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Joi, * * luat ifîrșit vizita o- 
flcială de prietenie a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolas 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, întreprinsă in Re
publica Singapore, la invitația 
președintelui acestei țări, 
Chengara Vcctil Devan Nair, 
fi a doamnei Nair.

După cum se vede, au fost 
chemați !a lot și Donose si 
Lung, de la Universitatea Cra
iova, ambii jucători avînd o 
foarte bună comportare in ul
timele meciuri de campionat 
și la Bordeaux.

★
Teri dimineață selecționabilii 

au efectuat un control medi
cal, 'ar după-amiază un antre
nament ne stadionul ,23 Au
gust". în cursul acestei dimi
neți, lotul reprezentativ pleacă 
pe calea aerului in Belgia, 
unde va efectua pregătiri iar 
marți ?0 noiembrie va susține 
un joc Ie verificare cu echipa 
Thor Waterșchei, din prima 
ligă belgiană, în orașul Gent.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
luat un cordial rămas bun de 
la șefu] statului singaporez, 
Chengara Veetil Dovan Nair, 
$1 de la doamna Nair.

In legătură cu rezultatele vi
zitei a fost adoptat un Comu
nicat comun.

★
Joi, președintele Republicii 

Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit in 
Malayezia intr-o vizită oficială 
de prietenie, la invitația 
Maiestății Sale Sultan Hajl 
Ahmad Shah Ibni Al-Marhum 
Sultan Abu Dakar, suveranul 
Malayeziei, și a Maiestății 
Sale Tuanku Hajjah Afzan 
Binli Tengku Muhammad, su
verana Malayeziei.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu, prima pe care un 
șef de stat român o face in 
această țară, s-a inserts din 
primul moment ca un eveni
ment istorie in cronica rapor
turilor de prietenie și colabo
rare statornicite între România 
șl Malayezia.

In Piața Parlamentului din 
Kuala Lumpur, capitala țării, 
a fost organizată o ceremonie 
in cadrul căreia s-au dat to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu ce’e 
mai inalte onoruri militare și 
civile.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu — care au fost înso
țiți de Ia aeroport de primul 
ministru al țării, Datuk Sri 
Dr. Mahathir Mohamad, de 
membri ai guvernului —, 
au fost salutați aici cor
dial de suveranul Mala
yeziei, Maiestatea Sa Sul
tan Haji Ahmad Shah Ibni 
AI-Marhum Sultan Abu Dakar, 
și Maiestatea Sa Tuanku 
Ilajjah Afzan Binti Tengku 
Muhammad.

După încheierea ceremoniei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
$1 tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost însoțiți de suveranul 
Malayeziei și regină la reșe
dința ce le-a fost rezervată pe 
timpul vizitei — „Istana 
Tetamu".

24 de ore la Farul Constanța

TALENTELE LITORALULUI NU HIBERNEAZĂ!
IEȘITA DIN CEȚURILE 

SFlRȘITULUI DE TOAMNA, 
care invă’uiau podurile, vechi 
și noi, de peste Dunăre, zl de 
primăvară la Constanta! Cum 
să nu te tenteze, atunci, un 
antrenament pe nisipul plajei 
de la Mamaia? ȘI ACOLO, 
PE MALUL MARII, se aflau 
la antrenament, miercuri di
mineața, o parte din jucătorii 
echipei de baschet Farul. Ce-i 
drept, și obligați de natura 
împrejurărilor : la Sala sportu
rilor, locul obișnuit de antre
nament și competiție, se mon
ta ringul de box, în vederea 
galei de la ora 17, care urma 
să reunească echipele de ju
niori ale clubului constănțean 
Farul și invitatului său, Do- 
brudja Toibuhin, din țara ve
cină și prietenă Bulgaria, club 
cu care Farul are multe întîl- 
niri amicale, „CEL MAI MA
RE VOLUM DE LUCRU din 
cadrul secțiilor clubului — ne 
spune președintele Farului, 
Ion Oiaru — ii depune echipa 
de maestre a gimnastelor". 
Atunci, un popas la gimnasti
că, în sala Tomis, acolo unde 
tși are lăcașul, programul fi
ind non-stop, de la 7 diminea
ța la 9 seara perindindu-se 
zilnic In medie 120 de sportivi 
(între 4 ani jumătate și 16!). 
La prim-le ore ale dimineții, 
antrenorul coordonator al sec

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reintilnil 
joi după-amiază cu suveranul 
Malayeziei, Maiestatea Sa 
Sultan Haji Ahmad Shah Ibni 
Al-Marhum Sultan Abu Dakar, 
și Maiestatea Sa Tuanku 
Hajjah Afzan Dinți Tengku 
Muhammad, cu prilejul vizitei 
protocolare a inalților oaspeți 
români.
Președintelui Nicolae Ceaușescu 

l-a fost conferit in cadrul in- 
tilnirii, de către suveranul Ma
layeziei, cea mai înaltă distinc
ție a Malayeziei — Ordinul 
„Darjan Utama Sri Makhota 
Negara", cu Colan.

Tovarășei Elena Ceaușescu 
l-a fost conferit, de asemenea. 
Ordinul „Sri Mahraja Manku 
Negara*,  clasa I, cu Colan.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a conferit suveranului Mala
yeziei, ca o expresie a priete
niei și colaborării dintre popoa
rele celor două țări, Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România", clasa I, cu eșarfă. 
Reginei Malayeziei i-a fost 
conferit Ordinul „Tudor Vladi- 
mirescu*.  clasa I, cu eșarfă.

★
Președintele Republicii So

cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit joi 
după-amiază pe primul minis
tru al Malayeziei, Datuk Sri 
Dr. Mahathir Mohamad, și so
ția sa, dr. Hasmah binti 
Mohamed Aii, care au făcut o 
vizită protocolară.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul 
Datuk Sri Dr. Mahathir 
Mohamad s-au întreținut cu 
cordialitate, procedind Ia un 
schimb de opinii — premergă
tor convorbirilor oficiale româ- 
no-malayeziene, care vor avea 
loc vineri — în cadrul căruia 
au fost abordate o serie de 
probleme privind relațiile din
tre cele două țări, conlucrarea 
lor pe plan internațional.

★
Prima zi a vizitei oficiale de 

prietenie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu șl a tovară
șei Elena Ceaușescu in Mala
yezia s-a încheiat printr-un 
dineu oficial, oferii la Palatul 
„Istana Negara". în onoa
rea distinșilor oaspeți ro
mâni de Maiestatea Sa regele 
Malayeziei, Sultan Haji Ahmad 
Shah Ibni Al Marhum Sultan 
Abu Dakar, și Maiestatea Sa 
regina Tuanku Hajjah Afzan 
Binti Tengku Muhammad.

ției, Matei Stânei, a condus 
un antrenament special (pe 
baza unui program alcătuit cu 
federația de specialitate) cu 
gimnasta Camelia Voinea (13 
ani), componentă a iotului 
național de junioare. Din e- 
chipa de maestre a clubului 
Farul (loc 3 la recentele „na
ționale"), Livia Dascălu este 
vizată — după cum ne-a spus 
antrenorul coordonator — pen
tru Universiada ’83, de la Ed
monton. „IN RAPORTUL 
„EXPORT“-„IMPORT“, ne
spune președintele secției de 
volei și membru în biroul clu
bului Farul, Gh. Constantines- 
cu — avem o balanță exce
dentară: legitimăm mai puțin 
decit acordăm dezlegări. Corc- 
lind această nouă situație eu 
promovarea unor foarte tine
re și talentate voleibaliste, ara 
scăzut media de vlrstă a echi
pei, m acest campionat, de la 
28 de ani la 21". DORIN JI- 
TARU, antrenorul echipei fe
minine de volei, ne și spune 
care sînt acesta tinere talen
tate: iMirela Cazangiu (15 ani, 
1,71 m), Mariana Miron (18 
ani, 1,22 m) și Mirela Nistor 
(15 ani, 1,81 rr.), aceasta din 
urmă componentă a lotului 
național de junioare. „Obiecti
vul nestru in campionat: cla
sarea in primele patru locuri 
șt, de ce nu?, o medalie de

„Trofeul Carpați“ la handbal masculin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI - TREI MECIURI, 
TREI VICTORII CATEGORICE
• România - R. D. (icrmanâ 21-22 • Azi, zl de pauza

BUZĂU, 25 (prin telefon). 
Opinia generală despre forța de 
prim rang a acestui al 21-lea 
„Trofeu Carpați*  la handbal 
masculin, susținută unanim da 
către specialiștii prezențl in 
Sala sporturilor din Buzău, este 
confirmată în fiecare reuniune 
de valoarea ridicată a întâlniri
lor, de dîrzenia șl ambiția cu 
care fiecare dintre participan
te îșl susține șansele șl, nu In 
ultimă instanță, de frumusețe*  
și spectaculozitatea fiecărui 
meci. A treia reuniune s-a in
tegrat perfect acestei atmosfe
re generale, oferind spectatori
lor — care iau pur și simplu 
cu asalt tribunele — întreceri 
care au entuziasmat, obligîn-

După prima manșă cu girondinii in „Cupa U.E.F.A." la fotbal

„CRAIOVA E DE DEPARTE CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ 
VĂZUTĂ LA BORDEAUX ÎN ACEST SEZON"

Presa franceză apreciază unanim evoluția jucătorilor noștri
Marele merit al Universității 

Craiova în această primă man
șă a „dublei" cu Girondins este 

Giresse, numărul 1 al girondinilor, nu poate ieși din „menghina" 
craioveană

bronz’. JULIANA ENESCU, 
căpitanul echipei feminine de 
volei a României la Universi
ada de la București, a născut, 
în preziua vizitei noastre la 
Farul, un băiat de 4,300 kg. 
Vastea ne-a dat-o soțul ei, 
fostul internațional de volei 
Romeo Enescu. URMĂTORUL 
TURNEU din cadru) primei 
divizii naționale de baschet 
sa va disputa, săptămâna vi
itoare, ia Constanța, așa incit 
pe irig. Ion Frățilă, președin
tele secției de baschet de la 
Farul, l-am găsit miercuri di
mineața la Sala sporturilor, cu 
treburi organizatorice. Un ini
mos activist obștesc. POSTA 
FLOREIISTA ELENA 3UHA- 
tEV, acum antrenoarea echi
pei feminine de floretă Farul, 
din Divizia „B“, se bucură că 
media de vlrstă a echipei este 
acum de 1G ani. Iar colegul ei, 
Gheorghe Iloria, cel care se 
ocupă de spadasinii clubului 
(Divizia „A"), mizează (în 
sfîrșit!) pe elementele băști
nașe. TINARUL BASCHET
BALIST Mihai Chirie (17 ani, 
2 m), promovat la Farul de la 
C.S.Ș. 1 este „curtat" de clu-

Paul SLÂVESCU

(Continuare în pag. 2—3) 

du-i să aplaude la scenă des
chisă.

