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In mtimpinarca alegerilor

pentru consiliile populare

OAMENI Al MUNCII DE LA ORAȘE Șl SATE!
TOVARĂȘI Șl PRIETENI!

Votind candidații Frontului Democrației ți Uni
tății Socialiste, votați pentru viitorul luminos, so
cialist al țârii, votați pentru o viață In libertate, 
mereu mai frumoasa, mai prosperă, pentru demni
tatea ți independența României, pentru înfăptuirea 
programului Partidului Comunist Român de propă
șire a patriei pe drumul glorios al socialismului și 
comunismului.

Din APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

EXEMPLUL DEPUTAȚILOR

I

IALOMIJENI

Reprezentativa feminină a României, 
Olimpiada de șah : I ' 
Dana Nuțu-Terescenco, 
cea Pavlov și Șerban Neamțu

“ ' ' ', clasată pe locul i la
Margareta Mureșan, Marina Pogorevici, 

Elisabeta Polihroniade. antrenorii Mir- 
Foto : N. DRAGOȘ

OlimpiadăLa întoarcerea de la

Ca peste tot, în municipiul 
Slobozia, reședința județului Ia
lomița, importantul eveniment 
de la 21 noiembrie este întâm
pinat cu remarcabile realizări 
in muncă, în activitatea gos
podărească, ca și în organiza
rea acțiunilor cultural-sportive. 
Unul dintre harnicii cetățeni ai 
impozantei așezări urbane din 
Bărăgan este Nicolae Ionescu. 
Drim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal, can
didat la alegerile de deputați 
in circumscripția 3 Slobozia. In 
inlilnirile cu alegătorii, foarte 
mulți dintre cei care au luat 
cuvintul au ținut să remarce 
neobosita activitate a acestui 
candidat, capacitatea sa de or-

ganizare a sectoarelor de mun- 
■ că de care a răspuns, recepti

vitatea cu care a căutat să pu
nă in practică sugestiile cetă
țenilor. Intre aceste propuneri 
$1 sugestii, multe au avut ca 
obiect asigurarea unor condiții 
de practicare a exercițiului fi
zic pentru copii și tineri, pe de 
o parte prin crearea unor spa
ții adecvate, iar pe de altă 
parte prin asigurarea — cu 
concursul organelor și organi
zațiilor sportive — a unui sis
tem de competiții cit mai efi
cient.

Nicolae Ionescu s-a aflat per
manent între cei care au găsit 
rezolvări pentru înfăptuirea a- 
cestor doleanțe ; la Slobozia a

fost dată in folosință o „casă 
a scrimei", acolo unde divizio
nara „A" de sabie,' echipa Clu
bului sportiv școlar, are asigu
rate condiții tot mal bune de 
pregătire, a intrat in circuit 
complexul de tenis (cu nu mal 
puțin de 9 terenuri 1), tinerii 
pugiliști au la dispoziție o sală 
proprie, în unitățile de învăță- 
mint a sporit continuu rețeaua 
amenajărilor pentru atletism și 

- jocuri sportive, la Casa pionie
rilor si șoimilor patriei func
ționează un kartodrom în care 
se inițiază viitori conducători

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

APLAUZE ȘL FLORI
PENTRU ȘAHISTE...

Miercuri seara, tirziu, la ae
roportul Otopeni, animație 
deosebită... Cursa Tar om de 
Zurich aducea printre pasageri 
lotul de șahiști și șahiste din 
România, care participaseră la 
Olimpiada de la Lucerna. în 
forfota de la ieșire, privirile 
tuturor sint ațintite, firește, a- 
supra celor 4 jucătoare ale 
noastre, care au reușit per
formanța cu totul remarcabilă 
de a ocupa locul 2 în intre- 
cenea șahistă supremă, deve
nind vicecampioane ale lumii. 
Iată-le pe Margareta Mureșan, 
echipiera de la prima masă, 
împreună cu colegele el Mari
na Pogorevici, Dana Nuțu- 
Terescenco și Elisabeta l’oîl- 
hroniade. O îmbrățișare sim
bolică : doctorița Maria Albu- 
leț, care în 1957 juca, alături 
de Margareta Teodorescu, la 
prima Olimpiadă feminină, 
cînd echipa română s-a clasat 
tot pe locul 2, îșl sărută fiica, 
pe marea maestră Marina Po
gorevici, una dintre protago-

Azi, hochei in Capitală 

SELECȚIONATA DIVIZimiîÂ - DYNAMO WEISSWASff!
In continuarea turneului pe ca- 

re-1 Întreprinde la noi, vlcecam- 
ploana de hochei a R.D. Ger
mane, echipa Dynamo Weisswa- 
ser, va evolua azi In Capitală, ln- 
tllnind o selecționată divizionară 
a țării noastre. Este vorba de un 
joc de verificare a selecțlonablll- 
lor români, din rlndurlle cărora 
lipsesc 11 jucători, care se află 

După meciul-test cu selecționata R. D. Germane

nistelc ediției actuale, după 
exact 25 de ani I

Harnicele noastre fete au 
adue na numai „argintul* ma
rii competiții, ti șt o serie de 
medalii ore au răsplătit re
zultate individuale de excep
ție. Astfel, Dana Nuțu-Teres
cenco realizează la masă 
a 3-a procentajul cel mai 
mare (91,47 le sută) înregistrat 
In ambele turnee, feminin și 
masculin. Tot o medalie de 
aur, pe lista performanțelor 
individuale, deține Elisabeta 
Polihroniade, Ia masa a 4-a, 
cu un scor de 77,71 la sută. In 
sflrșit, Marina Pogorevici 
(care a jucat multe partide ți 
la prima masă) are „bronzul" 
echipierelor secunde, cu 68,18 
la sută.

Fără Îndoială, echipa noas
tră feminină merită aplauzele 
care au izbucnit spontan, In 
acea seară, la revenirea acasă.
Ca pi jlorfle pe care !e-au o-

(Continuart la pac 2-3)

In Italia eu echipa lor de club 
Steaua, pentru a susține partidele 
din optiinOa de final* ala C.C.E. 
Vor fi. deal, rulați eu acest pri
lej alti tineri jucători, ale căror 
posibilități vor putea fi testate 
tn oondtțiunl dintre oele mal 
bune. Modul are too pe patinoa
rul „S3 August* ți Începe la ora 
17,».

HANDBALIȘTII NOȘTRI 
AU PORNIT BINE LA DRUM. 

IMPORTANT ESTE, ÎNSĂ, 
CUM VOR CONTINUA I

Adevăratul start al pregătiri
lor pentru Jocurile Olimpice de 
la Los Angeles s-a dat — 
pentru handbaliștii noștri — in 
acest sezon. Afirmăm aceasta 
tntrucît perioada din toamna lui 
’80 pînă in primăvara lui ’82 
a fost dedicată „mondialelor" 
din R. F. Germania, in cadrul 
cărora s-a obținut calificarea 
pentru turneul final al J. O. 
’84. A fost perioada in care s-a 
„Îndrăznit" puțin, firește din 
grijă pentru a nu se rata pri
mul obiectiv — calificarea, pe
rioadă in care Înnoirea lotului 
s-a realizat cu sfială, în care 
noutățile au fost abordate cu 
timiditate.

Federația de handbal și an
trenorii lotului, Nicolae Nedcf 
și Lascăr Pană, au pornit a- 
cum pe noul drum cu mult 
curaj.. în primul rind, în lot 
și-au făcut apariția o scrie de 
tineri (Marian Mirică — 22 de 
ani, Dumitru Berbece — 21, 
Adrian Slmion — 21, Silviu
Jianu — 20, George Dogărcscu 
— 22, Doru Porumb — 21 și 
chiar Tudor Roșea — 20, aflat 
în lotul pentru „mondiale", dar 
rămas acasă pe post de „rezer
vă strategică") care au Împros
pătat rîndurlle „tricolorilor". 
Mulți dintre ei au șl intrat in 
„7“-le de bază, alții așteaptă 
momentul prielnic... Ritmul 
muncii, impus cu hotărire de 

antrenori, s-a intensificat sim
țitor. Acest clștig a fost evi
dent in cele 6 partide-test (4 
cu Bulgaria șl 2 cu R. F. 
Germania). Pregătirea fizică 
rnu'It îmbunătățită șl-a făcut e- 
fectul în a doua parte a me
ciului cu R. F. Germania de la 
București, dind posibilitate e- 
chlpei să se desprindă decisiv 
tocmai cînd adversarul forța 
pentru egalare, omogenitatea 
s-a materializat în realizarea 
unor scheme de atac și apă
rare, susținute la unison de 
toți componențli, in timp ce 
apărarea s-a dovedit a fi tot 
mai aproape de cerințele hand
balului modern. In primul meci 
cu R. F. Germania, de la Bu
zău, sistemul defensiv a acțio
nat aproape fără greșeală, blo
cajul, eficiența „zburătorului" 
șl mobilitatea cele»1 5 de pe 
semicerc anihilind aproape in 
întregime forța partenerului. 
S-a pornit, deci, bine pe greul 
drum care duce spre podiumul 
olimpic de la Los Angeles. Im
portant este, insă, cum va fi 
continuat acest drum, cum vor 
ști antrenorii să-i conducă pe 
jucători șl cum vor Înțelege 
aceștia necesitatea unor efor
turi mereu mai mari. Subliniem 
aceasta întrucît unii jucători 
manifestă indisciplină (tactică 
și de comportament in activi
tatea de pregătire), opoziția fa
ță de volumul și intensitatea 
antrenamentelor, uneori chiar 
lipsă de respect in relațiile cu 
tehnicienii șl conducătorii fe-

„Sărttura-gigant“ a tui Vasil* 
Stingă face inutilă opoziția Iui 
Thomas Krokowskl. Fază din 
meciul România — R.F. Germania

Foto : Dragoț NEAGH 
derației, neințelegind că toata 
eforturile sint îndreptate numai 
spre creșterea valorii individu
ale și colective, spre atingerea

Hristache NAUM

(Continuare In pag.

