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Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, luni, 6 decembrie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat Raportul 
privind proiectele Bugetului de 
stat și Planului financiar cen
tralizat pe anul 1983, elaborate 
în spiritul orientărilor și sar
cinilor stabilite în documentele 
Congresului al XII-lca al P.C.R. 
și pe baza indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu,

S-a subliniat că nivelurile 
propuse în aceste proiecte au 
în vedere indicatorii producției 
industriale și de eficiență cu
prinși în proiectul Planului na
țional uaic pentru anul urmă
tor și sînt corelate cu preve
derile din programele speciale 
întocmite pe sectoare de pro
ducție.

Activitatea de fundamentare 
a indicatorilor economici și fi
nanciari a fost orientată in di
recția creșterii mai accentuate 
a eficienței în toate domeniile, 
sporirii veniturilor și asigurării 
unui regim sever de economii, 
consolidării echilibrului buge
tar, financiar-monetar și valu
tar, întăririi ordinii și discipli
nei în utilizarea resurselor fi
nanciare ale economiei națio
nale, aplicării ferme a noului 
mecanism economico-financiar.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază că prevederile celor 
două proiecte asigură resursele 
financiare pentru dezvoltarea 
planificată a industriei și agri
culturii, a tuturor ramurilar 
economici naționale, pentru fi
nanțarea acțiunilor social-cul- 
turale, de administrație, apăra
rea țării, precum și pentru res
tituirea unei părți din datoria 
externă și a. dobînzilor afe
rente.

■' Aprobînd proiectele Bugetu
lui de Stat și Planului finan
ciar centralizat pe anul 1983, 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca ele să fie supuse 
dezbaterii și aprobării Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice si Sociale și Marii Adu
nări Naționale.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o 
informare cu privire la vizitele 
oficiale de prietenie, efectuate 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Indonezia — la 
invitația președintelui Republi
cii Indonezia, general Suharto,

Probele de simplu ale întrecerilor individuale de tenis de masă

Șl ȘTEFAN MORARU CAMPIONIOLGA NEMEȘ

După trei zile de întreceri in 
Sala sporturilor din CIuj-Napoca 
s-au încheiat finalele campiona
telor individuale de tenis de 
masă. Simbătă și duminică au 
fost programate probele de sim
plu, spectatorii aslstînd la citeva 
partide de bun nivel, cu o evolu-

țle neprevăzută a scorurilor. 
Conform așteptărilor, la feminin 
victoria a revenit jucătoarei OL
GA NEMEȘ (înfrățirea Tg. Mu
reș), care își păstrează, astfel, ti
tlul, in timp ce la masculin pe 
prima treaptă a urcat ȘTEFAN 
MORARU (Progresul Î.I.R.U.C.

PATINATORUL T. KOPACZ — ÎNVINGĂTOR
PE PISTA ARTIFICIALĂ DE LA BERLIN

unde a 
să corecteze două re- 

seniori, 
abso- 

Kopacz, elev al an- 
Dan Lăzărcscu, s-a 

alături de viteziști 
olandezi șl cei din

Cițiva sportivi români au 
participat la tradiționalul con
curs de patinaj viteză dotat 
cu „Cupa Dynamo Berlin", 
desfășurat pe pista artificială 
din capitala R. D. Germane.

Confirmînd bunele aprecieri 
de la „Cupa Poloniei", 
reușit 
corduri naționale de 
tînărul nostru’ campion 
lut Tibor 
trenorului 
numărat, 
sovietici, 
R. D. Germană, printre prota
goniști, dștigînd proba de 

și a doamnei Tien Suharto ; 
in Singapore — la invitația 
președintelui Chengara Vcetil 
Dcvan Nair și a doamnei Nair; 
în Malayezia — Ia invitația ma
iestății sale Sultan Haji Ahmad 
Shah Ibni Al-Marjium Sultan 
Abu Eakar, suveranul Malaye- 
ziei, și a majestății sale Tuanku 
Hajjah Afzan Binti Tengku 
Muhammad, suverana Malaye- 
ziei, și în Kuweit — la invitația 
emirului statului, șeicul Jaber 
Al-Ahmad Al-Jabcr Al-Sabah. 
Dc asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat 
despre convorbirile purtate la 
Karachi cu președintele Repu
blicii Islamice Pakistan, gene
ral Mohammad Zia-ul Haq, cu 
prilejul scurtei vizite efectuate 
in această țară.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere noii solii 
de pace, prietenie și colabo
rare pe care șeful statului ro
mân a întreprins-o in acevte 
țări din Asia, reliefind că ea 
se inscrie ca un moment de o 
deosebită importanță atit pe 
plan bilateral cit și in sfera 
vieții internaționale.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat pc deplin activitatea 
desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in timpul a- 
cestor vizite și a relevat con
tribuția sa determinantă la 
fundamentarea și transpunerea 
in viață a politicii externe a 
partidului și statului nostru. 
S-a subliniat că oamenii mun
cii, toți cetățenii patriei au 
salutat cu profundă satisfacție 
rezultatele rodnice ale vizitelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ce corespund pe deplin intere
selor fundamentale ale poporu
lui nostru, cauzei dezvoltării li
bere și independente a tutu
ror națiunilor, progresului lor 
economic și social.

Aprobînd in unanimitate în
țelegerile și documentele con
venite cu prilejul acestor vi
zite, Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit măsuri pentru 
transpunerea lor in viață, în 
cele mai bune condiții, în ve
derea dezvoltării și mai puter
nice a relațiilor de prietenie 
șl colaborare existente între 
România și țările respective, 
corespunzător dorinței și nă
zuințelor lor de pace și pro
gres.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

in 
Ra-
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5000 m cu un nou record re
publican : 1. T. Kopacz 7:27,85 
(v.r. 7:28,1), 2. I. Ribianeț
(U.R.S.S.) 7:30,35, 3. V. Sasa- 
rian (U.R.S.S.) 7:30,38, 4. H.
Nijdam (Olanda) 7:34,65. El a 
avut o bună evoluție 
cursa de 3 000 m : 1. 
cek (U.R.S.S.) 4:18,71,
Prlbîtkov (U.R.S.S.) 4:21,63, 
M. Hennig (R.D.G.) 4:22,93, 4. 
T. Kopacz 4:23,49. Alte rezul
tate de la acest concurs inter
național la rubrica noastră 
„Pe gheață și pe zăpadă" 
(pag, a 4-a).
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Rezultatul excelent de la Florența îmbogățește „dosarul"

fotbalului nostru cu o probă puternică, foarte grăitoare

DA, AVEM JUCĂTORI DE REAL TALENT! 
DA, FOTBALUL ROMÂNESC POATE AJUNGE

COMPETITIV ÎN LUME!
începem rîndurile de fată 

propunînd cititorilor ziarului 
următoarea ipoteză : vă închi

adus de la
O fotografie de album. t~ ' 
vionului cursă TAROM care i-a

Sosiți ieri pe aeroportul Otopeni, fotbaliștii români s-au aliniat în fafa a- 
' ' Roma Foto : I. MIHAICA

puiți, oare, cum ar fi fost ju
decat meciul Italia — România 
dacă în min. 88 al partidei 
Conti ar fi fructificat uriașa 
ocazie pe care a avut-o — li
ber, la numai 6 metri de poar
ta lui Lung ! — și campionii 
mondiali ar fi învins „pe po- 
tou“ echipa noastră ?

București), care a reușit în fi
nală să-l depășească pe campio
nul ediției precedente, Andras 
Fejer.

Favorita nr. 1, ttnăra Olga 
Nemeș, a îndreptățit așteptările, ea 
plerztad un singur set pe parcur
sul competiției. în semifinală, cu 
o fostă medaliată a „europene
lor", Liana Urzică (Faimar Bala 
Mare), de care a dispus cu 3—1. 
Pină în acest moment al concur
sului, Olga Nemeș a întrecut cu 
3—0 pe Carmen Manole (Metalul 
C.S.S. Rm. Vllcea), Delia Iones- 
cu (C.S.Ș. 1 București) și Danie
la Păduraru (C.F.R. C.S.Ș. Petro
șani), demonstrînd o superiori
tate evidentă. De pe partea cea
laltă a tabloului a urcat pînă 
în finală, neașteptat, Maria 
Losonczy (Constructorul Tg. Mu
reș), care, dună ce a depășit cu 
3—0 pe Mariana Gaftea (C.S.M. 
Iași) șl Otilia Bădescu (MILMC 
C.P.L. București), a „beneficiat" 
de accidentarea uneia dintre fa
vorite, Maria Alboiu (care nu s-a 
prezentat la meciul din sferturi), 
șl a urcat, astfel. în semifinală, 
unde a cîștlgat la activizare cu 
3—2 în fața Magdalenei Leszay 
(C. S. Arad), după o oră și un 
sfert. în finală, Olga Nemeș a 
domniat clar, cîștigînd cu 3—0 
(12, 15, 9).

La masculin, Șt. Moraru a a- 
vut o singură piedică mal seri
oasă, A. Ovanez (Stlrom Bucu
rești), în sferturi, pe care l-a 
întrecut cu 3—2, în rest el obți- 
nînd victorii relativ ușoare: 3—0 
cu M. Vrînceanu (C.S.M. “ ;
Napoca), 3—1 cu L. Nagy (C.S.Ș. 
Od. Secuiesc), 3—0 cu O. Mesa- 
roș (C.S.M. Cluj-Napoca) și 3—1 
cu C. Romanescu (A.S.A. Munte
nia Buzău), .in semifinală. Cam
pionul de anul trecut, A. Fejer 
(C.S.Ș. Od. :Secuiesc), a depășit 
cu 3—0 pe D. Popa (Trlcodava 
București), cu 3—2 pe C. Bă doi 
(Universitatea Craiova), cu 3—1 
pe P. Halda» (Universitatea Cra
iova) șl cu 3—2 pe T. Glieorghe 
(Tricodava), Analistul de anul 
trecut. în finală. Șt, Moraru a 
dispus de A. Fejer cu 3—0 (15, 
17. 19).

Mircea RADU — coresp.

Clul-
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Vă oferim doar 10 răspunsuri 
d.intr-o suită fără sfîrșit. 1) Era 
de așteptat ca echipa nr. 1 

să învingă un „11“ 
măcar nu s-a calificat

2) 
români nu puteau 

o 
oră, unei presiuni 
3) Scorul de 1—0 
îi... avantajează pc 
Victorie de ultim 

valoarea și-a 
cuvînlul. 5) în- 

' 1, Bra
il F. Germa- 

„coloși" — nu pu- 
o echipă tînără, în 
Visul românilor nu

a lumii 
care nici 
Ia turneul final al C.M, 
Fotbaliștii 
rezista în 10 oameni, pește 
jumătate de 
formidabile, 
pentru Italia 
români. 4) 
moment, dar 
spus totuși 
vingătorii Argentinei, 
ziliei și 
nia — trei 
teau ierta 
formare. 6) 
putea deveni realitate. 7) Fot
baliștii români trebuie să mai 
învețe. 8) A fost ca up meci 
de box între pugilișli de cate
gorii diferite. 9) Fotbaliștii ro
mâni au vrut foarte mult, dar 
una este să vrei și alta să poți. 
10) Oaspeții se pot declara 
mulțumiți cu 1—0 Etc. Etc. 
Etc...

