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Fotbal: „Cupa a 35-a aniversare a proclamării Republicii"

ASTĂZI (TAPA A ll-a, CU STEAUA - DINAMO „CAP Uf AFIȘ»
Astăzi sint programate me

ciurile etapei a doua 
pei a 35-a aniversare 
clamării Republicii", 
tiția, la care participă 
tre cele 18 divizionare 
dovedește a fi extrem 
lă, un bun prilej pentru ma
rea majoritate a "
din primul eșalon 
de a menține in

a „Cu- 
a pro- 
Compe- 
16 dln- 
„A“, sa 
de utl-

PROGRAMUL $1 ARBITRU
Rm. Vîlcea : CHIMIA - UNIV. CRAIOVA (arbitru - L Biră, 

din Agnita).
Pitești : F.C OLT - F.C_ ARGEȘ JC. Gheorghiță - Brăila). 
Ploiești : 
Tîrgoviște

ÎN JUDEȚUL VASLUI i D4CUDA

MULT ENTUZIASM
DAR Șl DESTULA NEPĂSARE!

formațiilor 
fotbalistic 

____  ___ r______ activitate, 
încă o perioadă de timp, acei 
jucători care au evoluat 
puțin pe parcursul s,— 
de toamnă. In același 
tehnicienii divizionarelor 
au posibilitatea să testeze 
serie de jucători 
perspectivă vizați pentru

Timișoara

t mal 
sezonului 

time, 
„A" 

o 
da 

b___ 4____ _ . _ e-
ventuale promovări în loturile 
de bază. In acest sens, prima 
etapă a competiției a oferit 
destule exemple semnificative 
și cind facem această afirma-

tineri.

A MAI TRECUT 0
SELECȚIONABILILOR

Vasluiul — municipiul șl ju
dețul — marchează, prin in
termediul marii întreceri spor
tive naționale „Daclada", un 
remarcabil pas înainta, îndeo
sebi în activitatea da cuprin
dere a tineretului în diferite 
concursuri și competiții. Acest 
luau s-a desprins dintr-o re
centă analiză făcută de fac
torii cu responsabilități șl a- 
tribuțil în domeniul sportului.

„Avem In municipiu și In 
județ, asociații sportive care 
au Înțeles cum se cuvine sem
nificația „Daciadei", sublinia 
președintele CJEFS Vaslui, Că- 
Iăiță Merchea, șt, In consecin
ță au asigutat competiției con
diții bune de desfășurare." Din 
rîndul acestor asociații spor
tive vasluiene se evidențiază 
in acest sens cele ale Între
prinderilor mecanică, de tex
tile și de confecții, precum și 
cele aparținind 
de învățămint: 
tematică-flzică, 
rală nr. 5.

Unele reușite 
tineretului în sportul de masă 
apar și In cuprinsul județu
lui. Le oferă asociațiile spor-

tive Rulmentul Birlad (cu • 
■uită de acțiuni atletice orga
nizata in parcul orașului sau 
în incinta stadionului propriu), 
Firul și încălțămintea 
Unirea Negrești (acolo 
atletismul, handbalul si fotba
lul reprezintă competițiile cu 
cei mai mul ți participanți), 
apoi cele ale liceelor industri
ale din Birlad și MurgenL 
După un început ceva mai ti
mid, sportul de masă — sub 
genericul „Daciadei" — faca 
eforturi să se afirme și tn 
așezările rurale vasluiene, la 
Vulturești, Ivăneștl, Iteviicea 
și Zoricni, cu concursul unor 
primari, constant iubitori ai 
sportului, precum și al unoe 
conduceri de C.A.P.

Tare cel puțin ciudat că a- 
semenea exemple de ' partici
pare activă, entuziastă la în
trecerile initiate sub Însemne
le „Daciadei" n-au găsit întot
deauna ecou și în alte asocia
ții sportive din acest județ, 
rămase mult în urmă în acti-

* <•HnÂ 
unde

S.C. BACAU (St Rotărăscu - lași). 
POLIT. IAȘI - C.S. TIRGOVIȘTE (M. Constantinescu 
- București).

JIUL - CORVINUL (R. Cîmpean - Arad).
„POLI* - A.S.A. Tg. MUREȘ (M. Man - Cluj-Napoca, 
în cuplaj de la ora 12,30)
SPORTUL STUD. - F.Q CONSTANȚA (A. Porum- 
boiu — Vaslui) (stadionul Republicii)

STEAUA - DINAMO (M. Niculescu 
(stadionul Dinamo) 

cuplajului de la

PETROLUL

București :

București)

Cu excepția 
la ora 14.
<v\\\\\\\x\x\\\\^^

la A. Georges- 
studen- 

(Steaua),

tie ne gîndim 
ou și Iliescu (Sportul 
țese), BelodedTci 
Vlad (Dinamo). Marinof (F. C.

ETAPĂ, PREGĂTIRILE
ROMÂNI CONTINUĂ

Timișoara, celelalte partide încep

unor unități 
Liceul de ma- 
Școala gene-

în angrenarea
Tiberiu STAMA

(Continuare In pag 2-3)

Azi, in sala Floreasca din Capitală
Constanța), Rus (Corvinul),
Arteni (S.C. Bacău), Cărpini- 
șan (Politehnica Timișoara),
Voicu (F.C. Argeș), Crețu (U- 
ni verși ta tea Craiova), Cîmpea- 
nu și Kerezsi (Politehnica
Iași), cel care s-au evidențiat 
în jocurile inaugurale ale în
trecerii. Tuturor acestora eta
pa de azi le oferă șansa re
confirmării bunei lor evoluții, 
iar iubitorilor fotbalului cîteva 
partide deosebit de atractive.

Desigur, „capul de afiș" îl 
deține Intîlnirea dintre Steaua 
și Dinamo, dar la fel de inte
resante se anunță și celelalte 
meciuri.

STEAUA SELECȚIONATA CUBEI,
LA HANDBAL MASCULIN

In deschidere, n.C, Minam 
Baia Mare (36—18 cu selecțio
nata Cubei, marți in sala .Da
cia" din Baia Mare) joacă to 
compania formației bucureșten» 
Calculatorul I.I.K.U.C. Mara
mureșenii pleacă vineri dimi
neață la Rostock pentru a sus- ■ 
ține duminică meciul cu Empor 
din cadruil „optimilor" Cupei 
I.H.F.

In cadruil pregătirilor pe care 
le efectuează în vederea me
ciului cu Metaloplastica Sabac, 
din cadrul „optimilor" Cupei 
campionilor europeni la hand
bal masculin, campioana Ro
mâniei, . STEAUA, susține as
tăzi după amiază, în saila Flo- 
reiasca, începînd de la ora 18. 
o întîlnine amicală internațio
nală cu selecționata CUBEI.

pu-MOL, 1 (prin telefon). Lo
tul reprezentativ de fotbal al 
României a ajuns pe 
mele lungimi" ale 
sale pentru partida 
de simbătă.

Deși intîlnirea cu 
terschei (calificată în turul III 
al Cupei cupelor) a repre
zentat unul din obiectivele de
plasării fotbaliștilor noștri în 
Belgia, odată încheiat meciul, 
antrenorul M. Lucescu este 
de părere că la această oră 
nu mal merită să discutăm 
despre el. Departe de a se 
autollniști — ceea ce este 
foarte bine — Lucescu soco
tește că „partida a constituit 
o verificare și un antrena
ment bune, că greșim mai pu
țin, dar că în continuare se 
pierd prea multe mingi la

Miercuri seara, la Mol, lotul _ ___ ________ _ ____
meci amical în compania echipei cu același nume (care evo
luează în divizia a V-a) din localitate. Echipa noastră a învins 
cu 3—1 (2—0) prin golurile marcate de Bălăci, Augustin șl 
Donose, respectiv Drooghmans. Tricolorii au utilizat următoa
rea formație : Lung — Rednlc, Andone, Iorgulescu, Ungureanu 
— Țicleanu, Augustin, Klein — Gabor, Cămătaru, Bălăci. în 
repriza secundă ap mai jucat Moraru, Munteanu II, Custov, 
Donose, Radu II și Geolgău.

Lotul fotbaliștilor noștri pleacă joi Ia Florența, via Milano.

,ulti- 
pregătirii 

cu Italia,

Thor Wa-

mijlocul terenului și prea 
(ine acțiuni 
transformă 
tive" (n.a. 
referit la 
numi...).

Așadar, 
al echipei 

■tive se arată realist și foarte 
măsurat la capitolul satis
facții, deși marți seara, la 
Gând, fotbaliștii români au 
produs o impresie bună, ca să 
nu spunem foarte bună. Ce
sare Maldini, de pildă, secun
dul antrenorului Enzo Bearzot, 
prezent special la acest joc 
pentru a vedea echipa noas
tră în stadiul final al pregăti-

individuale 
in acțiuni < 

— credem că 
Bălăci, fără

colec- 
s-a 
a-1

antrenorul principal 
noastre reprezenta-

Marius POPESCU

(Continuare In pag 2—3)

nostru reprezentativ a jucat un

„CUPA ROMÂNIEI"-UN NOU
Șl INTERESANT FESTIVAL 

AL GIMNASTICII ROMÂNEȘTI
României", programa- 
desfășuira de vineri

„Cupa 
tă a se 
pînă duminică în Sala sportu
rilor din Arad, este competiția 
care — practic — încheie se
zonul competițional de gimnas
tică al anului 1982. Anul care 
ne-a adus, între 
frumoase victorii 
natele de juniori 
PTecum și alte 
succese, se încheie, așadar, cu 
o întrecere oaire promite să ’ 
fie un veritabil festival al 
gimnasticii românești. Spunînd 
aceasta, avem în vedere ca
racterul concursului, și anume

altei 3, trei 
in . campio- 

ale Europei, 
prestigioase

în 1914 doar doi campioni nafionaji - acum 15 sportivi dc valoare olimpică

LA „TRACTORUL" BRAȘOV STILUL DE MUNCĂ 
DETERMINĂ REZULTATELE MUNCII

Am cunoscut, cu cîtva timp 
!n urmă, un club și pe unii 

despre 
spune 
unita- 

cărei

dintre activiștii săi 
care putem cu adevărat 
că se constituie într-o 
te de performantă ale

rezultate o plasează printre 
cele fruntașe. Tractorul Bra
șov 
ne 
în situația bună, 
de azi datorită unui stil

- căci la 
referim

acest
a

înfloritoare

club 
ajuns

muncă simplu dar 
zal pe cunoașterea 
țelor proprii și a 
sportivilor de 
trăsături ce l-au 
mate de tehnicieni avizați și 
de o conducere hotărîtă să 
facă nici un rabat muncii 
calitate.

Una dintre prlncipa’ele 
racteristlcl ale activității des
fășurate la „Tractorul" constă 
în PLANIFICAREA ȘTIINȚI
FICA A PROGRESULUI 
SPORTIVILOR. Această afir
mație nu trebuie să surprindă. 
Președintele clubului, Petre 
Dumi! rescu, ne-a pus la îndemî- 
nă un era fie din care reiese 
că floretista Reka Lazăr avea, 
încă din 1930, ca obiectiv să 
ajungă la... primul virf 
formă în acest an (ceea 
s-a și Intîmplat,

eficient, ba- 
reală a for- 
perspectivei 

performanță, 
fost lrr.pri-

nu 
de

ca-

Echipa de floretă (fete) a clubului, recent promovată în Di
vizia „A“. De la stingă : A. Păcuraru, I. Virtan, antrenorul 

Vlad Șerban, S. Ionescu și R. Lazăr. Foto : M. RISTA-Brașov

de 
ce 

ea cucerind 
patru titluri naționale, „Cupa 
României" și fiind dublă cam
pioană balcanică de junioare 
eu reprezentativa României).

