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FORMAREA MARILOR CAMPIONI
V»

DATORIA NOASTRA DE COMUNIȘTI!

PROlETAgi DIN TOATE ȚĂRILE. OMITl-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAflE FIZICA Șl SPORTCi ti va oameni de virate diferite, oa
meni harnici, inimoși și pricepuți mup- 
ceso împreună de mai multi ani da 
zile, numele lor fiind, firesc, binecu
noscute iubitorilor de sport din țara 
noastră. Le reamintim doar pentru că 
lor, exemplului lor, le slnt dedicate a- 
ceste însemnări, cărora le adăugăm 
toată prețuirea noastră : Ion Corneanu, 
Ion Cernea, Nicolae Pavel, Simion Po
pescu, dr. Nicolae Ploeșteanu. Este „co
lectivul de aur" al reputatilor specia
liști care răspund de pregătirea lotului 
reprezentativ de lupte greco-romane al 
tării noastre.

La slnt cunoscute, în general, și re
zultatele : mari campioni olimpici, mon
diali șl europeni (Ștefan Rusu, Ion 
Draica, Constantin Alexandru, Nicu

Gincă, ca să ne referim doar la ultima perioadă), zed și zeci 
de titluri și medalii ale multor străluciți absolvenți ai școlii 
românești de lupte greco-romane.
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Fotbalul In plină actualitate

IERI AU AVUT LOC MECIURILE PRIMEI ETAPE 
A „CUPEI A 35 a ANIVERSARE A PROCLAMĂRII REPUBLICII"

„Ne facem doar datoria — 
ne spune, simplu, antrenorul 
emerit Ion Corneanu, coordo
natorul echipei noastre de 

i specialiști și, tn același timp, 
vicepreședinte al forului In
ternațional (F.I.L.A.). Forma
rea marilor campiom este sar
cina noastră de comuniști. U- 
neori o îndeplinim bine sau, 
chiar, foarte bine. Alteori în
cercăm cu amărăciune regre
tul că n-am reușit tot ce 
ne-am propus, 
din greșeli și 
început, dacă 
ambiție și 
turisim că ne 
bește și, mai 
dește acest maestru în 
fuirea talentelor, omul 
în urmă cu... 22 de ani (!) 
nu-și putea stăpînl lacrimile 
de fericire după acea memo
rabilă finală dintre Dumitru 
Pîrvulescu și italianul Ignaz- 
zlo Fabra, care aducea lupte
lor din țara noastră prima 
medalie olimpică de aur. Au 
urmat alti mari performeri —

reușii tot
Dar invățăm 

o luăm de la 
este nevoie. Cu 
încredere", 
place cum 
ales, cum

Măr- 
vor- 
gin- 
șle-
care

Valeriu Bularca, Ion Baciu, 
Nicolae Martinescu, Gheorghe 
Berceanu, apoi cel doi... co
legi antrenori de astăzi. Ion 
Cernea și Simion Popescu și, 
mai departe, „noul val“ des
pre care cititorii știu cu si
guranță destule lucruri pen
tru a le mai

„Sîntem un 
nlc nu doar 
și experiență, 
nicele și sincerele legături su
fletești care ne-au ajutat să 
alungăm, de la început, toi 
ce putea să dăuneze muncii
— indisciplina, invidia, favori
tismul, concesiile făcute spor
tivilor in „speranța" că 
nl-i vom apropia
— mărturisește 
fostul campion al 
Tampere, reputat 
terna țlonal.

Am stat adesea . 
antrenorul Nicolae Pavel

reaminti.
colectiv puter- 

prin cunoștințe 
ci și prin tral-

așa 
mai lesne" 
Ion Cernea, 
lumii de la 

arbitru in
și alături de 

la
Dan GARLESTEANU

(Continuau In pag 1-3)

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
0 FRUMOASĂ REUȘITĂ A I.E.F.S.

Principalul moment care a 
marcat aniversarea a 60 de ani 
de la înființarea Institutului de 
Educație Fizică și Sport din 
Capitală l-a constituit sesiunea 
de comunicări științifice orga
nizată la sfirșitul săptămînii 
trecute si care a fost dedicată 
Conferinței 
dului.

După un 
gial care a 
tele dezvoltării 
superior de educație fizică șl 
sport de-a lungul celor 60 de 
ani de existență a I.E.F.S., cei 
prezenți au luat cunoștință de 
ultimele noutăți ivite in direc
ția îmbunătățirii conținutului 
sistemului unitar de verificare 
șl apreciere a pregătirii fizice 
și sportive a elevilor (sistemul 
S.U.V.A.) și legat de acesta de 
stabilirea aportului profesorilor 
de specialitate, temă de mare 
actualitate, dominantă In tntre-

Nationale a parti-
prim referat oma- 
prezentat coordona- 

învătămîntului

gul invătămint de educație fi
zică. *

Tema care a format obiectul 
mai multor comunicări (pe gru
puri de specialiști) a vizat pro
cesul de pregătire a sportivilor 
de performantă în întreaga sa 
complexitate—optimizarea mo
delelor de pregătire, raționali
zarea si standardizarea mijloa
celor de antrenament etc. la 
care și-au exprimat opiniile și 
reprezentanții unor județe (Ti
miș, Cluj, Brașov, Prahova, Iași, 
Constanța).

O serie de comunicări privind 
aparatura și instalațiile speci
fice activității de educație fi
zică si sport a completat se
siunea, apreciată ca o reușită 
Integrală pe linia obținerii unei 
noi calități in munca de cer
cetare științifică șl a legării 
continue a acesteia cu activita
tea practică.

Atacul studenților surprint tn această 
șarjă purtată de Gh. Georgescu (echi
pament alb) Foto : Ion MIHAICA

Ieri s-au desfășurat partidele primei etape din cadrul
„Cupei a 35-a aniversara a
competiție la care participă 16

lată rezultatele înregistrate în
CHIMIA RM. VILCEA
F.C. ARGEȘ
C.S. TIRGOVIȘTE
PETROLUL PLOIEȘTI
„POLI" TIMIȘOARA 
CORVINUL HUNEDOARA
DINAMO
SPORTUL STUDENȚESC

proclamării Republicii", 
divizionare „A”.
etapa de debut :
OLT- F.C.

- UNIV. CRAIOVA
- S.C. BACAU
- POLITEHNICA IAȘI
- JIUL PETROȘANI
- A.S.A. TG. MUREȘ
- F.C. CONSTANȚA
- STEAUA

3-2
1-0
1-0 
3-1
3-0
1-0 
3-1
2-4

Miine se vor disputa 
următorul program :

Rm. Vîlcea : CHIMIA 
Pitești : 

Ploiești : 
Tirgovfște : 
Timișoara :

meciurile etapei a doua,

- UNIV. CRAIOVA
- F.C. ARGEȘ
- S.C. BACAU

după

București :

Citiți In

F.C. OLT
PETROLUL
POLITEHNICA IAȘI - C.S. TIRGOVIȘTE 
„POLI" ' * ‘ " ---------
JIUL 
SPORTUL STUD.
STEAUA
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- A.S.A. TG. MUREȘ
- CORVINUL
- F.C. CONSTANTA
- DINAMO

primei etape.

O repetifie generala reușită a fotbaliștilor noștri

ROMANIA -THOR WATERSCHEI 4-0 (0-0)
GÂND, 30 (prta telefon). — 

Echipa de fotbal a României a 
jucat astăzi (n.r. — ieri) Ia 
Gând, tn compania unei frun
tașe a fotbalului belgian, Thor 
Waterschei (aflată la egalitate 
de puncte, 20, cu liderul, Stan
dard Liege). Partida, disputată 
pe stadionul „Andre Dumont" 
din localitate, a reprezentat 
repetiția generală pentru me
ciul oiicial de sîmbătă, de la 
Florența, cu Italia, din cadrul 
Campionatului european. Prin
tre cei aproximativ 5 000 de 
spectatori s-aiu aflat și Cesa-

re Maldini, s scundul antreno
rului Enao Bearzot, precum șt 
ziariști italieni venlți special 
să vadă la lucru echipa noas
tră.

Intr-un meci tn eare nu a 
interesat scorul, ci evoluția ge
nerală a fotbaliștilor noștri, se 
poate spune că echipa Româ
niei a făcut o repetiție reuși
tă și, sperăm, utilă.

După o primă repriză oare
cum egală, In care fotbaliștii 
români au avut totuși clteva o- 
cazii de a Înscrie, in partea a 
doua a meciului, jocul a fost

controlai de reprezentativă 
noastră, eare a marcat de patra 
ori. prin BĂLĂCI (a executai 
perfect e lovitură liberă direc
tă de la IC m In min. 52) Șt 
GABOR — aflat In mare ver
vă de joe — in min. 59, (1 
și 70.

Fără a trage concluzii pripite 
după acest meci-test, pentru 
că una este să joci cu Thor 
Waterschei și alta cu „Squactaa

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

Cei mai puternici adversari, cei mai buni prieteni

DOINA AAELINTE ALEARGĂ
COT LA COT CU NADEJDA
Toamna, Băile Felix devin 

locul cu cea mai mare densi
tate tn campioni pe unitatea 
de suprafață. Este tradiționa
lul loc de refacere al eroilor

Mîlnc, la Dndapcsla șl 1*1  isholc, start in ediția a Vill a o C. PI

HANDBALISTELE NOASTRE- UN SINGUR GÎND: 
CALIFICAREA LA J. 0.1

arenei după 
depuse în 
tlții de-a 
în același 
natural 
blinda au 
nea din marginea Oradei în- 
tr-o bază de pregătire hiver- 
nală a alergătorilor

Pentru reporter, obișnuit 
din ziarele și revistele de at
letism, din listele de recorduri

marile 
pregătire și 
lungul unul 
timp insă, 

fermecător, 
transformat

eforturi 
compe- 

sezon. 
cadrul 
clima 

stațiu-

OLIZARENKO I
pregătesc să iasă la antrena
ment, în pădurea aflată la 
doi pași, dincolo de calea fe
rată, o mină de atlete Jțe_ate 
căror treninguri scrie 
Cei del antrenori ai 
nostru, Silviu 
Nicolae Mărășescu, 
zentărlle - 
rcnko, Olga 
Proiidobin*  Ludmila 
kova, Elena Sipatova,

„CCCP*.  
lotului 

Dumitrescu șl 
fac 

Nadejda 
Dvirna,

• pre- 
Oliza- 

ratiana 
Vesel- 
Nadej-

Așteptat cu nerăbdare șl 
pregătit cu minuțiozitate, 
campionatul mondial de hand
bal feminin se află în pragul 
starlului. Echipa României — 
alături de celelalte 
calificate la turneul

formații 
final — 

se află In Ungaria, țara care 
VIII-a a 

sint 
bune 12 te-

găzduiește ediția a 
C.M., la startul căreia 
prezente cele mai

prezentative de țări din lume.
Fie că va evolua la Buda

pesta, la Miskolc, la Debrețin, 
la Zalaegerszeg 
— în funcție de grupa 
care face parte — flecare din
tre echipe dorește • să ocupe 
una din cele trei trepte ale

sau la Pecl,
din

COMPONENTA GRUPELOR
Budapesta): Ungaria, R.D. Germană (campioanăGRUPA „A“ (la Budapesta): Ungaria, R.D. Germanâ (campioanâ 

mondiaJâ), Cuba >1 Norvegia.
GRUPA „B“ (la Miskolc Debrețin).’ U.R.S.S. (camploanâ olim

pică), ROMANIA, Bulgaria și Coreea de Sud,
GRUPA „C*  (Io Zaiaegerjzeg |! Poci): Iugoslavia, Cehoslovacia, 

R.F. Germania și Congo.
® Primele douâ clasate din fiecare grupâ se ©aiificâ pentru tur

neu! final (Budapesta, 7—12 decembrie).

