
„Cupa a 35 a aniversare a prodamârii Republicii'' PgQLETA» PIN TOATE ȚAgTlg, UNiȚlVAț

PARTIDE ATRACTIVE Șl IN ETAPA AII a
plan. Ieri s-au desfășurat partidele etapei a doua.

Prin intermediul competiției „Cupa a 35-a aniversare a 
proclamării Republicii" fotbalul este in continuare în prim- 

Iată rezul-
țațele înregistrate și clasamentele celor patru grupe preliminare:

Grupa r Grupa a Ill-a
CHIMIA RM. V1LCEA 2 (2) „POLI" TIMIȘOARA 3 (2)
UNIV. CRAIOVA 0 A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)

F.C. OLT 2 (0) JIUL 1 (D
F.C. ARGEȘ 1 (1) CORVINUL 2 (0)

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

1. Chimia 2 2 0 0 5-2 4 1. „Păli- Timișoara 2 2 0 0 6—1 4
2. F'C. Olt 2 10 14-42 2. Corvinul 2 2 0 0 3-14
3. F.C. Argeș 2 10 12-22 3. A.S.A. Tg. Mureș 2 0 0 2 1-4 0
4. Univ. Craiova 2 0 0 2 0-3 0 4. Jiul 2 0 0 2 1-5 0

Grupa a ll-a Grupa a IV-a
PETROLUL PLOIEȘTI 2 (2) SPORTUL STUDENȚESC 0
S.C. BACĂU 1 (1) F.C. CONSTANȚA 2 (0)

POLITEHNICA IAȘI I (0) STEAUA 4 (2)
C.S. TIRGOV1ȘTE 2 (0) DINAMO 1 (0)

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

1. Petrolul 2 2 0 0 5-2 4 1. Steaua 2 2 0 0 3-34
2. C.S. Tîrgoviște 2 2 0 0 3-1 4 2. F.C. Constanta 2 10 13-32
3. S.C. Bacău 20021-30 3. Dinamo 2 10 14-52
4. Politehnica lași 2 0 0 2 2-5 0 4. Sportul stud. 2 0 0 2 2-40

Portarul dinamovist pus la grea încercare de. atacanfii forma
ției Steaua (echipament închis).

Foto : Ion MIHĂICĂ
Duminică competiția progra

mează meciurile etapei a treia 
(jocul Sportul studențesc — 
Dinamo are loc sîmbătă), in 
urma cărora vor fi stabilite

cîștigătoarele celor patru gru
pe, care se vor întîlni în semi
finale.

Citiți in pag. 2—3 cronicile
partidelor disputate ieri.
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O mare campioană In fața unui nou start

SANDA TONA :
Atracția unei mari vedete a 

sportului ce exercită deopotri
vă asupra spectatorului subi
ectiv ca și a gazetarului spor
tiv. Aflat la Băile Felix cu 
alte treburi, reporterul nu 
poate .că pa prilejul întilnirii 
cu SANDA TOMA, imediat ce 
află că marea campioană a 
schifului se găsește in stațiu
ne.

După cum prea bine 
Sanda a lipsit un an de 
lac și 
grăbim 
camera 
mal", 
luni in 
zit virbirrdu-se despre campi
oana olimpică decît am văzu
t-o, prima întrebare nu poa
te fi decît:

— Ce mai faci, Sanda? Cu 
ce prilej aici? La pregătire, o- 
dihnă sau tratament ?

— La pregătire. De odihnit 
m-am odihnit destul în anul 
ca'-c a trecut. Din punct de

M-AM REOBIȘNUIT CU ATMOSFERA PERFORMANȚEI"
al spor- 

de perfor- 
pentru că 

stat

Știți, 
pe 

poate tocmai de aceea 
instinctiv pașii 
2J2 a hotelului 

Evident, după 
care mai mult am au-

spre 
„Ter- 
atitea

vedere 
tului 
mantă, 
altfel n-am 
cu mîinile în sin.

— Adică?
— Am învățat. 

Am terminat In
stitutul de Educa
ție Fizică și Sport, 
în februarie voi 
susține examenul 
de stat. $i, să fiu 
sinceră, m-am 
frământat că nu 
slnt la Snagov. E 
greu să stai 
parte. Mai 
dacă știi ci 
cea mai buni.

— Știrea revenirii 
nit mal tatii ea un zvon, așa 
cum a fost și cu renunțarea. 
Ne-am bucurat clnd am aflat, 
la Începutul toamnei, că ești 
din ncu pe lac, așa cum s-au 
bucurat toți cei care știu că 
o campioană de talia Sandei

de-o 
ales 
ești

Interviul la Băile Felix, fotografia la bac l
Sanda Toma se grăbește,.. Foto : D. NEAGU

tale a ve- Toma nu poate să dispară 
peste noapte. Cum a fost dru
mul de Întoarcere?

Vladimir MORARU

(Continuare In pag 2-3)

PROFILURI IEȘENE
Am coborît spre Iași, ve

nind dinspre Botoșani, Era ta
că una din zilele cele frumoa
se, clnd nu ți se mai pare 
extraordinar să spui și să scrii 
codrii de aramă. Am trecut 
prin Flămînzi, pe la Frumușica 
— drum destui de lung, cu 
autobuzul —, am stat cîteva 
minute în fața frumoasei bi
serici din Hîriău, am oprit o 
clipă la Tg. Frumos, timp în 
care o bătrînică moldoveancă 
l-a rugat pe șofer să-l ducă 
nepoatei sale niște covrigi, „că 
vine ea la autogară la Ieși".

Ieri, la sosirea pe aeroportul din Milano

îmi rămăsese în minte ame
nințarea celor din Botoșani, 
care ml-au spua că „n-o să 
găsiți la profilurile Ieșilor ceea 
ce ați aflat în județul Ipoteștl- 
lor". Aveam timp destul 
puțin, mai era și meciul 
fotbal cu Oltul, știam că 
la Iași e doar Iordache, 
tarul Stelei, șl căutam în 
morie încă un 
două... Pe neașteptate 
sărit în cale fostul 
internațional Drobotă. 
pe că am sărit în sus 
rie, dar bucuria n-a durat de
cit o clipă. „Eu stat din Făl
ticeni 1“ — a strigat Gigei 
Drobotă, înainte de a mă pofti 
la un pahar cu „cel mai bun 
vin din lume".

Si astfel, după paharul cu 
cel mal bun vin din lume, au

de 
de 
de 

por- 
me- 
saunume 

mi-a ră- 
rugbyst 
Aproa- 

de bucu-

BĂLĂCI, GABOR Șl CĂMĂTARU
ÎN CENTRUL ATENȚIEI ZIARIȘTILOR ITALIENI
FLORENȚA, 2 (prin tele

fon). Pllecâtă joi dimineața, la 
ora 8,30, din localitatea belgia
nă Mol, echipa de fotbal a 
României a sosit după-amlază 
la Florența, la ora 18,30, Deși 
lungă, călătoria a fost bine 
suportată de întregul lot de ju
cători. După zborul de la 
Bruxelles la Milano, prima sur
priză plăcută a fotbaliștilor 
noștri a fost că la Milano... 
ploua zdravăn. Pe lingă faptul 
că vremea este mult mal caldă 
aici decît la Mol (saltul de tem-

peratură făcut tatr-o oră și 
jumătate de zbor fiind de pes
te 15 grade), ploaia de la Mi
lano evoca recentul meci Italia 
— Cehoslovacia din campiona
tul european, încheiat cu scorul 
2—2. Atunci, cu ocazia acelei 
partide, s-a văzut, s-a spus și 
s-a scris că ploaia a fost un 
aliat al oaspeților și un adver
sar al gazdelor, terenul greu 
stînjenlnd vizibil jocul ofensiv 
al luâ Rossi et comp. Asta nu 
înseamnă, evident, că fotbaliș
tii noștri mizează în meciul de

sîmbătă pe... ploaie, această 
partidă cu Italia fiind gîndită 
și întoarsă pe toate fețele în 
numeroase ore de pregătire 
complexă, pe teren ca și în 
fața videomagnetoscopuluâ.

Cum însă despre problemele 
pe care le pune pentru echipa 
noastră jocul cu Italia vom a- 
vea ocazia să scriem în avan- 
cranica întilnirii de sîmbătă,

Marius POPESCU

(Continuare in pag 2-3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9. 
10.

GRECU Dănuț (gimnastica) 
PUICA Maricica (atletism) 
IRIMICIUC Dan (scrimă) 
IORDACHE Vasile (fotbal) 
BUCAN Ion (rugby) 
ICHIM-CAUNEI Aurelia (vo
lei)
COGUT Traian (tir) 
BROȘTEANU Gheorghe 
(lupte)
POPA Cornel (fotbal) 
ȚIPU Ion (handbal)

apărut și pîrcălabii decatlonu
lui ieșean, care nu-s cu nimic 
mal prejos decit cei din Su
ceava sau Botoșani, după cum 
se vede tn tabel...

Sigur că au mai fost candi
dați. Voleibaliste de la Penl-

loan CHIR1LA

(Continuare tn pag. J-J)

24 de orc la clubul Progresul București

DE LA MICII SPORTIVI LA „DECANUL 
DE ViRSTĂ“ CARE ARE 76 DE ANI

CÎND SE LUMINA DE 
ZIUA, înainte de ora 7, pe a- 
leile parcului sportiv bucu- 
reștean Progresul, mici și fi
rave siluete. Elevii antrenori
lor de tenis Alexandru Bur- 
cea și Silviu Sperneac sînt cei 
care au deschis miercuri di
mineața programul de pregă
tire la club. ÎMPĂRȚITĂ ÎN 
TREI, SALA DE JOCURI era

HOCHEIȘTII FRUNTAȘI IN FAȚA UNEI SUITE 
DE INTERESANTE JOCURI INTERNAȚIONALE 
...dar rezultatele bune se lasă așteptate !
Reunit recent, lotul repre

zentativ de hochei și-a început 
activitatea internațională sua- 
ținînd două jocuri ta depla
sare cu selecționata R. D. Ger
mane, participantă la grupa 
'„A" a campionatului mondial. 
O sarcină grea, desigur, mai 
ales că 12 dintre componenții 
lotului, care, făcînd parte din 
echipa Steaua, nu au revenit 
la timp (din cauza unor con
diții obiective) din Italia, un
de echipa lor a susținut parti
dele din C.C.E.

Rezultatele, mai bine zis în
frângerile, scontate, stat acum 
Cunoscute. Mai importante ni 
se par Concluziile. lată-le, așa 
cum le-am aflat de la antre
norul principal al lotului, B- 
duard Pană : „Pentru etapa

actuală a activității noastre de 
pregătire ne-a interesat felul 
în care componenții iotului se 
prezintă la capitolele rezis
tentă și forță. Cei mgi multi 
au primit, ca să zic așa, note 
de trecere. Proporțiile celor 
două scoruri (1—7 și 2—12 n.n.) 
nu reflectă diferența reală. 
Adversarii noștri s-au detașat 
pe fondul unor gafe de apă
rare sau al unor momente de 
pierdere a controlului jocului. 
Dar cum abia acum am lotul 
tn Întregime la dispoziție, sper 
să pot lucra din plin, măcar 
cîteva zile, astfel ca partidele 
din Franța și Italia să ducă la 
concluzii mai optimiste...".

