
SESIUNEA CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII OTOMICE 

Șl SOCIALE A ROMÂNIEI
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a 
României, marți, 7 decembrie, 
a avut Ioc sesiunea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României, 
întrunit în noua sa componență 
stabilită prin Legea adoptată 
recent de Marea Adunare Na
țională.

Participant» au aprobat, In 
unanimitate, următoarea ordi
ne de zi :

1. Constituirea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României.

— Alegerea prim-vicepreședin- 
telui Consiliului Suprem ți a 
președintelui Biroului Perma
nent al Consiliului ;

— Alegerea vicepreședinților 
Consiliului Suprem ;

— Alegerea președinților sec
țiunilor Consiliului ;

— Aprobarea componenței 
secțiunilor de specialitate ale 
Consiliului.

2. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1983.

3. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii șl indus
triei alimentare pe anul 1983.

4. Proiectul Bugetului de stat 
pe anul 1983.

5. Programul privind înfăp
tuirea măsurilor de autocondu- 
ccre și auioaprovizionare, în 
vederea asigurării unei bune 
aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum pe 
trimestrul IV 1982 și semestrul I 
1983.

Această primă sesiune a avut 
Ioc la scurt timp după adopta
rea de către Marea Adunare 
Națională a Legii pentru mo
dificarea și completarea Legii 
nr. 1 din 1973 privind Consi
liul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României. 
In noua sa concepție — defi
nită cu claritate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu —, Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale este organismul 
care, prin activitatea ce o des
fășoară, asigură înfăptuirea po
liticii partidului in domeniul 

24 de ore la Petrolul Ploiești

ZBORURILE VIITORILOR CAMPIONI
INTRÎND ÎN BIROUL 

PREȘEDINTELUI clubului 
sportiv din Ploiești, l-am gă
sit împreună cu vicepreședin
tele clubului și cu metodistul 
unității, stabilind programul 
antrenamentelor la pista de 
atletism de sub tribuna a 
doua a stadionului. împărțeau 
orele de pregătire cu Clubul
sportiv școlar, al cărui direc
tor era și el de fată. Ion Teo- 
dorescu. Liviu Panait, Dan 
Pandeli și Dora Damian (i-am 
numit în ordinea funcțiilor 
mai sus enumerate) intrau, 
din primele ore ale zilei, în 
rezolvarea sarcinilor de ma
ximă urgență. ȘI NU SÎNT 
PUȚINE acțiunile care se 
Întreprind în aceste zile la 
clubul prahovean, care face 
casă bună, în întregul com
plex al marelui stadion, cu 
celălalt „Petrolul", cel fotba
listic. Aproape fiecare dintre 
sălile de antrenament și ane
xele lor sînt reamenajate, 
completate, .-eutilate. Dealt
fel, gimnastele și gimnaș- 
tii, halterofilii și luptătorii 
clubului dispun de condiții de 
pregătire excepționale. „Poate 
numai Steaua să aibă o sală 
de antrenament mai completă 
decît a noastră" — remarca 
una dintre gazdele noastre. Și 
avea dreptate 1 UN SFERT 
DE NORMA FACE MAI 
MULT DECÎT... PATRU ÎN
TREGI. Sala de șah (mai 
exact spus sălile, pentru că, 
de cîteva iile, lingă princi
pala încăpere cu mese și ta
ble de demonstrație a mai 
fost amenajată una) este a- 
cum pustie... După amiază o 

economico-social. Totodată, Con
siliul Suprem îndeplinește 
funcția de Cameră Legislativă 
a partidului și statului, cu atri
buțiile unui parlament eco
nomic.

In spiritul profundului de
mocratism ce caracterizează so
cietatea noastră socialistă, al 
principiului muncii și condu
cerii colective, Consiliul Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale se constituie ca un forum 
larg reprezentativ, format din 
cadre de conducere de partid 
și de stat, muncitori care lu
crează direct in unități produc
tive din industrie, construcții și 
transporturi, țărani din coope
rativele agricole de producție 
și din localitățile necooperativi- 
zate, specialiști de inaltă califi
care din toate domeniile de ac
tivitate.

