
La Alexandria

FINALELE Of TRINTA
0 ÎNTRECERE DEPLIN REUȘITĂ

Finalele celei de a XIV-a e- 
diții a Campionatului național 
sătesc de trîntă pentru tinerii 
din mediul rural, categoria 
14—19 ani, organizate de C.C. 
al U.T.C., în colaborare cu 
C.N.E.F.S. (27—28 noiembrie) 
la Alexandria, orașul de reșe
dință al județului Teleorman, 
sub genericul marii competi
ții sportive naționale „Dacia- 
da“, au constituit — după o- 
pinia specialiștilor, a excelen
țelor organizatori-gazde, a su
telor de spectatori prezenți în 
tribuna frumoasei săli de sport 
polivalente — un mare succes. 
Atît din punct de vedere can
titativ (252 de participanți din 
32 de județe) cît și calitativ 
(cotele ridicate la care s-au 
prezentat competitorii la indi
catorii pregătirii fizice, tehnice, 
tactice și psihologice, ca — de 
pildă — în meciurile pentru 
locurile 1—2: Vlădcscu-Marin, 
Lung-Ionete, Drenea-Stan, 
Penc-Țigla, Popa-Vfad, Oatu- 
Șulumete).

Succesul de care am amintit 
nu înseamnă, însă, că la a- 
ceastă atractivă reuniune de la 
Alexandria, totul a fost roz de 
la un capăt la celălalt al con
sumării evenimentului. în cele 
195 de meciuri s-au înregistrat 
nu puține cazuri de necunoaș
tere a prevederilor regulamen
tare în privința procedeelor 
tehnico-tactice admise. Unii 
trîntași au folosit, pe lingă a- 
runcările peste piept și peste 
șold, ruperile în față, și pro
cedee tipice pentru luptele 
greco-romane. Arbitrii au in
tervenit prompt, au dictat a- 
vertismente, iar cei sancțio
nați — unii — s-au considerat

După testul nereușit al „tricolorilor" jn „Trofeul Carpați" la handbal

ECHIPA REPREZENTATIVĂ ÎNAINTEAZĂ GREOI 
PE DRUMUL OBȚINERII POTENȚIALULUI MAXIM

Vasile Oprea, față-n față cu Alexandr Sipenko. Și pivotul e- 
chipei noastre va înscrie ! (Fază din meciul România — 
U.R.S.S.). Foto : Vasile BAGEAC

Aliată în cursul preparative- 
lor pentru turneul final al 
Jocurilor Olimpice de la Los 
Angeles, reprezentativa mas
culină de handbal a României 
și-a testat actualul nivel va
loric în cadrul ediției buzoie- 
ne a „Trofeului Carpați". Test 
edificator, pentru că evoluți
ile au avut loc în compania 
unor echipe calificate sl ele la 
J.O. (Uniunea Sovietică, Polo
nia, R.D. Germană) sau în 
formă maximă pentru obține
rea unui loc de frunte la C.M. 
grupa valorică B, aducător și 
el de „pașapoarte olimpice" 
(Ungaria).

Duminică, în e- 
tapa a 12-a a 
campionatului Di
viziei „A“ la rug
by, s-au înregis
trat cîteva rezul
tate neașteptate, 
printre care înfrîn- 
gerea campionilor 
de la Dinamo in 
fata Grivifei Ro
șii (6—9). tn ima
gine, fază din a- 
cest meci, cu mij
locașul grivifean 
Anton în acțiune, 
tn pag. 2—3, une
le considerații pe 
marginea etapei.

Foto :
Ion MIHĂICĂ 

nedreptățiți. Este adevărat că 
actualele prevederi regulamen
tare asigură o nouă orientare 
în desfășurarea întrecerilor de 
trîntă, renunțîndu-se la clasi
ca „luptă la curea", întrucît a- 
cest procedeu se baza numai 
pe forță. Dar dacă procedeele 
admise vizează testarea, în 
principal, a vitezei de reacție 
și a celei de execuție (aceasta 
în scopul transformării trîntei 
într-un cîmp de selecție pen
tru luptele greco-romane și cele 
libere), nu înseamnă că unul 
trîntă? ii pot fi trecute cu ve
derea abaterile de la litera re
gulamentului. Iată de ce Gheor- 
ghe Stan, cîștigînd la tu$ în 
fața lui Ion Ghețu, a făcut 
tumbe de bucurie pe saltea, 
iar la polul opus Vasile Ne
grea, învins la puncte de Vic
tor Ionete, a refuzat minute în 
șir să părăsească salteaua după 
anunțarea deciziei!... Se Im
pune, în această privință, rea
lizarea unei concepții unitar» 
în relația antrenor-sportiv-ar- 
bitru-regulament.

Iată primii clasați in ordinea 
categoriilor de greutate: 56 kg
— 1. Iulian Vlădescu (Argeș),
2. Victor Marin (Olt), 3. An- 
ghel Stafie (Teleorman); 62
kg — 1. loan Lungu (Sălaj), 2. 
Victor Ionete (Teleorman), 3. 
Vasile Negrea (Vaslui); 68 kg
— 1. Gheorghe Drenea (Con
stanța), 2. Gheorghe Stan (Pra
hova), 3. Ghiță Vinam (Galați); 
76 kg — 1. Emil Pene (Teleor
man), 2. loan Țigla (Vaslui), 3. 
Nicolae Martinescu (Constan-

Horia CR1STEA

(Continuare in pag. 2-3)

In această puternică con
fruntare, selecționata Româ
niei a reliefat calități reale, 
dar, din păcate, și carențe 
profunde. Astfel, la capitolul 
realizărilor notăm integrarea 
unor elemente tinere, omogeni
zarea mai evidentă a ansam
blului, aplicarea cu mai multă 
siguranță a unor scheme de 
atac, mărirea vitezei (deși, nu
mai în unele perioade) de des
fășurare a atacului. Toate a- 
ceste calități, evidențiate de

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 1-a)(Continuare In pag a 4-a)
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Astăzi, fotbal pe șapte stadioane

START ÎN „CUPA A 35-a ANIVERSARE 
A PROCLAMĂRII REPUBLICII1

Astăzi, în șase orașe din 
țară, se desfășoară primele 
partide din cadrul „Cupei a 
35-a aniversare a proclamării 
Republicii". Cum am mai a- 
nunțat, la această întrecere vor 
participa 16 dintre cele 18 e- 
chipe ale primului nostru eșa
lon fotbalistic. Ele au posibi
litatea de a menține în activi
tate jucătorii care, pe par
cursul sezonului de toamnă, au 
evoluat mai puțin în partidele 
de campionat și să verifice 
posibilitățile unor tineri în ve
derea promovării lor în lotu
rile de bază. Iată și un exem
plu cît se poate de semnifica
tiv : „In aceste meciuri noi îl 
vom folosi tot timpul pe Belo- 
dedici", ne spunea, ieri, an
trenorul Stelei. Constantin Cer- 
năianu, și, astfel, foarte tî-
nărul fundaș central are pri
lejul de a arăta ce știe, ală

BUZĂU — 
GAZDĂ 

APRECIATĂ
A XXI-ia ediție a „Tro

feului Carpați" la handbal 
masculin a fost cea mai 
puternică din lunga istorie 
a acestei întreceri. Cu 
excepția Iugoslaviei, ea a 
reunit absolut toate mari
le forțe ale handbalului 
mondial. Sosite la Buzău 
cu formații complete, re
prezentativele Uniunii So
vietice, Poloniei, R.D. Ger
mane și Ungariei au rea
lizat — alături de selec
ționatele României — 
jocuri de un înalt nivel 
calitativ, lndicîndu-ne clar 
că handbalul mondial de 
înaltă performantă se 
joacă în viteză debordantă, 
cu tehnică înaltă și mare 
forță de joc, necesare 
pentru susținerea ritmului 
ridicat atât în atac, cît și 
în apărare. „Lecția buzo- 
iană", ia care au asistat 
toți antrenorii echipelor 
noastre divizionare, va fo
losi — sperăm — întregu
lui nostru handbal, orien
tării sale de viitor.

„Trofeul Carpați", deși 
n-a revenit echipei Ro
mâniei, a fost un succes 
de organizare pentru care 
gazdele merită aprecieri 
depline. Organele locale 
s-au străduit șl au reușit 
să asigure acestei manifes
tări excelente condiții. 
Zed șl zeci de oameni 

turi de ceilalți jucători mili
tari. Desigur, încercări asemă
nătoare vor face și antrenorii 
celorlalte divizionare „A", pe

Rm. Vîlcea : CHIMIA - F.C. OLT
Pitești : 
Tirgoviște : 
Ploiești : 
Timișoara :

F.C. ARGEȘ 
CLUBUL SPORTIV
PETROLUL 
POLITEHNICA 
CORVINUL

București : DINAMO - F.C. CONSTANTA
(stadionul Dinamo) 

SPORTUL STUD. - STEAUA 
(Stadionul Republicii)

Partidele vor începe la ora 14.

ASTĂZI, LA GARD, ULTIMA VERIFICARE
A ECHIPEI DE FOTBAL A ROMÂNIEI 

ÎNAINTEA PARTIDEI CU ITALIA
MOL, 29 (prin telefon). Marți 

seara, în localitatea Gând, oraș 
cu 60 000 de locuitori (într-o 
renumită zonă carboniferă a 
Belgiei), reprezentativa dc fot
bal a României va juca ultima 
sa partidă de verificare înain
tea meciului cu Italia, de la 
4 decembrie. Adversara fotba
liștilor noștri in acest impor
tant ultim meci-test este o 
fruntașă a fotbalului belgian, 
Thor Waterschei, al cărui joc 
foarte ofensiv ar putea oferi e- 
chipei României o repetiție ge
nerală „la temă" pentru '-eea 
ce se anunță și se prevede în 
„premiera" de sîmbătă. de la 
Florența.

Ce așteaptă antrenorii M. 
Lucescu și M. Rădulescu de la 
această ultimă verificare? Care 
este, de fapt, obiectivul ei?

Răspunsul la prima întreba
re: verificarea unui „11“ clădit 
Pe scheletul Universității Cra
iova (în formă foarte bună în 
meciul cu Steaua, ca și la Bor
deaux) ; verificarea spiritului 
de luptă și a omogenității sale; 
verificarea forței unui bloc de 
echipă în fața unui adversar 
puternic, solicitant.

Răspunsul al doilea, la cea 
de a doua întrebare, decurge

In dezbatere: cauzele rateurilor de la C. E. și C. M. de tir

TINT! MĂT1NSE ÎNCĂ: (1RIENIARE IACTICA 
ADECVA IA. IIF/ISIENIÂ PSIHICĂ DE CONCURS, 

DOZAREA PREGĂTIRII!
In sezonul 1982, tirul ro

mânesc a fost prezent la 
două examene importante: 
C.E. pentru senioare și ju
niori (Roma) și C.M. pentru 
seniori (Caracas). Echipele 
de pistol viteză seniori și 
cea de pistol liber juniori 
au cucerit medaliile de ar
gint. In schimb participarea 
la celelalte probe și între
ceri s-a soldat cu rezultate 
și poziții nemulțumitoare 
(ultimele rezultate de Ia 
C.M. cu care am rămas da
tori cititorilor: Maria Ma- 
covei, locul 38. cu 565 p, la 
pistol standard și Florin 
Crislofor, locul 58, cu 1119, 
p, la pușcă liberă 3 poziții). 

care le vom evidenția în co
loanele ziarului.

Iată programul jocurilor do 
astăzi :

- UNIV. CRAIOVA
- S.C. BACĂU
- POLITEHNICA IAȘI
- JIUL
- A.S.A. TG. MURES

(în cuplai, de la ora 12,30)

din primul răspuns. Meciul cu 
Thor Waterschei urmează să 
„filtreze" realmente formația 
definitivă care va începe sîm
bătă partida cu Italia.

După cum se vede, antrenorii 
echipei noastre naționale au 
în vedere experiența pozitivă a 
antrenorului Frantișek Hrava- 
nek, conducătorul tehnic al e- 
chipei Cehoslovaciei, cea care 
a obținut recent un rezultat 
egal (2—2) cu reprezentativa 
Italiei, la Milano. Hravanek a 
folosit atunci 7 jucători de la 
Bohemians, cea mai în formă 
echipă cehoslovacă a momentu
lui, și inițiativa sa a fost în
cununată de o reușită.