(Continuare In pag 2-3)

acela că el reunește pe cîi 
mai buni sportivi și cele mai 
bune sportive la toate catego
riile de clasificare, începînd 
cu a 4-a și încheind cu mae
ștrii. „Cupa României" este o 
competiție la care se participă 
Pe bază 
de foruil 
Pe plan 
prezintă 
plan internațional. Cu alte cu
vinte, îi vom vedea la lucru 
pe toți cei care, de-a lungul 
unui an competițional, s-a.u 
situat pe locuri fruntașe în 
întrecerile interne.

Vineri, în cursul dimineții, 
vor evolua gimnastele de la 
categoriile a 4-a, a 3-a, a 2-a 
și 1, iar după-amiază, la a- 
celeași categorii, vor concura 
băieții ; sîmbătă dimineață vor 
avea loc finalele pe aParaite la 
categoriile a 4-a, a 3-a, a 2-a 
și 1 (masculin și fîminin), iar 
după-amiază este programată 
întrecerea maeștrilor (fete și 
băieți) ; duminică dimineață — 
alte finale pe aparate, de data 
aceasta la categoria maeștri, 
precum și continuarea con-

de invitații adresate 
de specialitate și este, 
național, ceea ce re- 
,;Cupa mondială" p?

MIHAELA STĂNULEȚ

cursului de gimnastică ritmică 
(care începe vineri după-a- 
miază).

în centrul atenției iubitorilor 
de sport din orașul Emiliei 
Eberle se situează, fără îndo
ială, disputele componenților 
loturilor olimpice — între care 
Mihaela Stănuleț, Cristina Ori- 
goraș, Camelia și Sîmona Ren- 
ciu, Emilian Nicuia, Dan Odor- 
hean, Valentin Pîntea Aurelia» 
Georgescu — care susțin 1» 
Arad un important test de ve
rificare a pregătirii efectuat» 
în 1982.

Ora bilanțului... timpul pregătirilor intense

VALI IONESCU A IWCEP^T

Cum socotelile anului atle
tic 1982 au fost încheiate, încă 
de acum cîteva săptămîni, 
timpul rămas a fost trecut in 
contul sezonului competițional 
al anului ce vine! 
se anunță foarte 
atleți, dacă avem 
buchetul de mari 
programate in 1983 : campio
natele mondiale de la Hel
sinki, Universiada de la Ed
monton, Cupa Europei si Cu
pa Mondială (ambele pe echi
pe). Campionatele eurrpene 
de sală de la Budapesta, etc. 
Fiind și ultimul sezon dinain
tea Jocurilor Olimpice, impor-

Un an care 
greu pentru 
în vedere 

competiții

PEHTRii 1983
tanța lui crește și mai mult 
Lesne de înțeles, de aceea, a- 
tențra pe care l-o acorda lată, 
marea noastră campioană Vall 
Ionescu. De mai multe săptă
mîni ea a început pregătirea 
sezonului viitor, pe care o 
desfășoară cu toată seriozita
tea și cu ambiții sporite...

Vali ionescu, este, la ceas- 
tă oră, a bilanțului, vedeta in
discutabilă a săriturii in lun
gime. probă în care, precum 
bine se știe, deține recordul

(Continuare în pag. 2-3)



Divizia „A“ de baschet

0 EXPOZIȚIE
SPORTIVE

Din cele 125 de medalii olimpice care formează zestrea 
de aur a mișcării sportive românești, doar una singură 
a fost procurată de • practicanții disciplinelor de iarnă (me
dalia de bronz obținută la bob 2 de echipajul. Ion Panțuru 
— Nicolae Neagoe la „Olimpiada albă" de la Grenoble, în 
1968). Acest raport nesatisfăcător nu onorează pe cei im
plicați in activitatea sporturilor hivernale, de la sportivi 
pînă la tehnicieni și activiști. Beneficiind de condiții na
turale avantajoase (relief, climă) — oricum mai avanta
joase decît in multe alte țâri plate sau situate in zone 
tropicale — performerii noștri pe gheață și pe zăpadă sînt 
de mulți ani debitori pe multiple planuri. S-au făcut im
portante investiții sportive in stațiunile montane (dacă 
n-ar fi să amintim decît multitudinea de mijloace me
canice de transport), s-a impînzit țara cu patinoare arti
ficiale, s-au luat măsuri organizatorice, s-au întărit unită
țile de bază, cu secții specializate, s-a asigurat prin în
trecerile larg cuprinzătoare ale „Daciadei" de iarnă o am
plă bază de selecție — și totuși, SPORTURILE DE IARNA 
RĂM1N DATOARE ...................  ""
Hochei știi luptă să 
dială „B“, boberii 
tactul cu fruntașii 
excelat ; în patinaj 
succes, iar „artiștii „ 
Huștiu încoace, nimic important ; biatloniștii au 
pasul pe „trasa" — 
depun suficientă muncă pentru a putea face față concu
renței nordice, iar „alpinii** se scaldă în mediocritate, pen- 
dulînd între pretenții exagerate și o viață de cabană tih
nită, liniștită, din care nu-i scoate nimeni.

Tabloul pare sumbru, dar el nu este iremediabil. De 
sporturile de iarnă se ocupă și răspund patru federații : 
hochei, schi-biatlon. patinaj și bob-sanie. Cu forțe unite, 
dar și cu o radicală schimbare de mentalitate, cu împros
pătarea cadrelor de tehnicieni (și renunțarea la cei canto
nați în rutină), cu implicarea serioasă a tehnicii moderne, 
a ultimelor cuceriri ale științei (în metodică și în mate
riale), cu silință înzecită Ia antrenamente, cu dăruire în 
concursuri — sporturile de iarnă ar putea (sigur, nu peste 
noapte, dar în termen mult scurtat) să reducă din datoria 
care le ține în postură de „cenușăreasă" a sportului 
nostru.

Jocurile Olimpice de iarnă de la Sarajevo sînt prea a- 
proape ca să ne mai putem permite amînări. Să ne su
flecăm vîrtos mînecile încă de pe acum, cînd iarna bate 
la usă (dacă nu cumva a și sosit) !

Victor BĂNCIULESCU

ÎN ARIA MARILOR PERFORMANȚE, 
se mențină onorabil în grupa mon- 

șL sănierii se străduie să țină ~ con- 
unor ramuri in care noi altădată am 

— viteziștii se zbat fără prea mult 
gheții“ nu au mai dat de la Beatrice 

.......................... .... i pierdut 
marilor concursuri, schiorii fondiști nu

Viața sportivă a lațului a 
fost marcată duminică de un 
eveniment deosebit. în cinstea 
Conferinței Naționale a parti
dului, la Complexul 
din Falatul culturii, 
Muzeului de istorie, 
vernisată expoziția 
sportivă ieșeană — 
operei de edificare a socialis
mului in România**. Expoziția, 
inițiativă unică în județul iași, 
organizată de Muzeul de isto
rie in colaboiare cu C.J.E.F.S., 
cuprinde un mare număr de 
medalii, cupe, diplome și alte 
distincții cucerite de sportivii 
ieșeni pe parcursul anilor. în 
acest patrimoniu sportiv la loc 
de cinste se află numele antre- 
nbrilor Nicolae Pufnei la scrimă 
șl Gheorghe Gîlcă la plano
rism, ale spori ivilor îraian 
Cogut (tir), Gheorghe Drobo- 
tă (rugoy), Dan Irimiciuc 
(scrimă), Ana Ciiirițcscu și 
Aurelia Ichim (volei), Adriana 
Surdu (atletism) și alți foști 
antrenori și sportivi fruntași, 
azi oameni de nădejde, price- 
puți specialiști la locurile lor 
de muncă. Nu lipsesc nici ac
tualii slujitori ai sportului ie
șean: Nicu Roibescu, loan
Haraga, loan Marica, Constan-

muzeistic 
in cadrul 
a fost 

„Mișcarea 
ia slujba

LA „FARMEC"
DOAR UN PUNCT

întreprinderea „Farmec" din 
Cluj-Napoca este o ifirmă cu
noscută și apreciată pentru pro
dusele realizate de harnicele ei 
muncitoare, în mare majoritate 
tinere. Fetele, femeile de la 
^Farmec* prețuiesc tot ceea 

poate mult... far-

LICEENII !AU CHIULIT CA
Se pare că in afara scopului declarat, cursurile orga

nizate de federația de atletism mal au și menirea de 
•a-1 depista pe specialiștii... NEINTERESAȚI DE PRO
PRIA PERFECȚIONARE. Nu de alta, dar la recentul 
curs adresat antrenorilor de atletism și Instructorilor 
C.J.E.F.S. care răspund de atletism, organizat la Bucu
rești între 22 și 24 noiembrie, au absentat: Carol Corbu, 
lolanda Balaș, loan Soter (antrenor de lot), Viorica Vis- 
copoleanu de la Steaua, Georgeta Zaharia, Virginia Ioan, 
Eugen Ignat de la Rapid (afiați într-un... control in 
cadrul clubului ! ?). Alexe Techirdallan, de la C.S.Ș. 8, 
Liviu David și Ștefan Flnta, de la Oradea, Marin Ber- 
becaru de la C.S.Ș. 4 București, Laurențiu  ---- -—
la Alba lulia, Vaslle Ștefan de la Botoșani,

• Mulțumită interven
ției conducerii Minis
terului Comerțului In
terior, problema livră
rii legăturilor și bețe- 
lor de schi trebuin
cioase loturilor națio
nale ale României, cri
ticată la această ru
brică Intr-unui din nu
merele anterioare, a 
fost prompt rezolvată.

Popescu de 
_ ____ ______. _____  t____ __  ... . Mihai Pîn-
zaru șî ion Bură din’ Gorj, Victor lancu din Ploiești, 
Constantin Mușat (antrenor de lot), Niculae Cristea și 
Traian Nicolau de la Viitorul București. Alți antrenori 
au fost prezenți doar „parțial", după expresia politi
coasă a secretarului federației de specialitate, ceea ce 
Înseamnă că, după prima zl, au chiulit ca liceenii : 
Gh. Costache șl T. Petrescu de la Dinamo, F. Sava de 
la Metalul, D. Alexandrescu, S. Crlstescu șl M. Tirno- 
veanu de la C.S.U. I.E.F.S., D. Glrleanu, de la C.S.Ș. », 
T. Magheru și H. Schencher din Arad șl alții.

• NICI O ECHIPA...

...de sabie nu dorește să 
promoveze în Divizia B t I î 
Așa par a sta lucrurile, de 
vreme ce la recentele calLfi- 
cărl pentru acest eșalon al 
•crimei noastre nu s-a pre
zentat nici o echipă !... Ce 
fac secțiile pentru consolida
rea acestei arme care, în ul
timele decenii, a adus multe 
satisfacții iubitorilor de sport 
din țara noastră prin rezul
tatele internaționale ?