Intrindu-se în ordinea de zi, 
a fost ales in funcția de prim- 
vicepreședinte al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și de președinte al 
Biroului Permanent al Consi
liului tovarășul Constantin 
Dăscălcscu, membru al Comi
tetului Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului

Ca vicepreședinți ai Consiliu
lui Suprem au fost aleși : 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, tovarășii Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Dincă. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, Manca Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, și loan Tot», viceprim- 
ministru al guvernului.

In continuarea lucrărilor, au 
fost aleși președinții secțiunilor 
Consiliului Suprem.

Consiliul Suprem a aprobat, 
în unanimitate, proiectele Pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe 
anul 1983, Planului de dezvol
tare a agriculturii și industriei

(Continuare In vag a 4-a) 

vom afla, însă, arhiplină ! De 
ani de zile, antrenorul Cornel 
Butnariu, care primește drep
turi pentru un sfert de normă 
de antrenor, face treabă cit

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

După confirmarea de la Florența o așteptăm pe cea de la Craiova 

„FOTBALUL ROMÂNESC ARE UN MOMENT FAVORABIL ".
...Aceasta a fost prima frază, „de în- 

tîmpinare", pe care Artemio Franchi, 
președintele U.E.F.A., a rostit-o în dia
logul cu general it. Nicolae Stan, vice
președinte al C.N.E.F.S., conducătorul 
delegației fotbaliștilor români la Floren- 

•ța. Un dialog prilejuit de o întîlnire or
ganizată de federația italiană cu repre
zentanții federației noastre, cu arbitrii 
jocului, cu renumiți oameni de Jtotbal 
italieni.

O simplă introducere de curtoazie a 
președintelui forului european al fot
balului ?

Nu. Domnul Artemio Franchi și-a ar
gumentat opinia :

„Am urmărit atît echipele românești 
de club angajate în cupele europene, 
cit și echipa dumneavoastră națională și 
pot să vă spun că fotbalul din România 
dă impresia unei evoluții bune, aflin- 
du-se la această oră înir-un moment 
prielnic dezvoltării sale".

Evocăm scena de mai sus nu de dra
gul elogiului, al aprecierii favorabile, ci

din alte două motive. Primul : declara
ția președintelui U.E.F.A. era făcută 
înaintea meciului Italia — România.

A doua zi, pe Stadio Comunale din 
Florența, jucătorii noștri îl confirmau 
pe domnul Franchi.

Al doilea : la ora cînd apar aceste 
cînduri. fotbaliștii Universității Craio
va își fac... încălzirea (morală) pentru 
mult așteptatul retur cu puternica echi
pă franceză Girondins de Bordeaux.

Așteptăm ca și jucătorii olteni, atît de 
iubiți și de simpatizați în- țara noastră, 
să ne facă o mare bucurie și totodată 
să-l confirme și ei pe președintele 
U.E.F.A...

Stă în puterea lor !
Știm că majoritatea dintre fotbaliștii 

craioveni resimt oboseala călătoriei din 
Italia .(cu lunga și nedorita cursă de 
autobuz Florența — Milano — Florența 
— Roma).

Știm că Ungureanu are o cicatrice ma
re pe pometul spart de cotul lui Conti, 
cum știm că Bălăci are incă glezna um

flată, știm că Ștefănescu abia a termi
nat. cu mari eforturi, meciul de la Flo
rența, din cauza unei accidentări mai 
vechi, dar știm — înainte de toate — 
că toți fotbaliștii Universității Craiova 
sînt capabili să se dăruiască oină la ul
tima picătură de energie luptei pentru 
victorie !

Știm că fiecare dintre ei are o inimă 
mare !

Astăzi, pe marele stadion Central cra- 
iovean, toți coechipierii lor din echipa 
națională vor fi alături de ei in tribu
nă și îi vor încuraja Intr-un singur 
suflet : Haide, Universitatea !

