarea valorii unor jucători 
sub 21 de ani. Au fost alcătui

STADIONUL REPUBLICII
te două selecționate, una a Di
viziei ,,A“ și alta a Diviziei 

‘ „B". După 90 de minute de ioc,
scorul â fost 0—0 (2—1 la... ba
ne pentru divizionarii 13).,

Ml, IT1PĂ IN „CUPA ROMÂNIH"
In „Cupa României", competi

ție care se desfășoară sub egida 
„Daclader. -
nouă etapă. Iată 
arbitrii f. i'..’ . ___________
Rădăuți — C.S. Botoșani : Gh. 
Sillon (Iași) • Celuloza P. Neamț 
— C.S.M. Borzești : Fr. Keresteș 
(Tg. Mureș) • Letea Bacău — 
Dunărea C.S.U. Galați : Al. Ga- 
nea (Slobozia) • Portul Constan
ta — F.C.M. Progresul Brăila : 
D. P. Manole (București) • Uni
rea Slobozia — Progresul Vulcan 
București : R. Petrescu (Brașov)
• Carpațl Sinaia — Tractorul
Brașov: M. Constantlnesou (Bucu
rești) • Chimia Brazi — —
Alexandria : N. — 
Vilcea) • Sportul 
Caracal — I.P. Aluminiu 
I. Tănase (Tirgoviște) • 
Moldova Nouă — C.F.R. 
Caransebeș t c. Corocan
• Auto Timișoara —

va avea loc astăzi o 
programul și 

partidelor : 0 Metalul

Unirea
Dlnescu (Rm. 

muncitoresc 
Slatina:
Minerul 
Victoria 
(Reșița) 
Vulturii

al patrulea gol în meciul cu Sarajevo, 
pe teren propriu. Dar a intervenit un 
„tert“, spunînd ; „Nu mai dați vina pe 
Ionițd. Adevărul e câ jucăm cu 10 îna
intași, care fl uită, toți, pe lonițâ în 
poartă" • Andone rămine un jucător 
ae mare perspeciivâ, poate cel mai do
tat din „cvartetul" tricolor al Corvinu- 
lui, dar el trebuie să-și gîndească mult 
mai mult „plecările" în atac. Lipsa lui 
în faza de apărare se face cel mai mult 
almțită. • Majaru a fost, cîndva, un 
excelent extrem dreapta, apoi, după 
venirea la Steaua, a fost încercat, și ca 
fundaș. Publicul nu l-a aToptat și asta 
l-a derutat mult pe vigurosul Majaru. 
Acum, odată cu trecerea lui pe post de 
mijlocaș, spectatorii de pe Ghencea pot 
contribui la formarea unui mijlocaș ca
re să amintească si de Balint, și de 
Onisie, și de Jenei... 0 Un jucă
tor foarte tînăr, Matache, a apă
rut în formația constănțeană pe un 
post deosebit de dificil, cel de fundaș 
central la marcaj. El a pierdut cîteva 
dueluri cu „vulpoiul" Simaciu, a fost 
schimbat, dar nici înlocuitorul lui, Tur
cu, n-a reușit să demonstreze că merita 
să intre pe teren. Dealtfel jucătorii care 
s-au zbătut să realizeze ceva au fost 
tocmai cei tineri, Mănăilă, Purcărca și 
Ilagi. • «Am venit să ne apărăm corect 
șansele" — afirma înainte de meci antre
norul ploieștenilor, Viorel Mateianu. Și 
așa a fost, Petrolul etalînd pe alocuri 
jocul pe eare-1 învățase atit de bine, 
cu cîțiva ani în urmă, F.C. Baia Mare. 
Petrolul a cîștigat P '’ mstanța, a ajuns 
la 4-1. dar în eta-? . are va primi
replica unei s . ■ .a... deplasare,
F.C. Arfceș ! • La Brașov au debutat 
în Divizia noi arbitri de linie :

IURT Lugoj : D. Vatran (Arad) 
• Minerul Aninoasa — Șoimii 
Strungul Lipova : C. Olteanu 
(Drobetâ Tr. Severin) • Mureșul 
Luduș — „U“ Cluj-Napoca î L. 
FrUn2ă (Sibiu) • Silvana Cehul 
Silvaniei — C.F.R. Cluj-Napoca : 
C. Pădurăriței (Oradea) • Meta
lul Sighișoara — Carpați Mir șa : 
V. Bănu (Ploiești). Toate meciu
rile vor începe la ora 13.

