
Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, 

împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU, 

în Indonezia
Marti, 23 noiembrie, a avut 

loc cea de-a doua rundă a 
convorbirilor oficiale dintre 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Indonezia, 
Suharto, care s-au desfășurat 
sub semnul stimei și respec
tului reciproc, al înțelegerii, 
intr-o ambiantă cordială, de 
caldă prietenie.

Cei doi președinți au exami
nat în cadrul convorbirilor • 
serie de aspecte principale ale 
actualității internaționale,
schimbul de opinii evidențiind 
puncte de vedere identice sau 
similare cu privire la pro
blemele ce confruntă în pre
zent omenirea, la modalitățile 
de soluționare a acestora.

A fost reafirmată hotărîrea 
României și Indoneziei de a 
întări conlucrarea pe arena 
internațională pentru afirmarea 
politicii de destindere, de 
independentă, de înțelegere și 
pace între națiuni.

După convorbiri, la solicita
rea reprezentanților presei șl 
Radioteleviziunil indoneziene, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a declarat :

„Am discutat, îndeosebi, des
pre problemele păcii și nod 
ordini economice internațio
nale, ale așezării relațiilor din
tre state pe principiile egali
tății, respectării suveranității șl 
independenței naționale, nea
mestecului in treburile Interne, 
împreună cu președintele 
Suharto, am ajuns la concluzia 
să Întărim conlucrarea noastră 
și pe plan Internațional, pentru 
a contribui la soluționarea 
complexelor probleme din via-j 
ța Internațională*.

★
Marți dimineața, președintele 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
ți tovarășa Elena Ceaușescu 
au depus o coroană de flori la 
Cimitirul eroilor de la Kall- 
bata.

La încheierea ceremoniei 
solemne, președintele Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușeseu semnează in Cartea 
de onoare a Cimitirului eroi
lor.

★
In cursul dimineții de marți, 

președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat parcul șl complexul 
muzeistic „Taman Mini Indo
nesia Indah* — „Frumoasa 
Indonezie in Miniatură".

în alții oaspeți români au fost 
întimpinați la sosire și însoțiți 
pc lot parcursul vizitei de pre
ședintele Stiharlo și doamna 
Tien Suharto, de membri al 
guvernului și alto oficialități.

In cinstea inalților soli a! 
poporului român, artiști imbră- 
cați in portul tradițional al 
celor ?.< de provincii indonezi
ene oferă la sosirea oaspeților 
o sugestivă imagine, în clnteo 

și dans, a folclorului acestei 
țări.

in încheierea vizitei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu sem
nează tn „Cartea de aur**.

Inaltii oaspeți români se în
dreaptă apoi spre MuzenI In
doneziei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat in Cartea de Onoare 
la încheierea vizitării Muzeului 
Indouezici.

fn continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa 
Elena Ceaușescu răspund invi
tației de a planta în parc „Po
mul prieteniei", adresată oas
peților celor mai dragi ai po
porului indonezian. Ceremonia 
se desfășoară în prezența pre
ședintelui Suharto șl a soției 
sale, Tien Suharto, precum și 
a unui mare număr de vizita
tori caro au ținut să fie pre- 
zenți Ia acest moment deose
bit pentru a face o caldă ma
nifestare de prietenie solilor 
poporului român. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușeseu răspund eu 
cordialitate acestor manifestări. 
In dreptul pomului plantat, 
„Pointil prieteniei", la rădăci
na căruia președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu pun primele lopețl 
de pămint, o placă gravată va 
consemna acest moment.

După vizitarea parcului ți 
complexului muzeistic, in o- 
noarca președintelui Nicolae 
Ceaușescu șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost oferit un de
jun de eătre președintele Su
harto ș< doamna Tien Suharto.

★
In onoarea președintelui 

României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl a tovarășei Elena 
Ceaușeseu, la sediul guverna
torului Jakartei a avut loe. 
marți după-amiază, o ceremo
nie tradițională rezervată oas
peților de seamă al Indoneziei.

Inalțil oaspeți români au fost 
întâmpinați la sosire de guver
natorul capitalei, Soeprapto, 
sentimentele do prietenie șl 
prețuire nutrite de populația 
capitalei găsindu-și expresia 
în manifestări sărbătorești, in 
cinlcce și dansuri javaneze in
terpretate de tineri și tinere 
in venin de aleasă eiustire.

Guvernatorul a adresat oas
peților un cuvint omagial ros
tit in onoarea lor.

Rugat să ia cuvintut, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
rostește o alocuțiune care este 
urmărită cu viu iuteres, cu 
deosebită satisfacție de către 
cel prezenți.

în încheiei ea ceremoniei, 
președintele României și to
varășa Elena Ceaușescu sem
nează in Cartea de Aur a ca
pitalei Indoneziei — Jakarta și 
primesc apoi salutul tuturor 
reprezentanților vieții publice 
prezcr.țL
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REZULTATUL ALEGERILOR DE DEPUTAȚI 
ÎN CONSILIILE POPULARE

In comunicatul CONSILIULUI DE 
STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA CU PRIVIRE LA REZULTATUL 
ALEGERILOR DE DEPUTAT! IN CONSI
LIILE POPULARE MUNICIPALE, ALE 
SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI, ORĂȘENEȘTI Șl COMUNALE se 
arată că în cele 57 542 circumscripții 
electorale pentru consiliile populare 
municipale, ale sectoarelor munici
piului București, orășenești și comu
nale, au fost depuse de consiliile 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste 117 316 candidaturi, din 
care în 45 898 circumscripții cîte două 
candidaturi și în 6 938 circumscripții 
cîte trei candidaturi. Au fost aleși

57 536 deputați, din care 2 851 de- 
putați în consiliile populare munici
pale, 453 deputați in consiliile po
pulare ale sectoarelor municipiului 
București, 4 517 deputați în consiliile 
populare orășenești și 49 715 depu
tați în consiliile populare comunale.

Au rămas vacante 6 circumscripții 
electorale comunale, întrucît nici 
unul din candidații propuși nu o în
trunit cel puțin jumătate plus unu din 
totalul voturilor exprimate.

In circumscripțiile electorale ră
mase vacante vor avea loc noi ale
geri în termenul prevăzut în art. 89 
din Legea electorală a Republicii 
Socialiste România.

n ziua de 22 noiembrie, 
î a avut loc ȘEDINȚA Bl- 
1 ROULUI EXECUTIV AL 

CONSILIULUI NAȚIONAL, AL 
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl 
UNITĂȚII SOCIALISTE.

Biroul Executiv a ascultat 
Raportul cu privire la rezulta
tele alegerilor de deputați in 
consiliile populare comunale, 
orășenești, municipale șl ale 
sectoarelor municipiului Bucu
rești, de la 21 noiembrie a.c.

Biroul Executiv a constatat 
cu deosebită satisfacție că a- 
legâtorii au participat aproape 
in totalitate la vot, respectiv 
in proporție de 99,99 la sută, 
exercitându-șl astfel plenar 
dreptul constituțional de a-și 
alege reprezentanții In organe
le locale ale puterii și admi
nistrației de stat fn conformi

sala arhiplina, entuziasta, aplaudă cu însuflețire festivalul gimnasticii

„ TROFEUL SEMENICULUI" - SUCCESUL
0

UNEI LĂUDABILE INIȚIATIVE
Pentru a înțelege mai bine 

ce a reprezentat această nouă 
intre:ere — „Trofeul Seme- 
nicului" — i'3le absolut ne
cesar să precizăm ambianța în 
care s-a produs evenimentul. 
Trei elemente ni se par sem
nificative : puse în vinzare 
mar(i dimineață, biletele de 
intrare t-au epuizat, practic, 
in citeva ore ; cu riulte ore 
înaintea startului propriu-zis, 
de simbăti după-amiază, mii 
și mii de oameni se îndreptau 
spre Sala polivalentă din Re
șița, care s-a dovedit cu totul 
neincăpitoare pentru cei ce 
doreau să urmărească con- 
cursu1 ; cete trei ore pe par

tate cu exigențele democrației 
noastre socialiste, In 91,8 la 
sută din totalul circumscripții
lor electorale au fost depuse 
mai multe candidaturi pentru 
un loc de deputat, dindu-se 
astfel posibilitatea cetățenilor 
de a alege in consiliile 
populare pe cei mai buni 
muncitori, țărani, intelectuali, 
bărbați șl femei, tineri și virst- 
nici, români, maghiari, germa
ni șl de alte naționalități, oa
meni oi muncii harnici ș; cu 
inițiativă, devotați intereselor 
obștel, militanți activi pentru 
înfăptuirea politicii partidului 
nostru comunist, pentru tnălța- 
rea patriei pe noi trepte ale 
progresului șl civilizației socia
liste.

Biroul Executiv a dat o 
înaltă apreciere faptului că 

cursul cărora s-a derulat fru
mosul festival al gimnasticii 
au fost, prin manifestările de 
simpatie și entuziasm la adre
sa competitorilor, o minunată 
demonstrație a dragostei pe 
care muncitorii o poartă spor
tivilor noștri fruntași, a că
ror măiestrie și virtuozitate 
au fost răsplătite, in perma
nență cu călduroase aplauze

Ce a fost, de fapt, „Trofeul
Semenicului" ? Mai iutii. o li
tilă verificare c celor niai
mulți și celor mai buni
dintre gimnaștii noștri de
frunte, care ne-au arătat încă
o dată, că anul 1982 a fost
folosit în mare măsuță, pen-

imensa majoritate a alegători
lor și-au dat votul candidaților 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, pronunțindu-se 
astfel pentru înfăptuirea nea
bătută a Programului partidu
lui, materializat in hotărîrile 
Congresului al Xll-lea al 
P.C.R., In obiectivele actualului 
plan cincinal. a căror 
transpunere In viață este hotă- 
ritoare pentru viitorul României 
socialiste.

Expresie grăitoare o unității 
întregului nostru popor in ju
rul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, alegerile de la 21 
noiembrie s-au transforme! in
tr-o adevărată sărbătoare 
populară, fiind întâmpinate pre
tutindeni cu noi și Importante 
realizări in muncă.

tru învățarea unor elemente 
de mare dificultate, in vede
rea grelelor și importantelor 
ed-amene competiționale din 
1983, plinire care la loc de 
frunte se situează campiona
tele mondiale din octombrie, 
de la Budapesta Lavinia 
Agache, Cristina Grlgoraș. Mi- 
haela Stănuleț, Ecaterina Sza
bo, Simona Renciu Dorina 
(Jngurejnu, Mirela Barbălată, 
Emilian Nicula, Levente Mol
nar, Octavian lonașiu. Dan O- 
dorhean merită bunele noastre 
aprecieri pentru a fi găsit re
surse intre două concursuri

Constontin MACOVEI

(Continuare in pag. 2 3)

Astăzi, ultima etapă a turului Diviziei „A“ de fotbai

ATENȚIA SPRE CLASAMENTUL DE TOAMNĂ Șl... CUPA U.E.F.A.

r
PROGRAMUL Șl ARBITRII

g
g

g

g

Astâ-seară un meci de fotbal 

așteptat cu interes și emoții

BORDEAUX - UNIVERSITATEA CRAIOVA
La coborîrea din avion, pe aeroportul francei : 

„Nu aveți bilete in plus” HI @ Jucătorii craioveni s-au 
antrenat imediat după sosire @ GIRESSE: „Vom trage 
primii !” ; ȘTEFÂNESCU : „Asta nu înseamnă nimic 1“ 
@ Meciul va fi transmis în direct de posturile noastre