Discuția s-a purtat, firește, 
la patinoar, unde, unul dte 
unul, componenții lotului in-

Aspect de la unul din ultimele antrenamente ale lotului de ho
chei. Se face încălzirea. In prim-plan se văd : Cazacu, Moroșan, 
V. Huțanu, Olinici, Pisăru, Justinian. Foto : N. DRAGOȘ
trau pe gheață pentru cel de 
al treilea antrenament din pro
gramul unei zile de muncă in
tensă. Ca de obicei, portarii se 
pregătesc separat. Au metode 
de antrenament specifice. Sînt 
prezenți cunoscuții Gh. Huțan,

ta vervă mereu, și Valerian 
Netedu, mai tăcut, mai sobru, 
dar foarte eficace. Alături de

Călin ANTONESCU

folosită concomitent de com
ponenții secțiilor de tenis de 
cîmp, baschet și handbal (ju
nioare)). Deși perdelele des
părțitoare nu lăsau loc „schim
bului de experiență", comună 
era pregătirea serioasă a 
schimbului de mîine. AURE
LIA MĂRGULESCU, antre» 
noare de handbal, lucra cu 
grupa de junioare III („vom 
ieși și în aer liber"). La ora 
vizitei noastre, ea se afla la 
„individualizare" cu eleva sa 
Mirela Panait (15 ani, 1,78 m), 
din echipa care evoluează ta 
divizia școlară și care la 14 
decembrie se va prezenta, în 
premieră, la lotul reprezen
tativ de junioare. O ORĂ MAI 
TÎRZIU, întîlnire — tot ta 
sala de jocuri — cu Vi
sile Mărgulescu, cel care, îm
preună cu cunoscutul tehni
cian Francisc Spier (prezent 
și el la antrenament), aiu 
propulsat handbalistele din 
str. dr. Staicovici spre locul 
2 în campionatul trecut. MAES- 
TRA EMERITĂ A SPORTU
LUI MARIA ALEXANDRU, 
multif/ă campioană mondială 
și europeană la tenis de ma
să, acum antrenoare, conducea 
ultimul antrenament al jucă
toarelor și jucătorilor secției 
înaintea plecării la campiona
tele naționale individuale 
(3—5 decembrie. Cluj-Napo- 
ca). „Mizăm la aceste campio-

Paul SLÂVESCU

(Continuare th pap a t-a) (Continuare în pag. 2—3)



ID/4CMM I A JO1ȚA (Giurgiu), 2000 DE TINERI
ÎNIR O REUȘITĂ COMPETIȚIE DE MASĂ
• întreceri pe primul poligon sătesc

«
de talere

La începutul sezonului de patinaj viteză

RECORDURI ROMANEȘTI
PE PISTA ARTIFICIALĂ DIN VARȘOVIA

0 GEN
A

IN
• Fete de D 

torii ir

Joița, cunoscută comună din 
județul Giurgiu, a fost gazda 
unor ample întreceri sportive 
de masă care au marcat des
chiderea etapei de iarnă a 
„Daciadei". La aceste între
ceri, dedicate apropiatei Con
ferințe Naționale a partidului, 
au fost prezenți aproape 2 000 
de tineri și tinere, „cifră-re- 
cord pentru noi" — după cum 
remarca prof. C. Ilina, secre
tarul C.J.E.F.S. Giurgiu.

Cei mai multi dintre partici- 
panți au avut ca opțiune at
letismul, probele de cros. Des
fășurate pe un traseu aflat în 
perimetrul vetrei satului 
bărci.i, întrecerile 
calitățile deosebite 
cîștigători : Iuliana 
— Săbăreni, Gh.
Joița, Elena Ionescu 
ba, Petre Matei —

Constan-
Ciurea) 

și de pe

' ' i Să- 
au relevat 
ale unor 

Boroleanu 
Marin — 

— Coso- 
Dragomi-' 

rești vale etc. Pregătirea bună 
asigurată de dascăli de sport 
tineri, dar cunoscători ai atle-

tismului (Ion Ilarion, 
fin Grigore, Viorel 
ofciă perspectiva „ca . 
aceste meleaguri să fie desco
perite clemente pentru perfor
manță, pentru demil'ond", cum 
se exprima primarul comunei.

Sute de spectatori nu urmă
rit și meciurile de handbal 
fete (Săbăreni — Cosoba 12—9), 
cele de ininifotbal (Săbăreni — 
Joița 4—1, clasele a 5-a și 
Săbăreni — Cosoba 1—0, cla
sele a 8-a: cei din Săbăreni, 
ambițioși, doresc să demons
treze că dintre ei s-ar putea 
ridica un.. viitor 
Ștefănescu, căpitanul Universi
tății Craiova, fiu. al acestui 
sal). A fort un fel de prefa
ță la meciul final, dintre Spe
ranța Săbăreni și Voința Bicu, 
încheiată cu 
rugby: 12—9 
minute, apoi 
metri).

Inedit, concursul de tir—tale-

Costică
acestui

ua rezultat 
(0—0 după 
lovituri de

de... 
90 de 
la 11

re sheet — desfășurat pe po
ligonul din Joița, singurul de 
acest fel, in țară, in mediu 
rural, a relevai cel puțin trei 
autentice talente, pe Ștefan 
Ene, Chcorghc Tufan și Petre 
loniță.

Tot. în cadrul deschiderii eta
pei de iarnă a „Daciddei", în 
municipiul Giurgiu au avut 
loc alte două acțiuni: o com
petiție de cros dominată de e- 
levele din comuna Cornetu 
(Carmen Mihai, Camelia Ene ; 
prof. Elisabela Gherghișan) și 
elevii 
nr. 3 
Nicu 
Banu) 
reprezentanții I.ic ind.‘ 2 
giu (Elena liie, Victor Moldo
vean»; prof. C. Manca) la ju
niori. în fine, un campionat 
de tenis de masă cu 18 echi
pe, care a revenit tinerilor de 
la Automecanica I Giurgiu.

Tiberiu STAMA

de la Școala
Giurgiu (Liviu 

Adoinnicăi; prof.
la copii, precum

generală 
Păun, 

Ion 
și de 
Ciur

Un grup de sportivi români a 
participat 
competiția 
dotată cu 
fășuratâ 
din Varșovia, 
mai buni alergători ai 
gazdă. La prima lor evoluție 
în actualul sezon, unii dintre 
patinatorii noștri s-au numă
rat printre protagoniști, reafi- 
zfad rezultate promițătoare : 
3 000 m — 1. Tibor Kopacz 
4:14,3 (v.r. 4:17,78), 2. Piotr 
Krysiak (Polonia) 4:25,1, 3.
Zsolt Zakarias 4:29,0; 1500 m 
— 1. Tioor Kopacz *'
(v.r. 2.05.1), 2.
2:05,75, 3. Dawid Urbanski (Po
lonia) 2:06,17, 4. Ion Opincariu 
2:06,54 ; 500 m — 1. Tomasz

zilele trecute Ia 
de patinaj viteză 

„Cupa Polonia", des- 
pe pista artificială 

alături de cei 
tării

2:04.81
Piotr KrySiak

Jankowski (Foloiia) 40,99, 2.
Tibor Kopacz 41,04, 3. Fiotr 
Krysiak 41.37. In concursul de 
sprint- 500 ni — 1. Riszard 
Rzadki (Polonia) 41,17, 2. De- 
zideriu Jenei 11,45; 1 000 rn — 
1. Riszard Rzadki 1:22,0, 2.
Deziderlu Jenei 1:22,7, 3. Jer
zy Dominik (Polonia) 1:22,9.
• In urma trialului de 

„Cupa Polonia", 
Simona Todoruț, 
miș, Tibor Kopacz ș! 
Zakarias vor 
pa Dynamo 
mată la 4—5 
ta artificială 
Germane. Sportivii noștri vor 
fi conduși dc antrenorul Adri
an Ciobanu.

la 
patinatorii 

Mihaela Ti- 
Zsoli 

participa la „Cu- 
Berlin", progra- 

decembrie pe pis- 
din capitala R.D.

a a

inccpind de astăzi, la Cluj-tlapoca

rja FINALELE CAMPIONATELOR INDIVIDUALE LA TENIS DE MASĂ
PROFILURI IEȘENE

(Urmare din pag. 1)

cilina, un atlet (Adrian Ga- 
gea), la care a fost destul de 
greu să se renunțe. A existat 
și propunerea ca din decatlon 
să facă parte și șahistul Ovi- 
diu Foișor, pentru care am 
primit o scrisoare la multe 
zile după încheierea ..mesei 
rotunde", o scrisoare de pro
test pentru nefolosirea lui O- 
vidiu in toate meciurile Olim
piadei, deși după runda a șa
sea avea aproape 70 la sută 
din punctele posibile. (In sfîr- 
șit, mai e timp... Foișor e tî- 
năr. iar marii maeștri ai șa
hului de pe Valea Prahovei 
ți a Dîmboviței au început să 
imbătrînească...).

Marea dispută a fost pentru 
stabilirea primului Ioc.

DĂNUȚ SAU MARICICA ?
— aceasta era întrebarea...

Partizanii lui Grecu au des
tule argumente. Campion mon
dial la inele, în ’74, campion 
european (tot) la inele, în a- 
nul următor, la Basel, medalii 
mondiale de bronz, printre 
care una transoceanică, la 
Fort Worth, medalie olimpică, 
tot de bronz, la Montreal. în 
sfîrșit, a mai fost și argu
mentul că Grecu e de dcuarte 
Cel mai bun gimnast român, 
calitate dublată de o remarca
bilă longevitate. într-un sport 
In care gimnaștii, și mai ales 
gimnastele durează „cît .tran
dafirii".

Partizanii Maricicăi Puică 
au și ei contraargumente. Cam
pioană mondială de cros, re
cordmană mondială a milei, 
vicecampioană europeană de 
sală și în aer liber etc., etc.

Finalmente a triumfat punc
tul de vedere că „atlete ca 
Maricica ar mai fi, dar gim- 
naști ca Grecu nu am avut și 
nu avem".

Să acceptăm, deci, acest 
punct de vedere, preluat de 
toți cei prezenți, inclusiv Dro
botă, care parcă ar fi vrut să 
fie altfel („la urma urmei, 
Moldova o are și pe Nadia la 
fete"), dar s-a supus, intrînd 
„în grămadă", ca la Bayonne, 
puternicul zimbru Drobotă, a 

favo- 
Șiret,

ieșene ? Că jumătate din cei 
iar cealaltă 
Să zicem

cărui echipă de fotbal 
rită este „Zimbrul" 
condusă de fostul antrenor al 
naționalei, Robert Cosmoc.

★
Deci, zece sportivi pentru 

nouă sporturi. Condiția diver
sității 
sport care „dublează' 
balul... și aici au fost discuții, 
„pentru că îi uităm cam re
pede pe cei care au fost, do
vadă locul cam modest atri
buit lui Cornel Popa". Dispu
ta s-a stins abia cind sub
semnatul a intervenit spunînd 
că perechea Romilă — Simio- 
naș ar fi meritat și ea un 
locșor, acolo. Atunci a sur
venit un moment de tăcere 
șl am trecut mai departe...

