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S-a încheiat turul Diviziei „Au de fotbal
Convorbirile oficiale dintre 

președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl președintele Re
publicii Indonezia, Suharto, au 
luat sfirșii miercuri, 24 noiem
brie, rezultatele deosebit de 
rodnice ale dialogului la nivel 
Înalt fiind consemnate In de
clarația comună cu privire I* * 
vizita oficială in Indonezia, ar
ii optată de cel doi șefi de stai.

Uniunea Sovietică) a acționat 
la fel de Insistent, șl-a pus In 
raioane pregătirea fizică.

În prima repriză, ca st Ia 
începutul și sfirșitul celei de
* doua, tricolorii au acționat 
eu calm șl eficiență, stopin- 
du-și adversarul printr-un joc 
mobil-agresiv In apărare, dar

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a invitat pe șeful statului in
donezian să efectueze o vizită 
oficială In România, invitație 
oe a foat acceptată cu plăcere 

■fr
Vizita oficială de prietenie 

efectuată In Indonezia de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, Ia in
vitația președintelui Republicii 
Indonezia, Suharto, și a doam-

Sosirea in
Eveniment de cea mal mare 

însemnătate, cu largi șl pro
funde semnificații, vizita o- 
ficială de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Re
publica Singapore, la Invitația 
președintelui Chengara VeetD 
Devan Nalr și a doamnei 
Nair, a început miercuri, 24 
noiembrie, sub auspiciile senti
mentelor de stimă și prețuire 
de care se bucură tn lume 
conducătorul țării noastre.

Prima vizită în această țară a 
unui șef de stat român a sttrnit 
un justificat interes, fiind a- 
preciată ca un Important aei 
politic cars v» deschide noi 
perspective dezvoltării colabo
rării între cele două țări

Ceremonia oficială a sosirii 
a avui loc, conform tradiției 
locale, la palatul prezidențial.

Aici, In cadrul solemn al 
ceremoniei organizate In cin
stea inalților soli al poporului 
român. președintei» Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, Însoțiți da minis
trul afacerilor externe șl cul
turii, de alți membri al gu
vernului șl oficialități slnga- 
poreze au fost salutați cu de
osebită cordialitate de președin
tele C.V. Devan Nalr și doam
na Nalr

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au tntilnît cu pre
ședintele Republicii Singapore. 
Chengara Veetll Devan Nalr, d 
doamna Nalr tn cadrul unei vi
zite protocolare efectuată după 
ceremonia sosirii.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și președintele 
Chengara Veetll Devan Nalr, 
doamna Nalr s-an întreținut 
eordiaL 

In ziua a doua a „Trofeului Carpați“ la handbal masculin

nei Tien Suharto, a luat sftr- 
șii miercuri. 34 noiembrie. In 
aceeași atmosferă de caldă cor
dialitate șl înțelegere reciprocă 
tn care s-a desfășurat.

După Încheierea convorbirilor 
oflolale Intre șefii de stat ai 
celor două țări, președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu însoțiți de președin
tele Indoneziei, Suharto, și 
doamna Tien Suharto, s-au în
dreptat spre aeroport.

Președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu tși 
Iau rămas bun de la președin
tele Suharto și doamna Tieo 
Suharto, a<lresindu-le la des
părțire cele mai bune urări.

La ora 9.00, ora locală, aero
nava prezidențială decolează, 
tndrepttndu-s» spre Republica 
Singapore.

Singapore
In cursul după-amiezil, pri

mul ministru al Republicii Sin
gapore, Lee Kuan Tew, a fă
cut o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășei Elena 
Ceaușescu, la reședința rezerva
tă Inalților oaspeți — „Istana 
Villa-.

★
In cursul după-amiezli. to

varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut • vizită tn 
portul Singapore.

★
Miercuri după-amlază, tova

rășa Elena Ceaușescu a vizitai 
grădina botanică din Singapore, 
e Importantă rezervație natu
rală a orașului.

In pavilionul de onoare al 
orhideelor, directoarea Grădinii 
botanice din Singapore a rugat 
pe tovarășa Elena Ceaușescu să 
accepte propunerea colectivului 
de cercetători ca a varie
tate nouă de orhidee să poarte 
numele de .Dendorlom-Elena 
Ceaușescu-,

In aplauzele unei numeroase 
asistențe, tovarășa Elena 
Ceaușescu a acceptat eu plă
cere rugămintea botanlștilor 
slngaporeri.

★
In onoarea președintelui Re

publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, șt a tova
rășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Singapore, 
Chengara Veetll Devan Nalr. șl 
doamna Nair, au oferit, miercuri, 
un dineu oficial.

In timpul dineului, desfășurat 
tntr-o atmosferă cordială, pre
ședintele Chengara Veetll De
van Nair și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

SPORTUL STUDENȚESC, CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ

Cu toată opozifla lui Zare, Bucurescu reia cu capul, înscriind 
al doilea gol al meciului Sportul itudențete — F.C. Bihor.

Foto : Ion MIHAICA
REZULTATE TEHNICE

F. G Argeș - Steauo 2-1 (1—0)
A.S.A Tg. Mureș - F.C.M. Brașov întrerupt
F.G Constanța - Dinamo 1-1 (1-0)
Politehnica lași - Corvinul 1-1 (1-1)
Chimia Rm. Vîlcea - F.C. Olt 1-1 (0—0)
Sportul studențesc - F.G Bihor 4-1 (2-0)
Jiul Petroșani - Petrolul Ploiești 2-0 (2—0)
S.C. Bacâu - «Poli*  Timișoara 2-1 (1-0)

GOLGETERII
13 GOLURI: Grosu — 3 din 11 m.
11 GOLURI : Nemțeanu — 3 din 11 m.
9 GOLURI: Kun, Simaclu.
8 GOLURI : M. Sandu, Gîngu — 3 din 11 m, 

Petcu (F.C. Constanța) — 5 din 11 m.
T GOLURI : Cămătaru, FI. Grigore, Ballnt, 

Șoșu, Augustin.
8 GOLURI : Ctmpeanu — 1 din 11 m, Andona 

— 1 din 11 m. Bălăci — 1 din 11 m. Radu II — 
1 din II m. In pag. 3—3, cronicile jocurilor de ieri.

1. SPORTUL STUD, 17 11 4 2 28-10 M
2. Dinamo 17 8 9 0 34-12 «3
3. Corvinul 17 7 7 3 25-12 21
4. F.C. Argeș 17 9 3 5 26-16 21
5. Uni» Craiova 16 9 1 5 30-12 M
6. Steaua 17 7 5 5 27-23 19
7. S.C. Bacâu 17 1 3 6 24-23 19
8. Jiul 17 6 4 5 17-23 ta
9. F.C. Olt 17 7 2 8 22-18 ia

10. F.C. Bihor 17 7 2 8 33-36 ia
11. Politehnica lași 17 4 • 5 17-20 ia
12. Petrolul Ploiești 17 7 1 9 21-32 19
13. C.S. Tirgoviște 16 4 5 7 18-21 13
14. F.C.M. Brașot 16 6 1 9 20-27 13
15. Chimia Rm. V. 17 5 3 9 14-24 13
16. A.S.A Tg. Mureș 14 4 5 7 11-21 13
17. „Poli*  Timișoara 17 4 2 11 19-32 19
18. F.C. Constanța 17 2 4 11 16-38 a

Sezonul de fotbal continuă

ECHIPELE DIVIZIONARE „A“ VOR PARTICIPA 
LA „CUPA A 35-a ANIVERSARE A REPUBLICII1*
Competiția începe
Sezonul de fotbal pentru e- 

chlpele divizionare „Â“ se În
cheie tn acest an mal devreme 
decit In anii trecuți. Colegiul 
central al antrenorilor de fot
bal a propus F.R.F. organiza
rea unei competiții pentru a- 
ceste echipe dotată cu „CUPA 
CELEI DE A 3S-A ANIVER
SĂRI A REPUBLICII-. Biroul 
federal a aprobat propunerea 
tn ședința de marți.

la 30 noiembrie și se încheie
Competiția se va disputa pe 

4 grupe de cite 4 echipe, deci, 
16 echipe, F.C. Bihor și 
F.C.M. Brașov absentind din 
cauza unor turnee peste hotar» 
In această perioadă.

GRUPA I va cuprinde echi
pele Chimia Rm. Vîlcea. F.C. 
Olt, F.C. Argeș și Universita
tea Craiov» (cu echlp» de spe
ranțe), cu loc de dispu
tare PITEȘTI și RM VÎLCEA.

GRUPA II : Petrolul Ploiești, 
Politehnica Iași, C.S Tirgo- 
viște și S.C. Bacău, la PLO
IEȘTI șt TÎRGOVIȘTE

• Studenții bucurașteni au 
realizat scorul etapei Q 
Dinamo a rezistat ți pe 
Litoral, dar a pierdut titlul 
de toamnâ Trei rezulta
te de 1-1, la Rm. Vil cea» 
lași ;i Constanța O F, C. 
Argeș a ciștigat - specta
culos - In min. 90 și a uf» 
cat lîngâ podium • Par
tida de la Tg. Mureș se 
reia azi, de la ora 11 © 
Meciul Universitatea Cra-
iova - C. S, Tirgoviște se 

disputâ In primăvară.
CLASAMENTUL

la li decembrie
GRUPA UI : Politehnica Ti

mișoara Jiul Petroșani. Corvinul 
Hunedoara și A.S.A. Tg. Mure*,  
la TIMIȘOARA.

GRUPA IV t Sportul stu
dențesc, Steaua, Dinamo *1  
F.C. Constanța, la BUCUREȘTI 

Jocurile din grupe se vo» 
disputa în zilele de 30 noiem
brie. 2 decembrie și S decem
brie. Clștigătoarele grupelor 
vor disputa la 8 decembrie se
mifinale (I cu III la Rm. Vfl- 
cea și I] ou IV la Ploiești), ia» 
finala la București, la 11 de
cembrie.

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI, VICTORIE NETĂ
ÎN PARTIDA CU UNGARIA: 28 22

Azi, prima noastră «chipă întîlnește reprezentativa R. 0. Germane
BUZĂU, M (prin telefon). 

Meciuri de mare finețe, de ri
dicată valoare tehnică și de a 
deosebită dlrzenie tu sslgurat 
celei de t doua reuniuni 1 
„Trofeului Carpați" la handbal 
masculin șpectacole rare l-au 
entuziasmat pe cei aproape 
3 000 de ipectatori prezenți In 
tribunele Sălii sporturilor lin 
Buzău. Fără 'ndoială ipecta- 
torii au urmărit — în primul 
rînd — cu interes evoluția tri
colorilor care, In partida eu Un
garia, au »vut multe momente de 
joc excepțional, datorită căro
ra și-au asigurat o victorie le
jeră : România — Ungaria 28— 
22 (14—8). N-a fost deloc u- 
șor pentru că formația Unga
riei, realizatoarea marii sur
prize din runda tntii (28—28 cu

IEZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
lomânta - Uogorla 28—22 (14-89 
Z.D. 3rrnan6 - Românta „3" i. ROMÂNIA

U.R.S.S,

i 2 o 0 58-38

15—17 ftB-IOf) L i 1 1 0 54-53
UR.S.S. - Poiooia M-25 (15-18)

PoloniaPROGRAMUL k t 1 0 1 56-47
Oa 15,13: R.D. Bermanâ l 1 0 1 «6-48

lomân la ,,B*  - U.R.S.3.
Ora ^6,45: Ungaria 2 0 1 1 50-56

tomânîa — R.D. Sermanâ
>ra -8,1*5:  Polonia - Ungaria România „B" 2 0 0 2 33-55

si datorită evoluției de excep
ție a portarului Nicolae Mun- 
ieanu și invingîndu-i tn atac 
prin viteză debordantă, mane
vre abile și aruncări surprin-

Hristache NAUM

(Continuare in pag a 4-a)

Plcr/lnd cu 10, la Dordcaui, după o evoluție buna

UNIVERSITATEA ARE ȘANSE REALE 
Of CALIFICARE ÎN PARTIDA Df LA CRAIOVA

BORDEAUX, 21 (prin tele
fon). Acest meci, încheiat cu 
un rezultat care îngăduie spe
ranțe pentru Jocul retur, poate 
ti sintetizat astfel : 1) Excelent 
joc tactic al craiovenilor, du
blat de o mare dăruire, care, 
deloc paradoxal, a pus în va
loare calități tehnice deosebite, 
deseori aplaudate la scenă des
chisă, mai ales cind duelurile 
individuale au fost cîștigate 
in repetate rinduri in dauna 
superconsacraților tricolori
francezi Tresor, Țigana, Gi- 
resse. 2) Victoria echipei din 
Bordeaux este meritată, din
colo de marile erori de arbi
traj, care au culminat cu a- 
cordarea loviturii de la 11 m. 
Facem această afirmație luînd 

in considerație raportul oca
ziilor și spiritul ofensiv.