Voi” ajunge, oare, și antreno
rii echipei noastre naționale la 
o soluție asemănătoare cu cea 
aleasă de selecționerul cehoslo
vac? Rămîne de văzut 
Rămîn de văzut și răs
punsurile pe care le va da 
meciul cu Thor Waterschei. 
Pînă la aflarea lor, iată „U“-le 
care va începe această ultimă 
partidă de verificare: Lung — 
Rednic, Ștefănescu, Iorgulescu, 
Ungurcanu — Țicleanu, Biiloni, 
Donose, Bălăci — Gcolgău, Că
mătarii.

Marius POPESCU

Considerăm că, în perspec
tiva Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles, obiectiv 
fundamental al tirului ro
mânesc, al întregii noastre 
mișcări sportive, e necesar 
ca, pornind de la greșelile 
săvîrșite, pregătirea din vi
ilor să fie astfel gindită și 
efectuată, incit surprizele 
neplăcute oferite de trăgă
tori în 1982 să nu se mai 
repete. Pe această temă am 
organizat o dezbatere, la 
care au răspuns cîțiva din
ți e cunoscuții tehnicieni ai 
tirului nostru.

(Aceste opinii in pag. 2—3)



ÎN DEZBATERE: CAUZELE RATEURILOR DE LA C.E. Șl C.M. DE TIR DIVIZIA „A“
DE BASCHET FEMININ

S-a încheia

GREȘELI IN PREGĂTIREA COMPETIȚIILOR IMPORTANTE

VIRGIL ATANASIU, secretar 
adjunct al F.R. Tir : „Multe din
tre cauzele comportării nesatis
făcătoare la C.E. și la C.M. își 
au originea in citeva greșeli de 
concepere a pregătirii acestor 
competiții. Bunăoară, slaba orien
tare tactică în condiții meteoro
logice, de arbitraj și de tragere 
la sorți nefavorabile. Din ace
eași categorie de greșeli a fă
cut parte și labilitatea psihică a 
lui Grațian Calotă, manifestată 
după prima manșă de 299 p,

excelentă, cu șanse mari de me
dalie. Maria Macovel șl Florin 
Cristoîor în special au manifes
tat o slabă rezistență emoțională 
la stresul deosebit al marilor în
cleștări la care au participat. Ea 
s-a manifestat intr-o slabă sta
bilitate a sistemului nervos, fapt 
care a determinat erori impor
tante de declanșare. Nu în ulti
mă instanță, lipsa de muniție de 
calitate a grevat pregătirea me
todică a campionatelor mondiale.“

Calotă șl Virgil Suciu, în nota 
obișnuită, faptul olerindu-le în 
continuare credit : nu e deloc

ușor să te menții la valoare; 
obișnuită în condițiile unul cam
pionat mondial".

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL LUI CORNELIU ION 
MEDALIE LA OLIMPIADA DIN 1984

TEODOR COLDEA, antrenorul 
locului de pistol viteză : „De-a 
lungul anului 1982, trăgătorii de 
care m-am ocupat au cîștigat 
șase competiții internaționale. 
Planurile alcătuite au fost bune, 
îndeplinite șl chiar depășite. La 
campionatele mondiale din Ve
nezuela, echipa a tras cel mal 
bun rezultat din acest an, iar 
medalia de argint obținută sem
nifică reinstalarea probei de 
pistol viteză românești In pozi
ție avantajoasă pe plan interna
țional. în proba individuală fim 
mizat ca țintașul Corneliu Ion

să cîștige încă o medalie, 
cîștigat-o. Nu-i putem cere 
reu să fie primul sau să 
pe podium. Orice mare sportiv 
are și perioada — normale — de 
cădere. însăși pregătirea lui nu 
a avut drept obiectiv fundamen
tal o medalie mondială !n 1982 : 
seopul nostru principal rămîne 
o medalie la Jocurile Olimpice 
din 1984. Stan Marin și-a tras 
cifra <594 p) valorii sale medii, 
el rămînind cea de a doua va
loare creditată cu șanse tot pen
tru Jocurile Olimpice. Grațian

N-a 
me- 

urce

*

„AR Fl TREBUIT CA OBOSEALA SA NE DEA DE GlNDIT !...“
ȘTEFAN PETRESCU, antreno

rul Iotului dc pistol standard : 
„Cu excepția Anei Ciobanu, am 
avut la dispoziție un lot tînăr 
cu o medie de virstă de 20 de 
ani. în sezonul de pregătire am 
lucrat mult pentru corectarea 
unor execuții tehnice care nu 
erau la nivelul cerut de un pro
gres dorit și posibil. Am lucrat 
de asemenea în scopul asigurării 
unei baze solide care să permi
tă realizarea de cifre ridicate la 
campionatele europene de la

Roma. In anumite privințe am și 
depășit prevederile planurilor de 
pregătire : în urma a 27 000 de 
repetări care, probabil, au fost 
prea multe, s-a acumulat un
grad de oboseală nedorită. Am 
greșit cină nu am dozat pregăti
rea. Trebuia ca semnele de obo
seală apărute cu mult înaintea 
plecării spre Roma să ne dea 
de gîndit și să procedăm 
consecință N-am făcut-o,
rezultatele au fost în consecință.'

UN OBIECTIV INTERMEDIAR CU MULTE ÎNVĂȚĂMINTE

in 
iar

MIHAI toader, antrenor de 
pușcă la clubul Steaua : „Cauza 
principală a comportării sub aș
teptări și mal ales sub nivelul 
arătat de unele comportări an
terioare ale lui Florin Cristoîor 
(comportări ce l-au recomandat, 
pe bună dreptate, pentru un loc 
în delegația trimisă la campio
natele mondiale) a fost tinere
țea (24 de ani) și lipsa normală 
de experiență (Cristotor practică 
tirul de numai 4 ani). El s-a ’ 
vedit insuficient pregătit la 
pltolul psihologic fiind total

do- 
ca- 
de-

pășit de anvergura competiției 
la care participa în premieră. 
Pentru el, campionatele mondia
le au constituit un obiectiv in
termediar. Departe ca nceastă să 
însemne o scuză pentru cele doar 
1119 puncte adunate la trei po
ziții, testul și-a atins scopul. 
Florin Cristoîor rămîne, în ' 
da acestui insucces, marea 
ranță pentru Los Angeles a 
belor de pușcă liberă. Chiar 
a tras slab el a Învățat foarte 
multe".

ciu- 
spe- 
pro- 
dacă

* *

Opiniile participanților la ancheta noastră au relevat o parte 
însemnată a cauzelor pentru care, la cele două importante com
petiții ale anului 1982, tirul românesc a pierdut din pozițiile 
avute anterior pe plan Internațional. Considerăm însă că la 
acestea mai trebuie adăugate și altele, cu specificația că toate 
trebuie să dea de gîndit la modul cel mai serios activului fede
rației de specialitate, antrenorilor responsabili cu pregătirea lo
turilor, cluburilor care oferă elemente echipelor reprezentative:

• Incapacitatea de a asigura un vîrf unic dc formă maximă, 
exact în momentul marilor competiții. Este esențial CA TRĂGĂ
TORII SA SE AUTODEPAȘEASCĂ LA MARILE COMPETIȚII, 
așa cum au arătat și altă dată, și NU să se mențină pe linia 
comportărilor și rezultatelor lor medii. Cei 4 componenți ai echi
pei dc pistol viteză au intrat pe rind in formă, incepind din 
luna mai și continuind pînă în septembrie.
• E necesar să se stabilească clar pentru ce se pregătesc în 

1983 țintașii noștri fruntași. In 1982, ei au fost nevoiți să scoată 
rezultate mari in primăvară și la începutul verii, fie pentru a 
se achita de obligațiile față de clubul propriu (Spartachiade mi
litare, Dinamoviade), fie pentru a se impune selecționerilor în 
vederea... competițiilor importante din toamnă (C.E. Roma și 
C.M. Caracas). Cu toții și-au tras cifrele la selecție și au capo
tat cînd nu trebuia !

• N-ar fi exclus ca „depășirile" cifrelor din planurile de pre
gătire de care s a amintit în luările de cuvînt să fi constituit, 
pînă la urmă, cauza neîmplinirilor : SUPRAANTRENAMENTUL 
ARE, DESEORI, URMĂRI LA FEL DE GRAVE CA LIPSA DE 
PREGĂTIRE. La lotul de pistol standard, oboseala a fost vizi
bilă incă înainte cu mult de plecarea spre campionatele euro
pene.
• în 1982, pregătirea loturilor de pistol standard s-a axat — 

conform celor afirmate — pe „corecții tehnice" și pe formarea 
unei „baze solide" care să permită realizarea de cifre ridicate. 
Opinăm că este vorba despre o orientare greșită, de iremc ce

sportivele in cauză slnt triple campioane europene în 1981 ! S-a 
greșit SCHIMBÎNDU-SE CEVA CE NU TREBUIA SCHIMBAT 
și uitîndu-se ceva CE TREBUIA CONSOLIDAT și anume aco
modarea psihologică cu statutul de trăgătoare de valoare, de 
sportive care POT LUPTA CU SUCCES LA MARILE COMPE
TIȚII NUMAI PENTRU MEDALII I
• Tirul nostru trebuie să afle, dacă nu a aflat-o pînă acum, 

că nu i se poate cere mereu unui singur trăgător, lui Corneliu 
Ion, să cîștige totul! S-a văzut clar la campionatele mondiale că 
dacă Ion nu merge, atunci nu merge nimeni I Ce fac, în aceste 
condiții, antrenorii noștri, ce fac cluburile 7 Am mai spus-o și 
în alte ocazii: singurele secții care au trăgători de pistol viteză și 
de pistol standard sînt Steaua, Dinamo și U.T. Arad. Fiecare din
tre aceste probe, de Ia care sperăm medalii și puncte olimpice, 
ESTE PRACTICATĂ DE CITE NUMAI 20 DE SENIORI ȘI JU
NIORI, Reactivarea secțiilor C.S.U. Brașov, I.E.F.S., Lctea Ba
cău, C.T. Alexandria, C.S.Ș. Rădăuți, secția Solea — iată încă 
o problemă care trebuie să-și găsească locui pe agenda urgen
țelor F.R. Tir. Altfel, surprizele neplăcute ale lui 1982 se vor 
... repeta.

Turneul timișorean al campio
natului național de baschet fe
minin a . detașat echipa Univer
sitatea C'luJ-Napoca în fruntea 
clasamentului; în schimb, a în
curcat situația echipelor care 
candidează la promovarea în gru
pa valorică 1—6, Incit „verdic
tul" va fl dat de abia după ul
timul turneu, programat să ai
bă loc la Oradea, între 9 și 12 
decembrie. Pînă la acest turneu, 
clasamentul se

1. „U" Cj.-Nop.
2. Voința Buc.
3. Olimpia Buc.
4. Univ. Tim.
5. Progresul Buc.
6. Polit. Buc.
7. Crișul Or.
8. Comerțul
9. C.S.U. Ploiești

10. I.E.F.S.
11. Voința Bv.
12. Rapid Buc.

Echipa Comerțul 
pierdut un meci cu 0—2 .

Referitor la turneul desfășurat 
în sala Olimpia din Timișoara, 
antrenorul federal George Chlra- 
leu a subliniat: „S-a dovedit cel 
mai bun dintre cele disputate in 
campionatul actual, prin faptul 
că ritmul de joc a fost foarte 
vioi (s-a renunțat in mare mă
sură la acțiunile poziționale) și 
s-a luptat acerb pentru fiecare 
minge, Ia mijlocul terenului și 
sub panouri. Clujencele au jucat 
mai convingător ca orlcind, iar 
timișorencele au plăcut datorită 
manierei in care au evoluat și 
au cucerit cele patru 
nesperat s-a comportat 
I.E.F.S., In sfirșit mai 
de valoarea individuală 
chetballstclor care o 
dintre care Junioara 
Mărlnguț manifestă

UNIVERSITA
c

Radu TIMOFTE

CARUSELUL SURPRIZELOR Șl• ••

UN NOU LIDER (Steaua) LA RUGBY!

In Sala sporturilor din Pitești

CUPA CENTROCOOP" LA TENIS DE MASA//

In cadrul marii competiții 
sportive naționale „Daciada", în 
Sala sporturilor din Pitești au 
avut loc întrecerile finale ale 
„Cupei CENTROCOOP” la te
nis de masă, care au reunit 90 
de competitori reprezentind 30 
de județe ale țării. S-au între
cut cooperatori, bărbați și fe
mei, de toate virstele, două 
exemple fiind edificatoare: Da
niela Vultur, de 18 ani, din 
Tîrn&veni și brașoveanul Va- 
sile Zamfir, de 55 de ani, care 
au și reușit să ajungă pînă în 
semifinalele concursului.