PROGRAMUL ECHIPEI ROMÂNIEI
ia Miskolc: România — Coreea de Sud 
la Debrețin: România — Bulgaria 
k> Miskolci România - U.R.S.S.

2 decembrie
3 decembrie.
5 decembrie,

podiumului, nu doar pentru 
faptul că ele conferă medalii, 
ci și pentru că primele trei 
clasate la C.M. primesc drep
tul de participare la J.O. din 
198*,  - - - - -

Un 
trem 
și-a 
niei. 
un titlu de campioană a lumii 
(ediția a II a, 1962), precum și 
un Ioc II (ediția a V-a, 
formația țării noastre 
pierdut pentru un timp 
plutonul fruntașelor. în 
la ediția a Vl-a, deși a 
pat doar locul IV, a 
trenul de Montreal, 
du-se pentru J.O. din Canada. 
Care este acum poziția echi
pei României în handbalul fe

lie la Los 
asemensa 

de greu 
propus și 
Avînd in

Angeles 
obiectiv, ex- 

de înfăptuit, 
echipa Româ- 
palmaresul ei

1973), 
s-a... 

de 
1975, 
ocu- 

„prins" 
calificîn-

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

Doina Melinte (în stingă) și Nadejda Olizarenko (în dreapta, 
cu căciulită) conduc plutonul 

semifondului feminin mondial
cu numeroase celebrități ale 

Foto : D. SILVIU

mondiale sau din marile curse 
cu 
lui.
din holul hotelului Termal cu 
sportivele sovietice e o sur
priză plăcută. Alături de Doi
na Melinte, Fița Lovin, Fiona 
Tăriță, Cristina Cojocarii, Ni- 
cuiina I.azarciue, Mitica Jun- 
ghiatn sau recent convertitul 
la ssmifond noria Toboc, se

celebritățile atletismu- 
întîlnirea intempestivă

Un sumar al 
epuiza 

Așa, în 
de antrenament 

nimic Impresionant. îți

da ilaîdughina. 
palmareselor lor ar 
spațiul reportajului, 
echipament 
n-au 
vine greu să realizezi, cunos- 
cind ce reprezintă aceste nu-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag 2-3)



BIATLGH

SCHI

GENERALĂ. Cantitatea de precipitații însu-

dintre federația de specialitate și clubul 
drept urmare darea în folosință, în acesl 

de pe Valea Rîșnoavel (de lingă Predeal).

ta vacanța de 
reunește copiii 
dta Tirgovlște, 
șl 5 Ianuarie. 
Institutului de

Colaborarea rodnică 
A.S.A, Brașov a avut 
sezon a complexului 
care beneficiază de trasee de alergare pe schiuri și un poligon 
modern de tragere. Aici vor putea fi organizate atlt Întreceri oll- 
dale de sehi-fond, cit și probe de biatlon.

Deoarece, deocamdată, nu poate fl asigurat dedt un singur tra
seu (o buclă de 2,5 km), peiitru evitarea unor, antrenamente 
stereotipe, cu aceleași condiții de alergare, cu aceeași alternanță 
de urcușuri, coborlri și teren plat, se impune studierea tuturor 
posibilităților de amenajare a unor noi trasee.

„Cupa fulg de nea“ este prima dintre 
care vor asigura programul recreativ al 
iarnă. Ajunsă la a 4-a ediție, „Cupa fulg 
(pînă în vîrsta de 14 ani) practicanți ai 
care își vor disputa întîietateâ la r ’ 
Felicitări organizatorilor, comitetului 
proiectări laminoare Tîrgoviște, cu sprijinul Casei de cultură a 
pionierilor și șoimilor patriei.

numeroasele competiții 
elevilor * 
de nea“ 
schiului 

Predeal, la 4 
l sindical al

DIN JURE
IMPROVIZAȚII LA j

HOCHEI
campionatului național de hochei pentru juniori mid 
s-au prezentat '*  " ..........
să alcătuiască

13 echipe (!), ceea ce a obligat pe 
grupe preliminare și apoi seriile va-

clasamentul în cele două serii preliminare: scria A —
10 p, ----------- - -
P, 5.

2. C.S.Ș. 2 Galați 8 p, 3. Steaua 
C.S.Ș, Pionierul Brașov 2 p, 6.

— 1. C.S.Ș. Gheorgheni 12 p, 2. 
p, 3. C.S.Ș. Sf. Gheorghe 8 p, 
Rădăuți 4 p, 6. C.S.Ș. Odorhei

La startul 
(15—16 ani) 
organizatori 
lorice.

Iată’ acum
1. C.S.Ș. Triumf București
6 p, 4. Petrolul Ploiești 4 ..
C.S.Ș. 2 București 0 p; seria B 
C.S.Ș. Liceul Miercurea Cluc 10 
4. C.S.Ș. Suceava 6 p, 5. C.S.Ș.
2 p, 7. C.S.Ș. Tg. Mureș 0 p. Ca. urmare a acestor rezultate, prima 
grupă valorică cuprinde 6 echipe (iarăși: mai multe ca la se
niori !), primele trei clasate din fiecare serie avind programat 
primul turneu intre 4 șl 8 ianuarie 1983 la Galați. A doua grupă 
valorică, compusă din echipele clasate pe locurile 4 șl 5 ta fle
care grupă (în total 4), se vor întilni ta primul turneu intre 
20 șl 22 decembrie la Ploiești, iar ultima grupă valorică, cu 3 
echipe, are primul turneu intre 20 șl 22 ianuarie 1983 la Tg. Mureș.

AFLĂM DE LA INSTITUTUL METEOROLOGIC
Prin amabilitatea tovarășei LIDIA RAH AU, cercetător principal 

In cadrul colectivului de prognoza timpului pe lungă durată 
a Institutului de meteorologie, am aflat cum va fi vremea in 
luna DECEMBRIE:

FORMAREA MARILOR CAMPIONI
(Urmare din pag. 1)

mari competiții din sportul 
luptelor. De fiecare dată e un 
„pachet de nervi". Pentru el, 
cele șase minute de întrecere 
înseamnă mai mult decît lun
ga așteptare de o zi a trenu
lui care-ți aduce, la vîrsta a- 
dolescenței, logodnica pentru 
care ai cules cu dragoste flo
rile anotimpului.
fl să fac, numai să 
Că are talent cu carul, e 
pregătit și știe lecția de 
10". Nu glumește decît 
victorie !

„Colectivul de aur" îl

„Infarct de-ar 
ciștige 1 

bine 
nota 

după

Ne sînt dragi acești oameni. 
Ne sînt dragi și pentru că nu 
i-am auzit niciodată vorbind 
despre „merite personale", 
nici că muncesc prea mult, 
ori că... „dacă am avea con
diții", nici că după succese de 
mare prestigiu : „acum putem 
sta liniștiți un an-doi...**.
sînt dragi acești oameni care 
muncesc, cum se spune, „cot 
la cot" cu tinerii luptători, 
pentru gloria sportului româ-

Ne

Todoruț
li- 

a patinatoa- 
de viteză, 
principalul 

pentru care 
ei concurs 

in 
„Cu- 
Ber-

Simona 
te afirmă ca 
deră 
retor 
Este 
motiv 
primul 
internațional 
acest sezon, 
pa Dynamo 
lin“, programat in 
această săptămină 
(4—5 decembrie)
este așteptat 

interes.

CARACTERIZARE 
mate în această lună va fi mai mică decît în mod obișnuit. Tem
peraturile medii lunare se vor situa, In general, între limite nor
male, iar pe alocuri, în sudul țării, vor fi puțin mai ridicate.

PRIMA DECADA. Se va caracteriza printr-un regim pluviome
tric deficitar. Precipitațiile, sub formă de burniță și ploi slabe, 
sînt de așteptat in sud-vestul țării la începutul intervalului. Unele 
ninsori de scurtă durată vor cădea, îndeosebi, spre sfîrșitul in
tervalului, în nordul și nord-estul țării. In zona muntoasă va 
ninge slab, mai ales în prima săptămînă a lunii. Temperatura va 
scădea ceva mai pronunțat în ultimele zile ale acestei decade, 
(dnd valorile minime vor coborî și sub —12 grade în nord. Tem
peraturile maxime vor atinge 4-6 grade C In sud. Dimineața și 
seara, frecvent, se va produce ceață.

A DOUA DECADĂ. Va fi mai umedă șl mai caldă. Vor pre
domina zilele cu cer noros. Vor cădea precipitații, îndeosebi sub 
formă de burniță și ploi în sud, iar în nord atît sub formă de 
ploi, cit și lapoviță șl ninsoare. Local, în primele zile, condiții 
de polei. In unele zile, vin tul va prezenta intensificări pasagere, 
pînă la tare. Cețurile vor contribui, de asemenea, la amplificarea 
caracteristicii de vreme umedă. Temperaturile minime vor fl, în 
genera], pozitive în sud, iar 
10 grade.

A TREIA DECADĂ. Va fi, 
vedere pluviometric, exceptînd 
în intervalul 22—26 vor cădea . . . . .
cît și lapoviță și ninsoare. Față de decada anterioară, se așteap
tă o scădere mai însemnată a 
scăzute vor fi între —15 și —5 
cele mal ridicate între —6 și 4-4 
rile vor îi destul de persistente.

cele maxime vor atinge valori de

din nou, deficitară din punct de 
Banatul, Oltenia și Muntenia, unde 
precipitații atît sub formă de ploi,

temperaturii. Valorile cele mai 
grade, izolat mai coborîtc, iar 
grade. Dimineața și seara cețu-

Una dintre cele mai adevă
rate si mai potrivite comparații 
între o echipă sportivă si un 
ansamblu artistic este, de bună 
seamă, cea care asemuie pe 
conducătorul de joc sportiv cu 
dirijorul unei orchestre. Fireș
te, nu ne-propunem să mai in
sistăm cu argumente „pro" în- 
tr-o chestiune de mult si una
nim acceptată. Virtuozitatea și 
capacitatea de a închega si mo
biliza ansamblul pentru o in
terpretare unitară, armonioasă, 
viziunea creatoare intr-un pe
rimetru deja conturat si nuan
țele de originalitate, harul si 
măiestria omului de la pupitru 
sînt calități care se cer cu ace
eași rigurozitate si celui ce are 
menirea să acordeze, din inte
riorul ei, 
Asemenea 
orchestră" 
în fotbal, 
Voina în 
Ferariu, Stamate sau 
volei, un Diaconescu 
chet.