Să vedem „filmul" jocului în
cheiat cu 1—0 (0—0).

Ambele echipe încep par
tida tn torță, fiecare vrînd să 
se impună din start. La atacu
rile fine ale „girondinilor", 
craiovenii replică prntr-o a- 
părare grupată și decisă, cu 
Irimescu retras tn defensivă, 
dar și cu contraatacuri tăioase. 
Lung ți Ștefănescu rezolvă 
două faze grele (mm. 8 și 12), 
Insă Ruffier are mari emoții 
In min. 10 (cînd intervine sa
lutar) și in min, 13 etnd Că-

loon CHIRILA

(Continuare In pag a 4-a)



Ști să urmez* 
xemplul apreciatei 
campioane mondiale 
de acum vreo două 
decenii.

Dc azi, turneu de baschet lcmmin la Timișoara

BAZINUL DIN CLU J-NAPOCA..

IN FIECARE ZI, MECIURI 
ÎNTRE FRUNTAȘELE DIVIZIEI „A

SUB LINIA DE PLUTIRE!
Nu cu multă 

mă, relatam in 
rubrici despre stadiul 
al lucrărilor de reamenajare a 
bazinului din Oradea. Ni se 
semnalează acum că și cel din 
Cluj-Napoca se află In aceeași 
situație de neadmis. încă din 
luna martie, cu prilejul ultimu
lui turneu al campionatului de 
polo, s-a pus foarte serios pro
blema unor reparații urgente. 
In aprilie, bazinul se găsea pus 
la dispoziția constructorilor. A 
trecut primăvara, a trecut vara 
și abia prin toamnă și-au făcut 
apariția și cei dinții 
Avînd, însă, în vedere 
cum se lucrează, există 
șansele ca înotătorii, poloiștii și 
săritorii clujeni — unii dintre 
ei component ai loturilor re
prezentative — să se pregăteas
că încă multă vreme pe uscat, 
iar performanțele lor să co
boare... sub linia de plutire 1

vreme in ur- 
cadrul acestei 

intîrziat

CIȚIVA PA 
RINȚ1...

—din Capitală ne 
informează că In
tim plită greutăți ta 
Îirocurarea pantofi- 
or de tenis șl * 

treningurilor necesa
re copiilor din cla
sele I—IV. Poate că 
diriguitorii comer
țului bucureștean 
nu știu că echipa
mentul de sport 
este obligatoriu ea 
și creionul fi caietul 
pentru oelel alt*
materii ?!

• POATE DE
REVELION-

„.Lucian Flinta, 
activist la Sport 
Club Muscelul din 
Clmpulung, va pri
mi cele 10 (zeoe) 
numere ale revistei 
^Educație fizici *1  
sport”, care 1 M 
ouvln In virtutea a- 
bonamentulul făcut 
fi plătit pentru anul 
1M2 I Se pare a*  
organele poștale lo
cale au lmpua un 
embargo acestei pu
blicații In orașul 
amintit, pentru că 
■Ici abonamentul 
Clubului nu a fost 
onorat 1

• SE ÎMPLI
NESC-

„•50 de ani de 
etnd au apărut „Re
gulamentele oficiale 
ale jocurilor de vo
lley-ball șl basket
ball”, prin grija lui 
Nlcolae Duțescu, 
fost profesor de e- 
ducație fizică la II- 
eeul „Matei Baaa- 
rab” din Capitală șl 
un neobosit ani
mator al acestor 
sporturi.

Șl, apropo de re
gulamente, semna
lăm faptul că tot 
mal multe sporturi 
stnt deficitare la a- 
cest capitol „edito
rial”. Unde vor-', 
sărbători curta d mal 
mult de un deceniu 
de la ultima apari- 
£e, iar de atunci 

ooace numeroase 
au fost modificării*  
aduse... Tinted sea
ma eă broșurii*  
conțin ta d regula
mentele (chiar eu 
eomentaril) stat ne
cesare unei largi ca- 

specLaUșt! 
jucători, 
studențl 

publicului 
se faml-

meștesi. 
modul 

toate

• PROIECTELE 
SPORTIVE...

Campionatul național de 
baschet feminin se reia prin 
turneul care ara loc, de azi 
pină duminică, In sala Olimpia 
din Timișoara. Programul în
trecerii cuprinde multe meciuri 
între echipe care tel dispută 
locurile fruntașe «le clasamen
tului, între candidatele la gru
pa valorică 1—6 sau care luptă 
de pe acum, pentru evitarea 
retrogradării.

Jocurile de astăzi vor avea 
loc în următoarea ordine : de 
la ora 10 : Voința Brașov — 
Comerțul Lie. „Bolyal” Tg. 
Mureș (în tur 43-to), C.S.U. 
Prahova Ploiești — Crlșul O- 
radea (74—88) ț de la era ÎS : 
Progresul București — Rapid

București (55—49), Voința Bucu
rești — Olimpia București (56— 
55), Universitatea Timișoara — 
I.E.F.S. C.S.Ș. 4 București
(78—54), Universitatea C.S.Ș.
Viitorul Cluj-Napoca — Poli
tehnica C.S.S. 2 București
(67-80).

înaintea acestor tatîlnirl, cla
samentul se prezintă astfel : 
1. Universitatea Cluj-Napoca 
28 p, 2. Voința Buc. 26 p, 1. 
Olimpia 24 p, 4. Progresul 23 p, 
I. Politehnica 23 p, 6. Univer
sitatea Timișoara 22 p, 7. Crișul 
20 p, 8. C.S.U. Ploiești 18 p, 
9. Comerțul 18 p, 10. Voința 
Brașov 18 p, 11. Rapid 16 p, 
12. I.E.F.S. 15 p.

Uarlzeze eu discipli
nele respective, ar 
fi cazul ca flecare 
federație să încerce 
o punere la zi.
• LA CAPĂTUL..

—unei lungi *1  
fructuoase perioade 
la conducerea lotu
lui național feminin 
de tenia de ----- 
antrenorul 
Proltopecz a 
Ștafeta unul 
cuplu : antreroarea 
federală Ella Con- 
stantlncscu (de fapt 
o revenire) șl Lau- 
rențiu Gheorghiu. 
Să sperăm că jucă
toarele noastre vor

masă, 
Emil 

predat 
nou

DUPA 30

tegorli de 
— arbitri, 
antrenori, 
—v dar al 
dornic

1. .realizate de co
lectivul Centrului 
de proiectare pentru 
construcții de lnvă- 
țămtnt șl cercetare 
al M.E.I. se bucură 
de o bună aprecie
re. La baza reușitei 
se află nu numai 
cunoștinței*  teoreti
ca ale oetor care 
lucrează aid. d și 
cele... practice, de
oarece mulțl dintre 
autorii ‘ —
au fost 
sportivi 
manță : 
Enescu, 
Cocioabă, tag. 
beriu Moarclș, 
Costea Hariton 
toți jucători de 
by, arh. Petre 
borta — 
Iată de 
miră 
printre 
se a Că
M.E.I., d fi CNEFS 
șl diverse organiza
ții sportiv*  din În
treaga țară.

proiectelor 
sau stat 

de perfor
ării. Ciuli 

arh. Ștefan 
Tl- 

arh.
rug- 
Svo- 

ș.a. 
ne 
că

vdlst 
ce nu 

faptul 
beneficiari 

nu numai

DE AN!
...absolvenții S.M.T.C.F. (Școa

la medie tehnică de cultură 
fizică) din București s-au re
unit, așa cum fac — dealtfel — 
multe promoții de absolvenți 
ai liceelor sau facultăților. Am 
ținut să menționăm acest eve
niment, deoarece promoția 1952 
a S.M.T.C.F. București cuprin
de sumedenie de nume mari in 
spartul 
nenți ai 
campioni 
fruntași 
Sportive, 
ducație fizică, 
(referindu-ne, 
emoționanta 
LE.F.S.) s-au 
lesnlcov, Ella 
nă (handbal), 
loan (atletism), Ella Constanti- 
nescu (tenis de masă), Geza 
Fflrăsz (box), T. Rădulescu, M. 
Negulescu (rugby), Ștefani» DI- 
nescu, Elena Neagu, Teodora 
Predescu, Teodor Gluroulescu 
(baschet) etc.

românesc, foști compo- 
loturilor naționale, 

și recordmani al țării, 
al unor discipline 
ca și profesori de e- 

aceștia 
la 
la 

Co- 
Pa-

Printre 
bineînțeles, 

tntllnlre de 
aflat Ileana 
Jecu, Lascăr 
Paul loan, Sorin «►

A

Rubrică redactată de 
Emanuel FANTANEANU

In Divizia „A“ de' volei (m)

0 ETAPĂ CU PARTIDE DISPUTATE

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

- G AUDEAMUS
Final neașteptat de cald al turului de cam 

pionat, iar dacă ar fi să Începem caracter! 
zarea ultimului act (al primei jumătăți 
competiției) cu tablourile ultimelor... secund 
de joc de la Pitești și Rm. Vilcea nu an 
greși socotind că etapa a 17-a a avut doi o"! 
emoționali incendiari, de un extraordinar dra 
matism.

Nu ne îndoim că la Pitești cele două părț 
bu „murit și înviat pe rlnd" în ultimele H 
minute, cascada de penaltyurl șl de ocazi 
mari Închelndu-Bc eu o acută care a acționa 
ca un trăznet asupra... electrocardiogramei fi' 
ințelor din tribun^ *1  de pe teren (nu-i ma 
socotim șl pe cel care au suferit lingă apa' 
ratele de radio).

Firește, problema problemelor ultimei eta
pe erai DINAMO sau SPORTUL STUDEN 
ȚESC 7 Soluția ecuației a fost — surprinză 
toare pentru pronosportiști, dar firească to 
tuși pentru spectatorii partidelor de la Con
stanța și din Regie — Sportul I Este adevă
rat că studenții aveau un... bilet mult ma' 
ușor (cu Bihorul, acasă) la ultimul examet 
al „sesiunii de iarnă" declt Dinamo (cu con- 
stănțenli, pe Litoral), dar mulți Iubitori al 
fotbalului nostru socoteau că rodajul interna
țional' Dukla — Aston Villa va asigura ma
șinii de joc dinamovlste un parcurs fără pro
bleme In fața „lanternei roșii", aflată, săraca, 
in derivă In ultimei*  săptămîni, ca o gea-

PE MICUL
ECRAN

VINERI M NOIEMBRIE, ora 
17,M (programul H), tn cuprin
sul emisiunii jBtadtan": Ma
nte premiu hipic tatemațtenal 
de steapteehasa, da ta Pardu- 
btoe; eetocțtate dta oaniptona- 
tete europene de gtaonastteă 
rismfc*  de 1» Stannanger (Nor
vegia) ; rezumatul medului de 
fotbal dintre Llwerpeot, campi
oana AngUd, fl Tottenfuam, 
dMigâtearea Cupei (comenta
tor — Cristian Țopescu).