Desfășurată în ansamblul 
competițiilor prin care sporti
vii omagiază Conferința Națio
nală a partidului, această în-

trecere a purtat amprenta unei 
bune pregătiri și s-a bucurat 
de o excelentă organizare, asi
gurată de CENTROCOOP, prin 
U.J.C.C. Argeș și cu sprijinul 
C.J.E.F.S. Argeș.

Pe podiumul întrecerii au 
urcat Carmen Olaru (Iași), 
Jenica Tores (Harghita) și Ma
riana Melinte (Botoșani) pre
cum șl Laurențiu Ursu (Bistri
ța Năsăud), Vasile Zamfir 
(Brașov) și Lucian Silviu Bo- 
ghin (Vaslui).

Organizatorii au oferit pri
milor clasați medaliile și di
plomele „Daciadei", precum și 
frumoase premii in obiecte.

Ilîc FEȚEANU-corcsp.

FINALELE DE TRÎNTĂ
(Urmare din pag. I)

ta); 87 kg — 1. Costică Popa 
(Vrancea), 2. Tudor Vlad (Bu
zău), 3. Marinei Băpsan (Să
laj); -|-S7 kg — 1. Ionel Oatu 
(Vaslui), 2. Marcel Șulumete 
(Bistrița-Năsăud), 3. Andrei 
Centeri (Alba). Au fost atri
buite unele trofee: Cupa U.T.C., 
județului cu cele mai multe

puncte — Teleorman ; Cupa 
C.N.E.F.S., județului clasat pe 
locul doi — Vaslui ; diploma 
pentru locul trei — Sălaj; Cu
pa U.T.C., celui mai tehnic 
sportiv — Costică Popa; Cupa 
pentru cel mai tînăr partici
pant — Marian Lupașcu (Ialo
mița), 14 ani, Cupa U.T.C. o- 
ferită Comitetului județean Te
leorman al U.T.C.

FINAL FIERBINTE de stagiu
ne rugbystică ! Dinamo cîștigă, 
în etapa a noua, eternul derby 
cu Steaua, dar nu poate trece, 
în penultima secvență competi- 
țională a sezonului, de R.C. Gri- 
vița Roșie. Studenții din Petro
șani cîștigă „acasă", șl la Dina
mo, și la Farul, pentru a pier
de la mal puțin „eotata" echipă 
slbiană. In schimb, universitarii 
bucurcștenl reușesc prima lor 
victorie în deplasare, eonfirmind 
speranțele puse în talentul lor 
adevărat. De jocul rezultatelor 
profită Steaua (învingătoare aș
teptată la Bîrlad), care are acum 
un avans ce-i dă dreptul să vi
zeze titlul de campioană a toam
nei rugbystlce. Cu condiția, fi
rește, să nu... pățească cumva 
precum Dinamo, în fața grlvlțe- 
nilor, duminica viitoare, cînd se 
mal Joacă un „meci mare", la 
Constanța, unde XV-le Litoralu
lui — frumoasă tresărirea sa de 
orgoliu afirmată prin nu mal pu
țin de opt eseuri, in partida cu 
echlipa bălmăireană ! — Drlmeș- 
te vizita' campioanei en titre.

ECHILIBRUL VALORIC este, 
parcă, mal pregnant decît altă
dată. Capacitatea de exprimare 
a unor formații marchează o re
marcabilă creștere, dar — cum 
bine observa și antrenorul eme
rit Petre Cosmănescu — nu tre
buie să trecem cu vederea, pe 
de altă parte, o anume scădere 
de potențial lo unele echipe de 
frunte...

TINERII dau „culoare" întrece
rii. Iar numărul lor e tot mai 
mare. în rîndul acestora se a- 
flă șl Andrei Pongracz; speran
ța -de ieri reprezintă acum o cer
titudine ! înaintașul grivițean a 
devenit nu doar un „suveran" în 
margini (are 1,96 m, la 90 kg), 
ci un înaintaș complet, la fel 
de bun în momente fixe, în atac 
sau în apărare. La 21 de ani, 
studentul Institutului politehnic 
din București — anul II, Faculta
tea de construcții aerospațiale — 
candidează la un loc în colecti-

vul tricolorilor. Șl ca Pongracz 
mai slnt Încă alții...

PARTIDA Steaua — R.C. Grivi- 
ța Roșie a fost programată (ini
țial) slmbăta, FJt.R. avînd, desi
gur, in vedere evitarea concu
renței cu alte două meciuri din 
ultima etapă a turului, care se 
dispută, de asemenea, In Capi
tală. Aflăm insă că acest mult 
așteptat joc va avea loc, totuși, 
duminică. (Considerăm că, In In
teresului rugbyulul (cine vrea 
ca spectatorii să se împartă du
minică pe trei terenuri 1 1 T), el 
trebuie să se dispute conform 
programării inițiale — deci stm- 
bătă 1 — și tragem nădejde că 
semnalul nostru va fi recepțio
nat și de F.R.R., șl de cele 
două cluburi 1

ÎN ÎNTRECEREA realizatorilor 
de eseuri — dotată cu „Trofeul 
Sportul" — continuă să conducă 
ADRIAN PLLOȚSCHI (Farul), 
acum cu 11 reușite, urmat de 
Lungu (Farul) 9, Fuicu (Steaua) 
7, Nistor (Politehnica Iași) 6 
ș.a.m.d. In clasamentul pe echi
pe, FARUL a luat un avans sub
stanțial, avind un total de 48 de 
eseuri, față * - — -
de Dinamo 
Steaua.

de cele 39 înscrise 
și, respectiv, 38 de

' HIPISM
________ - •______ •_______________

PERJAR L-A ÎNVINS PE HOGAR

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Farul4*)
4. Șt. Petroșani
5. Gilvlța Roșie
6. Șt. Baia Mare
7. C.S.M. Sibiu
8. Rulm. Bîrlad
9. Rapid

10. Poîit. lași
11. Sp. studențesc
12. Polit Cj.-Nap.
13. „U" Timișoara
14. Gloria Arad

♦) Penalizatâ ■

Geo RAETCHI
12
12
12
11
12

' 12
12
12
12
11
12
12
12
12

cu

11 O 
10 O 
10 O

7 2
7 O
6 O
5 1 
4 1
3 3
4
3
3
2
1

un

1
2
1
2
1

1 292-109 34
2 301-106 32
2 283- 69 31
2 147-113 27
5 116- 99 26
6 119-1'73 24
6
7
6
6
7
8
8

10 105-209 15 
punct

144-193 23 
84-153 21 
95-174 21 
88-141 20

117-159 20 
71u194 19

106-176 18

CITITI NUMĂRUL II 
(NOIEMBRIE) 

AL REVISTEI ILUSTRATE

Din sumar ;

prezintă
18 " ' '
16
16
18
18
18
18
18
18

18
18
18

astfel: 
0 1434:1049 34
4 1'155: 930 32
5 1242:1074 31
6 1132:1001 30
6 1125:1122 30
8 1232:1120 2S 

8 10 1256:1274 26 
7 11 938:1024 24 
4 14 1143:1274 22 
4 14 1133:1354 22 
4 14 1000:1234 22 
2 16 918:1252 20 
Tg. Mureș a

18
14
13
12
12
10

In campionatul 
s-au desfășurat 
etape. Echipele 
TEA CRAIOVA 
C.S. ARAD II ( 
trat în posesia 1 
trogradat In can 
lificare formațlili 
șov, C.S.M. Buz 
Bistrița, Tricot 
(masculin), C.S.l 
structorul Tg. 
București, Spart, 
mtnin). In aceli 
C.S.Ș. Petroșani 
niversitatea Crai 
lin) au retrogra 
Il-a valorică. Ia 
la ultimele pârtie

GRU1

UNIVERSITĂȚI 
— PROGRESUL 
REȘTI (m) 9—4 
au ciștlgat dets 
se păstreze In f: 
tulul și să-și a 
rltat titlu. Au 
3+3, Florescu 1 
Firănescu 2, Nic 
Florescu, Haldan 
vingători, respe; 
Ca uri 1, Onețiu 
(V. POPOVICI -

„Premiul Balerin", principala 
«unsă a reuniunii de duminică, 
a dat cîștlg die cauză lui Perjar, 
Care a Învins în ultimul fuleu, 
la fotografie, un grup de trei 
eoncurcnți. Felicitări antrenoru
lui său pentru modul cum l-a 
prezentat. In altă probă impor
tantă a zilei. Heracle, condus 
excelent de N. Nicolae, a pro
dus «iarea surpriză a Zilei. Vic
toria Florentinei a dus, de ase
menea, la marea surpriză a anu
lui : Închiderea pariului austriac 
la suma dc 41.370 iei. Se anunță 
pentru 5 decembrie un mare re- 
oord dc casă șl pariofl. Mal re
marcăm victoria lui Halogen, un 
mînz eu mari disponibilități, și 
a lui Riguros, cu care I. Oană 
»l-a înșirat adversarii pe drum, 
egaltndu-1 la victorii pe campio
nul en titre G. Tănase, dar care

sînt acum serios amenințați da 
formația M. Ștefâiiescu, care prin 
succesele obținute de Romiția și 
Rttdy s-a apropiat dc ei. Se a- 
nunță un sfirșit dc an intere
sant prin disputa pentru titlu de 
campion pe 1932. Să vedem cine 
va cîștiga.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Halogen (Pașcă) 1:32,4, 2. 
Delicat, 3. Humor. Cota : cișt. 1, 
ord 6, ord. triplă 150. Cursa a 
Il-a S 1. Riguros (Oană) 1:23.8. 
2. Tufiș. Cota : cișt. 2,60, ord. 26. 
ev. 5. Cursa a IlI-a : 1. Rudy 
(Crăciun), 2. Poienița II. Cota : 
cișt. 2, ord. 11. ev. 2. Cursa a 
iv-a : 1. Heracle (N. Nicolae) 
1:28,2, 2. Trifoi, 3. Rural, Cota : 
cișt. 9, ord. închisă, ev. 71, ord. 
triplă 2968. Cursa a V-a : 1. 
Florentina (M. lorga) 1:30,3, 2.
Hemion. Cota : cișt. 3, ord. Închi
să, ev. închis, triplu 3—4—5 2093.

Cursa a Vl-a : 1. Perjar (V.
Ghcorghe) 1:24,0, 2. Hogar, 3.
Horoscop. Cota : cișt. 3, ord. 22, 
ev. 75, ord. triplă 145. Cursa a 
VH-a : 1. Sudor (M. Dumitru) 
1:30,6, 2. Frecvența. Cota : cișt. 
5, ord. 15, ev. 22, triplu 5—6—7 
1390. Cursa a VIII-a 1 1. Romița 
(A. Ștefănescu) 1:32,9, 2. Ver
dict, 3. Bela. Cota : cișt. 4, '
închisă, ev. 43. ord. triplă 
Cursa a IX-a : 1. Ibus (G. 
pescu) 1:38,2, 2. Klralina, 3. 
nel. Cota : cișt. 9, ord. 40, 
174, ord. triplă 505. triplu 7—8—9 
678. Cursa a X-a : ‘ ’ 
Popescul 1:33.6, 
cișt. 8, ord, 55, ev. 50.

Propunem ea sumele ______  _
dc la reporturile pariului ordinea 
simplă să fie reportate la uit! 
ma cursă.

ord. 
238. 
Po- 
So- 
cv.

1. Sutițas (G.
2. Kozara. Cota:

rezulta' e

A. MOSCU

victorii; 
formația 

apropiată 
a bas- 
compun, 
Luminița 

perspective 
de a deveni utilă chiar ții 
lui de senioare. Olimpia * 
mai slab decît la turneele 
rioare, tn primul rind din 
za Inconstanței unora dintre ju
cătoarele de bază (Marilena 
Frolter, Alexandrina Bâră, Eca- 
terlna Stingă); în aceste condi
ții, coșgetera echipei a devenit, 
In mod surprinzător, Lenuța Tri- 
că. Voința București a jucat ex
celent în prima repriză a der
by-ului cu clujencele, dar în a 
doua, potențialul l-a fost dimi
nuat prin accidentarea Elenei 
Filip, excepțională pînă în acel 
moment. Indisponibilitatea Elenei 
Filip va afecta și Iotul național, 
Ia fel ca și accidentarea Con
stanței Fotescu-Grigoraș, de la 
C.S.U. Ploiești. Remarcabilă pres
tația Progresului; în schimb, a 
decepționat, din nou, C.S.U. Plo
iești, care nu evoluează pe mă
sura valorilor individuale ale e- 
ehlpei".

lotu- 
jucat 
ante- 
cau-

C.S.M. CLUJ-h 
VERSITATEA C 
9—5 și 9—6. Came 
cedente au treu 
mească cu locu 
mînînd la un .?/ 
primei garnituri 
deși au cîștigat 
etape prin pune 
Doboși 2+3. Me 
ca 2+1, Vrînce: 
Doboși, Borca 1 
peți: Florea 3+ 
Neff 2, Toma 
coresp.).