Trebuie să recunoașteți că 
toate cele 10 răspunsuri au nu 
numai bun simț, ci și temeiuri 
logice. Și totuși, nu pentru a vă 
propune un simplu joc mental 
v-am supus această ipoteză cu 
foarte multe „chei". Nu. Nu 
vrem să demonstrăm... eviden
ta. Adică faptul cunoscut și de 
preșcolari că echipa Italiei este

in preajma ultimului „vlrl" al sezonului (lc blbal

CRAIOVENII Șl GIRONDINII 
AU FĂCUT IERI JONCȚIUNEA PE... OTOPENI 
© Bălăci și toți ceilalți „simt" calificarea @ Bordeaux, 

în formula meciului tur, plus Rohr
Oto- 

in ceață, am 
plin avanpremiera 
„vîrf" al sezonului 
definit foarte su- 

Mircea Lucescu, la 
din avionul care a

Aseară, pe aeroportul 
peni învăluit 
trăit din 
ultimului 
fotbalistic, 
gestiv de 
coborîrea 
adus de la Roma echipa noas
tră națională, dominată de „cei 
opt de la Craiova". Antreno
rul naționalei spunea : „Acest 
meci al Craiovei cu Girondinii 
din Bordeaux este și pentru 
mine unul foarte, foarte im
portant, pentru că el poate să 
dea strălucire sau poate umbri 
întregul an fotbalistic 1982". 
Bine gîndit, bine spus și, 

cea mai-cea mai din în
treaga lume. Prima — de 
drept, de fapt — în mod ofi
cial. Adăugim^ alte două date 
esențiale ale jocului — meci 
pe terenul campionilor, care au 
avut în fată un adversar lup- 

tind 35 de minut-j în inferiori
tate numerică — AM FI A- 
JUNS oricum la o victorie lo-

Delegația fotbaliștilor 
români care au făcut meci 
egal (0—0) cu echipa Ita
liei, campioană mondială, 
a fost întâmpinată și fe
licitată la sosirea pe 
aeroportul Otopeni de ge
neral lt. Marin Dragnea, 
președintele Consiliului 
Național pentru Educație 
Fizică și Sport, de repre
zentanți ai F. R. Fotbal, 
ai cluburilor divizionare, 
de ziariști, de numeroși 
iubitori ai fotbalului și 
de rude ale jucătorilor. 
Cu acest prilej, pre
ședintele C.N.E.F.S. ie-a 
urat jucătorilor craioveni 
succes în partida de 
miercuri cu Girondina 
Bordeaux, din Cupa 
U.E.F.A.

gică a „mondialilor". Și totuși, 
nu am ajuns ! In fapt. Cei 
„mai mici", „mai slabi", „mai

Marius POPESCU

(Continuare în paa 2-3) 

mai ales, confirmat la fapte, 
deoarece chiar in această di
mineață, antrenorul Lucescu e 
în drum spre Craiova, el pu- 
nînd semnul egalității între jo
cul cu Italia și cel de mîine, 
pe Stadio Comunale al Olte
niei.

La ora 16,15 a sosit „națio
nala", după o odisee deloc do
rită. Ne-o prezintă Ungureanu 
(ornat cu un plasture pe pome- 
tul obrazului, după ciocnirea 
cu Conti) : „Duminică diminea-

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)



Duminică, în Sectorul 3 al Capitalei Concursul de toamnă al luptătorilor Juniori și ccdcti Divizia „A“ de popic

5000 DE PARTICIPANT! FINALE VIO BEFOTfiTE FAVORITELE ÎNVINGĂ
LA „ZIUA SPORTULUI DE MASĂ"

Atrăgătoarele și tot mai 
popularele acțiuni sportive 
inițiate de Consiliul municipal 
București pentru educație fi
zică și sport reunesc, la fie
care sfirșit de săptămină, mii 
de competitori. Duminica tre
cută. bunăoară a fost „Ziua 
sportului în Sectorul 3 al Ca
pitalei", manifestație amplă 
dedicată Conferinței Naționale 
a partidului, înscrisă îm
preună cu alte numeroase în
treceri din întreaga Capitală 
— sub genericul marii compe
tiții naționale „Daciada".

Cu aproape 5 000 de 
și mai virstnici I 
feritelor întreceri, 
țtesc al C.E.F.S. 
3 al Capitalei a 
că omniprezent, 
asigure concursurilor 
fășurare cursivă, 
plăcută, sărbătorească.

In parcul I.O.R. peste 2 000 
de tineri și-au disputat in- 
tiietatea la cros. Traseul urma 
panglica de asfalt 
joară lacul, trecea adică peste 
covorul de frunze 
anotimpul toamnei ; iar după 
ce urca pieptiș un dimb um
brit de pini ieșea la soare, 
foarte aproape de linia de so
sire. In așteptarea diplomelor, 
a altor premii, atleții se gru
pau pe lingă dascălii de sport, 
cu termosuri în care ceaiul 
mai păstra căldura de-acasă. 
Pe locul I la categoria de 
vîrstă 11—12 ani s-au situat 
pionierii Elena Radu, de la 
Școala generală nr. 55 și Șer- 
ban Țigănilă (Șc. gr. 70). Pe

tineri 
la startul di- 

, activul ob- 
din Sectorul 
fost dumini- 
reușind să 

o des- 
o ambianță

ce incon-

țesut de

primele trei locuri, la catego
ria 14—15 ani, au venit — 
spre satisfacția prof. Mihai 
Popescu — elevele de la Liceul 
industrial Republica : in ordi
ne — Ionica Pripici, Daniela 
Dumitrescu, Tatiana Costache. 
Pe locul „14 bis", împreună cu 
tinerii de la categoria 15—16 
ani a sosit... Nicolae Neacșuj 
56 de ani, tehnician la între
prinderea Electromagnetica, 
cu locuința însă în Sectorul 
3: „E cros, e Daciadă, parti
cipă toată lumea amatoare de 
mișcare în aer liber, nu 7 Sau 
trebuia să aștept altă dumini
că cu . întreceri anume rezer
vate pentru categoria mea de 
vîrstă 7“

„Ziua sportului în Sectorul 
3 al Capitalei" a mai cuprins 
disputate turnee de handbal 
(la sala Construcția, cu 14 e- 
chipe din diferite întreprin
deri și instituții bucureștene), 
volei la liceele Unirea (8 for
mații) și Matei Basarab (14 e- 
chipe), șah la sediul C.E.F.S.
din Sectorul 3 (17 echipe mix
te din tot atîtea
școlile generale nr. 75, 47, 22,
72, 88, 112 (centre școlare de
șah puternice, cu 35 de for
mații l). O coloană de aproape 
150 de elevi cicloturiști, repre- 
zentind mai toate unitățile de 
invățămint din Sectorul 3 al 
Capitalei, s-a pus in mișcare 
de la Școala generală nr. 79, 
ducînd ștafeta lor, a pionie
rilor, din acest sector, prin 
centrul Capitalei, pînă la Mu
zeul de Istorie a partidului.

licee), la

Vasile TOFAN

La sfîrșitul săptăminii trecute 
s-au desfășurat finalele Con
cursului republican de toamnă 
al luptătorilor juniori (17—18 
ani) și cădeți (15—16 ani). în
trecerile de lupte greco-roma- 
ne au avut loc la Bacău, iar 
cele de lupte libere Ia Tg. Mu
reș. Iată 
transmise 
noștri.

BACĂU.
măr de tineri luptători (280 din 
31 de județe) și-au încercat 
șansele la competiția finală de 
greco-romanc, prilejuind par
tide viu disputate si de un 
apreciabil nivel tehnic. Cea 
mai bună comportare au a- 
vut-o juniorii din Botoșani si 
cadeții din Timișoara. Cîștigă- 
torii în întrecerile juniorilor : 
cat. 44 kg — D. Dechiu (C. A. 
Giurgiu), 48 kg — I. Minițiu 
(Pandurii Tg. Jiu), 52 kg — 
D. Buncan (C.S.Ș. Oradea), 56 
kg — D. Sîrbu (Electroputere 
Craiova), 60 kg — I. Ghiț 
(C.S.Ș. Oradea). 65 kg — L. 
Bodnar (C. S. Botoșani), 70 kg
— I. Ciupercă (S C. Bacău), 
75 kg — I. Movlea (C.S.M. Cra
iova), 81 kg — T. Popa (Mure
șul Tg. Mureș), 87 kg — M. 
Constantinescu (Steaua), +87 
kg — D. Iacob (C. S. Boto
șani) ; cădeți : 44 kg — D. 
Axente (C.S.Ș. Caransebeș), 48 
kg — N. Anica (Muscelul 
Cîmpulung), 52 kg — C. Trofin 
(C.S.Ș. Steaua), 56 kg — M. 
Mirza (C.S.Ș. Timișoara). 60 kg
— Gh. Florea (C.S.Ș. Energia 
Buc.), 65 kg — Fl. loan (Pro
gresul Buc.), 70 kg — M. Gîs- 
can (C. S. Oradea), 75 kg — 
FI. Ginju (C.S.M. Reșița), 81 
kg — Cr. Albert (C.S.Ș. Ener
gia Buc.), 87 kg — Z. Tomo 
(C.S.Ș. Timișoara). +87 kg — 
Ov. Popa (C. A. Giurgiu). (Ilie 
IANCU, coresp.).

cîteva amănunte 
de corespondenții

Un impresionat nu-

TG. MUREȘ, 
finale de lupte 
ticipat 350 de 
33 de cluburi si 
tive. Juniorii din Tîrgoviște și 
cadeții din Petrila s-au situat 
pe primul loc în clasamentele 
generale, 
ordinea 
tate : M. 
hei), I.
Steaua), V. Sălăjean (C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca), I; Bunghc- 
te (C. S. Tirgoviște), A. ‘ 
dea (C.S.Ș. Petroșani), 
Trușcă (C. S. Tîrgoviște), Fr. 
Szilagy (C.S.Ș. Oradea), 
Tenț (C.S.Ș. Oradea), I. Baciu 
(C.S.Ș. Tecuci) și F. Paraschiv 
(C. S. Onești) ; cădeți : A. 
Păcuraru (C.S.Ș. Reghin), M. 
Drăguț (C.S.Ș. Reșița), E. Ele- 
kes (C.S.Ș. Sf. Gheorghe), N. 
Marmaliuc (Jiul Petrila), A. 
Popescu (C.S.Ș. Tg. Mureș), E. 
Livezeanu (Olimpia Craiova), 
S. Baciu (C. S. Tirgoviște), L. 
Tomescu (C.S.Ș. Galați), N. 
Șerban (C.S.Ș. 2 Constanța), 
FI. Bladiu (C.S.Ș. Galați) și 
Al. Kotelcs (C.S.Ș. Oradea).
(Constantin ALBU, coresp.).

ÎNTRE BUTURI
Prima parte a campionatului 

de rugby (turul) s-a încheiat, 
dar — firește — comentariile 
continuă.