Conducătorul de joc, 
natorul, dirijorul 
toarte mult pentru o echipă. 

• „în volei, îmi spunea zilele 
trecute conf. univ. Vasile Ghe- 
nadi, coordonatorul poate să 
decidă în proporție de peste 
50 Ia sută valoarea si rezulta
tele unei echipe". Trecînd la 
radiografia unei alte execuții 
de bază — PASA — am ajuns 
la concluzia deloc îmbucură
toare că slăbiciunile pe plan 
internațional pe care 
nifestă — constant la 
sporadic la băieți — 
nostru se datoresc (și 
mică măsură) crizelor 
pupitru. Mulți au „mînă bună", 
dar nu toți au simțul tactic

o echipă sportivă, 
autentici „șefi de 
au fost un Dobrln 

un Oțel ea, Gațu sau 
handbal, un Drăgan, 

Oros în 
în bas-

coordo- 
înseamnă

le ma- 
fete si 
voleiul 

nu in 
de la

CONCURSUL REPUBLICAN
LA HALTERE, PE CATEGORII

DIVIZIA „A" LA TENIS DE MASA LA FINAL
de masă s-a încheiat cu vlcto-

hî
si

_________  — — - in
clude, de aproape un deceniu, 
și pe fostul campion mondial 
de la Mar del Plata, Simion 
Popescu, și el, de asemenea, 
un foarte apreciat arbitru in
ternațional. Un antrenor 
■ionat de munca lui, un 
nician care a știut ce și 
la cine să învețe. Plin de 
destie, vorbește rar despre el, 
despre contribuția — spunem 
noi — importantă la pregă
tirea multora dintre medaliații 
luptelor din tara noastră.

Toată lumea îl respectă și 
fl iubește pe dr. Nicolae Plo- 
eșteanu, medic, pedagog și 
prieten al tuturor sportivilor 
din lotul reprezentativ. El nu 
este doar „omul cu trusa me
dicală" pe care-1 cauți 
atunci cind ai nevoie, 
rare", d un specialist 
se apelează în orice 
mă, cu Încredere și i _ 
fecțiune. Pentru că cri 
lumea sportului luptelor 
prea bine că de foarte multe 
ori nopțile lui de veghe șl 
frămîntări se Intîlnesc cu zorii 
unor zile tn care vor străluci 
medalii prețioase.

nesc.
Ne 

acești
sînt dragi acești oameni, 
comuniști !

tn Sala sporturilor din Reșița 
va avea loc, vineri șl slmbătă, 
con cursul republican pe catego
rii, la haltere. La 
participa peste 60 
din 10 cluburi și 
joritatea dintre ei 
fiii invitați, care 
startul în marile 
anului și au concurat la 
Întreceri interne. Este, deci, pen
tru ei un bun prilej de verifi
care, de a-și realiza normele 
prevăzute de federație. Printre 
cei mal voloroși se numără Pa
vel Petre șl Gh. Bening, ultimul 
va face probabil și o tentativă 
de a doborî recordul național.

întreceri vor 
de sportivi. 
asociații, ma- 
tllnd haltero- 
nu au luat 
competiții ale 

puține

Campionatul Diviziei „A“ la tenis
rla echipelor UNIVERSITATEA CRAIOVA (m) șl C.S. ARAD (f). 
Dar, iată clasamentele

MASCULIN
Grupa I

15 11
15 10
15 8
15 1
a ll-a

Seria I
1. A.S.A. Muntenia
2. Mec. fina Buc.
3. Voința S.
4. Tractorul
5. C.S.M.

1. Unix. Cv. I
2. C.S.M. Cj.-Nop.
3. Progresul Buc.
4. Unix. Cv. II

Grupa

4
5
7

14

119: 86 
116: 93 
106:106
69:131

26
25
23
16

pa- 
teh- 

de 
mo-

l numai 
„la du- 

, la care 
proble- 

mgre a- 
din 
știu

Un nou prilej

6 DECEMBRIE 1982 
tragere excepțională 

LOW If

LA CULTURISM
niori (pe primele locuri din 9) :

1. Rapid Buc.; 2. Recolta Sibiu;
3. Metalotehnica Tg. Mureș.

Florentin 
kg) Lie. 
Moldovan 

Tg. 
4-65

CLASAMENTELE DIVIZIEI 11

Mate
Bv. 

Buzâv
Seria

Buc.
Tg. M.

3. C.S.Ș. Od. Sec.
4. Sticla Bristrița
5. trîcodava Buc.

2
6
9 126:124 31

13 117:134 27

144:101 
175: 54

36
34

18
14
11

7
0 20 31:160 20

20
20
20
20
20

a ll-a
20 1
20 1
20 1 
20 
20

FEMININ
Grupa I 

1 C.S. Arad II 1!
2. Progresul Buc. 1!
3. FAIMAR B. Mare 1!
4. C.F.R. Petroșani 15

1. Sti-rom
2. Constr,

16 
11
10

7
6

4
9 

10
13
14

11
9
8
2

166:100 
157:139 
143:138 
115:151
99:152

36 
31
29
27
24

Grupa a ll-a 
Seria I

1. MILMC CPL Buc. 20 16 4 90:41 36
2. Metalurg istul Cg. 20 14 6 86:62 34
3. Metalul Rm V. 20 9 11 62:82 29
4. C.S.M. Buzău 20 7 1*3 57:75 27
5. Constr. Tg. M. 20 4 16 58:93 24

Seria a H-a
1. C.S Arad I 20 18 2 95:19 38
2. înfrățirea Tq. M, 20 16 4 85:53 36
3. C.S.M. lași 20 8 12 56:75 28
4. C.S.Ș. 1 Buc. 20 7 13 49:78 27
5. Spartac Buc. 20 1 19 37:97 21

• Echipele clasate pe locul 4

necesar, 
tivitatea 
de un joc 
dere perife 
ticipare. T4î 
la coordon 
voleiul nos 
cu desăvîri 
tușeu mai 
calificați pt 
deci, cîțiva 
Căta-Chițigi 

’ Ion, Ionesc 
Mirela Pavc 
liana Văduv 
Georgeta Z: 
pescu, Mire 
camdată nic 
donator de . 
citați, mulți 
țe în celelal 
Mai aproape 
se află 
țiga și, 
să nu 
Pralea. 
combinații 
Dealtfel, dt 
ierea meciul 
— Carpați I 
norul Stefan 
decepționat : 
btnație ca 1 
iar cu o s: 
Ia meciul St, 
rui am vă.„ 
binatii. Ce t 
asta ?“ Intr- 
de aceea rad 
cute arată 1 
și 30 la șuti 
țiunilor de a 
leului ! De a: 
evidentă a 
(Căta-Chițlga, 
Pavel arătînc 
cupare pent 
Sr' 'spectu 
(c. a cele 
avut surpriza 
aici procente i 
pornesc de 1 
(la echipele n 
la 45—50 la 
slabe) pase t

Este timpul 
noștri, incepîn 
juniori, să re 
de selecție, d 
pregătire (ind 
ridicătorilor pi 
el autentici c 
Joc.

greș 
De

Aure

REZL
etapa a 6

se.

4
6
7

13

63:25
50:42 
51 :51 
27:73

26
24
23
17

în prima

locurile 
valorice 
med de 

dia-

A" DE BASCHET FEMININ

„CUPA MUREȘ'1
în Sala sporturilor din Tg. Mu

reș s-a desfășurat „Cupa Mureș" 
la culturism, la care au partici
pat 41 de concurențl. In fața 
celor 1 000 de spectatori, pe pri
mele locuri s-au situat:

Juniori miel —
Gheorghiu (cat. 58
Spiru Haret; Florin
(cat. 65 kg) Metalotehnica 
Mureș; Sandor Szava (cat. 
kg) C.S.Ș. Tg Mureș.

Juniori mari: Ion Roșlu
65 kg) C.S.Ș. Șoimii Sibiu; 
rențiu Merlan (cat. 72 kg) 
Spiru Haret; ' '
(cat. 77 kg) Lie. Spiru 
Florin Uoeanu (cat. +77 kg) Llc. 
Spiru Haret.

Seniori
(cat. 72 kg) Rapid Buc.; George 
Crâclunescu (cat. 77 kg) Rapid 
Buc.; Nicolae Giirrgl (cat. 85 kg) 
Metalotehnica Tg. Mureș; Marin 
Tuțu (cat. +85 kg) Rapid Buc. 
Pe echipe — juniori (pe primele 
locuri din 9): 1. Lie. Spiru Ha
ret; 2. C.S.Ș. nr. 2 Tg. Mureș; S. 
Metalotehnica Tg. Mureș ; ae-

(cat.
Lau- 
Lic. 

Florian Dumitru 
Ha ret;

Crlstian Mihăllescu

de mari succese !

In cadrul a 5 
geri totalizind 42 
mere, ORICINE 
POATE CIȘTIGA :

extra- 
de nu- 
JOACA

autoturisme

BANI, AUTOTURISME .EXCURSII 
; | «AZI, ««,-»

„Dacia

importante
bani, variabile și fixe

sume de

excursii peste hotare, 
in U.R.S.S. 
Bulgaria.

BILETELE DE 
VARIANTA 
LA TOAE EXTRAGERILE.

sau R. P.

15 LEI 
PARTICIPĂ

Agențiile Loto Pronosport vâ stau Io dispoziție
plnâ simhâîâ 4 decembrie 1982 Inclusiv

S După turneul (al cincilea) 
desfășurat în sala Olimpia din 
Timișoara, în clasamentul „Tro
feului eficacității", oferit de 
ziarul SPORTUL, continuă să 
conducă, detașat, Magdalena 
Pall („U“ Cluj-Napoca), autoa
re a 416 p, O urmează : 2. Ca
melia Solovăstru (Voința Bra
șov) 342 p, 3. Ștefania 
(Voința București) 315 
Luminița Măringuț 
306 p, 5. Georgeta 
(Progresul) 304 p, 6. Maria Bă
răgan (Politehnica Buc.) 286 p, 
7. Mariiena Froiter (Olimpia) 
284 p, 8. Constanța Grigoraș 
(C.S.U. Prahova Ploiești) 280 p. 
9. Elena Opriciu (Comerțul Tg. 
Mureș) 254 p, 10. Valeria Che- 
pețan (Universitatea Timișoara) 
247 p, 11, Verginia Popa („U“ 
Cluj-Napoca) 238 p, 12. Măndi- 
ca Ciubăncan (Olimpia) 232 p. 
13. Lavinia Blîndul (I.E.F.S.) 
228 p, 14. Emilia Pușcașu (Pro
gresul) 219 p, 15. Alexandrina 
Bâră (Olimpia) ~ 218 p,
16. Suzana Pîrșu (Poli
tehnica) 217 p, 17. Gheorghița 
Bolovan („U“ Cluj-Napoca) 216 
p, 18—19. Iiona Chvatal (Poli
tehnica) si Florentina Nicola 
(I.E.F.S.) 208 p,
• Clasamentul (neoficial) al 

indisciplinei : 1. Voința Bucu
rești 7 greșeli tehnice (la Ti
mișoara : Tatiana Popescu). 
2—3. C.S.U. Prahova Ploiești și 
I.E.F.S. 5 g.t., 4—6. Politehnica 
București (Ilona Chvatal), Pro
gresul București (Georgeta Si
mioană) si Universitatea Timi
șoara (Marcela Bodea si Ro- 
dica Armion) cite 3 g.t, 7—9. 
Olimpia București (Alexandri
na Bâră), Rapid București și 
Voința Brașov cite 2 g.t„ 10. 
Crișul Oradea 1 g.t.
• Analizind arbitrajele pres

tate cu prilejul turneului divi
zionar masculin „A" desfășu

Borș 
4. 