Ce ne mai spun .profilurile

e întrunită. Singurul 
i“ e fot-

• ANUL ACESTA, cinstea 
de a găzdui întrecerile „Cu
pei recoltelor bogate", orga
nizate de Comitetul județean 
Mehedinți al U.T.C., ta co
laborare eu U.J.C.A.P., a re
venit comunei Gîrla Mare, ei- 
tuată printre localitățile rurale 
eu cele mai bune rezultate 
in campania agricolă. Și-au 
disputat intiietatea peste 200 
de conourenți la handbal, fot
bal, trfată și cros, Întreceri 
c iști gate pe toată Muia de 
sportivii comunei gazdă. • 
„CUPA MUNICIPIULUI BIS
TRIȚA LA JUDO" a reunit 45 
de sportivi din diferite județe 
ale țării. Iată pe cel mai 
merituoși dintre clștigătoril 
trofeului : Aurel Lungu
(C.S.M. Suceava), Dumitru 
On-estu (C.S.Ș. municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej) și 
Mthai Petrica (C.S.Ș. Bacău). 
Clasamentul pe echipe : 1. 
C.S.Ș. munielpliul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, X C.S.Ș. Pio
nierul Oradea, 3. C.S.Ș. Viito
rul C.P.L. Suceava. • PESTE 
SOO DE ELEVI ai Școlii ge- , 
nenale nr. 20 din Bacău au ' 
participat la „Crosul de toam
nă* desfășurat pe aleile car
tierului Cremenea. învingă
torii la diferitele categorii 
de virată : D—10 ani — Mi- 
haela Trifan șl Robert Dobre; 
11—12 ani — Loredana Luca 
și Gabriel Borta ; 13—14 ani 
— Cristina Ionescu și Mișu 
Roșea. • O INTERESANTA 
GALA Internațională de box 
a avut loc la Salonta intre 
echipa locală Metalul șl S.E. 
Balmazujvanos. în cel mai 
frumos meci, Nicolae Talpoș 
l-a Învins la puncte pe Varga 
Gabor, la categoria 60 kg. Au 
mal adus victorii (pentru 
gazde) loan Șerban. Alexan
dru Kallo. Ludovic Nagy și 
Ludovic Bagoși. • CURSUL 
DE INSTRUCTORI de gimnas
tică la locul de muncă, ini
țiat de Consiliul județean al 
sindicatelor Sibiu șl Încheiat 
la 30 noiembrie, a fost urmat

de „elevi" recrutați din ma
joritatea întreprtaderaor de 
Industrie ușoară din Sibiu și 
Cisnădie. Un asemenea curs 
se desfășoară in prezent și 
la Mediaș. • UN REUȘIT 
CONCURS rezervat posesori
lor de motorete „Mobra" s-a 
desfășurat la Iași, fa organi- 

de 
40 
de

re- 
Ti- Elena Ursii 

Odăgeriu 
Moisa 

STRU- 
un ve- 
pionie- 
în oo- 
județul 
din lo- 

favecinate 
Gușoeni

1 au 
-------  .____ _ handbal, 

fotbal, oină și probe atleti
ce. Trofeul a revenit repre
zentanților comunei organiza
toare, respectiv pionierilor 
din comuna Crețeni. • LA 
GRUPUL 6 INSTALAȚII DIN 
IAȘI a fost construită, prin 
muncă patriotică și cu mate
riale recuperabile, o arienă 
de popice cu două piste, pre
cum și un teren de handbal 
și altul de volei. La aceste 
amenajări sportive au fost 
prestate peste 4 000 de ore de 
muncă patriotică. • ETAPA 
județeană a „cupei 
U.N.C.A.P." la popice a avut 
loc pe arena Hidromecanica 
din Brașov (la proba de 60 
bile mixte). învingătorii : 
individual : Marfa Pleșa și 
Alexandru Lorincz_ (C.A.P. 
Bod-Colonie) 235 și,'respectiv, 
277 ; echipe :___________ ' ~
lonie 728 pd.

zarea comisiei județene 
motociclism. Dintre cel 
de participant! la cursele 
tademînare și viteză s-au 
marcat : N. Ctortescu, p. 
călău (C.U.G.), 
R.C.S.A.P.), Silvia 
(C.F.S.) șl Gabriela 
(Tehnoton). • „CUPA 
GURELUL DE AUR“, 
ritabil festival -sportiv 
resc, desfășurat anual 
muna Crețeni din 
Vilcea, a reunit elevi 
calitate și satele 
Glă viile, Mădulari, __ ,.
șl Ștefan ești. In program 
figurat jocuri de hand

zece sînt vechi, 
jumătate — noi. 
e bine.

Ce putem trece
In primul rind 

Țigănaș", apoi handbalul 
de la TEROM, la care se 
te adăuga judo-ul, care începe 
să aibă priză în întreaga țară.

lașul și-a asumat mari obli
gații. E vorba in primul rind 
de cei 34 de candidați (facem 
precizarea, candidați) nentru 
J.O.

Se așteaptă mult de la noua 
sală de atletism, „care o va 
depăși pe cea din Suceava". 
Se așteaptă mult mai mult de 
la rugby, care va avea un sta
dion în exclusivitate („5 000— 
6 000 de locuri, nu-i chiar ca 
pe Arms Park, vorba lui Dro
botă. dar e mare lucru să 
ștergi marcajul fotbalului 
să se vadă linia de 
așteaptă mult dp la 
canotaj de pe lacul 
și chiar de la baza 
arcul („țin minte, într-o 
me — spunea cineva — 
pretins că tirul acesta cu 
cui e o distracție străină, 
tasem, pesemne, că tirul 
arcul ar putea 
sport național,

La încheierea 
mai rămas cu 
și cu Drobotă. 
era grăbit, fugea la întreprin
dere — „am trecut doar cî- 
teva minute ca să nu uit că 
am fost sportiv"). Sînt la fel 
de îndrăgostiți de sport, „dar 
e destul de greu să faci per
formantă. timpul s-a micșorat, 
programul e sofisticat — n-am 
spus prin asta că e întotdeau
na mai bun" (Drobotă)... și e- 
terna poveste a plecării vîr- 
furilor. Așa se face că în ora
șul care l-a dat pe cel 
bun gimnast al tării 
Grecu) nici nu se face 
nastică. 
ricît ar 
este !

Fetele
14 ani.
„dar fac sport. 
Ieși 1“ 
Nadiei 
faptul 
nerație 
mobiliza, pentru că unii 
unele ar putea 
e imposibil să 
dată, acolo, 
tului, care s 
cîteva nopți

„Nu-i mai 
Insă, că nu 
tul ca să-i 
pe studenții 
guri și surle în tribuna 
Romilă și să-i aducem jos, pe 
stadion".

Va cîștiga sportul studențesc 
ieșean marea bătălie cu Dis
coteca ? Sperăm că da. în 
cinstea Iui Dănut Grecu și a 
Maricicăi Puică...

la plus ? 
„luptele

C.A.P. Bod-Co-

la : Victor Ma- 
Toma, Eugen 

~ Iile
Relatări de 

nafu, Florian 
Teirău, Francis Darvașl, 
Ionescu, Pavel Geornolu, Ale
xandru Nour și Carol Gruia.

că

lui 
fete 

poa-

nu 
ca 
Se 
de

22"). 
baza 
Dorobantu 
de tir cu 

vre- 
s-a 
ar- 
Ui- 
cu 
defi un fel 

ca și oină").
discuțiilor, am 

Aurelia Căunei 
(Dan Irimiciuc

mai 
(Dănut 

gim- 
Chiar așa să fie? O- 
părea de ciudat. așa

Iui Drobotă, de 12 și 
nu fac performantă, 

să fim înțe- 
(Efortul extraordinar al 

Comăneci, pe lîngă 
că a magnetizat o ge- 
întreagă, poate și de- 

sa.u 
să-și spună că 
ajungi vreo- 
vîrful Everes- 
deplast pentru 
Moptreal).

adevărat.

in 
s-a 

la 
i puțin 
am făcut încă to- 
luăm de minute 
așezați cu stea- 

lui

Incepînd de astăzi și pînă 
duminică (în fiecare zi de la 
ora 9) in Sala sporturilor din 
CIuj-Napoca se desfășoară ul
timul act al sezonului compe
titions! de tenis de masă: fi
nalele campionatelor indivi
duale. Se vor afla în concurs 
aproape IOC de jucători și ju
cătoare de la toate cluburile 
și asociațiile din tară cu sec
ții dc tenis de masă, care-și 
vor disputa titlurile în probe
le de simplu și dublu. Pentru 
cîștigarca celor cinci cununi 
de «campioni vor concura atit 
reprezentanții tinerei genera
ții — unii dintre ei cunoscuți, 
dar și alții in plină afirmare 
—, cit și sportivi consacrați. 
La feminin, Oiga Nemeș (în
frățirea Tg. Mureș), dețină
toarea titlului, va trebui să 
facă fată uncr jucătoare te-

.cum sînt Maria Alboiu 
l.l.R.U.C. Bucu- 

Urzică (Faimar 
Magdalena I.eszay 
ș.a , in timp ce

na cc
(Progresul 
rești), Liana 
Baia Mare), 
(C.S. Arad) . .
Andrăs Fejer (C.S.Ș. Odorhe- 
iu Secuiesc) va trebui să lup
te dm greu pentru a se im
pune, din nou, în fața lui 
P. Baldaii, S. Crișan (Univer
sitatea Craiova), S. Doboși 
(C.S.M. Cluj-Napoca), Șt. Mo
raru, S. Cauri (Progresul 
I.I.R.U.C.) etc. In ceea ce pri
vește probele de dublu, este 
mai greu de spus care va fi 
evoluția la fala locului, ținind 
seama că există multe fluc
tuații în. formarea cuplurilor. 
Anul trecut, spre exemplu, la 
băieți au ciștigat S. Crișan și 

mixt MariaA. Fejer, iar la 
Albciu cu S. Moraru.

(Urmare din pag. 1)
— La fel de greu ca și 

atunci cind am hotărît să nu 
concurez in 1982 în fiecare 
seară din prima săptămînă la 
Snagov îmi făceam bagdjele să 
plec acasă. ™—”■
nuit, și 
lele, și 
mantei.

-— Ce 
absență 
limpicâ- 
trei sezoane? Ai pierdut mult?

— Nu pot să știu acum. Vom 
vedea abia la primăvară și 
mai ales la vară, la con
cursuri. lot spune deocamdată 
că unele piste de control, pe 
distante mai mari decit kilo
metrul oficial al cursei, pe 
egre le-am tras la sfirșitul pe
rioadei de antrenament pe apă 
din octombrie, m-au făcut pur 
și simplu să mă sperii. Timpii 
realizați, foarte apropiafi de 
recordurile personale din peri
oada vîrfului de formă spor
tivă ml-au redai încrederea 
propriile posibilități. A fost 
revelație.

r- Lotul mare Se află 
pregătiri Ia Mangalia...

— Am venit aici cu lotul de 
perspectivă, fete selecționate 
in acest an. Acum am luat 
pregătirea de la început, de la 
temelie, nu suportul atletic. 
Snagovul a fost în primul -ind 
o probă pentru orgoliul n-.eu.

— Și mai departe?
— Mă întorc imediat 

București unde încep antrena
mentele la bac. Apoi, după e- 
xamen, urmează pregătirea 
iarnă, la Piatra Arsă.