Derby-ul zilei, intilnirca din
tre reprezentativa României si 
campioana olimpică, formația 
R.D. Germane. încheiat cu vic
toria tricolorilor, 27—22 (14—12), 
a confirmat doar In parte as
censiunea ritmică a handbaliș- 
tilor noștri. Dacă atacul a fost

Hrislache NAUM

(Continuare in pag 2-3) 

că a rezistat tensiunii extraor
dinare provocate de publicul 
din Bordeaux, care vedea în 

echipa olteană doar un parte
ner capabil să întregească o 
seară triumfală, cu anteceden
tele cunoscute (5—0 cu Cari 
Zeiss Jena și 4—0 cu Hajduk 
Split). Pronosticurile oscilau, 
dealtfel, între primul și al doi-

Ieri, la Tg. Mureș, A.S.A. — F.C.M, BRAȘOV 3—0 (0—0)
(Cronica meciului, in pag. 2—3)

In vederea meciului cu Italia, din preliminariile CE.

LOTUL RFPRF1FNTAIIV A TOST DEFINITIVAT
• Donose și Lung incluși in Iot ® Selecționabilii pleacă azi în 
Belgia ® Marți vor susține un joc de verificare cu echipa Thor

Waterșchei

Miercuri seară s-au reunit 
la București componenții lotu
lui reprezentativ, cărora li 
s-au adăugat ieri după-amiază 
Boloni și selecționabilii de la U- 
niversitataa Craiova, în vederea 
meciului cu Italia care va 
avea loc ia 1 decembrie, la 
Florența, în preliminariile C.E. 
Antrenorii Mircea Lucescu și 
Mircea Radulescu au ia dis
poziție următorul iot: Moraru 
și Lung — portari: Rednic,
Ștefăiiescu, Iorgulescu, Ando- 
ne, Ungurcanu și Munteanu II 
— fundași: Țlcleanu, Augustin, 
Boloni, Klein, Bălăci, C'ustov 
și Donose — mijlocași; Gcol- 
gău. Radu II, Cămătaru și 
Gabor — înaintași.

REZULTATE TEHNICE
România — R.D. Oarmanâ

27- 22 (14—12) 
U.R.S.S. — România „B"

30-14 (13- q 
Bolocha — Ungaria

28- 24 (14-113)
CLASAMENTUL

1. România „A* 3 3 0 0 to-to 6
2. U.R.S.S. 3 2 1 0 84-4» 3
3. Polonia 3 2 0 1 84-71 4
4. R.D. Oarmanâ 3 1 0 2 «V75 2
5. Ungara 3 0 1 2 74-84 1
4. România ,,B“ 3 0 0 3 59-85 0
• Aii MtM rl de pauzâ.

lea scor. Mai mult decit atit, 
Craiova era considerată a fi 
un adversar mai puțin aspru 
decît. predeceaorii, girondinii fi
ind siguri ca liesta, începută 
cu multe ore Înainte de fluie
rul inițial intr-un stadion arhi
plin (cronicarii au fost ne- 
voiți să facă alpinism pentru 
a ajunge la locurile lor), va 
atinge apogeul. Miercuri sea
ra. bătrînu] stadion girondin 
își aștepta idolii. „Decît Koln, 
de zece ori mai bine Craiova" 
— auzeam cu numai cîteva mi
nute înainte de meci, în timp 
oe valuri de spectatori luau cu 
asalt pînă și frumoasele ar
cade care aminteau de bătă
liile rugbyului și îi maii amin
teau cronicarului că acum cinci 
an) echipa României pierdea cu 
2—0, pe acest stadion, în fața 
Franței pe atunci tânărului Hi
dalgo. (Meciul tn care debuta 
Giresae).

Dar, odată meciul început, 
s-a văzut imediat că raportul 
de forțe e cu totul altul. Am 
putea spune că echipa craio- 
veană a ieșit din trac mai re
pede decît Girondins, ceea ce

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)



GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ -
Campionatul de baschet feminin După etapa a

NOI DIMENSIUNI O NOUĂ CALITATE!
Hotărîre importantă pentru extinderea în TOATE 
unitățile economice a unei activități sportive larg 
accesibile și cu efecte din cele mai favorabi’le asu

pra producției și stării de sănătate

OLIMPIA CÎȘTIGÂ
LA UN PUNCT

MECIUL CU VOINȚA

| MAI PUȚINE PU

S-a scris mult despre im
portanța gimnasticii la lo
cul de muncă, o activitate 
sportivă legată direct — 
așa cum o cer documente
le de partid referitoare la 
acest domeniu — de sar
cinile de producție, mijloc 
dintre cele mai eficiente
de menținere a sănătății, 
de stimulare și refacere a 
capacității de lucru. S-au 
făcut studii serioase și ex
perimente bine pregătite, 
au fost elaborate programe 

grupe de exerciții pen
tru diferite categorii de
virstă și profesionale, s-a
trecut la introducerea și,
treptat, la extinderea prac
ticării gimnasticii la locul 
de muncă în numeroase 
Întreprinderi și instituții.

Reluăm această temă 
pentru că, iată, zilele tre
cute, factori responsabili ai 
mișcării sportive și ai spor
tului sindical ne informau 
că, în prezent, această ac
tivitate cu multiple efecte 
pozitive (creșterea randa
mentului și obținerea unor 
parametri superiori de ca
litate, reducerea număru
lui de scutiri și absențe 
medicale) cuprinde peste 
1 100 HOC de participanți din 
aprox’rrativ 10000 de uni
tăți economice. Cu același 
prilej, se sublinia că cifre
le amintite nu sint, cîtuși 
de pufin, satisfăcătoare in 
raport cu cerințele actuale 
și că noile obiective sta
bilite vizează INTRODU
CEREA PRACTICĂRII

GIMNASTICII LA LOCUL 
DL MUNCA IN TOATE 
UNITĂȚILE ECONOMICE! 
O hotărîre care ni se pare 
a fi expresia unei depline 
și responsabile înțelegeri a 
contribuției deosebit de în
semnate pe care gimnasti
ca la locul de muncă poa
te și trebuie să o aducă la 
deprinderea tineretului cu 
practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice.

Fără îndoială, hotărîrea 
la care ne referim reclamă 
eforturi sporite, multă fer
mitate, o îndrumare te
meinică și un sprijin cit 
mai eficient din par
tea C.N.E.F.S, U.G.S.R., 
I.E.F.S. etc. N.j gîndim, în 
același timp, că reușita 
unei acțiuni de asemenea 
aripioare depinde In mare 
măsură de colaborarea ac
tivă a factorilor cu atribu
ții re plan local, de înțe
legerea mai mare pe care 
vor trebui s-o acorde în 
viitor conducerile adminis
trative, co nițelele sindicale, 
medicii din întreprinderi șl 
instituții. Pentru că. pînă 
acum, prea des se spunea: 
„La noi nu există condi
ții !“... „La noi nu permite 
specificul!'*..  „La noi..."

Gimnastica la locul de 
muncă are nevoie de NOI 
dimensiuni, dar și de o 
NOUA calitate. In prezent, 
de cite ori este analizată 
această activitate, de regulă 
sint citate aceleași exemple 
pozitive: Fabrica de cio

rapi de la Sebeș Alba, Fla
căra roșie din București, 
Confecția — Vaslui, Con
fecția — Oradea, Tricotaje 
Moldova, Farmec din Cluj- 
Napoca... Nu este, oane, 
semnificativ și acest număr 
redus al întreprinderilor in 
care gimnastica la locul 
de muncă este, intr-adevăr, 
„la ea acasă"? Mai sîr.t și 
situații în care aceste „mi
nute de sănătate"... dispar 
la scurtă vreme din între
prinderi pe care, cu numai 
2—3 ani în urmă, le știam 
fruntașe în această activi
tate. Poate că in viitor nu 
vom mal întîlni nici acele 
dese cazuri în care gim
nastica la locul de muncă 
este practicată doar „la 
secția administrativă!“.

Ne-am convins nu o dată 
că oamenii muncii au o 
mare receptivitate și aș
teaptă cu multă plăcere or
ganizarea — firește, cit mai 
adecvată specificului pro
ducției — „pauzelor de 
gimnastică", ca și exerciți
ile practicate la începutul 
sau la sfîrșitul zilei de lu
cru. îndeplinirea acestei do
rințe — necesitate probată 
peste tot, acolo unde gim
nasticii la locul de muncă 
i r-.a arătat atenția cuveni
tă — este, mai ales in ra
port cu stabilirea noilor o- 
biectivc de care aminteam, 
o datorie importantă, prin
cipală a tuturor activiștilor 
sportivi. Și nu numai a 
lor !...

Dan GĂRLEȘTEANU

BUCUREȘTI
TIMIȘOARA, 25 (prin telefon). 

In sala Olimpia din localitate a în
ceput al cincilea turneu al cam
pionatului național de baschet 
feminin. Iată cîteva amănunte :

VOINȚA BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 59—60 (25—29). 
Extraordinar de echilibrată a fost 
această partidă, în care nici una 
dintre echipe n-a reușit să se 
departajeze semnificativ. In final 
avantajul a alternat doar la di
ferență de un singur punct, ju
cătoarele de la Olimpia da tor în- 
du-și victoria unui minim plus 
de calm. Au marcat : Borș 22, 
Slăvei 12, Popescu 9, Tomescu 8, 
Filip 4, Strugaru 2, Grecu 2 pen
tru Voința, Froiter 15, Bîră 14, 
Ciubăncan 13, Cristea 8, Bradu 6, 
Trică 2, Neagu 2 pentru Olim
pia. Au arbitrat G. Dutka (Ora
dea) și D. Oprea (Timișoara).

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
VOINȚA BRAȘOV 61—46 (34—25). 
Bine conduse de pe margine de 
antrenorul Nlcolae Viciu, mure- 
șencele au avut partida la dis
creție. Au marcat : Opriciu 20, 
KIoss 12, Fărcaș 10, Senteri 6, 
Torday 4, Macavei 4, Borbely 2, 
Munteanu 2 pentru învingătoare, 
respectiv Cido 12, Adler 11, Griin- 
wald 9, Keresteszi 6, Solov&stru 
6, Anghelescu 2. Au arbitrat V. 
Ilin (Timișoara) șl C. Marinescu 
(Tîrgoviște).

CRIȘUL ORADEA — C.S.U. 
PRAHOVA PLOIEȘTI 90-80 (44— 
46).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RAPID 65—58 (31—18).

„U« CLUJ-NAPOCA — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 73—68 
(38—32).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— I.E.F.S. BUCUREȘTI 73—62 
(36—37).
Constantin CREȚU — coresp.