(I.E.F.S.) 
Simioană

în Capitală, în sala Floreas- 
forul diriguitor al cavaleri- 
fluierului a hotărît urmă-

rat 
că, 
lor 
toarele sancțiuni : C. Comăniță 
(Galați) — retrogradarea în 
grupa „B“ de utilizare sî~~6 luni 
suspendare pentru arbitraj 
slab ; R. Stănciulescu (Tîrgo
viște) — retrogradare în grupa 
„B“ de utilizare si suspendare 
pe 6 etape pentru arbitraj 
slab ; M. Aldea (Ploiești), M. 
Dimancea si I- Breza (ambii 
din București) — suspendați pe 
o etapă, deoarece au permis 
conducătorului echipei Farul să 
ia loc pe banca rezervelor, fără 
a avea legitimație.

• Rezultate din Divizia „B“ 
de tineret : masculin : C.S.U. 
Oțelul Galați — Comerțul Lie. 
„Bolyai" Tg. Mures 127—71 
(48—37), Academia militară me
canica fină București — Auto
matica București 59—58 (31—21), 
Urbis București — Jiul Știința 
Petroșani 75—68 (39—35), Auto
matica Alexandria 
tica București 
Jiul Știința — 
96—88 (43—49), 
Electrica Fieni 
feminin : Carpați C.S.Ș. St. 
Gheorghe — Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare 75—83 (37—37), C.S.Ș. 2 
Politehnica II “ 
C.S.Ș. Unirea 
69—49 (20—23),
București — C.S.Ș. Textila 
Gheorgheni 76—73 (36—24), C.S.Ș. 
Textila — C.S.Ș. Carpați 71—78 
(32—36), C.S.Ș. Unirea — C.S.Ș. 
Chimistul 64—75 (31—36), Voin
ța Tg. Mureș — C.S.Ș. 2. Po
litehnică II 71—65 (45—38), Mo
bila C.S.Ș. — C.S.Ș. 1 Alfa 
Oradea 91—51 (42—27).

Corespondenți : Gh. Briotă, 
C. AIbu, I. Tolh, Al. Nour. Fl. 
Dumitru, S. Băloi, Gh. Arsenie, 
N. Tokacek, N. Ștefan, A. 
Soare.

în prima grupă valorică au re
trogradat în grupa valorică se
cundă.
• Formațiile clasate pe locul 1 

în seriile grupei, valorice secunde 
vor susține un meci de baraj 
pentru promovarea 
grupă valorică.

0 Echipele situate pe
2 și 3 în seriile grupelor 
secunde vor susține un 
baraj pentru definitivarea 
samentulul general.

© Formațiile situate pe locurile 
4 șl 5 în seriile grupelor valo
rice secunde au retrogradat în 
campionatul de calificare.

In
lor. diviziei .... 
s-au înregistrat 

FEMININ, s 
I.E.F.S. Buc. — 
3—0, Ceahlăul : 
tața Buc. 2—3, 
na n lași 3—1 
Ploiești — Con 
seria a II-a: c 
rele — Chlmpex 
Chimia Rm. Vîl< 
iova 3—1, Dada 
tac Buc. 3—2, 
Buc. — Braiooi 
seria a Ill-a: A 
Olimpia Oradea 
Brașov — Text) 
A.S.S.U. Cralovs 
ca Tg. Mureș : 
Caransebeș — I 
3—1.

DOINA MELINTE ALEARGĂ COT LI
(Urmare din pap 1)

cu 
sau 
co-

și greu, e 
de tratam 
existente i
Iotul aflat 

jumătate c

Automa- 
68—63 (34—21), 
C.S.U. Oțelul 
Comerțul — 

81—90 (37—38); 
c.s.ș.

București, —
Voința Iași 
ICEMENERG

C.S.Ș.

me In semifondul mondial. 
Doina sau Fița aleargă 
Nadcjda. Olga, Tatiana 
Ludmila pregălindu-se în 
mun pentru asaltul perfor
manțelor viitoare ca niște bu
ne prietene. Și, sînt. Vecină
tatea, antrenamentele comune 
le-au împrietenit, aici, unde 
vin ele. in fiecare noiembrie, 
sau la Kislovodsk, unde se duc 
fetele noastre în aprilie, chiar 
dacă cell mai bune prietene 
sînt totodată — cum 
spune fiecare despre 
— cele mai_ aprige 
pe pistă, 
medaliile 
acum atît

„Sintem 
minunat 
spună și Uno Kialle, antreno
rul principal al echipei 
U.R.S.S. pentru probele de 
1500 m si 3000 m, conducăto
rul delegației, Iar declarația 
este confirmată prin înclinări 
de cap ale „statului major" — 
Aleksandr Cernețki, Roman 
Movcer.ii și Leonid Beliaev. 
De ce veniți la Felix? „Pen
tru noi este locul ideal de 
pregătire pentru luna noiem
brie, cind începem antrena
mentele penlrv sezonul viitor. 
Clima este minunată, avem 
condiții de alergare lntr-un ca
dru de basm, ca și posibilita
tea de a folosi, pentru cel 
care au nevoie, după uu sezon

ne vor 
fiecare 

adversare 
Dar concursurile, 

și recordurile par 
de îndepărtate.,.
prieteni, ne simțim 

aici" avea să ne

lung 
dițil 
rare 
zintă 
xact
nai mare, cealal' 
Olga Mineeva 
kova, Tatiana 
dar încă fără K 
dentată, a râma 
aici, și acolo at 
de n'ariîe valor, 
de perspectivă, 
se lasă, dar ne 
schimbul de mii

Stăm de vorbi 
nament, cu „bă.' 
renko (32 ani). E 
Providohina (39 
kova (32 ani), 
adjectivul. Olizar 
oană olimpică i 
mondială la 80Q 
minteșle că lie? 
avut cel mai bw 
de ani. „E adev 
acasă fiecare cur 
nală olimpică, e 
prinzi echipa dec 
podium la Olir 
campionatele eu 
mai avem un cui 
Ce părere aveți c 
toarele românce7 
subînțeles. „Sînt 
ternice adversare, 
(Melinte), și Mai 
și Vița (Lovin), și 
tini). Cu ele ne 
tru supremația m 
fel ne înțelegem 
Cum vi se par z 
le româncelor? 
rioadă și noi /



LEULUI
J!

&

zen- FEMININ R
inse
ve- 1. DINAMO 12 12 0 36: 7 24 ■
an- 2 C.S.M. Sibiu 12 9 3 29:15 21

Oa- 3. Flacăra r. Buc. 12 7 5 25:19 19 1i în 4. Știința Bacâu 12 6 6 23:24 16 !
jește 5. C.S.U. Galați 12 6 6 21:23 18 ■

cu 6. Chim pex C-ța 12 6 6 20:22 18 ■re- 7. Maratex B.M. 12 5 7 22:25 17 1
vem, 8. Penicilina iași 12 5 7 20:23 17 ■
tori : 9. ,,U“ Cluj-Nap. 11 5 6 20:24 16 ■iade, 10. Calculatorul Buc. 12 4 8 19:28 16 1alea, 11. Farul Constanța 10 5 5 20:17 15 1
. Li- 12. Rapid 11 0 11 5:33 11
man, 1Po- MASCULIN
deo- 1

coor- 1. DINAMO 660 18: 2 12
e țel 2. Steaua 6 5 1 17: 8 11 1cien- 3. Silvania Șimleu S. 6 4 2 12:11 10 1
ite...) 4. Univ. Craiova 6 3 3 13: 9 9
:rință 5. Calculatorul Buc. 6 3 3 14:10 9 1-Chi- 6. Tractorul Brașov 6 3 3 12:12 9 1
>erăm 7. C.S.U. Oradea 6 3 3 11:13 9 ■
stelist 8 Explorâr B. Mare 6 2 4 12:13 8 1a de 9 Carpați Rm. Vîlcea 6 2 4 10:16 8 1
atac. 10 Motorul B. Mare 6 2 4 8:14 8 1

nche- 11. C.S.M, Suceava 6 2 4 6:15 8
Iteaua 12. C.S.U. Gaiați 6 1 5 7:17 7 I
intre- 1

SPORTUL STUDENȚESC - STEAUA 2-4 (1-0)J
Partidă interesantă, ' cu șase 

goluri spectaculoase, cu trei 
bare și mai... spectaculoase de
cît fazele din care s-a marcat 
și cu o mare surpriză plăcută: 
comportarea peste așteptări a 
tinerilor jucători din Regie. 
Prima repriză a fost dominată 
de speranțele Sportului studen
țesc, care, după o lungă suită 
de ocazii clare ratate de A- 
drian și Gheorghe Georgescu 
(min, 17, 23, 27 și 32) și Gh. 
Dumitru (min. 45), ADRIAN 
GEORGESCU a reușit să des
chidă scorul, în min. 44, re- 
luînd în plasă mingea reveni
tă din bara porții în care tot 
el șutase violent. După pauză. 
Steaua a accelerat tempoul și 
a egalat, în min. 50, printr-un 
penalty transformat de MAJA- 
RU la un fault in careu al lui 
Lică asupra Iui Șt. Popa. în 
min. 58, CÎMPEANU a înscris, 
cu capul, din centrarea lui Bar-

bu, dar, după alte patru mi
nute, același ADRIAN GEOR
GESCU a marcat dintr-un 
unghi dificil un gol superb. Au 
urmat un gol al lui D. ZAM
FIR (min. 68 — reluare 
apropiere), o bară a lui 
Popa (min. 71), un ultim gol, 
cel al lui BARBU, în min. 76, 
și două bare „semnate" de A. 
Georgescu (min. 77) și T. Stoi
ca (min. 85).