2

$

1. DINAMO 16 8 8 0 33-1! 24
2 Sportul stud. 16 10 4 2 24- 9 24
3. Unis, Craiova 16 9 2 5 30-12 2C
4. Corvinul 16 7 6 3 24-11 20
5. F, C. Argeș 16 8 3 5 24-17 19
6. Steaua 16 7 5 4 26-21 19
7. S. C Bacâu 16 7 3 6 22 22 17
8. F. C Bihor 16 7 2 7 32-32 16
9 Jiul 16 5 6 5 15-23 16

10. F, C. Oil 16 7 1 8 21-17 15
11 Politehnica lași 16 4 7 5 16-19 15
12. Petrolul Ploiești 16 7 1 8 21-30 15
13. C. S. Tirgoviște 16 4 5 7 18-21 13
14. F.C.M. Brașov 16 6 1 9 20-27 13
15. A.S A. Tg. Mureș 16 4 5 7 11-21 13
16 Chimia Rm. V. 16 5 2 9 13-23 12
17. »,Poli“ Timișoara 16 4 2 10 18-30 10
18. F. C, Constanța 16 2 3 11 15-37 7

(F.C. ARGEȘ - STEAUA
- S Pa-o tel im onescu (ambii Ploiești) și Gr Macavef (Deva)

AS.A. TG. MUREȘ - F.C.M. BRAȘOV
(Bi'lcd) - M, Niculescu (București) șl M Ludoșcn (Sibiu) 

F.C. CONSTANȚA - DINAMO
NecșuleScu - 1. Tânase (ambii din Hrgovîște) șl 1. Tarcan (Reghin) 

POLITEHNICA IAȘI - CORVINUl
I. îgna (Timișoara) — D, Vatran (Arad) șl L Dime (Sighișoara) 

CHIMIA RM. VlLCEA - F.C OLT
Matei - P. Balaș (ambii din București) șl L Vereș (St. Gheorghi 

SPORTUL STUDENȚESC - F.C. BIHOR
(stadion Sportul studen(esc)

(Arad) - A. Porumbolu (Vaslui) ?i V. Antohl (loji) 
JIUL - PETROLUL

- Gh Constantin (ambii din Rm. Vîlcaa) jt A. Mustăteo 
(Pitești)

S C. BACĂU - „POLI* TIMIȘOARA *
- N. Gogoașa (ambii din Bjrău) jt I. Velon (Craiova)

Fl. Popescu

s

R

.1

ie)

M Axente

Crăci unescu

Cr. Teodorescu

I
g

Cu excepția meciului de la 
Constanța, care se dispută de 
la ora 13,30, celelalte meciuri 
vor începe la ora 14.

★
Jocurile de la Constanța, Iași 

și Petroșani sa vor transmite, 
în direct, alternativ, pa micul 
ecran, de la ora 13.36.

de radio și televiziune, de la
BORDEAUX, 23 (prin tele

fon). Avionul chartfet care ne-a 
transportat de la Bucj: ești la 
Bordeaux a aterizat aici 
Ia ora 21.15, ora României 
(ora 20,15 în Franța) cu pa
tru ore mai tirziu decît 

era prevăzut în program din 
cauză că avionul n-a pu
tut decola de la București 
la ora prevăzută pentru a Îm
barca echipa noastră de la 
Craiova. Motivul — ceața de pe

ora 21.30
aeroportul Olteniei, și astfel 
jucătorii Universități! au tre
buit să vină cu autocarul la 
aeroportul Olopeni de unde s-a 
decolat la ora 17.30.

Aterizăm la Bordeaux pe 
vreme ploioasă, cu o tempera
tură de 14 grade. Sintem aș
teptați cu nerăbdare. Avem

loan CHîRILA

(Continuare in pag a i-a)



AFLAT ÎN DETENTĂ, SPORTUL BĂCĂUAN
SPERĂ SĂ BATĂ CU SUCCES PRAGUL J.0.1984

„Fabrica de hocheiști" de la mila 80 @ „Pati
natorii au posibilități mai mari decît se crede I" @ 

Ce fac boberii și sănierii care nu sînt în loturi ?

£> HOCHEI
Imaginați-vă ce s-ar întîmpla dacă, la un moment dat, pe 

prima scenă a hocheiului nostru ar intra o echipă din care n-ar 
lipsi Ga. Huțan, Moroșan, Berdilă, Ralca, Huțanu, Olenicl, Nis- 
tor, Chirlță, Dumitrache, Gherghișan, Mărcii, Bineață I Mai 
mult ca sigur că disputa pentru titlu n-ar mal ti o formalitate 
nici pentru Steaua, nici pentru Dinamo...

Observația nu e deloc lipsită de interes, pentru că, de fapt, 
această echipă ar trebui să se numească... Dunărea Galați I 
Din păcate însă — VINA O POARTA IN EXCLUSIVITATE GA- 
LAȚENII — majoritatea jucătorilor amintiți evoluează astăzi la 
Steaua șl Dinamo, in loc să apere culorile orașului lor de 
baștină. „Dunărea" rămîne astfel să joace singularul rol de 
crescător de hocheiști, grație pasiunii și priceperii admirabile 
a unor antrenori ca S. Tomovici, I. Tiron, S. Ciobotaru, R. Șer- 
ban. O. Corduban. Cu sprijinul nemijlocit al organelor locale, 
toți aceștia au reușit, într-o perioadă relativ scurtă, să impună 
orașul de la mila 80 ca pe o autentică „uzină de hocheiști".

După mult cunoscuțli Ș. Tomovici și I. Tiron un alt spe
cialist, Sorin Ciobotaru, a ridicat o seamă de tineri pînă la a 
fi selecționați în lotul național de juniori. Numărul acestora 
este absolut semnificativ : 8 I Iar în actuala formație de se
niori activează alți tineri crescuți in propria pepinieră, printre 
el puțind fi amintiți Hriscu, Demidov, Ciobanu, Stanciu, An- 
tohi, Liga. Caracteristicile jocului lor 7 Grad sporit de tehni
citate, o mare dorință de afirmare.

O altă pepinieră a hocheiului gălățean este C.S.ș. 2 (director. 
V. Ignat), a cărui secție a fost Înființată in 1972. Lăudabilă 
este șl activitatea dusă in cadrul școlilor generale nr. 18, 30 șl 
31, productive la rindul lor.

ClND SE VA RIDICA ECHIPA DE SENIORI „DUNABEA* 
FINA LA NIVELUL PERMIS DE RODNICA ACTIVITATE DUSA 
CU COPIII ȘI CU JUNIORII PROPRII 1 (Telemac SIRIOPOL, 
ooresp.).

Pe lingă cele spuse de secre
tarul C.J.E.F.S. Bacău, Dumitru 
Dumitriu, privind preocupările, 
sarcinile și realizările organelor 
de specialitate locale în perspec
tiva J.O. 1984, apariția în zia
rul județean „Steagul roșu" — 
chiar în ziua documentării 
tre In municipiul-reședință 
primului material dintr-un 
dedicat aceleiași probleme 
dea că aiportul sportivilor 
căuani la reprezentarea rit mai 
înaltă a sportului românesc la 
Olimpiada 
este, mereu 
a forurilor 
prioritar.

La ediția 
căul a avut în delegația Româ
niei pe gimnastele Dumitri ța 
Turner și Cristina Grigoraș, în
cununate cu medalii (urmașele 
Nadiei Comăneci., care de pe 
meleagurile băcăuane și-a luai 
zborul spre culmi), pe hardba- 
Uștii Florian

moas- 
— & 
ciclu 

dove- 
bă-

de la Los Angeles 
pe a-genida de lucru 

de resort, ca obiectiv

moscovită a J.O., Ba-

Va611ache și Nlco-

olimpice no mina-Discipline
lîzate : 9.

Secții de
Cluburi de performanța: 9
Asociații
Sportivi

(din care
Sportivi

tarile reprezentative :
Antrenori : 11'5

nivel olimpic : 3

sportive : 526 
legitimați : 
circa 800 
selecționați

1660 
j unii ori).

In lo- 
08.

manță ? Doina Melinte la 800 m 
(campioană europeană de sală), 
Cristina Cojocaru la 400 mg și 
Mihai Bran — triplusalt, toți trei 
atleți la Știința Bacă-u ; Cristina 
Grigoraș șl Mirela Barbălată, 
gimnaste aparținând C.S.Ș. O- 
nești ; handbalistele Elena Leon- 
te, Laurica Lupșor șl Maria TQ- 
r5k — Știința Bacău, Elena Ciu- 

șl 
de

botaru — Textila Buhuși, 
handbalistul Nicolae Vasilca 
la Știința Bacău ; fotbaliștii C. 
Solomon, V. Ș o iman, H. Antohi 
(S.C. Bacău) ; halterofilii Gh. 
Maftei și D. Matieș 
nești) ; judoka B. Olar și 
Conchi (C.S.M. Borzești) ; luptă
tori M. Popa (C.S. Onești) și L 
Ciupercă (S.C. Bacău); canotoa
rele Florica Lavric și Elena Do- 
garu (C.S. Onești) ; voleibalista 
Valorica Maier (Știința Bacău).

Deci, Bacăul

Selecția și folosirea 
a bazei materiale — iată 
direcții principale ale 
tării sportului băcăuan. Și 
întîmplător, în ultimul 
olimpic județul Bacău n-a___
„importat" nici un sportiv șl nici 
un antrenor de pe alte melea
guri ; în schimb, a dat transfe
rul unor „vîrfuri" (aproape 
pentru alte cluburi din 
(Steaua., Dinamo și 
București, Ceahlăul 
C.S.Ș. Cetate Deva,

(C.S. O- 
E.

eficientă 
două 

dezvol- 
nu 

ciclu 
mai

20) 
țară 

Olimpia 
P. Neamț, 

___ Politehnica 
Iași, Chimia Rm. Vficea etc.). Și 
fluxul creșterii tinerelor 
nu se poate întrerupe 
cît practica sondării 
proliferează. Iată, de 
Onești a înființat trei 
tești (Ceardac, Poiana 
Blidari) pentri

• 
Nadiei 
mitriței 
ranțe o 
In ultim 
nici un 
un antr 
de pe < 
Din 50 0 
te 1 2P<; 
ționați 
manțâ ( 
dernă 
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lae Vasilca (pe poziția a treia a 
podiumului), precum șl pe vo
leibalista Val erica Maier. Ceea 
ce constituie o cotă valorică sti
mulativă în îndeplinirea obiecti
velor propuse pentru 1084. Cine 
sftnt, la această oră, speranțele 
acestui județ, care în 
deceniu s-a afirmat în 
românesc prin grija șl entuzias
mul cu care și-a crescut spec
taculos baza mater tal ă șl schim
bul de ml ine în marea perfor-

ultimul 
sportul

sportiv are în 
prima sa linie 9 discipline și 
22 candidați olimpici, ceea ce, la 
această oră, reprezintă o reală 
promisiune. Dar cum n<u mai este 
mult pînă la intrarea în ultimul 
an p neolimpic — ne-am permite 
să vorbim, figurat spus, despre 
intrarea în ultima turnantă 8 
cursei pentru titularizarea în lo
tul olimpic al României — se» 
cere, în continuare, un efort ne
obosit și științific conceput și 
condus. Un „finiș" puternic. 
«Aici se încadrează, credem noi 
— ne spune D. Dumitriu — ana
lizele lunare, în cadrul consiliu
lui nostru județean, a secțiilor 
și cluburilor nominalizate. In a- 
cest an, toate secțiile de perfor
manță din cuprinsul județului 
nostru au fost astfel trecute în 
revistă. De asemenea, antrenori 
competenți au fost repartizați 
pentru selecții în diverse puncte 
de pe harta județului, 32 școli 
generale fiind nominalizate cu 
obiective precise pentru secțiile 
de performanță, peste 50 000 de 
copii fiind testați și peste 1200 
dintre aceștia au ajuns la clu
burile școlare sau la alte unități 
de performanță".

talente 
atiba timp 

terenului 
pildă, C.S. 
filiale s-ă- 
Sărată și 

Blidari) pentru haltere șl două 
filiale la lupte libere (Comă- 
neștl și Oiituz), cu antrenamente 
conduse de tehnicienii clubului, 
recent 6 tineri, sportivi comple
tând secțiile de performanță. Iar 
orele de gimnastică în unele gră
dinițe sînt conduse de antre
norii cunoscutelor cluburi clin 
Onești șl Bacău, cu ochii pe cele 
mai mici candidate la podiumul 
olimpic din anul... 1992 fiind și 
fostele componente ale lotului 
olimpic Luminița Turner și Ga
briela Trușcă-Robu, acum antre- 
noare. Cît despre baza materială 
— care cuprinde stadioane și te
renuri, săli polivalente și de pre
gătire, baze nautice, piste, poligon 
șl popicărle etc., răspînddte 
toate centrele județului t — 
vrem să mal . ...
recent a fost terminată la Ba
cău construcția sălii. circulare 
do atletism (cu tribune șl o pis
tă de 200 m, ce trebuie acoperită 
cu material sintetic, cea mal

spunem derit
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ting atletic 
termenul 
de înot, 
aflat în 
1983.