PROGRESUL 
REȘ” C.S. 1
și 5—0. Benefic 
substanțial avut, 
reușit să se pă 
deși au fost într 
tă etapă. Pentr 
Păun 2+1, Ma 
1+2, Maria Albt 
PESCU — coresi

C.F.R. C.S.Ș. 
FAIMAR B. M 
0—5. Băimărence 
fața unei echipe 
șit decît parțial 
tență. Victorii: 
ru 2, Anișoara

S-A ÎNCHEIAT ultima comp
CAMPIONATUL

Ultima competiție de scrimă 
a anului (campionatele naționa
le ale juniorilor I) s-a Înche
iat, simbătă și duminică, In sala 
Floreasca din Capitală, cu pro
ba pe echipe la toate cele patru 
arme.

Un fapt simptomatic : în afara 
floretei feminine, care a adus In 
competiție șase echipe, restul ce
lor trei arme n-au putut aduna 
pentru o finală de campionat 
național decît cite patru echipei 
Ceea ce dovedește, fără echivoc, 
penuria de scrimeri ailați In ac
tivitate șl, mai ales, puținătatea 
centrelor din țară dedicate creș
terii viitorilor performeri. Ce-i 
drept, în proba feminină de flo
retă, din cele șase competitoare 
care și-au disputat titlul natio
nal la tineret, • ■ —
Mare, 
C.S.Ș.
Brașov) 
Ceea ce 
tinerețea 
nar, dar, 
sa unor

cinci (C.S. Satu 
Energia, Steaua, 
Mare. Tractorul 
divizionare „A". 

, pe de o parte,

C.S.Ș.
Satu 

slnt 
arată, . 
primului eșalon divizio- 
pe de altă parte, lip- 
generații succesive de

DE JUNII
scritneiri, care 
firesc al oompe 
categorii de vi

Cea mal disp 
caa feminină d 
porneau cu șar 
formațiile sătn 
lul sportiv șl 
școlar, șl cele 
ua șl clubul sț 
gia. întrecere < 
se ajunge la - 
Miare — Steaus 
lit titlul de c. 
semnat un ca 
concursurile de 
că directoratul 
bat arbitrul tn 
Steaua, la obit 
date), antrenor 
de la C.S.Ș. 
să-și retragă e 
uitînd că pe p 
ranțele scrimei 
re foarte tineri 
ță nu numai i 
portarea sport! 
Pellegrini a u 
el este și antn

DATELE CAMPIONATELOR REPUBLIC
Au fost stabilite datele de des

fășurare ale celor două turnee 
finale, masculin și feminin, ale

în-

tre-
an)

FOTBAL:
• Prezentarea echipelor divizionare „A“ Steaua Bucu

rești și F.C.M. Brașov
• înaintea meciului Italia — România de sîmbătă
• Sportul studențesc, lider de toamnă (comentarii la 

cheierea turului Diviziei A)
ATLETISM : Argument înseamnă... performanță! (O 

cere în revistă a evoluțiilor sportivilor români în acest
HANDBAL î Echipa feminină a României înaintea Cam

pionatului mondial.
REPORTAJ : Satisfacțiile motocrosului.
La rubrica „Mari sportivi așa cum nu-i cunoașteți", rug- 

bystul Mircea Paraschiv.
VIATA SPORTIVA : • Ion Dolăncscu, Gil Dobrică și- 

sportul ! • Cuvinte încrucișate „Din fotbal".
MAGAZIN : Două pagini de fotografii inedite din spor

tul internațional.
ORIZONT EXTERN : » Pregătiri pentru J.O. de la Sa

rajevo © Gemenii Mahre mereu în frunte • Caleidoscop 
fotbalistic • Meridianele sportului.

campionatelor 
— ediția 1982. 
mai buni șahiș 
loc la Bucure 
decembrie. Cel« 
putei pentru 
fi găzduite de 
clubului de șe 
da Lipscani.

La aceleași 
bric) se va c 
campionatului 
țării. întreceri 
pentru prima

ADMINISTRA
o MARI SI 

MINA TUTUB 
gere obișnuit! 
din luna dec 
vea loc mii 
țilior noi șans 
respec tiv ci ști 
..Dacia 1300“ 
de bani. Agi 
sport conțin u 
pentru TRAG 
NALA LOTO 
cembrie 1982, 
tribul autotur 
excursii in L 
Bulgaria și m 
Variantele de 
la sută sau 
sută, au drej



campionatul de tenis de masă pe echipe I La Benghazi

A CRAIOVA (m) Șl C. S. ARAD (f), I ROMÂNIA (tineret) - LIBIA 1-0
TIGATOAltfIL TITLUriIlOII I
ilviztei „A" 
■tidele ultimei 
UNIVERSITA- 
'masculln) și 
linin) au in- 
rilor. Au re- 
,natul de ca
racterul Bra- 
Sticla C.S.Ș.

i București 
Buzău, Con- 
eș, C.S.Ș. 1 
tucurești (fe- 
timp, C.F.R. 
nlnin) și U-

II (mascu- 
în grupa 
mănunte

gazde, respectiv Liana 
2+2, Nela Stoinea 3+2, 
Vintilă 2. (S. BALOI —

GRUPA A II-a

a 
de

12RAIOVA 
U.C. BUCU- 
—1. Gazdele 
reușind să
i clasamen- 
ce un me
at : Haldan 
irișan 2+2. 
1 1, dublul
pentru în- 
Moraru 1,

ii ove an u 1. 
îsp.).

A — UNI- 
rA II (m) 
ediției pre
se muațu- 

•>d, ei ră- 
te r urma 
•aiovenilor. 
le ultimei 
ilizate de: 
3+2, Bor- 
■2, dublul 
sntru oas- 
an 2+1, 
RADU —

?. BUCU-
1 (O 5
* avansul 
icele au 
n frunte, 
în aceas-

2 : Maria
Panțuru 
(R. PO-

ANI —
3-5 și 

Impus în 
i a reu- 
îă rezis-
Pădura- 

1 pentru

Urzică 
Mariana 
cores p.).

— ME-TRACTORUL BRAȘOV 
CANICA FINA BUCUREȘTI (m) 
5—9 șl 8—9. Au punctat: Cadar 
1+1, Oprea 1+3, ' "
Sipoș 1, dublul Oprea, 
1+1 pentru gazde, respectiv Că
lăuz 4+2, Ghiță 2+3, C. Udriște 
3+2, Pagu 2. (C. GRUIA — co
resp.).

A.S.A. MUNTENIA BUZĂU — 
VOINfA SATU MARE (m) J—2 
și 9-3.

TRICODAVA BUCUREȘTI — 
C.S.Ș. OD. SECUIESC (m) J—0 
(w.o.) șl 9—6. „Rătăcindu-se“ 
prin București, Jucătorul Z. Kiss 
de la Od. Secuiesc n-a mal ajuns 
la sală, astfel că în prima zl oas
peții au pierdut prin neprezen- 
tare. In a doua zi au punctat: 
Gheorghe 4, Stoica 1, Nlcolae 3, 
dublul Gheorghe, Nicolae 1 pen
tru gazde, respectiv Fcjcr 3, 
Nagy 2, Fiillop 1. (O. GUȚU — 
coresp.).

STIROM BUCUREȘTI — CON
STRUCTORUL TG. MUREȘ (m) 
7—9 șl 9—6. Victorii: Buga 3+2, 
Ovanez 1+4, C. Macovei 1+2, Mi- 
truț 1, dublul Ovanez, Macovei 
1+1 pentru gazde, respectiv Că- 
Lorinez 3+1, Slngeorgean 2, Pali 
3+3, Hrișcă 1+1, Csiszmadian 1.

-------- BUZĂU — METALUR- 
CUGIR (f) 2—5 și 0—5. 
Rodica Urbanovici 3+2, 

Dornic 1+2, Tatiana 
1+1 pentru învingătoare,

Panaite 14-3, 
l, Panaite

C.S.M. 
GISTUL 
Victorii: 
Gabriela 
Furtună 
respectiv Dorina Murea 2.

CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ 
— METALUL C.S.Ș. RM. VILCEA 
(0 5—1 șl 5—I. Au punctat: Ma
ria Losonczi 2+3, Daniela Po- 
povici 2+2, Maria Hatoș 1 pen
tru gazde, respectiv Ana Cioban- 
can 1+1, Elena Anescu 2, Flo
rina Popcscu 1. (I. PAUȘ — co
resp.).

SPARTAC BUCUREȘTI — 
C.S.Ș 1 BUCUREȘTI (f) 0—5 și 
0—5. Victorii: “ ’ ~ ‘
2+2, Camelia 
Ionescu 2+2.
• In meci 

I a returului, 
roș 
5—3.

Mariana, 
Ghinca

Burghelea
14-1, Delia

din etapa

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

restanță __  _____
________ înfrățirea Tg. Mu- 
- C.S. Arad I (f) “ " ’
Au punctat: Olga 

3+3. Kinga Lohr 2+2 
gazde, respectiv Gabriela 
1+2, Irina Marton 1, 
Geller I (I. PAUȘ — coresp.)

5-2 $1 
Nemeș 
pentru 
Kadar 

Andrea

I
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Satu 
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:n stra-
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a loc, 
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prezentatlv de tineret, importan
tă sarcină educativă. Echipa E- 
nergla a continuat să evolueze pe 
planșă numai la intervenția e- 
nergică a secretazei federației. 
Ana Pascu. Așteptăm, in conse
cință, analiza acestui caz In bi
roul federal și măsurile de ri
goare. Derbyul C.S. Satu Mane — 

8T! cub jeemzi.'Liii octhJ-
ltbrului pînă la sco-rul de 6—6, 
cind Rozalia Oros a întrecut-o 
net pe colega sa de lot repre
zentativ Elisabeta Guzganu (5—1) 
și astfel C.S. Satu Mare s-a des
prins spre victoria finală : 9—6 
(au punctat : Oros 4, Betuker și 
Ruparcsics — cîte 2, Bumbuluț 
1 — pentru C.S. Satu Mare, și 
Guzganu 3, Cotuțiu 2, Crăinicca- 
nu 1 — pentru Steaua).

La celelalte arme : proba de 
spadă a fost mai echilibrată 
(C.S.S. Olimpia Craiova întreelnd 
la limită formația spadasinilor 
universitari din Tg. Mureș) ; la 
sabie, în schimb, învingătoarea 
(Tractorul Brașov) a pierdut în 
cele trei meciuri doar 2 asal
turi !

Iată rezultatele probelor pe e- 
ehipe : floretă feminin — 1. C.S. 
Satu Mare (R. Oros, C. Ru
parcsics, G. Betuker, R. Bum
buluț, antrenor Șt. Ardeleanu), 
2. Steaua, 3. C.S.Ș. Satu Mare. 
4. C.S.Ș. Energia, 5. Tractorul 
Brașov, 6. C.S.Ș. 1 Buc. ; flo
retă masculin — 1. C.S. Satu 
Mare (File, Costa, Eder, Borșodi, 
antrenoare Eva 
C.S.Ș. Oradea, 3. 
Napoca, 4. C.T.A. ___ ... . ....
dă — 1. C.S.Ș. Olimpia Craiova 
(Petcușin, Buzatu, 
cu, Mihăilescu, 
nori D. ~ 
C.S.U.
Steaua, . ______ _  _____
Tractorul Brașov (Szabo, Sultan, 
Anghel. Porcza, Zaharia, antrenor 
L. Rohony), 2. C.S.Ș 1 Bue., 3. 
Tinărul tract. Bv., 4. C.S. Satu 
Mare.

3.
Energia, 
c.s.ș.

Lengyel), 2.
C.S.M. CluJ- 

Steaua ; spa-

Constantines- 
. Hondor, antre-

Popescu, M. Alecu,) 2.
Tg. Mureș, 3. C.T.A.