— Pentru că aminteai 
„"Suportul atletic", pentru 
ai ajuns o mare vedetă a 
notajului mondial și datorită 
trecerii prin atletism, am vrea 
să știm ce înseamnă azi atle
tismul pentru Sanda Toma?

cu 
cu

Apoi m-.-im obiș- 
schiful, și cu vis- 
atmosfera perfor-

înseamnă un an 
pentru campioana 

mondiala-neînvirisă

de 
o- 
în

in
o

la

la

de

de 
că 

ca

ADMINISTRAȚIA DE SIĂI LOTO PRONOSPORI INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII 

AUTOTURISMELOR LA LOTO 
DIN 26 NOIEMBRIE 1932

FAZA I : Cat. 1 : 1 variantă 
25% — autoturism Dacia 1 300 ; 
eat. I : 4 variante 100% a 15.932 
lei șl t variante 25% a 3.933 lei; 
cat. > i 13 variante 100% a 4.111 
lei jm 41 variante 25% a 1.028 
lei ; cat. 4 : 57,50 variante a
1.662 lei ; cat. 5: 145,25 vaiiante a 
•58 lei; cat. C : 253.75 variante a 
•77 lei ; cat. X : 1.586,25 variante 
a 100 jiei. Report Ia categoria 1 : 
4O7.ir /lei.

FAZA a Ii-a : Cat. A : 10 va
riante — autoturisme Dacia 1 300 
(70.000 lei); eat. B : 4 variante — 
autoturisme Trabant 601 (45.200
lei).

Tragerea obișnuită Loto dc as
tăzi, 3 decembrie 1082, se tele
vizează ta direct începtad de la 
ora 17.25.
MARI SUCCESE PERM-rtWgNTTE 

LA LOZ IN PLIC
La sate șl orașe, Lozul ta plic 

oferă șanse permanente de mari 
cîștiguTi in autoturisme șl im
portante sume dc bani.

pasiune. Mă uit 
televizor cind e 

ani fost, in
— O veșnici 

cu plăcc~c la 
un concurs mare, 
vară, pentru că pm avut timp, 
la toate concursurile pe stadi
onul „2i August", le-am văzut 
pe Vali și Anlșoara bătînd re
cordul mondial la săritura in 
lungime.

— lîămînînd la atletism, cred 
că știi că ți-am comparat ca
riera cu cea a semifondistului 
australian Herb Ellictt. neîn
vins, acum două decenii, la 
1 500 m și o milă timp de trei 
am. S-a retras cu aura invici- 
bilității

— Am 
voi da 
ce v~i 
Încerc să prelungesc răstimpul 
piuă după finala olimpică de 
la Les Angeles...

Se .mai poate azi?
spus cîndva că mă 

la o parte abia după 
pierde prima cursă.

Oricit ne-am 
fa actuala ge 
voleiului nost- 
sele ei de a 
vitate pe plan 
dăm tn cele d 
nu faoem dec 
Un rezultat m 
mătorli doi-tre 
re, poate 11 i 
jurări fericite, 
perspectivele 
— l-am întreb: 
Dumitrescu c; 
Claudlu Murgu 
fa acest an C 
lot de juniosu 
ani. Un lot c 
impresie la u 
țlon.al la Bacăi 
echipa similar; 
6 ori în tot i 
generația tinăr 
tule elemente 
jucătoare de n 
petitive sub t 
plan 
puns 
ne-a 
toare 
tr-un ___
Tatiana Popa 
înălțime). Viol 
Dana Coșovear 
Nedelcu (16—1 
lescu (16—189), 
(16—177), Corin 
Anca Alcxandi 
tilla Sencovici 
Dumitrescu 
Chitic (13—184) 
(15—183), Mire, 
Ruxandra Pa 
Daniela îacob 
ta Ene (15—18

intcmațh 
cumoscu 

furnizat 
de reală 
lot lărgi

O primă 
prinzi toarc, 
bucureșteati 
Diviziei „A 
meciuri in 
te la «list 
două jocu 
(10), iar o 
jumătate di 
suprem p< 
programare 
pelor de a 
ficiale în s 
pregătesc, 
ideea negă 
tului fiecăr 
de a-și 
cît mal bi 
ția de gaz 
tot atlt 
vărat este 
timul timp 
jocuri fa c 
priu“ să C 
victoriei. A 

' vat scădere 
tatoriior de 
nevoie de 
al Expoziții 
Rapid — E 
de progran 
rență. In a 
cătorilor șl 
suporteri a 
tlve, la jo 
Încă de Db 
uneori dom 
matori. Cît 
ce să mal

„CUPA
Pe poligon 

Victor Babeș 
„Cupa Clujul

24 DE ORE LA CLUBUL PROGRESUL
[Urmare din pag. 1)

natc pc probele dc dublu : 
Moraru — Cauri, Maria Al- 
boiu — Olga Nemeș, Cauri — 
Maria Păun, Moraru — Maria 
Alboiu", ne spune Maria A- 
lexandru. PE TERENUL DE 
ZGURA AL FOTBALIȘTILOR, 
patru grupe de copii (născuți 
între 1968 și 
conducerea 
gen Iordache și Adrian Rusu, 
se antrenau fără supraveghere, 
cei doi tehnicieni fiind 
pă spusele copiilor — 
bină. Au apărut ulterior, 
bii în ținută de stradă, 
eram Ia niște planuri", 
spus Eugen Iordache : 
am antrenament acum", 
scuza (dar se acuza!) __
mai tînărul Adrian Rusu. ÎN 
SALA DE SCRIMA, un puști 
îndrăgostit de...... i ' '
chetari" și clubul 
Cătălin Stoica, în 
12 ani. „Vreau să 
sabrer renumit".
el se antrena asiduu cu 
Mocanu. PARCUL SPORTIV 
PROGRESUL, din str. 
Staicovici — ne spune 
președintele clubului. 
Novac — are 76 de 
din care 18 constituie 
fața sportivă.
FOTBAL, 
de neinvidiat 
diviziei „B“. 
verificare cu 
Moldoveanu, 
pei : „Dacă 
retur 5

1971), de 
antrenorilor

sub 
Eu-

— du- 
la ca- 

am- 
„Lu- 
ne-a 
„Nu 

se 
mult

,cei trei muș- 
Progresul: 

vîrstă ’ de 
ajung un 

Deocamdată. 
Gh.

dr. 
vice- 

Costin 
hectare, 

supra- 
ECHIPA DE 

acum într-o poziție 
în clasamentul 
avea meci de 

Abatorul. P. 
antrenorul echi- 
vom pierde în 

puncte, va fi

mult 1 Deci, 
de retrograda 
TRUL DE CC 
fiecare grupă 
mingi de foit 
tru antrenam- 
joc. DIN GE 
BASCIIETBA 
de prof. Gcoi 
tina Gheorgh 
nisa Bucur ( 
Almășan (13 
1,80 m, au îl 
tul reprezenti 
luat la „Cup 
SALA MICĂ 
lupte Staîcu 
rea" un grup 
din care trei 
bească pentru 
la apropiata 
nă“, de la B 
și vicecampic 
48 kg. Cornel 
ANDREI, vie 
Ia cat. 100 k 
tor român d 
selecționat în 
era așteptat, 
4 TERENURI 
săpate 
drenare în 
margine, 
păstrată la t 
rea primăver 
DE GIMNAS’ 
TINERE, cu 
in acest an 
ficii", ne sp 
tele Ștefan 
amiază 180 • 
la 14 la 76 
vîrstă" : Ni, 
tr-o formă f

pen*
în



JIE PROMIȚĂTOARE 
MEIUL FEMININ
i cu gabarit și calitâți acrobatice • 6 
ri asupra echipei similare a Bulgariei
să credem 
matură a 

n, în $an- 
rjompctiti- 

ițional, ne 
seama că 

3 amăgim, 
rii în ur
la senioa- 
or lmpre^ 
sînt însă 

depărtate ? 
of. Mircea 
pre un ă cu 
s-a ocupat 
tirea unui 

14 și 17 
ăcut bună 
1 interna» 
e a învins 
Zgârie! de 
tîlniri. „In 
ăsesc des- 
e pot ieși 
oare, corn- 
sectele pe 
ne-a răs- 
Tieian. Și 

de jucă- 
:tivă (din- 
reo 30) : 
— 184 cm 

1 (17—180), 
79), Emilia 
ia Negu- 
1 Dulică 
u (16—173), 
5—174), O- 
j, Gabriela

Mariana
Ia Marian 

c (15—181), 
(15—181), 

, George- 
:a Beșta

(15—174), Cristina Busnosu 
(14—186) etc. Fete înalte cu ca
lități fizice, unele dintre ele e- 
voluînd și în echipe fruntașe ale 
primei divizii de senioare. Desi
gur, numai calitățile fizice nu 
sînt suficiente pentru a fi în 
curînd jucătoare de talie inters- 
națională. Dar prof. Dumitrescu
— vechi și priceput teh
nician, recunoscut prin exigență
— ne argumentează : „Au cali
tăți specifice și acrobatice mult 
peste vîrsta lor... Am lucrat cu 
ele mult pentru îmbogățirea ba
gajului tehnic, pentru însușirea 
deplină a abc-ului, fiindcă nu 
toate îl au, pentru oordonarea 
mișcărilor. Și pentru că fără 
toate acestea nu se poate trece 
cu adevărat la tactică. Dar pen
tru ca acest nucleu să dea o altă 
față voleiului nostru feminin 
este necesară o condiție : gene
rația ’66—’68 să fie păstrată în 
același nucleu (nu numai din 
motive legate de nivelul de pre
gătire tehnico-tactică ci și de 
ordin educativ), care să se pre
gătească pentru obiectivele vâr
stei : „Cupa Prietenia" peste 2 
ani și campionatul european 
peste 4 ani, la care apreciez că 
formația noastră se poate numă- . 
ra prinți protagoniste... Apoi, 
vom avea și o bună echipă de 
senioare".