Imperativul 
te, CĂLITĂ' 
tunel cînd a 
nă bază mat 
material um 
prin rezultat 
international 
niu), veriga 
PERFORM AP 
CEA DE Ml 
TEA PREGA 
pune o con 
tre organele 
centrale pen 
dăm doar i 
la Onești st 
nud. nou cui 
gimnastică, J 
xistente șl â 
ale marii 
du-se în ve 
Gheorghiu-D< 
pregătire 
rile de tinere

de 
cu 
cor

Perspectivele echipei naționale de baschet prin

Din jurul fileului OPȘITARUZJOm,VINER[AN«? 'Om.U

Antrenorii O. Corduban (primul din dreapta) ți I. Tiron 
(în plan îndepărtat), in mijlocul echipei gălăfene Dunărea, 
alcătuită în mare majoritate din jucători proveniți din 
pepiniera proprie., Primul din stingă, căpitanul echipei, 
L Berdilă Foto : Dragoș NEAGU

® PATINAJ
— Tovarășe Gheorghe Dunărințu, «înteți printre cei mai noi 

șl mai tineri secretari responsabili de federație. După un sta
giu de profesorat la D robe ta Turnu-Severin, urmat de o peri
oadă de activitate la secția de resort a U.T.C. și ca președinte 
al C.J.E.F.S. Mehedinți, ați luat in primire noul post la Fede
rația română de patinaj la 1 septembrie 1982. Da ce prime con
cluzii v-a condus contactul cu problematica patinajului româ
nesc ?

— Atît patinajul viteză cit și cel artistic au posibilități de 
progres mai mari decît se crede în momentul de față.

— Argumente ?
— In primul rînd, comparația dintre media rezultatelor de la 

campionatele mondiale de juniori și cele de la „Concursul Prie- 
tenia“, la care Zsolt Zakarias, de pildă, a cîștigat medalia de 
argint, la 3 000 m ; iar în al doilea rînd, modul în care s-au 
înhămat la treabă o seamă de antrenori, secții și sportivi, în 
acest sezon.

— Cum pot fi. transformate în medalii și puncte aceste 
premise ?

— Cu deosebire prin micșorarea decalajului existent în volu
mul de muncă efectuat pe gheață, între patinatorii noștri (3—4 
luni anual) și cei din țările cu școli avansate (10—11 luni).

— Cum speră federația să rezolve această problemă ?
— Printr-o mai lungă perioadă de activitate pe patine cu role; 

prin începerea mai devreme a activității specifice ; prin fixa
rea unor obiective și sarcini clare pentru performeri și pentru 
antrenori și urmărirea executării lor.

— Atît patinele de viteză cit și cele cu role nu se fabrică 
la noi în țară...

— Deocamdată, dar sperăm că se vor face ; am contactat con
ducerea întreprinderii TNOX, cu care dorim să colaborăm și să 
rezolvăm problema. Ne vom Îndrepta eforturile și spre ame
najarea, cu forțe locale, a unor piste de asfalt, în mal multe 
regiuni ale țării. Acum există doar una, la Suceava.

— Care este situația în patinajul artistic ?
— Pentru că numărul valorilor este mai scăzut (2—3 seniori 

șl 4—5 juniori, dar nici o senioară), vom insista pe acțiuni de 
selecție primară, pe cursuri de inițiere, în care ponderea pre
gătirii să cadă asupra cultivării calităților artistice șl tehnice. 
Este, de asemenea, necesară ridicarea calității cunoștințelor la 
antrenori prin cursuri de reciclare, schimburi de experiență 
eu antrenori de peste hotare. Sîntem hotărîți în această privin
ță : antrenorii care nu fac sau nu pot face față cerințelor vor 
trebui să părăsească patinajul (Radu TIMOFTE).
• Dintre fruntașii patinajului artistic, Vaslle Adrian va lua 

parte la tradiționala competiție din capitala U.R.S.S., care va 
avea loc la 15 decembrie, Iar Bogdan Kruti, Ștefan Lang, 
Carmen Ionescu șl Gheorghe Cornel vor concura la Banska 
Bistrlca, Karl Marx-Stadt și Lipețk.

Botul de patinaj viteză, care cuprinde alături de consacrații 
Ion Opincaru, Ti beri u Kopacz, Andrei Erdely, Dezlderiu Jenei, 
Mircea Vrînceanu șl o serie de juniori cu certe perspective, 
precum Marian Țigău, Orlando Crlstea, Simona Todoruț, Mi- 
haela Timiș, Zsolt Zakarias, Emeric Miklos, Gabriela Voinea șl 
Carol Lang, are, la rindul său, prevăzute dteva participări la 
Turneul celor trei piste — Inzell, Innsbruck șl Madona de 
Campiglio, „Concursul Prietenia-, la Budapesta, „Cupa Dynamo 
Berlin-, precum și Concursul internațional al României, care 
▼a avea loc în zilele de 22 șl 23 ianuarie pe pista de dimensiuni 
olimpice de la Miercurea Ciuc.
© SCHI

După ce schiorii noștri alpini au efectuat un susținut program 
de pregătire pe uscat și, în ultima vreme, au așteptat cu ne
răbdare primul strat de zăpadă pentru reluarea antrenamente
lor specifice, iată că, în curînd, antrenorul lotului național 
Kurt Gohn și elevii săi vor pleca în Italia pentru primul 
contact cu pîrtllle internaționale de schi. Printre cei care vor 
efectua astfel primele alunecări pe pantele alpine se află 
Mlhal BIră, Zsolt Balasz, Vili Podara, Liliana Ichim, Carmen 
Cozma.
© BOB - SANIE

Dacă la nivelul loturilor naționale de bob șl sanie pot fi 
acoperite, Intr-o oarecare măsură, necesitățile de pregătire prin 
eforturile federației de specialitate șl ale tehnicienilor respon
sabili, nu același lucru poate fi spus despre sportivii rămași 
să se antreneze în cadrul secțiilor. Cluburile șl antrenorii tre
buie să facă eforturi mult mal susținute pentru ea performerii 

lor să efectueze un număr acceptabil de ©oborîrl pe «parate 
eu role șl rit mal multe starturi pe pletele de beton existente. 
In special începătorii stnt vizați la aceste antrenamente.

PRELUAREA - „CĂLClJUL
Făcînd radiografia execuțiilor 

tehnice de bază la divizionarele 
„A- de volei, ne-am oprit In do
uă rîndurl asupra calității servi
ciului și putem conchide că a- 
ceastă execuție cam lasă de do
rit, fiind doar sporadic o auten
tică armă de «tac. Jucătorii șl 
jucătoarele noastre nu servesc 
CONSTANT dificil (spre a îm
piedica adversarul să construias
că atacul în oele mal bune con
diții sau în scopul obținerii 
pun&tului direct), nu «e concen
trează permanent asupra acestei 
execuții sau nu o stăpînesc ca 
lumea, nu au suficientă precizie 
șl nu urmăresc un scop tactic. 
Cîtă diferență (în modul de abor
dare) Intre serviciul tenismaniloT 
șl cel al vod°<baliștilor, deși 
practic n-ar trebui să fie 1

Au fost și în etapa trecută si
tuații multiple în care serviciul 
a reprezentat o simplă formali
tate (cele mal stridente, semna
late în cronici). Dar am vrut să 
urmărim de data aceasta o altă 
execuție fundamentală : PRE-

AZI, ETAPĂ 
IN DIVIZIA „A“ (m)

Se precipită și campionatuil mas
culi n al primei divizii de volei 
prin etape programate miercuri — 
duminică. Astăzi are loc etapa a 
5-a, cu derbyul bucureștean Cal
culatorul — Dinamo șl cu cel 
dintîl derby oltean. Pe Criș, un 
joc de interes între fosta și ac
tuala echipă a lui AL Manț, am
bele autoare ale unor mari sur
prize, respectiv cea, băimăreană 
prin înfrîngerea ei acasă de către 
Calculatorul cu 10 zile în urmă, 
iar cea oră dea nă prin victoria 
abținută Stobătă la Brașov. Iată 
programul etapei ; Suceava : 
C.S.M. — TRACTORUL BRAȘOV; 
Șimleu Sîlvanîel : SILVANI A — 
MOTORUL BAIA MARE ; Galați : 
C.S.U. OȚELUL — STEAUA ; 
Rîmnicu Vîlcea : C ARPA ȚI — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA ; O- 
radea ; C.S.U, — EXPLORĂRI 
BAIA MARE; București: CALCU
LATORUL — DINAMO (Sala O- 
limpia, ora 17).

CLASAMENTE
FEMININ

1. DINAMO 11 11 0 33: 7 21
1. C.S.M. Sibiu 11 8 8 26:lfi 19
1. Flacăra roșie 11 7 4 25:16 18
4. Chimpex C-ța 11 0 0 20:19 17
I. C.S.U. Galați 11 0 1 21:20 17
8. M ara tex B.M. LI 5 0 21:22 16
7. Știința Bacău 11 1 8 20:22 16
8. Farul C-ța 10 1 1 20:17 ÎS
9. „U- Cj-Nap. 10 S 6 18:21 15

10. Penicilina Iași 11 4 7 17:23 16
11. Calculatorul 11 8 8 16:27 14
12 Rapid B'Uic. 11 0 11 5:33 11

Ultima restanță a turului : Fa-
rul; — „U“ Cluj-Napoca, la 10
decembrie.