4. _I.E.F.S. ț sabie — 1.
Sultan,

Paul SLĂVESCU
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CEPȚIO- 
<că 5 de- 

: vor a- 
•'a 1300". 
iu R.P. 

în bani, 
tate sută 
le 25 la 
ci pare la

La Benghazi s-a disputat în
tâlnirea amicală dintre selecțio
nata de tineret a României și 
reprezentativa Libiei. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 1—0 
(0—0) în favoarea fotbaliștilor 
români, prin golul marcat de 
Popescu (min. 85). Revanșa va 
avea loc miercuri la Tripoli. 
Echipa română a aliniat în 
meciul dc la Benghazi următoa
rea formație: Alexa, Manăilă, 
Siancu, Pană, Eduard (Matei),

Minca, 
Balint 
tuș.)

Eftimie, Movilă, 
(Popcscu), Fîșic

Ilic, 
(Lăcă- Miercuri 8 decembrie

F.C.M.•
NEU 
noiembrie 
F.C.M.

BRAȘOV, IN TUR
IN MAROC. In perioada 27 

10 decembrie, 
Brașov efectuează un 

turneu în Maroc, unde va sus
ține patru meciuri. Au făcut 
deplasarea 19 jucători, cu excep
ția lui Lăcătuș, care se află la 
lotul de tineret. (C. GRUIA, co
resp.).

CLASAMENTE ALE DIVIZIEI
LA FINAL DE SEZON

Cădere de cortină peste scena 
etapei a 17-a, fotbaliștii primului 
tatea Întrecerii. Acum

MECI PRELIMINAR INTRE REPREZENTATIVELE
DE JUNIORI ALE ROMÂNIEI Șl CIPRULUI

A“

In luna mai a anului 1983, în 
Anglia, se va desfășura tur
neul final al Campionatului eu
ropean de juniori I. După cum 
se știe, reprezentativa de juni
ori a țării noastre, pentru a fi 
prezentă la această etapă a 
Tamponatului european, va 
trebui să treacă un obstacol, și 
anume meciurile preliminare 
(tur-retur) cu reprezentativa 
Ciprului.

Primul meci va avea loc la 
8 decembrie a.c. în deplasare

(returul este programat la 16 
martie 1983) și in vederea aces
tuia tinerii jucători români se 
află în plină pregătire. După 
un scurt stagiu la Snagov, lo
tul de 23 juniori (din care vor 
fi reținuți 16) își continuă pre
gătirile la Băile Herculane, 
unde vor susține și două întn- 
niri cu două echips diviziona
re. De lotul român se ocupă 
antrenorii Marcel Pig ilea și 
Costică Tenia.

Diviziei „A" odată cu disputarea 
eșalon afltndu-se, deci, la jumă- 

este rîndul analizelor, al retrospectivelor. 
Pentru început ne-am propus să vă prezentăm patru clasamente, 
de fapt tot atîtea ipostaze ale celor 18 divizionare: general, cu 
realizările globale după 17 etape, două parțiale, cel al meciurilor 
susținute acasă și cel al partidelor Jucate în deplasare și „clasa
mentul adevărului", I ' .................................. ..................................
deplasare și pe teren 
este trecută diferența 
clasamente :

întocmit prin diferența punctelor obținute în 
_ propriu (la acest clasament între paranteze 

de golaveraj). Iată configurația celor

GENERAL DEPLASARE

patru

1 1. SPORTUL STUD. 17 11 4 2 28-10 26 1. SPORTUL STUD. 8 4 2 2 9- 7 10
2. Dinamo 17 6 9 0 34-12 25 2. Dinamo 9 18 0 8- 7 10
3- Corvinul 17 7 7 3 25-12 21 3. F.C. Argeș 9 3 2 4 12-14 8
*■ F.C. Argeș 17 9 3 5 26-18 21 4. Corvinul 8 15 2 5- 7 7
5. Un-iv. Craiova 1‘S 9 2 5 30-12 20 5. Steauo 9 2 3 4 11-14 7
6. Steauo 17 7 5 5 27-23 19 6. Poli-t lași 8 14 3 4- 7 6
7- S.C. Bacâu 17 8 3 6 24-23 19 7.. Univ. Craiova 8 2 15 6-10 5
8. Jiul 17 6 6 5 17-23 18 8. F.C. Olt 9 117 5-13 3
9. F.C. Olt 17 7 2 8 22-18 16 9. Jiul 8 0 3 5 2-17 3

10. F.C. Bihor 17 7 2 8 33-36 16 10. Petrolul 9 117 5-25 3
11. Pol'it. lași 17 4 8 5 17-20 16 11-12. C.S. Tîrgoviște 8 0 2 6 5-17 2
12. A.S.A. Tg M. .7 5 5 7 14-21 15 S.C. Bacâu 8 0 2 6 9-21 2
13. Petrolul 17 7 1 9 21-32 15 13., Chimia 9 10 8 5-20 2
14. C.S. Tîrgoviște 16 4 5 7 18-21 13 14. F.C.M. Brașov 8 10 7 5-21 2
15. F.C.M. Brașov 17 6 1 10 20-30 1'3 15. F.C Bihor 8 10 7 7-24 2
16. Chimia Rm. V. 17 5 3 9 14-24 13 16. A.S.A. Tg. M. 8 0 17 2-19 1
17. „Poli" Tim. 17 4 2 11 19-32 10 17. F.C. Constanța 9 0 18 5-27 1
16. F.C. Constanța 17 2 4 11 1^6-38 8 16. „Poli" Timișoara 9 0 0 9 3-27 0

ACASĂ „ADEVĂR"

„TROFEUL pEiscnoiscni"

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

toate cele cinci extrageri în două. 
faze, care însumează 42 de numere.
• CIȘTIGURILE TRAGERII PRONO- 

EXPRES DIN 24 NOIEMBRIE. Cat. 1 : 
3 variante 25% “• autoturisme .„Da
cia 1300"; cat. 2: 1 variantă 100% a 
27.970 lei (I 6 variante 25% a 6.992 
lei; cat. 3: 21,50 variante a 3,252 
iei; cat. 4: 101,75 a 6*37 lei; cot. 5: 
205,50 a 340 lei; cat. 6: 7.625 o 
40 lei; cat. 7: 251,25 a 200 lei; cat. 
8: 3.921,50 a 40 lei- Report cat. 1: 
167.222 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ de la cat. 1„ jucate pe va
riante 25%, au revenit participanțl- 
lor: ANGHEL GHEORGHE din Bucu
rești, EUSEBIU LĂCĂTUȘ din Caran
sebeș și VICTOR DUMITRESCU din 
Baia de Aramă, jud. Mehedinți.

I
i
I
I
I

Odată cu disputarea etapei a 
17-a a Diviziei „A44 și spectatorii 
și-au încheiat prima parte a în
trecerii lor, o pasionantă com
petiție a sportivității. Și se poa
te spune că ei, actorii din tribu
ne, au trecut cu brio 
toamnă, dacă avem 
mediile realizate în 
lor obținute etapă 
doar spectatorii din 
vînd o medie sub 9,00. Primele 
locuri în „Trofeul Petschovschi“ 
(decernat anual de ziarul nostru 
celui mai sportiv public) sînt o- 
cupate de spectatorii dn Scorni- 
ccști și Constanța, cei care în

sesiunea de 
în vedere 
urma note- 
de etapă, 

Brașov a-

ediția trecută au cîștigat, la e- 
galitate, acest tradițional trofeu 
(în tur. Trofeul s-a aflat la 
Scomiceșll, urmînd ca la pri
măvară, odată cu startul retu
rului, el să ia drumul Litora
lului). Iată situația în „Trofeul 
Petschovschi" după 17 etape :

1. Scornicești 10 ;
2—3. Constanța șl Ploiești 9,50 ;
4. Tg. Mureș 9,44 ; 5. Craiova

9,37 ; 6—7. Bacău și Hunedoara 
9,33 ; 8—9. Oradea și Petroșani 
9,22 ; 10. București 9,20 ; 11. Rm. 
Vîlcea 9,12 ; 12—15. Iași. Pitești, 
Timișoara și Tîrgoyiște 9,00 ; 16. 
Brașov 8,66.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA

1.
2.
3.
4.
5.
4.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16. 
17. 
16.

S.C. BACĂU 
Sportul «tud. 
Univ, Craiova 
Dinamo
Corvinul
Jiul
F.C. Bihor
A.S.A. Ta. Mures 
F.C. Olt
F.C. Argeș 
Petrolul
Steaua
C.S. Tîrgoviște 
F.C.M. Brașov 
Chimia
„Poli" Timișoara 
PolPt. lași
F.C. Constanța

9 8
9 7
8 7
8 7
9 6 2

1 
2
1
1

15-
19-
24-

0 
0
0 
O 26-
1 20-

2
3
2
5
5

9 6 3 0 15- 6 
9 6 2 1 26-12
9 5 4 0 12- 2
8 6 11
8 6 11
8 6 0 2
8 5 2

4
5
4
4
3

8
9
8
8
9
8 2

3 
1
3
2
4 2
3 3

1 
1
3
1
2

17- 5
14- 4
16- 7
16- 9
13- 4
15- 9
9- 4

16- 5 
1'3-13 
11-11

17
16
15
15
14
15
14
14
13
13 
IC
12 
îl 
11
11
10
10

7

1. DINAMO
2. Sportul stud.
3. F.C. Argeș
4. Untv. Craiova
5. Corvinul
6. Steaua
7. S.C Bacău
8.
9.

10.
11-12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

F.C. Olt
Jiul
Petrolul
Polii, toți
F.C. Bihor
C.S. Tîrgoviște 
A.S.A. Tg. Mureș 
Chim io
F.C.M. Brașov 
„Poli" Timișoora 
F.C. Co ni ton ța

+9
+8 
+5 
+4 
+3 
+3 
+1

0 
0

—1 
-2

—2 
—3 
—3 
—3
—5
—8

(+22) 
(+18) 
(+ 8) 
(+1«) 
(+13) 
(+ f) 
(+ 1) 
(+ 4) 
(- 6) 
(-11) 
(- 3) 
(- 3) 
(- 3) 
(- 7 ) 
(-10) 
(—10) 
< -13) 
(-22)

• Multe eliminări de pe teren 
pentru brutalități sau Joc violent 
prin care se încearcă intimidarea 
adversarului, ajungîndu-se și la 
accidentarea acestuia și chiar lo
viri, cind jucătorii respectivi nu 
se aflau în luptă pentru balon 1 
în rîndul acestora s-a înscris șl 
Iile Gheorghe, din lotul de „spe
ranțe" al lui F. C. Olt, care a și 
fost suspendat pe 4 etape, ca ur
mare a Jocului practicat în me
ciul cu Sportul studențesc. Vor 
sta pe tușă 4 și, respectiv, 3 eta
pe și Roșea (C.F.R. Timișoara) și 
Caelureac (C.I.L. Sighct), elimi
nați pentru lovire reciprocă.

• Portarul echipei C.S.M. Bor- 
zcștl, Cobuz, a fost suspendat pe 
2 etape. El nu s-a mulțumit cu 
lovitura liberă acordată de arbi
tru, după un atac periculos al 
unul Înaintaș <le la F.C.M. Pro
gresul Brăila asupra sa. ci a gă
sit de cuviință să-1... sancționeze

șl el, lovlndu-1 Imediat. Iată o 
abatere pe care o săvîrșesc mulțl 
jucători, conslderînd, probabil, că 
în felul acesta aduc „îmbunătă
țiri" regulamentului de fotbal 1
• Eliminat din Joc în meciul 

cu TEPRO Iași, Andrei (Metalul 
Rădăuți) a fost suspendat pe o 
etapă. A scăpat Ieftin 7 Nu, căci 
el, și nu asociația sa sportivă, a 
suportat cheltuielile legate de de
plasarea sa la București. Poate 
că și alte echipe vor adopta a- 
ceeași măsură. Logică, dealtfel I
• Cei 4 (I!) Jucători din Di

vizia „A", eliminați dc pe teren în 
ultima etapă (cea de miercurea 
trecută) a campionatului, n-au 
putut fi judecați, întrucît pînă 
la întrunirea Comisiei nu sosise
ră încă foile 
terile lor vor 
ție In ședința 
ceasta.

dc arbitraj. Aba
ți luate în discu- 
de sâptămîna a-

Jack BERARIU

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE A TURULUI
SERIA I

Zimbrul Șiret — Șiretul Buce- 
cea 2—1 (1—1), Cetatea Tg. Neamț 
— Celuloza Piatra Neamț 2—0 
(1—0), Chimia Fălticeni — Sinetul 
Pașcani 5—0 (2—0), Laminorul 
Roman — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 2—1 (1—1), C.F.R. 
Pașcani — Metalul Rădăuți 1—0 
(0—0), TEPRO Iași — Minerul 
Vatra Domei 4—0 (2—0), Metalul 
Botoșani — Avintul Frasin 2—0 
(1—0), Cristalul Dorohoi — Con
structorul Iași 3—1 (3—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după încheierea turului campio
natului : 1. ZIMBRUL ȘIRET 19 p 
(29—17), 2. Chimia Fălticeni 18 p 
(28—10), 3. TEPRO ’ '
(23—12) 
A.S.A.