BIMBATA fl NOIEMBRIE, ta 
cuprinsul emisiunii JLa sfirșlt 
de riptAminâ”: eetecțlunl din 
fi—I*  taraeuihM taternațlonaJ 
de tenia de ta DaJIaa. dtaputa- 
tt tata*  Iran Leul (CehoaLo- 
veria) fl John McEkwoa 
C3.U.A.); era 17,30: nepriza a 
n-a a mectatui de handbal 
măscuita RomAnda — Potenta 
Jtnmam latest*  ffirectl de Ia 
Buzău; oomentator — Sorta 
Satmarf).

DUMINICA X NOIEMBRIE, 
ora 17: fotbal tateniațloonJ, 
rezumatele meduriflor din tu
rul m al „Cupei U.E.F.A.” ; 
ora 17,16 : repriza a doua a 
medului de handbal măscu
ita România — U.R.S.S. 
ora 19,30 (programul II): „Te- 
lenama-sport” (emisiune de 
Dumitru Tănăeescu).

Ieri după-amiază au fost 
programate partidele etapei a 
5-a tn campionatul masculin 
al primei divizii de volei. In 
general, partidele au fost dis
putate, unele spectaculoase. 
Iată amănuntele :

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — DINAMO 1—1 (—14. 
14, —4, -14). Partidă echili
brată, rezultatul fiind expresia 
mai vastei experiențe competl- 
ționale a campionilor. Jocul 
a inceput in nota de evidentă 
timorare a elevilor Iui C. Chi- 
țigoi, dinamoviștii impunîn- 
du-se îndeosebi la blocaj. în 
setul secund însă, sextetul Cal
culatorul s-a instalat la drma 
jocului, combinațiile Ion-Ju- 
hăsz fiind deopotrivă spectacu
loase și eficace. Contra cursu
lui jocului, dinamoviștii au 
condus cu 14—12, dar n-au a- 
vut forța să-și adjudece și a- 
cest set. In următoarele el 
și-au pus în evidență sporul 
de rutină (mențiuni speciale 
pentru Păușescu) și au cîștigat 
pe merit, după aproape două 
ore de joc, o partidă foarte 
importantă pentru configurația 
clasamentului. Arbitrii bucu- 
reșteni N. Grigorescu (cu gre
șeli) și CL Murgulescu (sub 
cerințele diviziei „A") au con
dus echipele : DINAMO :
Căta-Chițiga, Dumănolu, Pău
șescu, Slabu (Zamfir), Vrîncuț, 
Gîrleanu ; CALCULATORUL 
Ion (Marinescu), Șchiopescu, 
Alexandru, Steriade (Bulacu), 
Juhăsz (Băroiu, Popescu), Io- 
niță. (Mihail VESA).

C.S.M. SUCEAVA — 
TRACTORUL BRAȘOV 8—1 
(8, 10, -11, 10). întflnlrea a 
fost deosebit de disputată. Gaz
dele au făcut cel mai bun joc 
al lor in actualul campionat. 
S-au remarcat : Dumitru, Mîn- 
dru, Șteflea, Pancu de la În
vingători, Hinda, Stancu ți 
Zamfir de la învinși. Arbitri: 

Al. Dragomir din București șl 
I. Leizeriuc din Iași U. MÎN- 
DRESCU, coresp.)

C.S.U. OȚELUL GALAȚI - 
STEAUA BUCUREȘTI 2—3 
(—9, 4, —8, 7, —7). Joc an
trenant, disputat, la care stu
denții au dat o replică deose

bită. Grație însă experienței 
superioare, steliștli s-au impus 
la capătul a două ore de joc. 
Au abundat de ambele părți 
greșelile la serviciu și la pre
luare. Remarcați t Pustiu, Do- 
broschl (C.S.U. Oțelul), Bădiță, 
Ionescu șl Spinu (Steaua). Ar
bitri : Gh. Ciutacu din Iași șl 
Q Șovăilă din Ploiești (Gh. 
ARSENIE, coresp.)

CARPAȚI RM. VlLCEA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
2— 2 (—14, 4, 14, —2, 13). La 
capătul a două ore de joc ex
trem de disputat, cu faze pal
pitante, gazdele au obținut o 
victorie prețioasă șl meritată. 
De remarcat că in setul 5 vil- 
cenii au revenit de la 0—7 1 
Cel mal buni au fost B&Iaș, 
Cosma, Dumitrescu (Carpațl), 
Stoian, Bălol și Braun (Univer
sitatea). Arbitri : V. Ranghel 
din București și C. Pitaru din 
Sibiu (P. GEORNOIU, coresp.)

SILVAN1A ȘIMLEU SILVA- 
NIEI - MOTORUL BAIA 
MARE 3—1 (8, 9, —13, 10). Cele 
două formații nu au arătat va
lențe tehnice deosebite. Gazdele 
•u obținut victoria grație for
ței superioare de atac. S-au e- 
Vidențlat : Ghle, Ciontoț,
Strauff, Țerbea de la Învingă
tori, Roncsik, Ștreang șl Co- 
drea de la tnvinșL Arbitri : I. 
Nlculescu din București șl O. 
Manițlu din Brașov (M. ȘTE
FAN, coresp.)

C.S.U. ALUMINA ORADEA 
— EXPLORĂRI BAIA MARE
3— 2 (12, 13, —13, —10, 13).
Partidă extrem de disputată pe 
parcursul a peste două ore de 
joc. După 2—0 la seturi, fără 
dubii, studenții au acuzat o 
ușoară relaxare, fiind egalați, 
în setul decisiv s-a mers „u- 
măr la umăr" pînă în final, 
cînd punctul victoriei a rezultat 
dintr-o minge dubioasă. Re
marcați : Manoie, D. Dragoș, 
Horje și. parțial, Todoran, res
pectiv Mîțu, Tutele» și Arbn- 
sov. Arbitri : O. Drăgan șl C. 
Păduraru din Timișoara (I. 
GHISA, coresp.)

De vineri plnă duminică, la Brașov

22 DE TENISMANI ÎȘ1 DISPUTĂ

UN LOC IN ECHIPA NAȚIONALĂ
O foarte scurtă pauză tata*  se

zoane au avut unii dintre tenls- 
manll noștri, cel din rindul că
rora antrenorul emerit Alexe 
Bar dan Intenționează să alcătu
iască lotul car*  va juca ta oom- 
peUțUle oficiala Internaționale, 
dar ta primul rtad ta „Cupa Da
ria”. Dintre cel U de jucători 
prezențl acum la turneul de se
lecție. primii trei (după ce vor 
fi iucat flecare cu flecare) se vor 
alătura Iul Iile Năstase șl Flo
rin Segărccanu pentru tatUnirea 
eu Chile, din luna martie 1983.

De zece zile ta sala de tenia 
„23 August” din Capitală se joacă 
12—14 ore p*  zi. La S, ta flecar*  
dimineață (de o*  nu mai de
vreme 7), Încep*  primul med, șt 
fi*  că joacă Dumitru Hărădău, 
Andrei Dtazu, Llvlu Mancaș iau 
campionul național Laurenpu 
Bucur — se poate asista la dis
pute Încheiate, nu de puține ori, 
eu surprize. Antrenorul Alexe 
Bardan ne spunea ; „Am con
vocat pe cel mal buni 22 de Ju
cători, printre care seniori, dar 
și mulțl Juniori (n.n. Hie Năstase 
Iși urmează programul de tur
nee individuale peste hotare, iar 
Florin Segărceanu este acum 
prezent la un circuit scandinav). 
Ne propunem verificarea poten
țialului de Joc, a stadiului, pre
gătirii fizice, iar Ia sflrșitul ac
țiunii vom avea un tablou com

plet al valorii individuale fl vom 
IU pe cina alăturăm primilor doi 
ucători ai țării, d« fapt cei ca

re ne-au adus victoria In inttlnl- 
rea cu echipa Mexicului".

Cel 22 de jucători stat foarte 
interesați de aoeastă acțiune de 
selecție. I-am putut vedea pe 
Dumitru Hăr&dău, pe Andrei Dlr- 
zu, pe Llvlu Mancaș pe Lauzen- 
țlu Bucur, pe mal tinerii Emil 
Ilnat, Dumitru Clucă, Mlhnea 
Năstase, Florin Chtau, Ion Șesu, 
Mihal Vanță făctad alergări mal 
scurt*  sau de mal lungă durată, 
sau luertad cu gantere șl sărind 
la coardă. Desigur, este prema
tur să anticipăm clștlgătorul. To
tuși Dumitru Hărădău șl Andrei 
Dlrzu nu pierduseră nici o parti
dă pină duminică seara, iar cam
pionul țării, Laurențlu Bucur, a 
cedat in fața lui Adrian Marcu, 
ta două seturi. Man caș. la rta- 
dul său, a fost Învins cu 6—2, 6—4 
de Hnat șl cu 6—S, 6—2 de Chtau. 
Oarecare inconstanță dovedesc, 
deocamdată, Cristlnel Ștefănescu 
(Învins de Florin Ioan fl de 
Cristian Moroșan), precum fl 
Adrian Marcu (din 6 meciuri a 
pierdut la Răzvan Constantlnes- 
cu, tntrectadu-1 pe loan, Moro
șan, Popa, Hnat șl Chiru).

ion GAVR1LESCU

HNAIEIE CONCIJEISUIIJI 
REPUBLICAN DE JUDO

în Sala sporturilor din Bra
șov, aproape 200 de judoka din 
întreaga țară vor participa, 
lncepînd de vineri fl pină du
minică, la finalele concursului 
republican pe categorii de 
greutate. Așadar, se poate an
ticipa că de-a lungul celor trei 
zile ale acestei competiții lupta 
pentru lntîietate va prilejui 
întreceri deosebit de aprige, 
mai ales că la finele acestora 
va fi stabilit lotul reprezenta
tiv pentru campionatele mon
diale și europene din 1983.

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

STUDENJII BUCUREȘTEN
SPORTUL STUDENȚESC 4 (2)
F.C. BIHOR 1 (0)

Stadion Sportul «tudonțosc ; t*r*n  
moale ; timp roc*  : apectatorl - 
circa 1 500. Șuturi : 20-3 (p*  poartâ: 
P-1). Conuri ; 11—0 Au marcat i
TERHEȘ (mln 7). BUCURESCU (mln. 
37 |i 83). M. SANDU (mln. 40). «•- 
pectiv GROSU (mln. 52).

SPORTUL STUD. : Speriata - M. 
Mihai, CAZAN, torgulescu. Muri teanc 
li - CHIHAIA, PANA, T«rhe» - H. 
GRIGORE, M. Sandu, BUCURESCU.

F. C. BIHOR : Altai (mln. 42 
BOJTOR) — Nlțu, Zare, Rozio, Mure- 
țon — Grow, Biszok, Puțcoș — Dianu, 
Nedeicu, Kun (mln. 68 Lupâu).