Astăzi, inimile a milioane de iubitori 
au sportului de la noi vor bate în rit
mul inimii Craiovei '

Da. băieți, credem în voi, cum credem 
că Bălăci al nostru este mai bun decît 
Giresse al lor. Nu te lăsa Uie ! Nu vă 
lăsati băieți !

Succes !
Marius POPESCU
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Astăzi, in turul III al Cupei U. E. F. A., în meci retur

UNIVERSITATEA CRAIOVA - GIRONOINS BORDEAUX
@ Ștefănescu : „Vreau să jucăm in turul 
a! IV-lea pentru a pregăti cum se cuvine 
meciul retur cu Italia** ® Partida va incepe 
Ia ora 13 și va fi transmisă la radio și la 

televiziune
CRAIOVA, 7 (prin telefon). 

Nu e pentru prima oară că fa
cem drumul spre Craiova pen
tru un joc de mare an
vergură europeană. Dar 
parcă niciodată n-am în- 
tîlnit un asemenea interes, 
resimțit încă de pe pe
ronul Gării de Nord, unde 
grupuri de suporteri, organizați 
sau nu, se Îmbarcau numai și 
numai pentru meciul cu Bor
deaux. Bineînțeles că rapidul 
„Traian" a avut o singură 
temă de dezbatere : șansele lui 
Bălăci în meciul cu Giresse.

Aici, la Craiova, totul fierbe 
în așteptarea meciului. Grupul 
„L’Equipe", sosit astăzi la a- 
miază cu trenul de la Sofia, 
este impresionat de ardoarea 
cu care numeroșii suporteri ol
teni trăiesc numai pentru e- 
chipa lor.

în tabăra craioveană se păs
trează același optimism robust, 
deși se pare că a intervenit o 
defecțiune în linia de fund, 
Tilihoi acuzînd in continuare 
vechea sa lombosciatică. în 
rest, toți jucătorii sînt gata, in
clusiv Bălăci, care speră Să e- 
limine și ultima jenă de pe 
urma contracturii musculare 
produsă în meciul de la Flo
rența. Ce ne spune căpitanul 
echipei, Ștcfâncscu ? El pri
vește departe și face legătura, 
pe traseul Florența — Craiova — 
turul IV — Italia la Bucu
rești. „Este momentul să ară
tăm ce știm și că sîntem o e- 
chipă capabilă să joace in eli
ta Europei. Iar astăzi poți fl 
considerat in grupul elitei, dacă 
ești programat primăvara. Vrem 
si jucăm alte două meciuri in 
primăvara anului 1983, adică in 
martie, pentru a nc prezenta 
cit mai bine, impreună eu cei
lalți tricolori, la meciul cu I- 
talia care se va juca in apri
lie, la București și in care, 
dacă vom obține victoria, ne 
vom putea considera favoriții 
grupei. Este adevărat, ultimele 
zile au fost foarte obositoare, 
dar sperăm să depășim acest 
handicap obiectiv, pentru că pu 
o dată jucătorii de fotbal ro
mâni s-au depășit în momen
tele grele".

Lteul dintre trimișii speciali 
ai ziarului „L’Equipe", Domi
nique Rousseau, ne-a adus zia
rul său ~ cu cronica meciului 
Bordeaux — Rouen. Titlul,

Intilnirea va fi 
condusă de Jan 
Kaiser (Olanda).

Formații probabile :
UNIVERSITATEA :
Lung - Negrită, 

Ciupitu (Tilihoi), 
Ștefănescu, Ungu- 
reanu - Țideanu, 
Donose, Bălăci, Iri- 
mescu - Geolgău, 
Cămătaru.