PE MICII ECRAN
Astăzi, . pe micul ecran, 

eu începere de la ora 16, 
•e . va transmite înregistra
rea meciului Universitatea 
Craiova — Dinamo, dispu
tat slmbătă (comentator 
— Marius Popescu).

I. Bălan (Arad) și L. Sălăgean (Satu 
Mare). Ambii l-au ajutat excelent pe 
„centralul" M. Axente, Intr-un 
care n-a fost deloc ușor. • La 
putui acestui sezon, Politehnica 
l-a preferat îh poartă pe tinârul 
peanu, care a jucat consecutiv 
etape, Bucu... stînd pe tușă. Se 
câ această „pauză" i-a prins bine consa
cratului portar Ieșean, care s-a pus serios 
pe treabă, „a prins echipa" din nou șl, 
din etapa a Vl-a, Bucu apără rr ereu 
șl., se remarcă. • Simbătă, F.C Olt 
a fost lipsită de aportul unuia dintre 
tei mai buni jucători al săi, Șoarece, 
care a contractat o viroză puternică și 
evoluția lui în acest sezon stă sub sem
nul întrebării. • Văzîndu-se dominați cu 
autoritate, ' ' 
la ofsaid, 
tori de la 
astfel de 
Velea. • 
arbitrul A. Gheorghe si-a privit crono- 
metrul șl după cîteva secunde a fluie
rat, lndiclnd terminarea reprizei. Ce-a 
urmat 7 Cîteva clipe de stupoare ge
nerală, apoi tușierul I. Coț a fugit spre 
„central", atrăgîndu-i atenția că mai 
sint de jucat 9 minute. A. Gheorghe 
a reluat Jocul printr-o minge de arbi
tru și pină la pauză nu s-a mai intîm- 

« plat nimic deosebit. ~ "--------- ~
văzut visul împlinit : 
în echipa Politehnicii 
ția Iul a fost insă 
pentru nercspectarea 
primit un cartonaș 
pauză a fost înlocuit < 
gata sa Inactivitatea competițională și-a 
•pua cuvtntuî.

meci 
înee-

Iașl 
Cîm- 
cinci 
pare

bihoienii au început să joace 
La un moment dat, 4 jucă- 
F.C. Olt erau surprinși într-o 
situație, inclusiv... arbitrul I.

La Petroșani, în min. 36,

• Bozeșan și-a 
: sîmbâtă a jucat 
Timișoara. I resta- 
modestă. Dealtfel, 
regulamentului, a 
galben, iar după 

cu șuba. îndeiun-



Po marginea meciurilor de la Kikinda 0 importantă holăriic a Congresului U. I. P. M. B

PREA MULTĂ SUPERFICIALITATE 
ÎN EVOLUȚIA HANDBALISTELOR NOASTRE

Așa cum am anunțat, în zi
lele de 11 și 12 noiembrie se
lecționata feminină de handbal 
a României a susținut, la Ki
kinda, două întîlniri cu repre
zentativa Iugoslaviei. în am
bele meciuri, victoria a reve
nit gazdelor, handbalistele iugo
slave cîștigind cu 30—21 și 28— 
25. Eșecuri neplăcute, mai ales 
pentru faptul că aceste partide 
au fost socotite teste în proce
sul de pregătire a reprezenta
tivei României pentru apropia
tul campionat mondial, la care 
— după cum se știe — și-a 
propus clasarea printre primele 
trei și calificarea la J.O. de la 
Los Angeles.

Pentru a afla cauzele acestei 
nesatisfăcătoare comportări, 
ne-ain adresat antrenorului fe
deral Pompiliu Simion, care a 
însoțit delegația noastră la Ki
kinda.