A orbitrat bine M. Az*nte  (Arad) ) 
la Role : A. Parumboiu (Vaslui) ți 
V. Antohl (tați).

Cartonașe galbene : GROSU
Trofeul Petschovschi : IO.
La speranțe : 1—1 (0-0).

Cînd tranzbstoarele anunțau 
golul lui Peniu la Constanța, 
cele două echipe se aflau la 
încălzire, iar mica galerie stu
dențească a intrat plenar în rol 
cu „Gaudeamus" și „Sportul, 
hai la joc, ca să fim pe primul 
loc“. Odată cu startul partidei, 
formația bucureșteană — ani
mată de un unic gînd, cel al 
victoriei, care să-i confere rea
lizarea unei performanțe In 
premieră, titlul de campioană 
de toamnă — s-a năpustit li
teralmente peste adversar, ne- 
lăsindu-i acestuia nici măcar 
timpul necesar să se „așeze" in 
teren. Și iureșul studențesc, dat 
de o rapidă circulație a jucă
torilor și a mingii, a creat re
lativ repede prima breșă In de
fensiva neorganizată a orăde- 
nilor : în mln. 7 Chihala face 
presing Ia 30 m de poarta lui 
Albu, interceptează și-l anga
jează pe TERHEȘ, care pătrun

de pe „scart 
tralj șl lns< 
„Sportul" str 
„hora" spre 
oaspeții nepit 
ori să avanse 
tru. Va trece 
Mureșan, In i 
său este fair 
fiînt In perm 
mingii, fazele 
la ”'•'.rta oasț 
( abela d
a,- cifra 2
17, Albu ref 
mingea la șu 
Același M. S 
va trimite ci 
peste bară de 
se țin lanț : I 
la 25 m Chit 
lește de puțin 
Iorgulescu întl 
deposedai de 
Munteanu II 
ză imprecis d 
bilă, la o pasă 
lescu (min. 32 
replici mal m 
•a orădenilor.
și golul doi : 
Terheș nu aju 

’CURESCU
-ie din ap

Repriza seci 
puțin spectaci 
înscris trei gc 
centrarea Iul ( 
lungită cu eai 
ptnă Ia M. E 
scrie plasat, P 
blă greșeală a 
tn min. 52, go 
GROSU are o 
goliu și redu( 
Jocul se echl 
Bojtor este ta 
turile lui M. 
fl Terheș (mi

MECIUL DE LA TG. M 
S-A ÎNTRERUPT DIN CAUL
TG. MUREȘ, 24 (prin telefon) 

începută ta condiții at
mosferice incerte, partida de 
la Tg. Mureș dintre echipa lo
cală A.S.A. șl F.C.M, BRAȘOV 
nu a durat decît 7 minute, din 
cauză că ceața, din ce în ce 
mai deasă, a făcut Imposibilă 
continuarea el, viaibilitaitea 
redueîndu-se sub 10 metri. In- 
trocît nici după timpul de în
trerupere prevăzut de regula
ment ceața nu s-a ridioat, 
arbițțjil N. Ralnea a decis în

treruperea def 
fl reluarea Îs 
(conform prev: 
meritului), la 
ioi dimineața
i ora 11. Cc 

două cluburi 
acord asupra 
cărl, deoarec*  
riscul repetării 
(n.r, — Ieri), « 
fenomen âreevi 
sile.

Constanl

CAMPIONATUL DE JUNIORI I
LA SCRIMA

De azi și pină duminică șe 
va disputa, in sala Floreasca din 
Capitală, faza finală a campio
natului național de scrimă ju
niori I (19 ani), la toate ar
mele, Individual șl pe echipe. 
Azi — proba individuală de 
floretă, masculin și feminin, 
mîine — oea de spadă și sa
bie, sîmbătă și duminică — 
proba pe echipe.
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT
AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE?
Agențiile Lato-Prooosport mai 

pot elibera dear astăzi blide eu 
numerele alea*  da portldpantl 
pentru a treia tragere a autotu
rismelor Ia Loto, care va avea 
loc vineri 26 noiembrie 1982. 
După cum s-a mal anunțat, la 
prlmeHe două trageri de acest 
fel, desfășurate la 16 septembrie, 
și, respectiv, 12 octombrie a.c„ 
au fost atribuite 47 AUTOTURIS
ME „Dacia 1300“ fl „Tnabant 
601”, in aitară de alte mari șl 
numeroase cîștlgiirl în bani! NU 
OCOLIȚI PRILEJUL DtE A VA 
NUMĂRĂ ȘI DV. MUNE PRIN
TRE BENEFICIARII ACESTEI 
TRAGERI DEOSEBIT DE AVAN
TAJOASE!

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
2*  NOIEMBRIE 1»82| EXTRAGE

REA I: M M 11 
GEREA a n-a: 
FOND TOTAL 
1-169.022 Jet, (fia 
report la oategot

REZULTATELE 
PRONOSPORT I 
BRIE 1982: L B< 
Craiova 1 ; n. 
re*  — FX.M. 
m. Sportul atu*  
1; IV. Jiul — 1 
Bacău — Poli. 7 
F.C. Argeș — St 
VD. F.C. Argeș • 
1; VID. F.C. Col 
me (pauză) lț E 
ța — Dinamo (C 
Iași — Corvtaul 
Poli. Tașl — Cor 
XII. Chimia Rm. 
(pauză) x; XHL 
— F.C. OK (final 
TAL DE CÎȘT1GI



9 Divizia „A", clapa a lî-a NICI 0 DIFERENȚA INTRE COMBATANTE
F. C. CONSTANTA 
DINAMO

1 (II
1 (0)

IEȘENII PREFERA... DEPLASAREA?

i pierdută pe mare... Ceea ce s-a vă- 
pe micul ecran ne-a dovedit încă o 

fotbalul poate răsturna orice rațiț/ia- 
■econceput, Dinamo pierzînd fotoliul 1 
ament și păstrînd doar performanța 
rară, este adevărat) de a termina 
lă 17 etape, un tur întreg de earn

îdul său, Sportul studențesc — care 
ut mai mult de... tranzistoare decît de 
•ui din teren — a cîștigat ușor parti- 
tacul orădean (pentru că Bihorul încă 
it lecția apărării), timorat, parcă, ieri, 
1 sec-precis-eficace al coechipierilor 
m și Iorgulescu, ca și de corul trtbu- 
ir« începuseră să cinte Gaudeamus 

la golul înscris de... Peniu, la Con-

w final de sesiune pentru studenții 
teni, care de prin repriza a doua „so- 
deja primele partide ale returului : 

joc la Tîrgoviște 4- 2 puncte, al doi- 
.rgeșul la București, încă 2 puncte etc. 

primăvară insă, să tot faci calcule...
1 finalul frumos al hunedorenilor și 
tonilor, gindurile noastre se opresc 
rase parcă magnetic, la problema Tră- 
Glresse și mai ales la problema Rossi 
i et comp. Cum le vor rezolva, oare, 
teu și Donose, Moraru, Baiacl, Iorgu- 

toți ai noștri ?
emoții ne mai așteaptă...

Marius POPESCU

Stadion „1 Moi' ; teren donhrelot i 
timp excelont ; spectatori circa M 000. 
Șuturi : 17—19 (pe poartă i 9-9) ■ 
Cornere : 2—16. Aa marcat : PENIU 
(min. 10) si AUGUSTIN (min. K).

F. C. CONSTANȚA i Coetas - Pur- 
căroa, Antonescu (min. 44 L Cori- 
atontinescu), Zohlu, Caromatdu - Oa- 
che, Petcu. I. Moldovan (min. 44 
Ruso) - Mănăilă, PENIU, HAGI.

DINAMO i MORARU - L Marin, 
Dinu, L. Moldovan, Stredte - Drag- 
n*a,  AUGUSTIN, Custov - lordoche 
(min. 46 Mulțescu), Vâeeuș, Oroc 
(min. 24 Țălnar).

A arbitrat bine I. Necșulesar i ta 
linie : I. Tănaee (ambii dta Tlrgovlș- 
te) șl I. Tărcan (Reghin).

Cartonașe galbene : HAGI, MANAF 
LA. VAETUȘ, ZAHIU.

Trofeul Petschovschi : 4.
La speranțe t 4-1 (0-0).

23 si 27, ultima dată 
întîlnind stîlpul din 
al porții iul Costas), 
repriza prlntr-un scor

FOST IREZISTIBILI!
er een-
i colț.
ii mult 
trădean,

arare- 
de cen- 
undașul 
ir șutul 
ireș tenii 
posesia 

,ză doar 
băiatul 

,u poate 
In min.

corner 
Sandu, 

in. 19) 
balonul 

Ratările 
beră de 
ea oco- 
tiln. 20), 

și este 
îln. 26), 
I șutea- 
tavora- 

l Iorgu- 
lul unei 
■modeste 
J7 vine 
Chihala, 
nge, dar 
fază Și

dribling 
de Iru
lui FI.

o frumoasă leșine în 
lung (min. 71). La fel 
moașă a fost acțiunea 
Grigore din min. 83, centrarea 
iui fiind fructificată, eu o lo
vitură cu capul, de BUCU- 
RESCU. Un 4—1 dar oare așea
ză pe Sportul studențesc In 
primul fotoliu al campionatului. 
Cel 1puțin pînă la primăvară—

Adrian VASILESCU

CONSTANTA, 24 (prin telefon)
Doar cu Augustin remarcin- 

du-se in atac sl fără Nicolae 
in apărare, Dlnamo • fost de
parte (mai ales în prima re
priză) de pretențiile unul lider, 
fapt care si explică rezultatul 
înscris pe tabela de marcaj 
după primele 45 de minute. 
Pentru că după ee constănțenil 
au atacat vehement din start, 
avind ocazia deschiderii scoru
lui de două ori in primele cinci 
minute (min. 2 — Moraru scoa
te cu piciorul din cădere gu
tui lui Peniu; min. 5 — ace
lași portar respinge, ln-extre- 
mis, in fața lui Gache), el au 
înscris destul de repede în min. 
10 prin PENIU, scăpat de mar
cajul aproximativ al Iul L. 
Moldovan, „uns" fundaș cen
tral. Iar Dinamo n-a putut re
plica, sau mai bine zis n-a 
găsit formula corespunzătoare 
de echipă, astfel că s-a mulțu
mit doar cu Intercalările In a- 
tac ale lui Augustin (acesta a 
șutat de două ori periculos,

minutele 
balonul 
dreapta 
încheind 
net favorabil... doar la cornere! 
11—1 I „Lanterna roșie" • mai 
avut posibilitatea să majorez» 
scorul spre finalul primei re
prize, dar Peniu a fost faultat 
dur de Dinu, iar Hagi nu l-a 
putut depăși și pe Moraru, ie
șit la blocaj (min. 41).

După pauză, o excelentă ac
țiune individuală a foarte tlnă- 
rului Hagl (azi cel mai bun 
Jucător constănțean) s-a înche
iat cu un sut " 
afara careului, 
mas spectator, 
transversala ! 
•ă-și ordoneze . 
trimite balonul cu capul de 
puțin pe lingă poartă (min. 53), 
însă Peniu este și mal aproape 
de gol, șutind pe lingă Moraru, 
Ion Marin resplngînd, pînă la 
urmă, de pe linia porții (min. 
57). Un luft al Iui Petcu In 
eolțul careului mic este sanc
ționat aspru de AUGUSTIN, 
care înscrie prompt In colțul 
lung : 1—1. După egalare, Dl
namo revine la... linia de plu
tire, Dragnea șutează In trans
versală (min. 70), dar ultimele 
ocazii le au tot constănțenil, 
prin Hagi (min. 83) șl Rusu 
(min. 85 — șut in stîlpul din 
dreapta porții lui Moraru, poar
tă rămasă goală !). Astfel Dl
namo a reușit să Încheie neîn
vinsă turul 
pe terenul

Si

neașteptat, din 
Moraru a ră- 
dar l-a oalvat 

Dlnamo Începe 
jocul, Dragnea

în

pe terer 
fost nici 
tul lider

DE

camplonatulul, deși 
constănțean. n-a 

diferență între fos- 
„lanterna roșie".