• DEȘI...
...recomandările biroului fe

deral, specificau că boxerii 
selecționați în lotul național 
de •eniori trebuiau să se pre
zinte la examenul medical de 
luni și marți cu cel mult un 
kilogram în plus, Constantin 
Țițoiu a avut 3 kg în plus, 
Florian Țlreomnicu 4 kg, la 
fel ca și I. Stan. Toți cel 3... 
dolofani sînt legitimați la 
Clubul Dinamo București. 
Secțiile Muscelul dmpulung- 
Muscel șl C.S.M. Drobeta 
Tumu-Severin se remarcă, în 
schimb, la alt capitol: spor
tivii lor M. Fulger, V. Ioana 
și D. Cipere nu s-au prezen
tat deloc la amintitul examen 
medica], care a constituit 
concomitent și prima acțiune 
a perioadei de pregătire a lo
tului național, efectuată în 
sezonul de iarnă la Piatra 
Arsă.

• S-AU IMPUNIT...
...două luni și jumătate de 

când asociația sportivă Meta
lul Roșu șl comisia județea
nă de tuirlsm-alpinlsm Cluj 
au înaintat spre rezolvare fe
derației de specialitate un 
memoriu prin care, eu argu
mente ÎNDREPTĂȚITE, soli
cita repararea unei nedrep
tăți (din cauza ridicării îna
inte de terminarea oficială a 
concursului, a unui post de 
control, reprezentanta Meta
lului Roșu nu a putut com-

posta fișa dar a semnalat ne
regula !) făptuite cu ocazia 
finalelor campionatului națio
nal de ștafetă. Nu s-a 
încă nici un răspuns !
• PREFERIND...

...să oolind® străzile, in 
să se prezinte la meciul . 
care oolegll săi din echipa 
C.S.Ș. Odorhelul Secuiesc tre
buiau să-l susțină la București 
in cadrul campionatului na
țional de tenis de masă, ju
cătorul Zoltan Kiss l-a deter
minat pe oficiali să dea med 
pierdut formației sale I

dat

loc 
pe

A MiSCĂRH
IEȘENEa

lin Bordea Emil Butii, Aurel 
Neagu, Constantin 
Angela Avădanei ș.a.

Mărturii din presă, 
fii ți albume scot în 
ță dăruirea șj 
care sportivii din 
gul leșilor 
demnitate culorile țării în 
prele bătălii olimpice de 
Tokio, Milnchen, Montreal 
țau Moscova, la campionate 
mondiale ți europene, la 
Jocuri mondiale univeriitare, 
la competiții balcanice ți alte 
întreceri Internaționale, adu- 
cînd prin rezultatele obținute 
un fierbinte omagiu țării și 
partidului pentru minunatele 
condiții create in anii lumi
noși al socialismului. Sînt re
levate de asemenea, succese
le deosebite obținute In intre- 
cerile din cadrul marii compe
tiții naționale „Daciada**.

La realizarea acestei frumoa
se inițiative au contribuit 
muzeograful principal Rodie» 
Radu și directorul complexu
lui muzeistic loan Arhip, pre
cum și unitățile de performan
tă din Iași.

01 HUM, IA CASTANIA, Al CI!
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Alexandru NOUR-coresp

Cel mai disputat campionat 
nwițional de baschet masculin din 
ultimii 20 de ani programează, 
de mdine pînă duminică. In Sala 
spcxrtur iilor din Constanța, cel de 
al dindJea turneu, in care — ca 
și la turneele precedente — ma
joritatea meciurilor sînt deschi
se oricăror rezultate. Vineri, 
„capul de afiș" al programului 
va fi partida Universitatea Cluj- 
Napoca — C.S.U. Brașov, sâmbă
tă cel dintre C.S.U. Brașov si 
Rapid București, iar duminică 
cele dintre Universitatea Cluj- 
Napoca și I.C.E.D., FaruJ șl 
Steaua, în acest din urmă joc 
constănțen.ii beneficiind de spri
jinul publicului, pe care îl știm 
entuziast și sportiv.

Programul meciurilor de mîl- 
de la ora 10 : Politehnica 

Unirea Iași — I.C.E.D.
4 Bucureștii (In tur : 
Dinamo București —

ne : < 
C.S.Ș. 
C.S.Ș.
78—95), _______ ________
C.S.U. Balanța Sibiu (83—71) ; de

BOXERII DE LA STEAUA
între 20 și 26 noiembrie, la 

Havana (Cuba) s-a desfășurat, un 
mare turneu internațional de box 
la care au fost prezenți 73 de 
puglliști din Angola, Bulgaria, 
Cuba, Etiopia, R. D. Germană, 
Mongolia, Nicaragua, România 
Ungaria și Uniunea Sovietică. 
Din țara noastră au fost prezenți 
sportivi al clubului Steaua, con
duși de antrenorul M. Diaco- 
nescu. La sfîrșitul competiției, D. 
Șchiopu (semimuscă) H. Sultan

CLUJ-NAPOCA GIMNASTICA LA LOCUL OE MUNCA, 
DIN PROGRAMUL ACTIVITĂȚII SPORTIVE 

volei, de tenis, in sala de șah. 
Stăm de vorbă cu Gheorghe 

Gafenco,. vicepreședintele asocia
ției sportive „Farmec". „Gimnas
tica la locul de muncă a redes
chis fetelor pofta de a face 
sport, pentru menținerea suple
ței, dar și pentru afirmarea per
sonalității lor, în arenă. Fetele 
de la căminul de nefamiliste 
ne-au solicitat să le organizăm 
activități sportive. Și încercăm 
să permanentizam gimnastica de 
înviorare, le-am oferit o sală de 
șah, le invităm pe terenurile ba
zei noastre sportive — la ame
najarea căreia au contribuit și 
ele — Ia acțiunile turistice, care 
se bucură de mare preț la noi. 
Am declanșat „Daciada“ de iar
nă și odată cu aceasta întreceri
le „de casă“. întrecerile in sec
ții, intersecții și... vor urma eta
pele superioare".

Sperăm ca la aceste etape su
perioare să semnalăm prezența 
cît mal multor reprezentante de 
la .,Farmec“. După cîte am mai 
înțeles din discuția cu Gheorghe 
Cafenco, ai f întrecerile „Dacia
dei" țin pasul cu întrecerile Fes
tivalului național „Cîntarea Ro
mâniei", într-o bună armonie. Și 
este foarte fiumos’ Nu sînt de
cît motive de satisfacție — pen
tru cei ce fac sport, pentru cei 
ce-1 organizează.

Viorel TONCEANU

mec vieții noastre. Căci ele slnt 
creatoarele atitor produse cos
metice șl de uz gospodăresc deo
sebit de apreciate de public. Șl 
nl se pare . firesc faptul că 
personalul acestei Întreprinderi 
Iubește deopotrivă și sportul, 
mișcarea tn aer liber, dătătoare 
de frumusețe fizică și psihică. 
Dovada cea mal convingătoare : 
in clipa cind se aude semnalul 
pauzei de lucru, se aud și În
demnurile, care mal de care : 
„La gimnastică, fetelor ! Repede, 
repejor la aer proaspăt șl miș
care !“ La aer proaspăt, mal ales 
pentru cele ce lucrează tn sec
țiile care ne oferă produsele chi- 
mico-casnlce și atlt de variata 
gamă de spray-uri. In două mi
nute slnt alaiă, Intr-un loc a- 
nume ales, Iar maiștrii, ca și in 
producție, își fac datoria cu en
tuziasm. „Exercițiul 1 ! Mîinlle 
sus !... Șl!...“

Directorul întreprinderii, Livlu 
Turdeanu, se aliniază și el la 
acest program, pentru care are o 
mare considerație — profesională 
șl afectivă. Profesională pentru 
că gimnastica la locul de pro
ducție are o importantă influ
ență In creșterea productivității 
muncii, in menținerea sănătății 
și tonusului ridicat al muncitoa
relor. Șl afectivă, pentru că-1 
place sportul, n practică In cea
surile de răgaz, pe terenurile de
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• NOUL SECRETAR ...
...ai Federației române 

tir este profesorul Vaslle 
tllă, fost instructor 
C.N.E.F.S. șl activist ai 
al U.T.C., Însărcinat cu 
blemele de pregătire a 
retulul pentru apărarea 
trlel. Se așteaptă ca antrenorul 
federal Vlrgil Atanaslu va fi 
însărcinat cu pregătirea lotu
lui olimpic de pistol stan
dard, scufundat de tot, In 
1982. In subsolurile Ierarhiilor 
europene.

de 
Vin- 

tn 
C.C.

pa-

„Următorul, 
tant obiect 
noastre spor 
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Tot de un

„Daciadei** — cela ale liceelor 
agroindustriale din Puiești, 
Zorieni și mai ales din Huși, 
în această din urmă localita
te, prof. Iulian Vrabie, după 
ee și-a trecut examenul de 
gradul II, se rezumă In a-l 
indiuma pc alții, in loc să fie 
el însuși sufletul activității 
spoitive cu elevii, Intr-o uni
tate care numără aproape 1500 
de tineri și tinere" sublinia 
tovarășul Finei Gingă, secre
tar al Comitetului județean 
U.T.C. Vaslui. încă nesalisfă- 
eător se prezintă activitatea 
pe care o desfășoară tinerii 
din comunele Bogdănița, Tu
to’ a, I.ipovăț și Miciești, așe- 
zăii in care profesorii, încă 
tineri. Iasă impresia eă se află 
in.„ preajma., pensionării!

vitatea de cuprindere a tine
retului In practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice, a 
sportului și turismului. Au 
rămas datoare, in acest sens. 
In special asociațiile sportive 
Confecția Birlad (o dovadă, 
printr ealtele: propria arenă 
de popice a fost transformată 
In magazie!?!), I.P.L. Mobila 
Vaslui (In pofida faptului că 
dispune de o bază sportivă). 
Sănătatea Huși, unde sportul 
de masă constituie o activita
te cu totul sporadică. Nn poa
te fi un prilej de satisfacție 
nici felul in care Înțeleg unele 
unități de invățămint să spri
jine participarea elevilor la 
acțiunile inițiate in cadrul

SĂRITORII
Conform bazei materia

le, calității șl numărului 
specialiștilor precum și 
tradiției, în flecare județ 
au fost nominalizate ca 
fiind DE ÎNALTA PER
FORMANȚA o seamă de 
discipline. Această catalo
gare s-a făcut în ideea — 
benefică — a sprijinirii 
substanțiale, materiale și 
morale, de către forurile 
locale, a sporturilor res
pective, astfel îneît ele să 
ofere loturilor reprezenta
tive șl celor olimpice e- 
lemente de cea mai înal
tă valoare. Aflăm însă că: 
cei 19 antrenori tlmișeni 
de atletism nu au nixd un

sportiv tn loturile națio
nale de juniori sau se
niori; poligonul de tir din 
Giurgiu este Închis de 
câțiva ani; singurul ring 
de box din Constanța se 
montează doar tn Sala 
sporturilor; bazinul de 
înot din Cluj-Napoca se 
repară tn plină Iarnă; e- 
Chlpa de handbal fete 
C.S.M. Sfintu Gheorghe. 
jud. Covasna, n-a putut 
depăși nivelul Dlvizleâ B.