„OGLINDA" DEFICIENȚELOR Șl DRUMUL DE URMAT 
PENTRU ÎNLĂTURAREA LOR

PROFILURI BOTOȘĂNENE
Spre a sublinia ceea ce se 

cere subliniat după acest 1—4 
din meciul cu reprezentativa 
R. D. Germane, să spunem de 
la început că rezultatul nu ex
primă in bună măsură situația 
de pe teren. Lucru care nu se 
întimplă nici pentru prin.a nici 
pentru ultima dată în fotbal. 
„Să nu ne înșelăm singuri du
pă această victorie la trei go
luri diferență, declara, după în- 
tilnire, selecționerul reprezen
tativei gazdă, dr. R. Krause. 
Echipa noastră a înscris din 
acțiuni care nu anunțau goluri, 
in vreme ce oaspeții au ratat 
cel puțin două mari situații de 
marcare. Diferența dezavanta
jează formația României, tre
buie să o spunem cu sinceri
tate, ea nu oglindește situația 
din teren*. Am redat declara
ția conducătorului tehnic al re

prezentativei R. D. Germane, 
făcută presei, după terminarea 
partidei, pentru că trebuie să 
reținem și ceea ce a apărut ca 
pozitiv in partida de la Karl 
Marx Stadt și anume tendința 
de joc ofensiv a tricolorilor, 
preocuparea lor pentru atac, 
chiar ți atonei ciud scorul a- 
junsese la trei goluri diferență 
(vezi faza din ultimul minut de 
joc tind Gabor a tras iri bară 
Iar Rednlc a reluat, de la 3—4 
metri, balonul care-i revenise 
tn portarul Rudweleit). Este un 
adevăr atestat de fazele din 
med, de cele 19 șuturi trase la 
poarta partenerilor de joc față 
de 14 ale acestuia, de cele șap
te corners obținute față de șa
se, da cite au beneficiat gaz
dele. Un aspect pozitiv al par
tidei de verificare de miercuri 
seara. Dar el trece pe planul 

doi in- fața unor deficiențe a- 
rătate de această îutilnire, de
ficiențe pe care conducerea 
tehnică Ie-a sesizat, le-a dis
cutat la puține minute după 
te: minarea partidei cu întregul 
lot ți .este decisă să lc înlăture 
pînă la meciul de la 4 decem
brie. Ele se referă îndeosebi la 
comportarea defensivei, care a 
comis- grave greșeli, aproape 
toate sancționate prompt — prin 
goluri — de adversar.

Prima și cea mai importantă 
dintre scăderile manifestate de 
acest compartiment a reprezen
tat-o modul defectuos de acțio
nare in ansamblu a apărării, 
ceea ce a dus la o„ serie de 
erori personale, facilitând în-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag ?-l>

După cum vom vedea, „tria
ta" de orgoliu Suceava — Bo
toșani nu e chiar un foc de 
paie. La Suceava a ieșit pri
mul Ștefan Rusu. Botoșanii nu 
sint cu nimic mai prejos cu 
Sanda Toma, pentru că în ul
timii trei-patru ani „tandemul* 
de frunte a fost Toma — Rusu, 
așa cum în urmă cu cincl- 
șase ani perechea de neuitat a 
fost Nadia — Năstase. Fie 
vorba între noi, sint patru nu
me de Ia Moldova, pentru că 
Nadia e de la Onești, iar ta
tăl lui Ilie e de la Rîmnicu 
Sărat, chiar dacă fecioru-su o 
să fie primul la Capitală... 
Iar dacă mai adăugăm că , la 
J.O. de la Moscova „olimpicii 
de aur" Comăneci șl Corneliu 
Ion sint tot de la Moldova, 
parcă nu e rău spus că pe 
valea orașelor în care nu se 
întimplă nimic e o forță și o 
vigoare nouă față de vechile 
capitale ale sportului nostru.

Dar să vedem cum e cu

„decatlonul"- de aur al Botoșa
nilor...

1. TOMA Sanda (canotaj)
2. MURARIU Floricâ (rugby)
3. MELINTE Doina (atletism)
4. MORCOV Stelicâ (lupte)
5. CHELARIU Adriana (cano

taj)
6. BORȘ Pompiliu (rugby)
7. CARPEN Iulian (baschet)
8. ASAFTEI Ion (lupte)
9. OLENIUC Elisabeta (cano

taj)
10. VIERU Dana (atletism)

„Aflați, fraților, că nu ml-« 
rușine cu decatlonul nostru — 
a exclamat Ștefan Borcilă, se
cretarul C.J.E.F.S. Botoșani. — 
Ai noștri-s ca brazii!* Vorbi 
adevărată, pentru că toți cei 
zece, inclusiv fetele, arați

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2—3)



100 <lc ani de la nașterea Iul Aurel Tlalcn

ZBORURILE
ln cartea de aur a aviației 

mondiale numele lui Aurel 
Vlaicu ocupă un loc aparte, cu 
valoare de simbol, an genial 
creator fi constructor — căci 
aparatele sale, cu totul origi
nale, fntuwtau in ele soluții 
tehnice ce constituie priorități 
mondiale — și un 
zburător, care i-a 
contemporani prin 
fi măiestria lui ta 
„păsării măiestre*.
de lo a cărui naștere se îm
plinesc azi 100 de ani — a iu- 
b't tehnica încă de copil ți a 
meșterit fel de fel de aparate, 
și tot de copil urmărea, vara, 
zborul lin al benelor peste 
Valea Mureșului, citind, eu 
tscoditoarea lui minte, să dez
lege secretul plutirii lor prin 
văzduh, oiiînd mereu să zboa
re. Iar dacă spunem că tinărul 
cu mustăcioară neagră, cu pri
virea adincă fi limpede, a fost 
un eminent inginer, dar, In a- 
eeași mătură, și un strălucit 
sportiv socotim că facem o a- 
firmație cu totul îndreptățită. 
Pentru ei ce altceva dcclt 
sport de cea mai înaltă per
formanță erau zborurile sale ? 
Despre Vlaicu se va mai scrie 
încă mult, in rindurile de față 
vrem doar să ne oprim, suc
cint, la sportivul Vlaicu, 
eu amănunte despre zborurile 
lui, zborurile Vulturului.

„Maestorașul Aurel*, cum 
inspirat l-a numit Victor Ion 
Popa, a învățat singur si 
zboare pe aparatele sale și nici 
un alt constructor pină la el 
n-a reușit să-l egaleze in mă
iestria ciștigată j prin incercări 
multe, printr-o perseverență 
uimitoare, prin curaj nemăsu
rat calități recunoscute fiilor 
acestui pămint românesc. Pri
ma desprindere de pămint a 
efectuat-o la Binținți, in pri
măvara lui 1909, pa un izlaz, 
la bordul planorulut său nu
mit de săteni „Gindacul lui 
Vlaicu*, tras de trei cai. Dar 
adevăratul început al zboruri
lor sale l-a constituit cel de 
ta Cotroceni, din H iunie 
1910, la bordul avionului „Vlat- 
cu 1“ după numai 4 zile de 
Incerclrl. m-am ridicat
mal »us de 4 m, dar nici Al- 
pii nu ml s-ar fi părut mal 
Inalți* — spunea Vlaicu. Ex- 
traordinaia ta aventură înce
puse, iar In anii noștrf ziua de 
17 iunie este sărbătorită ea 
zi a a'iților românești. Peste 
două luni, „maestorașul* era 
de acum un as, intredndu-i 
in zbet, la Cotroceni, pe fran
cezul Molia fi pe Bibescu care 
pilotau avioane franțuzești

na întrecut 
uimit pe 
cutezanfa 
pilotarea 

Vlaicu —

VULTURULUI
consacrate, iar ta 19 septem
brie, aceiași en, Vlaicu face 
prima cursă, de la Cotroceni 
la Chittla Opt sile mai tirziu 
al zboară de ta Slatina la Pia
tra Olt, in cadrul manevrelor 
militare, iar ta 30 octombrie 
oferea miilor de bucureșteni 
fi celor veniți din toate ți
nuturile locuite de români, ca
re-l aclamau, un mare miting 
aviatic la Hipodromul de la 
Băneasa, eonsacrlndu-ți 
atonul ^Vlaicu II*. 
din Binfinfi depenise 
țional ți. animat de 
nitații nafionale, el 
la marile seibiri ale 
ta Blaj, unde zboară 
peste 30 C00 de romini.
Vlaicu face un lung turneu de 
demonstrații : 24 septembrie
1911 - la Sibiu, 1 octombrie 
r- la Brașov, i octombrie — 
un zbor București — Oltenița 
fi retur. T octombrie — Bucu
rești — Valea Călugirenilor fi 
înapoi, 13 octombrie, — la lași, 
i aprilie 1912 — București — 
Ploievli, 12 fi li aprilie — la 
Cernăuți (in fața unei mul- 

, țimi imense) șt 23—29 iulie — 
Viena, aeroportul Aspern. Aici, 
la concursul international, la 
care participau 43 de aviatori 
din i țdri, Vlaicu a ciștigat 2 
din cele 3 probe și locul 11 in 
cea de a 3-a, tnvingindu-l pe 
celebrul Roland Garros care, 
urmărind acrobațiile românu
lui, a exclamat admirativ : 
„Este o muscă nebunatică 1“

După strălucita victorie de 
la Aspern Aurel Vlaicu face 
un ncu turneu de demonstra
ții : la 14 iulie zboară la 
Arad, după 7 zile la Lugoj, la 
28 iulie la Hațeg, apoi un zbor 
Hațeg — Oriștie (31.VII.), e 
xecută demonstrații de sbor la 
Orășhe, 4 august, iar la 11 
august zboară intr-un miting 
la Virțef. Tot 1* august face 
demonstrații ta Alba lulia (18) 
0 Siliște (28), apoi la Dum
brăveni, 11 septembrie. In Iv
ite 1913 Vlaicu face «ra zbor 
București — Corabia, tar la 
13 septembrie 1913 tncearei ti 
treacă Carpații „la frații din 
Ardeal", ta serbările ASTREI, 
dar se prăbușește ta Bănești, 
lingi Clmptna. A fost ultimul 
zbor al Vulturului, dar prin 
el Vlaicu a tntrat tn conștiin
ța neamului. Nicolaa Iorga 
scria : „Cricînd îndrăzneala o- 
menească va smulge aiurea 
succese strălucite naturii în
vinse, nu vom privi eu Invi
die pe «cei Învingător ei vom 
zice cu mîndrie : fi noi am a- 
vut pe Vlaicu”.

Viorel TONCEANU

a-
Flăcăul 

erou na- 
ideea u- 
participi 
ASTREI, 

in fafa a 
Apoi,

raz

Divizia „A1*’ de baschet masculi»

AZI, AL 107-lea DERBY STEAUA - DINAMO
Campionatul național de bas

chet masculin a continuat ieri, 
in sala Floreasca, prin meciu
rile zilei’ a doua a celui de al 
patrulea turneu al competiției. 
Rezultate :

FARUL. CONSTANȚA—UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
67—73 (42—31). Debut fulmi
nant al clujenilor : 18—8, 22—10 
și 26—16 (mln. 10) I Be părea 
că publicul va asista la o sur
priză, mai cu seamă că stu
denții aproape nu aveau ad
versari, atlt de apatici jucau 
constănțenii. Aceștia și-au a- 
mintit, Insă, de prestigiul lor 
cucerit cu trudă șl că pentru 
a nu mai rata grupa 1—6 (ca 
In campionatul trecut) nu au 
voie să se „joace" cu nici un 
meci. Drept urmare, s-au „a- 
dunat", s-au apărat cu străș
nicie (de mult nu l-ara mai 
văzut practicînd e apărare 
,om la om" atit de agresivă), 
au interceptat, au contraatacat, 
au înscris de la semldlstanță și 
de la distanță, iar ia sfirșitul 
reprizei refăcuseră handicapul 
și conduceau cu 8 puncta. Re
priza secundă nu a mai avut 
Istoric. Farul continuJnd să do
mine (măcar in aceste condiții 
antrenorul Al. Botpș trebuia 
să-i folosească mal mult pe cei 
trei jucători de 2 m și nu să-i 
introducă ta teren doar citeva 
zeci de secunde, pentru a În
deplini o formalitate), iar e- 
chlpa Universitatea neizbutind 
sa revină, deși antrenorul Gh. 
Roman a încercat tot lotul, din 
rindul căruia am reținut re
marcabila evoluție ta apărare a 
juniorului (17 ani) Atila Szabo.