O condiție care nu vedem de 
ce ar trebui încălcată. Nu ne 
rămâne decît să așteptăm confir
marea acestor aprecieri și, deci, 
în perspectivă, o redutabilă 
chiipă feminină a României 1

Aurelian BREBEANU

e-

:uplaje
itare, Bur- 
programul 

îminică al 
Iei : patru 
>&li (situa- 
preciabile), 
eeași oră 
— după o 
Argumentul 

astfel de 
rtața echi- 
artiidele o- 
care se si

puține

Șl LA VOLEI?
Oare nu se poate întreprin

de nimic pentru remedierea 
acestei situații ? Rezolvarea 
problemei programării jocuri
lor. din primul eșalon măcar 
— sub mai 
este cazul, 
prezență a 
a Comisiei 
chiar atît 
pot cupla, _______ .___
tație, sau prin sistemul reci
procității tur-retur.

sau două 
Capitală 
nu uităm, ___ . .
Divizia ,,A“ 3 echi
pe masculine și 4 fe
minine) și la ore ca
re să permită vizio- 

: către un număr cit

atenta și, dacă 
mai autoritara 

F.R.V., nu numai 
munlcipaie — este 
de grea ? Nu se 
eventual prin ro-

jocurile 
săli din 

(care, să 
, are în

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Acest derby de tradiție
1 fotbalului nostru a adunat, sub 
■ zi de primăvară, peste 10.000 

de spectatori la arena din șos
I Ștefan cel Mare. „Oaspeții" au 

cîștigat la scor, și au. cîștigat
I pe merit, pentru că a‘u jucat 
I, mai bine și mai serios în fața 

unui adversar lipsit de axul 
central (linia de mijloc) și de 
ambiție. Scorul s-a deschis în 
min. 11, cînd ȘT. POPA a exe
cutat cu efect o lovitură li
beră directă de Ia 17 m. Cam
pionii vor avea șansa egalării 
prin Iordache și Văetuș în min. 
12 și 23, însă cea mai mare 
ratare îi aparține lui Șt. Popa, 
care șutează imprecis în min. 
33. Steaua va intra, însă, la 
cabine cu un avantaj de două 
goluri, grație punctului înscris 
în min. 41 de IOV AN, care a 
făcut o cursă bună, a centrat, 
Cimpcanu II a trimis balonul 
spre gol, dar acesta a ajuns Ia 
fundașul dreapta al steliștilor 
care a înscris din ofsaid, in- 
trucit nu avea doi adversari 
mai apropiați de linia porții, 
începutul reprizei secunde pre
zintă un „11“ dinamovist ceva 
mai insistent. In min. 56, FI. 
Marin intră la minge, in fața 
lui Tălnar. arbitrul decide pe-

I
I
I
I
I
I
I

JJ

„CUPA A 35-a 
A PROCLAMĂRII

PUHOIUL PEDIEȘTI - S. C. BACĂU 2-1 (2-1)

la _ . 
renul pro- 

obținerea 
de obser- 

sului spec- 
cîndva era 
îl central 
a un meci 
întreținută 
.. concu- 
rudele ju
rnal fideli 

'.or res'pec- 
* vo-lei, și 
, se adună 
zed de a- 

plătitori,
!

denarea . . _ _ .
mai mare de iubitori ai vo
leiului ? N-ar fi un sprijin 
real, nu numai pentru activul 
federal, dator să verifice ca
litatea pregătirii, ci și pen
tru jucători, antrenori și ar
bitri, care ar avea astfel po
sibilitatea să-și compare pro
priile evoluții cu ale celor
lalți. din meciul anterior sau 
următor ?

Iată numai cîteva 
numeroasele întrebări 
nasc dintr-o aparent 
problemă a programării jocu
rilor.

dintre 
care se 
banală

Mihail VESA

JULUI" LA TIR REDUS
i parcul 
desfășurat 
tir redus.

de trăgători 
fruntașe din
, C.S.U. o-
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evo-
ÎN
de

ei, 
Ia

JRESTI>
ipa precis 
A CEN- 
JUNIORI, 

>ar - două 
una pen- 

i pentru 
MICILOR 
antrenate 

lisie, Cris- 
ni), De- 

Delilah 
>ate avînd 
te din lo- 
e a 
:nia“. 
îorul
i „fugă- 
ci juniori, 
iu să slă- 

■. greutatea 
de toam- 

rintre 
leanie
i. VASILE 
>n mondial 
irul luptă- 
sco-romane 
a Europei, 
iră la club. 
ENIS erau 
nai bună 
nloios. Pe 

iere. zgura 
i aștepta- 
CENTRUL 

IE ÎNTRE- 
„ne-a adus 
lei bene- 
cepreședin- 
i), după- 
soane, de 
decan de 
Ifageru, în- 
e invidiat).

Au participat 42 
din patru cluburi 
țară: C.S.U. Brașov, 
radea, C.F.R. Arad și C.S.U. 
Medicina Cluj-Napoca. Dintre 
rezultatele înregistrate: pușcă 
10 m, seniori: 1. I. Rostaș (Me
dicina) 553 p. 2. —
(Medicina) 546 p;
Eva Olah (C.S.U. Brașov) 377-

Maria Chiivu ^(Medicina) 
Lupău 

junioa- 
(C.S.U.
II: 1.
314 p;

p, 2.
375 p; juniori 
(CS.U. Brașov) 
re I: ). Dana 
Brașov) 369
S. Micușan 
junioare II: 
liță (C.F.R.)

M. Dumitru 
senioare: 1.

p; juniori
(Medicina)
1. Carmen Nicu- 

.... 299 p.
I. POCOL — c<5resp.

Un nou prilej

5 DECEMBRIE 1982
tragere excepțională %
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nalty și IORDACHE transfor
mă plasat. Se va relansa jo
cul ? Nu, pentru că gazdele nu 
au tonusul moral necesar, în 
timp ce Steaua joacă exact în 
apărare și domină jocul cu li
nia sa de mijloc. După cîteva 
ratări normale (Iordache — 
min. 64, Cimpcanu II — min. 
84), campionii sînt la un pas 
de egalare în min. 83 prin Văe
tuș. Și, drept urmare, Steaua 
are un sprint irezistibil, cu 
două goluri în ultimele două 
minute (IOVAN-, — după o 
cursă de 40 m și CIMPEANU 
II, care a împins in poartă 
mingea scăpată de I. Dinu, 
portarul de rezervă de la Dina
mo Victoria).

Arbitrul bucureștean M. Ni- 
culescu a condus satisfăcător 
următoarele formații: STEA
UA : Nițu — IOVAN, FI. MA
RIN, BELODEDICI, Fodor — 
STOICA, Mureșan, ST. POPA, 
MAJARU — D. Zamfir (min. 
73 Barbu), Cimpcanu II. DI
NAMO : I. Dinu — Vlad (min. 
67 Cojocaru), C. Dinu (min. 46 
Dumitrescu), I. MARIN, Stă- 
nescu-Mulțescu, L. Moldovan, 
Stredie — Țălnar, IORDACHE, 
Văetuș.

Mircea M. IONESCU

PLOIEȘTI, 2 (prin telefon). 
Joc frumos, antrenant. Băcă
uanii își verifică multi jucă
tori tineri, ca și Petrolul, dar 
cu mai puțini titulari lipsă. 
Asa stind lucrurile, ploieștenii 
au privit cam „de sus" meciul 
și sancțiunea a venit repede 
In min. 7, PENOFF -a' ratat 
cu poarta goală, dar, in min. 
8, lot el a trecut dc... libero-ul 
Jipa (da, portarul!), a șutat dc 
Ia 30 m și a înscris. Apoi, Pe
trolul a văzut că nu-i de glu
mă, a dominat cea mai mare 
parte din timp, a plimbat 
mingea de a amețit-a și n-a 
marcat decît de 2 ori. în min. 
18, Ia un corner scurt, a în
scris COJOCARU. din apropi
ere, iar în min 33, cu un șut 
de la 25 m, TOMA a pro

pulsat baionul Ia ,.vinclu". Au 
mai ratat Grigore, Bulufei, 
Pană și Toma. iac Chitara a 
șutat in bară (min. 40). Meciul 
a plăcut celor 4 000 de spec
tatori. Arbitrul S. Itotărescu 
(Iași) a condus satisfăcător e- 
chipelo PETROLUL: .Tipa — 
COJOCARU (min. 79 D. Crin- 
gașu I), STANCIU, B’.JTUFET, 
Toma — Grigore, Cozarec, 
Pancu — Gălățeanu (min. 40 
PANA), Simaciu (min. 46 Bra- 
tosin), CĂLIN. S. C. BACĂU : 
Popa — Elisei (min. 46 An- 
ghcl). BOTEZ, Arteri. Ar.dro- 
nic — I. SOLOMON, Soșu, 
Viscreanu — PENOFF, Ene, 
Chitaru (min. 80 Lunea).

Constantin ALEXE

POLITEHNICA IAȘI-C.S. TIRGOVIȘIE 1-2 (0-0)

POll“ TIMIȘOARA - A.S.Ă. TC. MUREȘ 3-1 (2-11)
TIMIȘOARA, 2 (prin tele

fon). — Gazdele au * reușit, 
mai ales în prima repriză, un 
joc frumos, combinînd 
în teren, fapt care le-a 
un avantaj binemeritat la 
ză. Cele două goluri ale 
prizei au fost realizate 
ANGHEL (min. 24) Ia o 
tură liberă și 
27),
Pe 
sonală. Repriza a doua n-a 

mai fost așa de reușită 
prima. în echipa Politehnica 
au fost schimbați patru jucă
tori, ceea ce a înlesnit oaspe
ților să iasă mai mult la atac, 
într-o asemenea situație, BIRO 
I (min. 58) a șutat puternic

PALEA
care a șutat de 
după o acțiune

Repriza a

reușit 
adus 
pau- 

re- 
de 

lovi- 
(min. 

aproa- 
per-

ca

din careu fără speranțe pen
tru portarul Suciu. Gazdele 
reușesc, totuși, pînă Ia urmă 
să mai înscrie incă un gol 
prin același PALEA (min. 70). 
M. Man (Cluj-Napoca) a ar
bitrat foarte bine următoarele 
formații : POLITEHNICA : Su
ciu — Șunda (min. 46 Ștefa- 
novici), Păltinișan, Manea. 
Murar (min. 44 Lehmann) — 
Woltz (min. 46 Bocănici), Bo
boc (min. 70 Cărpinișan), BO- 
ZEȘAN — ANGHEL. PALEA, 
T. Nicolae (min. 46 Giuchici).

(min. 
Gali 
I — 

(min.

TÎRGOVIȘTE, 2 (prin tele
fon). Echipa locală s-a 
descurcat destul de greu în 
fața Politehnicii Iași. care, cu 
mici excepții, a prezentat în 
teren o formație de perspec
tivă. Prima repriză a aparți
nut tîrgoviștenilor, care au a- 
vut o suită de ocazii de gol. 
ratate însă de I. Marin și 
Petre. Ieșenii au fost și ei la 
un pas de gol. șutul surprin
zător, din min. 40, al iul Tă- 
nase nimerind bara. Repriza 
secundă a fost și ea echili
brată, dar mai bogată în faze 
de poartă și cu multe suspan
suri. Scorul a fost deschis, in 
min. 59, de PAVELIUC, cel 
mai bun jucător al ieșenilor. 
ISAIA a egalat, în min. 67, 
el rcluind, cu capul, Ia cor
nerul executat de Aelenei; iar 
in min. 76, AELENEI a în

scris golul victoriei, dintr-o 
pasă primită de Ia Constantin. 
De menționat că, In min. 73, 
Kerezsi a luftat în careul mic. 
iar în min. 85 Paveliuc l-a 
imitat, i

A arbitrat bine M. Constan- 
linescu (București), POLITEH
NICA IAȘI : Dohoț — Dima, 
Gheorghiu. AGACHI, C. IO
NESCU — PAVELIUC. Ke
rezsi, Tănase (min. 46 Florean) 
— Burdujan, M. RADU. I. 
Soare (min. 86 Hoșan). C. S. 
TIRGOVIȘTF. : Voinea — Ni- 
culescu, DUMITRESCU. AGIU, 
Turcu (min. 46 T. Romică) — 
CONSTANTIN, I. Marin (mini 
46 ISAIA). Grozavu (mjn. 46 
Aelenei) — Lucian (min. 68 
Ghioaca), Petre, GREACA.

Stelian TRANDAFIRESCU

A.S.A. : Varo — Marten
65 Jere), JENEI, Costin, 
— Monoki, Dulău, BIRO 
Both II, Ciorceri, Bodoni 
65 Horvath).

