
Vizita tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună tu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU,
în Indonezia

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Eiena 
Ceaușescu au părăsit, duminică 
noaptea, Karachi, după o scurtă 
vizită în Republica Islamică 
Pakistan.

De la Casa guvernatorului, 
reședința rezervată oaspeților, 
solii poporului român au fost 
însoțiți pină la aeroport de 
președintele Republicii Isla
mice Pakistan, general Mo
hammad Zia-ul Ilaq șl doam
na Zia-ul Haq.

La aeroport, președintele 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la pre
ședintele Mohammad Zia-ul 
Haq.

La ora 0,10, ora locală, ae
ronava prezidențială a decolat, 
indreptîndu-se spre Jakarta.

★
Luni a început vizita ofi

cială de prietenie efectuată 
în Indonezia de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, la In
vitația președintelui Republicii 
Indonezia, generai Suharto, și 
a doamnei Tien Suharto.

...Ora 9,00 — ora locală (ora 
1,00 — ora Bucureștiului). Ae
ronava prezidențială aterizează 
pe aeroportul internațional 
„Hallim Perdanakusuma" al ca
pitalei indoneziene.

La coborirea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
întâmpinați cu deosebită cordia
litate de președintele Indone
ziei, Suharto, și de doamna 
Tien Suharto, precum și de 
vicepreședintele Adam Malik, 
cu soția.

După ceremonia primirii ofi
ciale, președintele Nicolae 
Ceaușescu, președintele Suharto, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Tien Suharto se în
dreaptă spre Jakarta.

Pe traseul străbătut de co
loana oficială de mașini, escor
tată de motocicliști, mii si mii 
de cetățeni salută cu cordiali
tate pe inalții oaspeți români.

★
Ceremonia rezervată solilor 

poporului român, la sosirea lor 
în capitala Indoneziei, a cunos
cut un nou si deosebit mo
ment la Palatul prezidențial 
„Istana Merdeka", unde pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, si tovarășa 
Elena Ceaușescu sosesc, de la 
aeroport, însoțiți de președin
tele Suharto și doamna Tien 
Suharto.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint invitați de președintele In
doneziei și doamna Tien Su
harto in salonul „Jepara", unde 
se desfășoară, cu acest prilej, 
vizita protocolară a înalților 
oaspeți români.

De la palatul „Istana Mer
deka", înalțll oaspeți români, 
însoțiți de președintele Suhar
to și doamna Tien Suharto, so-

scsc la reședința oficială 
ie-a fost rezervată pe timpul 
vizitei — „Wisma Negara".

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a s- 
vut, luni, convorbiri oficiale cu 
președintele Republicii Indone
zia, general Suharto.

In cadrul convorbirilor, cel 
doi președinți au procedat Ia 
o amplă Informare reciprocă 
cu privire la preocupările șl o- 
biectivele actuale ale țărilor lor 
pe planul propășirii economice 
și sociale, an evocat stadiul ac
tual șl perspectivele raporturi
lor româno-lndonezlene, subli
niind eă programele de dez
voltare, potențialul economie al 
României și Indoneziei oferă 
largi posibilități de promovare 
a colaborării si cooperării tn 
diferite domenii 
ciproe.

Convorbirile 
într-o atmosferă 
și prietenie, sub semnul sti
mei gl înțelegerii reciproce.

★
Cu prilejul vizitei oficiale de 

prietenie in Indonezia, pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul 
Ceaușescu, i s-a 
„Steaua Republicii*, cu eșarfă 
— cea mai 
indonezian ă.

Tovarășei 
g-a conferit 
remarcabilă 
eșarfă.

Președintelui Republicii Indo
nezia, general Suharto, i-a fost 
conferit ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" cla
sa I, cu eșarfă, iar doairtnei 
Tien Suharto — ordinul „Tu
ci or Vladimîrescu* clasa L

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Eiena 
Ceaușescu s-au întâlnit, luni 
după-amiază, la palatul „Wisma 
Negara", cu Adam Malik, vice
președinte al Republicii Indo
nezia și soția sa, care au făcut 
o vizită protocolară înalților 
oaspeți români.

In aceeași după-amiază, solii 
poporului român au primit pe 
ministrul afacerilor externe al 
Indoneziei, Mocbtar Kusumaat- 
madja, și

do
se 
de

ce

interes ro
desfășoară 

cordialitate

Nicolae 
conferit

înaltă distincție
Elena Ceaușescu 1 
ordinul .Cea mai 

fiică a țării", cu

soția sa.
★

moment deosebit de 
al primei zile a vi-

Un alt 
important 
zitei l-a constituit dineul ofi
cial oferit în onoarea președin
telui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, la Palatul „Istana 
Negara*, de președintele Repu
blicii Indonezia, Suharto, și de 
doamna Tien Suharto. Dineul 
a reprezentat un nou prilej 
pentru cei doi șefi de stat de 
a continua schimbul de vederi 
în probleme de interes comun.

In timpul dineului cci doi 
președinți au rostit toasturi.
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Votul dat candidafilor F. D. U. S

EXPRESIE A ÎNCREDERII IN VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI
Eveniment cu ample rezonanțe în inimile și 

conștiința tuturor cetățenilor patriei, alegerile 
de deputațl In consiliile populare au prilejuit 
o nouă manifestare a unității de gîndire șl 
acțiune a întregului popor In jurul partidu
lui, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. întâmpinate printr-o mare 
efervescență creatoare, cu eforturi sporite In 
vederea obținerii de rezultate superioare ia 
toate sectoarele activității economice șl so
ciale. alegerile au relevat adeziunea deplină a 
națiunii noastre la politica generală promo
vată de partid șl de stat, încrederea cetățeni
lor patriei — români, maghiari, germani și de 

Frontului
a 
« 

propășirii României socialiste, a ridicării con
tinue a nivelului de trai material șl spiritual al 
poporului. In cadrul profundului democratism 
care a caracterizat desfășurarea alegerilor de 
deputațl, dreptul șl datoria tuturor cetățenilor 
de a fi participant! activi la dezbaterea șl 
conducerea treburilor obștești, la căutarea ce
lor mal viabile soluții.......................
litățli muncii șl vieții 
relief.

Noua legislatură are 
loroasele contribuții — 
gestli — ale alegătorilor la profilarea ' acțiu
nilor viitoare, menite să ducă la o mai bună 
gospodărire a bunurilor obștii, la o mai efi
cientă mobilizare a tuturor oamenilor muncii

alte naționalități — in candidași 
Democrației și Unității Socialiste, garanție 
dezvoltării șl înfloririi tuturor localităților,

de 
au
ca

Îmbunătățire a 
ieșit pregnant

puternic temei 
cu propuneri și

va- 
su-

pentru realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan, la creșterea responsabilității și conștiin
ței cetățenești, a spiritului de angajare în în
deplinirea obligațiilor profesionale și obștești — 
condiții esențiale ale ridicării nivelului de trai 
— material șl spiritual — al poporului.

Pentru sportivii noștri — care au ilustrat 
acest semnificativ moment din viața politică a 
țării șl prin numeroase competiții sărbătorești, 
dotate cu „Cupa alegătorului" sau „Cupa de
putatului", precum și pentru activiștii din do
meniul educației fizice și sportului, alegerile de 
deputațl le-au oferit un nou prilej de a-și 
exprima profundul atașament la politica
partidului șl statului, recunoștința pentru 
condițiile care le-au fost create. In vederea a- 
firmării sportului ca factor Important tn viața 
societății șl obținerii de performanțe valoroase 
pe plan internațional. Votul lor, dat cu dra
goste și încredere candidaților F.D.U.S., a 
constituit totodată un angajament al tuturor 
de a activa cu mal mult spor atât la locul de 
muncă cit și în arene, pentru a îmbogăți pal
maresul internațional aii sportului românesc. 
Gîndurile tuturor celor pe care i-am întâlnit 
în fața urnelor erau dominate deopotrivă 
obiectivele profesionale și sportive care 
stau In față și exprimau hotărîrea lor de a-și 
multiplica eforturile îndreptate spre atingerea 
acestor obiective, ca semn al recunoștinței 
pentru tot ceea ce le pune la dispoziție socie
tatea noastră socialistă spre a se împlini ca 
oameni și sportivi.

de 
le

Azi, in Sala sporturilor din Buzău

START IN CEA DE A XXI-A EDIȚIE 
A „TROFEULUI CARPATI

PROGRAMUL DE AZI
Ora 15 : 
deschiderea' festivă
Ora 15,15 :
România A — România B
Ora 16,45 :
U.R.S.S. - Ungaria
Ora 18,15 :
R. D. Germanâ - Polonia

Tudar Roșea — surprins intr-o 
tre tinerii 
va urma ?

cart au reușit tă te
fază de atac — este unul din- 
impună selecționerilor. Cine ll 

Foto : Dragoș NEAGU
Cel mal 

ternațional 
lin Începe

puternic turneu În
de handbal mascu- 

astăzi în Sala spor-

LA HANDBAL

LUPIĂLORUL
VAS1LE ANDREI 

A FOST SELECȚIONAI 
ÎN ECHIPA EUROPEI 

PENTRU 
„CUPA MONDIALĂ”

De vineri pînă duminică, la 
Budapesta, se vor desfășura În
trecerile celei de a 3-a ediții a 
„Cupei Mondiale" la lupte gre- 
co-romane. La această compe
tiție, care stârnește un larg in
teres, participă : U.R.S.S., cam
pioana mondială, selecționatele 
Europei, Africii, Asiei (Japo
nia), Americii (S.U.A.) și for
mația Ungariei — țara organi
zatoare. Din selecționata Euro
pei va face parte și luptătorul 
român Vasile Andrei, care va 
concura în cadrul categoriei 
100 kg

în vederea primei manșe cu „Girondins“,

FOTBALIȘTII CRAIOVENI
PLEACĂ ASTĂZI LA BORDEAUX...
...cu ud obiectiv curajos: să rămlnă In urnă pentru primăvara 1983

turilor din Buzău, reunind la 
startul celei de a XXI-a edi
ții a „Trofeului Carpati" reale 
torțe ale acestui sport : Uniu
nea Sovietică — campioană 
mondială, a doua clasată la 
J.O., R. D. Germană — cam
pioană olimpică, Polonia — 
medalie de bronz la campio
natul mondial. România — lo
cul III la J.O., Ungaria — 
locul IV la J.O. și România B, 
o reprezentativă de tineret, o 
formație a marilor speranțe. 
De fapt, acestea sînt cele mai 
noi înscrisuri pe cărți de vi
zită bogate, participantele la

marele turnir buzoian fiind 
realizatoare ale unui lung sir 
de mari performanțe. România, 
se știe, a ciștigat de patru ori 
titlul suprem. Uniunea Sovie
tică este si campioana olim
pică de la Montreal, R. D. Ger
mană are o veritabilă colecție 
de medalii de argint la C.M. 
ș.a.m.d.