„Primul joc, nc-a spus in
terlocutorul, a fost tratat de 
handbalist ele noastre cu multă 
superficialitate, socotindu-1 ca 
un meci amical, de pregătire, 
ca un punct in program care 
trebuia bifat. Ele nu s-au mo
bilizat pentru un partener de 
valoarea Iugoslaviei, echipă 
care — și ea — luptă pentru 
obținerea unui loc pe podiumul 
campionatelor mondiale și, deci, 
pentru calificarea Ia Olimpiadă. 
Cele mai grave deficiențe s-au 
manifestat în defensivă. Re
plierea greoaie și nerespectarea 
sarcinilor impuse de diferitele 
sisteme de joc in apărare au 
dus la primirea multor goluri, 
anulind eforturile din atac. De

PRESTIGIOASA PERFORMANȚĂ A ȘAHISTELOR NOASTRE
(Urmare din pag. 1) CLASAMENTELE FINALE

ieții luptaseră pentru amelio
rarea unei poziții destul de 
precare în clasament, unde la 
un moment dat se vedeau 
coborîți la locurile din pluto
nul de mijloc. în ultima rundă, 
pi au obținut o victorie la scor 
în fața Scoției, lăsînd adversa
rilor o singură jumătate de 
punct : 3,5—0,5. Ultima parti
dă, în care Gheorghiu întrerup- 
sese cu McNab, s-a încheiat cu 
victoria primului nostru jucă
tor. Aceasta aducea la 32 to
talul de puncte al echipei, 
propulsînd-o, din nou, în eșa
lonul fruntașelor, la locul al 
X0-lca. Menținerea acestei po
ziții, pînă la sfîrșit, depindea 
însă de jocul celorlalte rozul-

24 DE ORE
(Urmare din pag. I)

clubul Steaua dc 7 ani, rămas 
în sală cu 23 de boxeri, juniori 
și seniori (lotul principal se a- 
fla in Cuba, la Campionatul 
armatelor prietene), ne vorbeș
te elogios de trei tinere spe
ranțe : Marian Tănase, Eugen 
Ionescu și Ion Guzganu, a- 
cesta din urmă fratele cunos
cutei floretiste Elisabela Guz- 
gaiiu, un puști de 16 ani, „co
pie fidelă a antrenorului său, 
cu garda inversă, argint viu", 
completează un alt fost mare 
boxer militar, Șerbu Ncacșu. 
SECȚIA DE VOTARE 112 în 
incinta clubului, unde vor vota 
duminică sportivii și tehnicie
nii clubului militar. LT. VIR
GIL DOCiU, vicecampion mon
dial și european la haltere, a 
fost ieri confirmat ca membru 
de partid. ÎN BIROUL SECRE
TARULUI DE PARTID, maior 
Radu Enescu, doi componenți 
ai secției de atletism. Lucia 
Negovan, sprinteră, și Constan
tin Militaru, săritor in înălți
me, doi tineri care, în curînd, 
se vor căsători. Un sfat, o ura
re călduroasă pentru casă de 
piatră... HANDBALIȘTH ? La 
Buzău, pentru că celor 12 se- 
lecționabili. aflați acolo in ve
derea participării la Trofeul 
Carpați, li s-au adăugat — pen
tru antrenamente comune — și 
ceilalți componenți ai echipei 
Steaua, campioană națională și 
actuală lideră în campionat, 
care va ir.tîlni la 5 și 12 de
cembrie, în C.C.E. ne Metalo- 
plastifca Sabat-, PERFORMAN
ȚE DE ALT GEN. dar necesa
re ; 54 tone legume, 4 tone 

sigur, ofensiva a avut și ea ca
rențe, mai ales datorate mo
mentelor de neatenție, de lipsă 
de concentrare. în cel de al 
doilea meci — după ce au re
văzut evoluția din prima parti
dă cu ajutorul videorecordin- 
gului, analizîndu-și greșelile 
săvirșite și recepționind mai 
bine observațiile critice — fe
tele s-au lăsat convinse că este 
necesară o mobilizare la nive
lul importanței testului. Ast
fel, ele au condus la pauză 
(11—10) și au avut, în general, 
o comportare mult mai aproa
pe dc nivelul cerințelor. Au 
greșit, totuși, foarte mult in re
priza a doua și tot din cauza 
neatenției în apărare, a super
ficialității.