.11111 PETROȘANI - COIHINUl HUNEDOARA 1-2 (1-0)
Un meci în care fiecare e- 

chipă a dominat cite o repriză, 
în prima, Jiul a' fost mult mai 
insistentă, a combinat, uneori, 
în viteză, în timp ce Corvinul 
evolua lent, deseniud pe gazon 
ca la antrenament. în timpul 
dominării Jiului am notat 
un șut al lui Szekely (min. 15) 
și mai apoi golul realizat, in 
min. 38, de MIRCEA MARIAN. 
Repriza a doua a fost a hune- 
dorenilor, care jucind cu mai 
multă ambiție, au reușit să ter
mine partida învingători. Cele 
două goluri au fost realizate 
de TÎRNOVEANU (în min. 49 
el a împins, de'aproape, in pla-

să un balon respins defectuos 
de apărarea Jiului ; in min. 
80 a șutat puternic Ia vinclu 
după o acțiune personală de 
toată frumusețea).

A arbitrat bine R. Cimpcanu 
(Arad): JIUL : I. Grigore — 
P. Grigore, M. Popa, VIZITIU, 
Szekely — Varga (min. 60 Ni- 
chimiș), Șumulanschi, Dina — 
BALUȚA, M. MARIAN, Stana. 
CORVINUL : Rus — BUCUR, 
Dubinciuc, Gălan, Bogdan (min. 
46 Dănăeață) — Bădilaș, Oncu, 
PETCU —TÎRNOVEANU, Co
jocaru, 
Păsat).

F.C. OFT-F.C.
PITEȘTI, 2 (prin telefon). 

Meci plăcut, urmărit de peste 
2000 de spectatori. în echipa 
lui Dobrin au evoluat o serie 
de tineri cu reale perspective. 
Prima repriză a aparținut gaz
delor, care au concretizat supe
rioritatea lor prin frumosul gol 
inscris de TURCU, în min. 32. 
în partea a doua a întîlnirii 
jocul a fost echilibrat, pitcșle- 
nii au insistat mai mult în a- 
tac, dar Ignat, Turcu și Toma 
au ratat ocazii bune de gol. 
In niin. 65, IAMANDI execută 
splendid o lovitură liberă, de 
la 20 m, și inscrie, cgalind : 
1—1. în min. 75, oaspeții au un

ARGTȘ 2-1 (0-1)
contraatac rapid și PIȚURCĂ 
introduce, cu capui, balonul în 
plasă.

Arbitrul C. Glicorghiță (Brăi
la) a condus bine următoarele 
formații: F.C. OLT: VINDT 
— PREPELIȚA, Balaur, Despa. 
Șișoe — Ioneșcu, State (min. 
70 Dinciu), Popcscu — IA
MANDI, Bărbulescu, PIȚUR- 
CA (min. 81 N. Badea), F.C. 
ARGEȘ: Iliescu — Voicu, G. 
Badea, Iosif, Aleman — Gabor, 
IGNAT, TOMA — Nichinici 
(min. 62 Mușat), TURCU, Tei- 
cu (min. 50 Morometc).

Hie FE1EANU, coresp.

CHIMIA RM. VÎICEA — UNIV. CRĂIOH 2-11 (2-0)
Crmenișan (min. 80

Modesto FERRARINI

SPOIHBI STUDENȚESC-F.C. CONSTANTA 0-2(0-0)
Joc plăcut, cu numeroase 

faze la ambele porți. Prima 
repriză a aparținut studenți
lor. După pauză, echipa de pe 
litoral s-a instalat in jumăta
tea de teren adversă, domi
nând cu autoritate. Prima fază 
de gol s-a derulat în min. 12 
cînd Meszaros (fiul fostului

de mari succese I

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

estra
de nu- 
JOACA

international de la Steagul ro
șu Brașov) s-a infiltrat pe 
partea dreaptă, a centrat pre
cis și A. Munteanu a reluat 
din voleu peste „transversală". 
Oaspeții au beneficiat și ei 
dc o bună situație, în min. 22, 
prin Rusu, care de Ia numai 
6 m a ratat cu poarta goală. 
La reluare, F.C. Constanța, cu 
efectivul complet, a pus stă- 
pinire pe joc și și-a creat 
numeroase situații de gol iro
site însă de Penîu. Zahiu și 
Ivan. Ei au reușit totuși să 
deschidă scorul prin... autogo- 

...... (min. 32). Cu 
de final, cen- 
a fost fracți
ile I. CONS-

RM. VÎLCEA, 2 (prin tele
fon). Gazdele încep in forță 
partida și chiar în min. 2 re
ușesc să deschidă scorul prin 
BASNO, care a transtoruiat 
peuaity-ul acordat ia un fault 
comis asupra Iui Lasconi. Vîl- 
cenij se află in continuare la 
cirma jocului și in min. 20 
fundașul CINCĂ expediază un 
șut violent, din afara careu
lui, care-l surprinde pe porta
rul Bărăgan, acesta scăpind 
mingea cin miini in plasă. La 
acest scor echipa locală slă
bește ritmul, permițînd tine
rilor jucători craioveni să e- 
chilibreze jocul.

Arbitrul I. Biră (Agnita) a

condus bine următoarele for
mații: CHIMIA: Roșea (min. 
46 Nedea) — leleșpan. BASNO 
(min. 43 Udrea), Preda (min. 
46 Tudoroiu), CINCA — NI- 
CULCEA imio. 43 Dogaru), Io- 
van (minv 46 Strimbeanu), 
CARABAGEAC (min. 46 Cio- 
fîcă) — Diaconescu (min. 46 
Păuna; min. 65 Udrică), Las- 
coni (mih. 46 Gîngu), VERI-' 
GEANU (min. 46 Văcariu). 
UNIV CRAIOVA: Bărăgan — 
Murgoci, Ruicoa, Găman, Or-1 
buîeț — Smarandache. Crețu 
(min. 76 Pachia). F1RÂNESCU 
— Pîrvoiu. A. POPESCU, 
TRESCH1N (min. 66 Luță).

S. GEORNOIU, coresp.

autoturisme
300"

3ANIAUT0TURISMEEXCURSII
ț-U R S S. «R P flutgaiia

Agențiile iote Pronosport

„Dacia

g| 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

vâ stau Ia dispoziție
pfnâ siinhâlâ I decembrie 1982 inclusiv

Iul lui PREDA 
6 minute înainte 
irarea Iui Zahiu 
ficată, cu capul, 
TANTI NESCU.

Arbitrul V. Porumboiu (Vas
lui) a condus foarte bine e- 
chipcle- SPORTUL STUDEN
ȚESC: Trică (min. 46 CRĂ
CIUN) — LICA, Iliescu (min. 
81 Olaru). L. Petre. C. IO
NESCU — Preda, MESZAROS 
(imn. 31 Petrescu; min. 69 M. 
Nicolac), A. MUNTEANU — 
Gh. Georgescu, Lala. A. Ge
orgescu. F. C. CONSTANTA: 
Nicolae — Pureărea, ANTO- 
NESCU, ZAHIU, Turcu (min. 
46 Caramalău) — PETCU. Ma
rinei, Panaite (min. 46 I. 
CONSTANTINESCU) — Rusu 
(min. 53 Ivan), Pcniu, I. Mol
dovan (min. 46 Cache).

BĂLĂCI, GABOR
(Urmare din pag. 1)

cînd vom folosi și datele cele 
mai „calde" din ambele tabere, 
iată veștile la zi privind lotul 
nostru reprezentativ. Diminea
ța. înainte de plecarea de la 
Mol, Boloni și Ungurcanu, ca
re au suferit ușoare accidentări, 
au fost supuși unui tratament 
fizioterapie. Pe aeroportul din 
Milano, o adevărată armată de 
reporteri și fotoreporteri s-au 
repezit la jucătorii noștri, cău-

Șl CĂMĂTĂRII
tîndu-i cu deosebire pe llalaci, 
Gabor și Cămătarii. După că
lătoria cu autocarul la Floren
ța și cazarea la hotelul „Crest", 
unde sînt găzduiți, fotbaliștii 
noștri au făcut un ușor antre
nament (de dezmorțire).

Mîinc (n.r. — azi), echipa va 
face tin ultim antrenament (și 
de acomodare), la ora jocului 
de sîmbătă, pe binecunoscutul 
Stadio Comunale din Florența, 
acolo unde va avea loc partida 
cu Italia.

SELECȚIONATA DE TINEREI ÎNVINSĂ IN II8IĂ

Cheorghe NERTEA

TRIPOLI, 2 (Agcrprcs). —
Joi s-a disputat la Tripoli cea 
de-a 2-a întilnine amicală din
tre selecționata de tineret a

României și prima reprezenta^ 
tivă a Libiei. Meciul s-a în« 
cheit cu scorul de 1—0 (0—0) 
în favoarea sportivilor libicni.



A Vlii-a ediție a C. M. de handbal feminin A IX-a EDIȚIE A JOCURILOR ASIATICE
DEBUT SUB AȘTEPTĂRI AL ECHIPEI NOASTREa
Astăzi, un meci decisiv: România —Bulgaria
MISKOLC. 2 (prin, telefon). 

Joi după-amiază au început, 
in trei orașe din Ungaria. în
trecerile turneului final al ce
lei de a VIII-a ediții a C-M. 
de handbal feminin.

în debutul reuniunii din Sala 
sporturilor din Miskolc, repre
zentativa României — compo
nentă a grupei 13 — a terminat 
la egalitate partida cu Coreea 
de Sud • 22-22 (11—10). Este, 
desigur, o mare surpriză, neplă
cută pentru toți cei care mi
zează pe calificarea handbalis
telor noastre în turneul final. 
Echipa a intrat in teren stăpi- 
nită de trac și emoție, evoluînd 
crispat, comițind nenumărate 
greșeli și nereușind să-și fruc
tifice șansa nici atunci cînd i-a 
surîs. Pase la adversare, in aut 
iau aruncări lipsite de forță, o 
apărare fără aplomb, greoaie 
repliere intîrziată — iată ce ' 
caracterizat jocul formați?* 
noastre în a eastă primă întîl- 
liire. Adversarele, iuți, abile, au 
speculat degringolada și <u ob
ținut un nesperat „egal", In 
min. 6 era 1—1, iar în min. 8 
sud-coraencele își păstrau a- 
vantajul (2—5). Avînd o mai 
bună valoare, greu și cu efor
turi exprimată, handbalistele 
românce au remontat și în min. 
21 avantajul de trei goluri tre
cuse de partea lor : 9—6. Se 
părea că, deși cu dificultate, 
fetele noastre vor cîștiga întil- 
nirea. Această opinie se baza 
pe evoluția scorului : 15—13

(min. 37) și 22—19 in min. 52. 
La acest scor, echipa noastră a 
avut trei contraatacuri, pe care 
le-au ratat Iordache, Avădanei 
și Ciubotarii și în loc să creas
că distanța față de echipa ad
versă s-a produs, egalarea 
22—20, 22—21 și 22—22... Viori
ca Ionică a apărat bine, dar 
echipa s-a văzut subminată de 
marele număr de acțiuni irosi
te in atac : 31 ! Recordmana 
greșelilor — Nieulina Iordache.