3. tașl 17 p 
.. pe ultimele locuri : 15. 
Cîmpulung 12 p — 

16. Metalul Botoșani 9 p
SERIA A II-a

Viticultorul Panciu — 
nul Bacău 1—1 (0—1), 
Mărășeștl 
nești 4—0 (2—0), Metalul Sf.
Gheorghe — Victoria Gugeștj
2— 0 (0—0), Minerul Baraolt —
Petrolul Modn-ești 2—1 (1—0), Re- 
lonul Săvinești — Letca Bacău
3— 0 (2—0), Luceafărul Adjud — 
Gloria Focșani 1—0 (1—0), Mine
rul Comămcști — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 1—0 (0—0), Aripile 
Bacău — Constructorul 
ghe 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 
ZANUL BACĂU 23 p 
Aripile Bacău 20 p 
Gloria Focșani 19 p , ....
pe ultimele locuri : 15. Azot TC* 
Săvlnești 8 p (21—41), 16. Relo- 
nul Săvinești 7 p (18—15) — pe
nalizată cu 10 p din campiona
tul precedent.

SERIA A IlI-a
FEPA 74 Bîrlad — Arrubluim 

Măoin 3—2 (1—1), Carpați Neho- 
iu — Metalul Buzău 2—0 (1—0), 
Laminorul Brăila — Victoria Te
cuci 1—1 (1—0), S.N. Tulcea —
Progresul Isaccea 3—0 (2—0),
D.V.A. Portul Galați — Avintul 
Miatca 1—2 (0—1), olimpia Rm. 
Sărat — Petrolul Brălla-Ianca 
1—0 (0—0), Chimia Brăila — An
cora Galați 3—1 (2—0), Chimla-
Victorla Buzău — Rulmentul 
Bîrlad 3—0 — Rulmentul fiind 
suspendată.

Pe primele locuri : 
BRĂILA 21 p (32—14) 
Nehoiu 20 p ,
blum Măcin 20 p (33—16)... pe ul
timele locuri : 15. Petrolul Brăila- 
lanca 10 p (14—26), 16. Rulmen
tul Bîrlad 5 p (9—36).

(17—23), 
(IC—20).

Partiza- 
DEMAR 

Azot T.C.M. Săvi- 
(2—0),

Victoria
Minerul

Sf. Gheor-

1. PARTI- 
(33—15), 2. 

(33—17), 3.
(22—12)...

1. CHIMIA 
, 2. Carpați 

(35—17), 3. Arru-

DIVIZIEI ,,C“
SERIA A IV-a

Unirea Slobozia — Cimentul 
Medgidia 3—1 (0—1), Canal Basa- 
rabi — Rapid Fetești 0—1 (0—1), ■ 
Chimp cx Constanța — Viitorul 
Chirnogl 2—0 (1—0), Constructo
rul Călărași — Victoria Țăn dârei 
2—1 (1—1), Metalul Mangalia — 
Portul Constanța 1—3 (1—1), FE- 
ROM-Flacăra Urziceni — Șoimii 
Cernavodă 5—0 — — — . .
Constanța — I.S.C.i.P. ______
2—0 (1—0), S.N. Oltenița — Gra
nitul Babadag 5—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ------------
SLOBOZIA 23 p (32—8), 
Constanța 22 p (35—9), 
Oltenița 20 p (32—17)... 
mele locuri : 15 Șoimii _______
dă 11 p (13—31), 16. Canal Ba- 
sarabi 4 p (7—28).

SERIA A V-a
Chimia Brazi Ploiești — Visco- 

fil București 2—0 (1—0), Minerul 
Fiilipeștii de Pădure — T.M. 
București 3—2 (2—21), Aversa
București — Petrolul Băicoi 3—1 
(0—0), Abatorul București — 
Carpați Sinaia 2—2 (2—2), Poiana 
Cîmpina — Tehnometal București 
2—0 (2—0). Flacăra roșie Bucu
rești — Metalul Plopeni 0—1 
(0—0). A.S.A. Mizil — Danubiana 
București 1—1 (1—0). Caraimanul 
Bușteni nu a jucat.

Pe primele locuri : 
LUL PLOPENI 20 p 
Viscofil " "

<2—0), Voința 
Ulmeni

UNIREA 
2. Portul 

3. S.N. 
pe ulti- 

Cemavo-

1. META- 
(19-7), 2.

București 20 p (14—8), 
3. Poiana Cîmpina 19 p (27—15)... 
pe ultimele : 14. Minerul Fili-
pești 11 p (12—18), 15. Caraima- 
nul Bușteni 10 p (8—31), 16. A- 
batorul București 9 p (10—10).

SERIA A Vl-a
Petrolul Bolin tin — Dacia Pi

tești 2—2 (1—1), Chimia Tr. Mă
gurele — Cimentul Fieni 4—0 
(3—0), Metalul Mija — F.C.M. 
Chimia Giurgiu 1—0 (1—0), Elec
trica Titu — Chimia Găești 4—2 
(2—1), Dunărea-Venus Zimnicea 
— Cetatea Tr. Măgurele 3—1 
(3—1), Constructorul Pitești — 
Petrolul Videle 0—3 (Constructo
rul fiind suspendată). Flacăra 
Moreni — Electronistul Curtea de 
Argeș 3—0 (2—0). Progresul To- 
poloveni — Muscelul 
1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ____
TR. MĂGURELE 20 p (32—15) _
Dacia Pitești 19 p (31—13). 3. Pe
trolul Videle 18 p (25—17)... pe 
ultimele locuri : 15. Cetatea Tr. 
Măgurele 10 p (20—27), 16. Con
structorul Pitești 8 p (9—26)

SERIA a VII-a
Mecanizatorul Simian — Elec- 

troputere Cra'ova 1—0 (0—0),

Cimpulung

CHIMIA 
» 2.

Jiul Rovjnari — Spartul munci
toresc Caracal 1—1 (1—0). Lotru 
Brezoi — Progresul Corabia 2—0 
(1—0), Constructorul Craiova — 
I.P.C. Slatina 2—0 (0—0). Viitorul 
Drăgășani — Dunărea Calafat 
0—0. Armătura Strehaia — Meta
lurgistul Sadu 1—0 (0—0), Petro
lul Țiclenl — C.F.R. Craiova 
1—0 (0—0), Minerul Horezu —
Recolta Stoicăneștl 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL CRAIOVA 19 p 
(27—18), 2. Electroputcre Craiova 
18 p (30—13), 3. Armătura Stre- 
haia 18 p (20—24)... pe ultimele 
locuri : 14. Metalurgistul ~ '
13 p (17—16), 15. Dunărea 
fat 13 p (13—23), 16. Recolta 
cănești 12 p (31—22.).

SERIA A VIII-a
Șoimii Lipova — Minerul .

1— 0 (0—0), Metalul Bocșa •
nirea Tomnatic 4—0 (3—0), l 
Victoria Caransebeș “1_____
Ineu 3—0 (1—0), Minerul Certei 
— Constructorul Timișoara 1—0 
(1—0), Minerul Oravița — Celu
loza Drobeta Tr. Severin 6—0 
(3—0), Minerul Moldova Nouă — 
Frontiera Curtici 3—0 (0—0), Uni
rea Sinnioolau — Vulturii texti
la Lugoj 1—1 (0—0), Dierna Or
șova — C.F.R. Arad 2—1 (1—0).

Pe primele locuri * " - - —
CARANSEBEȘ 20 p (31—16), 2. 
Minerul Anina 19 p (39—15). * 
Șoimii Lipova 19 p (24—19)... pe 
ultimele locuri : 15. Unirea Sînni- 
colau 12 p (13—20), 16. Frontiera 
Curtici 8 p (11—33),

SERIA A IX-a
Minerul Ghelar — Unirea Alba 

lulia 2—0 (2—0). Mineruil-Știința
Vulcan — Inter Sibiu 1—0_(0—0), 
Mecanica 
Cisnădie 
Sebeș — 
(4—0), Soția _ 
C.F.R. Simerla 2—0 (1—0), Meta
lul Aiud — Minerul Paroșeni
2— 0 (1—0), Minerul Lupeni —
Dacia Orăștie 1—0 (1—0), Explo
rări Deva — Victoria Călan 4—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
LUPENI 19 p . .......................... ...
rea Alba lulia 
Explorări Deva 
Minerul Gheiar 
ultimele locuri : 
noasa 10 p (12—22), 
Cisnădie 9 p (23—41).

SERIA A X-a
Minerul Or. dr. Petru Groza — 

Victoria Cărei 2—0 (1—0), Silvania 
Cehu Silvaniei — C.E.M. Cluj- 
Napoca 2—1 (1—1), Chimia Tăș-

1.

Sadu 
Cala- 
Stol-

Anina
— U- 

. C.F.R. 
Victoria

1. C.F.R.

, 3.

Alba lulia — Textila 
6—1 (4—1), Șurianul
Minerul Anlnoasa 5—0 

Ocna Mureș —

(26—11), 2. Uni- 
19 p (23—16), 
18 p (23—14),

18 p (22—14)... pe
15. Minerul Ani- 

16. Textila

3.
4.

nad — otelul Or. dr. Petru Gro
za 3—0 (1—0), C.F.R. CluJ-Napo- 
ca — Olimpia Gherla 0—0, Sti- 
cla-Arieșul Turda — Minerul 
Sărmășag 2—1 (2—1), Rapid Jibou
— Oașul Negrești 2—1 (1—0). Bi
horul Beluș — Unirea Valea lui 
Miliai 6—1 (2—0), Voința Oradea
— Bihoreana Marghita 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 21 p (29—8), 2. Mi
nerul Or. dr. P. Groza 19 p 
(23—14), 3. C.F.R. Cluj-Napoca
18 p (28—16)... pe ultimele locuri: 
15. Bihoreana Marghita 
(16—24), 16. Rapid Jibou
(13—27).

SERIA A Xl-a
Avintul Reghin — Minerul 

ța 5—0 (3—0), Foresta Bistrița — 
Minerul Baia Sprie 2—0 (1—0), 
Meialotehnica Tg. Mureș — Lă- 
pușul Tg. Lăpuș 6—0 (3—0), Mi
nerul Baia Borșa — Oțelul Re
ghin 5—2 (3—0), Mureșul Luduș
— Bradul Vișeu 7—0 (3—0), Uni
rea Seini — Minerul Rodna 0—0, 
Sticla Bistrița — CUPROM Baia 
Mare 2—0 (1—0), Minerul Băiuț
— Textila Năsăud 8—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. AVIN
TUL REGHIN 21 p (31—14), 2. 
Minerul Baia Sprie 18 p (24—13),
3. Mureșul Luduș 17 p (28—15),
4. Foresta Bistrița 17 p (21—15).„ 
pe ultimele locuri : 14. CUPROM 
Baia Mare 11 p (19—2ffi), 15. Sti
cla Bistrița 11 p (13—23), 16. tr
ăirea Seini 7 p (8—41).

SERIA A XII-a
Măgura-Mobiila Codlea — Trac

torul Brașov 1—1 (0—1), Metalul 
Sighișoara — Unirea Cristuru Se
cuiesc 2—1 (2—1), IMIX Agnita
— Progresul Odorheiu Secuiesc
4—1 (3—0), Utilajul Făgăraș — 
I.C.I.M. Brașov — nu s-a disputat,' 
Chimia Or. Victoria — Minerul 
Bălan 6—3 (3—1), Tractorul
Miercurea Ctac — Textila Pref- 
mer 1—0 (0—0), Mureșul Toplița
— Torpedo Zămești 4—0 (2—0), 
Metrom Brașov — Nitramonia 
Făgăraș 0—1 (0—0).

In meci eontînd pentru etapa 
a XII-a : Măgura-Mobila Coldea
— Chimia Or. Victoria 4—2.