Sporturile subliniate slnt, 
toate, discipline de înaltă 
performanță, practicate, 
tn județde respective, IN 
SECȚII DE NIVEL OLIM-

SIMPLU, OPERATIV, AVANTAJOS!

PE MICUL ECRAN

Rubrică realizată de Radu TIMOFTE

VINERI 3 DECEMBRIE, ora 
17 (programul II), In cuprtn- 
sni emisiunii „Stadion": re
portaje realizata de Vlrgil 
Stotan Ja marea competiție 
națională „Diactada** șl sec
vențe din tenisul internațio
nal.

SIMBATA 4 DECEMBRIE, 
oara ÎS,30 : Fotbal, Italia —

România, în preliminariile 
campionatului european (trans
misiune directă de la Flo
rența ; comentator — Cristian 
Topescu).’

duminica s decembrie, 
ora 17,40 : Tel ex port — ham ri

bal ; ora 19.30 (programul II): 
„Telenama sport”, emisiune 
de Dumitru Tănăsesctu

MIERCURI 8 DECEMBRIE, 
ora 13 : Fotbal, Universitatea 
Craiova — Girondina de Bor
deaux, meci retur tn „Cupa 
UJC.F.A." (transmisiune direc
tă de la Craiova ; comenta
tor — Cristian Tope seu).

La seriile speciale de 6 lei, participanfitor li se oferâ 
multiple posibilități de a obține AUTOTURISME „Dacia 
1300" și MARI CIȘTIGURI IN BANI. Pentru sumele de psnâ 
la 2 000 lei inclusiv, plata se face pe loc. FIECARE LOZ JU
CAT - O ȘANSA DE A VA NUMĂRA SI DV. PRINTRE MA
RII CIȘTIGĂTOR! I
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Luiza Nicolae
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FOȘTII CICLOTURIST! I turului Diviziei

DIN MICFALAU LA ORA EVOCĂRILOR...
Acațiu Fejer nu își dezmin

te pasiunea pentru cicloturis
mul de masă. Profesorul de 
educație fizică din Sf. Gheor- 
ghe nu poate uita dragostea 
oa dintâi în sport înfiripată 
tntr-o comună din Covasna. 
la Micfaiău. Avem în față 
invitația trimisă redacției în 
anua 1960 : „Colectivul școlii 
generale din comuna noastră 
vă roagă să luat! parte la o 
acțiune cicloturistică a elevi
lor inițiată pe un traseu de 
335 km în circuit — un ' 
al județului44.

Acum două decenii și 
bine, o astfel de acțiune 
cloturistică. cu peste 150 
copid, era un fapt neobișnuit, 
merita să-l facem cunoscut, 

amintim bine : totul 
nu numai amprenta 

: de excelent organi- 
prof. Fejer, d și pe 
ambiției copiilor din 
de a fi la înălțime, 
toți concurenții au 

cu bine traseul, toată 
din Micfaiău i-a pri-

tur

mai 
ai
de

Șl, ne 
a purtat 
spiritului 
zatoT al 
aceea a 
Micfaiău 
Absolut 
încheiat 
suflarea 
mit sărbătorește.

De atunci, prof. Fejer a 
statornicit o tradiție, repe- 
tfnd acest circuit cicloturistic 
de masă ta 1961 ti 1952, după 
aceea extlnrindu-l ta județele 
Harghita și Bacău (1963), «pol

și ta altele, pînă ce a ajuns 
la un adevărat tur al Româ
niei (1 540 km). în fdine, ci- 
cloturiștil din MicfailăuJ Co- 
VQsnei a.u mal parcurs o e- 
tâpă, și mai îndrăzneață, sub 
însemnele unei acțiuni pionie
rești ta/titulată „Floarea Prie- 
teniiei4* : ta 1967 au traversai 
Bulgaria, ta 1968 Iugoslavia și 
Italia, un an mai tlrziu Un
garia, Cehoslovacia și Aus
tria, apoi Turcia (1970). pen
tru ca ta anul Jocurilor O- 
Mmpi.ee ’72 să ajungă la 
Miinchen ! ...Cu particdpanții
la aceste frumoase acțiuni ci- 
cfloturistlce de masă, inițiato
rul lor s-a reîntâlnit recent, 
chiar la Micfaiău, de acolo 
de unde a pornit inițiativa. 
Prilej de evocare a tot ceea 
ce au cunoscut ta periplurile 
Ier prin țară șl prin lume.

Reîntâlnirea, după atâția and, 
a cicloturiștilor din Micfaiău 
scoate ta relief valoarea de 
mesaj a acestei veritabile 
școli creată de inimosul das
căl de sport care a rămas 
Acațiu Fejer. O școală ta 
slujba sănătății tinerei gene
rații, a creșterii ei ta spiri
tul cunoașterii, pregătirii pen
tru muncă și viață.

Tiberîu STAMA

VALI IONESCU A iNCEPUT ANTRENAMENTUL
(Vrmare din pag. 1)

mondial (7,20 m de la 1 au
gust) și titlul de campioană 
continentală, la Atena (6,79 
m), probă in care a obținut 
in acest an numeroase victorii 
internaționale. La progresul 
ei valoric a contribuit, indis
cutabil, antrenorul emerit Mi
hai Zaharia, un tehnician care 
se bucură astăzi de multă a- 
preciere in lumea atletismu
lui international. Dealtfel, și 
alți elevi de-ai acestuia, corn- 
ponenți ai secției de atletism

a clubului bucureștean Rapid, 
au marcat in acest sezon 
frumos salt de calitate 
Simion, Ion Bulac etc).

Dar cariera sportivă a 
celentei noastre atlete a 
fost influențată și de alți 
nicieni ai sportului. în 
de pildă, pe cînd era elevă in 
clasa a V-a a Școlii generale 
nr. 205 din Capitală, le-a a- 
vut ca profesoare de educație 
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imedrea 
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muneă line și un alt aspect: 
antrenarea colectivului munci
toresc al uzinei la încurajarea 
performantei sportive, in așa 
Eel incit victoria oricărui spor
tiv al clubului „Tractorul" să 
devină mîndria oricărui lucră
tor, pre .om eșecul vreunuia 
dintre ei să devină motiv de 
analiză colectivă, în vederea 
'ndreptării. Nu este, deci, de 
mirare că fiecare antrenor de 
secție al clubului a reușit să 
formeze — din marea familie 
a uzinei — cite un puternic 
colectiv obștesc, pe care se 
sprijină efectiv in toate acțiu
nile Întreprinse.

Dacă in 1974 clubul brașo
vean avea doar doi campioni 
național.’, iar de vreun sportiv 
de valoare internațională nici 
nu putea fi vorba, acum, in 
Iotul olimpic pentru 1984 sînt 
nominalizați, de 1» „Tractorul", 
15 sportivi. _ 
un progres 
dori multe 
manță. Cei 
t-au reușit 
lor este de 
angrenajul complicat al perfor
manței nefiind neglijat nici 
un dataliu, cricît de mic ar fi 
acesta.

Este un pas uriaș, 
pe care și l-ar 
unități de perfor- 
de le „Tractorul" 
pentru că munca 
CALITATE, din

Ion GAVRILESCU

in care, 
mai, Vali Ionescu (încd 
plinise 12 ani!) a fost 
printre altele, fi la 
în It-ngtme. Profesoara Rodica 
Gîrleanu, de la Clubul sportiv 
școlar, care a efectuat aceas
tă testare, a consemnat pri
mul rezultat oficial al micu
ței săritoare : 2,70 m! Pînă la 
sfirșitul primului ei an de ac
tivitate sportivă performantele 
atletei au crescut afungînd 
pînă la 4,02 m. Au urmat : 4,95 
m in 1973, 5,19 m în 1974, 5,52 
m in 1975 și 1976, 5,49 m in 
1977, 5,58 m in 1978, 6,07 
in 1979, 6,51 m in 1980, 
m in 1981 și 7,20 m

La C.S.Ș. Triumf, 
căruia și-a făcut, in 
nicia sportivă, Vali 
efectuat o intensă 
multilaterală, conform 
metodice indicate de 
De aceea, ea a fost pregătită 
și a concurat la săritura în 
lungime și la înălțime, dar și 
la sprint, la ștafetă, la gar
duri, a evoluat la tetratlon ți 
pentatlon, chiar și la arun
carea greutății ! Din 1972 și 
pînă ?n 1978, Vali a avut ur
mătoarele numere de con
cursuri la lungime și la înăl
țime : 1—2, 14—8, 21—9, 16—14, 
13—13, 10—13 9—12. Prima se
lecție In reprezentativa națio
nală de junioare ■ avut-o in 
anul 1976 la Zelenia Gora, în 
Polonia, cind a participat la 
Concursul Prietenia, clasîn- 
du-se a 21-a la săritura In
înălțime, cu 1,65 m (r. vil.).

m
6,72 

1982.în
în cadrul 
fapt, uce- 
I one seu a 

pregătire 
liniei 

F.R.A.
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UuivcrMiatea Craiova• Surprize plăcute $1 neplăcute • PdnK’oiui
• „Clicnți" vechi pentru zona lanternei & Noîic promovate iernează ia... adăpost

Qonform planificării inițiale, 
care a ținut cont de data impor
tantului joc cu Italia, săptămâna 
trecută «-a încheiat turul 
riel ,*£.*• Pentru 
după mulți ani - 
întrecerii " _ 
premație nu s-a mai desfășurat 
sub semnul 
Universitatea 
locul formației din Bănie 
luat acum de o echipă, Sportul 
studențesc, care nu făcea nici
odată toamne bogate în puncte 
(nu mai departe de turul ediției 
precedente — a se vedea clasa
mentele alăturate — „alb-negrii44, 
depășmdu-și antecedentele, abia 
urcau pe poziția a 5-a, ’ cu un 
golaveraj negativ: 19—21).

Spre surprinderea generală, 
dar spre meritul lor, studenții 
bucureșteni au terminat prima 
parte a întrecerii pe locul I, o- 
cupat pînă în etapa, cu nr. 17 
de campioana Dinamo. Un sin
gur punct i-a lipsit formației 
din șos. Ștefan cel Mare pentru 
a se menține în fruntea clasa
mentului: acela pierdut, ta ulti
ma etapă, la Constanța, sau — 
mal bine zis — punctul cedat, 
pe propriul teren, noii sale ri
vale, Sportul studențesc.

Raportînd constatările 
pe marginea clasamentului 
trecuta ediție a Diviziei „ 
vom vedea că „surpriza nr. 
a produs-o F.C.

Dlvl- 
prima oară 
la jumătatea 

disputa pentru su-

pasionantului duel 
Craiova — Dinamo, 

fiind

Tur 1981-82

Argeș.

noastre 
la 

,A“, 
2* 

Reveni-

Final

1. Univ. Cro iova
2. Dinamo
3. Corvinul
4. F.C. Olt
5. Sportul itud.
6. S.C. Bacâu
7. F.C.M. Brașov
8. U.T.A.
9. „U“ Cluj-Napoca

10. C.S. Tîrgoviște
11. „Poli" Timișoara
12. Steaua
13. F.C. Constanța
14. Chimia Rm. Vîlcea
15. F.C. Argeș

Jiul
A.S.A. Tg. Mureș 
Pnogresul-Vulcan

16.
17.
18.