In tribună, Marius Crăciun 
(„U“) regreta, probabil, gestul 
(de la turneul precedent) care 
l-a i 
etape.
27, Radu 18, MănăUă 18, Sptnu 
12, Pașca 8, Moldovan 4 pentru 
învingători, respectiv Barna 
Trif 14, Herbert 12, Onldu 
Szabo 8, Nlcoară 4, Rotaru 
Arbitrii M.
Stănciulescn 
asigure buna 
tîlniriL

STEAUA — POLITEHNICA 
IAȘI 102—61 (52—23), CJS.U.
SIBIU—POLITEHNICA BUCU
REȘTI 85-84 (43—33, T4—74),
DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO ORADEA 96—68 (43— 
39), RAPID BUCUREȘTI - 
IMUAS BAIA MARE 77—59 
(37—27), I.C.E.D. BUCUREȘTI 
— C.S.U. BRAȘOV 102—70 
(49—41).

Etapa a treia a turneului 
programează, astăzi, numai me
ciuri între echipe de valoare fi 
eu... Interese apropiate, ta 
frunte cu tradiționalul derby 
dintre Steaua și Dlnamo, echl-

■dus suspendarea pe două 
ie. Au marcat l Băleeanu

1«, n, 
c.

R. 
să 

desfășurare ■ lu

Dlmancea și 
i-au străduit

pe care se întîlnesc pentru a 
107-a oară In cadrul campio
natului național. Menționăm că 
după victoria de la Baia Mare 
asupra dinamoviștilor (93—86), 
steliștii «u egalat scorul ta ta- 
tîlnlrile directe : S3—53. Mai 
subliniem că Întrecerea are im
portanță nu numai prin afectul 
rezultatului asupra poziției for
mațiilor respective ta clasa
ment, ci și pentru că prileju
iește evoluția majorității jucă
torilor vizați să fie selecționați 
ta lotul național, printre care 
CostcI Cernat, Roman Opșitaru, 
Florentin Ermurache, Virgil Că- 
pușan de la Steaua, Dan NIcu- 
lescu, Alexandru Vinercanu, 
Gabriel David șl Ion Uglal de 
la Dinamo.

Programul de astăzi este ur
mătorul : de la ora 10 : „U“ 
Cluj-Napoca — Dinamo Ora
dea, Politehnica Iași — C.S.U. 
Brașov ; de la ora 15 : I.C.E.D. 
— C.S.U. Sibiu, Rapid — Fa
rul, Dinamo București—Steaua, 
IMUAS Baia Mare — Politeh
nica București.

Dumitru STANCULESCU

DIVIZIA „B“
în cadrul turului Diviziei 

„B“ de baschet au fost Înre
gistrate următoarele rezultate i 
masculin : ' 7 "
șani — Politehnica 
83-50 (40—26), Electrica Fieni 
— Automatica Alexandria 
77-64 (52—28), Politehnica Ti
mișoara — Comerțul Uc. „Bo
lyai* Tg. Mureș 106—75 (61—35),

DE TINERET

Jiul Știința Petro- 
>11 tehnica Timișoara

„A" de volei (f)In Divizia

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI — RAPID 3-0 U HULEȘTI
ta sala Rapid din Capitali s-a 

desfășurat aseară, in devana, me
atul din ultima etapă a turului 
campionatului feminin de volei 
dintre formațiile Rapid și Flacăra 
roșie București. Conform așteptă
rilor, vioecamploanefe au dștlBat 
ta fața rapldlstelor cu b—« (ÎS, 
11, ii) după 75 de minute de Joc, 
ta care ambele formații au avut 
mari oscilații de prestație redat» 
șl de tabela de scor i Rapid — 
Flacăra roșie 0—4, 4—S, f—4, 10—8, 
11—8. ÎS—M, 13—15 (setul D, S-0, 
>—1, 5—î, 0—0, 0-8. 10—14, 11—15 
(setul n), 1-4, S-0, 0-8, 7—7,
7—10, 11—10, 11—16) (setul HI). La 
taoeput a fost un interesant duel 
de servicii ta care Învingătoarele 
au realizat 0 puncte directe, Iar 
Învinsele 7, ieșind insă ta evi
dență deficiențele de preluare, 
pentru oa apoi Flacăra roșie »4 
arate mal multi tehnicitate, eu

toati Inconstanța unora dintre 
Jucătoarele sale de bază. Cele mal 
bune : Simona Enache, QSbrgeta 
Zaharia ți, partial, Georgeta 
Lungu fi Corina Olteana (JFL R.), 
Amalia Ene fi, parțial. Mariana 
Ivanov (R). Arbitraj larg, dar

Automatica București — Jiul 
Știința 77-75 (44—34), Urbls
București — C.S.U. Oțelul Ga
lați 111—91 (19—38) ț feminin : 
Voința C.S.Ș.
Alfa C S.Ș. 1
(33—23), Alfa C.S.Ș. 1 — CJ5.Ș. 
Viitorul Universitatea II Cluj- 
Napoca 79—76 (44-42), C.S.Ș. 
3 Politehnica n București — 
C.S.Ș. Textila Gbeorghenl 
87—76 (57—40), Chimlitlil C.S.Ș. 
Rm. Vîlc?a — Icemenerg Bucu
rești 79-70 (35—29). (Cores
pondenți : S. Bălol, M. Maco- 
vel, N. Tokacek, N, Costache, 
C. Creții).
• Pentru decizii eronate și 

lipsă de fermitate ta decizii 
Ga meciul feminin divizionar 
„A* C.S.U. Ploiești — I.E.FJS.), 
arbitrii D. Balint (Tg. Mureș) 
șl I. David (Botoșani) au fost 
suspendați pe paitru fi, respec
tiv, două etape.

Unirea Iași —
Oradea 67—49

EXEMPLUL DEPUTAȚILOR IAL0M1ȚENI™
(Urmare din pag. I)

APLAUZE ȘI FLORI PENTRU ȘAHISTELE NOASTRE • ••
(Urmare din pag. 1) 

ferit cu dragoste micuții pio
nieri, șahiști șl ei.

Dar nu există trandafiri fără 
spini... Din păcate, formația 
masculină se reîntoarce cu o 
performanță modestă, deși lo
cui 10 tn lume ar putea pă
rea la prima vedere că nu este 
chiar atlt de rău. Față de o- 
mogenitatea demonstrată de e- 
chipa fetelor, cea a băieților a 
suferit tocmai de mari Iluc- 

- tuațli în rezultate. Pa lingă 
un scor foarte bun, cum 
cel realizat de campionul nos
tru, Mlhal Șabă — 9 puncta 
din 13 partide, sau acelea no
tabile ale maestrului interna
țional Mihal Ghindă — T din 
11 n tinărul Ovidlu Foișor — 
< din 6, figurează rezultate 
«ub posibilități, cele ol* mari
lor maeștri Florin Gheorghiu 
0 Victor docâltea, ea 0 cel al 
maestrului internațional Va
lentin Stoica.

Do la rfțlvn dintre nusubril 
delegației țării noastre, aaa var
ie* kcurte declarații :

Prof. nniv. dr. tag. TOW 
GUDJV, președinte de onoare 
ai F.R.S. i ^Prezența româ-

eat«

neajed Ia CUmplada de la Lu
cerna s-a făcut remarcată prin 
acest excepțional rezultat el 
echipei feminine, pe care-l 
consider cel mai bus obținut 
vreodată, dat fiind progresul 
general al acestei discipline ți 
for[a In continuă creștere a 
participantelor. Personal, am 
încercat un sentiment de satis
fac țte șl pentru faptul cd, 
fiind stngurul membru fonda
tor iz viață *1 forului țahist 
international, ' am fost ales r 
cum in funcția 
dinte de onoare

MARGARETA 
mare maestră 
JLa obținerea 
noaste,, prin ___ ___
României revine pa podiumul 
competiției mondiale, sa aport 
considerabil l-au dat cai doi 
antrmort ai fotului, Mircea 
Pavlov $4 ferban Neamțu. 
Promitem ea la viitoarea O- 
Umpiadi că fim t* fertnd fi 
mai buni*.

DANA NUȚU-TERESCENCO, 
maestră internațională i _A 
fost o întrecere dificili, dar 
foarte frumoasă, gtnt fericiți 
cd ara putut adoc* echipei

de viceprcțe- 
al FJD.E*

MUREȘAN, 
internațională : 

performanței 
care echipa

tării o contribuție importantă 
la conturarea înaltului - ei re
zultat t*.

Prof. ANGHEL VRABIE, »e- 
cretarul F.R.Ș. : „Firește, suc
cesul reprezentativei noastre 
feminine trebuie ei ne bucure. 
El creează, totodată, obligația 
unei pregătiri și mai exigente 
In viitor, pentru că echipa 
României are toate premisele 
ca sa aspire șl la medaliile 
de aur. Nu a reușit să-fi in- 
dcpltneasci obiectivul propus 
formația masculină. Carențelor 
tactice li s-au adăugat incon
stanța in formă, subaprecierea 
unor adversari și chiar lipsa 
de dăruire in joc*.

alt* 
pun 
lor, 
ne-

auto, «fața* stadionului muni
cipal s-a schimbat necontenit, 
la sectoarele și la pista de 
atletism, la terenurile de fotbal 
adăugindu-se acum altele pen
tru handbal fi, ta perspectivi, 
pentru altș discipline.

Orașul Slobozia oferă ft 
exemple de candidați car* 
mult suflet ta activitatea 
atunci cind este vorba de
voila sportului. Astfel, alegă
torii din circumscripția nr. 4 
au numai cuvinte de laudă la 
adresa inginerilor Gheorghe Bă
lan și Horia Meteo, de la în- 
tsvprintterea de uitai, fi a mais
trului Apostol Buțurca, de la 
aceeași Întreprindere, candidat 
in circumscripția nr. 18, oameni 
care au făcut multe pentru ca 
asociația sportivă Uleiul Slobo
zia să se afle printre primele 
pe municipiu și județ ta acti
vitatea sportivă de masă, la fot
bal, tenis, volei, turism, șah.