MASCULIN
L DINAMO 4 4 0 12: 1 )
2. Calculatorul 4 1 1 11: 4 7
1. Steaua 4 3 1 11: 5 7
4. Univ. Craiova 4 13 a: a a
8. Explorări B.M. 4 11 1: 11
6. C.S.U. Oradea 4 a a a: a a
7. Tractorul Brașov aia a: 8 a
8. Sllvanla 4 a a a:U) a
9. Carpați Rm, V. 4 11 ani a

10. C.S.U. Galați 4 13 1:11 a
11. Motorul B. M. 4 1 3 4: 1 3
12. C.S.M. Suceava 4 1 3 3:11 S

LUI ACHILE“ IN VOLEI
LUAREA. Normal, la servicii în 
general deficitare, preluarea ar 
trebui să fie bună și foarte bună. 
Aceasta dacă facem abstracție de 
corelarea strictă, de condiționarea 
reciprocă dintre cele două exe
cuții. Pentru că, de fapt, în an
trenament, una trebuie să o per
fecționeze pe alta. Totuși, me
ciurile de sîmbătă ne-au convins 
că ele prezintă grade de defi
ciență deosebite. Preluarea se a- 
flă chiar sub nivelul serviciului ! 
De unde șl constatarea că 1 se 
acordă de către sportivi șl teh
nicieni o atenție scăzută atît în 
oeea ce privește numărul repetă
rilor (disproporția serviclu-prelu- 
are se poate sesiza șl la încălzi
rea dinaintea meciul ui), _ rit șl în 
privința așezării în teren și po
ziției optime pentru recepția ser
viciului, sau a concentrării în 
vederea execuției. Am putea să 
exemplificăm această mare defi
ciență a voleiului nostru în ge
neral, acest „călcîl al lui Achi- 
le“ cum l-am mal spus ou alte 
prilejuri, cu meciul dintre cam
pioana masculină (Dinamo) șl a 
treia clasată în ediția trecută 
(Sllvanla), în care, la un servi
ciu aproape formal a corespuns o 
preluare șl mai nesigură. Dar, 
pentru a evita replica („la un 
meci în care echipele nu s-au an
gajat serios, radiografia nu poa
te fi elocventă") l-am ales pe 
cel mal bun al etapei, Steaua — 
Calculatorul (8—2). Ei, bine, am 
consemnat la prima echipă 17 
preluări greșite (Mina 8, Spînu, 
Bădiță, Chlfu, Cazacu — rite 2 
șl Săniuță 1, dintre care 9 au 
devenit puncte pentru adversar — 
direct sau imediat după execuție, 
Iar celelalte au ajuns... fără pro
bleme dincolo de fileu). De par
tea cealaltă, la Calculatorul, am 
notat 21 „ de preluări greșite (Bă- 
roiu 8. Iuhaasz 6, Șchiopescu, To- 
nlță și Alexandru — cite 3 — în 
două rîndurl rite doi jucători au 
contribuit 1® aceeași greșeală —, 
dintre care 15 au fost puncte : 13 
direct șl 2 prin finalizarea... pre
luării de către adversar, Iar ce
lelalte 8 au determinat trlrpite- 
rea mingii ușor peste plasă). Si
tuația fiind șl mal tristă la alte 
echipe, atragem atenția asupra 
neglijării preluării la antrena
mente...

Aurelian BREBEANU

PENICILINA IAȘI - DINA- 
(MO (f) 0-3

Aseară, la Iași a avut loc 
meciul Penicilina — Dina mo res
tanță din ultima etapă a turului 
în campionatul feminin de volei. 
Conform așteptărilor, bucureșten- 
cele au cîștigat cu 3—0 (14, 7, 8).

MECIURI AMICALE
• Două formații feminine din 

prima divizie a R. D. Germane 
au susținut meciuri de pregătire 
în țara noastră. Astfel, campioa
na Dynamo Berlin a întîlnlt du
minică pe Dinamo București, de 
care a fost întrecută cu 3—1, iar 
marți a jucat cu Calculatorul în 
sala Olimpia, oaspetele riștigînd 
eu 3—1. • La Constanța, Farul 
a întîlnlt pe T.S.C. Berlin, de 
©are a dispus cu 3—1, remareîn- 
du-se Marla Enache șl Dolnița 
Popescu, respectiv Anemarie 
Steib (Gh. DRAG AN, coresp.).

TREI PIVOJI LA... MlJ
Cu clțiva ani în urmă, Roman 

Opșitaru se remarca — intr-un 
derby Steaua — Dinamo — ca 
prunul jucător român de 2,10 m 
cu perspective de a deveni com
petitiv la nivel internațional. 
Stelistul s-a ținut de cuvînt și 
acum este unul dintre jucătorii 
da bază al leprezentativei țârii, 
un baschetbalist apreciat de par
tenerii de întrecere. Deocamdată, 
este singurul capabil să lupte de 
Ia egal, sub panouri, cu „gigan- 
ții" din alte țări. Mai degrabă, 
insă, trebuie spus era, deoarece 
actualul campionat național — 
în special cele două meciuri-der
by Steaua — Dinamo (primul la 
Baia Mare, al doilea în Capitală)
— l-au evidențiat și pe Alexan
dra Vinercanu (Dinamo) care, 
după doar un an și ceva de 
practicare a baschetului, a ma
nifestat (repetăm, In partidele 
cu Steaua, deci in cele în care 
il avea oa adversar direct pe 
Opșitaruj un progres atît de 
mare, îneît îl recomandă de po 
acum pentru reprezentativa țării. 
Înalt și el de 2,10 m, cu un ga
barit impresionant (nu degeaba 
un mucalit afirma : «Avem și 
noi pe Tkaccnko al nostru!"), 
mobil în raport cu volumul lui, 
îndemînatec în mînuirea balo
nului și știind să-și folosească 
(in mod regulamentar) robuste
țea, Alexandru Vinereanu con
stituie mai mult decît o promi
siune pentru echipa națională. 
Adăugîndu-1 și pe Ion Ionescu, 
un alt „gigant" de 2,10 m, ju
cător de bază al divizionarei frA- 
Politehnica București, constatăm 
cu satisfacție că — pentru pri
ma dată de cînd se practică a- 
cest joc sportiv în țara noastră
— reprezentativa României poa
te beneficia de trei baschetbă- 
llstl cu talie corespunzătoare 
postului de pivot, ceea ce îl 
sporește considerabil șansele de 
a obține rezultate superioare ce
lor de pînă acum I Iar în a- 
ceastă apreciere nu l-am Inclus 
pe Eugen Toader (2,14 m — 18 
ani!) care în sezonul 1932—1983 
evoluează în echipa Dinamo, 
participantă la Divizia școlară șl 
de juniori, șl, cu dublă legiti
mare, la Automatica București, 
din Divizia „B** de tineret.

Neîndoielnic, apariția acestor 
„glganțl- este plină de promi
siuni care, însă, se vor trans
forma în împliniri doar prin 
multe, cît mai multe meciuri cu 
grad ridicat de dificultate (desi
gur, ne referim și la cele In

ternaționale) 
Oe și acxxl 
periența con 
clem că basc 
Un se află 1 
vor abil, care 
plin.

Dealtfel, nu 
prestațiile „gl 
terminat să 
mai sus, ci 
tre care eclu 
tent între ma. 
telor la Divi 
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monstrat că 
chipe — exce 
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ci — chiML In 
ambiția lor de 
știlnriozitatea, 
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dlțiile elemen 
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lentaților juni 
acesta în c< 
competiție lnt 
liștilor. Șl, ca 
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ternațională, 
în Divizia „A 
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Dumitri
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LC
• MARI CÎȘTIGURI ȘI.„ 

PRONOSTICURI. La concursul 
Pronosport din 10 octombrie 
a.c., participantul Stiinescu 
Constajitin din Craiova și-a în
scris numele pe lista marilor 
câștigători, obțintnd un auto
turism „Dacia 1300“ și o im
portantă sumă de bani, lată 
pronosticurile lui pentru con
cursul de la stirșitul acestei 
săptămîni : I. As.-oll .— Juven
tus 2 ; II. Avefllino —■ Inter 
X, 2 ; III. Cagiiari — Napoli 
X ; IV. Catanzaro — Roma X,

2 ; V. Fioren 
X, 2 ; VI. G 
ria X ; VII.
1 ; VIIL U<_ 
IX. Atalanta 
Como — Cat; 
lan — Perugi 
toiese — La 
Reggiana — 1

• TRAGER 
PRONOEXPRJ 
noiembrie 19 
Incețplnd de fe 
clubului sport 
București, st
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'■>ecte, prin- 
iloric exis- 
participan- 

(meciurile 
au de- 

i dintre e- 
doar Stea- 
se poate 

cîștigătoare, 
ersare afL 
a clăsa- 

•rtarea pro- 
ori promo- 
Dlvizia „A" 
pe V. Con- 

cu de la 
urești, Ati- 
Fniversitatea 
apoca, Ga- 
Steaua, N. 
A. Popovici 
jti, W. Zop- 
rașov, C. 
irul). Este 
t folosiți ca 
ifiOienta lor 
iu le per- 
de la egal 
lițl In Di- 
>ortant este 
renorii au 
răzneală în 
3U perspec- 
depinde nu 
tenorilor de 
lai departe, 

— de 
fiima. Con- 
verența și 
e sînt con- 
e progresu- 
1 dorim ta- 
jutanți anul 

Importantă 
baschetba- 

ncheiem tot 
Hvitatea ln- 
a juniorilor 
joate fi de- 
prestațli ale 
uniori, care 
ăton rodați, 
trecere evi- 
cativ șl mai 
«rvată vîrs-
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I 
I 
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lAMANDl Șl PIȚURCĂ MERITAU 

LUI HALAGIAN
Florin Halagian, antrenorul 

temperamental, cum îl știm de 
multă vreme, s-a aflat, pe par
cursul celor 90 de minute de joc 
ale echipei lui, F.C. Olt, cu Spor
tul studențesc, mereu în... ofen
sivă, dînd indicații jucătorilor 
săi, „sancționându-i" prompt pe 
cei care greșeau. Pînă la urmă 
F.C. Olt a pierdut primul med 
din actualul campionat pe teren 
propriu, echipa a coborît de la 
4-2, Ia începutul turului, la —1 
în clasamentul adevărului și în
frângerea aceasta parcă a arun
cat un văl negru peste ochii re
putatului nostru tehnician, care, 
după fluierul final, l-a găsit ca 
SINGUR VINOVAT pe arbitrul 
otrădean Mircea Neșu. Nu, nu ar
bitrul a condus F.C. Olt Ia în- 
f ring ere (invocîndu-se penalty 
la acțiunea lui Ia man di din mir. 
42, cînd „nouarul" gazdelor a 
întârziat șutul ptnă cînd a fost 
blocat de apărarea bucur eleni
lor. Foarte aproape de fază, M. 
Neșu nu a constatat nici o in
fracțiune și a lăsat jocul să

„FOCUL"

nirea 
n-ar 
Dacă 
patru 
priză 
narea

ICULESCU

tESSBUStrjB

RONOSPORT
- Verona 1, 
— Sampdo- 

o — Cesena 
Pisa X ; 

arese X ; X. 
X ; XI. Mi- 
2 ; XII. Pis- 
{, 2 ; XIII, 
a X.

‘ OBIȘNUITA 
e astăzi, 24 
e desfășoară 
15,30 în sala 

'rognesul din 
r. Staicovici

TURNEE PESTE HOTARE

continue) și nimeni nu-1 poate 
acuza de rea intenție. Adevărul 
e cu botul altul. F.C. Olt a ju
cat mult mai slab decît în alte 
meciuri, mai slab chiar decît la 
Pitești, unde am văzut-a 
luînd cu citeva etape în 
Ea putea, totuși, câștiga

evo- 
urmă. 
întâi-

cu Sportul studențesc dacă 
fi. existat trei... dacă : 1 
lamandi nu ar fi ratat 
bune ocazii în prima re- 

; 2. Dacă după pauză, apă- 
_ nu s-ar fi lăsat descope

rită pe flancuri ; 3. Dacă 
târna parte a meciului 
nu-1 imita pe lamandi, 
și el tot vreo patru mari 
Pe ei, adică pe lamandi 
furcă, ar fi trebuit să-și verse 
focul mai întâi antrenorul Florin 
Halagian.