Golurile au fost înscrise de 
Torok 10, Stcfanovicî 4, Iorda
che 3, Lupșor 2, Ciubotaru 1, 
Avădanei 1 și Pătruț 1 — pen
tru România, Ok-IIwa Kim 11, 
Kyung-Mi ltyn 4, Soon-Sook 
Kim 2, Hva-Soo Ilan 1, Ok-Ban 
Yang 1, Young-Sook Yoon 1, 
Dun-Young Choi 1 și Byung- 
Soon Yoon 1 — pentru Coreea 
de Sud.

Partida a fost condusă de 
cuplul cehoslovac J. Ambrus
— I. Formanek.

Firește, șansele echipei noas
tre nu sint ratate. Se impune, 
însă, în continuare o evoluție 
la nivelul realei sale valori, ta 
potențialul maxim. Și aceasta 
chiar vineri, cînd aie loc me
ciul România — Bulgaria, ho- 
tărîtor pentru calificarea în 
turneul final al C.M. întîlniiea 
este programată în Sala spor
turilor 
19,30.

Iată 
rundei _ __ _ __
— Cuba și Ungaria 
gia (grupa A, ta Budapesta), 
Uniunea Sovietică — Coreea de 
Sud și România — Bulgaria 
(grupa B, La Debrețin), Iugo
slavia — Congo și Cehoslovacia
— R. F. Germania (grupa C, 
la Pecs).

din Debrețin, la ora

programul complet al 
a Il-a : R. D. Germană

Norve-

ion GAVRILESCU

Aseară, in meci amical de handbal masculin

STEAUA - SELECȚIONATA CUBEI 27-23
H.C. Minaur a învins Calculatorul cu 36-23

Tinerii noștri tenismani a- 
bordează, încă din această 

e săplămînă, programul interna
țional de sală, p.-ecum și ma
rile circuite de juniori transo
ceanice.

Pentru un mare turneu pes
te Ocean se pregătesc juniorii 
Mihne.i Năstase, Dumitru du
că, Daniela Moise și Alice 
Dănila, cate vor participa, în- 
cepînd din 13 decembrie și 
pină la 3 ianuarie, ta tradițio
nalele concursuri (Sunshine, 
Orange Bowl etc) din S.U.A. 
și Mexic.

Mai este 
săptămina 
participarea 
la turneul 
ria,

prevăzută, pentru 
14—19 decembrie,
jucătorilor noștri 

de sală din Bulga-

Aseară, sala Floreasca din Ca
pitală a găzduit o reuniune In
ternațională de handbal masculin. 
Steaua, campioana României, 
care duminică la ora 17,30, în 
Palatul sporturilor șl culturii, va 
susține în campania formației iu
goslave Metaloplastica Sabac me
ciul tur din „optimile" Cupei 
campionilor europeni, a întîlnlt 
Selecționata Cubei, aflată Intr-un 
turneu de patru jocuri în țara 
noastră. Antrenori! Radu Voina 
șt Otto Telman au folosit aceas
tă tatUnlre amicală pentru pre
gătire și pentru verificarea lotu
lui de jucători. Finalmente, 
Steaua — Selecționata Cubei : 
27- 23 (13—13). Un meci în care 
steliștll au fost solicitați din plin 
și obligați să facă eforturi susți
nute pentru a se impune.

Au marcat : Stingă 9, Dumitru 
6, Drăgăniță 6, Berbece 3, Nicu- 
lae 2 șl Mirică 1 (au mal jucat : 
Munteanu. Vastle — Ghimeș, Da
niel, lonescu șl Marc) — pentru 
Steaua, Casuso 5, Neminger 5, 
Pcdros 5. Povea 3, Saldivar 2, 
Mayor 2 șl Goney 1 — pentru 
Cuba.

Partida a fost arbitrată de cu
plul Alex. vtrtopeanu — ștefan 
Georgescu

în deschidere.! reuniunii, H.C. 
Minaur Baia Mare, reprezentanta 
țării noastre tn „Cupa I.H.F.", 
care astăzi dimineață va pleca 
ta R.D. Germană pentru a sus
ține duminică, la Rostock, me
dul tur din cadrul „optimilor" 
cu Empor, a susținut un med

de antrenament cu formația Cal
culatorul i.i.r.u.C. Așa cum era 
de așteptat, 
impus (mal 
Il-a) șl au 
(18—15). Din 
atît Neșovicl 
au evoluat slab, 
la Rostock el vor fl 
Au Înscris : Mlronluc 13, 
gea 6, Măricel Volnea 4, Covaclu
4, Marta 3, Porumb 3, Boroș 2 
șl Oros 1 (au mal jucat : Neșo
vicl, Pînzaru — Nicolae Volnea și 
Haberpursch) — pentru H.C. Mi
naur Bala Mare, Mihaiu 8, Lang
5, Uzum 3, Grlgore 3, Dragnea 
2, Cardoș 2 — pentru Calculato
rul I.I.R.U.C.

Au arbitrat : A. Dumitrescu și 
C, Sabo.

maramureșenii s-au 
repriza a 
cu 36—23 
portarii — 
Pînzaru — 
sperăm că 
în formă.

Flan-

clar în 
ciștlgat 
păcate, 
cit șl 
' Să

PREGĂTIRILE
(Urmare din pag. 1)

ei, speranța lotului nostru, tî- 
nărul (ii mai putem spune 
așa, deși a ajuns la o oarecare 
experiență internațională) Csa- 
ba Bartha. Remarcăm pe fun
dașii Ion Ioniță, Ion Justinian, 
Doru Moroșan, Mihai Popescu 

alături de 
tinerii Ion 
Pogăceanu, 

privește li- 
de semna- 

fost'

ACTUALITATEA IN „SPORTUL ALB”
Melbourne. Două rezultate sur

prinzătoare au fost înregistrate 
ta cadrul turului al doilea al 
campionatelor internaționale fe
minine ale Australiei : Evonne 
Cawley (Australia) a pierdut la 
americanca Reynolds cu 6—2. 
4—6, 5—7, iar cehoslovaca Ha na 
Mandlikova a fost întrecută de 
vest-germana Eva Pfaff cu 3—6, 
6—2. 6—1. Alte rezultate : Jaeger 
— Moulton 6—4, 6—4, Allen —
Leand 6—4, 6—3. Fairbank —
White 6—3, 6—1, Kohde 
del 6—1, 7—6, Durie -
6—2, 6—7, 6—1,
leeva 6—2, 6—2, 
Dellieos G—1, 4—6.

Litvinov — Au 
tidele turneului

acoperit : Mascu-
(Cehoslovacta) —

■ Mun- 
Vanler 

Smith — Ma- 
B.J. King — 
7—5.

continuat par- 
international

pe teren
Un : Fort __ _________
Ștefănescu (România) 5—7, 6—3, 
6—4 ; Emmrlch (R.D. Germană) 
— Paștika (Cehoslovacia) 6—4, 
6—4, Feminin : Pazderova (Ceho
slovacia) — DănlJă (România) 
6—1, 6—3 ; Tesarzova (Cehoslova
cia) — Moise (România) 6—3.
6—2 ; Hoiikova (Cehoslovacia) — 
Ranghelova (Bulgaria) 6—2, 6—1.

Barcelona. Europa a învins A- 
merica : 7—5. In ultima zii, oele 
mal importante partide au fiost : 
Gene
Borg 
Ivan
John
6—2.

— „vechea gardă", 
care se află mai
Berdilă, I. Antal, 
Bogoș. In ceea ce 
niile de atac, sînt 
lat cîteva noutăți : au 
titularizați T. Marcu, Gerczuly 
și Baricz, precum și cunoscu
tul... fundaș Elod Antal, care 
în acest sezon (după ce i-a 
trecut suspendarea) a acționat 
la echipa sa ca atacant cu 
mult succes. In rest, nume cu
noscute : Bălăucă, V. Huțanu, 
Tureanu, Olinicî, Gereb, Nls- 

Solyom, Chiriță, Pis&ru. 
aceiași. Poate puțin obo- 
Pe toți i-a marcat oare- 
campionatul (24 de

Mayer (SUA) — BjBrn 
(Suedia) 6—3, 4—6, 6—3 șl 
Lendl (Cehoslovacia) — 
McEnroe (SUA) 2—6, 7—5,

tor, 
Stat 
sițl.
cum 
în mai puțin de două 
dar continuă să fie la 1 
senini. In felul acesta, , 
tatea" antrenamentului i 
mai suportabilă. Nimeni 
zice nimic, deși transpirația 
(să nu uităm : ne aflăm pe 
patinoar!...) curge șiroaie. Cînd

jocuri 
luni!), 
fel de 
„greu- 
devine 

[ nu

Zhu Jianhua a încercat să sară 2,37 m la înălțime!
dar Zhu Jianhua a demonstrat 
că nu este departe ziua în 
care va izbuti să realizeze un 
nou record al lumii ! In 
caz, 
chinez 
al lumii 
1982!

Un alt 
trecerilor 
stituit finala turneului de ho
chei pe iarbă, în care nu atît 
victoria Pakistanului 
Indiei, cit scorul de 
constituit elementul 
ză !... Alte rezultate : 

200 m: Jang Jae Kien (Coreea 
de Sud) 20.39: baschet (turne
ul pentru locurile 1—2): R.P. 
Chineză — Filipine 121—96, 
Japonia — R.P.D. Coreeană 
90—79.

Delhi. Marea vedetă a în
trecerilor de atletism, ba chiar 
a întregii competiții a acestei 
a IX-a ediții a Jocurilor Asi
atice, este tinărul sportiv 
chinez Zhu Jianhua, în vîrstă 
de 19 ani. Miercuri, în 
de a 13-a zi a competiției Zhu 
Jianhua a ciștigat proba 
săritură in înălțime cu un re
zultat de 2,33 m, obținut în a 
treia încercare, stabilind astfel 
un nou record al R.P. Chine
ze și, bineînțeles, al Asiei. In 
continuare, elevul antrenorului 
Huang Jian a cerut 
ta să- i fie ridicată 
înălțime superioară 
actualului record al 
ținut de Gerd Wessig (R. 
Germană) de la Olimpiada 
la Moscova — 1980. Tentative
le sale au fost infructuoase,

cea

de

ca ștache
ta 2,37
cu 1
lumii,

m, 
cm 
de-

D. 
de

cu 2,33 m tinărul 
devine primul 

în bilanțul

orioa 
atlet 

săritor 
anului

al in„cap de afiș" 
de miercuri l-a con

asupra
7—1 a

surpri- 
atletism;

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ a a
0 Timp de doi ani, ta cam

pionatul de hochei al Cehoslova
ciei n-au mal existat rezultate 
de egalitate ! De fapt, asemenea 
rezultate ar fl fost Înregistrate, 
la capătul celor 60 de minute de 
joc, dar potrivit regulamentului 
— experimental — al forului de 
resort cehoslovac, tn astfel de 
cazuri partidele au fost prelun
gite cu clteva minute, după ca
re, pentru stabilirea unei echipe 
clștigătoare, s-a recurs la șuturi 
de penalitate. La baza acestei 
măsuri a stat ideea stimulării 
eficacității. Dar cum eficacitatea 
n-a crescut prea mult, ta urma 
acestei măsuri, lată că s-a re
nunțat la experimentul cu pri
cina I

0 Zilele trecute, la Bormio, la 
prunul slalom special al sezo
nului, stratul de zăpadă naturală 
care a acoperit oovorul de „ză
padă artificială" cu care, inițial, 
fusese tapetată plrtia, a creat 
serioase probleme competitorilor 

șl a dus la numeroase abando
nuri. Doar 21 de concurenți, din

tre cei 68 care au luat startul, 
au izbutit să Încheie cele două

manșe ale importantului concurs 
din cadrul așa-ziselor „world 
series".