25
25
20
19
18
18
18
16
16
16
15

P 
P
P 
P
P 
P
P 
P
P 
P
P

15 p 
15 p 

15 p 
14 p 
1'4 p 
13 p 
12 p

rea plteștenilor in plutonul frun
taș, in grupul candidatelor la un 
loo In competițiile europene (ta 
toamna trecută, F.C. Argeș În
cheia turul pe locul 15) consti
tuie un puternic stimulent psihic 
pentru cuplul de antrenori Do- 
brin — Cirstea, care, ta lunga 
perioadă de Întrerupere, de cir
ca 3 luni, pot pregăti, fa vede
rea returului, un „11“ puternic.

De pe locul 1 (ta toamna lui 
’81) șl 3 (la 31 mal ’82), Uni
versitatea Craiova coboară pe 
treapta a 5-a. A fost o surpriză 
a turului recent Încheiat, dar, 
trebuie spus, din punct de ve
dere ai observatorului neutru — 
una neplăcută. Teoretic vorbind 
(șl practic, firește), Universitatea 
Craiova poate urca pe „podium" 
după consumarea restanței — ta 
primăvară — cu C.S. Tîrgoviște. 
Ar ti un loc (3) oricum mal 
potrivit ’Cu valoarea reală a ju
cătorilor cralovenl, cu prestați
ile lor ta „Cupa U.E.F.A.", unde 
— după Florentina — stat toate 
motivele să sperăm că șl Giron
dina de Bordeaux va cunoaște 
soarta „ll“-lui lui Antognoni șl 
Graziani. Dar despre „paradox
ul Universitatea Craiova", născut 
dintr-o stridentă diferență 
comportament ta stagiunea 
care ne referim (modestă 
campionatul Intern, remarcabilă 
pe plan continental), ca șl des
pre cauzele

1981-82

1. Dinamo
2. Univ. Craiova
3. Corvinul
4. F.C.
J.
6.
7.
8.
9.

W.
11.
12.
13.
14.

Olt 
Sportul stud. 
Steaua 
S.C. Bacău 
Chimia Rm. Vîlcea 
C.S. Tîrgoviște 
F.C. Argeș 
„Poli" Timișoara 
Jiul 
F.C.M. Brașov 
F.C. Constanța

15. A.S.A. Tg. Mureș
16. ,,U" Cluj-Napoca
17. U.T.A.
18. Progresul1-Vulcan

47
45
39
39
38
37
33
33
33
32
32
32
32
31
30
30
29
20

P 
P 
P 
P
P
P 
P
P 
P
P 
P 
P
P 
P 
P
P 
P
P

La punctaj egal departajarea s-a fâcut pe

de 
la 
in

care l-au generat,

Tur 1982—83

Bacău

Olt 
Bihor

1. Sportul stud
2. Dinamo
3. Corvinul
4. F.C. Argeș
5. Univ. Craiova
6. Steaua
7. S.C.
8. Jiul
9. F.C.

10. F.C.
11. Politehnica lași
12. A.S.A. Tg. Mureș
13. Petrolul
14. C.S. Tîrgoviște
15. F.C.M. Brașov
16. Chimia Rm. Vîlcea
17. „Poli- Timișoara
18 F.C. Constanța

26
25
21
21
20
19
19
18
16
16
16
15
15
13
13
13
10
8

P
P
P
P
P
P 
P
P 
P
P 
P
P
P
P 
P
P 
P
P

baza criteriului golaverajului.

ne vom ocupa într-un capitol a- 
parte din serialul concluziilor 
prilejuite de desfășurarea turului 
Diviziei „A“.

Revenind la clasamentele noas
tre, mai frapează — prin com
parație — următoarele:

— Corvinul păstrează locul (3) 
ocupat și în celelalte două „ie
rarhii44, constanța ei fiind vizi
bilă și pe „jumătățile de trasee44: 
20 p (tuȚul ediției 1981—82), 19 p 
(returul ed. 1981—82). ?i p (tu
rul ed. 1982—83).

— Steaua are o toamnă -(locul 
6 cu 19 p) mal bună ca prece
denta, cînd. cu cele 15 p și cu 
un golaveraj negativ: 16—17, a 
ocupat locul 15. Superioare au 
fots-t realizările ei în primăvara 
acestui an: 22 p (golaveraj 25—16), 
grație cărora a urcat, finalmen
te, în clasament ne poziția a 
B-^a.

— Sub actuala conducere teh
nică, Jiul înregistrează progrese 
ta clasament: acum — locul 8, 
cu 18 p, în toamna trecută — 
poziția a 16-a, 'cu 14 p.

— în schimb, F.C. Olt coboară
5 trepte: pe locul 4 (19 p) la 
sfîrșitul turului ed. 1981—82, lo
cul 9 (16 p), „recolta “
toamne. Explicația acestei căderi? 
Ascensiunea rapidă sub condu
ceri tehnică a lui Halagian a 
instaurat, se pare, 
chipei o stare de 
re, de suficiență, 
serie de conflicte 
comoditatea unora 
tori și exigența antrenorului lor.

— în sfîrșit, în „zona lanter
nei44 avem trei echipe care „co
chetau44 cu Divizia ,,B“ șl în 
toamna trecută: „Poli44, Chimia 
Rm. Vîlcea și F.C. 
aflau la numai 3 
clasată. Progresul, 
mă, ele au reușit să se salveze 
de la retrogradare.- De astădată, 
sarcina lor va fi mai ingrată, 
în situația lui „Poli44 și a lui 
F.C. Constanța — chiar dispera
tă. Timișorenii șl con stă n ten ii se 
află destul de departe în cla
sament de locurile pe caro noile 
promovate. F.C. Bihor, Politehni
ca Iași șl Petrolul, s-au instalat 
la jumătatea întrecerii pe care 
o comentăm.

Gheornhe NICO’ AESCU

acestei

în cadrul e- 
automulțumi- 
ducînd la o 
generate de 

dintre jucă-

i ,,B“
,Poli“,

Constanța se 
p de ultima 
Pînă la ur-

CRAIOVA Șl TÎRGOVIȘTE-cu disputa directă aminată-CONDUC LA SPERANȚE*1
și promovarea unoi ură teri cu 
reale calități44.

In sfârșit, apar oa deosebit de 
suir’prtazătO'are poziții'e ocupate 
la jumătatea cursei de Steaua și 
Dinam o. Steaua a coborât pe 
treptele clasiamen tulul după ce a 
cedat fără dra*^ de apel ta ulti
mele trei eta.fRî (1—2 la Hune
doara, 1—5, pe teren propriu, cu 
Universitatea Craiova și 0—3 la 
Pitești), „serie neagră44 care tre
buie să dea serios de gindit ce
lor care se ocupă de ..speranțele44 
din Ghencea. Problemele dina- 
m ©vieților în această competiție 
le-am evidențiat într-o discuție 
(pe care am publicat-o recent) 
cu Gheorghe Timar, antrenorul 
care, de ani și ani, se ocupă cu 
• dăruire exemplară de pepinie
ra ctabuflul din șofl. Ștefan cel 
Mare. Așteptăm,’ ta retur, RE
PLICA „speranțelor* bucureștene.

Laurențiu DUMITRESCU

i 9

în ultima etapă a turului era 
programat derby-ud campionatu
lui de speranțe, partida dintre 
Universitatea Craiova și C.S. Tîr
goviște, cele două echipe • aflate 
în fruntea clasamentuflui, depar
tajate doar de golaveraj : +30
față de +27 ! Interesant, deci, 
acest duel pentru supremație 
dintre reprezentanții a diouă ge
nerații de antrenori, tânărul Ni- 
colae Zamfir — ambițiosul care 
a preluat ștafeta de la la fel de 
xlnărul șl harnicul Silviu Stănes- 
cu — șl Eugen Popescu, cel prin 
mâinile căruia au trecut, la Tîr
goviște, zeci de jucători de ta
lent. Tot 
interesant 
atacantul 
pescu șl...
Octavian 
strădaniilor acestora 
șl, mai ales, de a 
prima scenă a fotbalului nostru, 
scopul final urmărit de această 
competiție. Sigur, ne-ar bucure 
mult ca, peste doi sau trefl ani. 
să consemnăm în casetele me
ciurilor de ,,A“ numele lor cu 
majuscule, ca autori de goluri. 
Cu atât mai mult, cu cit fotbalul

așa cum 
apane • 

craiovean 
atacantul

Popescu,

i deosebit de 
duelul dintre

Adrian Po
ți rgovlș team 

un d ud al 
de e ajunge 
R AMINE pe

nostru duce lipsa unor înaintași 
.de valoare.

Craiiova șl Tîrgoviște par deta
șate în fruntea clasamentului în
trecerii. In plasa lor 
F.C. Bihor, dar și o 
dată deosebit de 
F.C. Argeș, echipa 
eăutător de talente 
novschi. Piteștenii, 
demonstrat și ta campionatele 
trecute, au forța necesară să ac
celereze mult în retur, pentru a 
face și mai interesantă disputa 
pentru titlu.

O a treia constatare făcută a- 
oum, la încheierea turului, este 
avansarea ta prima jumătate a 
clasamentului a celor două echi
pe care au pierdut startul txwn- 
nel, obținând, pînă prin etapa a 
8-a, rezultate contradictorii : Cor- 
vinufl și S.C. Bacău. „Avem • 
generație ceva 
cele precedente 
puțin timp ta urmă, 
tlnescu, președintele 
căuan. ciștigătorufl 
trecut. în perioada
pere vom căuta să întărim șl e- 
chipa speranțelor prin căutarea

se află însă 
con tra can di- 
p-ericuloasă, 
neobosditulud 
Leonte Ia- 
cum ne-au

Bacău.
mal slabă dectt 

«rublinta, cu 
Cornel Cofl- 
clubutail bă
tutului anul 
de tntreru-

| PlitCSimilESEIfCIIONABIlHOB recenta 
echipa 

toate

I (Urmare din pag. 1)

just44 din 
Lăritorilor 
•esfășoară 
urile Jua- 
B.S. s-au 
e m-ulțu- 
anitreno- 

irarea se- 
,t făcută 
a 3-a a 

strlal nr. 
de echl- 
a totali- 

t în dar 
nf
p.

«*» 
nor 
LUț 

ind. 37), 
. Triumf),

iță foarte 
jmponenții 
are au ta 
de euro- 

august, 
(5—8 au- 

Cupa Eu- 
ln Bmo), 
de «eniori 
je) și de 
la Bucu- 

«.tenia* (ta 
g). Pentru 
l bună re- 
cătuite de 
rgite 1 SE- 

Hociotă 
ia Cirstea, 
Cornel Pop

4634,50 
In«tre- 
a re- 
reale 

Heriaș

(Progresul București), Isabela 
Bercaru, Cristina Timar, Ileana 
Pîrjol, Andreea Dragomir, Adrian 
Cherciu, ‘ *
Triumf 
SzaJcacs
Ren ciu, 
Adriana
București). ; 
Nlcolae 
lot :

Cătălin Cherciu (C.S.Ș.
Bucureș ti), Cristin a 

(Crișuil Oradea), Manuela 
Călin HiJa (C.S.Ș. Sihiu).