Iată citeva ecouri la parti
dele ultimei etape.
• NICI DE DATA aceasta 

echipa campioană în exercițiu, 
Dinamo, nu s-a putut impune 
la Constanța. Valorosul „XV" 
dîh șos. Ștefan cel Mare a ce
dat cu 9—13. confirmînd că su
feră de un „complex Farul" 
(în chiar campionatul trecut, 
cind a cucerit titlul, Dinamo 
cedase în fața echipei Litora
lului de două ori : 9—10, la 
București, 6—12, la Constanța). 
O circumstanță atenuantă, to
tuși, în favoarea campionilor : 
din nou au fost obligați să 
joace fără Enciu Stoica, îna
intașul nr. 1, cel care cu Mir
cea Paraschiv făcea tot jocul 
pe lingă grămadă. „Cu Stoica, 
ne mărturisea după meci Pa
raschiv, jucam perfect, ne ghi
ceam unul-altuia intențiile, îl 
simțeam mereu lingă mine 
chiar fără să-I văd". Perfect 
joacă, în schimb, linia a doua 
Dărăban (exemplară dăruirea 
acestui veteran) — Caragea, 
suverană absolută în margine. 
Ce păcat că „muniția" furni
zată nu este judicios folosită 
de „pușcași". Spre a fi în mă-
- 1 hm—«■»< .i ii —nma

cuceri un nou titlu,sură a ____ .
Dinamo — acum cu 3 Infrin
ged 
serioasă împrospătare a lotu
lui. • NOUTĂȚI în formația
Litoralului. Fundaș a jucat Gh. 
Florea, care-șl 
ciul militar la 
bul Steaua șl 
Rădulescu i-au 
acasă cu ocazia 
pionatului.
Florea 
cîteva 
trecut 
coului 
a fost 
de pe 
cui eseu al meciului. Excelen
tă linia de treisferturi con- 
stănțeană, la nivelul centrilor. 
Lungu-IIolban (centrii echipei 
naționale în recentul meci cu 
Franța). Cei mai buni dintre 
înaintași, Dumitru și Mușat, 
care au dus mereu jocul îna
inte. Q> explicație privind ab
sența din teren a lui FI. O- 
pris (pilierul naționalei, în de
venire ?) : el era accidentat de 
la meciul cu Știința Petroșani 
după o ciocnire cu „vizaviul" 
său, Bucan, ceea ce a făcut ca 
duminică el să nu joace decît 
ultimele cinci minute. Centrul 
Cornel Vasile este și el indis
ponibil, dar pe timp mai în
delungat, are hepatită. • TRA-

ar avea nevoie de o

satisface servi- 
Bucunești. Clu- 
antrenorul Th. 
permis să vină 
derby-ului cam- 

Reintegrarea lui 
în echipă a determinat 
schimbări : V. Ion a 

„demi", iar titularul tri- 
cu nr. 9, Nicușor Dinu, 
folosit ca... aripă, poziție 
care a si marcat uni-

FORMAȚIA D. TODUȚĂ - VICTORIOASĂ IN PATRU ALERGĂRI

IAN DOICIU, harnicul antre
nor al juniorilor constănțeni, 
cel care i-a promovat și pe 

, Lungu și pe Ene Necula și 
pe Pllotschi și pe Leonte in 
prima echipă a Farului, are as
tăzi în pregătire 106 juniori. 
Iată cit de bogat 
de mîine ăl
(D. C.).
• PROLOG la

— R. C. Grlvița Roșie : apre
ciatul jucător de linia a treia 
Achim a predat ștafeta tînăru- 
lui său coechipier Al. Rădu- 
lescu. O tribună arhiplină a 
aplaudat scena. Un geșt fru
mos, care răsplătește o ac
tivitate rodnică, Achim fiind 
mai bine de un deceniu unul 
din „flanckerii" de nădejde ai 
„XV“-lui militar ; jucător de 
un mare travaliu si cu o ți
nută întotdeauna exemplară ! 
© MAREA SURPRIZĂ a ulti
mei etape a Diviziei „A" a 
constituit-o lnfrîngerea Rapidu
lui, acasă — pe Giulești — în 
fața Politehnicii 16 Februarie 
din Cluj-Napoca. După o „re
priză albă", rapidiștii obțin un 
fragil avantaj, prin Sișiu (l.p.), 
dar jocul gindit al rugbyștilor 
de sub Feleac aduce răsturna
rea scorului, prin eseul lui Stă- 
nilă (creat, de fapt, de inter
naționalul Motreseu), si in ge
nera' printr-o prestație care 
ne obligă să reconsiderăm șan
sele echipei lui Al. Paloșanu 
în primul eșalon al sportului 
cu balonul oval. (T. ST.),

este schimbul 
constănțenilor.

meciul Steaua

La întrecerile 
libere au par- 
concurenți din 
asociații spor-

Juniorii cîștigători, în 
categoriilor de greu- 
Kertes (C.S.Ș. Odor- 
Ungureanu (C.S.g.

Cin- 
M.
M.

în campionatul Diviziei ,,A“ 
de popice, simjtăîă s-a disputat 
penultima etapă a turului (a 
8-a), în cursul căreia s-au în
registrat următoarele rezultate: 

FEMININ « C.S.M. Reșița
— Hidromecanica Brașov 
2371—2272 p d (scor individual 
4—2). Două dintre jucătoare au 
avut o comportare foarte bună: 
Maria Zsizsik — 436, de la gaz
de, respectiv Mariana Constan
tin — 422, de la oaspete. (D. 
Plăvițu — corcsp.). O Voința 
București — Voința Ploiești 
2486—2413 (4—1). Cele mai mari 
rezultate le-au obținut : Elena 
Andreescu — 445, Elena Pană
— 437 dintre bucureștence, Dana
Lixandru — 420 de la ploieș- 
tence. (N. Tokacek — corcsp.) 
• Laromet București — Frigul 
București _2386- 2238 (4—2) •
Voința 
mureș 
(3-3) 
Voința 
(5—1).
fost Marieta Cprescu 
p d — 
Branzea 
Galați

Timișoara — Elcctro- 
Tg. Mureș 2311—2293 
9 Petrolul Băicoi — 
Constanța 2496 — 2352 

Performera reuniunii a
464 

record personal. (I.
corcsp.) • Voința 

Gloria București

JUNIORII ORADENI AU DOMINAT

CAMPIONATELE DE JUDO
Sala liceului industrial „Horia, 

Cloșca șl Crișan“ din Alba Iulia 
a fost, timp de două zile, gazda 
finalelor campionatelor republica
ne de judo pentru juniori. La 
întreceri au participat 140 juniori 
I și 139 de juniori ~~ ............
din etapele de zonă, 
saltele de concurs 
au fost deosebit de 
nerii judoka demonstrînd o bună 
pregătire tehnică și fizică, me
ciurile terminîndu-se în majori
tatea lor doar după încheierea 
timpului regulamentar de luptă.

Iată rezultatele finale : JU
NIORI I : cat. 54 kg — 1. Gheor
ghe Mardarosevici (C.S.Ș. muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej), 2. 
Tudor Dumitru (Energia Bucu
rești), 3. Nicolae Ghiță (Dina
mo Bv.) și Stelică Olteanu (Vii
torul Pitești) ; cat. 57 kg : 1. Mi
hai Țîrlea (Rapid Oradea), 2. So
rin Mititeiu (Energia Buc.), 3. 
Atila Gergelyi (C.asa pionierilor 
Cluj-Napoca) și Romeo Oanță 
(Spartac Oradea) ; cat. 62 kg :
1. Bela Varga (Voința Tg. Mu
reș), 2. Claudiu Pușa (Gloria 
Arad), 3. Adrian Gligor (Chimia 
Ploiești) și Ciprian Cișmaș (Vo
ința Tg. Mureș) : cat. 68 kg : 1. 
Roman Tonca (C.S.Ș. Oradea),
2. Ion Coșovanu (Unirea Iași), 3.
Radu Pînzaru (C.S.Ș. Suceava) și 
Atila Biro (Rapid Oradea) ; cat. 
75 kg: 1...........................................“
Oradea), 
(C.S.Ș. 1 
Dobay (Rapid Oradea) și Cristi 
Ciontescu (Olimpia Craiova) ; 
cat. 83 kg : 1. Petre Anițoaie 
(Unirea Iași), 2. Gheorghe Beș-

II calificați 
Pe cele două 
confruntările 
disputate, ti-

Nicoiae Iosif (C.S.Ș.
2. Radu Tănăsescu
- I.E.F.S.), 3. Laszlo

leagă (Olimpia Craiova), 3. Mar
cel Dinu (Viitorul Focșani) și 
Lungu Corneliu (Energia Bucu
rești) ; cat. -1-83 kg : 1. Gabriel
Burlan (C.S.Ș. Oradea), 2. Adrian 
Clinei (Metalul Plopeni), 3. Ar- 
cadie Mariaș (Gloria Arad) și 
Paul Călin (Viitorul Tîrgoviște). 
JUNIORI II — cat. 40 kg : 1.
Cristian Mihai (C.S.Ș. 1 —
I.E.F.S.), 2. Marius Boanc (Di
namo Brașov), 3. Gheorghe Pascu 
(Gloria Arad) și Richard Pîrvu 
(Oțelul Tîrgoviște) : cat. 44 kg î 
1. Adrian Hînțe (C.P. Oradea), 2. 
Mihai Szilasi (Rapid Arad), 3. 
Dan Agapie (Dinamo Bv.)' și 
Cristian Lovin (C.P. Galați) ; cat. 
49 kg : 1. Dumitru Andrei (C.S.Ș. 
1 — I.E.F.S.), 2, Marius Judele 
(Dinamo București), 3. Cătălin 
Rațiu (Dinamo Bv.) și Pavel Bu- 

. glea (C.P. Oradea) ; cat. 55 kg :
1. Tiberiu Nagy (Rapid Oradea),
2. Alexandru Moldovan (Metalul 
Alud), 3. Stelică Pătrașcu (Vii
torul Pitești) și Gheorghe Vrîn- 
ceanu (C.S. Miercurea Clue) ; cat. 
62 kg : 1. Florian Lascu (C.S.Ș. 
Oradea), 2. Ion Soare (C.S.Ș. 1
— T.E.F.S.), 3. Nicolae Mihu (O- 
țelul Tîrgoviște) și Nelu Tîrlea 
(Rapid Oradea) : cat. 70 kg : 1. 
Dorel Pop (Gloria Arad), 2. Mi
hai Luca (Unirea Iași), 3. Mihai 
Popescu (C.P. Galați) și Mihal 
Posti ca (S.C. Bacău) ; cat. 4-70 
kg : 1. Constantin Zaharia (Uni
rea Iași), 2. Toslf Szabo (C.S.S. 
Oradea), 3. Liviu Vînău (C.P. 
Galați) și Vasile Vleru (C.S.Ș. 1
— I.E.F.S.).

Nicolae CH1NDEA

CLASAMENTELE DIVIZIEI „A“
• După disputarea a 5 tur-

nee, clasamentul campionatului
național de baschet: masculin se
prezintă astfel :
1. Steaua 18 18 0 1823:1242 36
2. Din. Buc. 18 16 2 1636:1300 34
3. Farul 18 11 7 1458:1477 29
4. Rapid 18 11 7 1336:1282 29
5. I.C.E.D. 13 11 7 1502:1472 29
6. C.S.U. Sibiu 18 9 9 1472 :1539 27
7. „U“ Cj.-N. 18 7 11 1311:1444 25
8. Din. oradea 13 6 12 1312:1477 24
9. Poli. Iași 18 6 12 1289:1478 M

10. JMUAS 18 6 12 1207:1312 24
11. C.S.U. Bv. 18 5 13 1302:1460 23
12. Poli. Buc. 18 2 16 1325:1Î9O 20

Reuniunea de duminică a fost 
dominată de cele patru victorii 
obținute de antrenorul D. 
Toduță. Astfel, Tenor, imprimînd 
cursei o alură rapidă incă din 
start, și-a dovedit calitățile, In- 
vlngînd net în final pe favoritul 
Sondaj. Trandafir, scăpat din ve
dere de handicapeuri, a clștlgat 
prima cursă din Austriac, Lada, 
dovedind din nou docilitate, și-a 
dominat copios adversarii, iar 
Simbol a completat lista celor 
4 cîștigători, în cea mal Impor
tantă cursă a zilei Horoscop, în 
care a învins pe Palicar și Strun
ga, producînd prima triere a pa
riului Austriac, care de fapt s-a 
închis la 7 cal. dar a fost ciști- 
gat de 22 combinații la 6 cal a 
1483 lei.