Laurențiu DUMITRESCU

ln ul-
Pițurcă 
irosind 
ocazii, 
și Pi-

INTRE JOCUL INTELIGENT Șl RISIPA DE EFORT.
O liniște grea se Lăsase peste 

stadionul Petrolul după fluierul 
final al arădeanului Mircea A- 
xente, cel care în repetate rân
duri se arătase lipsit de 
în luarea unor decizii _ __
men tare, dar drastice. în schimb, 
sub tribune, vestiarele 
două combatante semănau 
doi stupi de albine... Da 
trolul, blajinul Viorel Matelanu 
reproșa elevilor săi lipsa de com
bativitate și greșelile de ordin 
tactic comise ; dincolo, Nlcolae 
Dobrin își felicita jucătorii

SELECȚIONATA DE TINERET, 
IN LIBIA

Lotul de tineret al țării noas
tre va susține, la sfîrșitul aces
tei luni, două meciuri amicale 
în Libia. în ambele meciuri
— programate în zilele de 28 
și 30 noiembrie, la Bengazi și, 
respectiv, Tripoli —tinerii noș
tri tricolori vor întîlni echipa 
națională a țării gazdă. Lotul 
este convocat pentru joi 25 
noiembrie, ora 12, la Bucu
rești și este alcătuit din urmă
torii jucători : Alexa și Lovaș
— portari ; Mănăilă, Stancu, 
Popicu, Pană, Eduard și Matei
— fundași ; Movilă, Minea, C. 
Ilie, Hanghiuc și Eftimie —

mijlocași ; Balint, Fișie, O. Po
pescu și Lăcătuș — Înaintași. 
Plecarea este prevăzută pentru 
27 noiembrie.

SELECȚIONATA U.E.F.A. ’85, 
IN R. D. GERMANA

A treia selecționată de ju
niori a țării noastre, U.E.F.A. 
’85, care se pregătește pentru 
viitorul Campionat european II, 
va efectua un turneu de două 
jocuri în Republica Democrată 
Germană. Partidele sînt pro
gramate în zilele de 26 și 28 
noiembrie, la Cottbus. Din lo
tul pregătit de A. Măndoiu fac 
parte, printre alții, Matei, Mar
ton, Lungu, Năstase, Gherasim, 
Moldovan, Băbeanu, Ologu.

UN PUNCT (MARE) PENTRU... O IDEE
S-au temut mult orădenii de 

meciul cu Politehnica Iași, li 
îngrijorau victoria pe care 
ceștia au obținut-o cu o săptă- 
mînă în urmă la Brasov. Și la
tă că temerile s-au < 
Politehnica a plecat cu 
prețios ae la Oradea, 
ilndurile suporterilor, 
lor, antrenorilor și ale 
rli clubului bihorean o 
spirit apăsătoare, de îngrijorare, 
exagerată însă, ’după 
noastră, de parcă F.C. 
ar fi retrogradat.

a-

confirmat, 
un punct 
lăsind în 
jucători- 
conduce- 

* stare de

opinia 
Bihor

In asemenea momente, resem
narea nu are ce căuta In rindu- 
rlle unei echipe ți F.C. Bihor 
are cel mal bun exemplu tocmai 
In... Politehnica Iași, care avea 
o situație foarte giea, pe care a 
reușit însă să și-o îmbunătă
țească In două deplasări conse
cutive (Brașov șl Oradea). de 
unde a plecat cu 3 puncte.

La Oradea, Politehnica Iași a 
impresionat prin IDEE A sa de 
joc, prin disciplina tactică. Ieșe
nii n-au jucat spectaculos, ba 
lungi perioade de timp (șl cînd 
erau conduși cu 1—0) plimbau 
mingea in terenul lor, in .triun
ghiurile" Anton — Ursu — Cio- 
cîrlan, Anton — Ursu _ Mun- 
teanu sau Anton — Ursu — Buou, 
ca să-l atragă pe adversari, Bă 
se lase descoperiți șl Bă-șl lan
seze cele două virfurl puternice 
sl Iuți, Nemțeanu șl Cioacă. Șl, 
In min. 36, prin această mane
vră tactică, ultimul a avut o 
bună situație, dar a alunecat la 
marginea careului mare, iar In 
min. 73 Nemțeanu a egalat. De
sigur, Politehnica a avut și șan
să. Ne glndim la ratările Iul 
Kun și Grosu, la citeva inter
venții salvatoare ale lut Bucu. 
Politehnica a avut la activ doar 
5 șuturi, din care 3 pe poartă, 
a maract un gol șl a obținut un

curaj 
neguUa-

celor
cu

Pe-

pen-

tru reușita lor. Reușită care era 
și a Iui, a antrenorului Dobrin. 
Aduclnd încă două puncte dir. 
deplasare, i 
tor arată 
deveni și 
nor. După 
echipa sa, 
făcut din 
mă secretă' 
locaș laborios, iar acum îl 
zimță fundaș central pe lingă 
fiu se trece; pe Badea l-a pus să 
penduleze in fața propriei linii de
fensive ; lui Iovănescu i-a găsit 
„cheia", iar pe Ignat l-a investit 
cu sarcini „din poartă în poar
tă". Șl Ignat așa a șl făcut !

Ce a făcut Petrolul în tot acest 
ttmp 7 Deși jucătorii au alergat 
mult, chiar foarte mult și au 
vrut să câștige, ei au jucat totuși 
bătrinește, fără fantezie, fără să 
aplice „traseele Matelanu", au 
centrat la nesfîrșit dar nu au 
construit nici o fază inteligentă, 
elaborată. S-au năpustit în a- 
tec și atita tot, uitând de apă
rare. Or, „Cea mal bună apă
rare este tot... apărarea ! Dacă 
al spatele asigurat, poți gîndi la 
victorie**, spunea Dobrin 
meci. Și ploieștenii trebuie 
dea dreptate.

Mircea TUDORAN

din 
acest fost" mare jucă- 
că este pe cale de a 
un foarte bun antre- 
modul cum a evoluat

A 
„ar- 
mi j- 
prc- 
care

trebuie felicitat. 
Moiceanu, fosta 

14 a atacului, un

DE LA MECIURI ADUNATE...
• Două absențe de marcă, 

duimiindjcă, la Ploiești: Nicu
Lazăr la Petrolul, accidentat 
la un antrenament („îmi va 
lipsi mult ; era In *schemă* 
șl la pressing șl în atac**, 
spunea Matelanu, înainte de 
meci și faptele au demon
strat că avea dreptate) ; Cîr- 
stea, de la F.C. Argeș, acci
dentat la tem donul lui Achile. 
Cîrstea a avut insă un exce
lent înlocuitor în Moiceanu, 
pe cînd Lazăr... • Că F.C. Ar
geș a venit la Plodești pusă pe 
fapte mari s-a văzut încă de 
la meciul de speranțe, câștigat 
tot cu 2—1 și în care Ancuța 
a lăsat o excelentă impresie, 
prilejuind și o remarcă a unui 
spectator : „Dacă acesta joa
că la speranțe, înseamnă că 
cei mari sînt șl mai și !**. 
Cum s-a și probat... • O 
performanță demnă de subli
niat, aceea a stelistului Ba* 
Ilnt : de șapte etape este 
prezent printre marcatori ! 
intr-adevăr, în etapa a 10-a a 
înscris primul său gol în 
campionat, în meciul cu F.C, 
Olt. De atunci și pînă acum 
mingile șutate de el s-au o- 
dflhnit în porțile echipelor 
F.C. Bihor, Petrolul, F.C.M. 
Brașov, F.C. Constanța, Cor
vin ul și Universitatea Craio
va. Deci, Balint aleargă, Ba- 
Itnt construiește, Balint mar
chează. Ceilalți (colegi) de 
ce nu fac la fel T • Lăcătuș, 
tânăra extremă dreaptă a e- 
chlpei F.C.M. Brașov, a jucat 
nerestabilit, cu o entorsă la 
gleznă. în dimineața meciului 
cu Jiul, Lăcătuș a făcut un 
antrenament individual soli
citând la maximum piciorul 
accidentat, la sfinșirtul căruia 
sra angajat totuși să joace. 
Și a jucat bine, mareînd un 
gol de zile mari. — al doi
lea —, cu un șut „bombă" 
din. afara careului, șut care 
l-a. lăsat fără replică pe Ca
val. • Jiul n-a contat în a- 
tac, în prima repriză a me
ciului cu F.C.M. Brașov, de
cât prin câteva incursiuni so
litare ale micuțului Băluță. 
Văzind că nu poate să-1 stru
nească, fundașul V. Ștefan, 
depășit cu regularitate, chiar 
șd. în duelurile aeriene, a 
făcut apel la jocul dur, la 
una din intrările foarte tari 
primind cartonașul galben.. 
Deși i s-au acordat îngrijiri 
medicale, Băluță s-a resimțit 
serios și după pauză a cerut 
să fie înlocuit, părăsind tere
nul în ropotele de aplauze 
ale sportivilor spectatori bra
șoveni. Ștefan Insă merita — 
și merită ! — cu totul altceva. 
O Fiu al fostului internațio
nal Androvici. îl cheamă Io
sif, are 27 de ani, este pro
fesor de educație fizică, joa
că fundaș centrai la divizio
nara „B" C.F.R. Timișoara, 
iar duminică, în partida cu 
C.I.L. Sighet, a -înscris un 
gol rar văzut de la 35 de me
tri, cu un șut-bombă. e 10 
pentru un public fără... notă L 
De regulă, cînd un jucător 
al echiped gazdă este eliminat 
cel vinovat este... arbitrul. 
Duminică dimineață, însă, 
cînd, în partida C.F.R. Timi
șoara — C.I.L. Sighet, au fost 
eliminați Caciureac, de la 
oaspeți, șl Roșea, de la gaz
de, spectatorii timișoreni l-au 
certat pe Roșea și nu pe ar
bitru (foarte curajos și 
corect bucureșteanul V, An- 
ghelolu, lucru apreciat șl de 
observatorul federal I. Puia) 
• F.C. Bihor are un gola
veraj puțin obișnuit : 32—32,