Tradiționala competiție este 
anul acesta deosebit de impor
tantă pentru toate 
handbalului mondial, 
campionatul lumii din R. F. 
Germania, desfășurat în pri
măvara acestui an, echipele 
care aspiră la podiumul olim
pic au operat, firesc, modificări 
în loturi, introducînd speran
țele care l-au convins pe spe
cialiști. La Buzău, confrunta
rea va scoate în evidentă nu 
numai valoarea de moment ■ 
unei echipe sau a alteia, ci 
— în mod deosebit — perspec-

forțele
După

Hristache NAUM

(Continuare în pag 4

Universitatea Craiova pleacă 
astăzi tn Franța, cu un charter 
care permite fotbaliștilor olteni 
să nu mal facă deplasarea la 
Otopenl. V* fl, deci, un zbor 
direct Craiova — Bordeaux.

După meciurile cu Dinamo și 
Steaua (existau oare teste mai 
eficace în perspectiva meciului 
cu Girondina ?) oltenii nu par 
să fi trecut dintr-o extremă în 
alta. Ei știu în continuare că 
sint campioana marii iubiri, 
ztmbesc și La gindul că unii îi 
creditează cu titlul onorific de 
cea mai bună echipă româneas
că din ultimii 25 de ani, dar 
mai știu că aceste complimente 
contează foarte puțin cind te 
urci în avion și pornești spre 
Bordeaux, unde va trebui să 
încerci să treci pMeazul, cum 
se spune, In compania unei

formații conduse de libero-ul 
francez de la Sevilla (Trăsor), 
animată die o halfie internațio
nală (Giresse, Țigana, Girard), 
prezentă în bloc, în unele jocuri, 
la Mundial, și întărită de doi 
ași de dincolo de Rhin (Dieter 
Miiller șl Memmering), care 11 
acompaniază în față pe La
combe, cîștigătorul trofeului 
Seiko pentru cei mai rapid gol 
înscris în Argentina, la Mar 
del Plata, in compania.. Ita
liei și în prezența lua Rainea.

Oltenii știu foarte bine că 
adversarul e puternic. Dar mai 
știu că echipa lor se află In 
momentul ei de vîrf — dacă 
privim în perspectiva anilor.

loan CHIRIlA

(Continuare in pag 2-3)

Pentru meciul cu Italia, de la 4 decembrie

A FOST ALCĂTUIT L0TU1
în vederea meciului, de la 

4 decembrie, cu Italia, din ca
drul preliminariilor C.E., a fost 
alcătuit lotul reprezentativ de 
fotbal al tării noastre în com
ponența căruia intră 22 de ju
cători.

După etapa de mîine a Di
viziei „A", ultima a turului, în 
funcție de starea de sănătate 
a selecționabililor, component!! 
lotului se vo<r reuni joi diminea
ță în Capitală. Ulterior vor fl 
stabiliți cei 18 jucători care vor 
face deplasarea in Italia. Iată

REPREZENTATIV OF FOTBAL
componența lotului lărgit : Mo- 
raru și Ducadam — portari : 
Rednic, Iorgulescu, Stefănescu, 
Sameș, Andone, Ungurcanu gl 
Munleanu II — fundași ; Tî- 
cleanu. Bălăci, BolBni. Klein, 
Augustin, Custov și Geolgâu 
mijlocași ; Cămătaru, Turcu, 
Radu II, Gabor, Cîrțu și Cri- 
șan — Înaintași.

Tot joi, la înapoierea de la 
Bordeaux, se vor reintegra lo
tului șl jucătorii selecționabili 
aî Universității Craiova.



La Reghin

NEVOIA DE VALORI
Atletismul nostru a avut un an bun, dacă judecăm se

zonul după rezultatele obținute la cele mai importante-" 
competiții ale anului : campionatele europene de la Atena, 
campionatul mondial de cros de la Roma și campionatele 
europene de sală de la Milano. Atletele noastre au cîști- 
gat cite un titlu la fiecare din aceste concursuri — Vali 
Ionescu la Atena, Maricica Puică la Roma și Doina Me- 
linte la Milano, obținînd de fiecare dată și (cel puțin), 
cite o medalie de argint — Puică și Anișoara Cușmir la 
C.E., Fița Lovin la cros și din nou Puică la „europenele" 
indoor. Acest bilanț, căruia îi adăugăm recordul mondial 
la săritura In lungime, bătut de două ori la 1 august la 
București, este, probabil, o realizare unică în istoria atle
tismului nostru și ne arată că avem la această oră cîteva 
atlete de clasă mondială. Nimeni nu poate contesta acest 
statut vreuneia din sportivele citate mai sus.

întrebarea se învederează a fi însă alta. Se dovedește 
oare suficient acest număr de vedete în perspectiva Jocu
rilor Olimpice din 1984 7 Răspunsul nu poate fi, desigur, 
decit negativ, chiar dacă evidența arată că la sfîrșitul lui 
1982 situația pare — și este — mai bună decit în oricare 
din ultimii 5—6 ani. Și de aici o altă Întrebare : persona
litățile afirmate in trecutul sezon reprezintă oare tot ce 
poate arunca azi în luptă, la nivelul competitivității mon
diale, atletismul românesc 1

Răspunsul este din nou negativ, și el nu vizează nici pe 
atleții din planul secund, cu cîteva nume apropiate valoric 
de primul eșalon, și nici pe tinerii de perspectivă care pot 
accede curînd în rîndul fruntașilor prin progrese specta
culoase peste Iarnă. Nu. Atletismul nostru are și alte va
lori, care au probat în sezoanele trecute prin performanțe 
de nivel mondial că aparțin elitei internaționale. Nu le-am 
uitat, și nu le-ați uitat, credem ; ele se numesc : Natalia 
Andrei-Betini, Eva Z3rg5-Raduly și Ilie Floroiu. Nu e ne
voie să le reamintim cărțile de vizită. Important este să 
constatăm că In 1982 aceste nume nu figurează printre 
fruntașii mondiali. Eva a devenit mamă toamna trecută, 
a reluat antrenamentele In februarie și abia către sfîrșitul 
sezonului „s-a pus pe picioare", dîndu-ne speranțe pentru 
anul viitor. Dar Natalia, dar Floroiu ? Natalia a început 
promițător sezonul (după o altă pauză lungă), dar o rup
tură musculară, în iunie, la Budapesta — cu complicații 
la tendonul achilean — a ținut-o toată vara cu piciorul 
in ghips. Floroiu lipsește al doilea an consecutiv — și se 
vede ! —, luptînd mai mult singur împotriva unei boli 
misterioase. Se antrenează strîngînd din dinți, cu convin
gerea că mai poate face ceva pentru atletismul românesc. 
Natalia nu se poate antrena, tendonul o supără, dar ne-a 
declarat că este gata să facă orice sacrificii pentru a-și 
completa palmaresul cu singura distincție care-i lipsește : 
o medalie olimpică.

Pentru a obține performanțele pe care le așteptăm, de 
care avem nevoie, Natalia — ca și Floroiu —, nu pune de- 
clt o condiție : să fie sănătoasă. Să recunoaștem că nu 
cere prea mult, și să recunoaștem că realizarea acestei 
condiții este mai ales treaba medicilor. A trecut aproape o 
jumătate de an de la accident, atleții au început pregătirile 
pentru sezonul viitor, dar Natalia nu se poate antrena pen
tru că nu este vindecată. De ce nu s-a făcut tot ce se 
putea, tot ce trebuia, pentru a fi 1

Scriem aceste rînduri cu convingerea că semifondul fe
minin românesc, atletismul românesc, cu Natalia alături de 
Maricica și Doina este mai puternic decît doar cu Maricica 
și Doina, că Floroiu mai poate fi un fondist de valoare, 
că eforturile care trebuie făcute pentru recuperarea aces
tor doi mari campioni reprezintă infinit mai puțin decît 
investiția necesară formării altui campion de același ca
libru — și cine știe cînd vom mal avea o Natalie sau un 
Floroiu I —, scriem aceste rînduri cu convingerea că, cu 
cît numărul de valori pe care le vom trimite la Olimpiadă 
va fi mai mare, cu atît vom avea mai multe șanse de reu
șită. O mare valoare sportivă, atletică, se obține greu. Iar 
cînd o avem în curtea proprie, n-avem voie s-o lăsăm să 
se irosească. Nevoia de valori impune (o mare) grijă față 
de valori î.„

Vladimir MORARU

„DACIADA" A DAT UN PUTERNIC 
IMPULS ACTIVITĂȚII DE MASĂ

Ioan Bonțu, președintele 
Consiliului orășenesc pentru 
educație fizică ți sport Reghin, 
ne face o succintă prezentare 
a principalelor aspecte privind 
eficiența „Daciadei" în viața 
sportivi a orașului și satelor 
pe care le a-e sub îndrumare 
consiliul.

Ni s-a relatat că tn peri
oada celei de a Il-a ediții a 
marii competiții naționale 
„Daciada" angrenarea la în
treceri a unui număr sporit 
de oameni ai muncii, îndeo
sebi tineri, a dus, pe plan 
organizatoric, la înființarea -j- 
nei asociații sportive noi, „Spi
cul'’, in cadrul întreprinderii 
de morărit și panificație Re
ghin, la care s-au alăturat și 
cei ce muncesc la Fabrica de 
lapte. Abatorul de păsări, În
treprinderea de pășuni și în 
alte unităti, in total 2000 de 
membri. De asemenea, extin
derea activității sportive, sti
mulată de „Daciadă", a făcut 
să crească nevoia de instruc
tori sportivi și arbitri. Astfel 
că s au organizat și finalizat 
două cursuri de arbitri de fot
bal pentru campionatul orășe
nesc și sătesc (C.O.EF.S. Re
ghin are in coordonare 45 de 
echipe în zona sa de activi
tate). Au absolvit cursurile 20 
de arbitri. Sir.t in curs de pre
gătire și 20 de instructori ob
ștești pentru fotbal. In luna 
octombrie 50 de elevi au în-
•------------ssoinznuamBBa

ceput cursurile de instructori 
sportivi școlari, fiind speciali
zați in gimnastica de înviorare 
în internate și tn cea zilnică 
din școli. Tot în curs de pre
gătire se află instructori pen
tru volei, handbal și baschet 
(între 5 și 15 persoane pentru 
fiecare disciplină). Etapa de 
vară a celei de a IlI-a ediții a 
„Daciadei” va găsi pe instruc
tori la asociațiile lor, în plină 
activitate.

Realizări au fost obținute șl 
tn ce privește întărirea bazei 
materiale a sportului de masă. 
La asociația sportivă „Avîntul” 
Reghin s-a inaugurat un nou 
teren dc fotbal, cel de la „Me
talul” a fost refăcut, iar tn 
Parcul popular va funcționa un 
patinoar natural. Lingă Pădu
rea rotundă s-a amenajat o 
pîrtie de coborire pentru schi. 
Două terenuri de tenis de cîmp 
pregătește asociația „Spicul”, 
iar Liceul nr 2 beneficiază de 
noi terenuri sportive simple.