De aprecieri deosebite se 
bucură Parasohlva Popescu, pri
mărița comunei Grivița. Prin 
grija el. In această așezare ru-

rolă a fost amenajat un fru
mos complex sportiv gi au fost 
Încurajate multe elemente că 
practice sportul, atletismul cu 
precădere, sport printre cele 
prioritare In Ialomița. Exem
plul inimoasei primărițe este 
urmat șl de ing. Vasile Berbe
ce!, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Smirna, sat 
din comuna Grivița, acolo un
de se formează un puternic 
centru feminin de gimnastică, 
în rîndul acestor prieteni en
tuziaști ai sportului din județul 
Ialomița se află șl Gheorghe 
Moroianu, primarul satului Ni- 
colești, comuna Milogești, prin 
grija căruia sportul nostru na
țional — oină — cunoaște pe 
aceste meleaguri o dezvoltare 
tot mal mare, precum ți pe 
Marcel Dobra, Erou al Muncii' 
Socialiste, președintele C.A.P. 
Gfrbovl, și Gheorghe Ghlță, de 
asemenea Erou al Muncii So
cialiste, președintele C.A.P. 
Muntenil-Buzău, cu merite deo
sebite in transformarea unor 
terenuri virane, neproductive. 
In splendide mini-complexe 
pentru sănătatea obștii™'

INTI
IN „CA

SUGBYU1 
oapa vorb 
troșanl ce 
cele inreg 
cure rugb; 
pa ■ 11-a 
ce ta «nr 
uitate lăt 
performant 
■cot aami 
Știința ■ I 
vtagător ț 
p&strindu-ș 
bUltățU pe 
Jiului fi 
plasăm (nu 
■amantului) 
■1 rugbyuli 
■ea mă, oo.
Buco» este 
jucător, prl 
ca antrenor 
pină la cai 
să preciza r 
kil a supor 
pul absențe 
gore — «us 
dlcapul pro 
place »ă ci 
trage Inviți 
va întări pi 
continua să 
nul disputei.

O REVEL, 
odată, atenț 
Cluj-Napoca 
bruarle, ec 
eonduoe pe 
na! șl oede 
(7—9) atlt d 
•ocoteso o v 
■pune antrer 
dor Râdule» 
e ploaie m' 
ențat starea. 
Iul balonului 
dlsponlbilltăț 
•oală după g 
ntmo și Far 
eători «-au 
anumite mor 
Iul Stoica M 
colo de Umi 
Hndu-ne șl < 
■ubllntez eu 
reprezentat o 
Cu atlt de ti 
uverturi de

TROFEUL I 
cerea realizat 
Înscriu, ta a In 
de duminică 
jucători. In 
LOTSCHI (Fa 
rul) 9, Fulcu 
(Politehnica Ii 
FARUL a ma 
Dinamo 39, 8 
ui se pare fa 
loc tn acest „ 
eu cite doar < 
tehnica ÎS Fe 
Grivița Roșie 
men 11 or de ș 
(Steaua) ■ im 
Constantin (Dl 
eos (Știința Pi 

IN ȘEDINJA 
de educație șl
■ avut, din | 
lucru*, printre 
du-se ee! al 
P.T.T. Arad — 
a Aoua), ta trei 
wa ta mln. 
cuiul jucătorulo 
de a părăsi tei 
minat pentru
■ arbitrului (L
■ fost vorba <5 
luntară). Corni 
pendarea tacit 
4 etape șl a < 
Gloria, Leca, p 
du-1 totxxlata «• 
examinare a et 
guJamemt. An 
D. Ionesca a ț

CLASA
1. DINAMO
1. Steaua
3. Farul •)
4. Șt. Petroșani 
0. Șt. Bala M.
8. Grivița Roșie 
" Rulm. HMad 

C.S.M. Sb. 
Rapid 
Pollt. Iași 
Bp. stud. 
Pollt. CJ.-rr. 
„V Tim. 
Gloria Arad

•) Penalizată e 
tni 1 jucători r

1.
a.
a.

18. 
11.
11. 
11. 
14.

PROFILURI BOTOȘĂNENE
(Urmare din pag. I)

ȘANSE MULTIPLE DE MARI 
OȘTIGUU

© autoturism* «Dacia 1300* 
© bani, sum* variabile șl _ -------------------- wflx, (25.000, 5.000 

«te.)

• ucursO In U.RJ.S. 
R. O. Germani — 
Poloni

BILETELE 
TKIPÂ LA 
EXTRAGERI,
32 NUMERE I

sa»
R. P.

oe 25 LE
TOATE CELE 7 
CARE CUPRIND

PAR-

Asîăzl 0 ffill'ie — 
oltimele zile Se participare

*

foarte bine, și asta ou numai 
pentru că Murariu |t Bora 
a-au opintit nu de mult in 
grămadă Frondei. „Arată bine 
cum spune moș AngheJuță, de
canul electorilor, pentru ei i-a 

a! 
ci 

01*-

crescut aerul înmiresmai 
brazilor, ear* te poftește 
ieși din camera eu fum a 
co tecilor".

Axată bine, vorba lui 
Borcilă, pentru că mal toți 
de la țară. Sanda e din 
fănești, Floriei e din Mitoc, 
Doina e din Hudești, ca să nu 
amintim declt podiumul™

—Cînd s-a pornit discuția pe 
tema tinereții fi 
județului sportiv 
nilor, moș Adrian Angheluță 
cerut un time-out, in replici

Ște-

prospețimii 
al Botoșa- 

‘ j a 
replică : 

„Acum, ca să fim drepți, m 
■intern noi venlțl eMar cu plu
ta In aport înaintea lut Florl- 
eă Muratiu^și-a luat zborul, da 
aici, din Botoșani, ara mare 
rugbyst, Caligari, eare a Jucat 
In echipa națională*. A inter
venit și corespondentul „Spor
tului*. Ungureaaou, eare a a-

mlntlt că prima „societate da 
dare la semn” din Botoșani a 
luat ființă eu peste un veac 
ta urmă, ta 1868. 51 tot Un- 
gureanu a amintit că ta ulti
mul an al aecrduhd trecut »-a 
organizat cursa ^ta* ajunge 
mal repede, căiaru, ta Bucu- 
rești*™ tocmai a* tafUnțaoe • 
societate da călărie, ta iniția
tiva lui D-A.T. CaUimachl.. D* 
atunci, „pe șoeaaua Suliței a* 
organizau cura* de cal la cere 
veneau cam 10—12 000 de <>oc- 
tatori". Vorba hd Borcilă, ^ea 
la Indlannapolla, aat&d-.*

Timp, da vreo U mtaute 
n-am reușit să-t «oaviag p* 
•lectorii botoșănenf et mal a- 
vvm de pus ta punct e«v* tre
buri eu decatlonul nostru do 
aur. Angheluță a *eo* e po*â 
cu primul club de fotbal, în
ființai ta 1921. Ungureanu a 
amintit că Botoșani est* cra- 
rul In care *-* 
a treia oară ta 
«prtjinul led JUventas 
București. „N-atn venit noi c* 
pluta...”

Citeva cuvinte pentru lămu
rirea deeafioautaL.

Sanda e arhicunoscută. Mu
rariu — la fel. Doina ■ cam
pioană europeană de sală ri 
campioană mondială universi
tară, la 800... Stelică Morcov 
■re „bronz" la Montreal A- 
drlana Chelarlu e campioană 
mondială de junioare la cano
taj. Borș e cot la cot cu Mu
rariu. Carpen ■ un baschetba
list de talent, de fapt .numă
rul 1“ Intre alți cițîva botoșă- 
nenl, printre care Vasillcă, Bp- 
că, Broșteanu, „toți plecați ta 
căutarea unor panouri de sti
clă, pentru că la noi, la Boto
șani, nu-s tacă". Asaflel * ta 
lotul de lupte, ■ fost ta Var
na, la „europene”, nu s-a tn- 
tUnlt cu medaliile, dar mal 
e— Elisabeta Oleniuo or* un 
bronz la ultimele 
ta barca de 4-ț-l,
Vleru e o speranță a alergării, 
avlnd, intre altele, șt locul 1 
pe țară la maratonul Mdus 
(20 de kilometri).

Așadar, un decatlon ta pB.nă 
activitate, așa cum stă bin* 
unui județ ttaăr. Un județ ta 
care e multă dragoste pentru 
«port, chiar dacă baza mate
rială tace ca talentele să-gl ia 
zborul. „Sigur că sportivii noș
tri cresc In deplasare — cum 
«pun* același Borcilă —s dw

nu trebuie să si 
înainte de a H 
un ochi oare 
plin, a tost a 
greutate și poa. 
nici n-ar B aș 
la lumină.» Eli 
înainte de a B 
bronzul din b 
baschetbalistă * 
tățl, uumal cd 
ar mal fl trebi 
tacă vreo clncl-ș 
na ne par* rău 
■portivtL Cineva 
producă. Na Jmm 
tul că la aceste 
numele «lor noș 
știe — uneori a 
marii noștri *aa> 
doar la Snagov 
Arsă*.

Botoșanhil are, 
pioasă olimpică, 
da talie auropear 
toare care mal i 
da apus (Mellnta 
speranțe despre t 
mal audă — na ț 
mul rtnd hi Adrl 
Cd de prin parte 
de păref* că atz 
din nord e torța, 
celor din Transil'. 
dă, e enacitatea. 
anilor — tndec



&

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

ACTELE DE INDISCIPLINĂ NU AU CE CĂUTA
PE TERENURILE DE FOTBAL
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I DUPĂ MECIUL CU SELECȚIONATA R.D.G.

(Urmare din pag. 1)
| scrierea celor patru goluri.

. Pornind de la dublajul „libe- 
iro“-ului, trecind prin Importan

ta manevră a asigurării tuturor 
plecărilor fundașilor laterali șl 

Ia eelor centrali In atac, prin 
preluarea zonelor lor de eătre 
aiți coechipieri și terminînd cu 
precizia și permanenta marca- 

Ijului strict,. mal eu seamă in 
fazele decisive, s-au constatat 
greșeli rare au făcut din mo- 

Imentul defensiv eel mai slab 
și mai criticabil aspect al jocu
lui cu selecționata R. D. Ger
mane. Să adăugăm la acest ve- 

Iritabil „lanț al slăbiciunilor* ți 
inexactitățile lui Morșru (care 
a Intervenit salutar la mingi I foarte grele spre a prinți goluri
Ia baloane mult mai puțin di
ficile) șl avem imagipep total I nemulțumi loarei comportări a
apărării noastre. Nu trebuie să 
înțelegem, din asta, că atacul 
s-a prezentat fără cusur. Rată- 

Irile din situații clare, limpezi
(gazdele nu au avut asemenea 
ocazii), ca și Începutul timid, 

Inehotărit ar reprezenta cele 
mai importante imputări. Cum 
se vede, destule ^opigențe" tn 

I jocul echipei naționale. Ce pă
rere are despre ele directorul 
tehnic al F.R.F., Mlrcea tuces- 
cu 1 Iată citeva dintre observa- 

Ițiile șl intențiile sale după Jo- 
cul-test de alaltăieri î „Prima 
constatare se referă la vertfl- 

Ica'ul adevăr că in numai două 
zile este foarte greu să reali
zezi atmosfera ți pregătirea

11-a, 
e, 113 
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. In intllnlrca Domflnla - Ungaria (U. E. F. A. *84)
S »   U». rirvrr CMmaawifingaai TOT tv-uwiMOgvetM

| JUNIORII NOȘTRI AU DOMINAT
| UN ADVERSAR SOLID ÎN APĂRARE
I Ploaia și terenul alunecos au 

fost obstacole greu de depășii 
de către echipele de juniori — 
U.E.F.A. *84 ale României șl I Ungariei, ți au influențat ta
mare măsură spectacolul spor
tiv. Tinerii fotbaliști au lup- 

I^țat Insă cu ardoare șl mare 
ambiție pentru a obține victo
ria șl, plnă la urmă, aceasta 

Ia surîs „tricolorilor*. Echipa 
noastră a dominat teritorial mai 
mult, dar s-a izbit de apărarea I oaspeților, foarte bine organi
zată si promptă in intervenții. 
Totuși, in mln. 38, fundașul 
Tamaș a respins de pe Unla I porții o minge-gol trimisă eu
capul de Lăcătuș și această 
fază s-a repetat aidoma tn min. 