ceea ce l-a făcut pe Bigan 
să ne spună „piuă la sfîrși
tul campionatului o să facem 
80—80...“ Fără replică ! e 
Duminică, la Oradea, de la 
©ra 11, s-a jucat meciul de 
Divizia „B" înfrățirea — Glo
ria Reșița. Scor : 1—1. A ur
mat meciul de speranțe F.C. 
Bihor — Politehnica Iași. Sco
rul, din nou egal : 2—2. Pro
gramul fotbalistic s-a încheiat 
cu meciul de Divizia „A". 
Din nou remiză (1—1). Așa
dar, la Oradea, duminică, a 
fost ziua rezultatelor de ega
litate, lucru de care s-au bu
curat, firește, dear oaspeții.
• Fază în careul ieșean.. Sar 
la balon Anton și Nedelcu. 
Primul este faulta* și lovește 
mingea cu mîna. involuntar. 
Unâd spectatori cer penalty, 
în faza următoare, Zare alu
necă și, tot involuntar, cade 
cu mîna pe minge. Pe stadion 
e liniște. Nimeni nu a strigat 
„heeceeenț"... Obiectivitate ! ? ?
• Două puncte foarte mari 
câștigate de Sportul studen
țesc, duminică, la Scorni- 
cești ! „Puncte de... titlu de 
campioană", sublinia unul 
dintre suporterii bucureșteni- 
lor sosiți la Scomicești, care 
și-au încurajat permanent e- 
chipa fav orit ă, „ac operând “, 
la un moment dat, galeria 
locală. • „66—10. acesta este 
scorul meciurilor jucate de 
Sportul studențesc pe terenul 
nostru din Regie, unde n-am 
cunoscut înfrângerea ’.** — a- 
fiirma antrenorul Ion Voica, 
atunci cînd a fost întrebat 
cu cine va juca în ultima 
etapă. Un răspuns prin... ri
coșeu, care vrea să spună că 
singura alternativă a echipei 
sale în meciul cu F.C. Bihor 
este victoria. • Speriatu a 
sărit ca o... broască pe o 
minge scăpată din mîini, Ia- 
mandi s-a repezit și el șd 
portarul bucure șt ea.n a primit 
o lovitură la mînă. După în
grijirile necesare. Speriatu a 
pornit ca din pușcă spre cel 
care-1 atacase neregulamen- 
ter, dar a nimerit în... bra
țele arbitrului Neșu, care l-a 
strâns zdravăn, până cînd a- 
cesta s-a calmat. Situație rar 
văzută, care ridică o între
bare : a procedat regulamen
tar sau nu arbitrul, care
la urmă i-a acordat cartonaș 
galben lui Sp-eriatu, fetrin.du-1 
astfel de culoarea roșie ? a 
Un secret al bunei evoluții 
ulterioare a Cor vinului mi-1 
dădea antrenorul R. Vlad : 
„Au muncit foarte mult, cu 
ambiție la antrenamente, toți, 
Inclusiv cei din lot. Nimeni 
n-a acuzat oboseală, nu s-a 
sustras" O Știați ? Majorita
tea jucătorilor hunedoreni sînt 
studenți la Facultatea de sub.- 
ingineri Hunedoara : Ioniță,
Alexa, Rednic, Andone, Du- 
binciuc, Bogdan, Gălan, Pet- 
cu, KIein, Nicșa, Oncu, Tîr- 
noveanu, Gabor, q Cu două 
zile înaintea etapei de dumi
nică, arbitrul Nlcolae Rainea 
a împlinit 49 de an.i. Motiv 
pentru care, după meciul de 
la Tirgoviște, a plecat spre 
casă încărcat cu flori primite 
de la numeroșii săi admira
tori. • Controversat o bună 
bucată de vreme șl chiar a- 
flat la un moment dat în si
tuația de a se renunța la ser
viciile sale, Greaca revine 
spectaculos la valoarea și 
forma care l-au consacrat. El 
conduce ou succes aoțiunrle , 
ofensive, așa cum a făcut-o 
șl în meciul cu Chimia Rm. ! 
Vîlcea.

lns.1 
al 

care

punct. Punctul acesta este . și 
la 
Ml.

despre 
exact... ceea ce a lipsit echipei 
orădene. F.C. Bihor a dominat, 
jucătorii săi au șutat destul de 
mult la poartă (de 16 ori), dar 
evoluția lor a fost haotică, lip
sită șl de conducătorul de joc, 
Georgescu, greu de înlocuit după 
cum se constată.

Constantin ALEXE

rodul unei idei tactice 
unei discipline de joc 
au aderat toți jucătorii

Este, de fapt, vorba

Campionatul echipelor de speranțe

UNIVERSITATEA CRAIOVA A DEVENIT LIDERĂ
Final de sezon pasionant și 

in întrecerea echipelor de spe
ranțe, etapa a 16-a fiind mar
cată de o mare surpriză : „!an- 
iema“, Chimia Rm. Vîlcea, 
reușind să smulgă un egal 
(1—1) chiar pe terenul litie
rei, C.S. Tirgoviște 1 în urma 
acestui rezultat, coroborat și cu 
victoria (5—1) Universității Cra
iova la București In fața echi
pei Steaua, la care se adaugă 
înfrfngerea (1—3) suferită de 
Dinamo, acasă, cu S.C. Bacău, 
la cei doi poli ai clasamentului 
au intervenit schimbări impor
tante. Universitatea Craiova a 
devenit lideră, iar Dinamo a 
preluat „lanterna". Derby-ul U- 
niversntatea Craiova — C.S. Tîr- 
goviște, din cadrul etapei a

17-a, va avea loc la primăvară, 
odată cu partida primelor echi
pe, aminată din cauza partici
pării craiovenilor la întrecerile 
turului trei al Cupei U.E.F.A. 
Indiferent de rezultatele etapei 
a 17-a, pozițiile formațiilor U- 
nlversitatea Craiova și C.S. Tîr- 
goviște nu sînt amenințate.

înaintea etapei de astăzi, cla
samentul echipelor de speranțe 
se prezintă astfel :

„TROFEUL PETSCHOVSCHI”
Situația In „Trofeul Petschov- 

schi“ (decernat anual de zland 
nostru celui mal sportiv public) 
după 16 etape este următoarea :

9,00; 14 Iași 8,87 ; 14. Timișoara
8,85; 16. Brașov 8,82.

1. UNIV. CRAIOVA 14 11 2 3 40-18 24
2. C.S. Tirgoviște 16 10 4 2 41-14 24
3. F.C.M. Brașov 1<6 10 1 5 37-20 21
4. Corvirvui 16 10 0 6 24-14 20
5. F.C. Argeș 16 7 5 4 25-12 19
6. F.C. Bihor 16 8 3 5 30-23 19
7. F.G Coostanțo 16 8 1 7 33-30 17
8. Jivl 16 6 5 5 25-23 17
9. Petrolul 16 7 2 7 36-26 16

10. Sportul rtud. 16 7 2 7 25-26 16
11. S.C. Bacău 16 7 1 8 25-24 15
12. ,PoN“ Timișoara 16 6 3 7 23-25 15
13. Steaua 16 7 0 9 23-30 14
14. A.S.A. Tg. M. 1« 6 0 10 20-30 12
16. PoHt tați 16 5 2 9 22-37 12
16. F.C. Olt 16 6 0 10 27-59 12
17. Chimia 16 3 2 11 10-44 8
18. Dinam© 16 2 3 11 13-35 7

II. Scomlcești 10 ;
2. Constanța 9,57 ;
3. Ploiești 9,43 ;

14—6. Bacău., Craiova- șl Tg. Mu
reș 9,37 ; 7—8. Hunedoara și O- 
ra-dea 9,25 ; 9. București 9,18 ; 10.

. Rm. Vîlcea 9,14 ; 11. Petroșani 
I 9,12 ; 12—13. Pitești și Tirgoviște

I ^TROFEUL SEMENICULUI"
(Urmare din pag 1)

importante — campionatele 
I balcanice de la Istanbul ți

„Cupa României^ de la în
ceputul lui decembrie, de la 

IArad — să susțină un intere
sant șl atractiv dialog cu pu
blicul reșițean ; a mai fost 

I „Trofeul Semenlcului" o plă
cută reii. nire cu stele de 
primd mărime ale gimnasticii 
noastre, aplaudate pe toate 

I scenele lumii ți deținătoare de 
frumoase trofee internaționale.

INTOIritm
nr. 42 ; numerele cîștigătoare 
vor fi anunțatș la televiziune 
și radio în cursul, serii.
• CIȘTIGUBILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN ZI NO
IEMBRIE 1982. Cat. 1 (13 rezul
tate) : 2 variante 100% a 49.584
lei, 8 variante 25% a 12.396 lei ; 
Cat. 2 (12 rezultate) : 22 variante 
100% a 3.184 iei, 211 variante 25% 
a 796 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 
266 variante 100% a 367 lei, 2829 
variante 25% a 92 lei ; Cîștigurile 
de 49.581 lei au revenit lui MA
RINESCU ALEXANDRU Și SAF- 
CENCO . FLORENTIN ambii din. 
București.

• AZI, TN DIVIZIA „B“. La 
Cugir va avea loc astăzi partida 
dintre formația locală Metalurgis
tul șl U.T.A., conttnd pentru ul
tima etapă a turut-jd Diviziei 
,,B“ — seria a m-a. Med-ul va 
începe la ora 14 și va fi con
dus de R Petrescu (Brașov).
• JOI 25 NOIEMBRIE, la ora

15, în sala I.S.B. din strada Ber
zei, va avea loc plenara comisi
ei municipale de fotbal, care va 
analiza activitatea desfășurată in 
aoest. an. Stat invitați să partici
pe reprezentanții tuturor echipe
lor divizionare (A, B și C), al 
celor din campionatele municipa
le șl din Sectorul agricol Ilfov.

Ne glndim, in primul rind, la 
marea noastră campioană Na
dia Comaneci care, deși a în
trerupt antrenamentele o bu
nă perioadă de timp, a găsit 
totuși puteri să evolueze la 
sol, oferind publicului reșițean 
iubitor de frumos momente de 
mare satisfacție. Nu ne îndo
im că ovațiile cu care au pri
mit-o spectatorii o vor stimula 
pe Nadia spre a-și intensifica 
eforturile de pregătire mai a- 
siduă a viitoarelor concursuri 
demonstrative. Teodora Ungu- 
reanu șl Anca Grlgoraș, pre
zente la „Tro'eul Seme ateului" 
in calitate de arbitre, au fost 
răsplătite cu frumoase cupe 
pentru ceea ce ele au adus 
gimnasticii în întreaga lor ac- 
tivita'e sportivă ; este de salu
tat, de asemenea, prezența in 
acest concurs fi a două re
prezentante ale gimnasticii rit
mice, mărturie a faptului că ?i 
această ramură, acum cu sta
tut olimpic, se bucură de drep
turi egale cu sora sa mai ma
re, gimnastica sportivă ; a mai 
fost „Trofeul Semenicalui" o 
întrecere pe aparate, deschisă, 
cum te spune, oricărui rezul
tat, i". care maeștri reputati 
au e’miuat împreună cu spor
tivi mai țineți, de la clubul 
sportiv școlar din localitate și 
parcă pentru a, confirma aceas
tă .apreciere a noastră Mirel

Bîcă, din Reșița, s-a situat pe 
locul II la bară fixă, la nu
mai o zecime de multiplul nos
tru campion Emilian Nicula.

Peste toate acestea, însă, 
„Trofeul Semenlcului" a fost 
succesul unei generoase idei : 
aceea de a organiza un veri
tabil festival de gimnastică, 
menit să-l apropie și mai mult 
pe iubitorii de sport de cei 
ce lucrează In acest frumos și 
dificil sport, de a-l cunoaște 
mai bino pe sportivi, de a le 
prețui munca. Consiliul muni
cipal Refifa pentru educație 
fizică și sport (prim-vicepre- 
fedin'c Zeno Jianu), sub di
recta îndrumare a Consiliului 
popular municipal (prim-vice- 
președinte ing. Mircea Popa), 
bucur’ndu-se de colaborarea 
nemijlocită a asociației spor
tive „Reductorul" 'președinte 
strungarul Virgiliu Ghenescu) 
de la Fabrica de redactoare 
Reșița, lingă care trebuie men
ționați animatorul de sport 
Iloru Dinu Glâvan merită toa
te felicitările pentru că sînt 
inițiatorii și realizatorii unei 
întreceri . care s-a impus pu
ternic de la prima sa ediție 
și care poate deveni, prin re
petiție, una dintre cele mai 
frumoase și mai atractive com
petiții de gimnastică din tara 
noastră, un veritabil festival al 
.măiestriei și virtuozității.

O NOUA TRAGERE A 
AUTOTURISMELOR

Vineri 26 noiembrie 1982 :
ÎNCĂ UN PRILEJ DE MARI 

SUCCESE I

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

47 AUTOTURISME Șl NU
MEROASE MARI CIȘTIGURI 
IN BANI au fost atribuite la 
tragerile similare din 10 
septembrie și 22 octombrie 
a c. I

Ultima zi de participare 
— joi 25 noiembrie



Demit în tea de a XXI a ediție a „Trofeului Carpați" Ia handbal masculin

SURPRIZA PRIMO ZILE: U.R.S.S UNGARIA n

GIMNAȘTII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT
MARELE PREMIU AL ORAȘULUI UURUFAUX"

BUZĂU, 23 (prin telefon). 
Marți după-amiază a început 
in Sala sporturilor din locali
tate. în miilocul unui interes 
deosebit, cea de a XXI-a edi
ție a „Trofeului Carpați” Ia 
handbal masculin. Cele 6 echi
pe participante — R. D. Ger
mană, Polonia, 
U.R.S.S., România

REZULTATE TEHNICE

Româmia ,»A“ — România ,,B" 30-16 
(15-8).