BORDEAUX:
Ruffier - Rohr, 
Specht, Tresor, 
Bracci - Thouvenel, 
Martiner, Țigane, 
Giresse - Lacom
be, Memering.

foarte sugestiv, dezvăluie sta
rea de spirit in acest moment : 
„Ils avaient I'ăsprit aillcurs", 
adică „Ei erau cu gindul în altă 
parte", adică Ta... Craiova. în 
acest ultim meci, cronicarul 
Rousseau menționează ezitări
le lui Ruffier, verva tehnică 
a lui Giresse și Țigana, forma 
mai slabă a lui Memering, ma
rea capacitate de efort a lui 
Thouvenel — pe care am re
marcat-o și la Bordeaux — 
precum și jocul confuz al lui 
Lacombe. Toate aceste apre
cieri se referă și la limitele, 
la circumstanțele jocului di
naintea marelui derby de la 
Craiova. Gazetarii francezi 
care au văzut pe Uni
versitatea jucînd cu Dinamo 
ne spuneau : „Dacă echipa cra
ioveană va repeta jocul cu Di
namo, Bordeaux păstrează o 
șansă reală finind seama de 
faptul că echipa lui Giresse 
reușește să marcheze cile un 
gol in deplasare. E adevărat 
că, între timp, Craiova a fă
cut, așa cum ni s-a spus, un 
joc de clasă in compania unei 
alte echipe dc frunte (Steaua) 
și a contribuit printr-o prezen
ță masivă Ia surpriza de la 
Florența. Noi, in calitatea

In prima manșă, la Bordeaux, Lung ji 
Tilihoi („asistați" aici de Lacombe) au fost 
printre cei mai buni apărători craioveni. Să 
sperăm că astăzi fotoreporterii noștri vor 
prinde cele mai multe imagini în careul 
lui Ruflier.

noastră de gazetari francezi, 
ne păstrăm intacte speranțele".

Așadar, marele derby da 
iarnă al echipelor noastre de 
club „pentru Europa" așteaptă 
fluierul de start al arbitrului 
olandez Kaiser. Meciul e. greu, 
fără îndoială, pentru că așa 
cum se spune, e mult mai ușor 
să pierzi cu 0—1, declt să ciș- 
tigi acasă cu același scor și, 
cu atît mai mult, cu un gol 
în plus care să-ți asigure ca
lificarea. Girondinii au lăsat 
impresia, la Bordeaux, că au 
o apărare sub capacitatea o- 
fensivă a echipei. Dar aceasta 
poate fi doar o impresie de
oarece, prin strîngerea compar
timentelor, spațiile înguste con
vin celor doi virtuozi ai echi
pei, Giresse și Țigana. în ceea 
ce-1 privește pe Trăsor, el a 
fost menajat în jocul cu Rouen 
pentru cel de Ia Craiova.

Acestea fiind zise să spe
răm că Universitatea va reuși 
să se detașeze pentru a putea 
juca la adevărata ei valoare, 
al cărei etalon a fost arătat în 
partida cu Steaua și — nu în

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)



O reușita competiție sătească, in cadrul „Daciadci"

FINALA „CUPEI U.N.C.A.P." LA POPICE
ÎN PISCINA BĂIMĂREANĂ, ME

DE LA INNSBRUCK LA STARTUL CAN

• Un patinator vitezist In ascensiune • Ștafeta feminină 
de schi fond, printre fruntașe la concursul internațional de 
la Murmansk • Lotul olimpic de sanie la pregătiri in 

U.R.S.S.

© LA PATINOARUL DIN CONSTANȚA, ANTRENA
MENTE PE... USCAT

La doi ani după ce a fost dat In folosință patinoarul artifi
cial din Constanța, în circuitul competițional de patinaj au apă
rut șl micii viteziștl ai Litoralului, zonă a țării unde iernile 
slnt mai blînde, iar gheața naturală este o raritate. Grație Insă 
gheții artificiale, in ultimii ani iarna a venit mal devreme șl 
la Corstanța. In fiecare sezon s-au organizat centre de inițiere, 
de unde inimosul profesor de educație fizică Octavian Rusa și 
colegul său Lucian Ureche l-au selecționat pe cel mai talen- 
tați copii. Supuși apoi unei atente pregătiri, cei mal «Irgulndoși 
elevi ai celor doi profesori au participat la concursurile repu
blicane rezervate tinerilor viteziștl.