In toate aceste acțiuni, Con
siliul orășenesc pentru educa
ție fizică și sport s-a sprijinit 
pe un larg activ voluntar, în 
primele rînduri fiind cadrele 
didactice de specialitate, pre
cum și pe munca entuziastă a 
membrilor asociațiilor sportive, 
convinși că tot ceea ce fac este 
în interesul propriei sănătăți, 
al reconfortării după muncă sau 
învățătură.

Mircea COSTEA

Spectacolele sportive ale elevilor șl studenților brașoveni

INDICII ALE UNUI AN RODNIC...
La sfîrșitul săptăminii trecu

te, iubitorii sportului din Bra
șov au asistat la două reușite 
manifestări, organizate in ca
drul competiției sportive națio
nale „Daciada". Frumoasa pa
letă de competiții oferite de 
școlari, in Sala sporturilor, pli
nă pină la refuz, a fost urmă
rită cu un deosebit interes, 
prin fața asistenței perindîndu- 
se numeroase și bine puse la 
punct ansambluri de gimnasti
că ritmică modernă, care au 
prezentat atrăgătoare exerciții 
cu umbreluțe, mingi, eșarfe și 
cercuri. De ademenea, au avut 
loc demonstrații de gimnastică 
sporii'ă care au reținut aten
ția „tribunelor” ■ prin spectacu
lozitate. calitate și perfecțiune 
a execuțiilor.

Sala sporturilor brașoveană a 
fost luată cu asalt și in ziua 
în care au ieșit in arenă spor
tivii studenți. a căror mani
festare a fost deschisă prin 
prezentarea celor mai bum ze
ce sportivi din clubul univer
sitar, în frunte cu Eva Olah,

reprezentantă a secției de tir. 
Programul a fost continuat cu 
încântătoare demonstrații de 
gimnastică sportivi, de bas
chet — in cadrul cărora s-au 
întrecut echipe atît de fete cît 
și de băieți —, de judo, pre
cum și interesante jocuri de 
handbal — echipe ale profeso
rilor dînd replica celor ale stu
denților. Un moment deosebit 
de atractiv in cadrul acestui 
program l-a constituit partida 
de minifotbal dintre două e- 
chipe feminine.

Cele două zile de sport ofe
rite de elevii și studenții bra
șoveni sub genericul „Dacia
dei” reprezintă importante in
dicii ale bogatei activități spor
tive pe care tineretul studios 
din o’așul de la poalele Timpei 
o va desfășura în actualul an 
de invățămînt.

Carol GRUIA, coresp.

FINALISTELE CAMPION, 
REPUBLICAN FEMININ E

La București și Cluj-Napoca 
s-au desfășurat cele două gru
pe de calificare (finalele ,,B“) 
pentru finala campionatului re
publican individual feniinin de 
șah. Turul din Capitală, dispu
tat la „Șah-Club I.T.B.", a fost 
cîștigat de Mariana Bădici-Io- 
nița (Politehnica București), cu 
8,5 puncte din 10 posibile, ur
mată de Smaranda Bolcu 
(I.T.B.) — 6,5 p, Maria Albu- 
leț (Petrolul IPGG Ploiești) șl 
Angela Cabariu (ICED) — cu 
cîte 6 p. în grupa de la Cluj- 
Napoca, victoria a revenit O- 
tiliei Ganț (Clubul sportiv șco
lar Timișoara) — 7 puncte din 
10 posibile, urmată de Edit 
Stefanov (I.T.B.), Csila Sajter

(C.S.U. Brașov) • 
p si Gabriela OI 
latorul Bucureștii 
ceste 8 jucătoar 
dreptul de a part 
campionatului, pe 
slnt calificate dir 
clasate la ediția ti 
pionatului : Gerl 
starck (Medicina ' 
lisabeta Polihroni 
Ghindă (ambele 
București), Marga 
(Medicina Tlmișo 
Pogorevicl (Univei 
rești). Dana Nu 
(Medicina Tlmișc 
Kantor si IJgia 
bele AEM Tlmișc

ACTUALITATEA LA HC
• SUCEAVA (prin telefon). 

Pe patinoarul artificial din lo
calitate s-au desfășurat săptă- 
mîna trecută întrecerile turului 
II al campionatului Diviziei 
„A" de hochei, grupa a doua 
valorică. Au participat echipe
le Progresul Miercurea Ciuc, 
IMASA Sf. Gheorghe, Avîntul 
Gheorgheni, Tîrnava Odorhei, 
A.S.E. Sportul studențesc Bucu
rești, C.S.M. Metalul Rădăuți 
clasate, dealtfel, In această or
dine, după terminarea turului.

Rezultate : Progresul : 8—0 
cu Tîrnava, 7—1 cu A.S.E., 8—2 
cu Metalul, 6—0 cu Avîntul, 
3—1 cu IMASA ; IMASA : 2—3 
cu Avîntul, 6—1 cu Tîrnava, 
9—0 cu Metalul, 5—2 cu A.S.E.; 
Avîntul : 11—3 cu Metalul, 7—2 
eu Tîrnava, 7—5 cu A.S.E. ; 
Tîrnava : 3—1 cu A.S.E., 8—2

cu Metalul; A.S 
Metalul.

I. MÎNDRE
• GHEORGHENI 

fon). în cadrul 
calificare (seria „ 
drul campionatulu 
de juniori II, e< 
C.S.Ș. a repurtat 
succes, clasîndu-« 
loc, cu 12 puncte 
Pe locurile următo; 
Liceul Miercurea 
X C.S.S. Sf. Gheo 
C.S.Ș. Suceava 8 
Rădăuți 4 p, 8. C. 
2 p, 7. C.S.Ș. Tg.

în meciul deciși' 
Gheorgheni l-au 
cei din Miercurea < 
Antrenorp’ echipei 
este Arpaa -fercsB.

B. MALNA

„INDIVIDUALELE" DE SENIORI LA TENIS
în Sala sporturilor din Bis

trița s-a desfășurat concursul 
I din cadrul Campionatului re
publican individual de tenis de 
masă, la startul căruia s-au 
prezentat 130 de jucători si 50 
de jucătoare de cat. ÎL mulți 
dintre ei activînd In Divizia 
„A". Primii 16 băieți si pri
mele 12 fete s-au calificat ală
turi de sportivii de categorii 
superioare pentru concursul II 
(Cluj-Napoca, 3—5 decembrie), 
în urma căruia vor fi desem
nați noii campioni ai seniorilor. 
Iată jucătorii calificați în ur
ma întrecerilor de la Bistrița :

MASCULIN : I. Lorincz, M. 
Grigorean (Constructorul Tg. 
Mureș), A. Ovanez, R. Mihăes- 
cu (Stirom București), C. 
Creangă (Sticla C.S.Ș. Bistrița),

ras

C. Stoica, FI. SIm 
București), M. Dl 
Muntenia Buzău), I 
F. Ferenczl (C.S.I 
poca), M. Pagu (1 
nă București), St. 
miș), R. Dragomir 
(C.S.Ș. 2 Constanțg 
(I.E.A.B.S. Bucureș! 
(Tricodava Bucureș

FEMININ : Carm< 
Anca Cheler, Otili 
Cristina Enulescu 
C.P.L.), A-Sreea C 
rina Dehelean, Iri 
(C. S. Arad), Zita F 
briela Gherman (C 
Napoca), Elena An 
Rm. Vîlcea), Mi 
(C.S.Ș. Slatina), < 
(C.S.Ș. 2 Constanța).

CLASAMENTELE DIVIZIEI „A" DE BASCHET MAS
„TROFEUL

(Urmare din pag. 1)

tlva, posibilitățile lor de a 
continua la nivelul afirmat și 
— mal ales — de a obține noi 
ascensiuni. Sigur, în aceste 

condiții, o victorie, un loc pe 
podium șl, In mod deosebit, 
succesul final pot aduce un op
timism creator de premise pen
tru continuarea lucrului la ni
vel și mai Înalt.

Echipele României Intră în a- 
ceastă viitoare cu mari ambl-

Vineri 26
ÎNCĂ UN PRILEJ

O NOUA TRAGERE A 
AUTOTURISMELOR

- ////©

CARPAȚI" LA
ții. Lotul A, pregătit de Ni- 
colae Nedef și Lascăr Fană, 
cuprinde tot ce are handbalul 
nostru mai bun la ora ac
tuală : Munteanu, Bullgan,
Redl — Berbece, Drăgăniță, 
Roșea, M. Dumitru, Mironiuc, 
Boroș, Bedivan, Stingă, M. Voi- 
nea, Mirică, Oprea și Vasila- 
che (Porumb șl Jianu au fost 
trecuți la Lotul B pentru a 
juca mai mult, Dogărescu și 
Durău n-au fost recuperați 
după accidente), Iar lotul B, 
antrenat de Eugen Trofln și 
Cezar Nica, îi are în compo-

noiembrie 1982: 
DE MARI SUCCESE!

Pe variantele de 25 Iei, 
ORICINE JOACA POATE 
OBȚINE : autoturisme „Da
cia 1300“ cu 3 numere din 
primele 4 șl „Trabant 601“ 
cu 3 numere din cele 5 
ale extragerii a 3-a.

47 AUTOTURISME $1 NU
MEROASE MARI CIȘTIGURI 
IN BANI au fost atribuite la 
tragerile similare din 10 
septembrie și 22 octombrie 
ax. I

ULTIMA ZI
DT PARTICIPARE —

JOI 25 NOIEMBRIE

HANDBAL
nența sa pe cei ce în mod nor
mal ar trebui să Însemne 
schimbul de mîine (sau de as
tăzi !) al „tricolorilor" : Jere- 
bie, Simion — Pop, Donca, Pa- 
rasebiv, Mocanu, Niculae, Bur
suc, Porumb, Jianu, Nagy. Nl- 
|u, Gbimeș, Ionescu, Bădosu 
gj Georgescu.

Ca o treaptă firească a pro
gresului, prima noastră repre
zentativă dorește — după suc
cesele obținute in fața selec
ționatelor Bulgariei șl R. F. 
Germania — să se Impună în 
fața unul „careu de ași", să 
cîștlge „Trofeul Carpați" pen
tru a-și putea stabili noi înăl
țimi, în timp ce formația se
cundă are în vedere lansarea 
unor talente în arena vedetelor.