Polonia — R.D. Oe-rmonâ 
(14-12).

U.R.S.S. - Ungaria 28-28

CLASAMENT

31-21

(14-11).

Ungaria, 
„A" și „11“ 

au fost salutate de tov. Con
stantin Dochia, primarul mu
nicipiului Buzău. încă din pri
ma reuniune cei aproape 3 000 
de spectatori care au umplut 
pînă la refuz tribunele sălii 
au putut să-și dea seama că 
ediția buzoiană a „Trofeului” 
constituie una din competițiile 
de frunte ale handbalului in
ternational. Absolut toate for
mațiile oaspete se prezintă în 
întrecere cu primele lor garni
turi, noutățile survenite între 
C.M. și „Trofeul Carpați”, re- 
prezentîn.d, in fapt, fluxul de 
tinerețe, înnoirea obligatorie în 
vederea J.O. de la Los Ange
les. în formația R. D. Germa
na mai sînt 8 dintre jucătorii 
de la „mondiale”, în cea a 
Ungariei iO, iar în cele ale 
Poloniei șl Uniunii Sovietice 
cite 12. Evident, acestea din 
urmă au fost mai puțin sen
sibile la necesitatea revigoră
rii echipelor.

Partida inaugurală, cea din
tre prima reprezentativă a 
României și garnitura noastră 
secundă, n-a ocazionat un 
„meci în familie”, așa cum s-ar 
fi putut presupune, ci o par
tidă dîrză, deschisă, în cadrul 
căreia fiecare dintre combatan
te a încercat să-și afirme va
loarea. Rezultatul final : Româ
nia „A“ — România „B“ 30—18 
(15—8) reflectă vigoarea cu 
care tricolorii și-au apărat, încă 
de la început, șansele, hotărf- 
rea lor de a nu face nici O 
concesie garniturii secunde. 
Deși antrenorii au rulat între
gul lot de 12 jucători, prima 
echipă a manifestat în perma
nență omogenitate, păstrindu-șl 
în fiecare dintre formule Ideea 
de apărare mobil-agresivă, cu 
un blocaj eficient, precum și 
schemele de atac care au mers

1. România .A“
2, Polonia

3-4. U.R.S.S 
Ungaria

5. R.D. Germanâ
6. România ,.B“

PROGRAMUL

Ora 15,15: 
Germanâ.

Ora 16,45: 
garia.

Ora 18,15:

BOXERI ROMÂNI
Intre 24 și 28 noiembrie, in 

capitala Bulgariei va avea loc 
tradiționalul turneu internațio
nal de box „Ring Sofia”, la 
care vor participa și sportivi 
români de la S. C. Muscelul.

JOCURILE
SPORTIVE
ASIATICE

DELHI, 23 (Agerpres). — La 
Delhi au oontinuat întrecerile ce
lei de-a 9-a ediții a Jocurilor 
sportive asiatice. Contirmînd vic
toriile obținute în concursul pe 
echipe, glmnaștll din R.P. Chine
ză au cucerit medaliile de aur șl 
la individual compus. prin LI 
Ning — 117,250 p, la masculin, și 
Chen Yongyan — 78,200 p — la 
feminin. în competiția de haltere, 
la categoria 60 kg. Chen Wei- 
giang (R.P. Chineză) a stabilit 
un nou record al Jocurilor la 
totalul celor două stiluri, cu re
zultatul de 282,500 kg. întrecerea 
pe echipe la tenis de masă s-a 
încheiat cu un dublu succes al 
selecționatelor R.P. Chineze. In 
finala probei masculine, a În
vins cu 5—1 formația Japoniei, 
iar echipa feminină a dispus cu 
3—1 de Coreea de Sud.
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DE AZI

România „B" — R.D.

România (VA Un-

U.R S.S. - Polonia.

de la... contraatac pînă la faze 
laborios elaborate. Formația se
cundă a scos si ea în evidență 
cîteva personalități care se pot 
consolida pe parcursul meciu
rilor grele, cu adversari va
loroși. Bădosu, Jianu, Porumb, 
Niculae. Jerebie, de pildă, au 
lăsat, în ciuda scorului final, o 
bună impresie celor prezenți 
aici. Au înscris : Stingă 13, Be- 
divan 4, Mironluc 4, Drăgănițâ 
3, M. Voinea 2, Dumitru 1, 
Boros 1, Vasilache 1. Berbece 1 
— pentru România „A”, Bădo- 
su 7, Jianu 4, Bursuc 2, Ghl- 
mes 1, Donca 1, Porumb 1 — 
pentru România „B“. Au arbi
trat C. Căpățînă și Gh. Miha- 
lașcu (Buzău).

O primă surpriză a acestui 
turneu al marilor valori ale 
handbalului : Polonia — R.D. 
Germanâ 31—21 (14—12). Desi
gur, surprinzătoare nu este 
victoria handbaliștilor polonezi, 
clasați în actuala ierarhie mon
dială pe locul III, ci maniera 
in care a fost obținută, dife
rența finală. Explicația se află 
în evoluția de excepție a „bă- 
trtnului” portar Szymczak (34 
de ani) care, timp de 27 de 
minute, le-a închis pur șl sim
plu poarta adversarilor. Din 
păcate nervii nu l-au ținut, a 
protestat Inutil la unele decizii

alegindu-se cu o eliminare de 
2 minute și cu o schimbate de
finitivă, dictată de antrenorii 
săi care au sesizat că în con
tinuare s-ar putea ca nervii 
să-i scadă potențialul. Polone
zii au jucat admirabil, cu o a- 
părare permanent avansată, u- 
neori aproape om la om, 
un atac plurivalent, in 
Waszkicwicz, cu ciudata 
manieră de a arunca 
mingea aproape ascunsă
palmă și antebraț), a fost li
derul eficacității. Ilandbaliștli 
din formația R.D. Germane nu 
s-au putut descurca în fața de
fensivei partenerului, în re
priza a II-a, între min. 42 și 
19 înregistrînd o cădere psihică 
care a dus la primirea a 7 go
luri, fără să fi marcat vreunul: 
17—18 în min. 41, 17—25 în
min. 49. Au marcat : VVaszkie- 
wiez 9, Z. Tluczyuski 4, Ga- 
wlik 3, Menta 3, A. Tluczynski 
3, Pazdur 3, Kozma 3, Dziuba 
2, Piechoc 1 — pentru Polonia, 
Wahl 8, Kruger 4, Pysall 2, 
Pester 2, Nagora 2, Hauck 1, 
Bonath 1, Schmidt 1 — pentru 
R.D. Germană. Au arbitrat 
Marin Marin șl Ștefan Șerban 
(București).

O nouă surpriză, 
tă de proporții, în 
tidă a reuniunii 
U.R.S.S. — Ungaria

de astă da- 
ultima par- 
inaugurale : 
28—28 (14— 

11) 1 Au înscris : Belov 6, Ka- 
rașakevicî 5, Vasiliev 4, Șcv- 
țov 4, Gaghin 3, Kideacv 3, 
Kușniriuk 2, Novlțki 1 — pen
tru U.R.S.S.. Lele 11, Szaba- 
dits 5, P. Kovacs 3, Szabo 2, 
Horvath 2, M. Kovacs 2, Gyur- 
ka 2, Debre 1 — pentru Unga
ria. Au arbitrat Romeo Ia- 
mandl și Traian Ene (Buzău).

Hristache NAUM

La gimnastica sportiva feminina și la ritmica
pe primele doua locuri sportive românce

după-amiază, s-a
„Marele

Simbătă 
desfășurat In Franța 
premiu al orașului Bordeaux” 
la gimnastică, Incluzînd gim
nastică sportivă si ritmică. Prin 
adiționarea punctajelor obținute 
de concurenți (cite doi la fie
care ramură), un frumos suc
ces a repurtat delegația Româ
niei. La gimnastică sportivă 
feminină, Angela Sandu s-a 
situat pe locul I (37.25), ur
mată de Camelia Renciu

(36,85). Două gimnaste român
ce pe primele două locuri si 
la gimnastică ritmică: 1. Doina 
Stăiculescu 37,95. 2. Alina Dră- 
gan 37,00. La masculin Valentin 
Pîntea s-a situat pe locul 6 
(55,15), iar Aurelian Georgescu 
pe locul 10 (54,20). Clasamen
tul „Marelui premiu" arată ast
fel : 1. ROMÂNIA 258,40, 2.
R. F. Germania 251.95. 3. Fran
ța 234,55.

PE ARENA VOINȚA, DIN CAPITALA, CEA DE A 16-A 
EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚI * LA POPICE

Intrat în tradiția marilor 
competiții internaționale „Tro
feul Carpați” La popice va 
reuni și în acest an jucătoare 
și jucători cu prestigioase cărți 
de vizită în arena mondială. 
Astfel, la actuala ediție (a 16-a) 
și-au anunțat participarea spor
tivi din Austria, Bulgaria. Ce
hoslovacia, 
Iugoslavia, 
majoritatea 
cestor țări 
binemeritat 
oaspeți se vor număra actuala 
campioană mondială a lumii 
Biserka Perman (Iugoslavia), 
fosta multiplă campioană mon
dială Zsazsa Kristyan (Unga
ria), Daniela Zdarkova (Ceho
slovacia) componentă a echipei 
vicecampioană mondială, va
lorosul popicar Hans Jurgen 
Westehov (R.D.G.), Andreias 
Doblas (Austria), Mikloș Ma- 
kay (Ungaria) șl alțt jucători

R. D. Germană, 
Ungaria și Polonia, 
reprezentanților a- 

bucurîndu-se de un 
prestigiu. Printre

apreciați pentru înalta lor mă
iestrie în lansarea bilei. Aces
tora li se vor alătura Ana Pe
trescu, Elena Pană, Maria 
Zsizsik, Elena Andreescu, Sil
via Berinde. Iosit Tismănar, 
luliu Bice, Ilie IIosu, Stelian 
Boariu și ceilalți popicari ro
mâni laureati la ultimele cam
pionate mondiale.

întrecerile vor avea loc pe 
arena Voința din Capitală după 
următorul program : simbătă, 
de la ora 9 — proba indivi
duală, duminică, de la ora 9 
— proba de perechi mixte.

• Vineri, pe aceeași arenă 
se va desfășura de la ora 9, 
cea de a 4-a ediție a cupei 
memoriale „Gheorghe Bălan”, 
organizată de C. 
București. Participă 
și tot atîția băieți, 
loturilor republicane 
șl seniori.