Ileana Cleteșteanu, Elena Șelaru, Llviu Bratu, Horia Dristaru 
și Romeo Șelaru (ca să amintim cîțiva dintre micii constănțeni 
care și-au pus în gind să devină campioni) s-au remarcat în 
compania adversarilor lor din centre cu mai veche tradiție în 
acest sport. Dotată cu deosebite calități, Ileana Cleteșteanu a 
intrat repede în vederile specialiștilor federației de resort, ea 
fiind selecționată in prezent în lotul reprezentativ de junioare.

Dornici de afirmare, patinatorii constănțeni și cei care le în
drumă pașii pe drumul consacrării au muncit cu rîvnă toată 
vara, așteptind, cu nerăbdare, să exerseze pe gheață. Pentru 
aceasta, conducerea Clubului sportiv școlar nr. 1 (director — 
Sorin Popescu), căruia de anul trecut 1 s-a dat In adminis
trare patinoarul artificial, a făcut o serie de reparații la această 
bază sportivă de iarnă, totul fiind pus la punct pentru ca pa
tinoarul să-și deschidă porțile la 1 noiembrie. Numai că, sîm- 
bătă, cînd ne-am deplasat la Constanța pentru a „fotografia* 
activitatea unei zile la patinoar, i-am văzut pe sportivi conți- 
nuînd să se pregătească pe... uscat. Motivul ? Din cauza unor 
FORMALITĂȚI NEREZOLVATE In timp util Intre Inspectoratul 
școlar și Consiliul popular, patinoarul nu funcționează 1 (Tra
ian IOANIȚESCU).

Cei mai buni jucători de 
popice din mediul rural s-au 
reunit în Întrecerile finale ale 
„Cupei U.N.C.A.P.", competi
ție ajunsă la a T-a ediție, care 
a-au disputat pe arena Meta
lul din Hunedoara, sub egida 
„Dacladei". Finalele, la care 
au participat 41 de reprezen
tative Județene (echipe for
mate din doi băieți și o fată) 
au fost Interesante, lnchein- 
du-se cu rezultate bune, ci
frele de peste 400 la proba de 
100 lovituri mixte constituind 
o performanță chiar și pentru 
jucătorii divizionari. Trofeul a 
revenit echipei județului Pra
hova cu 1197 pd — formație 
alcătuită din Marla Coteanu, 
Constantin Conci și Adrian

Schiopu. Pe locurile 2—3 s-au 
situat județele 
Alba 1170 p. 
clasamentele 
FEMININ : 1.
(Prahova) 408 

Istrati (Suceava) 373 p, 3. Ma
rla Teleki (Timiș) 361 p, 
MASCULIN : 1. Gheorghe Pe
renei (Mureș) 431 p, 2. Eugen 
Chiș (Hunedoara) 425 p, 3. Ion 
Figlea (Alba) 419 p.

„Cupa falr-play", oferită de 
redacția gazetei „Agricultura 
socialistă", a revenit repre
zentativei județului Timiș, iar 
premiul pentru cel mal tehnic 
finalist s-a acordat jucătoarei 
Maria Coteanu (Prahova). 
(Ion VLAD — coresp.)

Mureș 1171 p și
La individual 

arătau astfel :
Marla Coteanu
p, 2. Mariana

NAȚIONALE DE JUNIORI

© Performerul săptâmînii : TIBOR KOPACZ
în evidentă ascensiune de 

formă, patinatorul Tibor Ko
pacz a debutat In noul sezon 
competițional cu trei noi re
corduri naționale de seniori, 
obținute pe pistele artificiale 
din Varșovia (3000 m și 1500 
m) șl Berlin (5000 m). Ultima 
performanță — 7:27,85 la 5 000 
m a realizat-o în postură de 
învingător al probei, depășind 
adversari de valoare din 
U.R.S.S., Olanda, S.U.A., R.F. 
Germania, Polonia, R.D. Ger
mană, Finlanda, R.P.D. Co
reeană și Cehoslovacia și 
producînd surpriză în rîndu- 
rile specialiștilor prezențl la 
„Cupa Dynamo Berlin". Tlbor 
Kopacz s-a născut la Miercu
rea Ciuc, la 17 aprilie 1962. 
Are 72 kg și 1,78 m înălțime. 
La 11 ani a început să pati
neze la C.S.Ș. din orașul na
tal, sub îndrumarea fostei 
campioane absolute Maria 
Tașnadi, care l-a pregătit 
pînă cînd a devenit senior. 
Din 1981 se antrenează cu 
ing. Dan Lăzărescu, șl tot de 
atund Kopacz devine campion 
de seniori la 5 000 șl 10 000 m. 
Dotat cu deosebite calități fi
zice șl tehnice cu o mare am
biție și perseverență, el cucerește în 1982 titlul de campion ab
solut al țării șl ciștigă poliatlonul de sprint. (TR. I.).