Tuturor, deplin succs 1

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA
• După cum s-a mai anunțat, 

mline va avea loc un concurs 
Pronosport deosebit de atractiv ; 
așadar noi șanse de cîștlgurl In 
autoturisme șl mari sume de 
bani, de care beneficiază tot mal 
numeroși particlpanțl. Nu uitați 
că astăzi este ultima zl pentru 
depunerea buletinelor ! • De a- 
semenea, de la agențiile Loto-Pro- 
nosport se mal pot procura nu
mai astăzi bilete cu numerele 
preferate de dv, pentru tragerea 
obișnuită Pronoexpres de 
miercuri 24 noiembrie 1982 — pri
lej de noi succese la acest avan
tajos sistem de joc. (Tragerea se 
va desfășura tncepind de la ora 
15,30 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele cîștl- 
gătoare vor f! transmise la tele
viziune șl radio în cursul serii)

• După turneul desfășurat în 
Capitală, clasamentul campiona
tului național de baschet mascu-
lin se prezintă astfel :

1. Steaua 15 15 0 1537:1055 30
2. Dlnamo 15 13 2 1380:1104 28
3. I.C.E.D. 15 10 5 1238:1214 25
4. Farul C-ța 15 9 6 1197:1220 24
5.. Rapid Buc. 15 9 6 1115:1051 24
6. C.S.U. Sibiu 15 8 7 1234:1261 23
7. „U“ Cj-Nap 15 6 9 1032:1182 21
8. C.S.U. Bv. 15 S 10 1106:1213 20
9. Dlnamo Or. 15 5 10 1103:1246 20

10. Poli. Iași 15 4 11 1078:1246 19
11. IMUAS 15 4 11 1000:1091 19
12. Poli. Buc. 15 i 13 1119:1256 17

Următorul turneu va avea loc 
între 3 șl 5 decembrie, la Con
stanța.

• Clasamentul „Trofeul efica
cității- oferit de ziarul SPORTUL:
1. V. Băiceanu (Farul) 363 p, 3. 
FI. Ermurache (Steaua) 320 p, 3. 
I. Copăclan (C.S.U. Sibiu) 313 p, 
4. Z. Gellert (Dinamo Oradea) 
309 p, 5. R. Tecău (C.S.U. Bra
șov) 259 p, 6-7. M. Chirilă

• tn aceste zile continuă vînza- 
rea biletelor pentru ultima tra
gere Loto > a lunii In cura, care 
va avea loc duminică 28 noiem
brie 1982. Procurați din timp bi
letele 1

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 17 NOIEMBRIE 
1982 : cat. 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism „Dada 1300“ ; cat. 2 : 
3 variante 100% a 25.974 lei șl S 
variante 25% a 6.493 lei ; cat. 3 :
16,75 a 5.040 lei ; cat. 4 : 79,50 a
1.062 lei ; cat. 5 : 196,75 a 429 lei;
cat. 6: 7.372,75 a 40 lei; cat. 7:
181,00 a 200 lei ; cat. 3 : 3.669,25 a 
tt lei. REPORT LA CATEGORIA 
1 : 307.298 lei. Cîștlgul de la cate
goria 1, jucat pe un bilet 25%, a 
revenit participantului ILIE 
GHEORGHE din Brașov, care ob
ține un autoturism „Dada 1300“ 
(70.000 lei).

(C.S.U. Sibiu) șl D. Molsescu (Po
litehnica Iași) 253 p, 8. K. Her
bert („U“ Cluj-Napoca) 246 p, 9. 
A. Flaundra (C.S.U. Brașov) 240 
p, M). R. Bolșteanu (Politehnica 
Iași) 238 p, 11—12. M. Caraion 
(Rapid) șl I. Carpen (I.C.E.D.) 
237 p, 13. M. Barna („U“ Cluj- 
Napoca) 220 p, 14. D. Nlculescu 
(Dinamo București) 216 p, 15. L. 
Krlszbai (C.S.U. Brașov) 212 p, 16. 
Al. Vinereanu (Dinamo București)
208 p, 17. S. Ardelean (I.C.E.D.)
206 p, 18 D. Dumitru (IMUAS)
195 p, 19. M. Braboveanu (Dina
mo București) 190 p, 20. P. Mă- 
gurean (Politehnica Iași) 189 p.

• In turneul din sala Floreas- 
ea au fost consemnate cele mal 
puține greșeli tehnice din actua
lul campionat : 11 (față de 19, ÎS 
șl, respectiv, 27 la turneele ante
rioare). Sperăm ca descreșterea 
să continue. în momentul de fa

ță, clasamentul (neoi 
dlsdplinei se prezln 
1—3. Dlnamo Oradea 
turneu : C. Iile șl 3 
Farul (V. Băiceanu) 
(antrenorul M. Nedef 
6 greșeli tehnice, 4. 1 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-N 
5—6. C.S.U. Balanța 
Cozma și I. Copăclan 
Bala Mare (M. Dr.m 
g.t., 7—11. Dlnamo 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUC 
tehnica C.S.Ș. 2 Bucu 
nescu), Politehnica C 
Iași (P. Măgurean) 
București (M. Caralo 
g.t., 12. C.S.U. Brașot

• Adlvltatea comp 
baschet va continua 
al cincilea turneu al 
minlne „A-, care se vi 
de joi pînă duminică, 
Umpia din Timișoara.

------------------------ «nra . ................Mm»—.

PLOCON A CÎȘTIGAT „PREMIUL SPERA
Luînd capul din start șl imprl- 

mlnd cursei o alură rapidă, Plo
con, cu A. Nacu In sulky, șl-a 
valorificat calitățile de fondist, 
învingînd în final, fără drept de 
apel, pe Diafan, cu care Boitan 
a făcut totul spre a dștiga. Fe
licitări celor doi viitori antrenori 
pentru modul cum și-au susținut 
șansele. Reuniunea a fost domi
nată de formația M. Ștefănescu, 
învingător în 3 probe, care astfel 
șl-a pus serios candidatura la ti
tlul de campion pe acest an. 
Disputa dintre formațiile G. Tă- 
nase, I. Oană și M. Ștefănescu, 
va domina reuniunile următoare. 
Dintre învingători, o mențiune 
specială se cuvin? Solarei, cu ca
re Ștefănescu a conceput o aler
gare de excepție. In cealaltă 
cursă importantă a zilei, Heme- 
iuș, cîștigătorul derbyului de a- 
nul acesta, și-a dominat adver
sarii în finalul alergării, N. 
Gheorghe prezentîndu-1 în bună 
formă. Surpriza zilei a furniza

t-o Hot, cu care M. 
realizat o inteligentă 
așteptare, tn finalul a 
duri, vrem să atragem 
supra modulul cum 
R. I. Nicolale conduce 
vrîndu-1 pe Suditu de 
pe care publicul spect 
zavuat-o, trăgîndu-1 
cursei pe acest excele» 
al crescătoriei națlon 
Îioate duce la strloare 
ul. Comisarii au cuvînt 
REZULTATE TEHNIC 

I : 1. Roman (Grigc
1. Daniela, 3. Klralina. < 
8, ord. 6, ord. triplă 2( 
a Il-a : 1. Dot (M. Crls 
2. Herade. Cota : cîșt 
închisă, ev. 57. Cursa a 
Vrednic (G. Popescu) 
Sufix, Cota: cîșt. 4, ord. 
Cursa a IV-a : 1. Hem 
Gheorghe) 1:27,4, 2. Rur 
gar. Cota : cîș*. 1,60. oi 
9, ord. triplă 165. Curs 
1. Tufiș (Pașcfl) 1:36,3, !



„J6"-imile „Cupei României"

Marginalii la penultima etapă a turului Diviziei „A“

FINAL DE SEZON PALPITANT

UNIVERSITATEACRAIOVA-A.S.A.Tg. MUREȘ,
ADEVARATE „CAPETE Dt AFIȘ“

e-

V

Ieri, la sediul F.R.F., în prezența delegaților celor 32 de 
chipe, a avut loc tragerea la sorți a ,,16“-imilor „Cupei Româ
niei", jocuri care se vor disputa la 23 februarie 1983. Iată progra
mul meciurilor :

Portul Constanța (C)
Sportul muncitoresc Caracal (C) 
Silvana Cehu Silvaniei (C) 
Metalul Rădăuți (C) 
Metalul Sighișoara (C) 
Chimia Brazi (C) 
Minerul Moldova Nouă (C) 
Letea Bacău (C) 
Șoimii Lipova (C) 
„U“ Cluj-Napoca (B) 
Tractorul Brașov (C) 
Celuloza P. Neamț {CJ 
Auto Timișoara (camp, județean) 
Progresul-Vulcan București (B) 
Dinamo București 
Universitatea Craiovo

Cu excepția ultimelor două lntîlnlrl, între echipe de Divizia 
care se vor disputa pe terenuri neutre, celelalte^ partide vor 

avea loc pe terenul formațiilor de categorie inferioară.

FOTBALIȘTII CRAIOVENI PLEACĂ ASTĂZI
(Urmare din pag. 1)

ta tea 
g.t., 
(M. 

:uas 
ite e 
reștf, 
Poli- 
. Io- 
tiirea 
tapid

5

Iată de ce Universitatea Craio
va consideră dubla manșă cu 
Girondins ca un moment cheie 
in viața echipei. O eventuală 
victorie „la general" ar per
mite craiovenilor să prindă pri
măvara, ceea ce s-a întimplat 
cu foarte puține dintre echipele 
noastre — le poți număra pe 
degete. Iar de acolo, orice vis 
ar fi posibil, inclusiv visul ni
ciodată împlinit, adică prezența 
unei echipe românești într-o 
semifinală europeană, adică la 
un nivel la care multe din 
echipele europene mari și mici 
au reușit totuși, să ajungă.

Dar să lăsăm o clipă speran
țele și să vedem ce se întîm- 
plă la zi. Craiovenii au făcut 
o plimbare de sănătate cu 
Steaua (victorie necesară, am 
zice, după depresiunea interve
nită în urma partidei cu Di
namo). Bordeaux răspunde tot 
printr-o 
Auxerre, 
după un 
relatează 
rondinii, 
Girard și a vest-germanului D. 
Miiller, au demonstrat că au 
regăsit forma lor bună, înainte 
de a-i întîlni miercuri pe fotba
liștii români".

Cum vede meciul de la Bor
deaux căpitanul echipei, Ștefă- 
nescu ? Oponentul lui Trăsor 
ia drept reper doar elemen
tele concrete de cane dispune, 
așteptînd ca antrenorul secund, 
Ivan, care a văzut meciul „gi
rondinilor" cu Auxerre, să facă

iâ la 
■1 de

a O-

victorie (3—0 cu 
pe teren propriu), 

meci în care, așa cum 
France Presse, „gi- 

în pofida absenței lui

I
I
I
I

• CHIMICA TIRNĂVENI - 
ȘOIMII I.P.A. SIBIU 1—0 
(1—0). Aminat duminică, din 
cauza ceții, meciul de Divizia 
„B“ (seria a 11-a) dintre Chi
mica Tîrnăveni și Șoimii I.P.A. 
Sibiu s-a disputat ieri și 
încheiat cu scorul 
(1—0) în favoarea primei 
mâții. Unicul gol a fost 
scris de Deac (min. 32). 
DUCAN — coresp.)

s-a 
1—0 
for-
în- 
(I.

de

)R“ |
i a 

de 
rin- 

la a- 
lorul 
îane- 
nleră 
i de- 
nalul 
*odus 

ce 
aloril

1
1.

3.

Cursa 
1:40,0, 

cîșt.

100. 
(N. 

. Ho- 
S, ev. 
V-a : 

>mlța.