Răsloagă (Lie. ind. 37 
antrenor principal : 

Sparios ; antrenori de 
___ Pantelimon Decuseară ți 
Dumitru Popoadc ; JUNIORI : 
Ioana Scarlat, Daniela Lovi, Ni- 
colae Lepăd uș, Florin AvaslJoaie, 
Ion Petrache, Marian Nedelcu

(Lie. tad. 37 București), Arina 
Manta. Liliana Banea, Ioana Ba- 
diu, Ovidiu Simion, Siegfried 
Fredel (C.S.Ș. Sibiu), Ileana An
gliei, S uz ana Florian (C.S.Ș. Tri
umf Bucureștii), Luana Pătat 
(C.S.M. Cluj-Napoca) ; antrenor 
principal : Constantin Tetan ;
antrenori de lot : Gavril Rogge 
ți Elena Timar.
• O primă verificare a celor 

selecționați va avea loc intre 17 
șl 19 decembrie, la Sibiu, eu pri
lejul concursului dotat cu „Cupa 
F.K. Natație44.

I
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ADMIMSinAȚIA Df STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN 1 DE. 
CEMBRIE. Extragerea I : !5 23 20 17 
3 13 ; extragerea a <l-a i 12 9 26 
34 37 6 Fond total de clștigwl t 
1.070.127 toi, din care 167.222 lei, 
report Io cat. 1.

• CIȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE 
„LOTO 2“ DIN 21 NOIEMBRIE. Faza 
I 3 Cat 1 : 1 varianta 25% outotu- 
torism „Dacia 1300" ; cat. 2 : 23 va
riante 25% a 3.536 iei ; cat, 3 : 6 
variante 100% a 5.333 lei șl 37 va
riante 25% a 1.333 lei ; cat. 4 t 120,50 
a 664 le< ; cot. 5 : 274.50 a 200 lei ; 
cat. 6 : 2.276,50 a 100 lei. Report 
cat. 1 : 28.953 lei. Faza a ll-a s Cat. 
G : 2 variante 25% o 6.250 lei ; cat. 
■H : 3,25 variante a 5.000 îei ; cat. I :

12 o 1.000 lei ; cat. J : 84,75 a 200 
iei ; cat. K : 1.350,215 a 100 lei. Faza 
a lil-a s Cat. M î 1 varianta 25% 
autoturism „Dacia 1300" ; cat. N : 1 
vorîantâ 100% a 25.651 lei iau o ex
cursie de 2 locuri în U.R.S.S, »au 
R.D.G. - R.P. Poloni șl diferența In 
oume^cr și 10 variante 25% a 6.413 
Iei ; cot. O : 5 variante 100% a 
9.130 lei sau o excursie de un loc 
In U.R.S.S. sau R.D.G. - R.P. Polorrâ 
șl diferența în numerar și 15 variante 
25% a 2.283 lei ; cat. P : 16,25 a 
5.239 lei ; cat. R : 45,75 a 1.746 lei; 
cat. S : 
2.S1O.25

, cui. iv . zu u i. /ici,
238,26 o 200 lei ; cat. T : 

a 100 iei. Autoturismele 
„Dacia 1300" au fost obținute de 
2GIRCEA DUMITRU din Botoșani șl 
STANCIU GHEORGHE din lipânești 
— Prahova.

I
I
I
I
I
I

rilor, ne spunea următoarele : 
„M-a impresionat viteza de 
joc a românilor, blocul lor 
defensiv foarte solid, echili
brul echipei ca și progresia 
foarte sigură, prin pase țpurte, 
a acțiunilor de atac. La Flo
rența, echipa Italiei va avea, 
cred, un adversar foarte inco
mod**. Cît despre ziariștii ita
lieni prezenți la 
nu și-au precupețit 
subliniind cu deosebire 
luțiile lui Ștefănescu, 
(„un jucător de mare 
meni tehnic**).
Cantul care 
Rossi") șl mai 
cărui valoare 
explodat la C.M. de 
din Australia*4), acesta din ur
mă cucerindu-și, după epinia 
noastră, locul în „llMe care 
va înțepe sîmbătă partida pe 
„Stadio Comunale*4 din Flo
rența. {

Reluînd punctul de vedere 
exprimat și în corespondenta 
de ieri, opinia noastră este că 
partida de marți seara rămîne 
totuși o... partidă de verifi
care și antrenament și atît ! 
Semnele — destule dintre ele 

sînt bune, dar la Florența 
lucrurile vor fi cu siguranță 
înzecit mai grele. Evident 
este mai bine să cîștigî 
4—0 decît să pierzi cu

partidă, ei 
elogiile, 

evo- 
Balaci 

rafina- 
Iorguilescu („gi

ll va păzi pe 
ales Gabor („a 

incontestabilă a 
juniori

că
CU

1—4

(cum s-a întîmplat în 
partidă . amicală cu 
R. D. Germane), dar 
■corurile meciurilor premergă
toare întîlnirii de la Florența 
■e uită și rămîne unul singur, 
cel din jocul cu Italia. Toate 
pînă sîmbătă sînt și rămîn 
MIJLOACE, Iar meciul de 
sîmbătă este SCOPUL, el con
tează șl el va conta ! Aceste 
gloduri animă, se pare, și pe 
fotbaliștii noștri care a?l 
(n.r. ieri) au reluat antrena
mentele cu aceeași angajare 
serioasă. Trebuie muncit bine, 
cit mai bine, pînă la ora me
ciului de la Florența — aceas
ta este dominanta pregătirii 
fotbaliștilor noștri.

omologat cu 3— 0 pentru orâdeni.

1. UNIV. CRAIOVA 16 11 2 3 48-18 24
2. C.S. Tîrgoviște 16 10 4 2 41-14 24
3. F.C. Bihor 17 9 4 4 33-27 22
4. F.C. Argeș 17 8 5 4 28-12 21
5. F.C.M. Brașov 17 10 1 6 38-24 21
6. Corvinul 17 10 0 7 24-15 20
7. F.C. Constanța 17 9 1 7 37-31 19
8. Jiul 17 7 5 5 27-24 19
9. S.C. Bacâu 17 8 1 8 26-24 17

W. Sportul stud. 17 7 3 7 26-27 17
11. Petrolul 17 7 2 8 37-28 16
1®. „Poli- Tim 17 6 3 8 23-26 15
13. A.S.A Tg. M. 17 7 0 10 24-31 14
14. Steaua 17 7 0 10 23-33 14
15. Polit. lași 17 6 2 9 23-37 14
16. Chimia 17 4 2 11 20-44 10
17. F.C. Olt 17 5 0 12 25-63 10
18. Dinamo 17 2 3 12 14-39 7
• Rezultatul meciului F.C. Olt —

F.C. Bihor, 2-1 pe teren. a rost

• MECI DE VERIFICARE. Teri, 
la Mehadta în cadrul pregătirilor 
pentru întâlnirea cu Cipru, echipa 
națională de Juniori a întâlnit 
Progresul Herculane (camp, jud.), 
jocul tacheindu-se la egalitate : 
2—2 (0—0).

UN FRUMOS EXEMPLU DE SPORTIVITATE
Duminică, la Sighet s-a dis

putat un meci important. Echipa 
locală, C.I.L., care nu avea o 
situație prea nună în clasament, 
IntUnea fosta divizionară „A“ 

pre- 
Așadar, 
a reve- 
rezultat 
coborât 

Oaspeții 
dar au

divizionară 
„U" Cluj-Napoca, una din 
tendentele la promovare, 
meci ou miză. Victoria 
nit studenților cu 1—0, 
în urma căruia C.I.L. a 
tn zona retrogradării, 
n-au strălucit în 
fost mai deciși mai 
adversarii lor.

Sigur, înfrângerea 
cale a dezamăgit, a 
părare în rândurile

Joc, 
realiști declt

echipei lo-.
produs eu- 

______ ... ________  spectatorilor 
din Sighet. Spre lauda lor, însă, 
n-am auzit apostrofări, cuvinte 
de ocară la adresa jucătorilor lo
calnici sau 9 oaspeților care

au îndrăznit să cîștige'—, a ar
bitrilor. La vestiarul gazdelor 
atmosfera era apăsătoare, dar nu 
®e făceau imputa ții, nu se încer
ca să se scoată un „țap ispăși
tor44. Deci, se poate ca și la in
succes spiritul de sportivitate să 
nu fie alterat.

Am dat acâst frumos exemplu 
pentru că. din păcate, în sezo
nul de toamnă, ta unele orașe 
ta care s-au disputat meciuri de 
Diviria „A44, unii spectatori s-au 
răzbunat pe jucătorii oaspeți, pe 
autobuzele acestora, spărgîndu-le 
geamurile. Iată, Divizia „B4*, 
spectatorii din Sighet oferă pri
mului eșalon un frumos exem
plu de sportivitate. Bravo !

Stelian TRANDAFiRESCU

Mmpi.ee


TINERI ÎNOTĂTORI DIN 6 ȚĂRI 
LA STARTUL „TROFEULUI CARPAȚI

Oricit ar părea de para
doxal, decembrie este și în 
acest an luna concursurilor de 
înot. La Baia Mare și Sibiu, 
două din puternicele centre 
ale natației românești, vom 
putea urmări o suită de com
petiții în care vor fi angre
nați majoritatea sportivilor 
fruntași.

Cele dinții starturi sînt pro
gramate, sîmbătă și duminică, 
în bazinul (25 m) din Sibiu. 
Exceptînd o parte din grupa 
dinamoviștilor bucureșteni (Bu- 
naciu, Pănulescu, Mandache, 
Vișan), care în aceste zile 
concurează la Beijing, precum 
și cîteva din speranțele înotu
lui băimărean. toți ceilalți îno
tători de valoare vor partici
pa la Cupa F.R.N., competiție 
în al cărei program figurează 
— în afara probelor clasice — 
și curse pe distanța de 400 m.

în săptămîna următoare, 
centrul atenției se va muta în 
piscina (50 m) băimăreană. 
între 10 și 12 decembrie vom 
asista, în paralel, la două im
portante competiții. Prima din
tre acestea este tradiționalul

„Trofeu Carpați", concurs in
ternațional deschis înotătorilor 
în vîrstă de 14 ani șl mal ti
neri. Aflată la cea de a 4-a 
ediție, competiția din acest an 
va aduce la start tineri înotă
tori din Bulgaria, Cuba, Iu
goslavia, R. D. Germană și 
Polonia, alături de speranțele 
natației românești. Anul tre
cut, la Brașov, trofeele au re
venit reprezentanților țării 
noastre. Anca Pătrășcoiu și 
Cristian Ponta, pe care îl vom 
revedea în probele campiona
telor naționale de juniori —
cel de al doilea concurs ce
se desfășoară, in aceleași zile.
la Baia Mare.

în fine, după cîteva zile
de pauză, între 16 și 20 de-
cembrie, tot la Baia Mare, 
este programat concursul spe
ranțelor olimpice (tineri în
tre 12 și 14 ani) care va în
cheia activitatea competițio- 
nală a înotătorilor în acest an. 

Mai semnalăm și două pre
zențe românești ia concursu
rile internaționale ale lunii 
decembrie : Brno (13—16) și
Belgrad (17—19).