O impresie deosebită a produs 
Sardonic, care, deși suporta un 
handicap de 100 m, și-a dominat 
In final adversarii. Felicitări iul 
M. Ștefănescu pentru modul cum 
l-a pregătit și condus. De ase
menea, felicitări antrenorului V. 
Gheorghe și conducătorului D. 
Arsene, pentru forma și modul 
cum au prezentat-o și condus-o 
pe Feteasca, arătînd o valoare 
greu de anticipat la începutul 
acestui an. Din această forma
ție a mal clștlgat Hrubița, care 
Insă a fost total handicapată. 
Campionul „en titre", G. Tănase, 
a clștigat In stil personal cu Tru- 
din, egalînd astfel la victorii for
mațiile M. Ștefănescu șl I. Oană, 
In lupta pentru titlul de campi-

HIPISM
oană pe anul 1982, care a căpătat 
noi valențe.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
(M. Ștefănescu) 

Farandola.
I : 1. Sardonic 
1:32,8, 2. Fionla, 3. __________
Cota : cîșt. 1.40, ord. 9, ord. tri
plă 178. Cursa a II-a : 1. Tranda
fir (Toduță) 1:31,8, 2. Vrednic.
Cota : cîșt. 2, ord. Închisă, ev. 9. 
Cursa a Hl-a : 1. Lada (Jula) 
1:32,2, 2. Renumita. Cota : cîșt.
7, ord. 10, ev.- io. Cursa a IV-a : 
1. Feteasca (D. Arsene) 1:31.0, 2. 
Hot, 3. Bucuria. Cota : cîșt. 1, 
ord. 44, ev. 13, ord. triplă 237. 
Cursa a V-a : 1. Tenor (Toduță) 
1:30,9, 2, Sondaj. Cota : cîșt. 2.60, 
ord. 7, ev. 4, triplu 3—4—5 
Cursa a Vl-a : 1. Horoscop (G. 
Popescu) 1:28,6, 2. Palicar,
Strunga. Cota : cîșt. 2,40, ord. în
chisă, ev. 17, ord. .................. ...
Cursa a Vn-a :
Popescu) 1:32,7,

73.

2. 3.

triplă 
1. Orfana

, . 2. Riverana.
Cota : ciștig. 1,20, ord. 40, ev. 11, 
triplu 5—6—7 95. Cursa a VIII-a :
1. Hrubița (V. Gheorghe) 1:28.1,
2. Riguros, 3. Sugiuc. Cota : cîșt.
2.40, ord. 10, ev. 5, ord. triplă 63. 
Cursa a IX-a : 1. Simbol (To
duță) 1:35,9, 2. Radna, 3. Diafilm. 
Cola : cîșt. 10, ord. Închisă, ev. 
8. Ord. triplă 165, triplu 7—8—9 
68. Cursa a X-a : 1. Trudln (Tă
nase) 1:36,0, 2. Cusurgiu. Cota :
cîșt. 1,40, ord. 25, ev. 8.

A. MOSCU

ev. 427. 
(G.

CONSUL PtPUBlICA.V DL HAL TELLE PE CAT [CODII
LIviu Minai — rccoitl național la „smuls" (cat. semigrea)

La sfîrșitul săptăminii tre
cute a avut loc, la Reșița, 
concursul republican de halte
re pe categorii. Au luat star
tul 90 de sportivi din 16 clu
buri și asociații, in majoritate 
halterofili tineri, care, în acest 
an, au fost mai puțin solicitați 
în concursuri de anvergură. 
Un rezultat 
realizat de 
Liviu Mihai 
reș), care Ia 
la stilul smuls, a ridicat 163 
kg, depășind cu 0,500 kg ve
chiul record de seniori al ță
rii deținut de Vasile Groapă, 
la cat. semigrea. Iată primii 
clasați, pe categorii : muscă 
(52 kg) : Toader Iacob (Clu
jana) 205 kg (95 ; 110) ; cocoș 
(56 kg) : Marian Cristea 
(Steaua) 225 kg (102,5 ; 122,5) ; 
Nicolae Dragnea (Rapid Buc.) 
225 kg (100 ; 125) ; pană (60 
kg) : Pavel Petre (Urbis) 250 
kg. (112,5 ; 137,5) ; ușoară (67,5

valoros 
tinărul 
(A.S.A. 

a patra

a fost 
halterofil 
Tg. Mu- 
încercare,

kg)
Mureș) 260 kg 
semimijlocie (75 kg) : 
Murărețu (A.S.A. Tg. 
277.5 kg (125152,5) ; 
(82,5 kg) : Tiberiu 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 
(145 ; 172,5) ; semigrea 
Liviu Mihai (A.S.A. Tg. Mu
reș) 327,5 kg (157,5 ; 170) ;
grea-ușoară (100 kg) : Gheor- 
ghe Pop (C.S.M. Reșița) 310 
kg (140 ; 170), favoritul cate
goriei, Vasile Blaga (C.S.M. 
Cluj-Napoca), după ce a 
smuls 140 kg, a. ratat de trei 
ori la 
ieșind 
kg) :
roșu 
175) ; 
Ștefan 
kg (155 ; 200) 
doboare recordurile țării (170,5 
kg la smuls și 203’kg Ia arun
cat), dar tentativele au eșuat.

Pavel Tașnadi (A.S.A. Tg. 
260 kg (120 ; 140) ;

Daniel 
Mureș) 

mijlocie 
Kișkalo 

317,5 kg 
(90 kg) :

182,5 kg la „aruncat", 
din concurs ; grea (110 
Cezar Neculai (Steagul 
Brașov) 325 kg (150 ; 
supergrea ( + 110 kg) :
Tașnadi (Clujana) 355 

j el a încercat să

v ,< n

Următorul turnneu va avea 
loc între 16 și 19 decembrie, la 
Iași.
• Clasamentul „Trofeului efi

cacității", oferit de ziarul SPOR
TUL : 1. V. Bălceanu (Farul) 
461 p, 2. FI. Ermurache (Stea
ua) 377 p, 3. I. Copăcian 
(C.S.U. Sibiu) 374 p, 4. Z. Ge
llert (Dinamo Oradea) 356 p, 5. 
D. Moisescu (Politehnica Iași) 
332 p, 6. M. Chirilă (C.S.U. Si
biu) 319 p, 7. R. Tecău (C.S.U. 
Brașov) 307 p, 8. K. Herbert 
(„U“ Cluj-Napoca) 294 p, 9. 
M. Caraion (Rapid) 293 p, 10. 
I. Carpen (ICED) 290 p, 11. D. 
Dăian (Politehnica Buc.) 288 p, 
12. R. Boîșteanu (Politehnica 
Iași) 285 p, 13. M. Barna („U“ 
Cluj-Napoca) 282 p, 14. D. Ni- 
culescu (Dinamo Buc.) 271 p, 
15. A. Flaundra (C.S.U. Brașov) 
269 p, 16. L. Kriszbai (C.S.U. 
Brașov) 266 p, 17. S. Ardelean 
(ICED) 256 p, 18. AI. Vinereanu 
(Dinamo Buc.) 247 p, 19. P.

2535—2404 (6—0 
-dă a jucat fo 
gind la scor, 
mai bune conc 
Zăinescu — 431
— 429, respectiv 
tineanu — 411. 
corcsp.). • RS; 
Metrom Bra: 
(4—2). Meci 
s-au evidențiat
— 428, Ioana D
și Eva Adam 
Soare — cores® 
radea — V< 
2349—2280 (3—3 
— Bradul I
(4 -2) o Voința 
ința Tg. fti

(0—6). Victorie 
mureșencelor, 
Europei, care ai 
mație omogenă, 
cătoare cu pesi 
bert, Dudas și 
localnice, cel r 
taj l-a obținu: 
(St. Gurgui —

MASCULIN 
rești — Ruj 
5136—4859 (5—1) 
șoveană, care ii 
tiplul campion 
nu mai are nici 
loros, a fost ir 
Principalii re 
neanu — 905, S 
dc la Gloria, ’ 
și Novac — 801 
tul. (G. Octav
• Progresul Or 
Tîrnăveni 5086- 
cipalii perform 
Malciu — 932 
și Șt. Matiaș — 
mica. (I. Ghișa 
i rirolul Băicoi- 
talul Roman 5 
Poipcarii Șlai -
— 902 au fost 
de la gazde, ia 
s-a remarcat B 
Stroe — cores 
Sinaia — Re 
4923—4685 (5—1) 
ca ■ și în celei 
campionat, cel 
cător a fost St< 
847 p d ; de I 
M. Angelescu - 
man — coresp. 
torul Tg. Mureș 
nedoara 5033—5 
lectromureș Tg. 
noutilaj Odo 
(6—0). Echipa c 
cat la adevăr 
cîștigînd la un

(I. 1
• Voința Tg. 
Satu Mare 4977 
Aurul Baia Mai 
mișoara 5280- 
Constructorul G 
București 5000 
tare). Echipa fc 
s-a prezentat la 
așa cum se spe 
lament, deși se 
neri scara în lo

DE BAS
Grădișteanu (I< 
D. Dumitru (15 

în clasamentt 
indisciplinei, al 
mularea greșeli 
cui I (neonora: 
de Farul Const: 
turi tehnice 
turneul de la C 
sancționați V. I 
ceanu). Urmcaz 
2—5. Dina, 'o 1 
Baia Mare (C. 
norul A. Moln 
Universitatea 
Cluj-Napoca (4 
8 g.t. ; 6—8. C.i 
biu, I.C.E.D., 
rești (P. Grădl 
tehnica C.S.Ș. I 
trenorul M. 1 
6 g.t. ; 9—11. Di 
Rapid Bucureșt 
C.S.Ș. Unirea I 
12. C.S.U. Braș< 
3 g.t.

ADHIMSTRAflA Ot SUI 1010 PRONOSPORT
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 1 DECEMBRIE 
1982. Cat. 1 : 1 variantă 25% *= 
autoturism „Dacia 1300“ ; Cat. 2: 
11 variante 25% a 5.975 lei ; Cat. 
3 : 33,50 a 1.962 lei ; Cat. 4 : 96,23 
a 683 lei ; Cat. 5 : 321,00 a 205 
lei ; Cat. 6 : 9.114,00 a 40 lei ; 
Cat. 7 : 213,00 a 200 lei ; Cat. 8 : 
4.178,50 a 40 lei. Report categoria 
1 : 162.943 lei. Autoturismul „Da
cia 1300“ ' ‘ ...
cat pe o 
ținut de 
Focșani,

AȚI

de la categoria 1, ju- 
varlantă 25%, a fostob- 

dinBobocea Gavrilă 
jud. Vrancea. 
JUCAT NUMERELE 
PREFERATE 7

• Astăzi este ultima zi de pro
curare a biletelor cu numerele 
preferate de participant! pentru

tragerea obișnui 
de miine, 8 dece 
tru a ilustra dl 
mare și valoarea 
tlgurilor la acest 
de joc, reaminti 
ultima tragere 
dentă s-au atr.ibt 
TURISME „Dt»'rfa 
gorla I, pe bile 
cotă de 25 % .pa 
mltrescu Victor 
ramă, Anghel 
București și Lăci 
Caransebeș ;

La concursul Pi 
minică 5 decerni 
de cîștiguri este 
Iar Ia tragerea e> 
desfășurată în ar 
de cîștiguri este
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fără nume" au rezistat ÎNVIN- 
GÎND... LOGICA,! O anumită 
logică. Pentru că lupta Ia dis
perare — în unele momente, 
lupta organizată — cea mai 
mare parte a meciului, lupta cu 
adevărat eroică — din finalul jo
cului, această luptă demnă de 
toată stima și demnă de admi
rația tuturor are și ea o lo
gică a ei. Această logică este 
adeseori chiar logica... fotbalu
lui. Firma mare, școala celebră 
a „azzurrilor", terenul. italian 
care, arde tălpile jucătorilor, 
publicul nebun, angajarea ex
traordinară a campionilor mon
diali (perfect motivată de mai 
multe cauze. între care și si
tuația în grupa preliminară a 
campionatului european), toate 
acestea nu le-au adus gazde
lor noastre de la Florența nici 
un gol pentru că
României a rezistat 
plar în fața tuturor
tor importante atuuri. 
avut, este adevărat, și 
de cîteva ori. Dar a și LUPTAT 
FORMIDABIL pentru a-și fruc
tifica singura șansă care i-a 
mai rămas din minutul 55, 
ȘANSA DE A NU PIERDE. 
Nu încape nici o îndoială că în 
condițiile partidei de la Flo
rența egalul reușit pe Stadio 
Comunale înseamnă un foarte 
mare +1 în „clasamentul ade
vărului".