SELECȚIE PENTRU LOTURILE

DE JUNIORI ȘI CĂDEȚI

Primii campioni ai fârii la „juniori mari":

LIVIUS BUZAN (C.S.U. Tg. MUREȘ) Șl CSILA RUPARCSICS (C.S. SATU MARE)
Azi, probele de

Joi la „Floreasca n*,  Juniorii 
mari (pînâ la 19 ani) și-au de
semnat campionii văni pe acest 
an. „Deschiderea" au făcut-o 
floretiștii, care au avut In Li
vius Buzan (C.S.U. Tg. Mureș) 
un exponent de exceppel Ele
vul conf. Andrei Kakucs și al 
prof, ștefan Bloz a făcut, cu 
brio, dovada marilor sale posi
bilități, termlnind în forță tur
neul. Avind poziția I In elimi
nările directe, Buzan s-a cali
ficat fără emoții între primii 
floretlști, după un singur asalt, 
cu Kessler (10—1). Ln turneul 
final de 8, el a dispus, mai în- 
tîi. de Karandy (10—8), apoi de 
Kovacs (10—3), ajungind astfel 
față ln față cu File, celălalt fi
nalist al probâi. De data aceasta 
asaltul a fost mal... tăios, File, 
trăgător destul de experimentat 
(la nivelul categoriei), opuntnd 
o rezistență dîrza. In cele din 
urină, Buzan — cu o mai sigură 
capacitate de ripostă — s-a des
prins la o tușă : 12—11 ! Un 
asalt frumos, ca dealtfel multe 
dintre cele văzute in această 
probă.

Buzan confirmă. După un loc 
1 la recentul „triunghiular" de 
tineret România — Bulgaria — 
R.D Germană șl o prezență în 
finala „Cupei României*,  ei În
cheie cu o meritată victorie de 
palmares sezonul. Ne așteptăm

spadă și sabie
ca și în continuare, la nivelul 
seniorilor (a fost ultimul an de 
juniorat), talentatul floretist din 
Tg. Mureș să fie la Înălțime!

Attila File (C.S. Satu Mare) 
s-a situat pe locul 2, și el du
pă o prestație bună. 10—5 cu 
Hagiu, în primul asalt al elimi
nărilor directe, File a trecut și 
de Marcu (10—3), intrind în fi
nală. Aici a dispus mai întii de 
Molea (10—4), după aceea de 
Kessler K(10— 3). A greșit de 

puțin numai in 'fața lui Buzan, 
care a avut și atuul alonjei...

Locul 3 i-a revenit lui Attila 
Kovacs (Flacăra Satu Mare), al 
cărui start a fost ceva mai lent, 
ajungind în finală după recali
ficări. In finală a dispus de Eder 
(10—o) și apoi, pentru locul de 
pe podium, de Kessler, cu 10—5. 
S-au clasat în continuare : 4.
Zoltan Kessler (Crișul Oradea),
5. Vasile Gosta (C.S. Satu Mare),
6. Romică Molea (C.S. Șc. Ener
gia Buc.), 7. Zsolt Eder (C. S. 
Satu Mare), 8. Iuliu Karandy 
(C.S. Șc. Oradea).

Floretistele au avut drept 
cea mai eficace scrimeră ln 
Csila Ruparcsics (C. S. Satu 
Mare). Plecată cu cite o victo
rie la Creiniccanu (8—4) și Beca 
(8—6), Ruparcsics a intrat lejer 
în finală. Aici a continuat seria 
victoriilor : 8—6 cu... Beca (!)» 
același scor cu Veber și, în ulti

mul asalt, 8—2 cu Roxana Du
mitrescu. Campioana a tras des
tul de relaxat, demonstrînd con
stanță și evident „seriozitate în 
pregătire**,  cum o dovedesc re
zultatele și cum ne asigură și 
antrenorii ei, profesorii țSt. 
llaukler și St. Ardeleanu. Vic
toria ei reprezintă însă un pri
lej de satisfacție și pentru cel 
care a descoperit-o, prof. Ște
fan Toții din Baia Mare... Ro
xana Dumitrescu (Steaua) a fost 
revelația probei! La 15 ani, pre
zența ei in finala junioarelor 
mari este „o performanță care 
spune mult**  afirmă antrenoarea, 
prof. Olga Szabo. De acord cu 
această subliniere, Roxana anun- 
țînd, In anii următori, o mare 
floietlstă! Și la fel, Nadina Crei- 
niceanu (Steaua), situată pe lo
cul 3, după un asalt foarte in
teligent, cu Monika Veber (10—9; 
a condus însă cu 7—1). Note 
bune și pentru Salvina Ionescu 
(Tractorul Brașov), cealaltă fi
nalistă de 15 ani (!), precum sl 
pentru Claudia Dimofte (C.S. Șc. 
Satu Mare), care cu un plus de 
curaj (va apare odată cu expe
riența marilor concursuri) ar fi 
putut ajunge în finală.

O surpriză, Elisabeta Guzganu; 
finalista la C.E. din Austrie, din 
acest an, ea n-a putut trece — 
în turneul final — de Creinicea- 
nu (2—8), ocupînd un puțin mă
gulitor loc 7. Azi, probele indi
viduale de spadă și sabie.

Tiberiu STAMA

AU FOST DESEMNAȚI

FINALIȘTII CAMPIONATU

LUI DE ȘAH

Au luat sfîrșit întrecerile 
din cadrul grupelor de califi
care (finalele „B“ ale cam
pionatului republican masculin 
de șah pe anul în curs. în 
grupa de la București, au 
obținut dreptul de a participa 
la finală C. Ionescu, cu 11 
puncte (din 16 partide), Th. 
Ghițescu, V. Nicolaide și S. 
Grunberg — cite 10,5 puncte, 
clasați pe primele patru locuri, 
în grupa de la Craiova s-au 
calificat A. Kertesz 10,5 p (15), 
A. Ardeleanu 9,5 p, Gh. Cio- 
lac și D. Oltean — 9 p. Toți 
aceștia se vor alătura celor 
calificați de drept din ediția 
trecută a campionatului țării : 
M. Șubă, V. Ciocâltea, FI. 
Gheorghiu, O. Foișor, M. Pa
vlov, V. Stoica, M. Ghindă, 
P. Ștefanov.

24 DE ORE LA FARUL CONSTANȚA

• Antrenorii șl componențil e- 
chipelor de juniori din țară vor 
susține examene de prestigiu cu 
prilejul acțiunii de selecție în lo
turile care vor reprezenta țara 
noastră în întrecerile internațio
nale de juniori și cădeți de anul 
viitor. în acest scop, F. R. Bas
chet a nominalizat 20 de juniori, 
alături de care vor fi prezenți a- 
cei juniori și cădeți despre care 
antrenorii lor consideră că au 
pregătirea necesară pentru a fi 
selecționați. Acțiunea se referă 
la cei născuți ln anii 1965, 1966 și 
1967, va avea loc în sala Pro
gresul și va oonsta din probe de 
control (prima zi) șl meciuri în
tre cele patru selecționate ale se
riilor Diviziei școlare șl de ju
niori. Datele acțiunilor : 3—5 de
cembrie pentru fete, 10—12 de
cembrie pentru băieți.
• Din Rîmmlcu Vîlcea ne vine 

vestea că în preajma Sălii spor
turilor vor fi amenajate șapte te
renuri de baschet. Sînt primele 
măsuri ale localnicilor în vede
rea Festivalului național pionie
resc de minibaschet pe care H 
vot găzdui anul viitor.
• Primii clasați în campionatul

de minibaschet (cat. I) al muni
cipiului București : băieți : 1.
C.S.Ș. 2, 2. C.S.S. 4, 3. Șc. gen. 
191 ; fete : 1. C.S.Ș. 4, 2. Progre
sul, 3. Șc. gen. 66.
• Rezultatele din Divizia „B**

de tineret : masculin : Comerțul 
Lie. „Bolyai*  Tg. Mureș — URBTS 
București 75—97 (37—49), Carpați
grup 8 București — Automatica 
București 87—69 (47—34) ; feminin: 
C.S.Ș. Textila Gheorghenl — 
C.S.Ș. Chimistul Rm. Vîlcea 55— 
92 (31—43), C.S.Ș. Universitatea
n Viitorul Cluj-Napoca — C.S.Ș. 
2 Politehnica II București 88—105 
(38—47), Voința Tg. Mureș — Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare 59—78 (35— 
31), ICEMENERG București — 
Carpați C.S.Ș. Sf. Gheorghe 76—73 
(36—24).

Corespondenți : C. Crețu, I. Ghî- 
șa.
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DAR MAI M
Cu meciul de ieri, de la Tg. 

Mureș, prima parte a cam
pionatului Diviziei „A", edi
ția nr. 65, s-a încheiat. A 
mai rămas o partidă de jucat 
(Universitatea Craiova — 
C.S, Tîrgoviște), care ar pu
tea modifica pozițiile unor 
echipe, în mod deosebit po
ziția craiovenilor, care ar fi 
avut posibilitatea să „ierneze" 
(cu totul meritat) pe treapta 
a treia a podiumului. Dar sa
tisfacția echipei Iui Bălăci, 
Ștefăncscu, Cămătaru și a 
colegilor lor va fi infinit mai 
mare dacă la 8 decembrie va 
reuși să elimine din Cupa 
U.E.F.A. pe Bordeaux (cu 
toată suita sa de internațio
nali și de „mondiali"). Uni
versitatea Craiova — în turul 
IV al Cupei U.E.F.A. ! Califi
carea craiovenilor în sfertu
rile de finală ar fi cel mai 
marc beneficiu al acestui 
campionat, a cărui primă 
parte s-a încheiat ieri.

Și etapa a 17-a a fost la 
fel de agitată ca și preceden
tele, cu cîteva meciuri, chiar, 
dramatice, cu toate că echi
pele oaspete n-au realizat 
nici o victorie. Și printre 
oaspete s-au aflat ocupantele 
locurilor 1 și 3, Dinamo și, 
respectiv, Corvinul. Una din 
surprize a oferit-o Dinamo, 
care, la Constanța, nu a reu
șit în fața „lanternei roșii" 
ceea ce realizaseră Sportul 
studențesc, Corvinul sau Pe
trolul, adică victoria, și asta 
pentru că mecanismul cam
pioanei n-a mai funcționat ca 
altă dată, iar o remiză în de
plasare nu înseamnă în toate 
cazurile... un succes, cum e a- 
preciatâ, de regulă, remiza în 
campionatul nostru. Succesul 
a surîs celor cutezători și a- 
ceștia au fost, în sezonul de 
toamnă, studenții bucureșteni, 
Sportul studențesc are în pal
maresul său două înfrîngeri, 
e adevărat, dar a ciștigat Ia 
Pitești, la Ploiești, la Con
stanța și Scornicești, victorii 
care i-au adus pentru prima 
oară titlul — neoficial, dar de 
orgoliu — de „campioană de 
toamnă".