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 22 p (26—6), 2. 
Nitramonia Făgăraș 22 p (22—6), 
3. IMIX Agnita 17 p (16—14), 4. 
Metalul Sighișoara 17 p (17—15)... 
pe ultimele locuri : 15. Metrom 
Brașov 10 p (12—18), 16. Tracto
rul Miercurea Cine 8 p (14—23).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

11 P
11 P

Bâi-



SPORTIVI ROMÂNI iN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE A IX-a EDIȚIE A JOCURILOR ASIATICE
• intr-un meci amical de bas
chet desfășurat la Varșovia, 
Steaua a învins cu scorul de 
95—90 <35—15) formația locală 
Legia. Principalii realizatori ai 
echipei române au fost Florin 
Ermurache (30 p) și Roman Op- 
șitaru (21 p.). în partida revan
șă, disputată tot la Varșovia, 
gazdele au obținut victoria la 
limită, cu scorul de 39—88 (du
pă prelungiri).
• Duminică, în sala din Ciu
lești, halterofilii Rapidului au 
întîlnit, intr-un reușit turneu 
amical internațional, echipa 
clubului polonez Sanoczanka. 
Sportivii bucureșteni au ob
ținut victoria cu 5—3 (6833 p. 
— 5143 p), remarclndu-se N. 
Vlad (cat. 90 kg.), I. Balaș 
(cat. 60 kg.), A. Baran (cat. 
56 kg.) și J. Mica (cat. 100 kg.).

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1) 

jocul „tricolorilor", sînt încă 
perfectibile.

La polul opus, cel al minusu
rilor, s-au aflat lipsa de forță 
generală în susținerea unor 
confruntări cu adversari puter
nici (cazul meciului cu Polo
nia), defensivă inegală pe par
cursul tuturor celor 60 de mi
nute ale unei intîlniri (lacună 
manifestată în aproape toate 
partidele), abandonarea jocului 
colectiv (de fapt încălcarea 
disciplinei de joc) pentru rea
lizarea unor „numere persona
le" și — carență deosebit de 
gravă — o mare și nejustifica
tă labilitate psihică. Echipa 
noastră coboară cu uimitoare 
rapiditate de la jocul sigur, e- 
laborat, Ia degringoladă.

Mai sînt și alte nerezolvări 
(ca slaba eficiență a coordonato
rului de joc, a pivotului, neac- 
tivizarea lui Vasile Stingă în 
momentele cînd este ținut „om 
la om" ș.a.m.d.). Antrenorii Ni- 
colae Nedef și Lascăr Pană, 
ajutați de întreg colectivul teh
nic, vor trebui să insiste, pen
tru eliminarea acestor surprin
zătoare dezorganizări în joc, să 
Impună o disciplină tactică fer
mă.

BUZĂU
(Urmare din pag. I)

au muncit — desigur, din 
dragoste pentru sport, dar 
șl pentru onoarea orașului 
lor — din zori și pînă-n 
noapte, pentru ca sportivii 
celor 6 echipe naționale 
sâ albă la dispoziție tot 
ceea ce este necesar. Pu
blicul, cald, entuziast, ge
neros a creat o ambianță 
stimulatoare fiecărei reu
niuni. Se cuvine, deci, 
ca la finele acestei atît 
de frumoase șl puternice 
competiții să le adresăm 
gazdelor sincere felicitări!

— h. n. —

• In cadrul concursului interna
tional de natație de la Varșovia, 
Costln Negrea a terminat învin
gător în trei probe : 100 m liber 
— 55,81 ; 200 m liber — 1:59,97, 
șl 400 m liber — 4;15,74. Dintre 
ceilalți sportivi români s-au mal 
evidențiat Luciela Mihâllescu, 
clasată pe locul doi la 400 m 
mixt cu 5:15,69, Gheorghe Lupu, 
care a ocupat locul trei la 100 m 
fluture cu 1:02,55 și Cornelia 
Gherman situată pe locul trei 
la 200 m fluture cu 1:07,92.
• „Cupa Mondială" la lupte 
greco-romane s-a încheiat la 
Budapesta cu victoria echipei 
URSS — 10 p, urmată de Un
garia — 8 p, selecționata Euro
pei — 5 p, Japonia — 5 p, 
SUA — 2 p și Egipt — 0 p. în 
echipa Europei a evoluat șl 
luptătorul român Vasile Andrei 
(categoria 100 kg) care a obți
nut trei victorii.

în antrenamentele care se 
vor face pînă la un nou exa
men al handbalului nostru, este 
nevoie să se exerseze pînă la 
automatizare scheme pentru 
fructificarea forței celor doi in
teri — Vasile Stingă și Marian 
Dumitru, dar și pentru acomo
darea înlocuitorilor lor cu e- 
chipa. Dealtfel, credem că o 
alternare a perechilor de interi 
ar putea reprezenta un mijloc 
de ridicare a eficienței echipei, 
în ceea ce privește defensiva, 
echipa ne-a arătat în meciul cu 
R.F. Germania de la Buzău că 
posedă și toate cunoștințele ne
cesare unei apărări active, a- 
proape de netrecut, și resursele 
fizice pentru a o susține. Ne-a 
arătat și, apoi, a abandonat... 
De ce oare? Din comoditate, 
desigur. Pentru că apărarea pe 
care echipa noastră s-a dovedit 
capabilă s-o practice solicită 
eforturi deosebite (mobilitate 
permanentă, blocaj cu brațele, 
ieșirea în întîmpinarea adversa
rului cu mingea etc.), iar cea 
la care se rezumă de obicei se 
realizoază cu eforturi minime. 
Echipa noastră reprezentativă 
înaintează greoi pe drumul reali
zării potențialului său maxim, 
jucătorii nu se lasă convinși de- 
cit cu mare dificultate că munca 
la antrenamente (și numai ea!) 
poate să le ușureze misiunea 
în cele mai grele confruntări, 
că numai necondiționata accep
tare a eforturilor maxime, per
manente, în timpul pregătirilor 
conduce la izbîndă. Succesele 
cu care handbalul nostru se 
mîndnește sînt rodul muncii, 
abnegației, sacrificiilor unor ge
nerații și acest lucru trebuie 
înțeles de toți cei cărora li se 
face astăzi înalta onoare de a 
îmbrăca tricourile reprezentati
vei României. Pînă la Los An
geles mai sînt mai puțin de 
doi ani, timp scurt, din care 
nu trebuie pierdută nici o zi 
în efortul de a se construi o 
echipă capabilă să obțină laurii 
olimpici.

DELIII. în concursul de atle
tism al Jocurilor Asiatice spor
tivul japonez Shigenobu Muro- 
fushi a ciștigat proba de arun
carea ciocanului cu 71,14 m, iar 
compatriotul său Takashi Nagao 
s-a clasat primul la 400 mg cu 
rezultatul de 50,60. Atleta chi
neză Liao Wenfen a fost pri
ma la săritura in lungime cu 
6,41 m.

Turneul masculin de badmin
ton a luat sfîrșiț cu succesul 
reprezentativei R. P. Chineze 
învingătoare cu 3—2 în partida 
finală cu echipa Indoneziei. La

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
• Cursa internațională ciclis- 

tă de 6 zile, de la Gand, a fost 
cîștigată de perechea australia
nă Clark-Lean, urmată de cu
plurile Freuler-Bundi (Elveția) 
și Sereu-DeVlaeminck (Belgia).

• Rezultate din concursul 
de gimnastică pe aparate des
fășurat la Nagoya: bărbați: sol: 
Brflckner (RDG) 9,80 p, cal: Li 
Xiaoping (R.P. Chineză) 9,85 p, 
inele: Guskien (Japonia) 9,80 p, 
sărituri: Guskien 9,70 p, para
lele: Guskien 9,90 p, bară: Po
gorelov (URSS) 9,80 p; femei: 
sărituri: Dianne Durham (SUA) 
9,65 p, paralele inegale: Wu 
Jiani (R.P. Chineză) 9,75 p, 
bîrnă: Wu Jiani 9,70 p, sol: 
Zoia Grancearova (Bulgaria) 
9,70 p.
• în bazinul olimpic din 

Moscova, în meciul tur pentru 
finala C.C.E. la polo, Dinamo 
Alma Ata a învins cu 10—7 
(0—1, 2—2, 4—2, 4—2) formația 
Spandau 04 din Berlinul Occi
dental, iar in finala Cupei cupe- 

fyw/M cfâ SACUL CU NISIP AL LUI McKENZIE
Pugilistul de culoare Clinton McKenzie, campion profesio

nist al Marii Britanii la categoria super-ușoară, este, se spu
ne, un boxer puternic, plin de talent, capabil, într-o buna 
zi, să lupte chiar pentru titlul mondial al categoriei, în ver
siunea W.B.A. sau în cea W.B.C. Dealtfel, McKenzie a fost, 
pînă nu demult, campion al continentului nostru. Dar, la 12 
octombrie, el și-a pus titlul în joc în fața francezului Robert 
Gamblnl. în gala de la „Royal Albert Hall" din Londra, 
McKenzie a dominat începutul disputei cu Gambini, dar o 
puternică lovitură joasă, evident necontrolată, l-a scos din 
luptă pe francez, chiar în repriza a doua, McKenzie a pier
dut meciul prin descalificare șl, odată cu el, titlul de cam
pion european.

Cîteva zile mai apoi, Clinton McKenzie a urcat din nou 
treptele aceluiași ring, pentru un „amical" și din nou a pier
dut tot prin descalificare pentru lovitură sub centură, suferind 
oprobriul spectatorilor, asprele critici ale presei șl chiar ju
decata forului pugilistic britanic. Și pentru că acestea n-ar 
fi fost, parcă, de ajuns, printr-o stranie coincidență... McKenzie 
șl-a pierdut și locul de muncă, de șofer, patronul său fiind 
declarat falit !

Cu înverșunare, Clinton și-a continuat însă pregătirea spor
tivă șl pentru u-și îmbunătății precizia loviturilor, pur șl sim
plu, și-a pus... chiloțil pc sacul cu nisip (!) avînd grijă să 
lovească deasupra centurii...

Zilele trecute, Clinton McKenzie a susținut un nou meci 
la Londra, de data aceasta în compania italianului Luciano 
Navarra. Nici această luptă n-a fost dusa, ins». pi„« ia limi
ta celor 10 reprize angajate, pugilistul britanic obținînd victo
ria prin abandonul adversarului, semn că antrenamentele sale 
asidui au dat... roade. Cu aceasta el reia greul drum spre 
titlul european, poate chiar șl spre cel mondial... Șl poate 
că astfel își va găsi mai ușor și un loc de muncă !

Romeo VILARA

7573331

handbal (masculin) cele două 
semifinale s-au încheiat cu re
zultatele: Japonia — Coreea de 
Sud 21—20 (11—12), R.P. Chi
neză — Kuweit 28—24 (19—13). 
întrecerea cicliștilor fondiști, 
desfășurată pe un traseu de 
180 km, a luat sfîrșit cu victo
ria sud-coreeanului Park Se 
Ryong cronometrat în 4.30:48. 
La tir, în proba de pistol liber 
echipa R.P. Chineze s-a cla
sat prima cu 2338 p, întrecerea 
individuală fiind cîștigată de 
So Gil Man (R.P.D. Coreeană).

lor, meci tur, la Barcelona, CN 
Montjuich a dispus de ȚSKA 
Moscova cu 11—8 (2—2, 2—2, 
3—3, 4—1). Returul, în ambele 
finale, va avea loc sîmbătă în 
Berlinul Occidental și, respec
tiv, la Moscova.
• într-un meci din grupa 

„B“ a campionatului european 
de rugby, la Bruxelles, Ceho
slovacia a învins Belgia cu 
21—6 (4—6).
• Proba masculină de flore

tă la concursul de la Viena a 
revenit sportivului sovietic A- 
leksandr Romankov (10—6 in 
finala cu vest-germanul Ma
thias Gey). La sabie, primul 
loc a fost ocupat de polonezul 
Jacek Bierkowski care a dispus 
cu 12—10 de coechipierul său 
Andrzej Kostrzewa.
• în finala turneului mascu

lin de tenis de masă de la 
Londra, englezul Desmond Dou
glas a dispus cu 2—0 (15, 18) 
de francezul Jacques Secretin.

CINI VA II CAMPIONUL SPRINTERILOR DIN PISCINĂ ?

PE GHEATĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

LOTUL NOSTRU REPREZEN
TATIV de hochei participă zilele 
următoare la cîteva oonfruntări 
internaționale, în cadrul unui 
turneu in Franța și Italia. La 13 
decembrie (Paris) și 14 decem
brie (Tours) hochelștii români 
vor evolua în compania celor 
francezi, după care la 17—19 de
cembrie, la Milano, echipa Româ
niei participă la un turneu ală
turi de Italia, Iugoslavia și se
lecționata secundă a Suediei.