Ca și victoria obținută în fața 
Angliei la București, ca și ega
lul izbutit la Londra — perfor
manțe reușite în preliminariile 
campionatului mondial —, ca și 
aceste dovezi și parcă mai mult 
decît ele proba de la Florența 
este o mărturie suplimentară 
convingătoare privind marile 
posibilități ale fotbaliștilor 
români.

Dar despre aceste posibiltiăți 
știute și recunoscute nu numai 
în țară, ci și peste hotare (unde 
numeroși specialiști străini i-au 
elogiat in repetate rînduri pe 
destui fotbaliști români) s-a tot 
vorbit și s-a tot scțjs. Cum s-a 
tot vorbit și s-a tot scris că 
fotbalul nostru trebuie să ajun
gă competitiv in lume, pentru 
că are și resurse valorice și un 
cadru favorabil. Această com
petitivitate înseamnă, oricum 
am lua-o, rezultate. Iar 9—0 cu 
Italia, campioana lumii, este un

echipa 
exem- 
aces-

A 
noroc

O imagine

REVISTA PRESEI ITALIENE

REZULTAT 
lui se poate 
rezultatul rămîne.

Problema reală a fotbalului 
nostru este să găsim mijloacele 
pentru a înmulți rezultatele de 
valoare și de mare valoare. A- 
ceste rezultate însă nu cresc in 
pomi. Cum nu a crescut în 
vreun pom (ci a fost rodul 
unei activități pregătitoare de 
calitate) nici rezultatul de la 
Florența. Rezultatele mari se 
pregătesc prin multă muncă, 
prin competență, prin sprijin 
eficient. Fotbaliștii români nu 
au, cum au crezut unii scep
tici, vocația ratării. Ei au — și 
ne-o dovedesc din cind în cind — 
vocația reală de mari sportivi. 
Mai mult : s-a spus nu o dată 
că avem fotbaliști, dar nu a- 
vem fotbal. De aceea nu ajun
gem și la marea performanță. 
Convingerea noastră este că 
fotbalul românesc poate ajunge 
și la marea performanță dacă 
se conjugă constructiv, armo-

sugestivă, 
genunchi in fața

MARE ! In umbra 
discuta orice... dar

Renumitul jucător italian Conti 
imbatabilului Lung

nios, contribuția tuturor facto
rilor implicați. Așa putem a- 
junge ca rezultatul de la Flo
rența 
insulă 
rilor 
timp.

Da, 
Italia __  _ .
dar înseamnă și « mare obli
gație. Acest rezultat poate să 
impulsioneze — și trebuie să 
impulsioneze ! — o angajare și 
mai hotărîtă pe un drum bun.

să nu rămînă o frumoasă 
pierdută, o insulă a ma- 
speranțe spulberate în

rezultatul meciului cu 
este o probă puternică,

CRAIOVENII
(Urmare din pag. 1)

ROMA, 6 (Agerpres). Ziarele italiene continuă să pu
blice articole, comentarii și declarații pe marginea meciului 
de fotbal Italia — România, disputat la Florența șl înche
iat la egalitate : 0—0.

„După egalitatea cu Romănta, devine tot mai greu dru
mul echipei Italiei în Campionatul -----------" —‘ '
„L’UNITA".

în continuare, ziarul publică un interviu acordat de_ an
trenorul naționalei italiene, Enzo Bearzot, care în legătură 
cu jocul echipei române afirmă: „Selecționata -României a 
jucat cum era de prevăzut. A urmărit un meci egal. Nu a 
riscat decît în situațiile în care realmente a avut șansă. 
Românii au fost foarte abili în a închide orice drum spre 
poarta apărată de Lung. Totuși, dacă la șutul lui Tar- 
delli mingea s-ar fi oprit în poartă, nimeni n-ar fi avut ce 
să reproșeze portarului. Lung a respins cu piciorul intr-un 
mod miraculos". Iar în ce privește jucătorul Țicleanu, ace
lași antrenor arată că „este unul dintre cei mai buni mij
locași din Europa‘\_Referindu^se la episodul eliminării lui 
Țicleanu, ~ ——-
nutul 56, Țicleanu, unul dintre jucătorii români cei 
corecți, a 
bitrul l-a 
suficientă".

Cotidianul „TUTTOSPORT" redă următoarea declarație 
a cunoscutului antrenor Viola : „România a jucat foarte 
bine mingea în spațiile înguste și a creat o barieră, . la 
centrul terenului, greu de depășit. Italia nu a reușit să-și 
realizeze obișnuitele pătrunderi pentru a trece de zidul ad
vers".

Referindu-se la prestația individuală a jucătorilor români, 
„CORRIERE SPORTIVO" scrie : „Lung a apărat totul. In
tr-adevăr, un portar foarte bun. Nota 8", iar „TUTTOSPORT" 
subliniază : „Acest Bălăci are un dribling diabolic".

„LA GAZZETTA SPORTIVA" publică și cronici dedicate 
meciului sub titluri ca acestea : „Italia nu mai știe să 
ciștige", „Românii rezistă in 10 oameni". Ziarul „LA RE- 
PUBBLICA" notează intr-unui din comentariile sale : „Nu 
a fost suficientă tradiția pentru a ciștiga meciul cu Româ
nia".

Ziarul „AVANTI" scrie : „Rezultatul de egalitate înregis
trat pe stadionul din Florența intre reprezentativele Italiei 
și României a compromis dacă nu complet, cel pu
țin în mare parte posibilitatea «squadrei azzurra* de a pu
tea disputa faza finală a Campionatului european ce se va 
desfășura în 1984, în Franța".

european" notează

„CORRIERE SPORTIVO" menționează : „în mi- -- - .......... . . ■ mai
comis un fault de joc în dauna lui Conti ?i ar- 
eliminat fără ezitare, deși o avertizare ar fi fost

Șl GIRONDINII Nîinc, la larnaha

CE-AU SPUS, DUPĂ MECI, Al NOȘTRI 
întreceri foarte, foarte grele. A- 
ccastâ putere de adaptare dove
dește marile posibilități ale ju
cătorilor români, posibilități re
flectate grăitor de cazul lui 
Lung, care acum o lună șl jumă
tate era considerat necorespunză
tor pentru Universitatea Craiova, 
iar pe Stadio Comunale din Flo
rența, In fața atacurilor extra
ordinare ale campionilor lumii, 
a fost realmente admirabil".

MIRCEA LUCESCU (antrenor 
principal) : „Rezultatul este fă
ră îndoială bun. Unii spun că 
este cel mai bun din istoria fot
balului nostru și au ca argumen
te faptul că el a fost obținut in
tr-un meci disputat in deplasare, 
in fața campioanei mondiale, pe 
terenul cl. Mă bucură, firește, 
faptul că am obținut atest rezul
tat, dar mă și... îngrijorează, 
pentru că 0—0 cu Italia obligă e- 
norm, iar eu consider că echipa 
noastră nu este încă destul de 
matură pentru a face față obliga
țiilor care decurg In mod normal 
din această 
noastră nu 
riența, nici 
ioarea, nici 
se cer unei 
Dtipă părerea mea, Italia răml'ne 
oricum favorita grupei, pentru că 
poate recupera In meciurile de 
afară ceea ce a pierdut acasă. 
La rfndul el. Cehoslovacia pre
zintă și ea o echipă călită tn 
jocuri grele, ea cîștigînd, să nu 
uităm. J.O. de Ia Moscova. După 
meciul de la Florența, din preli
minariile Europenelor. gîndurile 
mele se îndreaptă și mal stă
ruitor spre... Mondialele din ’86. 
Asta nu înseamnă că in aceste 
Europene nu vom lupta să ob
ținem cit mai mult".

CONSTANTIN OȚET (antre
nor la Universitatea Craiova) : 
„Jucătorii noștri au jucat atit de 
bine faza de apărare Incit ita
lienii și-au pierdut în cele din 
urmă busola. Esențial mi se pa
re să apreciem cum se cuvine 
rezultatul, pentru că tn condițiile 
unul om în minus jocul echipei 
noastre nu putea fi conceput alt
fel. Trebuie apreciat spiritul de 
sacrificiu al echipei, băieții noș
tri apărîndu-se și luptînd „ca la 
Mărășești" !“. Rezultatul șl an
gajarea fotbaliștilor noștri la Flo
rența stnt, vă Închipuiți, foarte 
tonifiante pentru returul Univer
sității Craiova cu Bordeaux".

MIHAI IONESCU (secretar 
F.R.F.) : „Echipa noastră a fost 
superioară fizic și moral campio
nilor lumii. Aceștia ne-au depă
șit, așa cum era de așteptat, la 
capitolul tehnică, dar în cele din 
urmă lupta plină de dăruire șl 
angajarea exemplară — și bine 
organizată — a fotbaliștilor noș
tri au avut un meritat cîștig de 
cauză", (m.p.)

BALACI : „Italienii spuneau 
înainte de meci că trebuie să 
ciștige această partidă cu orice 
preț ! Noi ne-am spus că orice 
ar fi nu trebuie s-o pierdem. Cel 
care au avut ciștig de cauză și 
și-au atins obiectivul am fost noi. 
La Karl Marx-Stacit am jucat 
frumos șl am pierdut cu 4—1... 
La Florența am fost realiști, chiar 
foarte realiști in urma eliminării 
lui Țicleanu, și am obținut punc
tul mult dorit într-o partidă 
cială de mare importanță".

lung : -------- ' ' - - ~
important 
rezultatul, 
comandă.
ța, echipa _____ T_ ,______
Silviu Lung nu au primit nici 
un gol de Ia echipa campionilor 
mondiali. Nu e bine ? Eu zic că 
da 1“

BOLONI : „Obiectivul nostru Ia 
Florența ni I-am realizat. Cred 
că am luptat foarte bine. Am a- 
vut și șansă (așa cum in alte 
dăți am avut ghinion), dar In 
fotbal ai nevoie uneori și de șan
să. Nu trebuie omis insă un fapt 
esențial : ’am luptat teribil ca să 
fructificăm șansa pe care am a- 
vut-o“.

ȘTEFANESCU : „Am jucat bi
ne faza defensivă, mai ales după 
eliminarea lui Țicleanu. In re
priza întîl ne-am propus să stă- 
pînim atacurile foarte energice 
ale italienilor și să ajungem la o 
desfășurare echilibrată a partidei. 
Sint convins că In repriza a do
ua am fi reușit să facem mai 
mult, dar rămînerea în 10 oameni 
ne-a obligat să mizăm totul pe 
cartea anărării pentru a menține 
scorul alb".

UNGUREANU : „Dacă ieșeam 
mai mult la joc, poate că aveam 
mai multe realizări „fotbalisti
ce", dar probabil că am fi pier
dut. Ne-a fost, omenește, foarte 
teamă de acest meci extrem de 
greu și am luptat cit am putut 
ca să nu-1 pierdem".

ANDONE : „Să știți un lucru : 
eu am crezut în acest rezultat ! 
Am crezut că putem să-l obținem 
după felul cum ne-am pregătit. 
Și am crezut și In teren, atunci 
cind bătălia era mal aspră ca 
oricînd".