— Față de cele constatate în 
întilnirile de la Kikinda, cre
deți că este posibilă îndeplini
rea obiectivului la campionate
le mondiale din Ungaria, pro
gramate foarte aproape, între 2 
șl 12 decembrie ?

— Da. Cred în posibilitatea 
echipei de a intra printre pri
mele trei. Sigur, cu condiția 
de a realiza jocul de calitate la 
care îi dă dreptul potențialul 
afirmat in mai multe intilniri, 
chiar și in unele momente din 
evoluțiile la Kikinda. Mă refer 
la începutul primului joc, pînă 
la situația de 8—8, și la repri
za I din a doua partidă. Cu o 
mobilizai o exemplară, cu o 
concentrare maximă și cu mul
tă voință, cu abnegație, fete
le pot cuceri o medalie la cam
pionatele mondiale.

Hristache NAUM

FEMININ MASCULIN

IU1IA MATEESCU A CÎȘTIGAT „PRIMIUI SPECIAL 
Al PRIMĂRIEI ORAȘULUI MACDEBMRG"

Ti nara înotătoare ploieșteancă învingătoare
1. U.R.S.S. 33 p
2. ROMANIA 30 p
3. Ungaria 2o p

4. Polonia 25,5 p, 5-6 R.P. Chineză, 
R.F. Germania 24,5 p, 7. Suedia 24 p, 
B-9. india. Olanda 23,5 p, 10-12 
Anglia, Spania, Franța 23 p, 13. Iu
goslavia 22,5 p (1), 14—15. Brazilia, 
Bulgaria 22,5 p, 16—20. S.U.A., Ca
nada, Italia, Grecia, R. P. Mongolă 
22 p (45 țâri participante).

★ ★
tate, care se adunau treptat pe 
tabel. Acestea au fost oarecum 
în defavoarea echipei noastre, 
la încheierea celei de a doua 
reluări, echipa României fiind 
clasată, în final, pe locul 10—14.

LA STEAUA
fructe, 7 tone carne și 10 000 
litri lapte, furnizate pînă la a- 
ceastă oră de gospodăria anexă 
a clubului, prin forțe proprii 
și, după cum ne-a spus coman
dantul clubului, mlzindu-se 

' pentru viitorul apropiat pe au- 
tofinrnțare. SABRERII la Flo- 
reasca, în concurs de selecție 
pentru lotul național. PENTRU 
DERBYUL CU „U“ CRAIOVA, 
elevii Iui C. Cernăianu și Gh. 
Constantin au avut antrena
ment cu tema : „Dezvoltarea 
vitezei de reacție și deplasare, 
combinații in jocul de atac, 
desfacerea unei apărări organi
zate". 3 accidentați : Stoica, 
Cimpcanu II, Mureșan. C. Cer
năianu : „Steaua este singura 
echipă care a înscris meci de 
meci, indiferent dacă a jucat 
acasă sau în deplasare".

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Organizatorii ce

lei de-a treia ediții a maratonu
lui de la Londra (care va avea 
loc anul viitor la 17 aprilie) au 
anunțat că pentru cele 14 000 de 
locuri la start prevăzute de re
gulament s-au primit pînă în 
prezent, prin poștă, nu mal pu
țin de... 54 000 de cereri. Directo
rul concursului, fostul alergător 
Christopher Brasher, a anunțat 
că cererile vor fi onorate tn 
funcție de data poștei ! ® Cursa 
de fond de la Ciudad de Mexico 
a fost cîștigată de mexicanul 
Hector Veyra, lh 05:10 pe 21 km.

BASCHET • Echipa masculină 
a U.R.S.S., campioană mondială, 
aflată în turneu în S.U.A., a în
trecut la Bloomington echipa U- 
niversității Indiana cu 87—77. Sa
bonis (25) și Iovaișa (22) au 
marcat cele mai multe puncte 
ale învingătorilor.

CONCURSURILE DE PENTATLON MODERN-
PE DURATA A PATRU ZILE!