Iată șl rezultatele înregistrate de ceilalți alergători români la 
„Cupa Dynamo Berlin" : feminin, 500 m — 1. Christa Rothen
burger (R.D.G.) 42,35... 26. Simona Todoruț 46,18... 33. Mlhaela 
Timiș 47,88 ; 1 500 m — 1. Andrea Schdne (R.D.G.) 2:14,26... 35. 
Simona Todoruț 2:30,52... 36. Mihaela Timiș 2:31,38 ; 1000 m — 
1. Natalia Petrușeva (U.R.S.S.) 1:25,89... 28. Mihaela Timiș 1:36,09... 
31. Simona Todoruț 1:37,78 ; 3 000 m — 1. Sabine Brehm (R.D.G.) 
4:43,70... 25. Mihaela Timiș 5:20,67... 27. Simona Todoruț 5:25,17;
masculin, 500 m — 1. S. Hlebnikov (U.R.S.S.) 38,81... 30. T. Ko
pacz 41,43... 48. Z. Zakarias 43,40 ; 3 000 m — LA. Racev 
(U.R.S.S.) 4:18,71... 4. T. Kopacz 4:23,49... 27. Z. Zakarias 4:32,82 ; 
1500 m — 1. S. Hlebnikov 2:02,74... 42. Z. Zakarias 2:11,98.

© SCHI FOND
Schiorii fondiștl din lotul reprezentativ au efectuat o peri

oadă de pregătire pe zăpadă la Murmansk (U.R.S.S.). Antreno
rul de lot Horia Ilieșu, secondat de Ștefan Berbecaru (pentru 
fete) și Constantin Arghiropol (pentru băieți), a avut la dis
poziție următorii sportivi : Iuliana Popoiu, Ileana Hangan, An
gela Rîșnoveanu, Valeria Badiu și Viorica Vrăjmaș, Ion Lun- 
gociu, Gyula Kiss, Vasile Băjenaru, Gheorghe Berdar, Vafiîle 
Magda, Vladimir Todașcă și Franclsc Forlko. Schiorii noștri 
s-au pregătit împreună cu sportivi din Uniunea Sovietică, Bul
garia, " Cehoslovacia, R.D. Germană șl Polonia. Au avut loc maâ 
mudte curse de control, Iar la 28 noiembrie, In ultima zi a pe
rioadei petrecute la Murmansjr, s-a disputat concursul de des
chidere a sezonului de iarnă, cu probe de ștafetă de 4 X 1 km 
pentru fete și 4 X 5 km pentru băieți. Schloarele noastre fo«i- 
dîste s-au clasat pe locul 5 dintre cele 35 de formații înscrise 
în concurs.

© SANIE
Loturile de sanie — olimpic șl de juniori (acesta din urmă 

avînd drept obiective principale campionatele europene șl „Con
cursul Prietenia") — se vor antrena pe pîrtia (înghețată natu
ral) din îndepărtatul oraș sovietic Bratsk, unde zăpada și fri
gul vira de timpuriu. Printre ced care vor efectua deplasarea se 
află „olimpicii* Carmen Popovicl, Gabriela Haja, Livla Gheor- 
ghiță, ion Apostol, Laurențiu Bălănolu, juniorii Corina Con- 
stantinescu, Gigei Casian, Tibor Kuna, Andrei Teodorescu, Ion 
Bălănică, Mihai Mădularu, însoțiți de antrenorii Valentin Pâine» 
Costel Țigănuș și de medicul Florin Dlonlsle.