KLEIN : „A fost un meci de 
foarte mare ambiție pentru noi. 
Și această ambiție a crescut șl 
mai mult după eliminarea lui Ți
cleanu. cind ne-a fost și mai greu 
și cind pentru fiecare dintre noi 
nu exista dectt un singur gînd : 
să nu nierdem, orice ar fi !“

MIRCEA RADULESCU (antrenor 
secund) : „Consider că rezultatul 
partidei este In cea mal mare 
parte rodul organizării Jocului 
nostru In apărare. Mă bucură ba
terea de luntă a fotbaliștilor 
noștri, cum mă bucură si puterea 
lor de adaptare Ia datele unei

ofi-

„Pentru mine, cel 
lucru în fotbal 
El contează. El ne re- 

E1 rămîne. La Floren- 
României și portarul

mai 
este

In
performanță. Echipa 
are încă nici expe- 
mljloacele, nici va- 
personalitatea care 
echipe cu pretenții.

(a, la 6, am pornit cu auto
carul din Florența spre Mi
lano — peste 300 de kilometri — 
pentru a lua avionul spre 
București, via Ziirich. Am aș
teptat la Milano ridicarea ceței 
și, după două ore, am reve
nit cu autocarul la -Florența, 
la ora 4 d.m. Luni 
tot la 6, am luat 
spre Roma — peste 
lomctri — si astfel 
acum, tot Ia 4 d.m.
drum 
seala"...
Bălăci, ieșit parcă din ceață, 
pentru a limpezi dialogul : 
„Obosiți sau nu, trebuie să ne 
calificăm, chiar dacă meciurile 
cele mai grele în cupele eu
ropene sint cele dc pe teren 
propriu. Avem avantajul că 
știm jocul francezilor și, mai 
mult, mîine dimineața, vom 
vedea Ia Craiova și meciul 
Sochaux, — Bordeaux, l'ilmat 
nu de mult de Teodor Roibu". 
între timp s-a apropiat și an
trenorul Constantin Oțet : 
„Vom face totul pentru a scoa
te oboseala din picioare și, mai 
ales, din ginduri. Duminică 
după-amiaza, Ia Florența, am 
făcut antrenament cu cei care 
nu au jucat și chiar cu Ti- 
cleanu, care a jucat doar 55 
de minute. Vom ciștiga meciul 
calificării".

Odată încheiat acest inter
mezzo de aeroport, craiovenii 
s-au îmbarcat la ora 17,00 jn 
autocarul „de Craiova”, în mo
mentul jn care s-a aflat că a- 
vionul AN, comandat pentru 
zborul București — Craiova, nu 
va putea decola, din cauza... 
ceții, care a coborît dinspre 
Milano. Așa a început ultima 
mini-etapă preliminară, în a-

dimineața, 
autocarul 

300 de ki- 
am ajuns 

A fost un 
greu, resimțim obo- 

Și aici a intervenit

plauzele și urările tuturor ce
lor prezenți la

...La ora 17,40 
cezii. Au prins 
spune, o ultimă 
un alt avion, 
care îi aducea 
francezi, după o încercare de 
aterizare, a luat drumul So
fiei, cu întîrzierile de rigoare. 
Primul a coborît Trasor: „Ne- 
așteaptă un meci- foarte greu. 
Avem lotul care a jucat la 
Bordeaux ; lipsesc, ca și la 
Bordeaux, Dieter Muller și Gi
rard. A venit, în schimb, fun
dașul Rohr. Meciul, deși e greu, 
se joacă". Antrenorul Aim<â Ja- 
quet a repetat că echipa cra- 
ioveană e foarte puternică — 
„am simțit asta încă de la 
Craiova, nu am făcut deloc 
declarații de complezență... și 
iată că acest 0—0 cu Italia, 
de care am aflat Ia radio și 
din ziare... și la care craiove
nii au, în mod firesc, o mare 
contribuție, confirmă valoarea 
echipei. Noi am cîștigat sîm- .... —„-----l( acasă(

(„am fi putut ciștiga 
— completare La- 

au marcat Martinez, 
și Giresse, asta nu

Otopeni... 
au sosit fran- 
și el, cum se 
pistă, deoarece 
Air-France-ul, 
pe gazetarii

JUNIORII NOȘTRI
SUSȚIN PRIMUL MECI
CU CIPRU IN CE

bălă meciul cu Rouen, 
cu 3—2 
cu 5—2*< 
combe), 
Lacombe 
spune mare lucru, dar ne păs
trăm șansa".

La ora 19, Girondins s-au 
îmbarcat într-un alt autocar, 
pentru Craiova. Cursa de ur
mărire a început. Prima manșă 
s-a încheiat, deci, în jurul 
miezului nopții. „Așa e fotba
lul — cum spunea conducă
torul girondinilor —. E sportul 
rege, domină lumea, dar, pînă 
una alta, e Ia discreția ceței". 
Nouă nu ne rămîne decît să 
sperăm oă mîine, la Craiova, 
soarele va sparge ceața, pen
tru a lumina drumul spre ca
reul lui Tresor...

Mîine, la Larnaka, în Cipru, 
selecționata noastră de juniori 
va debuta în preliminariile 
Campionatului european de 
juniori I. Ea va întîlni echi
pa similară a Ciprului în par
tida tur, returul fiind progra
mat în martie anul viitor, pe 
teren propriu, probabil la Hu
nedoara, acolo unde juniorii 
au evoluat în ultima perioadă 
de timp în partide oficiale și 
unde au obținut calificări 
spectaculoase. Pentru acest 
important meci, în care se 
poate lua o serioasă opțiune 
asupra calificării, tinerii noș
tri tricolori s-au pregătit 
minuțiozitate, susținind, 
același timp, și o suită 
partide internaționale 
cale în vederea rodării 
„11“ puternic, care să-și 
tige dreptul de a se alinia 
startul turneului final, 
gramat în Anglia, în luna mai 
1983.

Iată lotul care pleacă astăzi 
dimineață spre 
Iasko șl Barba 
Rus, 
Videscu și Oprea 
Mărgărit, Mateuț, 
Szel — mijlocași 
lea, Hagi și 
cânți.

La Atena, 
rămîne circa 
norii Marcel 
că Toma au 
un antrenament, după care se 
va continua drumul spre 'Lar- 
naka. Meciul de mîine se va 
disputa la ora 14,30.

CU 
in 
de 

ami- 
unui 
ciș- 

la 
pro-

Larnaka : 
și Barba — portari ; 

Mezaroș, Achim, Bănuțâ, 
— fundași 7 
Săndoi _și 
Văsîi, Țîr- 

E. Radu — ata-
unde lotul va 

șapte ore, antre- 
Pigulea și Costi- 
pro _ .-amat, astăzi,

Azi, In „Cupa a 35-a aniversare a proclamării Republicii"

LA RM. VÎLCEA Șl PLOIEȘTI - SEMIFINALELE
„Cupa a 35-a aniversare a 

proclamării Republicii”, care 
încheie sezonul fotbalistic de 
toamnă, s-a dovedit a fi o com
petiție utilă și interesantă. Par
tidele din cele patru grupe pre
liminare au oferit, in multe ca
zuri, dispute pasionante, atrac
tive, urmărite cu interes de 
către iubitorii fotbalului.

Sîmbătă și duminică, cum se 
știe, s-au disputat ultimele me
ciuri din grupe și s-au stabilit 
cele patru cîștigătoare : Chi
mia Rm. Viicea, Petrolul Plo
iești, Politehnica Timișoara și 
Steaua București. Desigur, mul-

te dintre participante au rulat 
o serie de jucători tineri, de 
perspectivă, dar destule forma
ții s-au prezentat cu garniturile 
lor de bază, ceea ce face ca 
performanța celor patru echipe 
cîștigătoare 
merituoasă, 
lificarea în 
promovate, 
tresărirea de orgoliu a fotba
liștilor din Rm. Viicea și Ti
mișoara, care au avut în turul 
campionatului o evoluție mo
destă, și revenirea la o formă 
aproape de posibilitățile el a 
echipei Steaua, care a cîștigat

să fie cu atît mai 
Atrage atenția ca- 
semifinaie a noii 
Petrolul Ploiești*

seria de la București atît de 
autoritar.

Astăzi au loc semifinalele :
Rm. Viicea : CHIMIA — PO

LITEHNICA TIMIȘOARA (ar
bitru : Cr. Teodorescu — Bu
zău).

Ploiești : PETROLUL—STEA
UA (Al. Mustășea — Pitești).

Dacă după 90 de minute de 
joc scorul va fi egai, întîlnirile 
nu se vor prelungi, iar depar
tajarea se va face în urma 
executării loviturilor de Ia 11 
tn.

Meciurile vor incepc de la 
ora 14.



Handbalul românesc in cupele europene

DIN TREI ECHIPE, DOAR UNA ARE SANSE CERTE 
DE CALIFICARE ÎN „SFERTURI": DINAMO

Manșa-tur a „optimilor" în 
<'.'.pele europene de handbal 
masculin s-a soldat, pentru re- 

. prezenlantele, noastre, cu două 
victorii (Steaua, pe teren pro
priu, 
deplasare) 
(II.
Kos1 
toat 
mat 
tur, 
minică. 
te vorbi, 
Dinamo 1 
vingind 
landeză 
Ga lellcn 
<-.i< rit 

continua cursa

(Steaua,
și Dinamo .București,- in 

și o infringere 
C. Minaur Baia Mare, la 

:tock). Firește, teoretic 
le trei dețin încă șanse, 
! i’ializabile în partidele re- 

programate sîmbătă și du- 
Cu certitudine se poa- 
, însă, doar despre 
București, care — in- 
cu 27—24 echipa o- 

Bondspaarbank de. 
la Doetinchen — și-a 

de fapt, dreptul de 
r.-si continua cursa in Cupa 
cupelor. Steaua a învins pe 
Metaloplastika Sabac în Cupa 
campionilor europeni doar la 
4 goluri (22—18) și va trebui 
să lupte din răsputeri pentru 
a-și păstra ceva din acest fra-

gil avantaj în partidă de la 
Sabac, iar H. C. Minaur Baia 
Mare a pierdut la 7 goluri 
(18—25) în fața câștigătoarei 
Cupei cupelor, Empor Rostock, 
urmînd' să încerce duminică, 
la Baia Mare, imposibilul.^.

Evoluția în „optimi" a for
mațiilor din elită handbalului 
românesc a scos în evidență o 
carență care tinde 
o caracteristică a 
noastre : pierderea
jului — creat prin 
activitate — 
a partidelor.
că echipa națională masculină 

condus, în partida cu 
U.R.S.S., cu 13—8 și, final
mente, a capotat, că repre
zentativa feminină a avut, a- 
cum la campionatul mondial 
din Ungaria, 22—19 în meciul 
cu Coreea de Sud. cind mai 
erau mai puțin de 9 minute 
de joc, și a încheiat la egali-

a

ASTAZ1, LA SZOLNOK,
(prin te- 
a fost zi 
transbor- 
în care

BUDAPESTA, 6 
leton). După ce luni 
de pauză, echipele 
dîndu-se din orașele 
au susținut meciurile din gru
pe în cele în care vor evolua 
în turneele finale, marți, cea 
de a VIII-a ediție a campio
natului mondial de handbal 
feminin intră în cea de a 
doua și ultima fază a sa. Se 
va disputa prima din cele 4 
runde ale turneelor finale. Așa 
după cum am relatat, echipa 
noastră a pierdut șansa’ de a 
se număra printre formațiile 
care concurează la medalii și 
la calificarea la J.O.. astfel că 
va evolua in turneul pentru 
locurile 7—12. Pentru a mai 
obține un loc la Olimpiada 
’34, handbalistele noastre vor 
trebui să cîștige primul loc in 
turneul de calificare, progra
mat în decembrie 1933, in 
Polonia.