170, dar eu alți autori, Bobaru 
șutind iar Szepal degajind ta 
extremis. în min. 71 a Înscris

»b- rz n 
rra-toe si I

I 239- W 28 I 
l 147-103 26 ■ 
I 118-123 23
I 107- 93 23 I 
l W-137 20 I 
I 134-193 20 ■ 
I 93-152 20 _ 
I 79-122 19 | 
7 JtM-444 17 I 
S W-1M 16 * 
I 84-173 15 . 
4 90-193 14 I 
punct pen- I 
ați. I

ARBITRII ETAPEI A
Slmbătă 20 noiembrie

Steaua — Universitatea Cra
iova : M. SALOMIR (Cluj- 
Napoca) ; F. Kereste? (Tg. 
Mureș) ți I. Tărcan (Reghin).

Duminică 21 noiembrie
F. C. Bihor — Politehnica 

Iași : M. NICULESCU j P. Ba

ril Sanda, 
văzută de 

rhidt-o tn 
Lioare de 
i fără asta 

vreodată 
,a Olenluc, 

pe Piept 
. a fost • 
estul e cali
bru baschet 
să învețe 
antL- Nouă 
■e pleacă 

trebuie să 
i mult tap- 
oflluri apar 

ea să se
sită — aă

ta Piatra
tari, o cam-

v m euvlnt 
d citeva 

re • să m 
ndtai ta pri
ma Chelarîu. 
î tacului stat 
ol sportivilor 
așa cum al 
anta, de pil
ier al mun- 

•taana. (Olte

nii revendică șl ri această ca
litate, dar cu o condiție : să nu 
II se refuze rezistența).

Trei canotoare, dai rugbyști, 
două atlete, doi luptători — 
iată citeva ramuri care subli
niază puterea nativă a sporti
vilor botoșăneni, cei dțiva 
boachetballștl nefărfnd decit 
să confirme această Idee.

„Probabil că aceste calități 
fizice naturale — spune moț 
Angheluță — au făcut ea de
catlonul nostru să fie mult 
mal plin declt al altor ju
dețe „cu Băii* ți ehtar eu sta
dioane. Poate că ta fata aces
tei liste o să spună cineva eă 
n-ar fi rău să 11 se dăruias
că botoșănenllor o sală fru
moasă, care să dubleze nu
mărul speranțelor ți să-l dea 
echipei de rugby a României 
Încă doi sau trei „zimbri*. Că, 
așa cum s-a văzut ta meciul 
eu Franța, acolo, jos, ta gră
madă, trebuie să al plăminl, 
nn glumă, ca să te poată lua, 
odată ți odată, tn seamă oeie 
cinci nații ale rugbyului, că
rora, văd, trebuie să le dai 
» BATAIE ți mal țt, ea să 
intre Florieă Mttrarlu ta avio
nul de Londra- pentru... 
"um ii ' sice stadionului 
Asa. asa— Twickenham— 

necesară unui meci. Fiind vorba 
de un test ți nu de un joc 
oficial, am acceptat situația. 
Alta va fi întreaga desfășurare 
a programului pentru intjnirea 
eu echipa Italiei, cînd vom be
neficia de un timp mal Înde
lungat de pregătire. Jocul apă
rării a prezentat multe și gra
va carențe. Perechea de fun
dași centrali, Iorgulescu — An- 
done, care a dat randament in 
meciurile pe teren propriu, s-a 
arătat depășită intr-un joc In 
deplasare și soluția apelării la 
internaționali cu experiență, ea 
Sameș ți Ștefăncscu, se impu
ne. Remedieri importante se 
cer sl in alte direcții ale jocu
lui de apărare ți am Convinge
rea că ie vom realiza ații prin 
utilizarea selecționabiiilor de la 
Universitatea Craiova rit ți prin 
mancă intensă In pregătirile 
speciale ale Jocului cu campi
oana lumii. După cum ți creș
terea capacității liniei de mij
loc șl a atacului trebuie să ne 
preocupe la fel de mult. Sînt 
mihnit de diferența eu eare am 
pierdut, care, deși nu exprima 
real situația din teretl, ne-a a- 
rătat Ia vreme o serie de scă
deri. Sub acest aspect, meciul 
de la Karl Marx Stadt a fost 
util".

Sperăm șl noi ca „oglinda* 
deficiențelor arătate de Jocul 
cu impetuoasa ți Întinerită se
lecționată a R. D. Germane să 
fi arătat drumul cel mai scurt 
șl mal eficace spre prezentarea 
unei echipe puternice In greaua 
confruntare de la 4 decembrie 
de la Florența.

Cluczeanszki, insă arbitrul nu 
a validat goluL In min. 62 a 
fost eliminat din joc fundașul 
Takacs. Juniorii români au re
ușit să marcheze ta ' min. 75 : 
Bobaru a fost faultat ta su
prafața de pedeapsă și penal- 
tyul acordat a fost transfor
mat de Sabău.

Arbitrul Gh. Constantin, din 
Rm. Vilcea, a condus eu greșeli 
următoarele formații 1

ROMANIA : Cristian — Mol
dovan, Cirstea, Sabău, Bănuți 
— Mihai, Bobaru, Pavlov — 
Voicu (min. 57 Lascu), Lăcătuș 
(min. 82 TOrSk), Mărgărit.

UNGARIA : Furlk — Takacs, 
Szepal, Tamas, Dora — Simon, 
Deak, Szabo — Kenoszt, Cluc- 
zeanszki, Sarno (mln. 55 Gyori).

Die GHIȘA, coresp.

16-a A DIVIZIEI „A"
laș ți M. Lăzărescu (toți din 
București) :

C. S. Tîrgoviște — Chimia 
Rm. Vilcea : N. HAINEA
(Birlad) ; C. Gheorghe (Sucea
va) șl V. Tltorov (Drobeta Tr. 
Severin) ;

F. C. M. Brașov — Jiul Pe
troșani : D. PETRESCU : L. 
Ciucu șl M. Constantinescu 
(toți din București) j

Dinamo — 8. C. Bacău : I. 
IGNA ; D. Buciuman șl I. Fe- 
renezi (toți din Timișoara) ;

.Foii * Timișoara — F. C. 
Constanța : FL. POPESCU :
S. Par.telimor.escu (ambii din 
Ploiești) și L Moraru (Cim- 
plna) ;

Petrolul Ploiești — F. C. 
Argeș : M. AXENTE ț R. Cîm- 
peanu (ambii din Arad) șl Gh. 
Pirvu (Constanta) î

Corvinul Hunedoara — A.S.A. 
Tg. Mureș : R. PETRESCU J 
L. Măereanu (ambii din Bra
șov) și FL Tătarcă (Rm. Vîl- 
cea) ;

F. C. Olt — Sportul studen
țesc : M. NEȘU : C. Pădurăriței 
(amb'i din Oradea) șl N. Bl- 
țin (Salonta).

CTȘTIGUMLE TRAGERII LOTO 
DIN 12 NOIEMBRIE. Cat. 114 
variante 25% — autoturisme Da
cia 1300 ; cat. 2 : 1 variante 100% 
a 10.660 lei șl 29 variante 13% a 
L665 lei ; cat. 3 ! 29 variante 100% 
a 1.99? lei șl 82 variante 25% a 
<98 lei ; cat. 4 i 36,75 variante a 
1.683 lei , eat. I : 161,75 variante 
■ 810 lei ; cat. 4 1 282,25 variante 
a 349 let; cat. X > 1.673,25 varian
te a 100 lei Report la categoria 
1 i 379.497 lei. Autoturismele „Da
cia 1300“ de la categoria 1, obțl- 
«Mite pe bilete Jucate 25%, au re-

Sondaj de opinii

În duda timpului rece, finalul sezonului se anunță fier
binte. Din păcate, mai puțin din punct de vedere al spec
tacolului, al calității fotbalului etalat și mai mult dato

rită numărului mare de acte de indisciplină care se petrec 
etapă de etapă pe stadioane, in timpul meciurilor și, regreta
bil, chiar după încheierea disputelor. Ca să nu mai amintim 
de alte exemple, tată că, recent, asemenea manifestări nedo
rite au avut loc la Timișoara, la Pitești, la Tg. Mureș ți in 
afara terenurilor. Notele 7 sau 8, care demonstrează abdicarea 
de la noțiunea de sportivitate a publicului, note mici pentru 
„Trofeul Petschovschi", răsplata anuală a celui mal sportiv pu
blic din Divizia „A“, au devenit obișnuite.,

Pornind de lș aceste regretabile fapte care nu au nimic 
comun cu noțiunea de luptă sportivă, am Inițiat această an
chetă, adresindu-ne mai. multor iubitori ai fotbalului, pe eare 
l-am invitat să-și spună cuvlntul asupra aspectului disciplinar 
al campionatului.

Iată părerile celor intervievați :
SLABA PREOCUPARE PENTRU 

MUNCA EDUCATIVA

fng. VALERLU OPRIȘ,
ICITPML Craiova : „Atașa
mentul față de culorile clubu
lui, coeziunea sufletească ce 
caracterizau jucătorii noștri 
au cam dispărut In ultima vre
me, făcînd loc unor ieșiri 
nesportive, uneori huliganice, 
transformând adeseori specta
colul sportiv fotbalistic Jn sce
ne de-a dreptul penibile. A- 
ceste nedorite manifestări de
notă slaba preocupare a clu
burilor față de munca educa
tivă, insuficienta pregătire 
a multora dintre jucători. Este 
inadm’slbil să se tolereze la 
infinit o asemenea stare de 
fapte care iți lasă un gust a- 
mar si constituie o piedică ta 
calea progresului atit âe mult 
așteptat al fotbalului nostru. 
Sînt necesare, cred, măsuri 
radicale față de cea mai mică 
abatere de Ia disciplină pen
tru ca noțiunea de sport efi 
nu fie tn continuare defăi
mată".

LA ÎNCEPUT SE SPUN 
CUVINTE FRUMOASE, APOI...