24 DE ORE LA PETROLUL PLOIEȘTI
(Urmare din pag. 1)

pentru patru norme I Stăruin
ța șl hărnicia lui, priceperea 
cu care muncește fără odihnă 
au ridicat mereu „stele" ale 
șahului. Să le numim pe cele 
mai proaspete : Adrian Negu- 
lescu și Lucian Vasilescu (a- 
cesta din urmă campionul de 
juniori al țării). Ca să nu 
mai vorbim de Marina Pogo- 
revici sau de Florin Gheor
ghiu ! OBSTACOLUL CA- 
I.ARETILOR se află chiar in 
incinta hipodromului ți vine 
din partea unor colegi In ale 
hipismului — organizatorii 
curselor de trap — care «ini 
pe punctul să-i scoată pe că

lăreții petroliști din frumoasa 
»1 atit de Incăpătoarea bază 
ploieșteană. Oare să nu se gă
sească loc de conviețuire 
pentru ambele genuri ale 
sportului hipic T ÎN CURÎND 
VA FI GATA poligonul de tir 
al clubului, supus unor Îm
bunătățiri substanțiale. Se 
lucra de zor cînd am ajuns In 
zona acestei construcții. Dar 
ce folos T De multă rreme 
trăgătorii nu mal au antrenor. 
Mai precis, de cînd a plecat, 
solicitat de forul de speciali
tate, Laurian Cristescu. Apoi, 
simple treceri prin secție ale 
onor tehnicieni prea puțin 
preocupați aă facă e treabă 
bună A nai ales, tare-, ne-

Divizia ,,A“ 
de baschet feminin
Cele 12 participante la cam

pionatul național de baschet fe
minin ișl dispută, de joi pină 
duminică, In sala „Dacia" din 
Oradea, turneul la capătul căruia 
vor fi cunoscute grupele valori
ce 1—S șl 7—12. Situația echipe
lor este, In mare, cunoscută : 
Universitatea Cluj-Napoca, Voin
ța București, Olimpia București 
șl Universitatea Timișoara au 
calificarea asigurată ; mari șan
se au Progresul București șl Po
litehnica București ; Crișul Ora
dea se va califica dacă va dștl- 
ga toate cele patru meciuri, iar 
cele două formații dinaintea el 
vor suferi eșecuri. Cele trei e- 
chlpe implicate au de jucat : 
Progresul cu : Olimpia, Politeh
nica, „U“ Cluj-Napoca șl Voin
ța București j Politehnica 
Voința Brașov, Progresul, 
merțul Tg. Mureș șl I.L 
Crișul cu : Comerțul, 
Rapid șl Olimpia

Programul partidelor 
de la ora 1» : Voința 
Politehnica C.S.Ș. 1 București 
(In tur t 48—85), C.S.U. Prahova 
Ploiești — Voința București (49— 
TI): de Ia ora U t LE.F.S. C.S.Ș. 
4 București — Rapid București 
(88—«9), Progresul București — 
Olimpia București (51—71), Co
merțul Llc. „Bolyal" Tg. Mureș 
— Crișul Oradea (50—70), Uni
versitatea Timișoara — Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
(88—82).

Clasamentul Înaintea acestor 
Jocuri: 1. „U« Cluj-Napoca 36 p, 
î. Voința Buc. 32 p, 3. Olimpia 
31 p, 4. Universitatea Timișoara 
30 p, 5. Progresul 30 p, 8. Poli
tehnica 28 p, 7. Crișul 28 p, 8. 
Comerțul 24 p, 9. C.S.U. Ploiești 
22 p, 10. I.E.F.S. 22 p, 11. Voin
ța Brașov 22 p, 12. Rapid 20 p.
• Clasamentele Diviziei școla

re șl de Juniori la Încheierea 
primului tur al întrecerii : MAS-

MECIURI DE
ÎN DIVIZIA

DE TENIS DE

cu : 
il, Co- 
I.E.FA. i 
ij:.fjs„

de joi : 
Brașov —

BARAJ
A*1

MASĂ
în seriile secunde 

viziel „A“ de tenis 
s-au desfășurat meciurile 
baraj pentru definitivarea 
clasamentului în a doua gru
pă valorică. Iată rezultatele 1