Ce a mai fost în 
ultimă etapă 7 Cinci 
ale gazdelor și trei 
un golaveraj general

această 
victorii 
egaluri, 

de 16—6.
Doar Petrolul și F.C.M. Bra
șov n-au marcat. De fapt, ca 
să respectăm adevărul-adevă-
rat, nici Corvinul și nici F.C. 
Olt n-au marcat. La Iași și

(Urmare din pag. 1)

bul Steaua. ÎN SALA DE 
FORȚA, din incinta sediului 
clubului, lucrau patru volei
baliste și opt membri ai sec
ției de culturism afiliată în 
acest an și care se autofinan- 
țează. Sub supravegherea ins
tructorului Ion Eftimie, se an
trena si elevul Mîhâiță Mleș- 
niță (10 ani), „racolat" din e- 
chipa de rugby juniori! SA 
MERGEM, DECI, LA RUGBY, 
elevii antrenorului Mihai Naca 
pregatindu-se pe terenul de la 
stadionul „1 Mai", in „umbra" 
partidei de fotbal F.C. Con
stanța — Dinamo. Pe rugbyști 
ii așteaptă două meciuri aca
să: cu CUMIN B. Marc și Di
namo. „Continuăm să luptăm 
pentru titlu, sperînd și în ar
bitraje corespunzătoare la me- 
ciurile-cheie ne spune M. Na
ca. De meciul cu Dinamo — 
aceasta fiind meritat pe pri

mul loc — depinde mult!". 
CORNEL VASILE, INTERNA
ȚIONALUL DE RUGBY, este 
internat de luni in spital, bol
nav de hepatită. Pierdere ma
re pentru echipă. ANTRENO
RUL EMERIT CONSTANTIN 
OFIȚERFSCU, descoperitorul 
multor talente locale pentru 
sportul luptelor, solicitat să 
ne dea numele unui mare ta
lent pe care îl vede în pers
pectivă ajuns la marea per
formanță, ne-a dat... 6 nume 
de tineri luptători de la Fa
rul: M. Svliniovicl, L. Vaida, 
D. Slorccscu, N. Negrișan (fra
tele iui Ștefan Negrișan, me
daliat ’32 la C.E. și C.M.), A. 
Stoicescu, D. Giba. PROF. 
OLGA GH1ȚULESCU a însoțit 
două din speranțele Farului 
în gimnastică, Tatiana Mate- 
ciuc și Valentina Dobre, la 
un consult medical, in urma 
unor mici traumatisme. Grija 
și dragostea pentru mlădițele 
sportului.

Pană (tricc 
reni. (

Rm. Vîlcea 
semi eșecuri! 
Chimiei. < 
(ultimul, în 
scris în pi 
chipele lor 
punct marc 
mare, dacă 
nica s-a i 
propriul tei 
din secvenț 
și Chimia i 
slabă, fapt 
litatea j 
miercuri.

Și dacă a 
t ele autori 
să amintim 
Radu II și 
n-au transfi 
nalty într-u 
mă încărcăt 
fost cel de 
ca și la t>] 
smulge din 
extremis (<3j 
fața unei e 
și urcă pe 
după ce la 
lui, in prin 
de acasă (ct 
nul), pierdu 
Perseverența, 
derea în po. 
au făcut ca 
să treacă p 
reci" care o 
moment dat, 
gradării.

Despre cal 
practicat 7 îi 
rile din etai 
satisfăcătoare 
cumstanțe ai 
ceața, terenu

| DE LA ME<

„CUPA F.R.N.'i LA Ml

19 Este greu de descris amărăciunea Jucătorilor 
Steaua in ultimele secunde ale meciului de la : 
dnd mingea trimisă de Iovănescu, la o lovitură 
executată din afara careului, a atins plasa, sus, a)

Ide vinclu. Echipa pregătită de C. Cernălanu și Gh 
stantîn avusese o evoluție remarcabilă, făcînd o ri 
a doua, mai bună decît formația gazdă, dnd se v 
billza la o formulă de echipă, ln așa fel Incit pri

Ilul coordonator și vtrful de atac să primească sta 
jucătorl-titulari (șl sperăm că aoeasta se va petreci 
la primăvară), Steaua va putea avea comportări

ISTANT bune, pe măsura lotului de care dispune 
condițiilor de pregătire asigurate de conducerea clu 
• ln afara medului de la Tg. Mureș, un alt joc a: 
mei etape a stat sub semnul Incertitudinii dlspt 
cel de la Iași. Șl aceasta, din cauză că avionul-ehar 

Icare trebuiau să sosească hunedorenll, n-a sosit 
seara, neputlnd decola (din cauza cețli) nld de la 
nld de la Caransebeș. Pină la urmă, Corvinul s-a i 

Iaat la Timișoara, de unde a plecat abia miercuri 
neața ! Și nu mult a lipsit ca, tot din cauza cețil, 
Iași, avionul să fie dirijat spre... Suceava. Pină la 
a aterizat la Iași, cu numai două-trei ore înaln 

Imeci I • Avind o evoluție mai lentă, Dumitru 1 
(Jiul) a devenit — la aproape 23 de ani — unul < 
bunii ,Jlbero“ din fotbalul nostru. Duminică, Vizit 
numai că a fost un adevărat stîlp al apărării Jlulu

1.-a arătat periculos și in atac : la aproape fiecare 
tură liberă venea ln față, ,Ja cap". Cu o astfel de 
cuție a reușit, reamintim, să deschidă scorul ln ml 
• ln duda tnfrlngeril, Petrolul s-a comportat bir 
atacat dezinvolt (repetăm raportul comerelor : 3-

I favoarea ploieștenilor), șl a avut șl două bare. Dar 
| mal multe acțiuni s-au oprit la marginea careului i 

jucătorii din linia ofensivă șutind destul de puțlr

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S-au încheiat întrecerile „Cu

pei F.R.N." la înot, competiție 
rezervată echipelor județene de 
copii (8—11 ani). La Hunedoa
ra, pe primele trei locuri s-au 
clasat : 1. Maramureș 1077 p, 
2. Brăila 928 p si 3- Hunedoa
ra 796 p, Iar la Brașov, ordi
nea a fost : 1. Brașov 1 258 p, 
2. Caraș-Severin 735 p și 3. Bi
hor 645 p. Cea mai echilibrată 
întrecere s-a desfășurat la Si
biu, unde au cîștigat sportivii 
din Municipiul București cu 
1 031 p, urmați de cei din Pra
hova 1 008 p și cei din Si
biu 750 p.

*
Robert Pinter, Jiirgen Barth, 

Noemi Lung si Maricica Culică 
iau startul sîmbătă si duminică 
la concursul de la Gera (R. D. 
Germană).

| „TROFEUL C/
(Urmare din pag. 1)

I — ea de fiecare dată — ln ver
vă, punîndu-i partenerului pro- 

Ibleme insolubile, apărarea nu 
s-a comportat la nivelul exi
gențelor, jucătorii noștri nede- 

Ipunînd eforturile necesare pen
tru protejarea porții lui Nico- 
lae Munteanu. Din această

I cauză s-au creat breșe, culoare, 
folosite cu multă abilitate mai 
ales de Frank Wahl, și diml- 
nuîndu-se pe tabela de marcaj

I avansul datorat forței ofensl- 
I vei. Avem impresia că nu s-a 

găsit formula defensivă Idea- 
Ilă si că nu se încearcă ac

țiuni curajoase, cum ar fi tre
buit să fie aceea de a-1 ține

■ pe Wahl „om la om" si de

a-i obliga pe 
rători să susți 
sporite misiune 
ceastă lipsă de 
concentrare ln 
te „răzbuna" 
intilniri cu ac 
loare sensibil < 
vărat că băieț: 
niștesc în mon 
bela de marcaj 
detașat evident 
ln această part 
condus de la 1 
sfîrșit, dar în 
mărit în perma 
handicapați de < 
așteptări în apă 
fin min. 10) s-a 
(30), la 16—14 (5 
sfîrșitul repri2



ÎN DEPLASARE, 
' :artonașei

ciștigă duelul aerian cu jucătorii biho- 
iul Sportul studențesc — F.C. Bihor)

Foto : I. MIHĂICĂ
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DUPĂ PRIMA MANȘĂ CU GIRONDINII
»

nele desfundate, altele tari și 
cu denivelări, precum și... fi
nalul de sezon.

...Final de sezon care nu 
scuză deficiențele pe planul 
tehnico-tactic și, mai ales, 
DISCIPLINAR. Cazurile de 
indisciplină petrecute la ulti
mele jocuri întregesc impre
sia (fondată) că din punct de 
vedere al disciplinei (sau in
disciplinei, cum vrem s-o 
luăm) sezonul competițional 
de toamnă de la Divizia „A*  
a lăsat mult de dorit.

In această ultimă etapă (cu 
un joc mai puțin) s-au acor
dat 22 de cartonașe galbene, 
iar printre jucătorii care 
le-au primit a apărut din nou 
numele lui Gabor, al altui fot
balist tînăr, de mare talent, 
juniorul Hagi. Și au mai pri
mit cartonașe galbene Zahiu, 
Giuchici și Andrieș, jucători 
care nu de mult au suferit 
chiar suspendări pe mai mul
te etape. Au fost și cartonașe 
roșii, eliminări de pe te
ren, ceea ce e șl mai grav : 
umil la Pitești (Iovan) și trei 
tn meciul de la Rm. Vîlcea 
(Cățoi, Alexandru, Bumbescu), 
motive serioase de meditație 
și de măsuri eficiente. E timp 
suficient pentru măsuri, pen
tru întărirea muncii educative 
care să ajute creșterea nive
lului campionatului.

Alte concluzii (mai largi) 
le vom expune cu prilejul a- 
nalizei fiecărei divizionare 
„A“ și ale acestui tur de 
campionat.

Constantin ALEXE

R.I ADUNATE...
S ori). • Știați că arbitrul vîicean Ion Crăciunescu a 
fost un bun jucător de fotbal 7 Format la Craiova, la 
școala Universității, a făcut parte din echipa de tineret a 
clubului oltean care a cucerit campionatul in 1969—70 și 
1974—75. In perioada 1971—73 a jucat la Chimia Rm. Vil- 
cea. Nu a participat la finala de „Cupa României", cîști- 
gată de vllceni, fiind indisponibil, dar a evoluat la Bel
fast, ca fundaș, în meciul Glentoran — Chimia. Mai mul
te accidentări repetate l-au făcut, la 25 de ani, să re
nunțe la cariera de fotbalist • A surprins faptul că un 
jucător cu experiența lui Cozarec (Petrolul) a fost foarte 
puțin folosit miercuri, fiind înlocuit la scurtă vreme 
după ce intrase în joc. Răspunsul lui Matclanu : „Nu a 
respectat sarcinile cu care fusese Investit. Trebuia să 
facă presing șl nu a făcut, trebuia să-1 aprovizioneze pe 
Siinaciu cu cit mal multe mingi, și nu a făcut-o". 
• La sfîrșltul partidei de la Bacău, temperamentalul antre
nor al Politehnicii Timișoara, Ion V. Ionescu, era foarte 
supărat. Sigur, cînd pierzi e firesc, dar de ce să-ți verși 
focul pe arbitru și nu pe unul dintre jucătorii care n-au 
știut să puncteze decisiv acele mari ocazii de gol (chiar 
din careu 1), in finalul fierbinte al jocului. 6 Laurențiu 
Moldovan, cu puține apariții in acest sezon in echipa 
dinamovlstă, a figurat miercuri ca titular pe un post 
care nid nu-1 este familiar, cel de fundaș central de 
marcaj. Un handicap greu de depășit, chiar dacă nece
sitățile de moment ale echipei impuneau o asemenea 
soluție. Atacantul central constănțean Peniu s-a putut 
astfel remarca mal ușor. • Greu de Înțeles maniera 
nesportivă, persiflantă, a unor spectatori constănțeni, 
care scandau la adresa dinamovlștilor ,,Aston Villa 1", 
ce șl cum echipa campioană nu a reprezentat fotbalul 
nostru. • Un tînăr fotbalist care se afirmă pe prima 
scenă : Hagi, un viitor conducător de joc cu... viitor.