• Probele de tir și
Cu prilejul recentelor cam

pionate mondiale de pentatlon 
modern de la Roma, in capita
la Italiei s-a desfășurat și Con
gresul Uniunii internaționale de 
pentatlon modern și biallon 
care a adoptat unele măsuri în 
legătură cu organizarea viitoa
relor concursuri și a discutat 
aspecte vizînd dezvoltarea a- 
cestei discipline. Despre unele 
dintre acestea ne-a vorbit 
IOAN MUREȘANU, membru 
în Consiliul de administrație, 
președinte al Comitetului teh
nic al UI.P.M.B.

— Care- dintre hotăririle a- 
doptate la Rcma o socotiți cea 
mai importantă ?

— Agenda Congresului a 
fost destul de încărcată, fiind 
dezbătute atit probleme tehnice, 
cit și organizatorice. După o- 
pinia mea, cea mai importantă 
dintre măsurile adoptate este 
cea care se referă la modifica
rea regulamentului de desfășu
rare a concursurilor de penta
tlon modern. Mat precis spus, 
de la 1 ianuarie 1983 toate 
concursurile de pentatlon mo
dern se vor desfășura nu în 
cinci zile, ca pînă acum, ci în 
patru, probele de tir și cros ur
mând a fi programate in a- 
cceași zi, la o diferență de 
timp cit mai mică cu putință 
una de cealaltă. Pentru acele 
federații care, din lipsă de cai, 
nu pol organiza proba de călă
rie in aceeași zi, se admite ca 
programarea competiției să se

1. U.R.S.S. 42.5 p
2. Cehoslovacia 36 p
3. S.U.A. 35,5 p

4. Iugoslavia 35 p. 5-6. Ungaria, 
Bu-lgaria 33,5 p, 7. Polonia 33 p, 
8—9. Cuba, Danemarca 32,5 p, 10-14. 
România, Anglia, Israel, Austria, Ar
gentina 32 p, 15-20. Canada, Olanda, 
R.F.G., Suedia, Fîlipine, Columbia 

31,5 p, 21. Chile 31 p, 22—25, Islanda, 
Finlanda, Norvegia, Australia 30,5 p, 
26. Elveția 30 p (92 țări partici
pante) .

★
Un rezultat nici măcar în parte 
satisfăcător, pe care-l putem 
aprecia ca fiind sub posibilită
țile reale ale șahiștilor noștri.

Dintre «celelalte rezultate, în 
turneul masculin, maâ sînt de 
reținut : U.R.S.S. — Danemar
ca 2,5—1,5, Cehoslovacia — 
Olanda 2,5—1,5, S.U.A. — Sue
dia 2,5—1,5, Iugoslavia — R.F.G. 
3—1, Ungaria — Anglia 2,5—1,5, 
Cuba — Canada 2,5—1.5, Polo
nia — Elveția 3,5—9,5, Bulgaria 
— Austria 3,5—0,5, Argentina — 
Finlanda 2,5—1,5.

DALLY THOMPSON, CEL
MAI DEN SPORTIV BRITANIC

Se apropie sfîrșitul anului spor
tiv 1982 ; începe epoca tradițio
nalelor bilanțuri și clasamente 
ale celor mai buni sportivi ! In 
Marea Britanie, de pildă, sporti
vul anului a fost ales atletul Da
ley Thompson, recordmanul lu
mii la decatlon (8743 p) și cam
pion european la Atena. La fe
mei, aleasă a fost Wendy Nor
man din echipa britanică de pen
tatlon modern, campioană mon
dială la Compidgne.

BOX • Olandezul Rudy Koop-‘ 
mans și-a apărat titlul de cam
pion european profesionist la ca
tegoria semigrea, întrecîndu-1 
prin abandon în repriza a 8-a pe 
compatriotul său Alex Blanchard 
în gala desfășurată la Rotterdam.