Arbitrul P. Balaș a condus 
bine următoarele formații : 
SPORTUL STUD : CRĂCIUN — 
LICA, ILIESCU, Petre, Ionescu 
— Trașcă, Mezaroș (min. 86 Săr- 
mășan), Munteanu I — Gh. 
Georgescu, A. GEORGESCU, 
Gh. Dumitru (min. 70 Moise). 
STEAUA : NIȚU (min. 46 Lo- 
vaș) — Drindea, Iovan, BELO- 
DEDICI, Fodor — MAJARU, 
Mureșan (min. 46 T. Stoica), ȘT. 
POPA — D. Zamfir. Ralea (min. 
46 CÎMPEANU), Barbu.

din 
St.

PETROLUL PLOIEȘTI-POLITEHNICA IAȘI 3-1 (1-0)

i com- 
seturi, 
urmă 

vilato- 
.om- 

Ituația 
poate 

ei tre- 
tre 20 
le ac
rul fi- 
sărăcie 
lașelor 
Mirela 
preo- 

:oriu“). 
pase! 

am 
tăm și 
re care 
a sută 
i ajung 
chipele

ȘTIRI
(a-

Laurențiu DUMITRESCU

J

PI.OIEȘTI, 30 (prin telefon). 
Jocul s-a desfășuiat în marea 
majoritate a timpului în nota 
de dominare a 
troliste 
pe ! 
nere : 
nii, piui uunci unuum 
balonului, și-au obligat adver
sarii să facă un zid viu în ju
rul propriului careu pentru a 
nu permite gazdelor să reali
zeze un scor și mai categoric, 
în ceea ce privește potențialul 
ofensiv al Politehnicii, semni
ficativ este faptul 
șut pe poartă l-a 
Burdujan, în min. 
lovitură liberă de 
35 m. După ratările lui 
rek (min 12) și Bratosin 
19), fundașul Agachi a 
copilărește, pășind balonul la 
16 m lui SIMACIU (min. 21), 
care a deschis 
priza secundă, 
mărit avantajul

echipei
î (șuturi : 18—6,
spațiul porții,

14—0). Ploiește-
prin buna circulație a

pe- 
8—2 
eor-

că primul 
expediat 

50, dintr-o 
la circa 

Coza- 
(min. 
greșit

scorul. în re- 
Petrolul și-a 
prin alte două

J v /

goluri, ambele purtînd semnă
tura lui GRIGORE, care a fi
nalizat, în min. 59 și 71, două 
frumoase acțiuni ale întregii 
înaintări. Scorul final l-a sta- 

C. IONESCU (min. 83), 
i sancționat o dubiă gre- 
(Fană nu a degajat min- 

_ , iar Jipa era ieșit
poartă), trimițînd 
plasă de Ia 30 m.

A arbitrat bine 
(Tîrgoviște) următoarele 
mâții: PETROLUL: Jipa 
COJOCARU (mir„ 60 ~
Stanciu, Butufei, 
Grigore, Bratosin, 
(min. 60 Crîngașu) — Gălățea- 
nu. SIMACIU (min. 75 Nuță), 
Călin. 'POLITEHNICA: CÎM
PEANU — Cănănău, GHEOR
GHIU, Agachi. C. Ionescu — 
Paveliuc. KEREZSY (min. 64 
Romilă), Dima (min. 46 Tăna- 
să) — Soare. M. Radu (min. 53 
Coșan), Burdujan.

Pompiliu VINTILA

bilit 
care 
șealâ 
gea, din

balonul in

I. Tănase 
for-

Pană), 
TOMA — 

COZAREK

I

iiclenii 
de la 

riteriile 
dul 
ă) 
ice 
-i

de 
a 

din 
de

EANU

• Reprogramărl de meciuri 
minate) din prima divizie femi
nină: Rapid — Farul, la 21 de
cembrie, Farul — „U“ CluJ-Na- 
poca, la 10 decembrie, „V Cluj- 
Napoca — C.S.M. Libertatea Si
biu, la 6 decembrie. • Davila 
Plocon pune punct unei îndelun
gate cariere de jucător șl antre
nor la Rapid. Astfel, echipa fe
minină giuleșteană rămlne fără 
■xmducător tehnic. Se duc tra- 

âve cu Nicolae Humă, care a 
ulspărut de pe banca echipei 
Calculatorul, tn urma conflictu
lui cu conducerea secției de la 
I.I.R.U.C. e In turneul din Un
garia, viceoamploana feminină, 
Flacăra roșie București, a sus
ținut 3 partide, cîștiglnd două 
cu 3—0 și plerzlnd una (In fața 
campioanei Ungariei, Ujpestl 
Dozsa) cu 1—3 ® In va
canța de iarnă, reprezentativele 
de juniori se vor reuni In pre
gătire pentru a lua parte la cea 
dinții competiție 
itor, tradiționalul 
Sofia.

a anului 
turneu de

vi
la

E DIN DIVIZIA ,,B“
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I
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CHIMIA Rm. VlLCEA-F.C. OLT 3-2 (0-1)
RM. VILCEA, 30 (prin tele

fon). Un joc foarte frumos, 
desfășurat in prezenta a circa 
2 000 de spectatori, a dat cîș- 
tig de cauză formației locale, 
Chimia, învingătoare cu 3—2 
(0—1). Echipa vîlceană a rulat 
un lot numeros de jucători. 
După 15 minute de tatonare, 
oaspeții, pe contraatac, reușesc 
deschiderea scorului prin Pl- 
ȚURCA (min. 16). După pauză, 
gazdele incep puternic și reu
șesc si marcheze de două ori 
prin CARABAGEAC (min. 50), 
dintr-o lovitură liberă' de la 
25 m, și LASCONI (min. 62). 
în continuare, gazdele păstrea
ză Inițiativa si reușesc majo
rarea scorului prin același

LASCONI (min. 65) în urma 
unei acțiuni personale. Oaspeții 
reduc din handicap prin IA- 
"MANDI (min. 76).

Arbitrul M. Ludoșan (Sibiu) 
a condus bine următoarele for
mații : CHIMIA : Nedea (min. 
46 Pavel) — Teleșpan, Basno 
(min. 64 Tudoroiu), 
CINCA — Neculce 
Văcariu), Savu (min. 59 Diaco- 
nescu), Carabageac (min. 59 
LASCONI) — Păuna (min. 68 
Strîmbeanu), GÎNGU, Verigeanu 
(min. 76 Udrea). F.C. OLT î 
(Vindt — Prepeliță, Balaur. Ionaș- 
cu, Despa — BĂRBULESCU, Po
pescu (min. 62 Sisoie), State — 
Bîscă. IAMANDI. RJȚURCA.

Pavel GIORNOIU-coresp.

Preda, 
(min. 61

F.C. ARGEȘ-UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (1-0)

POLITEHNICA TIMIȘOARA-JIUL PETROȘANI 3-0 (1-0)
TIMIȘOARA, 30 (prin tele

fon). Meciul vedetă al cupla
jului de pe stadionul U.M. Ti
mișoara a plăcut celor aproape 
2 000 de spectatori datorită, în
deosebi. numeroaselor faze de 
poartă create de jucătorii timi
șoreni. Au marcat : GIUCHICI 
(min. 34), CARPINIȘAN (min. 
59) și ANGHEL (min. 65). Ar
bitrul I. Medves (Oradea) a 
condus bine următoarele for-

, * *
mâții : „POLI” : Suciu — Șun- 
da, PĂLTINIȘAN, ȘERBANO- 
IU, Murar (min, 75 Bocănici) — 
Manea (min. 46 CARPINIȘAN), 
Bozeșan, GIUCHICI 
ANGHEL, Lehman. JIUL 
Grigore (min. 62 Kiss) - 
Grigore, Vizitiu, VÎIL’.TI 
Secheli

Șuba. 
I. 
P. 

VÎNĂTORU, 
Varga (min. 40 V. 

Popa), Stana. Dina — Stoines- 
cu.
SCHI.

M. Marian, ȘUMULAN-
C. CREțU-coresp.

DINAMO-F.C. CONSTANȚA 3-1 (1-0)

ipionate- 
volei 

de : 
Univ. 

Suceava 
; — Vo- 
Peniciili- 

’a I.P.G. 
uc. 1—3; 
r. Măgu- 
anța 3—0, 
niv. Cra-
— Spar- 
roșle II 

a 2—3;
Zalău — 

G.I.G.C.L. 
ădie 3—1, 
■talotehnl- 
Sxplormin 
Timișoara

MASCULIN, seria 
Brăila — Tractorul 
3— 1, I.O.R. Buc. — 
cău 3—1, PECO Ploiești — Relo- 
nul Săvineștl 1—3, Prahova I.P.G. 
Ploiești — A.S.A. Buzău 3—1; 
seria a n-a: Electra Buc. —
Delta Tulcea 0—3, I.C.M. Caran
sebeș — Vulcan Buc. 3—0, Stea
ua n Buc. — SARO Tîrgoviște 
0—3. Metalul Hunedoara — Ra
pid Buc. 3—1; seria a IlI-a: Oțe
lul Or. dr. P. Groza — „Poli" 
Timișoara 0—3, ,,U“ Cluj-Napoca 
— Voința Alba Tulia 3—0, A.S.A. 
Sibiu — Voința Zalău 3—1.

Corespondenți: N. Mateescu,
Gh. Lazăr, O. Guțu, O. Băltea- 
nu, I. Pocol, Gh. Udrea, Șt. Gur
gui, I. Fețeanu, I. Stanca, M. Bo- 
țocan, N. Magda, P. LSrincz, Gr. 
Rizu, T. Bidiga, I. Vlad.

I: Sparta cus
II Brașov 
Viitorul Ba-

I
I
I
I
I
I
I

' —............. ...... t
PITEȘTI, 30 (prin telefon). 

O intîlnire plăcută, cu faze in
teresante, sportivă, iată ce a 
ofciit celor peste 2 000 de spec
tatori tinerele echipe ale F.C. 
Argeș și — mai ales — Uni
versitatea Craiova (pentru că 
în special oaspeții au prezen
tat un „11’ alcătuit din jucă
tori de la echipa de speranțe 
și de la Electroputere Craio
va). în prima repriză, pitește- 
nii au dominat majoritatea 
timpului avind cele mai cla
re situații de a marca în min. 
13 — Ancuțu șut pe lingă 
poartă, min. 23 — șut puter
nic Badea ți min. 24 — relu
are Jurcă peste „transversa
lă" Gazdele vor înscrie golul, 
care „vea 3ă rămînă singurul 
din întreaga partidă, in min. 
26: o centrare de pe dreapta 
îl găsește pe JURCĂ nemarcat 
și acesta reia balonul în plasă.