Cota : cîșt. 1,80, ord. 5, ev. 3, tri
plu 3—4—5 39. Cursa a Vl-a : 1. 
Plocon (Nacu), 2. Diafan, 3. So
mon. Cota : tlșt. 2,40, ord. 3, ev. 
4, ord. triplă 115. Cursa a VH-a : 

Solara (M. Ștefănescu) 1:27,5, 
Roditor, 3. Sudor. Cota : cîșt.

10, ord. 14, ev. 11, triplu 5—6—7 
46. Cursa a VIII-a : 1. Kirov (N. 
Sandu) 1:29,9, 2. Nuvelista,
Poienița II. Cota : cîșt. 2, ord.
14, ev. 12, ord. triplă 177. Cursa 
a IX-a : 1. Rudy (Crăciun) 1:32,7,
2. Orfana, 3. Suditu. Cota : cîșt.
8, ord. închisă, ev. 54, ord. tri
plă 2877, triplu 7—8—9 203. Cursa 
a X-a : 1. Crater (M. Ștefănescu) 
1:36,9, 2. Farandola. Cota : cîșt.
6, ord. 101, ev. 256. Pariul austriac 
B-a ridicat la suma de 48.874 lei 
și a fost cîștlgat de 15 comb, a 
8 cal a 1629 lei combinația. Re
port : 24.439 lei la reuniunea vii
toare.

A. MOSCU

Sportul studențesc 
Petrolul Ploiești 
F.C. Bihor
Steaua București 
„Poli” Timișoara 
Corvinul Hunedoara 
S.C. Bacău
F.C. Constanța 
F.C.M. Brașov
F.C. Argeș
C.S. Tirgoviște 
Chimia Rm. Vîlcea
Jiul
F.C. Olt 
Politehnica lași 
A.S.A. Tg. Mureș

pe teren propriu. 1 
insă la părerea că 
iugoslavi au jucat 
cu convingerea că 
din prima manșă 

Poate

Eu ră- 
fotba- 

t oare- 
rezul- 
(4-1)

prezentarea formației franceze. 
Ștefănescu face următorul cal
cul : „Judecind după rezulta
te și mai ales după spectaculo
sul 4—0 cu Hajduk Split, forța 
de atac a echipei e incontesta
bilă, 
min 
liștii 
cum 
tatul __  .
e suficient. Poate că a Juca 
primul meci Ia Bordeaux este 
un avantaj. Sigur că absența 
lui Bălăci în deplasare e un 
handicap real, dar Universita
tea Craiova știe să lupte".

în așteptarea noutăților de 
mîine — deocamdată, întregul 
lot al Craiovei, se anunță a îi 
valid — să le urăm drum bun 
spre orașul' „girondinilor", care 
și-au serbat anul trecut... cen
tenarul, „dar asta nu înseamnă 
încă foarte mult — e de părere 
Bălăci — pentru că și Leeds era, 
ATUNCI, o echipă centenară...

SERIA I
Pașcani — Zimbrul Sl- 

(0—0, Șiretul Bucecea — 
Botoșani 3—1 (2—0), A-

Cristalul Doro- 
Vatra 

Neamț

—2, 
(16—21), 
(15—24)
Metalul

Șiretul 
ret 2—0 
Metalul 
vîntul Frasin 
hoi 5—0 (4—0). Minerul 
Dorn ei — Cetatea Tg. 
5-0 (3—0), Constructorul Iași — 
Laminorul Roman 3—0 (1—0),
A.S.A. Cîmpulung — Chimia Făl
ticeni 3—1 (2—0), Celuloza Piatra 
Neamț — C.F.R. Pașcani 1—0 
(1—0), Metalul-Rădăuți — TEPRO 
Iași 4—1 (3—1).

Pe primele locuri : 1. ZIMBRUL 
ȘIRET 17 p (27—16), 2. Chimia 
Fălticeni 16 p (23—10), 3. Avlntul 
Frasin 16 p (19—20) .. pe ultimele: 
13. Cetatea Tg. Neamț 12 p (20— 
21), — penalizată cu —2, 14.
A.S.A. Cîmpulung 12 p
15. Cristalul Dorohoi 11 p
— penalizată cu —2, 16. 
Botoșani 7 p (14—20).

SERIA A Il-a
Constructorul Sf. Gheorghe — 

Viticultorul Panciu 3—1 (2—0),
Gloria Focșani — Relonul Săvi- 
nești 3—0 (1—0), Petrolul Moinești
— Metalul Sf. Gheorghe 0—1 
(0—0), Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — Aripile Bacău 1—2 (0—0), 
Partizanul Bacău — DEMAR Mă- 
rășești 2—1 (1—0), Azot TCM Să- 
vlnești — Minerul Comănești 1—0 
(0—0), Letea Bacău — Minerul 
Baraolt 2—0 (1—0), Victoria Gu- 
gești — Luceafărul Adj ud 5—3 
(2-2).

Pe primele locuri î 1. PARTI
ZANUL BACAU 22 p (32—14), 2. 
Gloria Focșani 19 p. (22—11), 3. 
Aripile Bacău 18 p. (31—17)... pe 
ultimele : 14. DEMAR Mărășeștl 
10 p (24—32), 15. Azot T.C.M. Să- 
vinești 8 p (21—37), 16. Relonul 
Săvineștl 5 p (15—15) — penali
zată cu —10 p.

SERIA A IlI-a
Rulmentul Bîrlad — Chimia 

Brăila 0—3 (Rulmentul fiind sus
pendată), Ancora Galați — Olim
pia Rm. Sărat 3—2 (3—1), A vîn
tul Matca — Laminorul Brăila 
0—1 (0—0), Metalul Buzău —
FEPA 74 Bîrlad 5—0 (1—0), Pro
gresul Isaccea — D.V.A. Portul 
Galați 3—0 (2—0), Arrubium Mă- 
cin — Carpați Nehoiu 1—0 (0—0), 
Petrolul Iar ca Brăila — Chimia 
Victoria Buzău 0—0, Victoria Te
cuci — Ș. N. Tulcea 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ARRU
BIUM MACIN 20 p (31—13), 
Chimia Brăila 19 p (29—13), 
Carpați Nehoiu 18 p (33—17)... 
pe ultimele : t4. Ancora Galați 
11 p (18—20), 15. Petrolul Ianca 
Brăila 10 p (14—24), 16. Rulmen
tul Bîrlad 5 p (9—33).

3.
3.

Mai rar un final de sezon 
fotbalistic în prima divizie a 
țării atît de interesant și de 
palpitant ca acesta care se în
cheie mîine 24 noiembrie ! Ca 
și în etapa trecută, în patru 
jocuri din nouă ale rundei cu 
nr. 16 echipele oaspete au ple
cat fericite spre casele lor, ob- 
ținînd trei victorii si o egalita
te. Să le reamintim : Steaua — 
Universitatea Craiova 1—3, F. C. 
Olt — Sportul studențesc 1—2, 
Petrolul — F. C. Argeș 1—2, 
F. C. Bihor — Politehnica Iași 
1—1.

Au fost, este drept, rezultate 
mai puțin prevăzute, avînd în 
vedere antecedentele proaspete 
ale unora dintre formațiile în-

Mingea reluată de Cămătaru,’ din plonjon, cu capul, se va 
odihni in plasă, Jos lingă bară.

Foto : I. M1HĂICĂ
vinse (Steaua si Petrolul se a- 
flau după' frumoase succese 
obținute la Hunedoara și Con
stanța), dar cu deplină aco
perire, în cele din urmă, în 
„cărțile de vizită" ale învingă
toarelor. Pentru că Universita
tea Craiova rămîne o echipă 
solidă în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, pentru că Sportul 
studențesc si F. C. Argeș, două 
„maestre ale contraatacului", 
au acumulat in stagiunea de 
toamnă numeroase puncte în 
deplasare : „alb-negrii“ au a- 
dunat 10 puncte (unul dintre 
ele, chiar pe terenul liderei 
clasamentului), iar piteștenii 8.

Subliniind meritele cîștlgătoa- 
relor, să nu trecem peste lip
surile adversarelor lor. Ce se 
întîmplă la Steaua, care alter
nează succesele cu insuccesele? 
Dar la F. C. Olt, care de pe 
„podium" a ajuns o echipă de 
—1 în „clasamentul adevăru
lui" ?

DIVIZIA „C“,
SERIA A IV-a

Granitul Babadag — Construc
torul Călărași 3—1 (2—1), Șoimii 
Cernavodă — Canal Basarabl 2—1 
(1—1), Portul Constanța — FEROM 
Urzlcenl 4—1 (1—1), Cimentul
Medgidia — Metalul Mangalia
2—2 (1—0), Rapid Fetești — Ș.N. 
Oltenița 0—2 (0—1), I.S.C.I.P. Ul- 
menl — Chimpex Constanța 2—0 
(0—0), Victoria Țâr: dârei — Uni
rea Slobozia 0—3 (0—1), Viitorul 
Chirnogi — Voința Constanța 3—1 
(2-1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 21 p (29—7), 2. Portul 
Constanța 20 p (32—8), 3. Viitorul 
Chirnogi 19 p (19—12)... pe ulti
mele : 14. Constructorul Călărași 
11 p (14—22). 15. Șoimii Cernavo
dă 11 p (13—26). 16. Canal Basa
rabl 4 p (7—27).

SERIA A V-a
Petrolul Băicoi — Flacăra ro

șie 1—0 (0—0), I.C.S.I.M. Buc. — 
Caralmanul Bușteni 4—0 (0—0),
Tehnometal Buc. — Minerul Fill- 
peștll de Pădure 3—0 (3—0), Car
pați Sinaia — Aversa Buc 1—1 
(0—0), Danubiana Buc. — Chimia 
Brazi Ploiești 3—3 (3—1), T.M.B. 
Buc. — Poiana Cimpina 1—0 
(0—0), Metalul Plopenl — Abato
rul Buo. 3—0 (1—0), Luceafărul 
Buc. — A.S A. Mizil 1—1 (1—0). 
Viscofil a avut zl liberă.

Pe primele locuri : 1. VISCO
FIL BUCUREȘTI 20 p (14—6), 2. 
Metalul Plopenl 18 p (18—7), 3. 
Poiana Cimpina 17 p (21—15)... pe 
ultimele : 14. Caraintanul Buș
teni 10 p (8—31), 15. Minerul Fi- 
lipeștll de Pădure 9 p (9—16), 16. 
Abatorul București 8 p (8—17).