MARIN FLOREA, maistru la 
LU.P.R. Teleajcn : „Problema 
principală este aceea a calită
ții muncii de educație care se 
duce in cluburile noastre. Este 
absolut imperios necesar ea 
cei ce sînt investiți cu răs
punderi în conducerea clubu
rilor să se ocupe mai mult șl 
cu răspundere de educația ju
cătorilor. Sportul trebuie să 
fie In continuare o metodă de 
educație, la meciurile la cane 
asistăm să nu mal vedem sce
ne nedorite. Ordinea ți disci
plina trebuie să se înscăuneze 
pe terenurile noastre de sport, 
așa c;ra există și în orice în- 
trepr lidere. înmulțirea acte
lor de indisciplină este șl a 
urmare a acestor carențe în 
munca de educație dusă ta 
cluburi. La flecare Început de 
campionat auzim numai cuvin
te frumoase, citim ta presă 
angajamentele antrenorilor șl, 
in schimb, pe măsură ce eta
pele se scurg, asistăm tot mai 
mult la degradarea spiritului 
de întrecere sportivă, la goa
na după puncte cucerite cu 
orice preț, uneori M cu Inti
midarea arbitrului, așa cum 
am ciut că s-au petrecut fap
tele la un meci de Divizia 
„B", la Oradea. Deci, fermita
te, hotărire, sancțiuni egale, 
indiferent de club, pentru toți 
cei ce Încalcă disciplina pe te
renurile de sport".

O PRIMĂ EXPLICAȚIE - 
LIPSA DE PREGĂTIRE

EMERIC FARCAȘ, director 
la E.G.C. Fetrcșani l „Stat 
foarte neplăcut surprins de 
Înmulțirea actelor de indisci
plină apărute in ultima vreme 
pe terenurile noastre de fot
bal. Starea de nervozitate a

Așa cum reiese din părerile celor care au 
răspuns la ancheta noastră, principalele 
două cauze care generează actele de in

disciplină stat LIPSA DE PREGĂTIRE A JUCĂ
TORILOR, ceea ce creează starea de nervozi
tate cu toate urmările acesteia, și SLABA 
MUNCA EDUCATIVĂ DUSA IN CELE MAI 
MULTE DIN CLUBURILE Șl ASOCIAȚIILE SPOR
TIVE Se propun revalorificarea’ cartonașelor

galbene (întrucît „sancțiunile administrative* 
8-au dovedit fără valoare), măsuri radicale, 
egale pentru toți jucătorii, Indiferent de clubul 
căruia îl aparțin, măsuri luate de F.R. Fotbal 
pentru că ORDINEA și DISCIPLINA, la fel ca in 
orice activitate socială, TREBUIE SA FIE ÎN
SCĂUNATE TRAINIC PE TERENURILE DE SPORT.

Mircea TUDORAN 
Gheorghe NERTEA

aD'llMSTRATIA DE STAT LOTO PRONOSPODT EVFODMEAZA
venit particlpanților 1 Gheorghe 
Petrache din Pitești, Filip Walter 
din Rlșnov, jud. Brașov, Alexan
dru Grigoruță din Tg. Frumos, 
jud. Iași si Vastle Dobre din 
București.

„1-, SAU „2* 7
Concursul Pronosport de 

miercuri 24 noiembrie 1932 oferă 
Iubitorilor de pronosticuri spor
tive noi șanse de frumoase sa- 

jucătorilor are o primă mare 
explicație : lipsa de pregăti
re 1 Am fost șl eu jucător di
vizionar, acti dnd ani de-a 
rlndul la tchipa Jiul, șl știu, 
din propria-mi experiență, că 
numai atunci cînd făceam ra
bat procesului de instruire și 
nu-mi mergea jocul șe instala 
automat acea stare de nervo
zitate dezaprobată de specta
tori. .Cred că este momentul ca 
ta acest final die sezon, 
F.R.F., prin comisia de disci
plină, să aplica cele mai dras
tice sancțiuni acelor jucători 
care as fac vinovați de cea 
mai mică abatere. Numai așa 
campionatul se va putea des
fășura în bune condițiuni, ni
velul calitativ al jocurilor va 
fi în creștere".

O CLEMENTĂ CARE TREBUIE 
SA DISPARĂ

Ing. FAIN VESELIN, pre
ședintele C.A.P. Beclcherecul 
Mic — Jud, Timiș : „Am jucat 
fotbal, am fost podar ta 
„Poli" Timișoara, așa că am 
trăit șl eu de mulțg ori bucu
riile șl decepțiile acestui a lit 
de frumos joc sportiv. Dar 
niciodată nu am tațeles acele 
izbucniri de minie, de supăra
re, în cele din urțnă, lipsa de 
respect intre fotbaliști, cu 
urmări la... comisia de disci
plină a federației, Cu sancțiuni 
care îi scot pe Jucători din e- 
chipe șl le văduvbSC pe aces
tea de aportul unora dintre 
cei mal valoroși. Desigur, se 
poate spune pe drept euvlnt 
că totul pornește de la modul 
ta care te face educația spor
tivilor la cluburi. Dar, tn a- 
celașl timp, această muncă de 
educație trebuie să albă un 
corespondent și In modul în 
care F. R. Fotbal trebuie să 
aibă grijă de cluburile sale, 
de jucătorii săi legitimați. Iar 
această grijă trebuie să fie 
egală pentru toți, Indiferent 
că este vorba de Jucători in
ternaționali sau de alții care 
acum îșl croiesc drum. De 
ce să nu se cântărească la 
fel sancțiunile 1 De ce să asis
tăm la luarea unor hotărîri 
care după numai citeva zile 
Bă fie reduse sau infirmate 7 
Și acest fapt a contribuit la 
crearea climatului de indisci
plină dJn Divizia „A*. Jucă
torii av’.nd create astfel de 
precedente, socotesc că cle
mența forului conducător va 
aluneca șl asupra sancțiunilor 
lor. Cred că această demen
ță, rău înțeleasă, trebuie să 
dispară".

NU NUMAI AMENDA 
REZOLVA TOTUL

MAXIMILIAN RAICIU, in
spector cu protecția muncii la 
Fabrica de zahăr Giurgiu t 
„Prin Intermediul presei, al 
radiotetavlziunii, și municipiul 
noslru — în care fotbalul are 
o frumoasă tradiție — este ra
cordat 1a campionatul Diviziei 
„A*. Numai că din ceea ce am

CMC

ttsfacțlt Iată meciurile cuprinse 
in program :
' I. Bordeaux — „U* Craiova ; 

n. A.S.A. Tg. M. — F.CJ4. Bra
șov ; m. Sportul — IU. Bihor ; 
IV. Jiul — Petrolul V. B.C. 
Bacău — „PoU“ Tim. ; VI. 
F. C. Argeș — Steaua (pauză) ; 
vi l. F.C. Argeș — Steaua (ftaaij; 
viu. F.C. Constanța — Dinamo 
(p.) ; IX. F.C. Constanța — Di
namo (f.) ;-X. „Poli" lași — Cot- 

citit, am auzit și am văzut 
ml-am dat seama că starea 
disciplinară este ta adevărată 
suferință. Ce pot să însemne 
altceva cele 307 cartonașe gal
bene primite de la începutul 
campionatului de 168 jucători 7 
Ce pot să Însemne altceva cei 
aproape 20 de jucători suspen
dați, după cum am citit chiar 
în „Sportul" de „zilele trecute ? 
Nu înseamnă, oare, aceste ci
fre că „sancțiunile adminis
trative", anunțate la începutul 
campionul ului de federație, 
nu au dat nici un rezultat ? 
S-a mai scris, la începutul se
zonului. că după zece cartona
șe galbene primite de jucăto
rii unui club, clubul în cauză 
va fi sancționat cu 5 000 de 
lei. A fost oare amendat 
vreun club cu această sumă ? 
Nemaivorbind că nu amen
da este cea care rezolvă to
tul..."

TREBUIE SA SE REVINĂ ASU
PRA UNEI HOTARIRI NEREA- 

LISTE

Ing. ION MANEA, Inspec
tor.» tul pentru controlul călită? 
ții produselor — Constanța : 
„Cam de multă vreme” ăsii.ăm 
nu numai la destule meciuri 
în care fotbalul de calitate 
trebuie căutat cu lupa de-a 
lungul celor 99 de minute, dar 
și la o aedorită scădere a dis
ciplinei pe terenurile de joc. 
Numărul celor care se abat de 
la regulament este mult mai 
mate decit al cartonașelor 
acordate de arbitri, întrucît 
nu toate iregularitățile sînt 
sancționate cu „galben sau 
„roșu". Am impresia că acest 
mod de sancționare s-a demo
netizat, în special după ce fe
derația a anunțat, la începu
tul sezonului corcpetițional, că 
acumularea de cartonașe gal
bene nu va mai duce la sus
pendări automate. Mă întreb 
și acum : cum au putut gîndi 
atit de greșit oameni care 
cunosc 'otbalul și pe fotba
liști mult mai bine decit noi, 
spectatorii ? Cred că federația 
trebuie să revină asupra aces
tei hotărîri, nerealiste, să 
rtdea acestor cartonașe efica
citatea pe care o aveau, efica
citatea pe care o au șl acum 
în competițiile internaționale".

U.E.F.A. E DRASTICA, 
F.R.F. DA UN AVERTISMENT...

PETRE EREMIA, electrician 
Ia IREMOAS București : „Spi
ritul de sportivitate, de fair- 
play a cam dispărut în me
ciurile de campionat și iregu
laritățile au Început să apa
ră frecvent In partidele inter
naționale, cele petrecute în 
meciul de la Sarajevo ■ fiind 
fără precedent. Plnă unde se 
va ajunge dacă nu se va in
terveni drastic ? Forul de spe
cialitate trebuie să manifeste o 
intransigență maximă față de 
fiecare act de indisciplină. 
Dumitrache este suspendat de 
UEFA pe șapte ani, iar Ga
bor pe cinci etape în competi
țiile europene interechipe, iar 
F.R.F. îi... mîngiie părintește, 
pe creștetul capului și le dă 
avertisment public, iar pe 
Gabor îl selecționează și pen
tru partida de la Karl Marx 
Stadt, unde a primit cel de 
al... patrulea cartonaș conse
cutiv ! Cum vine asta ? Se 
impune ca Jucătorii vinovați, 
indiferent la ce echipă acti
vează, să fie excluși din ac
tivitatea competițională ps 
diverse termene, în funcție de 
gravitatea faptei săvîrșite. Nu
mai așa, intr-un climat de co
rectitudine, cinste și sportivi
tate, fotbalul nostru va putea 
progresa".

vinul (p.) ; XI. „Poli* Iași — 
Corvinul (f.) ; xn. Chimia — 
F.C. Olt (p.) ; XUI. Chimia — 
F.C. O’.t (f.).

In atenția participanților ! Me
ciul I, Bordeaux — „U“ Craiova, 
a fost introdus ta locul meciului 
„U“ Craiova — C.S. Tîrgoviște, 
care fusese programat Inițial ta 
acest concurs.
Tragerea obișnuită Loto de as

tăzi, 19 noiembrie 1982, se tele
vizează ta direct taceptad de.la 
ora 17.23.