HANDBAL • Reprezentativa 
masculină de tineret a României 
a susținut sîmbătă și duminică 
două întîlniri amicale în R. D. 
Germană în compania selecțio
natei similare a țării gazdă. Re
zultate : România tineret — R.D. 
Germană tineret 25—26 (15—13) și 
22—24 (12—12). e Turneul mas
culin de la Szeged a fost cîști
gat de formația Ungariei cu 9 p, 
urmată de Iugoslavia 9 p (gola
veraj inferior) șl Polonia 6 p. 
în ultima zi : Polonia — Bulga
ria 26—21 (12—7). Ungaria — Iu
goslavia 25—25 (11—14).

HALTERE « La Halmstad (Sue
dia) bulgarul Blagol Blagoev a

cros - în ultima zi
facă pe durata a cinci zile, ur
mând ca două dintre ele să fie 
rezervate călăriei

— Care a fost motivarea a- 
ces'.ei hotărîri ?

— Două au fost argumentele 
care au decis in cele din ur
mă. Unul este dc natură eco
nomică, reducerea de la cinci 
la patru zile aducînd in bu
getul unor federații importante 
economii. Celălalt urmărește 
eliminarea posibilității de fo
losire de către unii concurenți 
a substanțelor tranchilizante în 
proba de tir. Acesta este și mo
tivul pentru care se intențio
nează ca intre proba de tir și 
cea de cros, din ultima zi a 
competiției, să existe un timp 
cit mal scurt. Se înțelege -ă 
sportivii care ar dori să utilize
ze, totuși, substanțe tranchili
zante pe standul de tragere 
și-ar diminua considerabil șan
sele în proba de alergare.

— Se discută de mulți ani și 
o altă problemă : aceea a ordi
nii de desfășurare a probelor. 
Nu s-a adoptat încă nici o no- 
tărire in această privință ?

— Intr-adevăr, este o chestiu
ne care se dezbate de mulți ani. 
Dar, nici de data aceasta nu 
s-a luat o hotărîre. Ideea ca- 
re-și face tot mai mult loc este 
aceea de a se începe competi
ția cu proba de scrimă, pentru 
a se elimina cu totul posibili
tatea de cedare a unor asalturi 
intre componența aceleiași e-

în cursele de 100
La Magdeburg s-au desfășu

rat întrecerile unui concurs in
ternațional de înot rezervat 
sportivilor de 14 ani (și mai ti
neri), care vor avea drept de 
participare în 1983 la „Con
cursul Prietenia". Au fost pre- 
zenți înotători din 5 țări și din 
10 cluburi din R. D. Germană.

Dintre reprezentanții noștri, 
cea mai bună comportare a a- 
vut-o tînira Iulia Mateescu (12 
ani) pregătită de Mihai Golire, 
care a cîștigat cursele de 190

muia
TRIBUNA VEDETELOR

• în meciul Italia — Ceho
slovacia (2—2), Giancarlo An- 
tognoni și Bruno Conti au fost 
cei mai buni jucători ai gazde
lor. Ei au tras mult și bine, dar 
portarul Miklosko a fost imba
tabil ! Altobelll, introdus în 
formație in ultimul moment Ir. 
locul lui Graziani, s-a afirmat 
doar cînd a deschis scorul, iar 
Paolo Rossi a fost strașnic pă
zit de apărării cehoslovaci.

• Portarul Dino Zoff a îm
brăcat pentru a 108-a oară tri
coul icprezentativei Italiei. El 
are acum 40 de ani și in cazul 
că va fi selecționat și anul vii
tor va putea depăși recordul 
suedezului Nordquist — 115
prezențe în echipa națională. 
Iată clasamentul jucătorilor

stabilit două recorduri mondiale 
la categoria 90 kg : 195 kg la 
„smuls" și 417,500 kg la totalul 
celor două stiluri.

HOCHEI PE GHEATA • La 
Torun, în meci de juniori : Ce
hoslovacia — Polonia 8—3 (5—1, 
1—2, 2—0).

POLO • La Genova, în meci 
tur din cadrul semifinalelor 
Cupei campionilor europeni : 
Ștefanei Recco — Dinamo Alma 
Ata 9—8 (5—1, 1—1, 2—2, 1—4).