SERIA A VI-a
Petrolul Videle — Progresul 

Topoloveni 3—0 (1—0), Chimia
Găeștl — Constructorul Pitești
3—0 (Constructorul fiind suspen
dată), Cetatea Tr. Măgurele — 
Flacăra Morenl 1—1 (1—0), Ci
mentul Fieni — Petrolul Bolintln 
1—0 (0—0), Muscelul Cîmpulung — 
Electrica Tltu 2—0 (2—0), F.C.M.
Chimia Giurgiu — Chimia Tr. 
Măgurele 2—1 (1—0), Dacia Pitești 
— Dunărea Venus Zlmnicea 6—0 
(3—0), Electronistul Curtea de Ar
geș — Metalul Mija 3—2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 18 p (29—16), 2. Chimia 
Tr. Măgurele 18 p (28—15), 3. Du
nărea Venus Zlmnicea 16 p (19— 
16)... pe ultimele : 14. Progresul 
Topoloveni 11 p (14—25), 15. Ce
tatea Tr Măgurele 10 p (19—24),
16. Constructorul Pitești 8 p 
(9—23).

Nici punctele obținute afară 
de Politehnica Iași nu mai 
miră pe nimeni. Ex-divizionara 
„B“ se închide ermetic în faza 
de apărare și speculează la 
maximum, pe spații largi, cali
tățile lui Nemțeanu și Cioacă, 
ambii înaintași percutanțl și, 
cum se vede eficienți. Nem
țeanu, de pildă, cu cele 10 go
luri înscrise 
vlce-Iider 
geterilor.

de el, a ajuns 
clasamentul gol-în
*

în rest, victorii realizate de 
gazde, ceea ce — pînă în a- 
cest final ds sezon — con
stituia o caracteristică nedo
rită de nimeni, un tablou ce

nușiu în Divizia „A", etapă de 
etapă. Anormale sînt însă pro
porțiile la care au cedat — 
cu excepția lui S. C. Bacău — 
celelalte formații vizitatoare. 
Chimia Rm. Vîlcea a încasat 
8 goluri de la C. S. Tirgoviște 
(echipa lui Ene, Pitaru, Hallo 
et comp, a înscris într-un sin
gur meci cit o făcuse în 15 
etape !), A. S. Armata Tg. Mu
res a plecat „cu 5 goluri în 
sac" de la Hunedoara, în sfîr- 
sit F. C. Constanta a primit 
4 goluri de la o contracandi
dată la „lanterna roșie". Poli
tehnica Timișoara. Si cum F. C. 
Constanta va primi mîine re
plica liderului clasamentului, 
Dinamo București, soarta echi
pei de pe litoral pare pecetlui
tă pînă la... primăvară. Căci 
cine își poate închipui că va fi 
altfel ? Poate doar Sportul stu
dențesc — mal mult o dorință 
decît un gînd fondat pe ceva 
—, gata să profite (miercuri

ETAPA A XIV-A
SERIA A VII-a

Progresul Corabia — Viitorul 
Drăgășanl 3—0 (1—0), Electropute- 
re Craiova — Minerul Horezu
4—0 (1—0), Sportul muncitoresc 
Caracal — Mecanizatorul Șimlan 
3—0 (1—0), Recolta Stolcănești — 
Lotru Brezol 3—0 (2—0), C.F.R. 
Craiova — Jiul Rovlnarl 2—0 
(0—0), Dunărea Calafat — Petrolul 
Țlclenl 4-1 (1—0), I.P.C. Slatina
— Armătura Strehala 1—0 (1—0), 
Metalurgistul Sadu — Constructo
rul Craiova 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 18 p (30— 
12), 2. Constructorul Craiova 17 p 
(25—18), 3. Progresul Corabia 17 
p (18—14)... pe ultimele : 14. Du
nărea Calafat 12 p (13—23), 15. 
Mecanizatorul Șimlan 12 p <12— 
ÎS), 16. Minerul Horezu 12 p (14— 
34).

SERIA A VIII-a
Celuloza Drobeta Tr. Severin — 

C.F.R. Victoria Caransebeș 4—1 
(1—0), C.F.R Arad - Unirea Sin
ul colau 3—1 (1—1), Vulturii IURT 
Lugoj — Minerul Moldova Nouă 
3—0 (4—0), Frontiera Curticl — 
Șoimii Lipova 1—1 (1—0), Con
structorul Timișoara — Metalul 
Bocșa 3—0 (1—0), Minerul Anina
— Dierna Orșova 4—0 (1—0), Vic
toria Ineu — Minerul Certej 2—1 
(1—0), Unirea Tomnatic — Mine
rul Ora vița 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
ANINA 19 p (39—14), 2. C.F.R.
Victoria Caransebeș 18 p (28—16),
3. Șoimii Lipova 17 p (23—19)... 
pe ultimele : 14. Unirea Sinnlco- 
lau 11 p (12—19), 15. Minerul 
Moldova Nouă 11 p (15—32), 16. 
Frontiera Curticl 8 p (11—>27).

SERIA A IX-a
Minerul Paroșenl — Explorări 

Deva 2—2 (0—0), Textila Cisnădie
— Metalul Aiud 2—1 (2—0), Uni
rea Alba Iulia — Minerul Știința 
Vulcan 2—0 (0—0), C.F.R. Simeria
— Minerul Ghelar 2—1 (1—0), Da
da Orăștie — Șurlanul Sebeș 3—0 
(0—0), Inter Sibiu — Soda Ocna 
Mureș 1—0 (0—0), Victoria Călan
— Mecanica Alba Iulia 1—0 (1—0), 
Minerul Aninoasa — Minerul 
Lupenl 1—3 (0—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 19 p (23—14), 2. Mi
nerul Lupenl 17 p (25—11), 3. In
ter Sibiu 17 p (24—16)... pe ulti
mele : 14. Minerul Aninoasa 10 
p (12—17), 15. Soda Ocna Mureș 
10 p (15—20), 16. Textila Cisnădie 
9 p (22—35). 

ea întilnește, în „Regie", pe 
F. C. Bihor) de un eventual 
punct pierdut de dinamoviști și 
să se reinstaleze în fruntea 
plutonului divizionarelor „A".' 

Oricum, meciul de la Con
stanța, precum si cel de la 
Pitești, dintre F. C. Argeș si 
Steaua, constituie punctele de 
atracție ale acestui sfîrsit de 
stagiune.

*
Miercuri însă va fi o zl 

lungă pentru fotbalul nostru,' 
ce se va prelungi pînă seara 
tîrziu, cînd vom aștepta vești 
din Franța; acolo unde Uni
versitatea Craiova, singura e- 
chipă românească rămasă în 
„cursa competițiilor europene" 
intercluburi, va susține prima 
manșă a turului III cu forma
ția Girondins Bordeaux.

Va fi, nu încape vorbă, un 
joc dificil pentru reprezentan
ta fotbalului nostru, partenera 
ei alcătuind un „11“ valoros și 
cu o bună formă sportivă. 
Comportarea jucătorilor craio- 
veni, sîmbăta trecută, pe sta
dionul din Ghencea, le-a redat,' 
la timp, încrederea in posibili
tățile lor. Formația din „Bă
nie" a gîndit bine din punct de 
vedere tehnico-tactic Jocul ei 
cu Steaua, făcînd prin aceasta 
o utilă repetiție înaintea „Bor- 
deaux“-ului. Ea a prestat un 
asemenea joc de echipă, incit 
pînă și Cămătaru, complexat 
pe terenurile Capitalei, după 
cum a mărturisit-o de atîtea 
ori, _a evoluat cu dezinvoltură, 
semănind panică în careul lui 
Sames ori de cite ori s-a a- 
flat în posesia mingii.

într-un asemenea angrenaj, 
perfect sudat, și „bătrinul" Bel- 
deanu, reintrat tn rolul de ti
tular, a zburdat ca în tinerețe, 
întărind^ linia mediană, cheia 
de boltă a întregii echipe, a 
succesului repurtat de ea final
mente. Este singura soluție, 
perfect intuită de conducerea 
tehnică a formației craiovcne, 
tn locul lui Bălăci, care, așa 
cum se cunoaște, nu va putea 
fi utilizat Ia Bordeaux.

La puține ore de la apariția 
acestor rînduri, componentii U- 
niversității se vor afla în a- 
vionul care-i va duce în Fran
ța. Vor putea lua act, o dată în 
plus, de încrederea noastră, a 
tuturor, în potențialul lor de 
joc, probat, dealtfel, în atîtea 
și atîtea meciuri internaționale, 
disputate în compania unor 
parteneri, dintre cei mai re
prezentativi în fotbalul euro
pean.

Gheorghe NICOLAESCU

SERIA A X-a
Minerul Sărmășag — Chimia 

Tfișnad 1—3 (0—3), Unirea Valea 
lui Mlhal — Rapid Jibou 4—2 
(4—1), C.E.M Cluj-Napoca — Mi
nerul Orașul dr. Petru Groza 2—0 
(1—0), Oașul Negrești — Bihorul 
Beiuș 3—1 (2-0), Victoria Cărei 
— C.F.R. Cluj-Napoca 3—0 (0—0), 
Bihoreana Marghita — Sticla A- 
rieșul Turda 1—3 (1—2), Olimpia 
Gherla — Voința Oradea 1—0 
(0—0), Oțelul Orașul dr. Petru 
Groza — Silvana Cehu Silvaniei 
8—1 (3—1).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 21 p (29—6), 2. C.F.R. 
Cluj-Napoca 17 p (28—16), 3—4. 
Oțelul Orașul dr. Petru Groza 
17 p (19—12) șl Minerul Orașul 
dr. Petru Groza 17 p (21—14)... 
pe ultimele : 14. Bihoreana Mar- 
ghlta 11 p (16—22), 15. Silvăna
Cehu Silvaniei „11 p (17—36), 16. 
Rapid Jibou 9 p (11—26).

SERIA A XI-a
Bradul Vișeu — Metalotehnica 

Tg. Mureș 2—1 (1—0), Minerul 
Rodna — Foresta Bistrița 2—0 
(1—0), CUPROM Bala Mare — A- 
vîntul Reghin 3—0 (1—0), Minerul 
Baia Sprie — Unirea Seini 6—0 
(0—0), Textila Năsăud — Minerul 
Baia Borșa 4—1 (1—1), Minerul
Băița — Minerul Băiuț 5—2 (2—1), 
Oțelul Reghin — Sticla Bistrița 
3—0 (1—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Mureșul Luduș 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 19 p (26—14), 2. Mine
rul Bala Sprie 18 p (24—11). 3. 
Textila Năsăud 17 p (17—15)... pe 
ultimele : 14. CUPROM Baia Ma
re 11 p (19—20), 15. Sticla Bistrița
9 p (11—23). 16 Unirea Seini 6 p 
(8-41).

SERIA A XlI-a
Nitramonia Făgăraș — Chimia 

Orașul Victoria 2—1 (0—1), ICIM 
Brașov — Metalul Sighișoara 3—0 
(1—0), Torpedo Zămești — Măgu-, 
ra Mobila Codlea 0—0, Textila 
Prejmer — Metrom Brașov 1—0 
(1—0), Progresul Odorhel — Mu
reșul Toplița 5—0 (4—0), Unirea 
Cristur — Utilajul Făgăraș 1—0 
(0—0), Minerul Bălan — Tracto
rul Miercurea Cluc 2—1 (1—0),
Tractorul Brașov — IMIX Agnita 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 21 p (25—5), 2.
Nitramonia Făgăraș 20 p (21—6), 
3. Unirea Cristur 17 p (19—19)... 
pe ultimele : 14. I.C.I.M. Brașov
10 p (14—11) — penalizată cu —2,
15. Metrom Brașov 10 p (12—17),
16. Tractorul Miercurea Clue 6 p 
(13—23).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții noștri.