AZI, LA SOFIA, ÎNCEPE CAMPIONATUL
BALCANIC FEMININ DE HANDBAL

SOFIA, 18 (prin telefon). — 
Amatorii de sport sofioți au în 
programul sportiv al acestui 
sfîrșit de săptămină, printre 
multe alte puncte de atracție, 
și unul legat de handbal. Este 
vorba de cea de a IV-a ediție 
* Campionatului balcanic fe
minin de handbal, competiție 
care stirnește interes, mai ales 
prin faptul că se anunță foar
te echilibrată. Să nu uităm, In 
plus, nici dorința tehnicienilor 
forului de 
de a vedea 
selecționata 
primul loc 
premiere.

La întrecere 
prezentativa 
deținătoarea titlului și care 
sc anunță una din principale
le candidate la primul loc, in 
ciuda faptului că din echipă 
vor lipsi, aci, la Sofia, citeva 
din jucătoarele de- bază, DOUA 
REPREZENTATIVE ALE BUL
GARIEI (prima aflindu-se de 
multă vreme Intr-o asiduă ac
tivitate de pregătire, iar cea 
de a doua fiind alcătuită pe 
scheletul formației care a par
ticipat la București la „Tur-

In prima zl un meci de mare atracție: România — Iugoslavia
REPRE- 
NOAS- 

capitala 
An-

specialitate bulgar 
pentru prima oară 
țării 

al
gazdă

podiumului
pe 
de

re-iau parte : 
IUGOSLAVIEI, 

titlului șl

neul Prietenia") șl 
ZENTATIVA ȚARII 
TRE, care a sosit in 
Bulgariei azi (n.r. ieri), 
trenorul Remus Drăgănescu a 
deplasat următorul lot de ju
cătoare : Ionică, Falfl, șl Mol
dovan — portari, Pleșoîanu, 
Ștcfanavlci. Pătruț, BIro, Grl- 
goraș. Oprea, Leonte, Frincu, 
Avădanci, Lupșor șl Volnea. 
După cum se vede chiar din 
alcătuirea acestui lot, Campio
natul balcanic este abordat cu 
două obiective principale : a) 
verificarea unora dintre Jucă
toarele din „linia a doua", 
care la apropiatul campionat 
mondial pot deveni foarte uti
le șl b) rezolvarea unor pro
bleme de titularizare, in spe
cial în cc privește portarii. Se 
folosește, deci, această compe
tiție importantă drept ultim 
test înaintea marelui examen 
al handbalistelor noastre din 
acest sezon, campionatul mon
dial

Partidele din cadrul ediției 
a IV-a a Campionatului bal
canic feminin de handbal au

loc In sala „Hrisio Botev" și 
se vor disputa în zilele de vi
neri, simbălă și duminică. Vi
neri (n.r. astăzi), în prima zi 
a turneului, handbalistele ro
mâne inttlnesc, într-un joc 
foarte important pentru clasa
mentul final al competiției, 
reprezentativa Iugoslaviei. Dar 
iată programul complet : Bul
garia A — Bulgaria B (ora 
17) ; Deschiderea festivă (ora 
18,30) ; Iugoslavia — România 
(ora 19). în a doua zl a com
petiției, echipa noastră va în- 
tllni prima garnitură a Bulga
riei, iar duminică selecționata 
secundă a țării gazdă.

Călin ANTONESCU

A IX-a EDIȚIE A
Zilele acestea vor avea loc in 

capitala Republicii India, la 
New Delhi, întrecerile celei de 
a IX-a ediții a importantei 
competiții polisportive „Jocu
rile Asiatice".

Din inițiativa maharadjahului 
Yadavendra Singh ‘ -
susținut da primul 
Indiei, Jawaharlal 
35 de ani in urmă, 
se bazele a ceea 
fie „Jocurile Asiatice", compe
tiție care, de la o ediție la al
ta, s-e bucurat de un succes 
tot mal mare. în 1949, repre
zentanții Indiei, Afganistanului, 
Burmei, Pakistanului și Fillpl- 
nelor au hotărît organizarea 
acestei competiții, al cărei sim
bol este soarele, iar deviză îl 
este „Mereu înainte".

La 4 martie 1951, pe Stadio
nul național din New Delhi, a 
avut loc festivitatea de deschi
dere a primei ediții a „Jocu-

JOCURILOR ASIATICE

HANDBALIȘTII NOȘTRI AU PORNIT BINE
(Urmare din pag. I)

acelui nivel înalt care să per
mită echipei redobîndirea po
ziției de frunte în ierarhia 
mondială. Antrenorii și colecti
vul federației au datoria să 
manifeste exigență maximă, să 
sancționeze drastic orice mani
festare de indisciplină, stopînd 
astfel orice 
literare.

Sugestiile 
tem să le 
are, reputaților 
naționalei pot să le întărească 
convingerea necesității aprofun
dării unor idei. Ne-am convins, 
In intilnirea de la Buzău, de 
obligativitatea continuării pre
gătirii apărării — la cote de 
efori mult mai înalte — în di
recția asigurării mobilității și 
agresivității tuturor jucătorilor. 
Este, credem, necesar ca siste
mul defensiv să fie alcătuit nu
mai din jucători cu gabarit 
(Marian Dumitru — 1,96 m,
Mircea Bedivan — 1,95 m, Lu
cian Vasilache — 1,96 m, Mihai 
Mironiuc — 1,91 m, George Do- 
gărcseu — 1,98 m, Tudor Roșea 
— 1,93 m, pentru ultimii do! 
punîndu-se acut problema în
vățării sistemelor de apărare

posibilitate de pro-

pe care ne perml- 
facem în continu- 

tehnicieni al

regulamentare), chiar dacă a- 
ceasta impune efectuarea schim
bărilor din apărare în atac și 
invers. în jocurile cu echipa în 
a căror alcătuire se află 
„uriași”, protejarea porții nu se 
poate face decît cu un „zid" 
înalt, decis să blocheze aruncă
rile, capabil să se deplaseze 
permanent pe traiectoria min
gii.

Problema conducătorului de 
joc — problemă chele a unei 
echipe — este pe cale de so
luționare. Alături de Iosif Bo- 
roț, a apărut candidatura lui 
Mircea Bedivan, iar în per
spectivă se află aceea a lui 
Liviu Jianu. Acestor jucători 11 
sa cere însă un cuantum de 
muncă la antrenamente chiar 
mal mare decît al celorlalți, el 
fiind obliga ți — prin natura 
poziției lor In echipă — să 
declanșeze toate schemele, In- 
tulnd-o rapid pe cea necesară 
într-un anume moment, șl să 
rezolva prin eficiență sigură 
unele faze.

Sigur, sînt încă multe de fă
cut Inovarea permanentă este 
una din condiții, Iar alta — 
esențială — este educarea tu
turor jucătorilor pentru muncă 
la antrenamente șl pentru o 
maximă mobilizare și concen
trare ta timpul jocurilor.

în așteptarea C. M. de juniori

ROMANIA-R.D. GERMANĂ LA POPICE
în cadrul pregătirilor pentru 

C.M. de popice, echipele na
ționale de juniori ale țării 
noastre vor susține o dublă în- 
tilnire cu selecționatele simi
lare ale R. D. Germane. în
trecerile vor avea loc simbă- 
tă (de la ora 14) și duminică 

din(ora 9) pe arena Olimoia 
Capitală.

Cele două formații ale 
noastre cor fi alcătuite

țării 
din :

Maria Zsizsik, Olga Fsihas, 
Mariana Borta, Octavia Cio- 
cirlan, ^Carmen Pilaf, Georgcta 
Anton, 'Marla Gașpar și Ibolya 
MaL.e (antrenori — Tudorache 
Buzea și Margareta SzemanI) j 
Costieă F’rigea, Marian Andrei, 
Conslautin Bănescu, Ion Ma- 
tiș. Alexandru Szekely, Marton 
Farakas, Iuliu Fekete șl Traian 
Teluar (antrenori — loan Pe
tru șl Iile Băiaș).

i

I
I

I
i

I

• ALPINISTUL POLONEZ inginerul An
drzej Czok, din Gliwlce, este primul om 
care a atins vîrful Makalu (8431 m) din 
masivul hlmalalan, în Nepalul de vest. 
Czok are la activ, anul trecut, șl o ascen
siune pe Everest 0 VALERI BORZOV, 
campion ollmpio la 100 m șl 200 m ta 1972, 
la Milnchen, șl-a susținut cu succes exa
menul de doctorat în pedagogie, lucrarea 
sa avînd ca temă : „antrenamentul sprin
terului", In care prezintă observații șl su
gestii foarte Interesante ta acest domeniu 
• ELVEȚIANUL OSCAR PLATTNER, (60 
de ani), antrenor național de ciclism, șl-a 
prezentat recent demisia, din motive per
sonale. El a deținut acest post 17 ani, timp 
în care, de peste 30 de ori, și-a urcat ele
vii pe podium la J.O. sau la campionatele 
mondiale, ta tinerețe, Plattner a fost na ex
celent alergător pe velodrom 0 APROPO 
DE AMPLOAREA activității rugbystice din 
Franța : In această vară au fost efectuate 
nu mal puțin de 13 000 de transferări de 
jucători de la o echipă la alta 1 0 o 
SPRINTERA DE CERTA VALOARE este 
canadlanca de culoare Angells Taylor (24 
de ani ; 162 om șl 61 kg), ale cărei per
formanțe pe 100 m au marcat următoarea 
evoluție : 1979—11,20 ; 1980—11,23 ; 1981—11,12; 
1982—11,09, Taylor este recentă campioană a 
Jocurilor Commonwealthulul, Ia Brisbane 0 
STAȚIUNEA LAKE PLACID, gazdă a Jocu
rilor Olimpice din 1989, va deveni ta mod 
oficial „centrul de antrenament pentru 
sporturile de iarnă al Comitetului Olimpic 
al Statelor Unite", ta această stațiune din 
munții Adirondack», statul New York, vor

de Patiala, 
ministru al 
Nehru, cu 

au lost pu
ce avea să

rilor Asiatice" la care au luat 
parte 389 de sportivi din cîte- 
va țări de pe cel mal mare 
continent al lumii. Au avut loc 
întreceri la atletism, baschet, 
ciclism, haltere și înot.

Edițiile următoare ale aces
tei competiții, care s-au bucu
rat de tot mai mulți concu- 
renți din tot mai multe țări și 
la tot mai multe ramuri spor
tive, au avut loc la Manila — 
1954, Tokio — 1958, Djakarta — 
1962, Bangkok — 1966 și 1970, 
Teheran> — 1974, Bangkok — 
1978. A IX-a ediție este găz
duită la New Delhi șt va re
uni numeroși sportivi din toate 
colțurile Asiei. Slnt de aștep
tat performanțe de valoare, la 
majoritatea ramurilor sportive 
(aproape toate cele de la J.O.) 
pe care le programează această 
„Olimpiadă asiatică", cel mal 
important eveniment sportiv 
Internațional al anului 1982.