0 Canadianul Steve Podborskl 
f25 de ani), deținătorul „Cupri 
mondiale ’82la coborire, a su
ferit, acum doi ani, o interven
ție chirurgicală la gereunchlul 
sting. Pentru a-șî menaja, cît do 
cit, articulația operată, Steve e- 
vltă concursurile de slalom spe
cial. De aceea șl ta acest se
zon, mal ales în perspectiva J.O. 
de la Sarajevo, Podborski nu va 
fl văzut decît pe pîrtllle de cobo
rire șl, ta mod excepțional, poa
te o dată sau de două ori, ta- 
țr-un slalom uriaș „Prudență 
înainte de orice", spune asul ca
nadian.

0 La Solihull, ta Warwickshfr- 
re, a avut loc campionatul da 
patinaj artistic al Marii Britanii. 
In proba de perechi Susan Gar
land și Ian Jenkins și-au re
editat succesul de anul trecut, 
impunîndu-se autoritar.

HOCHEIȘTILOR
(joc 

se
De- 

Adică

se trece 1a ultima parte 
la două porți), atmosfera 
înviorează și mai mult, 
vine specifică jocului.
se apropie de atmosfera care-i
așteaptă pe hocheiști. în fața 
cărora stau două jocuri cu 
Franța în deplasare, turneul 
de la Merano (Italia) cu Italia 
(grupa „A"), Iugoslavia (țara 
gazdă a J.O. din 1984) și se
lecționata secundă a Suediei, 
iar după aceea, la finele anu
lui, „Cupa Pondus" la Co
penhaga, cu participare» echi
pelor Danemarcei, Iugoslaviei 
și Norvegiei. Cum se vede, un 
program variat, cu aJ. -
și puternici, și mai puțin, 
jocuri (toate !) în
Va fi . “
rientă reușită, nu numai 
planul unor testări (antrenorii
ne spuneau, de pildă, că vor
să ajungă să joace cu trei pe
rechi de fundași și patru linii 
de atac) sau al unor omogeni
zări neapărat necesare în a- 
ceastă perioadă, ci șl pe cel
al rezultatelor. La acest ultim 
capitol, hocheiștii au 'cam ră
mas datori în 
daristic. Poate 
sfîrșit, bilanțul 
drepta. Ar fi 
timpul...

sperăm

adversari 
cu 

deplasare, 
o expe- 

pe

acest an calen- 
că acum, spre 
se va mai tn-

— credem —

CAMPIONATE EUROPENE DE 
TINERET Șl JUNIORI

DUPĂ meciul Cipru — Ita
lia (0—1), din grupa a 5-a a 
preliminariilor 
ret, clasamentul 
astfel : 
1. 
2.
3.
4.

Italia
Cehoslovacia 
România 
Cipru

C.E.
se
3
1
2
2

2
1
1
0

de tine- 
prezintă

0 
0
0 
0

4—2
2—1
2—3
1—3

! 4
l 2
t 2
i 0 
în

Augsburg :
Elveția 2—0

1 
0 
1

- — - - - . 2
IN C.E. juniori (mari) 

grupa a 10-a, la 
R.F. Germania — 
(1-0).

IN C.E. de juniori (sub 16 
ani), la Murcia : Spania — 
Belgia 3—0 (1—0).

CAMPIONATE, CUPE, ȘTIRI
• în campionatul Algeriei, 

după 9 etape conduce M.E. 
Tizi Ouzu cu 23 p, urmată de 
E.P. Setif cu 22 p.
• In Tunisia, după 10 eta

pe, pe primele locuri 
sament se află Club 
și Esperance Sportive 
cu cîte 24 p.

• Sporting Lisabona a cîș-
. ‘ Portugaliei,
meci retur echi-

în cla- 
African 

Tuni»

tigat „Supercupa“ 
învingînd în 
pa Braga cu 6—1. In primul 
joc cîștigase Braga cu 
Sporting este campioana
.......  1981—’82) și

0 JURIUL PRESEI SCRISE din Lausanne 
a premiat recent un scurt 
viziunii belgiene dedicat 
Willy Mercier, în etate de 
polisportiv specialist în nu 
15 ramuri (călărie, judo, 
parașutism, alpinism etc.). ________  .
Mercier crește și mal mult ta valoare dacă 
ținem seama de faptul că el este... ne
văzător ! Un exemplu strălucit că voința 
omului este mal puternică chiar decît o 
Infirmitate atît de grea I 0 LA GRENOBLE 
s-a desfășurat zilele trecute tradiționala 
cursă clclistă de 6 zile. Pentru a spori in
teresul în jurul acestei competiții destul 
de uzate, organizatorii au folosit, pentru 
prima oară, formula cu echipe alcătuite 
dintr-un alergător de Bond șl un plstard. 
A fost ceva, desigur, dar nu chiar ce au 
crezut organizatorii, deși, ta plus, pe par
cursul celor 6 zile, au fost programate di
ferite „gale" muzicale. Se pare că această 
cursă șl-a cam trăit traiul. 0 LA EDIȚIA 
URMĂTOARE a campionatului de fotbal 
(profesionist) nord-amerioan vor lua parte 
doar 12 echipe din S.U.A. și Canada, a- 
dică Jumătate din cele care au participat 
în urmă cu doi ani. Două dintre absente, 
„Portland timbers" din Oregon șl „Ed
monton drillers" din Alberta au dat fali
ment. 0 NORVEGIANCA GHETE WAITZ, 
cîștfgătoare pentru a patra oară a marelui 
maraton de la New York, a declarat : 
„Esențialul a fost să taring. Pentru a- 
ceasta am alergat Intr-un ritm regulat, 
fără să mă preocupe timpul pe care aveam 
să-1 realizez în final. Sînt, evident, bucu
roasă de acest nou succes, dar regret ab
sența neo-zeelandezei Allison Rae (nn- câș
tigătoarea de anul trecut cu un nou „re-

metraj al tele- 
unui oarecare 
42 de ani, un 
mal puf,Iu de... 

patinaj, Înot.
Realizarea lui

cord* mondial). Alături de ea poate că 
m-ar fi interesat șl timpul Rețineți, to
tuși. că Waltz a fost cronometrată în 
2P27:14,0 adică la 1:45,0 de performanța lui 
Roe. 0 FAMILIA HANDBALULUI se mă
rește de la un an la altul. O statistică 
recentă ne arată că la forul internațional 
an acestui, sport stat afiliate, în prezent, 
federații din 86 de țări de pe toate con-

tinentele. Alte 30 de țări în care, de ase
menea, se joa-că handbal, vor deveni și ele 
mai devreme sau mal tlrzlu, membre ale 
F.I.H. 0 DEȘI NU ARB DECÎT 178 CM 
ÎNĂLȚIME', atletul canadian da culoare. 
Milton Ottey (22 de anii) este until dintre 
cei mai valoroși săritori ta Înălțime din 
lume. In acest an deține um rezultat de 
2.32 m, unul de 2,31 m (cu oare a devenit 
campion al Commonwdth-ulul) șl trei de 
2,30 m. în ’82 Ottey a fost atletul cu cele 
mal multe sărituri peste 2,30 m. 0 S-A 
STABILIT, printr-un sistem complex de 
măsurători, că mingea șutată de fotbalistul 
brazilian Eder atinge viteza de 174,5 km 
Pe oră, ceea ce, se spune, este un fapt 
ou totul remarcabil, un fel de record mon
dial. Cel mal temut șuteur din campiona
tul francez, Bathenay, de la Paris S.G., 
șutează cu o viteză de numai... 115 km

pe oră... Numai portar să nu fi la ase
menea șuturi I 0 PENTRU A PATRA OARA 
CONSECUTIV, Bernard Hinault este re
compensat cu trofeul „Super Prestige 
Pernod", un fel de „Cupă mondială" a 
cicliștilor, în care a totalizat 266 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat : Giuseppe 
Saronnl (Italia) 250 p, Silvano Contini (Ita
lia) 123 p, Tomml Prim (Suedia) 120 p, 
Sean Kelly (Irlanda) 114 p, Raas (Olanda) 
șl Wilmann (Norvegia) cu HO p ete. Rea
mintim că acest trofeu a fost dștlgat de 
7 ori de belgianul Eddy Merckx, Intre amil 
I960 și 1975. 0 UNUL DINTRE CEI MAI 
VALOROȘI RUGBYȘTI din lume pare a 
fl argentinianul Hugo Porta (arhitect din 
Buenos Aires, 31 ani, căsătorit, 2 copil) 
căpitanul echipei „Banc® national" șl al 
reprezentativei naționale, mijlocaș Ia des
chidere. „Intr-o echipă de rugby, spunea 
Porta, In care încrederea Intre Jucători 
este reciprocă, Infrtagerile devin mal puțin 
amare, tn schimb victoriile stat totdeauna 
mai Plăcute !“. 0 REPUBLICA PANAMA
țara dintre cele două Americl numără 
circa 1 800 000 de locuitori, iar dintre aceș
tia aproape 65 000 stat jucători — legiti
mați — de base-ball, alte clteva zed de 
mii fiind pasionați spectatori. 0 RECOR
DUL MONDIAL al Iul Stefan Toperov (171 
kg la aruncat, cat. pană) la „europenele* 
de juniori de la Haskovo a fost al 50-lea 
record mondial — de seniori — realizat ta 
acest an de halterofilii bulgari. 0 SPRIN
TERUL CANADIAN Percy Williams, cam
pion olimpic ta 1928 la Amsterdam (100 m 
— 10,8 șl 200 m — 21,8), a Încetat din viață 
luni, la Vancouver, În vîrstă de 74 de ani.

Romeo VILARA

2—1.
_ .... ___„____ țării

(ediția 1981—’82) și cîștigă- 
toarea Cupei. în timp ce Bra
ga este finalistă a Cupei.

• în turul 4 al Cupei ligii 
engleze : Arsenal — Hudder
sfield 1—0, Burnley — Bir
mingham 3—2, Liverpool — 
Norwich 2—0, Sheffield Wed
nesday — Barnsley 1—0. Man
chester United — Southamp
ton 2—0, Nottingham — Brent
ford 2—0 Tottenham — 
Town 1—0.
• în meci amical, la 

bona : Benfica — P.S.V. 
hoven 2—0 (1—0). Au 
Coelho și Filipovici.
• Președintele F.I.F.A., Joao 

Havelange, a declarat că Bra<- 
zilla se oferă să organizeze 
viitoarea ediție a turneului fi
nal al C.M. în locul Columbifd. 
Dar pentru realizarea acestui 
tel trebuie puse la punct mul
te amănunte.
• în meci amical. 1a Atena: 

Grecia — Elveția 1—3 (1—1). 
Au înscris Egli și Sulser (2) 
pentru oaspeți, respectiv A- 
nastaiopoulos.
• Echipa Franței — califi

cată direct în turneul final al 
C.E. din 1984 — va susține a- 
nul viitor numeroase meciuri 
în deplasare, printre care cu 
Danemarca, Spania și Iugo
slavia.

Luton

Lisa- 
Eind- 

înscri»
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