0 FRUMOASA VICTORIE 
A LUPTĂTORILOR 

DE LA „VULCAN"
O frumoasă întîlnîre interna

țională amicală de lupte libere, 
desfășurată într-o remarcabilă 
organizare, a avut loc între 
sportivii de la A. S. „Vulcan" 
— București și cei ai clubului 
polonez Stal Rzeszow. Victo
ria a revenit luptătorilor de la 
„Vulcan" cu 5—3, de la gazde 
remarcîndu-se Adrian Vlăscea- 
nu (cat. 52 kg) si Gheorghe 
Mitran (cat. 62 kg).

COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET
La Munchen a avut loc tra

gerea la sorti a partidelor din 
cadrul competițiilor europene 
de baschet, ale căror finale sa

JNHmilONAUlf" DE TENIS 
DE MASĂ AEE IUGOSLAVIEI

Belgrad. Rezultatele din fina
lele campionatelor internaționa
le de tenis de masă ale Iugo
slaviei : bărbați, simplu : Wamg 
Hui Yuan — Fang Chang Mao 
(ambii din R. P. Chineză) 3—1 
(3, 13, —17, 11) ; dublu : Dna- 
gutin Surbek, Zoran Kaliniei 
(Iugoslavia) — Wang Hui Yuan, 
Chang Mao 2—0 (13, 15) ; du
blu mixt : Betine Vriesekop, 
Andrzej Gruba (Olanda / Polo
nia) — Ki Bao Xiang, Fan 
Tchang Mao (R. P. Chineză) 
2—1 (17, —14, 18) ; femei, sim- 
pin : Ki Bao Xiang — Geng Li 
Dzt'an (ambele din R. P. Chi
neză) 3—1 (19, —20, 19, 14) ; 
dublu : Brigitte Thiriet, Patri
cia Germain (Franța) — Valen
tina Popova, Marina Antonian 
(U.R.S.S.) 2—0 (17, 16)

Stop-cadru

LI NING (R.P. CHINEZĂ)

Marea revelație a gimnasticii, 
in 1982, a fost sportivul chinez 
Li Ning, ciștigător al „Cupei 
mondiale'' la Zagreo. Iubitorii 
gimnasticii și-l amintesc, de
sigur, ve acest tind»- de la în
trecerile Universiadei bucureș- 
tene, la care a fost unul din 
cei doi cișligători ai titlului 
de campion la individual com
pus. De asemenea, are în pal
mares victorii la marele con
curs de la Fort Worth, in Sta
tele Unite, și este campionul 
R. P. Chineze. Sint, indiscuta
bil, succese strălucite pentru 
un gimnast care, la 8 septem
brie, abia a împlinit 19 ani I

Li Ning este fiul unor în
vățători din localitatea Li Iuzo, 
in sudul țării. Practică gimnas
tica de mic. afirmarea sa pro- 
ducindu-se in anul 1977, cină 
s-a clasat al doilea la campio
natele naționale școlare și a 
fost selecționat in lotul de juni
ori. După terminarea liceului a 
devenit student al Institutului 
pedagogic de educație fizici. 
Primul antrenor, in liceu, i-a 
fost Cian Sen, dar acum lu-

DE VINERI LA GRENOBLE: 
FINALA „CUPEI DAVIS'

La sfirșitul săptămlnll va avea 
loo finala ediției 1981—82 a tra
diționalei competiții de tenis do
tată cu „Cupa Davis“. întrecerea 
se va desfășura între reprezen
tativele Franței șl S.U.A. și va fi 
găzduită de Palatul sporturilor 
din Grenoble. Această impozantă 
construcție a găzduit întrecerile 
de patinaj artistic șl hochei din 
cadrul J.O. de iarnă din 1968 șl 
de atund a fost teatrul a nume
roase oompetlții sportive de an
vergură, între care campionatele

vor desfășura- astfel : C.C.E. : 
— bărbați la Grenoble (24 mar
tie 1983), C.C.E. — femei la 
Mestre (16 martie). Cupa cu
pelor — bărbați la Palma de 
Majorca (10 martie). Cupa Li
liana Ronchetti — femei la 
Mestre (16 martie). Cupa Ko- 
raci — bărbați în Berlinul Oc
cidental (8 martie).

H0.CHEIȘT1I DIN BOLZANO 
AU CÎȘTIGAT- Șl AL DOILEA JOC 

CU STEAUA
In cadrul optimilor de finală 

ale C.C.E. la hochei, la Bol
zano a avut loc meciul nertur 
dintre formația locală Wurth și 
echipa bucureșteană Steaua» 
Hocheișlii italieni au obținut 
victoria, cu 3—0 (tot eâ clștiga- 
seră și prima partidă cu 5—1), 
calificlndu-se pentru sferturile 
de finală ale competiției, fn 
care urmează să Intîlnească 
puternica echipă sovietică, 
ȚSKA Moscova, deținătoarea 
trofeului.

crează cu Gang Yan și Gao 
Yan.

Întrebat care este cheia ra
pidei sale afirmări și a succe
selor internaționale, Li Ning a 
spus : „în R. P. Chineză gim
nastica este foarte iubită de 
tineri. Avem o mare masă do 
gimnaști talentați, care lucrea
ză mult și bine, insistlnd pe 
compoziția elementelor și di
ficultatea exercițiilor. Personal 
nu am un aparat favorit șl le 
iubesc pe toate în egală mă
sură 1“

tntrebat care sint sportivii 
lumii pe care și-i dorește ca 
model, Li Ning a răspuns : 
„fotbalistul Pele și gimnastul 
Nikolai Andrianov". La aceas
tă oră Insă, cu siguranță, sint 
destui tineri care il au — la 
rindul lor — ca model pe acest 
excelent gimnast. Li Ning I El 
este considerat, de specialiști, 
nu doar un mare talent, ci un 
sportiv cu o indemlnare de 
adevărat virtuoz, calm, stă pin 
pe sine, foarte matur pentru 
virsta sa 1 

europene de atletism Indoor în 
1972 șl 1981, C.M. de scrimă în 
1974, C.E. masculine de gimnas
tică în 1973. Acum este, deci, 
rindul tenisului I

Pentru buna găzduire a finalei 
Cupel Davis“ organizatorii au 

pregătit cu toată atenția terenul 
de joc, pentru care au adus 150 
de tone de zgură șl 100 de tone 
de alte ingrediente pe care le-au 
presărat, udat și tăvăluglt pe 
cel 800 mp al terenului de joc. 
Antrenamentele așilor francezi 
(Noah, Tulasne, Leconte, Mo- 
retton, etc), sub conducerea lui 
Patrice Hagelauer, au fost efec
tuate de îndată ce terenul a per
mis, adică de acum o săptărrdnă, 
tenlsmanll americani, avînd la 
rlndu-le, în aceste zile, orele ne
cesare de acomodare cu specifi
cul noului teren.

Corespondență din Bordeaux

MARE INTERES PENTRU JOCUL 
CU UNIVERSITATEA CRAIOVA

BORDEAUX, 22 (prin tele
fon). Ne aflăm de simbătă la 
Bordeaux, împreună cu antre
norul secund al Universității 
Craiova, Nicolae Ivan. Am vă
zut împreună meciul echipei 
Girondina de Bordeaux cu Au
xerre, cîștigat cu ușurință de 
gazde cu 3—0, prin golurile în
scrise de Lacombe (2) și Gl- 
resso din penalty. Nocturnă} 
cu o vreme rece, la ora serii 
de 8—10 grade, teren cu gazon 
excelent, dar mai cu seamă o 
echipă puternică, aproape sigur 
aceeași care va primi replica 
echipei noastre : Ruffier — Do- 
mcnech, Specht, Tresor, Bracel
— Țigana, Giresse, Thouvenel
— Martinez, Lacombe, Memme- 
rlng. Iată cum caracterizează 
antrenorul craiovean jocul e- 
chipei Bordeaux :

„Adversarii noștri practică 
un fotbal caracteristic echipei 
Franței, care a jucat ia mon
dialele din Spania. Joc modern 
bazat pe universalismul jucă
torilor, cu o circulație rapidă 
a jucătorilor și a mingii, cu 
o mare putere ofensivă, com
binații in grup și individuale 
perpendiculare pe poartă, cu 
mare coeficient de eficacitate. 
Pregătirea fizică este, de ase
menea, excelentă. O echipă 
foarte greu de invins acasă, 
dar noi sperăm să ne califi-

MÎINE, IN CUPĂ UEFA...
•••au loc meciurile din prima manșă a optimilor do finală 1 

Servette Geneva — Bohemians Praga, Anderlecht — Sarajevo, 
F.C. Sevilla — F.C, Kaiserslautern, F.C. Zflrlch — Benfica Lisa
bona, Glrondins de Bordeaux — Universitatea Craiova, F. C. 
K61n — A.S. Roma, Dundee United — Werder Bremen, Spartak 
Moscova — Valencia.

TRIBUNA VEDETELOR
• Fostul interna

țional vest-german 
GOnther Netzcr este 
acum antrenorul e- 
chlpei Hamburger
S. V. Referîndu-se 
la scăderea numă
rului de spec
tatori din campiona
tul R.F.G. (la me
ciul Dtlsseldorf — 
Hamburg au asistat 
doar 13 000) Netzer 
a dat clteva expli
cații, printre care : 
creșterea numărului

de șomeri, pentru 
care prețul tichete- 
lor de Intrare (șl 
așa foarte ridicat) 
este inaccesibil ; o- 
rele nepotrivite la 
care sint programa
te unele partide. în 
comparație cu me
ciurile de anul tre
cut, numărul spec
tatorilor a scăzut cu 
400 000 !

• Cel de al 2 000- 
lea gol al echipei 
Spartak Moskova a

JOCURILE
NEW DELIII. întrecerile gim- 

naștilor din cadrul Jocurilor 
asiatice au oferit o dispută de 
un ridicat nivel spectacular în
tre sportivii japonezi, foști 
campioni mondiali și olimpici, 
și cei chinezi, marea revelație 
a ultimelor sezoane. Confirmînd 
forma bună demonstrată la re
centa „Cupă mondială" de la 
Zagreb, tinerii reprezentant! ai 
R. P. Chineze s-au impus net, 
cîștigînd autoritar întrecerea 
pe echipe, atît la bărbați cît și 
la femei.

Iată clasamentele competiției: 
bărbați : 1. R. P. Chineză
290,650 p, 2. Japonia 288,550 p,
3. R.P.D. Coreeană 286,100 p,
4. Coreea de Sud 282,850 p, 5, 
India 247,550 p, 6. Kuwait 
195,700 p, 7. Hong Kong 183,150 

cĂm după celo două meciuri, 
la capătul celor 180 sau chiar 
210 minute, dacă va fi nevoie".