Paul SLĂVESCU

IAȘI, 24 (prin telefon)
După două meciuri bune 

deplasare, ieșenii au făcut . 
teren propriu un joc mai slab, 
trebuind să se mulțumească cu 
mimai un punct deși au domi
nat mai mult iar in ultimul sfert 
de oră au asaltat pur șl simplu 
careul easpeților. Se pare însă 
că așa cum este croită la această oră ' • -----
partidele In deplasare, în 
de regulă este dominată, ' 
mal convenabile pentru 
aceste condiții lși poate 
mal eficace predilecția 
contraatac. Dealtfel, el in . 
da de azi cele mai periculoase 
acțiuni la poarta Tul Alexa 
feet cele tn care gazdele 
pornit cu pase lungi din 
prla- jumătate de teren. La o 
asemenea acțiune, chiar in min. 
1 șutul puternic al lui Radu a 
întâlnit bara transversală, Iar 
în min. 8, Ia o învăluire pe ari
pa stingă, efectuată de Clocir- 
lan, acesta a fost faultat clar 
In careu de Bucur șl lovitura 
de Ia 11 m a fost sigur trans
formată de NEMȚEANU. După 
acest gol Corvinul a început să 
păstreze mai mult balonul la 
mijlocul terenului și a devenit 
periculoasă ta atac, in min. 26 
Bucu nespingind cu dificultate o 
minge taaltă cane amenința să 
intre sub transversală. Egalarea 
survine In mln. SO cind, după 
O suită de trei lovituri de colt 
consecutive, Ia cea din urmă, 
executată de Klein, Bucu ezită 
să lasă deși mingea plutea tn 
careul de 4 m. Anton șl Gheor
ghiu, presați de Bucur, vor să 
Intervină, dar GHEORGHIU tri
mite cu capul In proprla-1 poar
tă. In repriza secundă Politeh
nica forțează victoria, jocul de
vine mai nervos și mal pv 
cursiv ca ta primele 45 de mi
nțite. Inițiativa rămtoe de par
tea gazdelor dar hunedorenil 11 
marchează sever pe Nemțeanu

in 
P«

formația studențească, 
care 

11 sini 
câ in 
aplica 

pentru 
parti-

au 
au 

pno-

LA O VICTORIE LEJERA, LA UN

POLITEHNICA IAȘI 1 (1)
CORVINUL HUNEDOARA 1 (1)

Stod’on „23 August" ; teren foarte 
bun ; timp frumos dar rece ; specta
tori — circa 12 000. Șuturi : 13-10 (pe 
poartă : 5—3). Camere : 3-7. Au mar
cat: NEMȚEANU (min. 8 - din penal
ty), respectiv GHEORGHIU (min. 30 — 
autogol).

POLITEHNICA : Bucu - Munteanu, 
ANTON, URSU, CIOCIRLAH - RO- 
MILA, Gheorghiu, Florean (min. 59 
Burdujan), M. Radu (min. 70 C. lo- 
itescu) — Cioacă, Nemțeanu.

CORVINUL : Alexo - Rednic. ĂN- 
DONE. DUBINCIUC, BOGDAN - Pat
eu, Oncu, KLEIN — Gabar, Cojoconr 
(min. 78 Găîon), Bucur (min. 66 
rroveanu).

A arbitrat foarte bine I. rgna 
mișoaro) ; la linie : D. Va troc 
rad) și I. Dima ghișoora).

Cartonașe galbene: ANTON, ONCU, 
GABOR, GALAN.

Trofeul Petschovschî : 10.
La speranțe : 1-0 (1—0).

Tir-

(TI- 
(A-

I 
I

fl pe Cioacă și se apără supra
aglomerat lăsînt sarcinile ofen
sivei aproape exclusiv pe seama 
lui Gabor, care Insă nu este 
talr-o zi prea inspirată. Jocul 
este frumos, se face mare risi
pă de efort, apărările intervin 
foarte energic și o In această 
cauză fazele reale de gol Upsesc 
apr on pe cu desăvârșire. In 
mele minute ieșenii joacă 
fundașii la centru dar nu 
șese să încline balanța in 
voarea lor deși Gheorghiu 
min. 82 șl 88 are două bune po
sibilități de a înscrie, dar ambele 
•ale 
cate

ulti- 
cu 

mu
ta
ta

reluări cu capul sînt blo- 
de Alexa.

Radu URZICEANU

FINAL CU EMOȚII

CÎND NIMENI NU MAI CREDEA..
2 
1 

teren b

lost mal 
îșl s-au 
min. 49, 
ste pre- 
ucurescu 
sare in
ie o du- 
e®nu II, 
toamnei, 
> de or- 
landicap.

rezerva 
n la 
min.
Sare

țu-
58)
are

•Tll
i locului 
n?.in. T 

regula
re «_0. 

spere de 
ril cedar 
șut de 

modifl- 
14 exirtă 
ei de «zi 
td Mei un 

uffitknel*

PITEȘTI, 24 (prin telefon)
Propulsată în atac de un pu

blic entuziast, care a onorat în 
număr mare derby-ul, F.C. Ar
geș a declanșat din start ofen
siva, încercînd învăluiri pe am
bele flancuri. Hărțuită mereu, 
defensiva oaspeților cedează in 
min. 17 la o acțiune pe aripa 
stingă ; Ignat, infiltrat pînă in 
apropierea liniei de fund, cen
trează spre careul mic, RADU 
II, din cădere, Împinge balo
nul in plasă, lingă bară. 
Replica Stelei este promptă, 
dar lipsită de consistență în 
ta-a de construcție și, în aceste 

âiții, ajutoarele de 
ale lui Balint, singurul 
percutant al echipei, 
multă vreme, fundașii 
rin și Fodor. După faza-peri- 
col din min. 35 („cap", din a- 
propiere, Balint, venit în vi
teză la o centrare), pînă la 
sfirșitul primei jumătăți mai 
înregistrăm doar două faze no
tabile : cele din min. 39 și 42, 
cînd Jurcă și, respectiv, Stoica 
au fost foarte aproape de gol. 
La reluare, gazdele atacă pru
dent, reținut de teama de a nu 
primi gol, întrucît — cu Șt. 
Popa în teren, in linia media
nă — formația oaspete „leagă" 
mal mult, devine din ce in ce 
mal incisivă în careul lui Cris
tian. Deși ofensiva ei este spo
radică, echipa F.C. Argeș trece 
pe lingă... 2—0 de eîteva ori : 
în min. 75 (la barele lui... E- 
duard, la un pas de autogol, și 
Turcu) și, mai ales, in min. 79, 
cind, la un fault comis în ca
reu de Fodor asupra lui Nica, 
Radu II va executa defectuos, 
permițindu-i lui Nițu aă res
pingă in corner. Steaua simte 
pulsul scăzut al partenerei șl 
se năpustește in atac. In min. 
82, Cîmpeanu îl „bate" pe Cris
tian, dar pe linia porții apare 
Ignat, care respinge cu mina;

nădejde 
Înaintaș 
vor fi, 

FI. Ma-

F.C. ARGEȘ 
STEAUA

Stadion „1 Mai" f 
timp irworit, dar rec« ; spectatori — 
circa 25 000. Șuturi : 13—13 (pe poar
tă : 5—5). Cornere : *—3. Au marcat: 
RADU N (min. V7), IOVANESCU (min. 
90), respectiv MAJARU (mto. *3  dta 
1'1 m).

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN - M. 
Zamfir. Moiceanu, STANCU, Tulpan
- IOVANESCU, Badea. Ignat - NICA, 
Radu II, Jurcă (min. 46 Turcu).

STEAUA : Nițu - Angbellnl (min. 
32 Eduard), Iovan, FL, MARIN, Fodor
— Minea (min. 46 ȘT. POPA), Sltoloa, 
Mureșan — BALINT, Cîmpeanu N, MA
JARU.

A arbitrat bine FL Popescu ; la li
nie : S. Pantei Imorvescu (ambR 
Ploiești) și Gr. Maccvef (Deva).

Cartonașe galbene : RADU M, 
VAN, FL. MARIN.

Cartonașe roșii: IOVAN.
Trofeul Petschovschî: 9.
La speranțe : 3—0 (2-00.

BACĂU, 24 (prin telefon)
Atmosferă londoneză pe sta

dionul din localitate — umi
ditate, valuri de ceață, frig | 
dar meciul l-a încălzit bine pe 
suporterii formației locale, l-a 
Încălzit pentru că gazdele, IncS 
din start, au realizat o suită 
de faze spectaculoase și cu un 
grad de mare periculozitate la 
poarta excelentului Suiciu, ca 
urmare a unui joc bine gîndlt 
de mijlocași (mai ales de 
Șoșu) și desfășurat pe un front 
larg, cu dese învăluiri, cu pre
dilecție pe partea rapidului 
Șoiman. Dar, trebuie să spu
nem că echipa băcăuană l-a £ 
necăjit pe spectatori prin mul
te ratări, cit pentru un cam
pionat întreg I Minutele 4 (cap 
Elisei, Suciu s-a aruncat im- 
piedicînd golul) gi 10 (șut al 
lui Șoiman în „transversală", 
de la 8 m) au fost de „foc" a- 
nunțînd deschiderea scorului 
care avea să se petreacă in 
min. 11 : Antohi a „întors" in
teligent o minge in careu, de

pe partea dreaptă, fundașul 
Murar a ezitat o fracțiune de 
aecundă, suficientă pentru ea 
CHITARU să înscrie un gol 
frumos. Băcăuanii se dezlănțuie 
In atac, timișorenii se apără cu 
dificultate, Suciu intervine eal- 
vator în minutele 22 și 24 la 
șuturile lui Șoșu și Antohi, dar 
are și șanse la ratările Juâ Șo
șu șl Șoiman în min. 35 și 41.

In repriza secundă, gazdele 
forțează desprinderea pe care 
o realizează în min. 78 : An- 
drieș execută o lovitură liberă, 
Antohi trimite cu capul, Sucia 
respinge și ȘOȘU, aflat In a- 
propiere, trimite balonul 
2—0, deși putea fi 1—1 
nutul 53, cînd Ursache 
o intervenție salvatoare „ ...

Anghel. In minutele 80, 
șl 84 — faze de mare 
create de Murar și Pa- 
fondul unei superficia-

S.C. BACĂU 
„POLI" TIMIȘOARA

2 n>
1 (Ol

-NESCU

IMEAZA

CURSULUI 
I NOIEM- 
t — Unlv.

Tg. Mu- 
v anulat; 
»jC, Bihor 

V. S.C. 
ara 1; VI. 
(pauză) 1; 
aua (final) 
a — rMna- 
I. Constan- 
c; X Poli. 
-Ji) x; XI.

(ItaaJ) x; 
- F.C. cm 
da Rm. V. 
FOND TO- 
*71.079 LEI.

rindul lui Cîmpeanu să ra- 
penalty-ul trăgînd cu sete 

: „transversală". In min.

este i 
teze 
peste .,
84, un voleu al lui Șt. Popa tri
mite mingea în stîlpul sting. Un 
minut mal tîrziu, Majaru este 
agățat în careu de Cristian, Ie
șit în disperare de cauză. De 
data aceasta va fi gol, MAJARU 
tansformind plasat lovitura de 
Ia 11 m. F.C. Argeș joacă to
tul pe o carte șl atacă cu a- 
proape toată echipa. In min.
89, obține un corner, puține se
cunde după aceea, la un fault 
al Iul Stoica asupra lui Ttjrcu, 
o lovitură 
puțin 
Stelei 
bitrul 
turii 
parcă 
colțul
recurge la un gest nesportiv șl 
este eliminat). Victorie in min.
90, care face să exulte „tribu
nele".