NUMEROASE SURPRIZE ÎN PRELIMINARIILE
@ Vicecampionii mondiali învinși la Belfast @ Anglia cîștigâ la un 

goric în deplasare © Bulgaria pierde acasă 0 Spania a trebuit să 
mească cu scor egal la Dublin I

Majoritatea meciurilor din pre
liminariile C.E. . desfășurata 
miercuri seara s-au - încheiat cu 
surprize: tafrlngerea viceoam- 
ploanei mondiale, selecționata 
B. F. Germania, Întrecută, la Bel
fast, de Irlanda de Nord, scorul 
egal realizat de Spania cu mo
desta selecționată a Irlandei, In
succesul Bulgariei pe teren pro-

ler, Hansen, Gray — Strachan, 
Souness, Wark — Robertson, Stur- . 
rock (min. 44 Archibald),

Clasamentul grupei 1 :
1. Belgia 1 1 0
2. Scoția 3 1 0
2. Elveția 2 1 0
4. R.D. German» 10 0

La Salonic, pe un teren desfun
dat datorit» ploii: Grecia — An-

Brazii.

0 3-0 2 
12-2 2
1 2-3 2

C. E.
scor cate- 
se mulțu-

Bulgariei a 
de Iugoslavia cu 

(1—0), prin golul înscris de 
Stolkovlcl (mln. 36). Gazdele au 
atacat mal mult, dar nu s-au 
putut descurca ta fața apărării 
iugoslave, ta timp ce oaspeții au 
jucat bine pe contraatao.

11 
1 o 
1 o 
0 1

Da 
fost 
1—0

Sofia, echipa 
întrecută

Portarul grec Sargamis Intr-o 
atacantului englez Mariner, dar 

Fază din meciul Grecia —

priu ta fața Iugoslaviei, victoria 
categorică • Angliei la Salonic, 
precum șl comportarea excelentă 
a elvețienilor ta fața Scoției.

Dar lată citeva scurte relatări 
de la lntllnlrile de miercuri.

La Berna, pe teren desfundat 
din cauza lapoviței, in fața celor 
26 000 de spectatori. Elveția a dis
pus de Scoția cu 2—0 (0—0), prin 
punctele marcate de Sulser (mln. 
49) și Egll (mln. 40). In parteB 
final», gazdele au atacat ta 
trombă, ratind al treilea gol. Ar
bitrul cehoslovao Clirlstov a oon- 
dus echipele : ELVEȚIA : Burge
ner — Geiger, Eglt, Lddl, Wehrll 
— Decastel (mln. 41 Barberis), 
H. Hermann, Favre, Ponte — Sul
ser, Elsener (mln. 95 8wicker).
SCOflA : Leighton — Narey, Mll-

fl organizate cantonamentele de pregătire 
a sportivilor americani in vederea marilor 
competiții internaționale 0 CUNOSCUTUL 
TENISMAN indian Vijay Amritraj a fost 
ptaă nu de mult la Montreal, unde a fil
mat, alături de citeva celebrități ale ecra
nului, intr-un nou episod James Bond, fai
mosul 007. Se spune char că Amritraj are 
mult talent 0 DUPĂ CB IN LUNA AU
GUST schiorii alpini italieni au efectuat 
un stagiu de pregătire in Noua Zeelandă

(slalomiștil) șl în Chile (coboritorli), acum 
•4 Ișl pregătesc In munții Alpl starturile 
viitorului sezon competițlonal, ultimul îna
intea Olimpiadei albe de la Sarajevo 0 TI- 
NARUL ÎNOTĂTOR brazilian Ricardo Prado 
(n. la Rio de Janeiro la 3.1.1965) a fost una 
dintre marile revelații ale „mondialelor" de 
la Guayaquil, unde a ciștlgat 400 m mixt 
cu 4:19,78 — record mondial (v.r. de 4:20,05 
fusese stabilit de americanul Vassallo în 
1978). Iată „cronometrele" celor doi record
mani : delfin : 58,86 — 59,99 ; spate: 1:13,55 
(2:02,41) — 1:13,52 (2:03,53), bras: 1:15,71
(3:15,24) — 1:14.74 (3:19,15) și liber 1:00,54

intervenție 
mingea i-a 

Anglia (0—3) 
Telefoto

acrobatică In fața 
depăfit pe amindoi. 
de la Salonic.
: A.P.-AGERPRES

glia 0—3 (0—1). prin punctele în
scrise de Woodcock (mln. 3 șl 
64) șl Sammy Lee (mtn. 68). Ex
periența șl tehnicitatea englezi
lor și-au spus cuvlntul. Arbitrul 
Prokop (R.D.G.) a oondus echi
pele : GRECIA i Sarganls — 
Gunaris, Kapsls, Tiros, losifldls
— Ardizoglu (mia. 40 Kostlkos), 
Mlhos, Llvathlnos, Mitropoulos
— AnastasopoiUoa, Mavros. AN
GLIA : Schllton — Neal, Thomp
son, Martin, Sansom — Lee, Rob
son, Mabbutt, Morley — Mariner, 
Woodcock.

Clasamentul grupei 3 I 
" Xnglla

Danemarca 
Ungaria 
Luxemburg 
Grecia

1.
2.
3.
4.
5.

2 110 5-23 
21104-33 
0 0 0
10 0
10 0

0 0-0 0 
1 1-2 0
1 0-3 0

PREMIUL(4:19,78) — 1:00,95 (4:20,05) 0
„BRAVO 82”, trofeu care se oferă anual in 
Italia celui mal bun jucător european sub 
24 de ani, a fost atribuit anul acesta fot
balistului englez Gary Shaw, cunoștința 
noastră de la Aston Villa (ei a Înscris I 
din cele 8 goluri ale formației engleze ta 
meciul cu Dinamo, de la București șl Bir
mingham din cadrul C.C.E.). Cu puțină 
vreme In urmă, acest trofeu a răsplătit șl 
un tînăr fotbalist român. Este vorba de 
craioveanul Iile Bălăci 0 ta Franța, func
ționează, la diferite „nivele”, o familie de 
arbitri de fotbal : tatăl — Pierre Pivoteau
— conduce partide din prima șl a doua di
vizie națională, fiul — Pascal, deși nu are 
decît 20 de ani, are deja o vechime de 5 
ani ca arbitru pe plan regional, iar mama
— Nicole — arbitrează in regiunea Loire- 
Atiantique partide din Divizia de Onoare, 
meciuri care adesea slnt mal „delicate” 
decît cele din primul eșalon al campiona
tului țării 0 Tinărul pugilist sud-coreean. 
Duk Koo Klm (23 de ani) nu șl-a mal re
venit după KO-ul suferit, slmbătă seara. 
In meciul eu americanul Manclnl, pentru 
titlul mondial la categoria ușoară (W.B.A.). 
Plnă miercuri el a mal fost menținut In 
viață cu ajutorul unei aparaturi speciale... 
ta urma acestei noi tragedii de pe ring, ta 
S.U.A. a fost relansată campania Împotriva 
boxului profesionist, în cadrul căreia ziarul 
„New York limes” publică un articol cu 
titlul : „A zdrobi cranii nu este un sport 1".

Romeo VILARA
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fir.
5-4
1-4
1- 3
2- 3

5
3
1
2
2
de Nord — 
(1—0), med 
cu vtnt pu-

Clasamentul grupei
1. Norvegia 
î Țara Galilor
3. Iugoslavia
4. Bulgaria

La Belfast : Irlanda 
R. F. Germania 1—0 
desfășurat pe ploaie, 
ternic, pe un teren desfundat. A 
Înscris Ian Stewart (mln. 17). 
Victorie meritată a gazdelor. De 
la Învinși n-au lipsit Schumacher, 
Kaltz, Stlelike, Schuster, Llttbar- 
skl, K. Allofs, Rummeniggc.

La Vlena, Austria — Turcia 
4—0 (2—0), prin golurile Înscrise 
de Polster (mln.
(mln. 34), Prohaska 
Schachner (mln. 52). 
cilă a gazdelor. ■

Clasamentul grupei
Austria 
lrl. Nord 
Turda 
R.F.G. 
Albania
La Dublin,

3—3 (1—1). Gazdele s-au compor- •• 
tant excelent remonttnd de la 
1—3. Au inserts pentru Irlandezi 
Grimes (mln. 2), Stapleton (mta. 
84 șl 74), iar pentru spanioli Ma- 
ceda (mln. 31), Martin (mln. 47 
— autogol) și Victor (mln. 80). 
Gazdele „Mondialului" au pre
zentat o formație Întinerită : Ar- 
conada — Juan Jose, Bonet, 
macho, Maceda — Gordillo, Senor, 
Victor — Pedraza, z.
Mar cos.

Clasamentul 
Irlanda 
Spania 
Olanda 
Malta
Islanda

1. 
2.
2.
4.
3.

3
2
2
1

10), Pezzey 
(mln. 37) șl 
Victorie fa-

6 :
3
2
2
1
2

Irlanda

3 
1
1 
0 
0

grupe!

o
1
2
•0

o
1
1
1
2 - i-

11-0
1-2
1-4
0-1
0-4

Ca-

S an ti liana.

7 t
3
2
2
1
4

1
1
1
1
0

1
1
1
8
1

0-5
4-3
3-2
2-1
2-5

3
3
3
8
1

TELEX
meci retur 
final» ale 

B.C. Turku 
92—131 (47— 
s-a calificat

BASCHET 0 ta 
pentru optimile de 
C.C.E. (masculin) : 
— Ț.S.K.A. Moscova 
TO). Echipa sovietică
pentru turul următor.

GIMNASTICA 0 La Gy»r ta 
meci măscuita : R.D. Germană — 
Ungaria 333,825 — 336,40. La Indi
vidual pe primul loc s-a 
Nikolay (R.D.G.).

clasat

mon
ta Le-

HOCHEI 0 Campionatul 
dial de tineret va avea loc 
nlngrad Intre 24 decembrie șl < 
Ianuarie. Participă Suedia, Ceho
slovacia. Finlanda, S.U.A., Ca
nada, Norvegia. R.F. Germania 
și U.R.S.S. 0 La Ljubljana, ta 
med amical : Iugoslavia Un
garia 6—3 (9—9, 2—3, 4—9) 0 La 
Bilbao, ta turul n al C.C.E., e- 
cblpa olandeză Feenstra Flyers a 
tnvln» cu 11—8 formația spaniola 
H.C. Vizcaya.

JUDO 0 Turneul de la Tokio, 
organizat cu prilejul aniversării 
a 100 de ani de la Înființarea 
șoolil nipone de judo „Kodokan" 
a fost ciștlgat de echipa Japo
niei. Au participat 138 de spor
tivi din S3 de țări.

RUGBY 0 ta Barcelona, echipa 
Noil Zeelande • Învins formația 
Spaniei cu S3—13.

ȘAH 0 Turneul de la Novisad 
a fost ciștlgat, la egalitate, de 
Llss (Austria), Peckar șl Prand- 
steter (ambii Cehoslovacia), toți 
cu dte 9,5 p din 12.

TENIS 0 în turneul de la 
Dortmund : Smld — Ele Năstase 
6—1, 4—3. Hooper — GuntharcM 
4—4, 4—3, Panatta — Biter 6—4, 
4—4.