Am filmat meciurile Sochaux 
— Bordeaux șl Bordeaux — 
Auxerre, astfel că marți seara, 
după sosirea echipei noastre, 
vom fl In măsură să deru
lăm la magnetoscop jocul ad
versarilor, dintre care 7 sint 
internaționali, in frunte aflîn- 
du-se Tresor cu 53 de selec- 
țkxnări, urmat de Lacombe (32) 
și Giresse (20).

în oraș este mare interes 
pentru acest meci. Cele 30 000 
de locuri ale stadionului Muni
cipal au fost vindute de săp- 
tămîna trecută. Simbătă seara 
a fost difuzat la radio șl tele
viziune rezultatul meciului 
Steaua — Universitatea Craio
va, care a făcut o mare im
presie și a descumpănit pe an
trenorul „Girondinilor", Jac- 
quet, care văzuse pe fotbaliștii 
craiovenl jucind slab In me
ciul cu Dinamo.

Azi (n.r. ieri) dimineață, 
ziarele au început să publice 
comentarii despre joc și să 
publice fotografiile echipei U- 
niversitatea Craiova și ale u- 
nora dintre jucători. Presa re
gretă absența lui Bălăci, pa 
care ar fi vrut să-1 vadă la 
lucru.

Teodor ROIBU

fost marcat de In
ternaționalul Cer- 
nenkov.
• Golgeterul cam

pionatului U.R.S.S. 
este jucătorul Iaku- 
bik, de la Pahtakor 
Tașkent, care a mar
cat 23 de puncte.
• Danezul Allan 

Simonsen, fost ju
cător de bază la 
C.F. Barcelona, ac
tivează acum In li
ga a doua engleză, 
la Charlton Athle
tic.

ASIATICE
p, 8. Arabia Saudită 178,700 p ; 
femei : 1. R. P. Chineză 193,300 
p, 2. R.P.D. Coreeană 188,950 p, 
3. Japonia 186,550 p, 4. Coreea 
de Sud 182,900 p, 5. Indonezia 
165,100 p, 6. Malaesia 161,950 p.

în disputa trăgătoarelor cu 
arcul, Kim Jin Ho (Coreea de 
Sud) a reușit cu 336 p (de la 
60 m) să stabilească un nou 
record mondial. La haltere, la 
cat. 56 kg, Wu Shude (R. P. 
Chineză) a cîștigat cu rezulta
tul de 267,5 kg. în concursul 
de înot, sportivii japonezi au 
obținut 2 medalii de aur : Hi- 
deka Koshimizu la 400 m mixt 
femei (5:02.79) și Keichi Ogha- 
ta la 400 m mixt bărbați 
(4:39,86), iar filipinezul Wiliam 
Wilson a cîștigat 200 m liber 
în 1:57,41.

CAMPIONATE
BULGARIA (et. 11) : Varna — 

Ț.S.K.A. Soda 8—0, Levski Spar
tak — Petrlcl 3—0. Plovdiv — 
Lokomotiv Sofia 6—2. Kazanllk
— Spartak Varna 1—0, Etlr — 
Trnovo 1—8, Haskovo — Pleven 
2—1, Vrața — Slavia 3—0, Burgas
— Blagoevgrad 2—8. In clasament: 
Levski Spartak și Ț.S.K.A. Sofia 
dte 10 p, Trakla 14 p.

PORTUGALIA (et. 18) : Rlo Ave
— Benfica 0—1, Sporting — Boa
vista Porto 4—2, F. C. Porto — 
Guimaraes 3—1, Portimonense — 
Setubal 1—0, Braga — Esplnho 
4—0, Maritimo Funchal — Varzlm 
0—1, Alcobaca — Salgueîros Por
to 8—1, Amora — Estoril 0—8. In 
clasament : Benfica 20 p, F. C. 
Porto 18 p. Sporting 1J p.

UNGARIA (et. 13) : Honved — 
M.T.K. 1—0, Ferencvaros — Be- 
kesesaba 0—31, Szombathely — De
brețin 0—0, DiosgyOr — Csepel 
0—0, Pecs — Njdregyhaza 1—0, 
GyOr — Vasas 2—2, Uj pești Dozsa
— Zalaegerszcg 1—o, Tatabanya
— Videoton 4—2. în clasament : 
GyOr șl Csepel ctte 19 p, Honved 
W p, Ferencvaros 16 p.

IUGOSLAVIA (et. 15) : Saraje
vo — Llubliana 2—0, Rieka — 
Zeleznlcear Sarajevo 0—1, Zemun
— O.F.K. 2—2, Partizan — Tuzla
1— 0, Velez — Titograd 3—1, Osi- 
jek — Dinamo Zagreb 2—2, Sko
plje — Dinamo Vinkovicl 4—3, 
Volvodtna — Nlș 0—1, Hajduk 
Split — Steaua roșie 0—0. In 
clasament : Dinamo Zagreb șl 
Partizan cite 22 p, Nlș 18 p, Haj
duk și Titograd cite 17 p.

CEHOSLOVACIA (et. 12) : Pre- 
șov — Bohemians 2—2, Slovan -'.f 
Dukla Praga 1—1, Zlltna — Brr.o
2— 1, Vitkovlce — Trnava 3—0, 
Cheb — Ostrava 0—2, Kosice — 
Nltra 1—0, Slavia — Inter Bratis
lava 0—0, Sparta Praga — Olo- 
mouc 1—1. In clasament : Bohe
mians 18 p, Vitkovlce 17 p, Slavia 
16 p, Ostrava 15 p, Dukla Pra- 
g« 14 p.

R. D. GERMANA (et. 11) : B3- 
hlen — Aue 4—0, F. C. Karl 
Marx-Stadt — Dynamo Berlin 
1—2, VorwSrts — Halle 3—0, Jena
— Magdeburg 2—1, Zwickau — 
Erfurt 0—0, Rostock — Dresda 
1—3, Union Berlin — Lok. Leip
zig 3—2. In clasament : Dynamo 
Berlin 1» p, Jena 16 p, Lok. 
Leipzig, Magdeburg șl Erfurt etta 
14 p.

SPANIA (et. 12) : Las Palmas
— Salamanca 4—1, Valencia — 
Gljon 1—1, Sevilla — Espanol 2—1; 
Real Madrid —Real Sociedad 4—01 
C. F. Barcelona — Vigo 2—2, 
Athletic Bilbao — Betis 3—2, 
Valladolid — Malaga 0—0, Osasu- 
na — Santander 4—2, Zaragoza — 
Atletico Madrid 2—1. In clasa
ment : Real Madrid 20 p. Zarago
za șl Athletic Bilbao cite 18 p, 
C. F. Barcelona 16 p.

ELVEȚIA (et. 14) : Aarau — 
Bellinzona 0—0, Bulle — Sion 
0—2, Lucerna — Basel 4—S, St. 
Gallen — Winterthur 2—1, Servetto
— Neuchatel 2—1, Vevey — 
Grasshoppers 0—1, Young Boys 
Berna — Wettlngen 2—1, F. C. 
Zttrlch — Lausanne 0—2. In cla
sament : Servette șl Grasshoppers 
cite 23 p, F. C. Zdrich 19 p.

• In C.E. de juniori (prelimina
rii) î U.R.S.S — Polonia 1—0.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET * Selecționata mas

culină a U.R.S.S. a întrecut du
minică după-amiază, la Lexing
ton, echipa Universității din Ken
tucky cu 89—86, iar seara a jucat 
la West Lafayette și a fost în
trecută de formația Universității 
Purdue cu 66—65.

BOB • La Winterberg, concur
sul de bob 4 pentru „Cupa Vel- 
tins“ a fost cîștigat de echipajul 
R. D. Germane (pilot Bernd Leh
mann) ou 2:22,18. Pe locurile ur
mătoare : Elveția I (Globelllna) 
2:21,49, Elveția IH (Hlltebrand) 
2:22,59, R.D.G. in (Germeshausen) 
2:22,83.

HALTERE • Campionatele pan

americane, Ia Valleyfldd, ta 
Canada : cat. 108 kg : Ken Clark 
(SUA) 365 kg, cat. 118 kg : Guy 
Carleton (SUA) 370 kg, cat. +110 
kg: Mario Martinez (SUA) 392,5 
kg.

HANDBAL • Ferencvaros Bu
dapesta a cîștigat competiția de 
la Pecs, CU I p, urmată de sei. 
orașul Pecs 4 p. Politehnica Ti
mișoara 1 p șl H. C. Graz 0 p. 
th ultimele meciuri, timișorenii 
au Învins pe H. C. Graz cu 24— 
13 șl au pierdut la Pecs cu 19—21.

HOCHEI • Echipa Elveției a 
întrecut pe cea a Iugoslaviei, tn 
meci amical, cu 4—2

LUPTE • U.R.S.S. a cîștigat, 

la Toronto, „Cupa Canadei" pe 
echipe, obțlnînd victoria la 7 din 
cele 10 categorii, ta finala cu re
prezentativa S.U.A.

POLO • în meci tur din Cupa 
Cupelor (semifinală), OSC Buda
pesta — ȚSKA Moscova 7—8 (2—4, 
1—1, 1—3, 3—0).

TENIS • Turneul de la Sao 
Paulo a fost cîștigat de Jose Luis 
Clerc: 6—2, 7—6, 6—2 cu Marcos 
Hocevar • în finală la Brisbane, 
Wendy Turnbull — Pam Shriver 
6—J, 6—1, la dublu BUlle Jean 
King, Anne Smith — Claudia 
Kohde, Eva Pfaff 6—3. 6-4 • La 
Dortmund în finală: Teacher — 
Flbak 6—7, 6—2, 6—4, 2—6, 6-4.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
22. XI XXX: Continuă Jocurile Asiatloe, la New Delhi (pînă la

4.XII); BOWLING: Finala Cupel Mondiale, la Schevenin- 
gen. Olanda; BOX: medul Freddie Castillo (Mexic) — 
Eleanclo Mercedes (Rep. Domtaloană) pentru titlul mon
dial la cat. muscă (W.B.C.), la Los Angeles; meciul Larry 
Holmes (S.U.A.) — Randy Cobb (S.U.A.) pentru titlul 
mondial la cat. grea (W.B.C.), la Houston.

23. XI HANDBAL: a XXI-a ediție a Trofeului Carpațl, la Bu
zău (plnă la 26.XI); SCHI: încep concursurile pentru 
„Cupa mondială", la Bormlo, ta Italia.

24. XI FOTBAL: optimi de finală, tur, ta Cupa U.E.F.A.
26. XI TENIS: Finala „Cupei Davls", Franța — S.U.A., la Gre

noble (plnă la 28.XI); LUPTE: „Cupa mondială", la Buda
pesta.

27. XI BOX: medul Michael Spinks (S.U.A.) — Jose Flores
Burton (Uruguay), la Atlantic City, pentru titlul mon
dial la categoria semigrea (W.B.A.).
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