După pauză, joc echilibrat în 
primele 20 de minute pentru

ca finalul să aparțină oaspeți
lor. Ei au avut cele mai clare 
ocazii de a egala în min. 71 
(șut puternic Pîrvoiu, respins 
in extremis de Iliescu), In 
min/ 72 (șut Orbuleț, de la a- 
proxiinativ 10 m, peste bară) 
și 75 (același Orbuleț trimite 
pe lingă stîlpul din 
porții piteștene). Arbitrul Gh. 
Constantin (lim.
condus foarte bine următoarele 
formații: F.C. ARGEȘ: Istra- 
te (min. Iliescu) — VOICU, 
Aloman, Grigore, Iosif — TO
MA, Margelatu, Badea (min. 
46 lozănescu) — Jurcă (min. 
46 Nicn) Ignat (min. 54 Mo- 
romete), ANCUȚA. ' UNIVER
SITATEA: Bărăga — Muigan, 
Ruicca, Matei, Dicu — Orbu
leț, Pirifoiu (min. 86 Luță), 
Smarandache, CREȚU — Vlă- 
doi (min. 23 Stefan), TRES- 
CIIIN.

stingă

Vilcea) a

Eflimie IONESCU

iT CU NADEJDA OLIZARENKO! I
i’.ele con- 

rtșupe- 
> repre- 
"elix ? E- 
tul unio- 
nătate, eu 
ana Gus- 
idniakova, 
ina, acci- 
Ialta. Și 

— alături 
șl tinere 

rinele” nu 
dim și Ia

alergarea în regim 
volum. Antrenament 

a-

După șase zile, cele două e- 
chipe din nou față în față, 
acum, la București, 
meci de o cu totul altă factu
ră. Fotbalul părea uitat în pri
ma repriză, punctată doar de 
cîteva ratări, și de golul fru
mos al lui IORDACHE, din 
mîn. 41. Noroc cu repriza se
cundă, mai alertă, mai... fot
balistică, în pofida tribunelor 
destul de goale. Dinamoviștii 
vor domina începutul reprizei 
a Il-a, vor marca prin VAE- 
TUȘ în min. 54, vor rata des
tul, dar vor urca scorul la 3—0 
în min. 68, cînd Țălnar, in ver
vă, a centrat ideal, iar MUL- 
ȚESCU a înscris cu capul. Era, 
Insă, un scor prea sever pentru 
dobrogeni, care rataseră și ei 
două ocazii bune prin Peniu și 
Zahiu și care și-au dat drumul 
Ia joc în final. Iar finalul le-a 
adus satisfacția golului de onoa
re, in min. 81, cînd Zahiu a 
lobat balonul spre gol, Efti-

intr-un
mescu l-a 
reținut și 
fază, a împins mingea în plasă. 
Un final animat — cu ratarea 
lui Țălnar (min. 84), a lui Pet
cu (min. 88) și cu Intervenția 
salutară a lui I. Constăntinescu 
(min. 89) — care a răzbunat 
începutul.

Arbitrul brașovean L. Măe- 
reann a condus bine următoa
rele formații : DINAMO : 
mescu — VLAD, DINU 
46 I. Marin), Dumitrescu, 
nescu — MULȚESCU, L. 
doVan, Dragnea (min. 46 ___
die) — ȚĂLNAR. IORDACHE, 
Văetuș. F.C. CONSTANȚA : 
Focșeneanu (min. 62 Nicolae) — 
Purcărea, ZAHIU, I. CONS- 
TANTINESCU. Caramalău 
Gache (min. 62 Popovici), 
naite, Petcu — Marinof, 
NIU, I. Moldovan (min. 
Ivan).

Mircea M, IONESCU

respins, dar nu l-a 
abilul PENIU, pe

Efti- 
(min.
Stă- 
Mol- 
Stre-

Pa-
PE-

62

jpă antre- 
•!e“ Oliza- 
îa (29 ani) 
i), Vesel- 

acceptă 
o, campi- 
reeordmană 
, ne rea- 

Silai a 
sezon la 39 
it, la noi 
pare o fi- 

■ai greu să 
să urci pe 

sau la 
pene, dar 
at de spus", 
spre alergă- 
Zîmbesc cu 

ele mai pu
și Doina 

cică (Puică), 
Natalia (Be- 

luptăm pen- 
ondiaiă. Alt- 
foarte bine", 
.atrenam-'nte- 

aceasiă pe- 
uneni ac-

centul pe 
aerob, pe 
telc sini asemănătoare, am 
Iergai de m iile ori impreună, 
nu avem seciete".

Ziua, ultima a șederii dele
gației sovietice la Felix, se 
încheie cu o interesantă discu
ție pe temă metodică și teh
nică intre cei doi tehnicieni 
români și antrenorii oaspeți. 
Ciulim urechile și ne între
băm dacă nu cumva pozițiile 
fruntașe ale celor două școli 
feminine de semifond sînt 
strîns legate de acest schimb 
de experiență folositor fiecă
reia dintre părți. întrebarea e 
retorică, răspunsul e-atît de 
evident... Bătătorite împreună, 
potecile pădurii de la Felix 
știu mai multe despre recor
durile mondiale, despre victo
riile semifondistelor sovietice 
și românce decît oricare din 
pistele lumii...

I
I
I
I
I
I
I
I

CORVINUL HUNEDOARA-A.S.A. Tg. MUREȘ 1-0 (0-0)
TIMIȘOARA, 30 (prin tele

fon). Joc atractiv, cu toate că 
s-a marcat un singur gol. în 
prima repriză au evoluat mai 
bine mureșenii, care insă n-au 
reușit să treacă de apărarea 
Corvinului, portarul Rus fiind 
la Înălțime. în partea a doua 
a meciului hunedorenii au do
minat, dar Petcu, Dănăeață și 
Tîrnoveanu au ratat numeroase 
ocazii clare de gol. In min. 57 
Dănăeață trage puternic la 
poartă, fundașul echipei mure
șene COSTIN Intervine cu 
capul în traiectoria balonului și 
inscrie în propria poartă. A 
arbitrat bine V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin). CORVINUL: 
RUS — Bucur, Dubinciuc, ON- 
CU, Găman — Bădilaș, Dănă- 
eață, COJOCARU — Bogdan, 
Petcu, TÎRNOVEANU. A.S.A. : 
Biro II — Marton (min% ,35 
Benko), Jenei, Costin, GALL'—

Dulău, Both II, Monoki (min. 
75 Varga) — Ciorceri, BIRO I 
(min. 60 Irimiaș), Munteanu 
(min. 76 Botezan).

ȘT. MARTON-coresp.

C.S. TÎRGOVIȘTE-S.C. BACAU 1-0 (1-0)
TÎRGOVIȘTE, 30 (prin tele

fon). Un meci plăcut, disputat 
într-un tempo alert, cîștigat la 
limită, cu 1—0 (1—0), de for
mația locală, în care finalul a 
aparținut formației oaspete, 
mai proaspătă decît C.S. Tîr
goviște. De aceea credem că 
un rezultat de egalitate era 
mai conform cu desfășurarea 
meciului disputat în fata a 
aproximativ 3 000 de spectatori. 
Unicul gol al partidei a fost 
înscris, în min. 45, de AGIU. 
Oaspeții au avut SDre sfîrșitul 
întîlnirli cîteva excelente si-

tuații de gol. Cele mai favora
bile fiind ale lui Penoff (min. 
86) cînd a șutat foarte pericu
los, din întoarcere, dar Voinea, 
atent, a reținut, șl a lui Chita- . 
ru (min. 87) cînd balonul ex-, 
pediat de el a întîlnit bara.

Arbitrul J. Grama (București) 
a condus bine următoarele for
mații : C.S. TÎRGOVIȘTE : Mia 
(min. 46 Voinea) — AGIU, Ene, 
DUMITRESCU, Pitaru (min. 46 
Turcu) — Constantin (min. 46 
Isaia), Aelenei (min. 46 Petre), 
” - GREACA, Lucian,

S.C. BACAU : POPA

MHINISIRMIA BE STAT IOIO PRONOSPORT INFORMEAIA
PRONOSTICURI...

Din dorința de a oferi parti- 
cipanțllor la concursul Prono
sport de la sfîrșitul acestei săp- 
tămînl o sursă de inspirație su
plimentară și — sperăm — utilă, 
redăm pronosticurile făcute de 
binecunoscutul interpret de mu
zică ușoară Luigl Ionescu:

I. C.S.M. Suceava — Dunărea 
Galați 1, X; II. MinersU G.H. — 
Gloria Buzău 1: III. Mec. fină — 
I.P. Aluminiu Slat. 1, X; IV. Șol-

mil — Dinamo Victoria X; V. 
ROVA — Autobuzul Buc. 1; VI. 
înfrățirea — F.C. Baia Mare 1, X; 
VII. Bologna — Cavese X; VIII. 
Catania — Arezzo 1; IX. Como 
— Milan 1, X, 2; X. Lazio 
rese 1; XI. Lecce 
XII. Monza 
Perugia —

Va-
Foggla X; 

— Atalanta X; Xin.
Palermo X, 2.

Tragerea < 
de astăzi, 
televizează 1 
la ora 16,25.

obișnuită Pronoexpres
1 decembrie 1982, se 
in direct tnceptnd de

RAPIDUL Șl A SĂRBĂTORIT ANTRENORUL
Plăcut și 

ment festiv, 
la clubul Rapid. Antrenori și 
sportivi ai clubului giuleștean, 
jucători ai formației fero
viare, reprezentanți ai condu
cerii Ministerului transporturi
lor ți telecomunicațiilor l-au 
sărbătorit pe antrenorul eme
rit VALENTIN STĂNESCU 
cu - prilejul împlinirii vîrstei 
de 60 de ani. Mari satisfacții 
l-au răsplătit pe V. Stănescu 
in cei aproape 50 de ani de
dicați fotbalului.

emoționant mo
lani după-amiazt

Ca jucător, el a îmbrăcat 
in repetate rînduri tricoul cu 
nr. 1 al echipei naționale, ca 
antrenor a pregătit numeroase 
echipe, pe trei dintre ele. Ra
pid, Universitatea Craiova și 
Dinamo, ducîndu-le la cîștiga- 
rea titlului de campioană a 
țării.

La sfîrșitul festivității, săr
bătoritul și invitații lui și-au 
dat Intîlnire peste zece ani.

La mulți. ani, Valentin Stă
nescu.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

NOIEMBRIE
DIN 28
1982

rezultate):Categoria 1 (12
10 variante 25% a 25.248 lei ;

Categoria 2 (11 rezultate): 19 
variante 100% a 2.906 lei și 341 
variante 25% a 727 lei;

Categoria 3 (10 rezultate) : 
169 variante 100% a 387 lei și 
4.017 variante 25% a 97 lei.

ÎN DIVIZIA C“ n'-'
• În meci restanță din eta

pa a XV-a 
Diviziei
Utilajul Făgăraș
Brașov 
seriei, Utilajul se află pe lo
cul 10, cu 14 p, iar I.C.I.M., 
care a avut o penalizare de 
două puncte din campionatul 
precedent, ocupă poziția a 
14-a, cu 10 p.

a campionatului 
„C“, seria a XII-a, 

I.C.I.M.
2—1. In clasamentul

KALLO -
Niculescu.
— Elisei, Botez, ARTENI, Ăn- 
dronic — I. SOLOMON, Șosu, 
Viscreanu ___ ", '
Ursică (min. 65 Anghel).