TENIS • După victoria de la 
Wembley, John McEnroe a tre
cut pe primul loc in clasamen
tul alcătuit de computerul ATP, 
înaintea lui Jimmy Connors. In 
continuare : 3. Lendl, 4. Vilas.
5. Gerulaitis, 0. Gene Mayer. 7. 
Clerc, 8. Wilander etc. • tn 
meci demonstrativ, la Los An
geles, Connors — Borg 6—3, 
2—6, 6—2. 

chipe tn acest caz, călăria ar 
urma să fie a doua sau ultima 
in programul întrecerilor de 
pentatlon. Cele mai multe opi
nii înclină spre cea de a doua 
variantă, adică cu programarea 
călăriei în ultima zi. Argumen
tele aduse ca sprijin sini urmă
toarele : frumusețea spectaco
lului pe care-l oferă proba din 
ziua de încheiere a competiției 
și de desemnare a învingători
lor ; posibilitatea de desfășura
re a probei pe stadioane asigu
ră un mai mare acces la spec
tatori ; asigură organizatori
lor o mai mare eficiență finan
ciară ; ușurează încheierea con
tractelor cu companiile de tele
viziune, interesate să transmi'ă 
această probă în încheierea v- 
nai mari competiții

— Cum se conturează viito
rul program competițional in
ternațional ?

— Iată locurile de disputare 
a viitoarelor mari întreceri de 
pentatlon modern ; in 1983, 
campionatele mondiale de se
niori — în R.F.G., la Waren
dorf, C.M. de juniori — în 
S.U.A , la I.os Angeles, iar C.M. 
feminine — in Suedia ; în 1984, 
campionatele mondiale feminine 
vor avea loc în Danemarca, 
iar cele de juniori — probabil 
în Elveția ; în 1985 campionate
le mondiale de seniori vor avea 
loc in Australia, iar cele femi
nine in Canada ; în 1986, toate 
campionatele mondiale — de 
seniori. Juniori șl feminine —> 
vor avea loc în Italia.

Constantin MACOVEI

m fi 200 m spate
m spate (63.9) și 200 m spate 
(2:24,17). Cu rezultatul din pro
ba de 200 m spate sportiva 
ploieșteană a realizat cea mai 
bună performanță a concursulu* * 
(761 p), primind premiul special 
oferit de Primăria orașului 
Magdeburg. în proba de 200 m 
fluture Ciistina Domocoș s-a 
clasat pe locul 3 cu 2:30,30. In 
întrecerile masculine, cea mai 
bună performanță a fost obți
nută de Mirko Erdmann 
(R.D.G.) cu 4-26,2 la 400 m li
ber (647 p).

care au depășit 100 de selecțio
nări : Nordquist 115, Zofi și 
Moore (Anglia) cite 108, Bobby 
Charlton (Anglia) 106, Wright 
(Anglia) 105, Svensson (Suedia) 
104, Beckenbauer (R.F.G.) și 
Lato (Polonia) cîte 103, Deyna 
(Polor.ia) 102.
• Antrenorul Pal Csernai 

de la Bayern Miinchep a fost 
aspru criiicat în urma insucce
selor echipei sale în campiona
tul vest-german. Presa și con
ducerea clubului — anunță 
Agenția France Presse — cer 
destituirea acestuia.

ȘTIRI, REZULTATE
O La Plovdiv, în meci con- 

tînd pentru grupa a 4-a preli
minară a Campionatului euro
pean (echipe de tineret), selec
ționata Iugoslaviei a întrecut cu 
2—0 (1—0) formația Bulgariei. 
In cadrul aceleiași competiții 
(grupa a 3-a), la Pireu, reprezen

tativa Greciei a dispus cu 
1—0 (0—0) de selecționata An
gliei.
• în finala turneului de ju

niori de la Monaco se vor în- 
tilni echipele Franței și Italiei. 
Pentru locul 3 : Spania — Iugo
slavia.

Meciul tur de la Bor
deaux (24 noiembrie) al 
dublei manșe dintre for
mațiile Universitatea 
Craiova și Girondins 
Bordeaux va fi arbitrat 
de portughezul A. Garri
do, iar pentru intilnirea- 
retur, care se va dispu
ta la Craiova, la 8 de- 
cemorie, a fost delegat 
olandezul Ch. Corver.
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