A IX-a EDIȚIE A JOCURILOR ASIATICE
DELIII. A 12-a zi a întrece

rilor Jocurilor Asiatice a pri
lejuit alte recorduri ale com
petiției, în probele de atle
tism. pe fondul general al u- 
nei dispute extrem de strînșe 
între sportivii din R. P. Chir 
neză și Japonia pentru obți
nerea primului loc în clasa
mentul general pe medalii. 
După disputarea diferitelor fi
nale programate marți. în cla
samentul după medaliile de 
aur R.P. Chineză se află pe 
primul loc cu 50 medalii, iar 
Japonia a doua cu 49. locurile 
celor două țări fiind inver
sate în clasamentul după to
talul medaliilor : 123 Japonia, 
122 R. P. Chineză.

Și acum rezultatele înregis
trate marți : ATLETISM : tri- 
plusalt : Zou Zenxian (R. P. 
Chineză) 16,80 m — record al 
J.A. ; femei : 400 m : Hiromi

Isozaki (Japonia) 54,43 — rec. 
al J.A., 100 mg : Eml Akl- 
moto (Japonia) 13,63 — rec. 
al J.A., suliță : Eml Matsui 
(Japonia) 60,52 m —rec. al 
J.A. ;

VOLEI, masculin: grupa „A“ 
(locurile 1—4) : Japonia — 
Coreea de Sud 3—1 (9, 13,
-9, 10).

HANDBAL (finala) : R. P. 
Chineză — Japonia 24—19.

TIR: pistol standard: indi
vidual : Perk Jong Jil (Co
reea de Sud) 565 p, echipe : 
Japonia 2235 p.

FOTBAL (semifinale): Ku
weit — R.P.D. Coreeană 3—2 
(după prelungiri).

LUPTE LIBERE : cat. 48 kg: 
Takashi Kobayashi (Japonia), 
cat. 57 kg : Hideaki Tomiya- 
ma (Japonia), cat. 68 kg : Bu- 
yaneleger Bolo (Mongolia), cat. 
82 kg: Zeveg Duvchin (Mon
golia). -

A Vlll-a ediție a C. M. de handbal feminin

ASTĂZI, MECIUL
Miskolc, i (piîn teieion). 

Orașul „sediu“ ăl grupei „B“ 
este literalmente inundat de 
afișe ingenios realizate, care 
anunță evenimentul sportiv al 
acestui sfîrșit de an . a VIII-a 
ediție a campionatului mondial 
feminin de handbal. Informa
țiilor generale li se adaugă a- 
mănunte despre întrecerile care 
voir fi găzduite de Sala spor
turilor din Miskolc (capacitate 
aproape 3 000 de locuiri) și des
pre formațiile participante la 
grupa „B“.

Sosită de marți In localitate, 
echipa României se află în 
centrul atenției. Handbalistele 
noastre au și susținut marți 
seară în Sala sporturilor — 
prilej cu care au constatat că 
suprafața de joc este alunecoa
să — o întîlnire de antrena
ment cu formația Borsodi Bâ- 
nyâsz, aflată pe locul I fn Di
vizia „B“. Antrenorii Remus 
Drăgăncscu și Constantin La- 
che au rulat întregul lot, în 
tribună aflîndu-se doar Ma
riana Oacă, nerestabiâltă după 
un accident. Reprezentativa 
noastră a clștigat cu scorul de 
36—17 (19—8), cele mai multe 
goluri fiind înscrise de Grigo- 
raș 5, Avădanel 5 și Turbatu 
5. Desigur, nu scorul a Intere-

PE GHEAȚĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ
• Deținătorul „Cupei mondia

le*- ’SI Phil Mahre a anunțat că 
va debuta în noul sezon, în co- 
borîrea de Ia Val d’Isere (9 de
cembrie), la „criteriul primei ză
pezi “.
• Finlandezul Juha Mleto, me

daliat la J.O. de la Lake Placid 
se pregătește asiduu pentru un 
nou start olimpic, la Sarajevo In 
193*. In urma antrenamentelor 
intensive făcute, Mleto a slăbit, 
greutatea sa fiind acum de nu
mai... 98 kg I
• Campionul mondial de pati

naj artistic, Scott Hamilton a 
declarat că-șl va continua acti
vitatea, încă 4 ani, în sportul de 
mare performanță. Recent, la 
Lake Placid, el șl-a prezentat 
noul program, foarte bine pri
mit de spectatori, specialiști șl 
arbitri.

„OLIMPIADA" ȚĂRILOR MICI
dnd alergătorul Joseph Barthel, din 
să urce pe prima treaptă a podiumu-

xn waz, la Helsinki,
Luxemburg, se pregătea — — — „-----— ț—___ ,
lui olimpic In urma neașteptatei sale victorii In finala cursei 
de 1500 m, mai în glumă, mai în serios, a spus celor dm 
serviciul de protocol: „Sînt foarte curios să văd dacă o fan
fară atît de mare știe să cînte imnul unei țări atît de mici ca

Victoria olimpică a lui Barthel la Helsinki, ca și cele, să 
zicem, ale schioarel ' Hannie Wenzel (Liechtenstein) la Olim
piada Albă de la Lake Placid, au provocat, firește, sumedenie 
de comentarii șl de bune aprecieri. Ne-am amintit de acestea 
aflînd, deunăzi, de o propunere a forului sportiv din minus
cula republică San Marino. Este vorba de organizarea unei 
competiții internaționale de anvergură — un fel de Jocuri 
Olimpice, la care participanțl să fie reprezentanți al țărilor 
toarte mici din Europa (deocamdată): Andora, Cipru, Islanda, 
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco și, bineînțeles, San 
Marino, la care, cu timpul, ar putea adera șl alte asemenea 
țări, mici nu doar ca întindere ci și ca număr de locuitori.

O propunere interesantă care ar putea avea unele efecte 
în popularizarea șl întărirea activității sportive în aceste țări 
foarte mici. _ „„ ,

Romeo VILARA

TELEX • TELEX • TELEX o TELEX
BOX 9 Hilario Zapata (Pana

ma) și-a apărut titlul mondial 
la categoria semi-muscă (versiu
nea W.B.C.), învingindu-1 prin 
k.o. în repriza a 8-a pe Japone
zul Tadashl Tomori, în meciul 
disputat la Tokio. Zapata II mal 
Intrecuse pe Tomori în iulie, la 
puncte, dar decizia a fost con
troversată.

TENIS » După două zile de 
Întreceri, în meciul dintre echi
pele Ameridi șl Europei oare »e 
deslășoară la Barcelona, scorul 
este de 5—3 In favoarea jucăto
rilor europeni. In cel mal aș
teptat joc, americanul John 
McEnroe l-a învins cu 6—3, 2—6, 
6—4 pe suedezul Bjorn Borg. 
Alte rezultate : Higueras (Spania) 
— van Patten (S.U.A.) 6—1, 6—4, 
Mayer (S.U.A.) — Lendl (Ceho
slovacia) 2—6, 6—0, 8—6. Wllan- 
der (Suedia) — Gomez (Ecuador; 
6—'3, 3—6, 6—2. » Rezultate din 
turul doi al campionatelor In
ternaționale feminine ale Austra
liei, la Melbourne : Shriver 
(S.U.A.) — Tomanova (Cehoslo
vacia) 6—1, 6 -1, Cawley (Aus
tralia) — Monteiro (Brazilia) 3—6, 
6—3, 6—1, Navratilova (S.U.A.) — 
Budarova (Cehoslovacia) 6—1, 
6—2, Pfaff (R.F.G.) — MandUkova 
(Cehoslovacia) 3—6, 6—2, 6—1,
Reynolds (S.U.A.) — Goolagong
(Australia) 2—7, (5—4, 7—5, Smith 
(S.U.A) — Naleeva (Bulgaria) 
6—2, 6—2, Durie (Anglia) — Va

niev (Franța) 6—2, 6—7, 6—1, 
Jaeger (S.U.A.) — Moulton
(S.U.A.) 6—4, 6—4. Evert-Lloyd 
(S.U.A.) — O’Neil (Australia) 
6—1, 6—1, Walsh (S.U.A. —
Jausovee (Iugoslavia) 6—4,
6—2, Tanvler (Franța) — Min
ter (Australia) 2—6, 6—3, 6—4, 
Potter (S.U.A.) — Stove (Olan
da) 7—5, 6—3, Turnbull — From- 
iioltz (Australia) 6—2, 6—0. • tn 
turneul de la Anvers : Gehring 
(H.F.G.) — Leconte (Franța) T—«, 
3—6, 6—4, Cl. Panatta (Italia) — 
Teltscher (S.U.A.) 7—5, 6—3, Got
tfried (S.U.A.) — Gllcksteln (Is
rael) 6—2, 6—3, Bolleau (Belgia) 
— Barazzuttl (Italia) 4—6, 6—4, 
6—3. • tn prima zl a turneului 
pe teren acoperit de la Litvinov 
(Cehoslovacia), Cristlnel Ștefă- 
nescu l-a Învins cu 6—4, 6—2 pe 
cehoslovacul Stankovic, Alte re
zultate : Vesely — Plenkowsld 
6—4, 6—2 ; Vojtlsek — Constantl- 
nescu 6—4, 4—6, 6—3 ; Vogel — 
EIJazkov 7—6, 6—1 ; Novacek — 
Koska 6—2, 6—2. în turneul fe
minin Alice Danilă (România) a 
ellmlnat-o cu 6—3, 7—5 pe Baj- 
cikova (Cehoslovacia),

TENIS DE MASA » La NOV1- 
sad. In cadrul Cupei orașelor 
tlrguri, echipa locală Vojvodina 
a învins cu 5—2 formația fran
ceză ASPTT Lyon. La Ljubljana, 
In aceeași competiție, Olimpia a 
Întrecut cu 5—0 echipa vest- 
germană Saarbrucken.

DE DEBUT AL ECHIPEI ROMÂNIEI
sat, ci pregătirea în s.ne, a- 
eoniiodairea cu sala.

Presa și specialiștii socotesc 
că principalele favorite ale 
grupei de la Miskolc sînt se
lecționatele Uniunii Sovietice 
și României, așa cum aprecia
ză că din grupa ,A“ se vor 
cailifica reprezentativele Unga
riei și R.D. Germane, iar din 
grupa „C“ echipele Iugoslaviei 
și Cehoslovaciei.

Despre Coreea de Sud, cam
pioana Asiei, jzrimul adversar 
al formației noastre, nu se știe 
nimic. Pînă la ora rfnri trans
mitem telefonic, sud-coreencele 
nu sosiseră la hotelul Juno, 
(situat la 10 km de oraș, unde 
sînt cazate participantele la 
grupa B). Meciul România — 
Coreea de Sud are loc joi la

Ș
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PROGRAMUL RU.-O.U u-c ASTĂZI 
GRUPA A

Budapesta: R.D. Germană -
Norvegia; Ungaria — Cuba. 

GRUPA B
Miskolc : ROMANIA - Coreea 

de Sud ; Uniunea Sovietică — 
Bulgaria.

GRUPA C
Zalaegerszeg: Cehoslovacia -

Congo; Iugoslavia - R.P. Ger
mania.

ora 13 (comisia dș arbitri n-a 
stabilit încă cuplul de „cavaleri 
ai tluieruUiui" care vor conduce 
întîlnirea). Sperăm dorim, a- 
vem convingerea că reprezen
tativa României va păși cu 
dreptul în această mare între
cere.