Gheorghe NICOLAESCU

liberă de la 17 m, 
lateral dreapta. „Zidul" 
nu respectă distanța, ar- 
dictează repetarea lovi
și IOVANESCU așează 
cu mina mingea sus, la 
scurt. (După gol, Iovan

AUTOGOL IN MINUTUL 90
RM. VILCEA, 24 (prin telefon)
Rar se poate vedea un meci 

lipsit de faze de poartă, 
spectaculozitate, așa cum 
fost cel dintre
Vîlcea și F.C. OF.. Ambele e- 
chipe s-au angajat într-nn joc 
de uzură, în care au abundat 
doar obstrucțiile, cullmiintad 
cu eîteva altercații, loviri fără 
balon, care 1-aiu făcult pe 
conducătorul jocului să acorde 
nu mai puțin de trei cartona
șe roșii. Au fost eliminați, 
mai întii, in min. 30, Cățoi și 
Alexandru, pentru ca, în min. 
80, și Bumbesou să ia drumul 
spre vssitiare. Ușor d*  imagi
nat, deci, cam cum au decurs 
lucrurile în această partidă. 
Cind mulțl dintre spectatori, 
nemulțumiți de desfășurarea 
jocului, părăseau tribunele —

de

Chimia Rm.

deși echipa lor favorită condu
cea cu 1—0 (înscrisese STAN
CA, în min. 60, eu un șut a- 
nemic din apropiere) — a ve
nit lovitura de teatru; oaspe
ții, in Inferioritate numerică, 
au reușit, In ultima secundă a 
întîlnirii, să egaleze, Imprevi
zibil, prin... fundașul PREDA, 
care, țrimițînd o minge cu 
boltă spre propria poartă, 
peste portarul Pavel, a făcui 
ca balonul să sară din pămînt 
sub transversală! Un resrulltat 
de egalitate nefiresc după des
fășurarea jocului — ața slab 
cum a fost el —, In care for
mația locală a dominat mai 
tot timpul. Partida a început 
curajos din partea oaspeților, 
două contraatacuri (Iemamdi 
mim. 4 șl Bumbescu min. 10) 
dinid emoții formației locale.

GAZDELE

In gol. 
In ml- 
a avut 
la șu-

tul lui
82, 83 
pericol 
lea pe 
litățl a defensivei locale, de 
care nu vor scăpa In ultimul 
minut, cind Ia centrarea Iul T.

Stadion „23 August" : teren moale ; 
timp friguros, ceață ; spectatori — 
— circa 5 000. Șuturi : 19—1 (pe poar
tă : 14—5). Cornere : 8—3. Au morcol: 
CHITARU...............................
respectiv

S. C. 
drieș, C. 
(min. 88 
vilă (min. 62 Penoff), ȘOȘU — 
MAN, Antohi, CHITARU.

„POLI" TIMIȘOARA : SUCIU 
MURAR, Bocănicl, ȘERBANOIU, 
mane (min. 58 Giuchici) — 
T. Nicolae, Șunda, Bozeșcn 
75 Ștefanovicl) — Anghel, PALEĂ.

A arbitrat bine C. Teodorescu ; d 
linie : N. Gogoașe (ambii din Bo
nta) șî I. Velea (Craiova).

Cartonașe galbene : GIUCH’CT,
ANDRIEȘ.

Trofeul Petschovschî : 9.
La speranțe : 1-0 (0-0).

(min. 11), ȘOȘU (min. 78), 
GIUCHICI (min. 90). 
BACĂU : URSACHE -
SOLOMON, Lunec, 

Cărpuci) — I. Solomon,

An- 
EUsei 

Mo- 
ȘOI-

Leh-
Morreo, 

(mir».

Nicolae, Paîca retrimite balonul 
in careu si GIUCHICI reduce 
din scor.

Stelian TRANDAF1RESCU

DOUA GOLURI, OASPEȚII
JIUL PETROȘANI 
PETROLUL PLOIEȘTI

Stadion Jiul ; teren bun ; 
sorit, dor frig ; spectatori 
5 000. Șuturi : 1O-V (pe poartă : 5—4). 
Cornere : 2—8. Au marcat r VIZITIU 
(min. 14) șl VARGA (min. 39).

JIUL : CAVAI - Popa, Neoau, VI
ZITIU, P. Grigore (min. 69 STANA) 
— Varga, Dina, MUIA — Stoinescu, 
M. Marion (min. 60 Șumvlonechi), 
BALUȚA.

PETROLUL : Mîrrea — Cojoconr 
STANCIU, BUTUFEI, Pancu - Ștofă- 
nescu, Gălățeanu (min. 46 Cazarea | 
min. 79 Brotosin), O. Grigore — Ma
rian, Si maci u, Călin.

A arbitrat foarte bine I. Crăciunee- 
eu ; la linie : Gh. Constantin (am
bii din Rm. Vîlcea) șl A. Mustățea 
(Pitești).

Cartonașe galbene : POPA, VARGA 
ȘTEFANESCU, STANCIU.

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe : 2—1 (1-0).

Șl... 1-1

2 (2) 
0

timp to-
- circa

PETROȘANI, 24 (prin telefon)
Final de stagiune aici, sub 

muntele Straja, înzăpezit, fi
nal de stagiune victorios pen
tru Jiul, care a reușit o vic
torie frumoasă In dauna unul 
adversar care a jucat mult mal 
Jblne decit a făcut-o, cu eîteva 
gile in urmă, pe stadionul din 
Ploiești.

Intr-adevăr, Petrolul • dat • 
ripostă bună, mal ales în ulti
mele 45 de minute, cind s-a 
arătat mai sigură de ea, a 
dominat mai mult, dar a șutat 
foarte puțin. Trebuie să trecem 
in contul ploieștenilor două au
turi expediate in bara trans
versală (O. Grigore — min. 28 
și Butufel — min. 80).

De cealaltă parte, Jiul a a- 
vut o linie de atac mal 
Impulsionată in special

CHIMIA RM. VILCEA 
F. C. OLT

vivace, 
de a-

1
1

(0) 
(O)

tot pentru că In conti- 
vllcetnii s-aiu instalat la 
jocului atacînd necon- 
tnsă, parcă legați la 

Să notăm totuși două 
ceva mal dlare: Gîngu 

19) — șut din careu dta-

Atîta 
nuare 
cîrma 
tenii, 
ochi, 
ocazii 
(min, , . .
tr-o bună poziție, dar Ariciu 
a fost la post, și lovitura libe
ră executată de Teleșpan (min. 
41), cînd Preda a reluat balo
nul in afara spațiului porții. 
Și duipă pauză aspectul jocu
lui este neschimbat cu Chimia 
la timonă și în sfirișit In min. 
59 aveam să vedem singura 
fază de fotbal, cind în urma 
unei combinații reușite 
Cincă și ~ 
expediat 
vimclu și 
corner.

între
Cairabatgeac’ ultimul a 
un șuit puternic la 
Ariclu a respins în

Gheorghe NERTEA

Stadion .,1 Mai**  ; teren ban ; timp 
frumos dac rece ; spectatori — drea 
8 000. Șuturi : 11—5 (p« poartâ : S-1), 
Cornere :
CA (min. 
tofloQ.

CHIMIA .........................-
da, BASNO, CINCA — Savu, A^ejcao- 
dru, CARABAGEAC - Ooflcd (min. 
79 Vacarlu), Gîngu, Stanca.

F. C. OLT : ARICIU - BiHWwcu. 
kmațcu (min. 19 State), Bumbesou, 
MATEI - Câțoi, Bolour, EHimie - M. 
Popescu, lamandi', Pîțurcâ (min. 75 
Prepelița).

A arbitrat foarte bine R. Matei ; 
Ia Nn ie : P. Baloș (ambii din Bucu
rești) șî l, Veneș (Sf. Gheorghe).

Cartonașe galbene : BALAUR.
Cartonașe roșii : CAȚOI, ALEXAN

DRU, BUMBESCU.
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 2-0 (O-O).

celași Bălută, evidențiat de fle
care dată. Chiar in min. 14, el 
execută, de pe dreapta, o lo
vitură liberă indirectă, paralel 
eu poarta, și cel mai înalt ju
cător de pe teren, 
venit din apărare, 
deasupra celorlalți si 
capul : 1—0. Cel de 
gol va fi marcat in 
Băluță centrează de __ __
Dina sutează, Mirzea resping*  
exact Ia VARGA si acesta tri
mite In gol : 2—0.

In partea a doua a jocului 
trecem în contul Jiului o mare 
ratare (min. 54), 
șutează pe lingă 
De asemenea, in 
mulanschi are șl 
foarte bună dar 
preluarea balonului 
porții și, astfel, se scrie înche
ierea primei jumătăți a cam
pionatului aici, la Petroșani, 
unde gazdele obțin o victorie 
prețioasă, dar trebuie s-o spu
nem după ee în repriza se
cundă au trecut prin mari e- 
tnoțli.

vizitiu; 
se ridici 
Înscrie c« 
al doilea 
min. 39 l 

pe stingă;

dnd Băluță 
poarta goală 1 
min. 62, Șu- 
el o poziție 
nu reușește 

în fața

9-3. Au marcat > STAN-
60), PREDA (min. 90 — <n>

ț_ Puvel__- Toloșpan, Pre-

Mircea TU DO RAN

Ieri In Divizia R««

METALURGISTUL CCCIR
®. T. A. 0 0

La Cugir s-a disputat iert. por> 
tilda dintre Metalurgistul șl U.T. 
Arad, contând pentru Ultima eta
pă a turului Diviziei ..B", seria a 
in-a. Meeliul s-a terminat cu 
scorul de 0—0. (M. VILCEANU,
coreso.)



FINALIȘTII CUPEI DAVIS '82
ÎN PREZIUA STARTULUI

A IX-A EDITIE A JOCURILOR ASIATICE
Tenișmanii americani pav să 

fie îngrijorați, itiaintea startu
lui lor în finala „Cupei Da
vis", pe care o vot dispuț i, în- 
cepind de mlinc, la Grenoble, 
în compania echipierilor Fran
ței. După cum se știe, fran
cezii au amenajat un teren 
special în incinta Palatului 
sparturilor din orașul care a 
găzduit in 1968 „Olimpiada 
albă", folosind pentru aceasta 
clasica zgură roșie. O suprafață 
de joc lentă, menită sâ inco
modeze pe adversari, obișnuițl 
mai mult ' ' ’ 7'
suprafețele sintetice, în această 
perioadă a anului. Edificatoare, 
în acest sens, este opinia ex
primată de Arthur Ashe, căpi
tanul nejucător al echipei 
S.U.A.. care după ce a făcut 
cunoștință cu terenul * de la

cu cimentul și cu

Grenoble a declarat următoa
rele : „Scorul victoriei noastre 
ar tl trebuit sâ fie 5—0 sau 
4—1, dar acum aș fi mulțumit 
și cu un 3—2—“ In privința 
formației care va intra in te
ren, Ashe n-a făcut precizări, 
dar este foarte probabil ca in 
meciurile de simplu lui John 
McEnroe să i se alăture Gene 
Mayer sau Elliot Teltscher.