S. Voința 
20 de teta 
membri ai 
de juniori

ASTA-SfARA, BORDEAUX - UNIVERSITATEA CRAIOVA IA fOTBAL
(Urmare din pag I)

LA „RING SOFIA'
Pugillștli muscelenl au plecat 
marți la Sofia. Din lotul con
dus de antrenorul Gheorghe 
Viad fac parte, printre alții, 
Vlorel Ioana, Mircea Fulger, 
Vasile Voicilă, Gheorghe Nea- 
goe, Ion Catan*

nu avem 
miercuri 
semn al 
de mare

„PIRUETA
DE AUR“

Concursul internațional de pa
tinaj artistic „PIRUETA DE 
AUR” a reunit la Zagreb, la 
sfirșitul săptămînii trecute, 
sportivi de talie mondială din 
20 de țări. Victoria a revenit 
campionului Japoniei, Ogawa 
Masary. La aceste Întreceri a 
participat și sportivul român 
Adrian Vasile, care a reușit să 
obțină în final un merituos loc 
9, depășind prin comportarea 
sa patinatori cu frumoase cărți 
de vizită din Canada, Iugosla
via, Suedia, Elveția Belgia, Da
nemarca, Ungaria și Austria. 
Amintim că la competiția in
ternațională de la Praga (tn 
urmă cu două săptăminl) A. 
Vasile ocupase locul 10 din 18 
concurenți.

surpriza ca la scara avionului 
să fim Întrebați de personalul 
de pe aeroport dacă 
cumva bilete pentru 
seara (!!!), un prim 
interesului deosebit
pentru acest joc pe care aveam 
să-1 descoperim la hotel Fron- 
telle unde 
Meciul se 
chlsă. Au 
de bilete, 
peluzele avind locuri în 
cloare. Cu surpriză constatăm 
că antrenorii echipei nu lasă 
jucătorii să coboare din auto
car, pentru a se instala la ho
tel. Se pleacfi direct la antre
nament, 
nicipal, 
Regretăm că noi, ziariștii, 
putem să-l însoțim. Redacțiile 
de la București au și întrebat 
de noi. Ii spunem lui Ștefă- 
nescu că Giresse a declarat 
„Vom trage primii la poartă” 
la care căpitanul echipei a re
plicat „Asta nu înseamnă ni
mic”. Șl autobuzul se depăr
tează.

A trecut o oră șl jucătorii 
n-au venit încă de la stadion. 
Antrenorii C. Oțet și N. Ivan, 
ca și medicul dr. V. Frîncu- 
lescu nu se pronunțaseră încă 
asupra echipei care va intra 
pe teren. Sînt probleme în a- 
părare. Dacă va juca sau nu 
Ungureanu. Dacă va 
tunei ar fi posibil ca 
să apară într-o linie 
locași de „4”, lăsind

este găzduită echipa, 
va juca cu casa in- 
fost vindute 37 000 

capacitatea maximă, 
pl-

la stadionul Mu- 
pentru acomodare, 

nu

doar pe Cămătaru șl Clrțu, deci 
fără Crișan. Prin urmare : 
Lung — Negrită, Tilibol, Ște- 
făncscu, Ungureano (Irimescu)
— Țlcleanu, Donose, Beldeanu,
— Crișan. Cămătaru, Clrțu.

Aici gazdele manifestă mult 
optimism. Este șl firesc din 
partea acestora. Echipa lor 
este foarte puternică, cu inter
naționali de talie europeană. 
Antrenorul Jacquet a anunțat 
formația: Ruffier — Dome- 
nech, Specht, Tresor, Bracel — 
Țigana, Giresse, Thouvenel — 
Martinez, Lacombe, Memme- 
ring.

Au sosit mulțl ziariști fran
cezi de la Paris șt din alto 
mari orașe ale posturilor de 
radio și televiziune franceze. 
Desigur, ei cred In șansele 
„Girondinilor”, dar se gîndesc 
șl la retur, și la prezența lui

Balacl In echipă la Craiova, 
deși, adaugă că Bordeaux joacă 
bine și in deplasare.

Tabăra noastră se gîndeșta 
de asemenea la o posibilă ca
lificare, speră ca Univer
sitatea Craiova să ignore obo
seala de marți și să joace 
miercuri seara in nota forte și 
dezinvoltă de simbătă, de la 
București, să realizeze apoi 

la 8 decembrie la Craiova ce-a 
Izbutit la Florența.

Meciul dintre Girondina da 
Bordeaux șl Universitatea va 
Începe la ora 21.30, ora Ro
mâniei, va fi condus de ar
bitrul A. Garrido și va ft 
transmis In direct de cătra 
televiziunea și radiodifuziunea 
noastră, comentatorii Cristian 
Topescu și Sebastian Domozlnâ 
aflîndu-se aici.

F idMm
ASTA SEARA 

IN CUPA U.E.F.A.

astă

juca a- 
Irimescu 
de mij- 
în față

Reamintim meciurile de 
seară, din cadrul primei man
șe a optimilor de finală ale Cu
pei U.E.F.A. : Servettț — Bo
hemians, Anderiecht — Sarajevo, 
Sevilla — Kaiserslautern, Zurich 
— Benfica, Bordeaux — Univ. 
Craiova, Dundee Utd. — Werder 
Bremen, Spartak Moscova — 
Valencia, F.C. KOln — Roma.

UN EXPERIMENT IN R.F.G.

TELEX e TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
• AUTOMOBILISM « La Day
tona Beach a luat sfirșlt campio
natul S.U.A. la mașini de serie.

Darrel 
locurile

Bobby

Titlul a fost cîștigat de 
Waltrip cu 4 489 p. Pe 
următoare s-au clasat : 
Allison eu 4 417 o si Terry La
bonte cu 4 211 p

baschet 0 Echipa masculi
nă a Iugoslaviei și-a început 
turneul în S U.A. jucind la 
South Bend (Indiana) cu for
mația Universității Notre Dame. 
Gazdele au obtlnut victoria cu 
Scorul de 77—71 (50—35).

CICLISM 0 Cursa de 6 zile de 
la Madrid s-a Încheiat 
cesu! cuplului Avelino 
(Spania; și Gert Frank 
marca) care a totalizat 
Au urmat : Raas-Van Vliet (6- 
landa) 153 p. De Jonkeere-Kris- 
ten (Belgia/RFG) 141 p etc.

FOTBAL 0 Meci pentru „Cupa 
Africii” : Kenya — Zanzibar 2—2 
(2—2).

HALTERE • La Copenhaga, 
Daniel Nunez (Cuba) eu 137,500

cu suc-
Perea 

(Dane- 
169 p.

kg, la stilul smuls, a înregistrat 
un nou record mondial la cate
goria 60 kg Vechiul record 11 a- 
parținea cu 136 kg.

HANDBAL 0 La Reykjavik. In 
meci amical Islanda — R.F. Ger
mania 19—21 (10—11). Aceasta a
fost a doua partidă dintre 
două echipe, prima 
gată, de asemenea,_ _________
liștli vest-germ.anl cu 17—15.

HOCHEI • La Grindewald, un 
nou joc amical între echipele 
Elveției șt Iugoslaviei. Și de a 
ceastă dată victoria a revenit 
gazdelor, acum însă cu 5—4 (1—0. 
1—1, 3—3) o După desfășurarea 
a 21 de etape în campionatul 
unional conduce Ț.S.K.A. Mosco
va cu 39 p, urmată de Dinamo 
Moscova cu 34 p șl Spartac Mos
cova cu 29 p. Cîteva rezultate 
din această etapă : Aripile sovie
telor — Spartac 2—2, Torpedo — 
Himik Voskresensk 2—2, Dinamo 
Riga — S.K.A. Leningrad 4—4, 
Traktor — Salavat 0—1, IJstal — 
T.S.K.A. 3—8. ,

cele
fiind cîștl- 

de handba-

SCHI 0 Proba de 10 km din 
cadrul campionatelor Finlandei, 
care au loc la Sodanklla, a re
venit cunoscutului schior Juha 
Mieto înregistrat in 29:43,0. In 
urma sa »u sosit: Jorma Aalto 
30:13.0 și Matti Pltkianen 30:18.0 
eto. • La Bormlo (Italia) a fost 
inaugurat ieri dimineață sezonul 
internațional eu o cursă femini
nă de slalom uriaș: 1. Erika Hess 
(Elveția) 2:08,18, 2. Perrine Pelen 
(Franța) 2:08,87, 3. Olga Charva- 
tova (Cenoslovacla) 2:09,07. 4,
Irene Epple (RFG) 2:09,12 As
tăzi este programat un „super- 
urtaș" masculin

TENIS a Intr-un meci demon
strativ desfășurat la San Fran
cisco, Jimmy Connors l-a învins 
cu 7—5, 7—6 pe BJom Borg 0 
Clasamentul la zi al Marelui pre
miu : 1. Jimmy Connors (S.U.A.) 
3 355 p, 2. Ivan Lendl (Ceho
slovacia) 2 313 p, 3. John Mc
Enroe (S.U.A.) 2 305 p, 4. Guil
lermo Vitas (Argentina) 2 285 p.

în sezonul viitor, 1983—84, fe
derația vest-germană va experi
menta o nouă măsură in „Bun
desliga”, menită să contribuie 
la creșterea sportivității, pe te
renurile de jec. în cadrul unei 
conferințe a președinților clu
burilor din prima divizie. s-a 
hotărtt ca Inceptnd cu campio
natul următor, arbitrul să albă 
posibilitatea de a elimina de pe 
teren, timp de 10 minute pe fot
baliștii ce se fac vinovațl de 
gesturi nesportive. Această mă
sură a fost utilizată In trecut 
in categoriile inferioare, dlnd 
rezultate notabile. Se vor men
ține acordarea cartonașelor gal
bene pentru Infracțiuni mai pu
țin grave, ca

contract pe un an, cum 
dea regulamentul federației 
liene, dar acum, Lată că i-a 
prelungit contractul cu patru

• Unicul gol in derby-ul 
duminică dintre Juventus și 
rino (1—0) a fost înscris de 
tini, A.S. Roma a dispus de 
ren tina cu 3—1, prin punctele în
scrise de Pruzzo și Conti (2).

• Un meci foarte interesant 
«-a desfășurat duminică La JVIa- 
drid între echipa locală 
(cîștigătoarea „Cupei 
șl Real Sociedad San 
(cam pioana en - ti tre). 
a.u cîștigat cu 4—0 !, 
rile lui Isidro (3) și

® în campionatul Angliei, 
cătorul de culoare Blissett, 
lâ Watford, 
formă excelentă. In 
Brighton, ei a înscris 
luri. Ca o curiozitate 
ționa 
Elton 
tăreț

preve- 
ita- 
fost 
ani.

de 
lo-

PLa- 
Fio-

Real 
Spaniei-) 
Sebastian 

Madrilenii 
orim golu- 
Juanito.

lu
de 

se dovedește intr-o 
partida cu 

două go- 
vom men- 

clubului.că președintele
John, este un excelent cîn- 
de muzică ,.pop“.

CAMPIONATE

Si cele roșii.

TRIBUNA VEDETELOR

de presă anunță0 Agențiile 
că litigiul dintre antrenorul re
prezentativei Italiei, Enzo Bear- 
zot, și federația Italiană de fot
bal a fost aplanat. In mod ex
cepțional, forul național a ac
ceptat un oontract pe patru ani 
pentru Enze Bearzot, precum și 
asigurarea continuității unei, con
duceri tehnice. După cum se știe, 
Bearzot a refuzat să semneze un

ARGENTINA : Derby-ul dintre 
Estudiantes și Independiente s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 
clasament conduce ~ ' 
cu 34 p (24 J.), urmată de 
pendiente și Boca Juniors 
cite 32 p. (23 j.).

OLANDA (et. 14) : Ajax 
trecht 3—1. Go Ahead — 
noord 1—1, Breda
2—1, Eindhoven 
în clasament : Ajax 
noord — cite 23 o 
22 p.

AUSTRIA (et. 14) Î 
— Linz A.S.K. 5—2,

tn
Estudianles 

Inde- 
cu

U-
Feye- 

Alkmaar 
Enschede 1—1. 

șl Feye- 
Eindhoven

A.K. Gras
Wels — 

Rapid Vlena 0—3, Austrii Vlena 
— Austria Salzburg 0—1. tn ata
șament 1 Rapid Vlena 23 p Aus
tria Vlena 31 p, Innsbruck 18 o.
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