Ion GAVRILESCU

» FIȘÎER » FIȘIER» FIȘIER e

găzduiesc, lncepînd din ziua ; 9 
t-a ediție a C.M. de handbal 42 

____________,_____________ ___ ___ — care a fost prezentă 53 
la toate edițiile de pînă acum — se prezintă la start avind in i 
palmare» un titlu de campioană mondială (la ediția a H-a, 
București, 7—15 iulie 1962), etnd a întrecut în finală cu 8—5 | 
(5—9) reprezentativa Danemarcei. După o perioadă de regres — 
(1963—1973) echipa noastră a urcat din nou pe podium, ob- ; 
ținînd medalia de argint la ediția a V-a (Iugoslavia — » 
România 16—11)._____________________________________________________

Acum, formația României tace parte din Grupa ,,B“ (alături • 
de echipele U.R.S.S. — campioană olimpică, Bulgariei șl Co- 
reel de Sud — campioană a Asiei).

Iată clasamentele finale ale edițiilor anterioare ale C.M. de si 
handbal feminin. |n

Ediția I (Iugoslavia) — 1957: L Cehoslovacia, 2. Ungaria, |- 
3. Iugoslavia, 4. H.F. Germania, 5. Danemarca, 6. Austria, 7. | 
Polonia, 8. Suedia, 9. România. -n

Ediția a Il-a (România) — 1962: 1. ROMANIA, 2. Danemarca, o» 
3. Cehoslovacia, 1. Iugoslavia, 5. Ungaria, 6. U.R.S.S., 7. Polonia. , m

Ediția a IlI-a (R.F. Germania) — 1965: 1. Ungaria, 2. Iugo
slavia, 3. R.F. Germania, 4. Cehoslovacia, 5. Danemarca, 4. , 
România, 7. Japonia, 8. Polonia.

Ediția a rv-a (Olanda) — 1971: 1. R.D. Germană, 2. Iugosla- j tj 
via, 3. Ungaria, 4. România, 5. R.F. Germania, 6. Danemarca, 
7. Norvegia, 8. Olanda, 9. Japonia.

Ediția a V-a (Iugoslavia) — 1973: L Iugoslavia, 2. România, ~ 
3. U.R.S.S., 4. Ungaria, 5. Polonia, 4. Cehoslovacia, 7. Dane- , 
marca. ». Norvegia, 9. R.D. Germană, 10. Japonia, 11. R.F. | 
Germania, 11. Olanda, 13—15. Bulgaria, Suedia, Austria. 13

Ediția a Vl-a (U.R.S.S.) — 1975: L R.D. Germană, 2. U.R.S.S., j«2 
3. T _ ■ “ * ' '
ficat astfel pentru J.O. 
Cehoslovacia.

Ediția a VlI-a (Cehoslovacia) — 
U.R.S.S., i. r ■ ■
7. România, 8. R.F. Germania, 9. 
Sud, Algeria, Canada.

Notă: Pentru Iubitorii de statistică mal notăm faptul că 
reprezentativa feminină a țării noastre a cucerit de două 
ori titlul de campioană mondială la handbal în 11: 1956 (în 
RJ. Germania) șl 1960 (în Olanda).

Mal multe orașe din Ungaria 
de 2 decembrie, cea de * VIII- 
feminin. Reprezentativa țării noastre

bUlțJA & VI*** (U.K.D.B1) “—* X?4O. X. UttUlltlla, M .J-b.O.O., _«
Ungaria, 4. România (reprezentativa țării noastre s a caii-
at astfel pentru J.O. de la Montreal), 5. Iugoslavia, 6. ,

-------__ ------------------- z ____ . Germană, 2. Hi 
3. Ungaria, 4. Cehoslovacia, 5. Iugoslavia, 6. Polonia, ,<£ 

-_____ ------ .___ _ Olanda, 10—12. Coreea de

• 
I 3 
•3 
g

i________________ _ __ _______ .................... »
» FIȘIER « FIȘIER • FIȘIER» FIȘIER FIȘIER » _FIȘ1ER» FIȘIER »

TENISUL DE MASA JUVENIL 
Șl PRIMELE SALE „TOPURI" EUROPENE

Intr-un spoit cum este teni
sul de masă, în care secunde
le și centimetrii nu sînt cri
terii de Ierarhizare, alcătu
irea unor clasamente pe baza 
rezultatelor obținute în marile 
competiții — cu tot gradul lor 
de subiectivism — se impune. 
Se impune pentru a avea ja
loanele unei judecăți cît mai 
obiective a valorii unul jucă
tor sau altul, pentru a urmări 
în timp evoluția diverșilor 
sportivi. Dacă în ceea ce-i 
privește pe seniori clasamen
tele au devenit de mult o 
obișnuință, juniorii și cadeții 
nu s-au aflat pînă de curînd 
în... obiectiv. Cum mulți din
tre reprezentanții tinerei ge
nerații figurează deja in ierar
hiile celor mari, forul euro
pean (E.T.T.U.) a simțit, în 
sfîrșit, nevoia alcătuirii unor 
clasamente și pentru juniori și 
cădeți. Aceasta reflectă. înain
te*-de toate, dezvoltarea teni
sului de masă juvenil, dar șl

faptul că virsta marii perfor
manțe a scăzut foarte mult. 
O dovedesc, printre alții, sue
dezul J.O. Waldner, campio
nul european al juniorilor și 
vicecampioa al seniorilor, ca 
șl jucătoarea noastră Olga Ne
meș, locul 9 în „topul" euro
pean al senioarelor. Așadar, 
federația europeană a alcătuit 
primul clasament al juniorilor, 
marclnd astfel un nou jalon 
în tenisul de masă.

Conform așteptărilor, pe pri
mele trei locuri s-au aflat cei 
mai buni jucători ai ultimei 
ediții a C.E., deocamdată sin
gurul criteriu de clasificare: 
J.O. Waldner (Suedia), J. A- 
kesson (Suedia), V. Broda 
(Cehoslovacia) și Jolanta Da- 
niiiavitșute (U.R.S S.), Szonja 
Pirchak (Ungaria), Barbara 
Lippens (Belgia) la juniori, C. 
Prean (Anglia), I. Lupulescu 
(Iugoslavia), V. FLOTILA (Ro
mânia) și Flura Kasanova 
(U.R.S.S.), Vesna Ojtersek (Iu-

1978: 1. R.D.

clasan.entele cuprind cite 15 
jucători, în timp ce la cădeți 
cite 10, între cei fruntași a- 
flîndu-se și al ți sportivi ro
mâni: P. Haldan (14) la juni
ori și C. Tiugan (9) la cădeți. 
Plătind tribut formei oscilante 
de la Hollabrunn, Olga Nemeș, 
deși printre cele mai bune se
nioare, este abia pe locul 4 la 
categoria sa de. vîrstă! Rezul
tatele sint însă, rezultate, deși, 
fără a fi subiectivi, Olga ar fi 
trebuit să se afle mai sus.

Iată, deci prin alcătuirea 
„top“-uriior, E.T.T.U. a făcut 
un nou pas spre dezvoltarea 
tenisului de masă la nivelul 
generației tinere, clasamentele 
acestea demonstrînd totodată 
șl faptul că, la rîndul nostru, 
dispunem de un potențial ce 
trabuie în continuare valorifi
cat la cotele maxime.

Emanuel FANTAflEANU

/IN C.E. DE TINERET Șl JUNIORI
•» In grupa a V-a, la Nicosia, 

In C.E. de tineret: Cipru — Italia 
0—1 (0—1). A marcat Monelll
(min. 34).
» La Belgrad, In gr. a 13-a a 

C.E. de juniori : Iugoslavia
— Ungaria 3—2 (2—1). In a-
ceastă grupă se vor mal dispu
ta, anul viitor, următoarele me
ciuri i Ungaria — Iugoslavia, 
Austria — Ungaria șl Iugoslavia
— Austria. In prezent, In clasa
ment : Iugoslavia 4 p, Ungaria 
2 p Austria 0 p.

CE SPUNE PAOLO ROSSI î
întrebat dacă dorește să-șl 

schimbe clubul (Juventus) în 
care activează, celebrul interna
țional Paolo Rossi, a declarat: 
„nu vreau să părăsesc echipa în 
care joc acum. Poate ca la sfîr- 
șîtul carierei vol evolua la «Cos
mos* din New-York, formație 
care, de pe acum, «a pus ochii* 
pe mine... în prezent nu primesc 
însă nici o ofertă!*

PENAROL A CIȘTIGAT 
„CUPA LIBERTADORES-

La Santiago de Chile s-a des
fășurat meciul retur ai finalei 
„Cupei Libertadores* (Cupa cam
pionilor Americii de Sud) dintre 
Penarol Montevideo și formația 
chiliană Cobreloa. Victoria a re
venit, surprinzător, echipei Pe
narul cu 1—0, - după ce pe teren

propriu a terminai la egalitate 
(0—0). Singurul punct a fost în
scris de Fernando Morena in 
min. 89! Pe tot parcursul me
ciului chilienii au ata.*at conti
nuu, doar rareori au fost sur
prinși de contraatacuri, din care 
s-a marcat și singurul punct al 
partidei. Iată echipele aliniate în 
fața celor aproape 80 000 de spec
tatori: PENAROL. Fernandez- 
Diego, Olivera, Gutierrez, Mora
les- Saralegui, Bossio, Jair-Var
gas, Morena, Venae io Ramos. 
COBRELOA : Win h-Tabic (Mar
tinez), Gomez, Soto, Escoba-Me- 
rello, Alarcon, Gomez-Rubio, Si
vi er o, Oliveira (Leteller). Astfel, 
In flnaJa „Cuipei intercontinenta
le* se vor Intnm (la Tokio) Pe
narol și F.C. Liverpool.

FAZE FINALE IN CAMPIONA
TUL BRAZILIEI

în turneul final ai campiona
tului statului Rio de Janeiro, pe 
stadionul Maracana, echipa Vas
co da Gama a întrecut cu 1—8 
formația F.C. America. în jocul 
decisiv, Vasco da Gama va în- 
tîlnl sîmbătă formația Flamengo. 
Echipa International din Porto 
Alegre a învins cu 2—0 pe Gre- 
mio și a cîștigat titlul de cam

pioană a statului Rio Grande. 
In finala turneului pentru cam
pionatul statului Sao Paulo se 
vor întîlni echipele Corinthians 
și Sao Paulo. Titlul de campioa
nă a statului Bahia a revenit 
echipei R.F. Bahia, care, în vin- 
gînd cu 1—0 pe Galicia Salvador, 
a clștigat cel de al 52-lea med 
consecutiv.

ACCIDENT TRAGIC
La meciul derby din cadrul 

campionatului Algeriei, dintre 
echipele Milaba de Hussein-Dey 
și Mouloudia desfășurat pe sta
dionul „20 August" din Alger s-a 
înregistrat un accident tragic. Pe 
copertina de pe tribuna î a 
stadionului au urcat 20 000 de 
spectatori. Inițial, constructorii 
au prevăzut 13 000. de locuri pe 
această tribună. Din cauza în
ghesuielii produșe, acoperișul tri
bunei s-a prăbușit împreună cu 
cîteva mii de spectatori, în ma
joritate tineri. In accident și-au 
pierdut viața cel puțin 10 spec
tatori, iar peste 500 sînt grav 
răniți. Stadionul s-a dovedit a fi 
neîncăpâtor, deoarece în forma
țiile celor două echjpe au evo
luat majoritatea jucătorilor pre- 
zenți la „El Mundial Ancheta 
continuă.
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