Aceeași dilemă, in privința 
alcătuirii echipei, pare să exis
te și de partea franceză. Jean- 
Paul Loth, căpitanul nejucător 
al gazdelor, dispune cu cerU 
tudine de Yannick Noah ca 
nr. 1, iar pentru cel de al 
doilea echipier, are de ales In
tre Henri Leconte și Thierry 
Tulasne. Pentru dublu, fran
cezii vor folosi probabil pe 
Noah șl Leconte.

@ Punctaje mari in întrecerile (iiiniiaștilor, dominate 
de sportivii clilnezl © înotătorii Japonezi au obținut 
5 medalii de aur • Câlârcții indieni la primele succese

NEW DELHI. Disputa gim- 
naștilor din cadrul concursu
lui p» aparate la a IX-a edi
ție a Jocurilor Asiatice s-a 
desfășurat la un (nalt nivel de 
calitate șl a fost deosebit de 
echilibrată, ceea ce se poate 
vedea șl din punctajele ridi
cate de la 
cîștigătoril : 
Li Su Gil 
și Li Ning .
p, sol Tong Fel CR.P. 
neză 19,80 p, 
LI Chol ~ 
nă), Li 
neză) șl 
ralele :
nla), sărituri: Lou Yun (R.P.

fiecare aparat. Iată 
BĂRBAȚI : Inele: 
(R.P.D. Coreeană) 

(R.P. Chineză) 19,80 
“ --------- Chi
ca! cu minere : 

Hon (R.P.D. Coreea- 
Xiaoplng (R.P. Chl- 
Li Ning 19,80 p, pa- 
Kijl Gushiken (Japo-

Chineză) ; FEMEI : bîrnă 1
Wu Jianl (R.P. Chineză) 19,80 
p, sol : Choe Jong Sil (R.P.D. 
Coreeană) 19,85 p, sărituri : U 
Chulllng (R.P. Chineză) 
p, paralele inegale : Wu 
19,80 p.

In concursul de înot 
tivii japonezi domină tntrece-

19,525
Jianl

spor-

rile. Pînă acum ei au cîșligat 
5 din cele 6 probe ale :om- 
petiției. Alte victorii la băr
bați, la 100 m șpate — Hide- 
toshi Takahashi 2:08,33 și la 
200 m fluture — Thihei Saka 
2:04,97. In cursa feminină le 
200 tn spate victoria a reve
nit înotătoarei sud-coreen» 
Choi Youn Hee cu 2:21,96.

Sportivii indieni, gazdele 
acestei mari competiții poli
sportive, au cîștigat marți pri
mele lor medalii de aur la ac
tuala ediție. In probele de că
lărie.

SCHIORII ALPINI LA STARTUL
UNOR MARi COMPETIȚIi

„TROFEUL CARPAȚI» LA HANDBAL MASCULIN

zătoare. Bela Bartalos, porta
rul formației Ungariei, hand
balist cu o vastă experiență 
(34 de ani, aproape 300 de 
jocuri în prima reprezentativă), 
a fost pur și simplu deconcer
tat de viteza ofensivei noastre, 
de puterea aruncărilor iul 
Stingă, Roșea sau Dumitru. 
Pentru a nu-1 descuraja com
plet, antrenorii au fost nevoiți 
să-l schimbe cu Alpar Jegehys, 
care nici el n-a putut face 
mare lucru atunci cind fazele 
echipei noastre s-au derulat în 
mare viteză. Din păcate, cind 
s-au detașat la 18—10 (min. 38) 
tiăiețli noștri au scăzut ritmul, 
«incercînd să-1 incinte pe spec
tatori cu artificii care n-au 
reușit. Ei au dat astfel posibili
tate partenerului să revină prin 
contraatacuri încununate de 
succes (mai ales prin Gyurka) 
și să obțină o reducere a han
dicapului : 24—20 (min. 55). Fi
nalul reprizei i-a găsit pe 
handbaliștil români din nou 
mobilizați, și astfel succesul a 
recăpătat ceva din proporțiile 
firești. Această lacună adesea 
manifestată de tricolori este o- 
bligatoriu să dispară, pentru că 
In grelele confruntări care ur
mează este nevoie de concen
trare maximă, continuă, de se
riozitate deplină în joc. Au în
scris : Stingă 11, M. Volnea 5, 
Dumitru 3, Drăgănită 3, Roșea

3, Oprea 1, Mlronluc 1, Bedi- 
van 1
Gyurk*  
dits 4, 
2, Lele 
Petkov 
garta).

Campioana olimpică, forma
ția B. D. Germane, a avut po
sibilitatea, în partida cu Româ
nia „B“, pe care a ciștigat-o 
cu 25—17 (12—10), să-și reca
pete, întrucitva, optimismul. 
Formația noastră i-a opus re
zistență reală doar in prima 
repriză, cedînd apoi Îndeosebi 
in apărare, fie pentru că ju
cătorii n-au coeziunea necesa
ră, fie că nu sînt dispuși la 
marile eforturi cerute de a- 
ceastă fază a jocului. Nu este 
insă mal puțin adevărat faptul 
că reprezentativa R. D. Germa
ne a dovedit un potențial o- 
fenslv mult mal mare decit al 
partenerului, derutindu-1 adesea 
șl lmpunlndu-se prin aruncări 
puternice. Au marcat: Pester 6, 
Wahl 5, Hauck 4, Schmidt 4. 
Pysall 3. Krflger 2, Nagora 1 — 
pentru R. D. Germană, Ghimeș
4, Jlanu 3, Pop 3, Porumb 2, 
Bădosu 1, Georgescu, X, NIcu- 
lae X, Nagy X, Marc X — pen
tru România „B“. Au arbitrat 
Hansrfldi Rykart și Heiner 
Kilchenmann (Elveția).

Intr-un meci foarte echilibrat, 
reprezentativa Uniunii Sovietice 
• tntreeut cu 26—25 (15—16) e-

— pentru România, 
8, P. Kovacs 5, Szaba- 
Horvath 2, M. Kovaes 
L Au arbitrat Veselia 
și Simeon Saev (Bul-

cbipa Poloniei. în această par
tidă, Polonia a ratat un „egal*  
sau chiar o victorie, din cauza 
numeroaselor greșeli din atac, 
dar și din apărare, săvirșite in 
a doua parte a meciului. Au 
înscris : Belov 8, Sevțov 7, 
Kușniriuk 3, Vasiliev 3, Kl- 
deaev 2, Ampilogov 2, Novițki 
1 — pentru U.R.S.S., Waszkle- 
wiez 9, Koznia 6, Venta 4, 
A. Tluczynskl 2, Dziuba 2, Paz- 
dur 1, Garpiel 1 — pentru Po
lonia. Au arbitrat Marin Marin 
și Ștefan Șerbaa (București).

Cele două mari reuniuni de 
concursuri ale schiului alpin, 
„Cupa mondială'*  și „Cupa Eu
ropei" vor programa primele 
întreceri chiar peste citeva 
zile. Astfel, la 5 decembrie, la 
Laax (Elveția) va avea loc o 
curșă masculină de coborîre ; 
la 7 șl 8 decembrie la Val 
d’Is&re (Franța) se vor des
fășura curse feminine de co-

DIRECTOAREA C.I.O.
In vizită la moscova

MOSCOVA (Ager preș). — 
La Moscova a sosit, intr-o vi
zită consacrată studierii unor 
probleme legate de mișcarea 
olimpică, Monique Bețlioux, 
directoarea C.I.O.

BORDEAUX UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0
('trmare din pag. 1)

măitani amenință car «ui ad
vers. în mta. 14, craioven.il 
obțin o lovitură liberă de la 
22 m, la pătrunderea lui Că- 
măitaru, insă... Bălăci niu-1 in 
teren oa să transforme, șl stu
denții vot trebui imediat să 
se întrebuințeze, Donose (mim 
15) și, maa ales. Lung (min. 
17) intervenind cu succe» ta 
fața lui Lacombe și Giresse. 
Scăpat pe contraatac, Negriiă 
se va grăbi și va trage afară 
ta min. 18, dar cea mai pe
riculoasă fază se petrece 
mta. 23, cind Memmering

Stadion Municipal; teren moa-le; 
timp răcoros; spectatori — posta 
40.000. Șuturil 15-7 (pe poartă: 7—3). 
Comoro i 9—3. A marcat: GIRESSE
(mln. 50, cita penalty).

BORDEAUX l Ruffior — Donvonech 
(mln. 80 Llplnl). SPECHT. Trăson 
BRACQ - ȚIGANA Gtrosse. THOU- 
VENEL - MARTINEZ, Locomb». Mom- 
merlna.

UNIVERSITATEA l LUNG - Negrii*,  
TUI bol, ȘTEFANESCU, Unguroarvu — 
TICLEANU, DONOSE, Botdaonu (mln. 
83 Grifon), hrimescu - Goolgâu (mln. 
85 Clrțu), CAMATARU.

A arbitrat A. Garrido (Portugalia).
Cartonașe galbene: IRKMESCU, NB 

GRILA.

SQUASH, SPORTUL TUTUROR VIRSTELOR

l/n cititor ni s~a adresat 
telefonic (li cerem scuza 
că nu i-am reținut craci 
numele) cu rugămintea de 
a spune tn citeva cuvinte 
ce fel de sport este „squa- 
sh“-ul. Zilele trecute ziarul 
nostru anunțase rezultatul 
meciului de la Birmingham, 
pentru titlul mondial, din
tre pakistanezul Jhanglr 
Khan (vechiul deținător al 
titlului) ți australianul 
Dean Williams, primul ciș- 
tigtnd cu 9—2, c—9, 9—1, 
9—1.

Potrivit „Ghidului Marabout 
al tuturor sporturilor" (Bru
xelles. 1970), squash-ul a apă
rut la începutul secolului al 
17-lea, într-o... închisoare din 
Anglia I Cel închiși pentru 
datorii, prin forța împrejură
rilor, nu dispuneau de spa
țiul necesar pentru a juca 
„jeu de paume" (strămoșul 
tenisului) șl de aceea au in
ventat ,,squash-ul“, care'are 
nevoie de un teren mult mal 
mio șl doar de 3 pereți (unul 
ta față șl doi laterali). In se
colul al 19-lea acest sport a 
fost adoptat de aristocrația 
britanică, Înainte de a deve
ni realmente popular.

Squash-ul este jucat de 
bărbați șt de femei, indiferent

d« virată, ou mici rachete ro
tunde (lungi de 88 ora, cu • 
„sită*  de 14 om șl ctatărind 
174 gr) șl ou o minge tare 
(44,3 ram diametru șl grea 
de 28,34 gr.), tatr-o încăpere 
goală (fără ferestre) șl de 
9,73 m pe 5,55 m, cu pereții 
tnalțl de 4,87 m. Pe peretele 
din față, numit „fronton*,  
slnt trasate două lindt, parale
le cu solul, una la 0.50 m șl 
alta la 2,30 m. Solul (poate a 
din parchet, ciment, linole
um etc.) are o zonă, așa-zisă 
de serviciu, trasată la 3 m de 
peretele din fundul terenului.