UN IMPORTANT CONCURS in
ternațional de patinaj viteză a 
avut loc în Berlinul Occidental 
de la care prezentăm cîteva re
zultate : bărbați : 500 m : Aklra 
Kurolwa (Japonia) 38,11, Pavel 
Pegov (URSS) 38,52 ; 1000 m :
Serghei Slebttikov (URSS) 1:17,27, 
Froede Roenning (Norvegia) 
1:17,32 ; femei : 500 m : Natalia 
Petrușeva (URSS) 42,32, Christa 
Rothenburger (RDG) 42,46 ; 1000
m : Petrușeva 1:24,28, Rothenbur- 
ger 1:24,78. Intr-un alt concurs, 
cu aceiași competitori; Kuroiwa
— 38,28, Gaetan Boucher (Ca
nada) — 1:17,63 respectiv, Rot- 
henburger — 42,04 șl Petrușeva
— 1:24,14. • La Karl Marx-Stadt
a avut loc meciul de patinaj vi
teză dintre echipele R.D. Ger
mane și U.R.S.S. Oaspeții au re
purtat victoria cu scorul gene
ral de 236—212 p. Cîteva rezul
tate : bărbați : 500 m : Andreas 
Ditel (RDG) 39,03; 1500 m : Di
mitri Bocikarev (URSS) 2:02,3O, 
5000 m : Bocikarev 7:17,25 ; femei: 
500 m : Valentina Labenkova 
(URSS) 42,32, 1500 m : Karln
Enke (RDG) 2:14.63 , 3000 m : 
Enke 4:35,07.

PE PlRTIA ÎNGHEȚATA AR
TIFICIAL de la Oberhof (R.D. 
Germană) campionul mondial la 
săniuțe sovieticul Serghei Dani
lin s-a clasat pe primul loc fiind 
cronometrat în 2:15,908 (timp to
tal), al doilea a fost Glass (RDG) 
cu 2:16,271. Proba feminină a 
revenit lui Steffi Martin (RDG) 
cu timpul de 2:07,594.

PE PATINOARUL DIN KARL 0" 
MARX-STADT a avut loc corn- 
petiția de patinaj artistic dotată 
cu „Cupa spadele albastre" în 
care victoria a revenit lui Falko 
Kirsten (R.D. Germană) care a 
realizat 2,6 p față de francezul 
Fernand Fedronie notat cu 3,4 p
• Cam pilonul mondial americanul 
Scott Hamilton a ciștigat con
cursul de la Tokio, fiind urmat 
de sovieticul Fadeev și polonezul 
Filipowski.

CU COBORIREA de la Laax, 
programată duminică, va fi inau
gurată noua ediție a Cupei mon
diale a schiorilor alpinii. Deo
camdată această inaugurare este 
incertă deoarece stratul de ză
padă nu este suficient. La ce
rerea F.I.S. fostu-l campion elve
țian Bernhard Russi a efectuat 
0 coborîre de probă șl a de
clarat că, în mod normal, mai 
sînt necesari încă cel puțin 30 cm 
de zăpadă pentru ca întrecerea 
ooborîtorilor să se desfășoare \ 
fără riscuri. Și dacă nu va ninge *** 
chiar azi, prin forța împrejură
rilor, concursul va fl anulat !
• în încheierea concursului do
La Barmio avixfc l«x» probe da
slalom paralel câștigate de elve
țianul Max Julen (învingător, în 
finală, asupra coechipierului său 
Jacques Luthy), respectiv Wanda 
Bieler (Italia) care a întrecut-o 
pe elvețian ca Catherine Andeer.

Lupta pentru titlul de cel mai 
rapid sprinter al piscinelor de
vine tot mai pasionantă. De la 
Johnny Weissmuller, primul care 
a învins bariera celor 60 de se
cunde pe „sută", șl ptnă la Jlm 
Montgomery (cel dinitîi om sub 
50 de secunde) sau Rowdy Gai
nes (actualul recordman al lu
mii cu 49,36), istoria înotului re
ține mai miulțl oampioni, care 
fn ultimele cinci decenii au mo
nopolizat titlurile și medaliile a- 
tribulte în marile competiții. Ma
joritatea covirșitoare a apărut 
&e continentul american sau In 

■depărtata Australie. Anul aces
ta însă, cu prilejul celei de a 
4-â ediții a campionatelor mon
diale desfășurate la Guayaquil, 
europenii au ciștigat — pentru 
prima oară In istorie — toate 
probele de sprint, atît la băieți, 
cit și la fete. Evenimentul nu a 
trecut neobservat șl tot mai 
mulți specialiști au început să 
studieze în profunzime metodele 
folosite de reprezentanții bătri- 
nului continent.

Cine va fi încoronat „rege al 
sprintului" la Olimpiada din 
1984 ? Părerile sînt deocamdată 
împărțite, cele mal mari șanse 
fi.tndu-le atribuite lui JOrg 
Woithe (R.D, Germană) și Robin 
Leamy (S.U.A.).

Peter Daland, unul dintre cel 
mal renumțl tehnicieni din Cali
fornia, afirma, cu prilejul unei 
conferințe de presă organizată în 
Berlinul Occidental (C.M. din 
1978), că marii sprinteri se îm
part în trei grupe ; în prima ar 
intra sprinterii puri, cu o mare 
explozie, imbatabili pe prima 
lungime : în cea de a doua — 

cei talentați, cu calități fizice 
deosebite, iar în ultima — sprin
terii „lucrați" care, după ce 
și-au asigurat o bază solidă în 
probe de 208 m șl 400 m, s-au 
specializat și pentru „sută".

JOrg Woithe, campion olimpic 
(1980), Ia numai 17 ani, face par
te din cea de a doua categorie. 
Cu 1,96 m și numai 82 kg el ane 
statura Ideală a unui mare cam
pion. Face parte din clubul Dy
namo Berlin șl este antrenat de 
G. Warnatsh. Se pregătește în- 
tr-o singură ședință pe zi, de 
trei ore ; două ore în piscină 
(între 5 șl 10 km; rareori ajunge 
fa 15 km) șl o oră în sala de 
forță. învins cu numai cîteva 
sutimi de secundă la „europene
le" de la Split (1981), el a de
venit anul acesta campion al 
lumii, după ce în seriile cursei 
de 100 m a realizat un nou re
cord european (49,60).

Robin Leamy (1,85 m șl 75 kg) 
s-a născut la 1 aprilie 1961, în 
Insulele Samoa, din miijlooul Pa
cificului, de unde s-au lansat și 
celebrii Duke Kahanamoku și 
Warren Keaioha. Robin face 
parte din prima categorie a 
sprinterilor. „Are un start șl o 
intrare în apă aproape perfecte 
— afirmă despre Robin antreno
rul său Mark Schubert. Cînd în
cepe să înoate, el se șl află în 
fruntea tuturor ! Stilul său nu 
este elegant, dar prezintă o ma
re eficacitate". Leamy este, la 
această oră, cel mai rapid om 
din lume pe 50 m (22,54) și de
ține un record extraordinar pe 
distanța de 50 yarzl : 19,36, ceea 
ce corespunde cu o viteză de 8,5 
km pe oră !

Cine va cîștlga între cei doi 
titani ai sprintului ? Este încă greu 
de anticipat. In orice caz învin
gătorul va trebui să parcurg" 
cele două lungimi de bazin în 
mai puțin de 49 de secunde !...

Adrian VASILIU

Corespondență din Italia

BEARZOT A ANUNȚAT LOTUL 
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA
Antrenorul echipei Italiei, 

campioana mondială, Enzo 
Bearzot. a comunicat lotul de 
jucători cu care va pregăti 
partida de sîmbătă 4 decem
brie, de la Florența, cu repre
zentativa României, în cadrul 
grupei preliminare nr. 5 din 
cadrul Campionatului european. 
Antrenorul italian a convocat 
următorii jucători:

Zoff (Juventus) și Bordon 
(Intemazionale) — PORTARI ;

Bcrgomi, Collovati, Baresi 
(toți trei de la Internaziona- 
le), Vierehowod (Roma) și 
Gentile (Juventus) — APĂ
RĂTORI ;

Marini, Oriali (ambii de la 
Intemazionale), Antognoni (Fi
orentina), Dossena (Torino) și 
Tardelli (Juventus) — MIJLO
CAȘI:

Aitobelli (Intemazionale), 
Graziani (Fiorentina), Selvaggi 
(Torino), Conti (Roma), Rossi 
(Juventus) și Causio (Udinese) 
— ATACANȚI;

Din cite se observă antreno
rul Enzo Bearzot contează pe 
„blocul" Intemazionale — Ju
ventus, care dau naționalei 11 
din cei 18 jucători convocat). 
Mai exact 7 jucători de la In- 
tcrnazionale (echipă care dumi

nică a învins în deplasare pe 
Avellino și a urcat pe poziția 
a treia, la egalitate cu Verona, 
și la un punct de lider), 4 ju
cători de la Juventus (surprin
zător învinsă cu 2—0, la As- 
coli); cite doi jucători de la 
Fiorentina (vechea cunoștință 
a craiovenilcr, echipă care n-a 
reușit decît un egal pe Stadio 
Comunale), de la Torino (fur- 
nizoarca marii surprize a du
minicii italiene, prin înfrînge- 
rea suferită acasă, în fața Ce- 
senei), de la Roma (liderul 
campionatului italian, echipă 
aflată și ea în cursa pentru fa
zele superioare ale Cupei 
U.E.F.A.) și un singur jucător 
de la Udinese, „bătrînul" 
Franco Causio, la care Enzo 
Bearzot n-a renunțat.

Stefano TURA
„Guerin Sportivo" — Bologna

CAMPIONATE

GRECIA (et. 7) : Panathinaikos 
— A.E.K. 1—2, Olympiakos Pi
reu — Rhodes 3—1, Heraklls — 
P.A.O.K. 0—0, O.F.I. — Arts Sa
lonic 1—0, Panionios — Etnikos 
0—1, Yaninina — Doxa 2—0, Apo- 

->n — Larissa 1—1. In Clasament: 

A.E.K. 11 p, Olympiakos 10 d. 
Panathinaikos, Aris și Yannina 
CÎtC 9 p.

SCOȚIA (et. 13) : F.C. Dundee 
— Kilmarnock 3—2, Hibernian — 
Celtic 2—3, Motherwell — Morton 
3—1, Glasgow Rangers — Aber
deen 0—1, St. Mirren — Dundee 
United 0—2. In clasament : Celtic 
23 p, Dundee United 20 p, Aber
deen 19 p, Glasgow Rangers 14 
p, F.C. Dundee 13 p.

AUSTRIA (et. 15) : Admira 
Wacker Viena — Simmering 3—1, 
Sturm Graz — Wiener Sportclub 
0—0, Austria Salzburg — Voest 
Linz 1—1, Neusiedel — Austria 
Viena 0—1, LASK — Union Weis 
2—0, Vienna — Grazer A.K. o—1, 
Rapid Viena — Elsenstadt 5—1. 
în clasament : Rapid 25 p, Aus
tria Viena 23 p, Innsbruck 20 p, 
Sturm Graz 18 p.

IUGOSLAVIA (et. 16) : Steaua 
roșie Belgrad — Velez 6—4 t. 
Tuzla — O.F.K. 2—1, Niș — Ze
ul un 2—0, Partizan — Hajduk 
Split 2—0, Zeleznicear Sarajevo 
— Skoplje 3—0, Vinkovlci — Voj- 
vodina 4—1 !, Titograd — Osijek 
1—1, Li.ublj.ana — Rijeka 1—1. In 
clasament : Partizan 24 p, Dina
mo Zagreb 22 p (un joc mai 
puțin), Niș 20 p, Zeleznicear și 
Titograd cite IS p.

• Derby-ul campionatului spa
niol dintre Real Madrid și C.F. 
Barcelona este mult comentat. 
Victoria catalanilor in deplasare 
(2—0) a fost realizată de Esteban 
(min. 14) și Quini (min. 86). Ma
radona și Schuster au jucat ex
celent în formația Învingătoare, 
șl cu toate că madrilenii au do
minat mal mult, victoria oaspe
ților a fost meritată. Acum se 
relansează lupta pentru primul 
loc, Realul avînd doar două 
puncte avans față de C.F. Bar
celona.
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