Penoff, Chitaru,

Mircea TUDORAN

La sfîrșitul sâptămînll trecute, 
selecționata de juniori U.B.F.A. 
’85 a efectuat un turneu de două 
jocuri în Republica Democrată 
Germană, întilnind, la Cottbus, 
echipa similară a țării gazdă. In 
ambele partide victoria a reve
nit juniorilor din R.D. Germană, 
cu 6—0 și, respectiv, 4—1. Aceste 
noi înfrângeri la scor ale echi
pei, pregătită de antrenorul Au
rel Măndoiu (iată și jucătorii 
care au făcut deplasarea: Leu, 
Blciu, Băbeanu, Gheraslm, June, 
Lungu, Mîrzacu, Moldovan, Năs- 
tase, Oiogu, Palcău, Pistol, Zam
fir șl Aga) vin să... confirme șl 
rezultatele anterioare, 0—6 
(cu U.R.S.S.) și 0—4 (cu 
ria). Așadar, în cinci 
doar un gol marcat șl 23 
te ! 7 Fiind vorba de o

șl 0—3 
Bulga- 
partide 
prlmi- 

_____ ____ echipă 
care va participa la preliminari
ile Campionatului european de 
juniori II, intervenția forului de 
specialitate apare absolut nece
sară.



încheind cu succes și participarea la „Trofeul Carpați“ Echipele noastre de tiaudbal in cupele europene

® Silvia Berinde a depâșit de două ori recordul mondial in același concurs
in tradiția marilor 
inlerna(ionaie, ale 
„Trofeul Carpați", pe

Intrat 
competiții 
popicelor, 
al cărui afiș și-au înscris nume
le jucătoare și jucători de va
loare din Austria. Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Iugo
slavia. Polonia. Ungaria și 
România, a constituit un ul
tim test international din are
na mondială. Numărindu-se 
printre principalii animatori. 
Silvia Berinde (fata fostei ju
cătoare orădence Rozalia Be- 
riiidc) a devenit dublă laure
ata la individual și perechi 
mixte împreună cu Iuliu Bi
ce, iar tandemul Vasilica 
Pințea — Grigore Marin a re
ușit, in compania unor actu
ali sau foști campioni ai lu
mii, să urce pe podium.

Ani văzut-o la lucru pe 
ținătoarea titlului suprem,
goslava Biserka Pernian. Spe
cialiștii federației noastre au 
stabilit să-i fie adversară di
rectă tînăra orădeancă Silvia 
Berinde, aflată in evidentă 
ascensiune Je formă, tntrecînd 
toate așteptările, ea nu nu
mai că și-a învins redutabila 
parteneră într-o manieră con
cludentă, dar Silvia Berinde 
a realizat serii excelente de 
lozituri vpe manșe: 158—86— 
146—91), totalizind un rezultat 
de excepție — 484 p d, care 
constituie un nou record re
publican (v.r. 461) pe piste din 
material plastic și, în același 
timp, depășește ea mai bună 
performanță ’ mondială (omolo
gată numai le C.M.l deținută

evoluției 
arena in- 

i Polar" 
Câti-

de- 
iu-

Bice 
cucerit „Trofeul Carpați" 

la proba mixtă 
Foto : Ion MIHAICA

Si!via Berinde și Iuliu 
au

MEIAIOPLASIICĂ SmC

dc o compatrioată, Mar-tot
garcta Cătineanu cu 461 p d 
la „mondialele" din 1978 dc la 
Lucerna. Arătind șl in proba 
de perechi mixte aceeași mă- 
iestrie_în lansarea bilei, Silvia 
Berinde a obținut, de aseme
nea, o cifră (477 p d), supe
rioară actualului record mon
dial, dovedind voință, ambiție, 
hotărîre neclintită, 
de un efort dincolo de 
calități care cnorează pe 
rii campioni.

Dat fiind că „Trofeul 
păți" a fost ultima competiție 
prestigioasă a anului, sezon 
în care popicarii români s-au 
impus pe plan mondial, se 
cuvine să facem o scurtă tre-

cere in revistă a 
sportivilor noștri în i 
ternațională: „Cupa
(Suedia) — Margareta 
neanu, Gheorglie Silvestru și 
echipa României pe locurile 
2; C.M, de seniori de la Brno
— 7 medalii, dintre care 2 de 
aut și tina de argint; „Cupa 
Poznania" (Polonia) — Iosif 
Tismănar învingător la mdivi* * 
dual și pe poziția a doua la 
perechi mixte împreună cu 
Olga Psihas; „Cupa Werner 
Seclenbinder" (R.D. Germană) 
Silvia Berinde locul 2 la ega
litate de puncte cu cîștigătoa- 
rea trofeului; „Cupa Sofia"
— Iuliu Bice pe prima și E- 
lena Andreescu pe cea de a 
doua treaptă a podiumului; 
„Cupa Wilhelm Brandau" 
(Austria) — Maria Zsizsik cîș- 
tigătoarea trofeului; C.C.E. — 
Voința Tg. Mureș medalie de 
aur la feminin și Electromu- 
reș Tg. Mureș, medalie de 
argint la masculin. Un bilanț 
excelent.

ropeană șl una americană. După 
prima zl scorul este favorabil 
tenismanilor europeni cu 3—1: 
Mats Wllander (Suedia) — John 
McEnroe 4—6, 2—6, Bjorn Borg 
(Suedia) — Vincent van Patten 
(S.U.A.) 6—3 2—6, 7—5, Jose Hi
gueras (Spania) — Gene Mayer 
(S.U.A.) 6—4, 4—6, 7—5, Ivan
Lendl (Cehoslovacia) — Andres 
Gomez (Ecuador) 3—6. 6—3, 6—4
• Clasamentul la zl a! „Mare
lui premiu": 1. Jimmy Connors 
(S.U.A.) 3355 p (13 turnee), 2. 
Guillermo Vilas (Argentina) 2495 
p (14), 3. Ivan Lendl (Cehoslo
vacia) 2313 (12). 4. John McEnroe 
(S.U.A.) 2305 p (12), 5. Mats Wi- 
lander (Suedia) 1730 p (19), 6. 
Vitas Gerulaltls (S.U.A.) 1680 p
(16) 9 Turneu cu Invitați la An
vers: Jarryd (Suedia) — I. Năs- 
tase C—3. 6—3, Cl. Panatta (Ita
lia) — Iskerskl (S.U.A.) 6—2, 7—5, 
Smld (Ceh.) — Dupre (S.U.A.) 
3-6, 6—4, 6—4.

Traian IOANITESCU

DUMINICA, STEAUA
O Dinamo București [sîmbătă] și H. C. Minaur 
Baia Mare [duminică]

Deși abia s-a încheiat „Tro
feul Carpați", handbalul nos
tru continuă să se afle într-o 
intensă activitate. în timp ce 
fetele sînt prezente la startul 
celei de a 8-a ediții a C.M., 
iar reprezentativa Cubei ne 
vizitează, susținîr.d o serie de 
partide amicale cu formații de 
club, echipele noastre prezen
te In „optimile" cupelor euro
pene își definitivează pregăti
rile.

Campioana țării, STEAUA, 
va susține duminică — ora 
17,30, tn Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală — întîl- 
nirea tur cu campioana Iu
goslaviei, Metaloplastîca Sabac, 
in cadrul „C.C.E.". Partidă e- 
chilibrată, ambele formații a- 
vînd în componență numeroși 
internaționali. Returul: 12 de
cembrie, la Sabac.

Ciștigătoarea „Cupei Româ
niei", DINAMO BUCUREȘTI, 
joacă sîmbătă in cadrul „Cu
pei cupelor*  la Doetinchen cu 
deținătoarea „Cupei Olandei", 
Bondsspaarbank de Gazellen,

evoluează în deplasare
in care prima șansă aparține 
eleviior antrenorilor G'iiță Li
eu și Valentin Samungi. Retu
rul: 11 decembrie, la Bucu
rești.

în sfirșit, misiunea cea mal 
dificilă o aie H.C. MINAUR 
BAIA MARE. în „Cupa I.H.F.*,  
formația maramureșeană joacă 
duminică la Rostock 
por — câștigătoarea 
cupelor*,  returul fiind 
mat la 12 decembrie 
Mare.

Toate cele trei echip-i sint 
ambiționate să treacă de ad
versarele din „optimi", indife
rent de cărțile lor de vizită, 
și să se califice in sferturile 
de finale ale cupelor europe
ne. Două dintre echipele noas
tre susțin joi, in sala Floreasca 
din Capitală, partide amicale. 
La ora 16,30, H.C. Minaur Ba
ia Mare — care oleacă vineri 
la Rostock — joacă cu Calcu
latorul I.I.R.U.C., de la ora 18 
urmind ca Steaua să evolueze 
în compania reprezentativei 
Cubei.

H.C.

cu Em- 
„Cupel 
progra

ta Baia

dublate 
sine, 
ma-
Car—

4 VKI0IH1 INTERNATIONALE 
ALE ÎNOTĂTORILOR ROMÂNI
Tinerii înotători băimăreni 

care au participat la concursul 
internațional de la Ger» 
(R.D.G.) — alături de spcrtlvl 
din Italia, Bulgaria. Polonia gl 
R.D. Germană — s-au compor
tat foarte bine, obținînd 4 vic
torii și trei noi recorduri na
ționale.

în continuu progres, Robert 
Pinter a cîștigat probele de 
100 m fluture în 61,51 sec — 
record de băieți 14 ani, 1 500 m 
liber în 16:36,68 și 200 m flu
ture în 2:13,04 — record de

băieți 14 ani, iar în cursa de 
200 m liber a sosit pe locul doi 
In 2:02,64 — record de băieți 
14 ani. Al 4-lea succes româ
nesc a fost obținut de Noeml 
Lung, Învingătoare la 400 m 
mixt In 5:04,91.

Alte rezultate : Jurgen Barth 
18:41,83 la 1500 m liber — 
locul II |1 4:19,33 la 400 m li
ber
2:26,50 la 200 m spate — locul 
IV si Mariciea Calică 2:25,20 
la 200

locul II, Noeml Lung

m fluture locul V.

Turneul de lupte libere de la Cottbus

V

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

minin mondial? După ediția 
anterioară a campionatului lu
mii (Cehoslovacia, 1978) —
cînd nu a reușit decît poziția 
a șaptea — s-a pornit la o se
rioasă muncă de alcătuire a 
unui lot de elemente talenta
te, dornice de muncă, oriclt 
de multă ar fi nevoie, hotărîte 
să reintre în elită. Un prim 
pas a fost făcut cu aproape 
un an în urmă: în decembrie 
1931 reprezentativa țării noas
tre, participantă la Grupa „B“ 
a C.M., s-a situat pe locul II, 
cîștigîndu-și dreptul 
susține acum șansele .
poziție cit mai bună în lume, 
pentru a-și asigura ... . _ 
tul*  de Los Angeles. Deși nu

de a-șl 
pentru o

„pașapor-

dispune de individualități de 
marcă, noua echipă a Româ
niei a muncit mult pentru o- 
mogenizare, pentru ca noua 
generație de handbaliste, cu 
mai puțină experiență inter
națională, să se integreze ce
lor trecute prin focul unor 
competiții de anvergură. Acest 
lucru s-a reușit, dovadă fiind 
rezultateie ultimelor jocuri, 
cînd echipa s-a comportat 
bine in compania campioanei 
lumii, formația RD. Germane 
(atît In două meciuri amicale, 
cît șl la „Trofeul Carpați*),  
ca șt la recenta ediție (a IV-a) 
a Campionatului balcanic.