Jucătorul aflat la serviciu 
(prin rotație) lovește mingea 
care trebuie să atingă pere
tele din față, deasupra liniei 
de 2,30 m. Mingea ajunge de 
aid la adversar care o loveș
te fie din voleu, fie după ce 
a atins pămlntul o dată (cel 
mult 1) șl care o poate trimi
te tn oricare din cel 3 pereți, 
cu condlțlla ca ea să atingă 
șl „frontonul*.  De aid mingea 
revine la jucătorul aflat la 
serviciu, care procedează la 
fd, apoi la celălalt șl tot așa 
mai departe, plnă oe unul 
greșește (fie că nu poate pre
lua mingea, fie că ea cade 
de două ori sau mal mult pe 
podea, fie că nu atinge „fron
tonul*  etc). O partidă de 
squash (ou S jucători) are 3 
seturi (din 5) de dte 9 punc
te, Squash-ul pretinde, printre 
alte calități : viteză, tademl- 
nare. forță, rezistență etc.

ta 
e- 

xjcuLĂ foarte pred» lovitura 
liberă de ta 19 m, insă Lung 
este la posit. Presiunea echi
pai franceza crește. Trăsor va 
rata (cap — min. 26), Ungu- 
neanu șl Ștefănescu se vot 
opune la „ghiuleaua*  iui Ți
gana (min, 30), iar Thouvenel 
via șuta imprecis din bună 
Poziție, ta min. 31. Apărarea 
craioveană respiră în mita. 33, 
dar Donose, Țicleamu șl Bel
deanu nu reușesc să finalize
ze o bună șarjă ofensi/vă ta 
mta. 34, ctad masivul Cămă- 
taru totlrzie pasa de gol. A- 
crate acțiuni ofensive sperie 
formația gazdă, care se re
trage în jumătatea sa de te
ren, pentru a stopa atacurile 
ol'tene. In finalul reprizei, Ti- 
lihoi va interveni excelent în
mim. 39, sooțînd în corner cen
trarea periculoasă a lui Țiga
na. O primă repriză echilibra
tă, încheiată cu frumoasa pă
trundere a Iul Cămătaru, ta
min. 42, eu intervenția salva
toare a lui Trăsor, la cuirsa 
lui Geolgău din mim. 43 și cu 
marea ratare a lui Țicleianu, 
la c«rbtrarea lui Beldeanu ta 
min. 44.

începutul 
găsește pe 
și Ticleanu

hic, vor face mai mult un joc de 
menținere a rezultatului, tncer- 
cind să se apere cit mai exact 
și să-i țină pe jucătorii fran
cezi in „alertă" prin șutul) lui 
Donose (mln. 63) și lovitura de 
cap a lui C&mătaru (mln. 64). 
Formația locală va ataca mal 
mult, va rata prin Lacombe 
(mln, 67), Țigana (min. 71) și 
Memmering (min. 79) sau se 
va izbi de un Lung in zi mare, 
portarul craiovean apărind ex
celent in min. 68. 88 și 89. Cra- 
ioveni! pierd, insă Jocul lor ne 
dă speranțe pentru 8 decembrie.

Romeo VILARA

reprizei secunde îi 
Beldeanu (mln. 47) 
(min. 48) în situa

ții bune, Insă nici unul 
reușește să fructifice. Șl 
min. 50, golul 1 Țigana forțea
ză pe stingă, Intră in careu, se 
aruncă, păcălindu-1 pe arbitrul 
A. Garrido, care acordă pe
nalty. Execută GIRESSE, abil, 
șl Înscrie : 1—0. Din acest mo
ment, craiovenii, marcați psi-

nu
In

TELEX • TELEX • TELEX ț TELEX TELEX • TELEX ©TELEX © TELEX © TELEX
AUTOMOBILISM • tn raliul 

Marii Britanii după efectuarea a 
32 de probe speciale conduce 
finlandezul Hannu Mlkkola 
(Audi Quatro) ou un avana 

de peste 5 minute asupra com
patriotului său Henri Toivonen 
ionel Ascona). Sportiva franceză 
Mi ch tie Mouton (Audi Quatro) 
este, a treia la 6 minute de li
der.

BASCHET • Selecționata mas
culină a U.R.S.S. șl-a încheiat 
turneul ta S.U.A. jucînd cu se
lecționata Universității din lowa, 
pe care a tavins-o cu 78—68 
(42—34). Cosgeterul echipe! sovie
tice a fost Sabonis, autorul s 14 
puncte. Din cele 12 partide sus-

ținute, baschetballștU sovietici au 
dștlgat » șl au pierdut 3.

SCHI • Asociația internațio
nală a ziariștilor de schi (ALTS) 
a atribuit titlul de cel mai bun 
schior al anului 
elvețiene 
campioană a . ______
ultimei ediții a .Clipei Mondia
le". Este pentru a treia oară 
cînd o schloară primește 
trofeu după Hannl Wenzel (1980) 
și Marie-Thărăse Nadlg (1981) 
La acest referendum au partici
pat «7 ziariști din 11 țări. 
Enka Hess a obținut cu 5 vo
turi mal mult decit schiorul a- 
merican Phil 
de slalom

1982 sportivei
Erika Hess, triplă 

lumii șl laureală a

acest

Mahre. e Proba 
„supcr-glgant*  des-

tari la 
a fost

elvețienii 
< locuri:

fășwată 
Italia, 
schiorii 
primea*  
lUfijfl, 1. Gaspoz 1:51,95,

Bormta, 
domin a.tă 

clasați
1. Zurbriggen 

---- .—, — .    —, 3. Ju— 
lan l.-5a.2S, 4. LOscher 1:52,45, 5. 
Kunalt iugoslavia) 1:53,12, etc.

TENIS • Turneul feminin de 
la Sydney : Steinmetz — Mas- 
carin 2—8, 6—4, 6—3, Fairbank — 
Maleeva 8—1, 6—0, Kiyomura — 
Blount 7—5, »—6, 8—1, Pfaff — 
Leand 2—8, 6—1, 6—3, Mesker — 
Turnbull 8—4. 2—6, 6—3, Mand- 
Ukova — Sukova 6—4, 6—3, Gar
rison — Fromholtz 6—1, 3—6, 
6—3, Vermaak — Barker 7—5, 
6—2 • La Salvador (Brazilia) 
Soares — Hamonet 6—4, 6—4,
Fillol — Cano 6—3, 6—2.

ta 
de 
pe

borîre, slalom uriaș și combi
nată, după care, tot la Val 
d’Isere, va fi rîndul bărbați
lor să-și măsoare forțele la o 
ooborlre, un slalom super-uriaș 
și o combinată.

în „Cupa Europei", in 
cembrie, figurează 
singur concurs, 
Crans — Montana 
18 și 19 (coborîre).

de-
un
ta

doar
cel de 
(Elveția) la

CURSflL CICLIȘTI OPIN
Cînd — In p of ido unor gfc> 

«uri corn s-au ridicat împotri
va a-mestecâril amator Hex cu 
profesioniștii Ic startul Imtre- 
cerilcx cicliste — managerii 
competeII lor rutiere l|l frecou 
mulțumiți mtlnile, sezonul 198J 
urmînd sd aducd un „n-umăr 
de senzație* , printr-un „Tou< 
de France*  open, ia-tâ că un 
„veto’ neașteptat le transe 
mâ bucuria în uimire, lob 
iriți In cadrul adunării gen. 
raia anuala o Uniunii Națio
nale a Alerg ătorHor Profesio- 
■riști din Franța, cldl'lștll 
„profl*  s-au pronunțat tn una
nimitate „împotriva tuturor 
curselor open*  ți nu numai a 
„Turului 
produs 
franceză 
biciclete 
tlve. ded uniunea color care 
organizează întrecerile șl 
profită de pe urma chlnultoa 
relor evoluții a>le breslațllor 
cichsmulul, a decis da urgen
ță să se întrunească la Rov- 
boix, desigur pentru o stabili 
strategia. . îmbunărlî alergă 
terțiar.

Oricum, profesioniștii au^Oj 
Urmat - prin veto-*!  lor - 1
•Ucâ menita să-l impună 
n»R sportive, o atitudine care, 
sperăm, va Mna tendința con 
rtructorflor șl o organirotorPo 
de întreceri cicliste șpre rea 
Uzarea acekri „circ comun", 
umilitor pentru cel ce nu șl-o» 
făcut din sportul cu pedale o 
profesiune

Franței"--, lovitura a 
stupoare. Asociația 
a constructorilor de 
șl a cluburilor spor

CAMPIONATE, CUPE
în finala „Cupei campio- 
Afrlcil” (prima manșă) 

intîlnit la Lusaka (Zam- 
formația locală Powers 

egipteană 
Cairo.
reve- 
(1-0), 

de Chi-

• 
nilor 
s-au 
bia) 
Dinamo și echipa i 
Arab Contractors din 
Surprinzător, victoria 
nit oaspeților cu 2—0 
prin golurile marcate 
chini (min. 12) și Nasser Mo
hamed (min. 87). Returul 
avea loc 
Cairo.

• în 
(et. 18), 
tului au 
Celtic a 
cu 3—1 
ment cu 
sată, Dundee United (18 p) a 
întrecut cu 3—0 pe Hiber
nians, Iar Aberdeen (17 p) a 
învins cu 4—0 pe Șt. Mirren. 
Glasgow Rangers (14 p) a ter
minat la un scor alb cu Kil
marnock, in deplasare.

a

va 
duminica viitoare, la

campionatul Scoției 
fruntașele clasamen- 

obținut victorii clare: 
dispus de Motherwell 

și conduce în clasa- 
21 p ; următoarea cla-

• Meci restant în campio
natul Franței : Paris St. Ger
main — Toulouse 2—1. Invin- 
gătoarea se află pe locul 4 cu 
19 p, iar învinsa pe locul 9 
cu 16 p.

• După 11 etape in campio
natul Luxemburgului conduce 
Progres Niederkorn cu 17 p, 
urmată de Jeunesse d’Esch cu 
16 p (un joc mai puțin).
• în joc restant în campio

natul Angliei : Coventry — 
Ipswich 
engleze 
dintre 
(3-0) ;
ficat pentru turul 4. 
West Ham - 
amînat din 
impracticabil.

• în meci amical la Mo- 
hammedia (Maroc), echipa loca
lă Chabab a terminat la egali
tate (0—0) cu Bayern MOn- 
chen.

1—1. în Cupa 
s-a rejucat 
Arsenal și 

invingătoarea

Ligii 
partida 

Everton 
s-a call- 

Meciul 
— Lincoln a fost 
cauza terenului

La închiderea edifiei

PRIMA MANȘA A OPTIMILOR 0E FINALĂ ALE CUPEI U.E.F.A.

Alte 
decembrie.

de finală 3 leAseară au avut loc partidele fur din cadrul optimilor 
U.E.F.A.

Sorvetfe Geneva - Bohemians Fraga ?-2 (0-1)
Spartak Moscova - F. C. Valencia 0*~0
F. G Zurich - Benfica Lisabona 1-1 (0—01
F. C. Sevilla - F. C. Kaiserslautern î-0 {O-O)
Dundee United - Werder Bremen 2-1 (1-1)
S. C. Anderlecht - F. C. Sarajevo 5-1 (4-1)
F. C. K5ln - A, S. Roma 1-0 (1-0)
Bordeaux - Universitatea Craiova 1-0 (0—0)
oman ante tn ziarul de mîine. Meciurile retur vor avea toc

oriminlștrațlo t cod 79771 Bueuveștl, «ti. V Conte M. I*  I 4 4 |, tel centroid 11 7978 șl H 5054 iecț>o co.etp 12 St M i Intorurbon 437 r iele» ’I 35C romsc fioorol I F „Inforaoiio*
ventre «tidlnâtote i abonamente orte ItEXIM - departamentul eroon Import ore»S ’O 8o» 134-137 tele» •’ I3t Br-eeer», si». 13 Oecembrle m 7 4 I. I 8, 4

craioven.il