• Dobrin, ta min. 91: „Zbuciumată mai este 
viața pe banca antrenorilor. Din primul șl, cum 
s-a văzut azi, plnă ta ultimul minut al partidei. 
Nu le reproșez fotbaliștilor mei faptul că au smuls 
această victorie ta ultima clipă. Steaua este un 
partener redutabil. A jucat foarte bine și, văzîn- 
d-o la lucru, ml-am putut explica succesul pe care 
ea l-a obținut, la ultimul joc tn deplasare, Ia 
Hunedoara. Referitor la formația noastră, mă 
bucur că am încheiat bine, ocupînd, la jumătatea 
întrecerii, un loc foarte aproape de... o cupă euro
peană" • Debut, la una din „linii", la derby-ul 
F. C. Argeș — Steaua, pentru tînărul arbitru din 
Deva, Grigore Macavei. El a avut destule pro
bleme de rezolvat, în amîndouă reprizele, achi- 
tîndu-se cu bine de sarcina încredințată lui.
• Partida Jiul — Petrolul a constituit o pre

mieră pe micul ecran : prima transmisie a unui 
med de fotbal de pe un stadion din Petroșani. 
Atmosfera a fost sărbătorească, iar o fanfară 
a minerilor s-a „produs" înaintea șl ta pauza me
ciului.
• Arbitrul Radu Matei a prooedat regulamentar 

eliintaîndu-1 de pe teren, pentru lovire lără min
ge, pe Cățoi, Alexandru și Bumbescu. La sfirși- 
tul partidei Chimia Rm. Vîlcea — F. C. Olt, con
ducătorul meciului a făcut cu regret următoarea 
remarcă : „In activitatea mea de arbitru, de peste 
12 ani, n-am eliminat nici un jucător șl lată-mă 
pus acum In situația de-a fi arătat cartonașul 
roșu de trei ori pe parcursul unei singure Intilnlrl. 
Îmi pare rău, dar a trebuit s-o fac*.

BOLONI, CU GOLUL NR. 50, 
A DESCHIS DRUMUL VICTORIEI

TG. MUREȘ, 25 (prin tele
fon). — întreruptă miercuri în 
minutul 7, din cauza ceții ex
trem de dense, partida dintre 
A.S. Armata și F.C.M. Brașov 
a continuat joi dimineață, pe 
o vreme foarte frumoasă, îm
bietoare pentru fotbal. încă 
din primele minute după re
luare, mureșenii s-au avîntat 
în atac și portarul brașovean 
Clipa (care mai tîrziu va greși 
flagrant la golurile primite) 
se remarcă în mod deosebit la 
două șuturi puternice și pla
sate ale lui Biro I și, res
pectiv, Bolbni. A fost, totuși, 
numai un foc de paie iscat de 
localnicii căci, în continuare, 
deși au păstrat inițiativa în 
joc, ei n-au mai reușit să-și 
creeze (exceptînd cele două- 
'irei cornere executate de B3- 
ISni, care au produs, de fie
care daită, panică In fața porții 
oaspeților) decît o singură o- 
cazie olară de gol, în min. 42, 
cînd Hajnal, din mijlocul ca
reului advers, a trimis mingea 
cu caoul exact în... brațele lui 
Clipa. în rest, gazdele s-au 
întrecut în a da pase greșite 
și au abuzat de centrări înal
te, rămase — cum se întîm- 
ptlă adeseori — fără nici un e- 
fect practic. în schimb, bra
șovenii — oare s-au apărat în 
această primă jumătate a me
ciului destul de calm și de 
bine — au contraatacat rar, 
dar periculos, în minutele 29 
și 43, numai intervențiile de 
ultim moment ale fundașului 
central Ispir (unul dintre cei 
mai buni jucători mureșeni în 
acest meci) reușind să înlă
ture pericolul iminent de la 
poarta lui Biro IL

Mari emoții urmau să aibă 
localnicii și în min. 48, cînd, 
la capătul unei curse făcute

CLASAMENTUL 
DIVIZIEI „A"

1. SPORTUL STUD. 17 11 4 2 28-10 26
2. Dinamo 17 8 9 0 34-12 25
3. Corvinul 17 7 7 3 25-12 21
4. F. C. Argeș 17 9 3 5 26-18 21
5. Univ. Craiova 18 9 2 5 30-12 20
4. Steaua 17 7 5 5 27-23 19
7. S. C. Bacâu 17 8 3 4 24-23 19
8. Jiul 17 4 4 5 17-23 18
9. F. C. Olt 17 7 2 8 22-18 16

10. F. C. Bihor 17 7 2 8 33-36 16
11. Politehnica lași 17 4 8 5 17-20 16
12. A.S.A. Tg. M. 17 5 5 7 14-21 15
13. Petrolul Ploiești 17 7 1 9 21-32 15
14. C. S. Tîrgoviște 16 4 5 7 18-21 13
15. F.C.M. Brașov 17 4 1 10 20-30 13
14. Chimia Rm. VI. 17 5 3 9 14-24 13
17. „Poli*  Timișoara 17 4 2 11 19-32 10
18. F. C. Constanța 17 2 4 11 16-38 8

A.S.A. TG. MUREȘ 3 (0)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion „23 August" ; teren moale : 
timp frumos ; spectatori — circa 6 000. 
Șuturi: 22—8 (pe poarta: 15—5). Cor
nere : V-5. Au marcat : BOLONI 
(min. 50), BIRO I (min. 53 și 82).

A.S.A. : Biro II — Szabo, Jenei, 
ISPIR, Go'll — Fa nici (min. 69 Dulău), 
C. Illie (min. 69 Cernescu), BOLON'I 
- CIORCERI, BIRO 1, HAJNAL.

F.C.M. : Clipa — Ștefan, Panache, 
Naghl, MANCIU — Șutea, Benfa (min. 
81 Popescu), Spirea — LĂCĂTUȘ, MA
RINESCU, Batccllu,

A arbitrat foarte bine N. Rainea 
(Bîrlacf) ; la linie : M. Niculescu 
(8ucurești) și M. Ludoșan (Sibiu).

Cartonașe galbene: MANCIU, JENEI, 
GALL.

Trofeul Pelschosschi : 10.
La speranțe : 4-1 (2-0).

chiar de la centrul tereniului, 
tînărul și taleotaitul atacant 
brașovean Lăcătuș a trimis 
mingaa în bara porții adver
se. După acest moment foar
te dificil, care putea avea ur
mări neplăcute pentru ei, mu
reșenii au început — în sfîr- 
;șlt — să joace cu mai multă 
forță și fantezie în atac, au de
venit mai incisivi și — ca o 
consecință firească — au reușit 
în min. 50 să deschidă scorul: 
portarul brașovean a respins 
neinspirat o minge, care s-a 
lovit de spatele unui coechipi
er, a fost preluată și apoi 
centrată de Ciorceri și BO
LONI a trimis-o, cu capul, în 
plasă. Un gol jubiliar, al 50- 
lea, înscris de valorosul ju
cător din Tg. Mureș în meciu
rile oficiale de campionat. Du
pă numai trei minute, funda
șul Gali pătrunde impetuos pe 
partea stingă, centrează apoi, 
pe partea opusă, lui Ciorceri, 
care retrimite în careu, un a- 
părător brașovean face henț, 
dar arbitrul Rainea aplică ex
celent legea avantajului, deoa
rece mingea — ajunsă în a- 
celași moment Ia BIRO I — 
este șutată frumos de acesta 
sub transversală, în plasă. Ulti
mul goii, în min. 82, va fi o- 
pera aceluiași BIRO I, care va 
împinge în poartă mingea scă
pată din mîini de Clipa, după 
executarea unui corner.

Victorie clară și pe deplin 
meritaită a gazdelor (care au 
jucat în repriza secundă mai 
aproape de posibilitățile lor re
ale) asupra unei echipe ce a 
dat o replică, în general, de 
apreciat, dar care a avut un 
portar în zi slabă.

Constantin F1RĂNESCU

____ (Vrn.are din pag. T) 
se întîmplă toarte rar cu echi
pele noastre.

Cel care a „întors" lucrurile 
a fost în primul rînd Cămătaru, 
care, în cele cîteva sprinturi 
devastatoare (afirmația îi apar
ține lui Robert Vergne de 
la ,l’Equipe“) i-a atras 
atenția echipei franceze că 
.,1a Cămătaru" trebuie să 
rămînă trei oameni, pentru ca 
Țigana și Giresse să poată o- 
pera „ca la Sevilla". In tot 
acest timp, Specht a fost pier
dut pe drum, iar Tresor și-a 
trădat repede vîrsta, pierzînd 
și duelurile la cap cu atleticul 
vîrf craiovean.

Al doilea element surpriză a 
fost anihilarea „constructorilor" 
Giresse și Țigana de triunghiul 
Donose-Țicleanu-Irimescu, care 
au scos nenumărate baloane 
(terminologia rugbystică nu e 
întîmplătoare). ceea ce a evi
dențiat sterilitatea binecunoscu
tului Lacombe. „Anihilarea 
completă a lui Giresse — spu
nea Roland Messmer de la -"Fi
garo» — a dus Ia o situație 
neverosimilă, aceea ca verita
bilul conducător de joe al lui 
Bordeaux să nu mai fie unul 
din evidențiații Mundialului, ci 
singurul jucător ncsufocat, a- 
dică Martinez"

în cadrul acestui meci as
pru, de mare angajament fi
zic, a treia mare surpriză a 
fost „finețea tehnică inedită" 
(Jacques Etienne de la 
„l'Equipe") a mijlocașilor 
considerați de travaliu (Do- 
nose și Țicieanuj, care au 
găsit soluții tehnice neaștep
tate în atest meci, al pressin- 
gului, primind aplauze la sce
nă deschisă, mai ales cînd vir
tuozitățile tehnice s-au înlăn
țuit, nealizind, așa cum s-a 
văzut' desigur pe micul ecran, 
cele mai frumoase două faze 
de contraatac ale meciului. De
altfel, ziarul „Sud-Ouest" sem
nala : „Un punct cîștigat de 
publicul nostru, care a aplau
dat foarte sportiv cele trei re
prises ale echipei din Craiova, 
cînd aceasta a slirnit Jarul după 
golul primit din penalty. Tre
buie să spunem că in destule 
situații jucătorii români au 
demonstrat capacități de atac 
care ne fac să regretăm că 
scorul a rămas atît de strîns".