Cu campioana olimpică 
chipa Uniunii Sovietice) 
mația țării noastre se va

HOCHEIȘTII FRANCEZI SE PREGĂTESC
PARIS, 30 (Agerpres). Selec

ționata de hochei pe gheată a 
Franței va lntîlnl in două jocuri 
amicale reprezentativa Româ
niei. Meciurile se vor desfășura 
la 13 decembrie la Paris șl, res
pectiv, 14 decembrie la Tours, 
în vederea acestor jocuri fede
rația franceză de specialitate

(e- 
for- 
ln-

a alcătuit următorul lot de ju
cători : Mărie, Thilllen (por
tari) | Fasslleau, Decock, Lus
sier, Botteri Vouillamoz, Chris
tian, Bonnet (fundași); Audlslo, 
Richer, Peloffy, Alotto, Dupuis, 
Jean Leblond, Bernard Le- 
blond, Trellis, Brown, Farcy, 
Combe, Jacques Vouillamoz 
(înaintași).

tilni chiar în grupă, în ultima 
confruntare. Dar și celelalte 
partide sint deosebit de gre
le, indiferent dacă partenerele 
se numesc Coreea de Sud sau 
Bulgaria. Desigur, se mizează 
mult pe faptul că echipa Ro
mâniei se va califica in tui 
neul final, iar acolo, în com
pania elitei mondiale a hand
balului feminin, va lupta fă
ră menajamente, în fiecare 
meci, pentru victorie. Cei doi 
antrenori, Remus Drăgănescu 
și Constantin Lache, au făcut 
eforturi evidente pentru a adu
ce echipa la 
lulul maxim, 
ca vîrful de 
atins in zilele 
rezultatele să 
te de Iubitorii 
calificarea la J.O. de la Lo» 
Angeles.

Iată lotul celor 16 jucătoare 
care Le află de marți la 
Miskolc: Viorica Ionică. Haj- 
nal Palfi, Ana Moldovan — 
portari, Niculina lordache, că
pitanul echipei, Angela Avă- 
dauci, Maria T6r6k, Zoranca 
Ștefanovici, Rodi ca Covaliue. 
Ghcorghița Oprea, Valentina 
Turbatu, Adriana Pătruț. Ro
diră Grigoiaș, Elena Ciubola- 
ru. Mariana Oacă, Nicoleta 
Plcșoiana și Laurica Lupsor.

ntvelul potenția- 
Important 
formă să
C.M., pentru ca 

tie cele aștepta- 
handbaluhti:

este 
fie

COMPORTĂRI MfllIIOmt
La Cottbus (R.D. Germană) 

s-a desfășurat un atractiv tur
neu internațional de lupte libe- 
re-junlori, la care — in afara

A IX-a EDIȚIE
A JOCURILOR ASIATICE

A Recorduri ale competiției 
in probele de inot • O finala 
de mare interes la hochei pe 

iarbă : India - Pakistan

DELHL întrecerile desfășu
rate luni in modernul bazin 
de înot din capitala Indiei au 
furnizat numeroase recorduri 
ale Jocurilor Asiatice. Iată-le: 
bărbați s 100 m liber : Ang
Peng Sionr (Singapore) 53,00, 
4X100 m mixt : Japonia
3:56,48 ; femei s 100 m liber: 
Kaori Yanase (Japonia) 57,88, 
100 m fluture : Takemi Ise 
(Japonia) 1:02,22. 4X100 m
mixt : Japonia 4:21,32,

Alte rezultate: in finala tur
neului de polo s-au întîlnit e- 
chlpele R P. Chineze și Ja
poniei. După o luptă foarte 
echilibrată, poloișrii chinezi 
și-au adjudecat victoria la li
mită : 11—10 (3—3. 3—0. 2—5, 
3—2).

în semifinalele competiției 
de hochei pe iarbă Pakistanul 
a întrecut Malayezia cu 2—0, 
iar India a dispus de Japonia 
cu 7—2. Finala va reuni cele 
două mari forte și rivale în 
acest sport, campioana olimpi
că actuală — India — și o 
fostă campioană — Pakistan.

La haltere, la categoria su- 
per-grea (+110 kg) Talal el 
Nazzar (Siria) a obținut 360 
kg.

A JUNIOHILOR NOȘTRI
sportivilor țării gazdă — au 
luat parte juniori din Româ
nia și Bulgaria. Dintre tinerii 
noștri luptători, cele mai bune 
rezultate au fost obținute de : 
F. Ioniță (cat. 48 kg.), Gh. Mițu 
(cat. 81 kg.) — clasați pe pri
mul loc la categoriile respec
tive, D. Bîrcu (cat. 52 kg.), G. 
Străjeru (cat. 60 kg.) șl Al. 
Ballai (cat. 87 kg.) — locul 2.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La East Ruther

ford a avut loo campionatul de 
cros al 8.U.A. întrecerea mascu
lină a fost clștigată de Pat Por
ter, care a parcurs 10 km in 
28:25, Iar oea feminină (5 km) 
a revenit lui Lesley Welch.

BOX • Federația vest-germană 
de specialitate a selecționat un 
lot de 27 de puglllștl In vede
rea campionatelor europene de 
anul viitor de la Varfia (6—15 
mal). Din lot nu mal tace parte 
cunoscutul boxer Peter Husslng, 
de 14 ori campion național la 
categoriile grea șl super-grea.

HANDBAL • în fața a 1000 
de spectatori a avut loo la 
Budapesta tnttlnlrea feminină de 
handbal dintre echipele Ungariei 
șl R.F. Germania. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
20—16 (8—9).

SCRIMA • Competiția Interna
țională „Cupa orașului Madrid*  
la sabie a fost clștigată de ita
lianul Marco Marin. In finală el 
l-a învins cu 10—8 pe sabrerul 
spaniol Garcia Hernandez.

TENIS • Campionatele Inter
naționale (feminine) ale Austra
liei, la Melbourne: Maleeva (Bul
garia) — Acker (S.U.A.) 6—3,
6—3, Allen (S.U.A.) - Sallba (A- 
ustralla) 6—2, 6—1, Tomanova 
(Ceh.) — Klyomura (S.U.A.) 7—6,
6— 2, Fromholtz — Tobln (ambele 
Australia) 7—6. 6—4, Stove — 
Mesker (ambele Olanda) 6—4.
7— 6 ® La Barcelona are loo în- 
tîlnlrea dintre o selecționată eu-

CAMPIONATE

CEHOSLOVACIA (et. 13) î 
Dukla Praga — Zilina 4—1, 
Zbrojovka Brno — Vitkovice 
0—0, Bohemians Praga (cu 7 
internaționali In formație) — 
Slovan Bratislava 3—0, Trnava 
— Cheb 1—0, Inter — Preșov

Proba masculină de coborl- 
re de la Laax, cu care tre
buia să se Inaugureze dumi
nică noua ediție a Cupei 
mondiale la schi, a fost con
tramandată din cauza lipsei 
zăpezii, tn locul ei va avea 
loo, tot tn Elveția, un con
curs la Lagalp, stațiune din 
Alpi, tn zona St. Moritz, aco
lo unde stratul de nea este 
favorabil desfășurării compe
tițiilor.

3—0, Ostrava — Kosice 3—0. 
în clasament 5 Bohemians 20 
p, Vitkovice 18 p, Slavia 17 p.

IUGOSLAVIA (et. 16) ! în 
meci restant : Dinamo Zagreb
— F.C. Sarajevo 2—2. în cla
sament 1 Partizan Belgrad 24 
p. Dinamo Zagreb 23 o.

BELGIA : După 15 etape, 
in fruntea clasamentului se 
află Standard Lifege, urmată 
de Anderlecht, Waterschel șl 
Lokeren — toate cu cite 
20 p.

OLANDA (et. 15) : Alkmaar
— Excelsior Rotterdam 3—1, 
Zwolle — Eindhoven 0—2, Fe- 
yenoord — Ajax 2—2, Utrecht
— Haarlem 4—1, Kerkrade — 
Sparta Rotterdam 1—1, Twente
— N.E.C. 0—0. în clasament : 
Eindhoven, Ajax, Feyenoord
— toate cite 24 p.

TRIBUNA VEDETELOR

• Englezul Trevor Francis, 
acum la Sampdoria, a scris 
(împreună cu compatriotul său 
ziaristul David Miller) o 
carte despre fotbal. El a alcă
tuit și cel mai bun „11“ mon- 

ROMÂNIA-THOR WATERSCHEI 4-0 (0 0)
(Urinare din pag. 1)

azzurra", trebuie să spunem că 
echipa noastră s-a mișcat bine, 
jocul ei de aici, de la Gând, 
mareînd o omogenitate și un 
echilibru pe care am dori să 
le vedem și sîmbătă, la Flo
rența.

Partida s-a încheiat în min. 
75 din cauza unei pene de cu
rent, „tricolorii" urmind a fa-

dial al anului 1982 : Shilton
— Gerets, Passarella, K. (4. 
FOrster, Junior — Socrates, 
Giresse, Falcao — Maradona, 
Rossi, Zico. Rezerve : Dașacv, 
Scirea, Tardelli. Boniek. Rum- 
menlgge.
• înfrîngerea de duminică 

2—0, la Ascoli, a lui Juventus 
nu constituie totuși o surpri
ză... în ultimele 5 meciuri di
recte, torinezii n-au obținut 
decît un punct la Ascoli 1
• Record de cartonașe roșii 

pentru internaționalul vest- 
german Manfred Drexler 
(Schalke 04) : în 15 etape el 
a fost eliminat de trei ort I

ALTE ȘTIRI
• Primul turneu interna

țional tn sală al sezonului va 
avea loc la Milano. între 21 
și 23 decembrie și va reuni 
echipe celebre : Inter, Ajax. 
Celtic și Nottingham.
• 103 din 130 de arbitri

din Haga sînt în grevă dato-
rită violentelor la care sjnt
expuși în meciurile din 11-
gile inferioare. atît din par-
tea jucătorilor cît și a spec-
tatorilor.

ce mîine (n.r. — astăzi) un alt 
joc de antrenament. La Mol, in 
compania echipei din localitate.

în partida cu Thor Water- 
schei, echipa noastră a evoluat 
în următoarea componență : 
Lung (min. 46 Moraru) — Red- 
nic (min. 70 Andone), Ștefă- 
nescu, Iorgulescu, Ungureanu 
— Țicleanu, Bolăni. Donose 
(min. 46 Klein) — Bălăci. Geol- 
gău (min. 46 Gabnr), Cămă
tarii.
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