Rezultatele complete ale run
dei a 3-a, desfășurată dumini
că (in grupe) : Norvegia — 
S.U.A. 25—13 și R. D. Germană 
— Ungaria 17—17. în grupa „A“, 
U.R.S.S. — România 20—16 și 
Coreea de Sud — Bulgaria 
26—23, în grupa „B“, R. F. Ger
mania — Congo 32—10 și Iugo
slavia — Cehoslovacia 22—16 
în grupa „C“.

In turneul pentru locurile 
1—6 s-au calificat reprezenta
tivele Ungariei, R. D. Germa
ne, U.R.S.S., Coreei de Sud, 
Iugoslaviei și Cehoslovaciei, 
întrucît rezultatul din grupă, 
(dintre cele două calificate, con
tează în turneul final, clasa
mentul înaintea primei runde 
arată astfel : 1. Iugoslavia 2 p

din a- 
elitei 

să co- 
intim-

REVELAȚIE A JOCURILOR ASIATICE
A IX-a ediție a marii com

petiții 
Asiatice 
de două 
Indiei a 
spectaculoase și, 
zuri,

să devină 
echipelor 

avanta- 
. . _ laborioasă 
în partea finală 

Să ne amintim

tale (22—22), răm.nînd, 
ceasta cauză in afara 
handbalului feminin. Și 
roborăm aceste două 
plări cu acelea de duminică :
H. C. Minaur are — cu un 
sfert de oră înaintea finalului 
— egalitate la Rostock, dar 
cedează apoi și pierde la 7 
goluri ; Steaua se detașează 
de Metaloplastika decisiv — 
22—14 în min. 54 — pentru ca 
apoi să primească 4 goluri 
consecutiv, fără a mai înscrie 
vreunul !...

Ce se întîmplă, de fapt 1 O 
primă explicație o reprezintă 
graba cu care handbalișlîi 
handbalistele noastre se 
niștesc. Muncesc enorm

CLASAMENTE 
AGrupa

1. Ungaria 3 2 1 0 63-39 8
2. R. D. Germană 3 2 1 0 57-37 8
3. Norvegia 3 1 0 2 57-53 5
4. S.U.A. 3 0 0 3 23-71 3

Grupa B
1. U.R.SJ5. 3 3 0 0 65-49 9
2. Coreea de Sud 3 1 1 1 69-68 6
3. România 3 1 1 1 56-59 6
4. Bulgaria 3 0 0 3 52-66 3

Grupa C
1. Iugoslavia 3 3 0 0 80-43 9
2. Cehoslovacia 3 2 0 1 64-52 7
3. R.F. Germania 3 1 0 2 65-49 5
4. Congo 3 0 0 3 34-99 3

•(+6), 2. U.R.S.S. 2 (+2),. . .. P . .
3—4. Ungaria și R. D. Germa
nă — cîte 1 p ; 5. Coreea de 
Sud 0 p (—2), 6. Cehoslovacia 
0 p (—6). Marți sîrit progra
mate . următoarele meciuri : 
U.R.S.S. — R. D. Germană, 
Iugoslavia — Coreea de Sud 
și Ungaria — Cehoslovacia. 
Toate meciurile se joacă la 
Budapesta.

în turneul 
7—12 vor 
Norvegiei, ! 
Bulgariei, 
Congo. întrucît și în acest tur
neu echipele s-au calificat cu 
rezultatul dintre ele, se por
nește de la următorul clasa
ment : 1. R. F. Germania 2 p 
(4-22), 2. Norvegia 2 p (+12), 
3. România 2 p (+1), 4. Bul
garia 0 p (—1), 5. S.U.A, 0 p 
(—12), 6. Congo Op 
Marți sînt programate 
rele partide : România 
(la Szolnok, de Ia 
Norvegia — Congo 
de la ora 19,30) și R. F. Ger
mania — Bulgaria (Tatabanya, 
de la ora 19,30).

Și 
li-

o 
bună parte din meci, pentru 
ca apoi, cînd constată că pot 
să-și depășească adversarul, că 
sînt mai buni, 
motoarele, să se 
aștepte aplauzele, 
vorba și de lipsa 
în fața asaltului 
adversarilor, 
sele risipite.
capacitatea de a riposta cu a- 
ceeași înverșunare în final, dc 
a le opune o rezistență cel 
puțin asemănătoare ? „Gene
rozitatea" cu care dau replica 
în finaluri îi păgubește de 
succese meritate, de victorii 
care i-ar urca acolo unde le 
dă dreptul talentul lor indubi
tabil. Ar trebui, poate, săse ana
lizeze dacă nu cumva pregă
tirea fizică a handballșlilor 
noștri fruntași nu se află la 
nivelul solicitat de bătălii a- 
prige pe parcursul tuturor ce
lor 60 de minute de joc.

Oricum, în atenția antreno
rilor — deopotrivă a celor de 
la cluburi și de la echipa na
țională — trebuie să se afle 
eradicarea acestei carențe. Și 
n-ar trebui uitat nici faptul că 
ea începe de la campionat, de 
la faptul că desfășurarea Di
viziei „A“ nu oferă posibilita
tea echipelor angajate în cu
pele europene de a fi solici
tate din plin, sută la sută cum 
se spune, în fiecare dintre 
meciurile pe care le dispută.

să • oprească 
admire, să 

Mai este 
de dirzenie 
disperat al 

care-și văd șan- 
N-au ai noștri

polisportive 
desfășurată, 
săptămîni, 
prilejuit- 

în 
zu.ii, de un înalt : 
taîîv. Dealtfel, 
sporturile și la 
tea probelor au 
gistrate acum noi recorduri ale 
competiției (atletism, înot, tir, 
haltere și ciclism), performan
ța cea mai bună fiind desigur 
aceea a tînărului 
Zhu Jianhua care 
m la înălțime (cel 
zultat mondial al 
care a arătat că poate fi primul 
săritor capabil să dețină 2,40 ml 
Gimnastica, săriturile în apă, 
badmintonul, tenisul de masă, 
ca și voleiul, baschetul, hoche
iul pe iarbă ș.a. s-au desfășu
rat, de asemenea, Ia un înalt 
nivel.

După opinia specialiștilor, ma
rea revelație a actualei edi
ții a „Asiadei" a fost succesul 
sportivilor din R. P. Chineză 
care au totalizat cele mai mul
te medalii de aur și au obținut, 
în final, același număr de me
dalii ca și sportjvii japonezi,

Jocurile 
. mai bine 
în capitala 
confruntări 
unele ca- 

nivel cali- 
în toate 

majorita- 
fost îmre-

atlet chinez 
a trecut 2,33 
mai bun re- 
anului) și

pentru locurile 
juca selecționatele 
S.U.A., României, 

R, F. Germania și

Hristache NAUM

(-22). 
următoa- 
— S.U.A. 
ora 18), 
(Szolnok,

Ion GAVRILESCU

COMPETIȚII CONTINENTALE
din competițiile 

masculine de 
fina-

Goteborg — 
Gali (Elveția)

Rezultate 
continentale 
HANDBAL (optimi de 
lă) :

C.C.E. : Heim 
St. Omar Saint 
32—20 (13—8).

Cupa cupelor : Drott Halm- 
stad (SUedia) — U. S. Ivry 
(Franța) 24—21 (11—11), S. C. 
Leipzig — Atletico Madrid 
23—16 (11—9), S.K.A. Minsk — 
Tatran Preșov 27—12 (12—6).

Cupa federației : S. C. 
Eggenburg (Austria) — Karls- 
krona (Suedia) 23—32 (9—15).

> Turul al doilea al 
fiilor europene de 
(bărbați) :

C.C.E. : Giessen
— Leixoes (Portugalia) 
Cannes (Franța)

competi- 
VOLEI

(R.F.G.)
3—0,

Servette

Hvezda
(Italia)

Geneva 3—1, Ruda
Praga — Santal Parma . 
3—0, Mladost Monter Zagreb
— Loimu (Finlanda) 
Ibis Courtari (Belgia) 
Amar (Spania) 3—1.

Cupa cupelor : Asnieres
(Franța) — Real Madrid 3—0, 
Avtomobil Leningrad — Zaan 
(Olanda) 3—0, Passau — Robbe 
dl Kappa Torino 1—3, Guney 
Sanayi (Turcia) — Kecskemet 
(Ungaria) 3—0, Lausanne 
U. C. — Kas Esteros Salonic 
3—0, Kruikenburg (Belgia) — 
Vojvodina Novisad 2—3.

Cupa federației : Arago Sete 
(Franța) — Galina 
(Liechtenstein) 3—0, Grenoble

— Chenois V. B. " 
3—0, Hisarbank Istanbul 
Zonhoven (Belgia) 2—3.

3—0, 
Son

Schaan

V. (Elveția)

cei 
tre- 
nici 
luat 
alt*

considerați pinâ acum ca 
mai puternici din Asia. Și 
buie reținut amănuntul că 
un sportiv chinez nu a 
parte la întrecerile de box, 
fel poate că...

Acest însemnat succes al gi
nerilor sportivi chinezi anunță, 
în continuare, un asalt și mai 
amplu dat pozițiilor fruntașe 
ale sportului mondial, în per
spectiva Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles !

Iată acum clasamentul recent 
încheiatei ediții a IX-a a com
petiției :

<s

I n III H

1. R.P. CHINEZA 61 51 41 153
2. Japonia 57 52 44 153
3. Coreea de Sud 23 28 37 93
4. R.P.D. Coreeană 17 19 20 56
5. India 4 4 7 15
6. Indonezia 13 19 25 57

7. Iran 4 4 4 12
8. Pakistan 3 3 5 11
9. Mongolia 3 3 1 7

10. Filipine 2 3 9 14
Au mai obținut medalii 

tivi din alte 13 țări : 11. 
9(2), 12. Thailanda 10(1), 
Kuweit 7(1), 14. Siria 3(1), 15. 
Malayezia 4(1), 16. Singapore
3(1) etc.

spor-
Irak 

13.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
Praga. După 25 de etape, ta 

campionatul de hochei al Ceho
slovaciei conduce Dukla Jihlava 
cu 40 p, urmată de Vitkovice 32 p 
șl Tesla Pardubice 29 p. In ul
tima etapă : Gottwaldov — Motor 
Ceske Budejovlce 6—3, Tesla Par
dubice — Sparta Praga 2—3, 
Dukla Jihlava — Poldi Kladno 
7—4, Litvinov — Vitkovice 4—4.

Moscova. Patinatorii artistici 
sovietici au dominat întrecerile 
desfășurate ta capitala U.R.S.S. 
Au obținut victorile : Aleksandr 
Fadeev, Kira Ivanova, Veronica 
Perșina și Marat Akbarov (pe
rechi) și Natalia Brestemlanova- 
Andrci Bulin (dans).

Konigsee. Pe p.îrtia artificială 
din această stațiune vest-germa- 
nă a avut loc competiția de sa
nie „Turneul celor trei piste" : 
bărbați: Serghei Danilin (U.R.S.S.) 
1:33,73, Iuri Certșenko (U.R.S.S.) 
1:38,89 — clasamentul general : 1. 
Danilin 90 p, 2. Glass (R.D.G.) 
73 p, 3. Certșenko 69 p ; femei : 
Steffi Martin (R.D.G.) 2:23,28,
Melitta Sollmann (R.D.G.) 2:23,33 
— clasamentul general : 1. Martin

45 p, 2. Sollmann 34 p, 3. Ute 
Weiss (R.D.G.) 26 p ; dublu :
H. J. Rassel — Norbet Huber 
(Italia) 96,43, II. Stangassinger — 
F. Wembacher (R.F.G.) 96,64 —
clasamentul general : Jflrg Hof
fmann — Jochen Pietzsch (R.D.G?. 
30 p, 2. Georg Flucktager — Franz 
Wilhelmer (Austria) 23 p, 3. Ev- 
gheni Belauson — Aleksandr Be
liakov (U.R.S.S.) 22 p.