A patra surpriză plăcută a 
fost marele sfert de oră al lui 
Lung din finalul partidei. A- 
cesț portar, „condamnat" după 
o judecată sumară în urma u- 
nui România — Spania la 
Craiova, a ridicat in picioare 
stadionul din Bordeaux. A doua 
zi apărea o fotografie, cu tex
tul : „Gigantul partidei — Ia 
propriu și la figurat — a fost 
portarul român. In această fo
tografie demnă de un portret 
flamand, el blochează balonul. 
Bernard Lacombe, aproape res
pectuos, se înclină".

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INEORMEAlA
C1ȘTIGUL ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE MIC :

Participanților la Loz ta plic — 
cel mal simplu și operativ sistem 
de joc — li se ofenă zilnic posi
bilitatea de a obține cîștiguri ta 
autoturisme șl Importante sume 
de bani. Agențiile Loto-Prono- 
aport, vtazătorii vqjanțl, unități
le din comerț și cooperația de 
consum și oficiile poștale din În
treaga țară vă stau la dispoziție
• Tragerea autoturismelor la

Nu ne-a surprins deloc jo
cul lui Ștefânescu, ale cărui 
anticipații au amintit de Pic- 
chi și... Apolzan.

Nu ne-a surprins decizia cu 
care Tilihoi și Ungureanu aU 
intrat în foc „pe garanția" doc
torului Frînculescu.

Nu ne-a surprins deloc fap
tul că Universitatea Craiova a 
jucat un 1—4—5 —1 de mare 
mișcare, care a dus echipa în 
bune situații de gol, cea mal 
mare fiind oprită de steagul 
arbitrului de tușă — asupra 
arbitrajului vom reveni —, cînd 
Geolgău avea un culoar imens 
și un adversar cu cel puțin un 
metru în fața lui. La acest 
4—5—1, care poate fi pus în 
discuție, dar care nu face de
cît să confirme că antrenorul 
Oțet a gîndit bine jocul, comi- 
țînd chiar „sacrilegiul" de a 
renunța la focurile de artificii 
pe care ar fi putut să le pro
ducă Cîrțu și Crișan. un rol 
deosebit l-a avut rîvna necon
tenită a lui Geolgău și Iri- 
mescu. Ei au făcut ca mașina 
de la mijloc să aibă nu patru, 
ci cinci roți, linia de mijloc 
fiind la urma urmei cartea de 
vizită a tuturor echipelor de 
clasă.

Ce scriu ziarele ? In unani
mitate se apreciază că echipa 
română este puternică. Hidalgo: 
„Craiova mi-a lăsat o foarte 
puternică impresie. Echipa dis< 
pune de calități foarte variate. 
Ea știe să se apere, să atace 
și să calmeze jocul". Phillippe 
Goubet, în „Sud-Ouest“: „Ro
mânii au aceleași calități ca șl 
noi. Vivacitatea lor, de pildă» 
l-a jenat mult pe Giresse, așa 
cum nu au reușit să o facă 
nici Jena, nici iugoslavii. Cra
iova e de departe cea mai 
bună echipă văzută la Bor
deaux în acest sezon".

Sigur că toate aceste observa
ții și elogii nu-i fac pe cra- 
ioveni să uite că, totuși, par
tida s-a încheiat cu 0—1. Ei 
slut avizați și asupra faptului 
că multe din echipele noastre 
fruntașe au pierdut calificări 
pe teren propriu. în orice caz, 
însă, craiovenii au trecut bine 
proba scrisă, ei fiind admiși la 
oral, așa cum un mare titlu 
din avancronica ziarului „l’E- 
quipe" spera să se întîmple 
Xiu girondinii.

Craiovenii au fost admiși la 
oral, o probă cu nrmic mai u- 
șoară. Dimpotrivă. îi așteaptă 
un meci greu. Tirziu, aproape 
de miezul nopții, în fața ves
tiarului, Oțet îi spunea lui 
Andre Nogues : „Dealtfel, pen
tru meciul de Ia 8 decembrie 
îl vom avea și pc Bălăci"..

A doua zi, în ziar, Nogues 
își închea reportajul cu cuvin
tele : „Bălăci 7 Am și uitat a- 
seară că nu era pe teren".

Poate că e cel mai frumos 
compliment adus ECHIPEI...

Loto de astăzi, 26 noiembrie 1982, 
se desfășoară începînd de la ora 
15,30 ta Sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele cîști- 
gătoare se vor transmite la tele
viziune și radio în cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 19 NOIEMBRIE 1982. Cat. 1: 
3 variante 25% — autoturisme Da
da 1300 ; cat. 2 : 1 vacantă 100% 
a 27.464 lei și 9 variante 25% a 
8.866 lei ; cat. 3 : 15,75 variante a 
5.667 lei ; cat. 4 : 48,25 variante a 
1.850 lei ; cat. 5 : 196,75 variante 
a 454 lei ; cat. 6 : 556,25 variante 
a 160 lei ; cat. X : 2.156,75 varian
te a 100 lei. Report la categoria 
1 : 318.258 lei. Autoturismele „Da
da 1300“ de la cat. 1, obținute pe 
bilete jucate 25%, au revenit par» 
tldpanților : Tiberlu Baner din 
Arad, Iancu Nițu din Tîrgoviște 
șl Vasile Borsay din Tg. Mureș.

,PAȚI“ LA HANDBAL MASCULIN
ilti S apă- 
m eforturi 
fensivei. A- 
ilizare și de 
are se poa- 

ițiile unor 
ari de va- 
. Este ade- 
oștri se ti
de cînd ta
rată că s-au 
;a a fost șl 
în care au 

put pînă la 
e nu si-au 
ță avantajul 
portarea sub 
a. După 7—1 
jns la 14—12 
și abia spre 
avansul a

crescut la nivelul așteptărilor : 
25—19 (in min. 50). Sigur, vic
toria este meritorie, mai ales in 
fata unui partener cum este 
campioana olimpică, dar antre
norii Nicolae Nedef și Lascăr 
Pană au obligația să țină sea
ma de carențele defensivei și 
să ia măsurile de rigoare. Au 
înscris : Stingă 11, Dumitru 7. 
Drăgăniță 4, Boroș 3, M. Voi- 
nea 1, Oprea 1 — pentru
România. Wahl 11, Hauck 3, 
Kriiger 3, Pester 2, Schmidt 1. 
Bonath 1. Schnell 1 — pentru 
R. D. Germană. Au arbitrat 
Hansriidi Rykart si Heiner 
Kilchenmann (Elveția).

Reprezentativa secundă a tă
rii noastre, crudă, fără expe
riență, n-a putut ține piept

campioanei mondiale și, în mod 
firesc, a cedat chiar la același 
scor cu care fusese întrecută de 
România „A" : U.R.S.S. — 
România „B" 30—16 (13—8). Au 
marcat : Gaghin 6, Ampilogov 
6, Karașkievicl 5, Belov 5, Le- 
vin 3, Rimanov 2, Kușniriuk 1, 
Kideaev 1, Novițchi 1 — pen
tru U.R.S.S., Niculae 4, Jianu 
4, Bursuc 3, Georgescu 3, Bădo- 
su 1, Marc 1 — pentru Româ
nia „B“. Au arbitrat Veselin 
Petkov. și Simeon Saev (Bul
garia).

Reprezentativa Poloniei a 
cîștigat cu 28—24 (14—13) în
tâlnirea cu Ungaria, dar victo
ria echipei Poloniei s-a profi
lat foarte greu, meciul fiind 
echilibrat și conducerea apar-

ținînd alternativ ambelor for
mații. Cu un final mai bun, 
in care a speculat la maximum 
erorile adversarului, forma
ția lui Waszkiewicz a obținut 
victoria, meritată fără îndoia
lă pentru ansamblul său mai 
bun. A impresionat și de a- 
ceastă dată eficacitatea lui 
Waszkiewicz și Kozma, ca și 
subtilitatea și rapiditatea e,- 
xecuțiilor lui Szabo. Au mar
cat : Waszkiewicz 9, Kozma 
6, Venta 4, Garpiel 3, Lechoc 
2, Mrowiec 2, A. Tluczynski 
1, Z. Tluczynski 1 — pentru 
Polonia, P. Kovacs 7, Szabo 
5, Szabadits 5, Horvath 4, 
Gyurka 3 — pentru Ungaria. 
Au arbitrat V. Erhan și D. 
Purică (Ploiești).

VACANTĂ DE IARNĂ '83
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM HOTELURI Șl RESTAU

RANTE BUCUREȘTI oferă posibilitatea elevilor șl studenților 
să-și petreacă vacanta de iarnă ta stațiunile :

• DURAU (hotel Durău)
• POIANA MĂRULUI (hotel Scorillo)
• CACIULATA (hotel)
• OLĂNEȘTI (vile)
• GOVORA (vile)
• EFORIE NORD (hotel)
Biletele se pot procura de la toate agențiile de turism ale 

I.T.H.R. București din : str. Tonitza nr. 13 (telef. 14.95.94), Bd. 
Republicii nr. 68 (telef. 14.08.80), Calea Moșilor bloc 55 bis (te
lef. 11.08.48), Calea Grivlței nr. 39, Str. Mendeleev nr. 14 (telef. 
59.37.60), Bd. 1848 nr. 4 (telef. 14.98.81), Bd. N. Bălcescu nr. 35 
(telef. 15.74.11).
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ECHIPAJUL ROMÂN DE 4 PERSOANE A 71-a FINALA A „CUPEI DAVIS"

S-A COMPORTAT PROMIȚĂTOR
De vorbă cu prof N. Visulescu, antrenorul coordonator al lotului olimpic

Primul concurs internațional 
de bob al sezonului, ..Veltins 
Cup“, desfășurat in R.F. Ger
mania, pe pirtia (înghețată ar-

.................. _. a 
reunit numeroase echipaje (65 
la bob — 2 ; 41 la bob — 4) 
din toate țările in care se 
practică acest sport, cu excep
ția Italiei. Spre deosebire de 
competițiile oficiale (unde par
ticiparea este limitată), la Win- 
tarberg au fost țări care au 
înscris — la bob — 4 ! — cîte 
5 echipaje (Anglia și Elveția) 
șl cite 4 echipaje (Canada, 
R.F. Germania). Țara noastră 
a participat cu un echipaj la 
bob — 4 și cu trei echipaje 
la bob — 2, dintre care echi
pajul bobului de 4 .persoane 
(Dcgan — Lixandru — Fran- 
eu — Petrariu) s-a clasat pe 
locul 16 (225,51), deci în prima 
jumătate a clasamentului (a 
cîștigat echipajul R.D. Germa
ne I 
mânu — Vogcl — 
Weisse). La bob — 
tria I 
116,79;...
STUI) — ji 14U,U< ,...
România II (Al. Pandrea 
Petrariu) 120,59 ; ...39 România 
I (Dununicel — Lixandru) 
121,33. Amănunte despre des
fășurarea acestui concurs tra
dițional le-am aflat de la prof. 
Nicolae Visulescu, antrenorul 
coordonator al lotului olimpie 
de bob, căruia i-am solicitat 
mai întii o caracterizare 
voluției reprezentanților 
noastre.

— Doresc să subliniez 
portarea promițătoare a 
«ajului de 4, care a fost 
trecut doar de echipaje 
țara gazdă. Austria, Elveția 
dică din țări care au pîrlii 
ghețate artificial) și de ___
singur din U.R.S.S. ; a depășit, 
în schimb, alte echipaje din 
țările respective, precum ți pe 
toate celelalte din Anglia, Ca
nada, Cehoslovacia și S.U.A., 
ceea cc nu este puțin lucru, 
mai aies dacă ținem seama că

tificial) de la Winterberg,

222,10. alcătuit din Leh-
Musiol — 
2: 1. Aus- 

(Sperling — Kbfel)
26, România III (De- 
Peptea) 120,07 ;... 34.

a e-
țării

com- 
echi- 

în- 
din 
(a- 
în- 

unul

Pentru a 71-a oară, pe parcursul a 83 de ani (primul start in 
1900), cel mal celebru trofeu al tenisului își va desemna deți- " - .. .. . . _ pranța încheie ediția pe

5,' anul in curs a competiției supreme pe echipe in „sportul alb“.

ceea

băieții noștri au avut de su- 
p.ortat handicapul numărului 
redus de coborîri pe gheață 
față dc majoritatea celorlalți 
competitori. La bob 2, condi
țiile atmosferice (viscol, cea
ță) i-au obligat pe organizatori 
să dispute proba doar in două 
manșe (cite una pe zi); aces
tea nu au permis coborîrl 
optime decit primilor plecați 
din start, după care vremea 
s-a înrăutățit. Dealtfel echi
pajele elvețiene pilotate de 
Erich Schărer, Ilans Hiltebrand 
$1 Silvio Giobellina au aban
donat.

— Ce noutăți au intervenit 
In privința materialului de 
concurs, boburi și patine ?

— Noutăți nu sint, decit prin 
faptul că aproape toți boberii 
au concurat pe mașini date în 
folosință in acest sezon,
ce le creează un avantaj sub
stanțial față de cci care con
curează pe boburi vechi 
3—1 ani (cum a fost 
nostru).
create de vestitele mărci Podar 
și Sciorpacs, dar fiecare echi
paj aduce modificări, în func
ție de specific ori, pur $1 sim
plu, cu intenția de a-i aduce 
îmbunătățiri. Un caz cu totul 
ieșit din comun a fost cel o- 
ferit dc echipajul Siegfried 
Rothe — Hans Mailer (B.S.C. 
Winterberg), care a concurat 
pe un bob special construit și 
care a costat (după cum scriu 
ziarele din R.F. Germania) nici 
mai mult nici mai puțin decit 
80 000 de mărci ! Echipajul res
pectiv s-a clasat pc locul 2-1, 
cu 119,39.

— Ce program aveți pentru 
perioada următoare ?

— Ne vom pregăti timp de 
o săptămînă pe pirtia betonată 
din Sinaia (vor fi efectuate re
petări de starturi și pregătire 
fizică), după care vom pleca 
la Oberhof, unde va avea loc, 
la 18 și 19 decembrie, un con
curs cu participate internațio
nală.

Dumitru STANCULESCU

de 
cazul 

Sînt folosite boburile

SPORTIVII CHINEZI DOMINĂ
ÎNTRECERILE JOCURILOR ASIATICE

zile deNEW DELHI. După 6 
întreceri din cadrul acestei a 
IX-a ediții a Jocurilor Asiati
ce, primul loc al clasamentului 
general pe medalii este ocupat 
de reprezentanții R.P. Chineze 
care au cucerit, pînă miercuri, 
52 de medalii, dintre care 21 
de aur. Pe locul doi se află re
prezentativa Japoniei cu un to
tal de 43 de medalii, dintre 
care 17 de aur.

In cursul zilei de miercuri 
au fost înregistrate, între alte
le, următoarele rezultate :

Haltere (cat. 75 kg): Aii Pa- 
kizeh (Iran) 340 kg (smuls 155 
kg — aruncat 185 kg).

Sărituri (platformă, femei) : 
Wei Lu (R.P. Chineză) 511,17 p

Tenis de masă (sferturi de 
finală): tinărul japonez Kiyoshi 
Saito a obținut o surprinză
toare victorie asupra campio
nului mondial Guo Yuehua 
(R.P. Chineză), în trei seturi : 
21—12, 21-16, 21—15.

INTIENIRE DE GIMNASTICA
BUDAPESTA, 25 (Agerprcs).

— La Debrecen s-a desfășu- 
rat dubla întilnire internațio
nală de gimnastică '' ' 
chipele Ungariei și R.F. Ger
mania. In meciul 
victoria a revenit cu 562,05 — 
559,35 puncte gazdelor, Iar la 
cel feminin au cîștigat sportl-

dintre e-
masculin

2D loi/U/, VCX ItaCBX VU1UU1 u uvxtu ai VV.1

$2j nătorll. La Grenoble, finala S.U.A.
T anul în n competiției supreme ___ ,_ __  «____ ___

| Actualele finaliste s-au mai tatîtalt, pentru titlu, de 7 ori pînă 
» acum. Memorabilele finale, dintre americanii Iul „Big Bill" Til

den și „mușchetarii" francezi (Borotra — Cochet — Lacoste — 
3] Brugnon), au avut loc In perioada interbelică, de 5 ori trlum- 

find reprezentanții bătrlnulul continent, prima oară în 1927,
5 chiar în fieful tenisului transoceanic, la Philadelphia.

Numai 8 echipe au reușit pînă acum să cîștlge „Cupa Davls" 
• și anume : S.U.A. de 27 ori. Australia 24, Anglia 9, Franța 6, 

U.S.A., Suedia, Italia și Cehoslovacia — cite o dată. Alte 9 țări
6 s-au numărat ca finalistele întrecerii, printre acestea figurlnd 

șl România, cu 3 participări în întîlnirea decisivă.
— Iată, dealtfel, tabloul finalelor din ultimii 15 ani, în care șl-a 

înscris prezența șl echipa țării noastre :

m

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

(Adelalde) Australia 
(Cleveland) 
(Cleveland) 
(Charlotte) 
(București) 
(Cleveland)

— S.U.A. 1—4 
S.U.A. — România 3—0. 
S.U.A. — R.F.G, 5—0 

S.U.A. — România 3—S. 
România — S.U.A. 2—3. 
S.U.A. — Australia 0—S. 

R.S.A, — India w.o.
(Stockholm) Suedia — Cehoslovacia 3—2. 
(Santiago) Chile — Italia 1—4.
(Melbourne) Australia — Italia 3—1. 
(Palm Springs) S.U.A. — Anglia 4—1. 
(San Francisco) S.U.A. — Italia 3—0. 
(Praga) Cehoslovacia — Italia 4—1. 
(Cincinnati) S.U.A. — Argentina 3—1. 
(Grenoble) Franța — S.U.A. ?
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în finala „Cupei Davis“

NOTH Șl McENROE SE ÎNTILNESC IN PRIMA ZI

AUTOMOBILISM • în raliul 
Marii Britanii, finlandezul Hannu 
Mikkola își menține avansul de 
aproape 6 minute asupra lui 
Henri Tolvonen, deși miercuri, in 
afara unei pane de cauciuc „Au
di Quatro* 4 al său a suferit șl 
o defecțiune la schimbătorul de 
viteze. Raliul Marii Britanii con
tează pentru campionatul mon
dial.

alpinism • După cum se a- 
nunță din Katmandu, capitala Ne
palului, polonezul Andrzej Hoch 
(34 ani) â reușit să escaladeze 
vlrful Makalu (8481 m) din Hima
laya, ai patrulea uriaș al lumii. 
Ascensiunea a Cost efectuată pe 
versantul vestio, de unul singur, 
fără mască de oxigen !

HOCHEI • Formația olandeză 
Ileerenven s-a calificat pentru 
turul al Ill-lea al C.C.E. dispu- 
nind cu 9—1 (2—0, 5—0, 2—1) de 
echipa spaniolă Vizcaya Bilbao. 
In primul meci, la Bilbao, olan
dezii cîștlgaseră cu 11—8. în tu
rul următor ei vor juca cu Tam
pere (Finlanda).

POLO • Ț.S.K.A. Moscova s-a 
calificat pentru finala Cupei cu
pelor dlspunînd de OSC Buda
pesta cu scorul de 12—8.

TENIS • în marele turneu fe
minin de la Sydney, americanca 
Leslie Allen a întrecut-o pe ceho
slovaca Hana Mandllkova, în op
timile de finală : 3—6, 6—2, 6—1. 
Alte rezultate : Jaeger — Masca- 
rin 6—4, 6—2, Navratilova — Fair
bang 6—3, 6—3, Cawley — Kohda 
6—3, 6—2, Garrison — Mesker 
6—4, ,2—6, 6—3, Antonopolis — 
Ludloff 7—5, 6—0, Vermaak — 
Potter 6—7, 7—6, 6—3, Klyomura 
— Pfaff 7—8. 4—6, 6—4.

Ieri, la Grenoble, tragerea la 
sorți, dinaintea finalei „Cupei 
Davis", care opune reprezenta
tivele Franței și S.U.A., a sta
bilit pentru prima zi (n. r. 
astăzi) următoarea ordine a 
partidelor de simplu : Yannick 
Noah — John McEnroe și Henri 
Leconte — Gene Mayer. Mîine, 
in partida de dublu, vor fl fo-

losite probabil perechile Noah- 
Leconte și McEnroc-Flemîng. 
întîlnirea va lua sfîrștt dumi
nică după-amiază, cu ultimele 
două simplurL

Arbitrul principal al finalei 
este austaalianul Bob Howe, iar 
arbitrii de scaun Bob Jenkins 
(Țara Galilor) și Malcolm 
Huntington (Anglia).

RECORDUL
LUI JIMMY CONNORS

LÂ HOCHEI, R. 0. GERMANĂ - ROMÂNIA 7-1
Miercuri
2000 de

seara, in 
spectatori,

prezenta 
s-a dis-a

putat la Weisswasser, în R.D. 
Germană, prima din cele două 
întllniri amicale dintre selec
ționatele de hochei ale Româ
niei și țării gazdă. Lipsită de 
aportul celor 12 jucători de la 
Steaua (care nu au sosit 
timp din Italia, unde 
ținut cele două jocuri 
timile C.C E.) echipa 
nu a putut face față 
cei selecționate a R.D. 
ne (participantă la grupa 

care a cîștigat 
de 7—1 (1—0,
prin punctele

Kunze, 
Muller, Braun, 

Meciul a 
J. 