Berlin. Rezultate din concursul 
de patinaj viteză dotat cu „Cupa 
Dinamo" : 500 m : Hlebnikov
(U.R.S.S.) 38,81, Fokicev (U.R.S.S.) 
39,14 ; 1 000 m : Hlebnikov 1:17,22, 
Averianov (U.R.S.S.) 1:18,87 ; fe
mei : 500 m : Christa Rothenbur- 
ger (R.D.G.) 42,35, Natalia Petru- 

43,00, Karin Enke 
1 500 m : Andrea 

i 2:14,26, Lalen- 
Enke

Petrușeva 
Rothenbur- 
m : Sabine

SchSna

șeva (U.R.SjSL) 
(R.D.G.) 43,14 ;
SchOne (R.D.G.) 
kova (U.R.S.S.) 
2:14,92; 1600
1:28,89, Enke 1:26.83, 
ger 1:27,63 ; 3 000
Brehm (R.D.G.) 4:43,70,
4:43,75, Gabi Schonbrunn (R.D.G.) 
4:43,88.

2:14,36, 
m :

MIINE IN CUPA U.E.F.A.

Miercuri se 
pele calificate 
de finală 
după jocurile retur ale optimilor. 
Iată programul jocurilor (între 
paranteze scorurile din tur) : 
Bohemians Praga — Servetts Ge
neva (2—2), Sarajevo — Ander
lecht (1—6), Kaiserslautern — Se
villa (0—1), Benfica — ZUrich 
(1—1), Universitatea Craiova — 
Bordeaux (0—1), Roma — F.C. 
Koln (0—1), Werder Bremen — 
Dundee United (1—2), Valencia — 
Spartak Moscova (0—0). Primele 
eehlpe stat gazde.

In total, pînă acum, toate echi
pele au susținut cite 5 meciuri. 
Iată bilanțul lor : Servette 
neva : 4 victorii, 1 meci 
0 infringed, golaveraj 
Bohemians Praga î 3, 2, " 
Spartak Moscova : 4, 1, 
F. C. Valencia : 2, 3,
F. C. Zurich ", ", ‘ 
fica : 4, 1, 0, 9—4 ; Sevilla : 4,
1, 11—3 ; F.C. Kaiserslautern : 
0, 1, 10—2 J Dundee United :
2, 0, 8—3 ; Werder Bremen : 3, 
2 12—7 ; 
Sarajevo 
Kota : 
0,
3, 
2,

vor cunoaște echi- 
pentru sferturile 

ale Cupel U.E.F.A.,

Ge- 
egal, 

13—3 ;
9—3 ; 

13—6 ;
3—1 ;

2, 3, 0, 6—4 ; Ben- 
- "■ 0, 

4, 
3.
0, 

Anderlecht : 4, 0, 1 18—5; 
: 2, 2, 1, 15—12 ; F. C.

4, 0, 1, 13—2 ; Roma : 2. 
3, 5—5 ; Universitatea Craiova : 
0, 2, 8—3 ; Bordeaux : 
12—7.

2,
o,

0,
o,

3,

CAMPIONATE, CUPE

R.D. GERMANA : Semifinalele 
Cupei : F.C. Magdeburg — 
namo Drcsda 4—1 ; F.C. 
Marx-Stadt — F.C. Cari 
Jena 1—0. Finala va avea _ _ 
anul viitor, la 4 iunie, la Berlin,

BELGIA (et. 16) : Lokeren — 
Cefele Bruges 0—0, Beerschot — 
F. C. LiCge 0—0, F.C. Bruges —

Dy- 
Karl 

Zeiss 
I loc

TELEX © TELEX © TELEX © TELEX 0 TELEX © TELEX ® TELEX © TELEX © TELEX

JUDO 0 în sala Pierre de 
Coubertin din Paris s-au desfă
șurat campionatele mondiale fe
minine. Iată lista campioanelor în 
ordinea categoriilor • sub 48 kg : 
K Briggs (Marea Britanie) ; 52 
kg : L. Doyle (Marea Britanie); 
56 kg : B. Rodriguez (Franța) : 
61 kg : M. Rottler (Franța). ; 66 
kg : B. Dexdicr (Franța) ; 72 kg: 
B. Classen (R F. Germania) ; 72 
kg : L. Lupino (Franța) ; open : 
I Berghmans (Belgia).

POLO 0 Finala Cupei cupelor: 
Ț.S.K. — U.M.F. Moscova a dis
pus de Montjuich Barcelona cu 
11—S (4—3, 2—1, 2—0. 3—2) Intrînd

în posesia trofeului 
Barcelona, spaniolii 
CU 11—8).

RUGBY 0 Echipa 
XIII a Australiei și-a 
neul în Franța, Invingînd la A- 
vignon echipa țării gazdă cu 15—4 
(7-4).

SCRIMA ® Concursul de spadă 
desfășurat la Viena a revenit 
vest-germanului Elmar Bormann, 
urinat de Leszek Swornowski 
(Polonia) și Alexander Pusch 
(R.F. Germania), iar cel de la 
Budapesta a fost cîștigat de El
mar Bormann (R.F.G.) 10—8 în
finală cu Swornowski (Pol.).

(în tur, Ia 
cîștigaseră

de rugby în 
început tur-

TENIS 0 Ivan Lendl a cîștigat 
turneul cu invitați de la Anvers, 
lnvingîndu-1 în finală cu 3—6, 
7—6, 6—3. 6—3 pe John McEnroe. 
In semifinale : Lendl — Wllander 
6—3, 6—3, McEnroe — Borg 2—6, 
6—4, 6—3 ; ta sferturi : Lendl — 
Gunnarson 6—2, 6—2, Borg — 
Gottfried 6—7, 6—3, 6—4, McEnroe
— Smid 6—1, 0—6. 6—3. Wilander
— Noah 7—6. 6—4. 0 tn finala 
turneului de la Chicago : Fibak
— Scanlon 6—3. 2—6, 6—3, 6—4 ; 
în semifinale : Fibak — Vilas

Scanlon — Tom6—4, 3—6, 6—3, 
Gullickson 3—6, 6—3, 6—2.

Beveren 3—0, Anderlecht — Cour- 
tral 2—2 !, Seraing — Waterschei
2— 7, Standard Liăge — Molenbeek
3— 2. In clasament : Standard șl 
Waterschei cîte 22 p. Anderlecht, 
Lokeren și F.C. Bruges cîte 21 p.

GRECIA (et. 8) : A.E.K. — La
rissa 3—0, Kastoria — Olympia- 
kos 0—0, Ethnikos — Panaihlnai- 
kos 1—1, 
P.A.O.K. 
clasament 
piakos șl 
thinaikos, 
P.A.O.K. cîte 10 p.

FRANȚA (et. 18) : 
tante : Lyon 
Mulhouse — St. Etienne 1—0. 
In fruntea clasamentului nu s-a 
produs nici o modificare : con
duc Nantes și Bordeaux cu cite 
26 p.

R.F. GERMANIA (et. 16). Meci 
restant : Bayern Miinchen — 
Schalke 2—1 (au marcat Breitner 
și Kraus, respectiv Nachtweih). 
In clasament : Hamburg 24 p, 
Bayern 22 p, Stuttgart, Dortmund, 
K61n cu cîte 21 p.

UNGARIA (et. 15) : Ferencva- 
ros — Csepel 1—3, Vasas — Ta
tabanya 3—0, Honved — Videoton 
3—0, ujpesti Dozsa — Gyor 1—0, 
Debrețin — Pecs 2—1, Nyiregy- 
haza — Bekescsaba 3—1, Dlos- 
gyor — M.T.K. 2—1, Szombathely 

clasa- 
21 p,

Aris — Heraklis 1—0,
— Panahaikl 1—0. In

13 p, Olym- 
11 p, Pana- 
Ethnlkos șl

: A.E.K. 
Aris cîte 
Yanina,

Meciuri res-
- Strasbourg 4—2, 
St. Etienne

— Zalaegerszeg 1—I. In 
ment: Csepel 22 p, GyBr 
Honved 19 p.

PORTUGALIA (et. 12) : 
Porto — Varzlm 4—0, Alcobaca

7.xn

8.XII

10.XII

ll.XII

12.XII

F.C.

— Benfica 1—1, Sporting — sal-
guieros Porto 3—0, Brag3 — Se- 
tubal - - ~ • —
Porto 
23 p, 
18 p.

CEHOSLOVACIA (et. 14). Sla
via Praga — Plastika Nitra 6—1, 
Zillna — Bohemians 2—1, Vitko
vice — Dukla Praga 0—0, Kosice
— Trnava 1—0, Inter Bratislava
— Olomouc 2—0, Sparta — Ostra
va 0—0, Preșov — Slovan 0—0.' 
In clasament : Bohemians 20 p, 
Slavia 19 p, Vitkovice 19 p.

OLANDA (et. 16) ; Eindhoven
— Kerkrade 1—1, Ajax — Hel- 
mond 5—0, Twente — Groningen 
1—1, Sparta — Alkmaar 1—1. Ha
arlem — Feyenoord 0—0. In cla
sament : Ajax 26 p. Eindhoven 
și Feyenoord cîte 25 p.

ȘTIRI, REZULTATE
0 In meci amical : Servette 

Geneva — Torino 3—0 (2—0). Au 
marcat : Brigger, Ella șl Schny- 
der.

0 Diego Maradona (C.F. Bar
celona) a părăsit terenul ta me
ciul cu Real Sociedad San Se
bastian ta urma unul accident.' 
Medicii vor preciza diagnosticul 
exact numai după studierea ra
diografiei. Pare a fi vorba de o 
fractură ori de o întindere de li
gamente, In orice caz. celebrul 
argentinian va fi indisponibil 
timp de cîteva etape.

0 tn C.E. feminin, gr. 3 : Por
tugalia — Franța 0—0.

3—0, Esptaho — Boavlsia 
0—0. In clasament : Benfica 
F.C. Porto 19 p, Sporting

AGENDA SAPT AMINII
BASCHET : meciuri în Cupa cupelor, sferturi de finală; 
SCHI : cobortre șl slalom uriaș, bărbați și femei, ta Cu
pa mondială, la Val d’Isere (ptaă la ll.xn)
FOTBAL : meciurile retur fa turul III al Cupei U.E.F.A.; 
Cipru — România ta Campionatul european de juniori ; 
BASCHET : meciuri în competițiile europene, sferturi de 
finală, tur.
HOCHEI PE IARBA : „Cupa mondială", la Melbourne 
(pînă la 19.XII) ; SCHI : slalom special feminin, în „Cupa 
mondială", la Llmone, ta Italia ; BOX : meci pentru 
campionatul mondial la cat. grea (WBA), Mike Weaver 
— Michael Kodes (ambii S.U.A.), la Las Vegas.
VOLEI : meciuri în cupele europene, primul tur, returul; 
SCHI : „Cupa Europei" de sărituri, la Raufoss, Norvegia.
FOTBAL ; finala Cupei intercontinentale, Aston Villa 
(Anglia) — Penarol (Uruguay), la Tokio ; SCHI : cursa 
de 15 km fond, la Ramsau. Austria, și 5 km fond temei, 
la Val di Soleclta, Italia (ambele în cadrul „Cupei mon
diale").