(Cehoslovacia). Azi, la 
arc loc meciul revan-

la 
au sus- 
din op- 
noastră 

puterni- 
Germa- 

,.A“ 
cu 

3-0, 
marcate 
Proske,

ziarului „Otecestven Front", 
la care alături de alte echipe 
(printre care 
din Uniunea 
van Bratislava 
parte si formația bucureșteană 
Sportul studențesc A.S.E., în
tărită cu cîțiva jucători de la 
Steaua ți Dinamo.

Urițki Kazan- 
Sovielică, Slo- 
etc.) va lua

a C.M.), 
scorul 
3-1), 
de Radant, 
Geisser, Bartel, 
respectiv Solyom, 
fost cor.dus la centru de 
Adam 
Berlin, 
șă.

• în 
decembrie va avea loc la So
fia un turneu dotat cu cupa

primele zile ale lunii

UNGARIA - R. F. GERMANIA
vele vesl-gerirane, cu 379,60 — 
377,15 puncte.

La individual 
primul loc s-au 
Japtok (R. F.

cornpus, pe 
situat Andreas 
Germania) — 

114,80 puncte la masculin și 
coechipiera sa Yvonne Haug 
— 77,20 puncte la feminin.

WASHINGTON, 25 (Ager- 
pres) — Tenismanul ameri
can Jimmy Connors este foar
te aproape de un record ab
solut: cîșligarea a 100 de tur
nee, puțind deveni primul ju
cător din lume care ar reali
za această performanță. Pînă 
în prezent, Connors a ieșit în
vingător in 95 de turnee, de- 
vansindu-i cu mult pe prin
cipalii lui urmăritori : suede
zul Bjorn Borg (62 victorii) șl 
argentinianul Guillermo Vilaa 
— 58 turnee cîștigate. Cam
pionul mondial de anul trecut, 
John McEnroe, nu are în cla
sament decit o poziție modes
tă (a 7-a) cu numai 38 victo
rii finale.

După prima manșă a „optimilor" Cupei U.E.F.A.

SCORURI STRINSE... CALIFICĂRILE RAMIN DESCHISE

Prlma manșă a optimilor de fi
nală ale Cupel U.E.F.A. a înre
gistrat, în general, scoruri foarte 
strînse : din cele 8 jocuri, trei 
s-au încheiat la egalitate, 4 au 
adus victoria la limită a gazde
lor și doar unul s-a terminat cu 
un rezultat fluviu. Prin urmare, 
se pare, că pentru promovarea 
în sferturile de finală șansele 

•surîd formațiilor care au jucat 
în deplasare.

La Bruxelles, Anderîecht s-a 
dovedit o echipă redutabilă sur- 
clasînd cu 6—1 pe F. C. Saraje
vo ! Autorii celor 7 puncte : Lo
zano (2), Vanderbergh (2), Ver- 
cauteren șl Ferhatovici (autogol), 
respectiv Iosici. După acest re
zultat Anderîecht este, poate, sin
gura care se poate considera ca
lificată in etapa următoare.

Din punctul nostru de vedere 
ne-a Interesat reprezentanta Ceho
slovaciei, Bohemians Praga, de
oarece in această echipă evoluea
ză nu mai puțin de 7 lnternațio-

Caleidoscop
* Marele pictor german Albrecht Ddrrer 

(1471—1528) a ilustrat un manuscris despre 
lupte, cu 112 desene, însoțite de explicații 
scrise chiar de mina artistului. Stat de
scrise șl explicate toate „prizele" și para
dele, de la cele mal simple pînă la oele 
mai grele, cu Indicarea celor care pot pro
voca moartea. Acest manuscris, dta anul 
1512, prezintă reguli de luptă reproduse du
pă „Codex Wallenstein" din 1470. Este pro
babil că DUrrer a Întocmit lucrarea la ce
rerea împăratului Maximilian, despre care 
se spune că era us practicant zelos al e- 
xercițlilor fizice.

* tn anul 1860 apare la Iași „Manualul 
de metodică șl pedagogie pentru profesorii 
școlilor primare", prelucrat de dr. Antonlu 
Velini, profesor de pedagogie la „școlile 
înalte" din Iași șl director al școlilor de 
la Trei Ierarhi. Dintre cele șase părți ale 
manualului, partea a rv-a are titlul „Edu
cația fizică".

★ Prima spargere a „zidului" de viteză, 
peste 100 de kilometri pe oră a fost făcută 
la 1 mai 1899 de belgianul Camille Jenatzty 
pe un automobil „Jamais Contente". Crono- 
metrarea pe un kilometru (lansat) a arătat 
o performanță istorică de 34,0 secunde, ceea 
ce înseamnă 105 km/h. tntr-adevâr, o mare 
performanță !

★ tn anul 1CC7 a fost constituită Uniunea 
internațională de tir, Iar prima ediție a 
campionatului mondial a avut loc, zece ani 
mal tîrziu, la Lyon. Pe programul de con
curs figurau doar două probe : tragerea cu

ÎNCEPUTURI
carabina, din picioare, de la 300 m șl tra
gerea cu pistolul de la 50 m.

★ Cursa de schi, faimosul Arlbcrg-Kan- 
dahar a fost instituită în anul 1927, dar pri
ma sa ediție datează din 1928 cînd a fost 
organizată pe dificila pîrtle de la St. Anton. 
Competiția este organizată șl în alte cele
bre stațiuni din Alpl : Mtlrren, Sestrlers, 
Chamonix șl Garmlsch-Partcnklrchen. 
Insigna „K“, din diamante, este oferită 
Schiorilor care termină cursa de 5 ori 
între primii trei sau de 4 ori între primii 
trei șl o dată pe primul loc.

★ „Football Association" a luat ființă la 
26 octombrie 1863 în taverna Freemason, 
pe Queen’s Street din Londra. Au fost de 
față reprezentanții a 11 cluburi care, între 
altele, au hotărît să joace fotbalul după re
gulile în vigoare la colegiul din Cambridge 
(NR. în acea epocă existau, în Anglia, mai 
multe coduri cu reguli ale jocului). In 1872 
a-a desfășurat prima ediție a „Cupei An
gliei" (după regulile din 1863 !), cîștigată de 
echipa Wanderers, care a „recidivat" și a- 
nul următor.

★ Tot într-un restaurant londonez, din 
Pall Mail, din Inițiativa a 21 de cluburi a 
luat ființă, la 26 Ianuarie 1871, „Rugby U- 
nlon", marctad, de fapt, sciziunea dintre 
fotbal șl rugby existentă încă din 1823, de 
cînd William Webb Ellis, elev al oolegiulul 
din Rugby a „inventat" rugbyul. Au trecut 
doar cîteva zile șl lată că, la 27 martie 
la Reabum s-a desfășurat primul Joc Inter
național între reprezentativele Scoției șl

„Sportul a adua in (ața a rula de mi
lioane de oameni frumusețea corpului 
omenesc. Orice s-ar spune, viața reali
zată In corpul omenesc este mai fru
moasă decit orice statuie*.

Georae MACOVESCU 
(n. 1913) 

scriitor, ziarist ;i diplomat romăn

nali pe care antrenorul naționa
lei cehoslovace Havranek li ara 
în lot (mulți dintre ' ei au evo
luat și în recentul med cu Italia). 
Este vorba despre Jakubec, Cha- 
loupka, Sloup. Ncmec și Cermak, la 
care se mal adaugă alțl doi foști 
internaționali, portarul Ilruska și 
mijlocașul Bicovski. Bohemians 
a jucat la Geneva, cu Servette 
termlnînd la egalitate (2—2), după 
ce a condus de două ori prin 
punctele marcate de Sloup șl 
Chaloupka. In celelalte 6 jocuri 
s-au înscris doar 7 goluri, dintre 
care 3 Ia Dundee unde scoțienii 
au învins greu pe Werder Bremen 
(2—1), prin golurile iul Milne 
(min. 15), Narey (min. 83), res
pectiv Meier (min. 65). F. C. Zu
rich n-a putut trece de Benfica 
(1—1) astfel că fruntașa clasa
mentului portughez păstrează pri
ma șansă de calificare.

Foarte greu a cîștigat șl F. C. 
Sevilla în fața lui Kaiserslautern 
(1—0), prin punctul „semnat" de 
Francisco în min. 55. Șl aid se 
prevede o luptă strînsă în me
dul retur. O altă echipă vest- 
germană a avut mult de furcă 
cu A. S. Roma. Este vorba de 
F. C. Kbln învingătoare cu 1—0, 
prin golul Iul Klaus Allofs (mln. 
41). Returul de la Roma se a- 
nunță foarte fierbinte...

Jucînd la Tbilisi, Spartak Mos
cova a terminat la egalitate (0—0) 
cu C. F. Valencia.

Se poate spune ded că partide
le retur, de la 8 decembrie, vor 
fi foarte pasionante pentru obți
nerea calificării. (I.O.).

•ti 9 Conte t H li I. tal cantrolâ 
deoartomentui «roort Import oieiâ P O

Angliei (victoria a revenit scoțienilor). Echi
pele erau formate din cîte 20 de jucători : 
13 înaintași, 3 mijlocași, 1 pe linia de trel- 
sferturi, 3 aripi, tn 1877 „Rugby Union" a 
hotărît ca numărul Jucătorilor unei echipe 
să fie de 15 I

* Stilul de înot „fluture" a apărut dln- 
tr-o... omisiune a regulamentului Interna
țional, care, pur șl simplu, nu preciza că 
la bras mișcările trebuie executate numai 
sub apă. Șl profitînd de aceasta, înotătorul 
ungur GyBrgy Tumpek a Imaginat noul 
stil, tn care tracțiunea brațelor se face, 
evident, sub apă, dar „degajarea" pe dea
supra nivelului el. Această lipsă a regula
mentului F.I.N.A a prlvat-o pe Eva Novak, 
ta 1952, de titlul olimpic la 200 m bras, ea 
fiind întrecută pe ultimii metri de compa
trioata sa Eva Szekely oare înota ta stilul 
„fluture", șl pe care, pur și simplu, a de
ranjat-o cu valurile pe care le făcea... Du
pă J.O. de la Helsinki, forul international 
a legiferat șl noul stil.

Romeo VILARA

ȘTIRI « REZULTATE

La Newcastle, în meci aml- 
formațla locală a dispus cu 
de Dinamo Kiev.
Măsuri puțin obișnuite luate 

antrenorul echipei sooțienede
Dundee United. Jim McLean. Cu 
toate că formația sa a repurțpi 
cîteva succese remarcabile în 
campionat (6—0 cu Motherwell, 
3—0 cu Hibernian) cîțiva jucă
tori au fost amendați pentru că 
nu au respectat indicațiile tacti
ce ! Deci se poate și așa 1

» Severitatea arbitrilor împo
triva actelor nesportive a devenit 
exemplară. De pildă, în Anglia, 
în ultima etapă de campionat șl 
în cîteva meciuri din Cupa ligii 
au fost eliminați de pe teren 13 
Jucători 1 Un reoord nedorit pe 
terenurile britanice — scriu zia
rele engleze.

telea « 330 romao l'ooiui , P .Intormotio*  
<>> •. a. t i i. «