MASCULIN : locurile 5—6 : 
A.S.A. Muntenia Buzău — 
Stirom București 9—3 ; locu
rile 7—8 : Constructorul- Tg. 
Mureș — Mecanică fină ~ 
rești 0—3 ; locurile 
Voința Satu Mare — 
Odorheiu Secuiesc 9—8.

FEMININ : 1
MILMC C.P.L. 
C. S. Arad I 
1—8 i înfrățirea 
Metalurgistul 
locurile 9—10 : 
Rm. Vîlcea — C.S.M. Iași 5—2.

In urma acestor partide, e- 
ehipele A. S. A. Muntenia Bu
zău ti MILMC C.P.L. Bucu
rești au promovat In prima 
grupă valorică.

ale Di- 
de masă 

de

Bucu- 
»—10 : 
C.S.S.
5—6 :locurile

București —
5—2 ; locurile 

i Tg. Mureș —
Cuglr 5—2 ;
Metalul C.S.Ș.

tiatornld. PATINAJUL VI
TEZA a realizat un salt spec
taculos. Un antrenor Inimos, 
Adrian Clobanu, a reușit să 
dea trei component! lotului 
olimpic deși Ploleștiul nu 
are o pistă regulamentară de 
patinaj viteză. Așa ne-am ți 
explicat de ce, Intr-un clasa
ment personal al președintelui 
clubului, patinajul ocupă locul 
2, după gimnastică și înaintea 
șahului. Este secția cu 
mai rapidă ascensiune". 
CAMPIONII, UNDE 
MARII CAMPIONI ? —
Întrebat, după ce am 
sălile de antrenamente,
fost șl la bazin $1 la patinoar. 
Răspunsul a sunat simplu: 
„Noi vă prezentăm pe cam- 
Sonil de mîine". în adevăr, 

C. S. Petrolul aproape

„cea 
DAR 
SÎNT 

am 
văzut 

am

Interesant festival al spe
ranțelor înotului românesc la 
sfîrșitul acestei săptămini, In 
bazinul de dimensiuni 
pice din Baia Mare, 
prima oară, frumoasa 
maramureșeană va fi 
unor competiții de amploare', 
paralel cu întrecerile tradițio
nalului „Trofeu Carpați", de 
vineri dimineață și pină du
minică seara vom putea ur
mări și disputele din cadrul 
campionatelor naționale de 
juniori (16 ani șl mai tineri).

li vom revedea, cu acest 
prilej, pe cel care au izbutit 
anul acesta, la Innsbruck —

olim- 
Pentru 
piscină 

gazda

DE MIINE, LA ORADEA, TURNEUL 
DECISIV PENTRU „1-6 SAU ,,7-12''

prima d; 
de la un 
de juni< 

alte loci 
Este t 

i, T.
Noeml 
de rețiț 

și ploieși 
Ei vizi 

titlurile

CULIN, SERIA I: C.S.Ș. Brașov 
14 p. Lie. „Bolyal" Comerțul Tg. 
Mureș 13 p, C.S.Ș. Tirgoviște 12 
p, C.S.Ș. Mediaș 12 p, C.S.U. 
Brașov 10 p, C.S.Ș. Sibiu 9 p, 
C.S.Ș. Deva 8 p, C.S.Ș. Reșița
7 p; SERIA A II-a : C.S.Ș. Vi
itorul Universitatea II" Cluj-Napo
ca 12 p, Lie. „Petru Maior" Gher
la 10 p, C.S.Ș. 1 Alfa Oradea 10 
p, C.S.Ș. Arad 10 p, C.S.Ș. 2 O- 
radea 8 p, C.S.Ș Mobila Satu 
Mare 7 p, CJS.Ș. Universitatea 
Timișoara I p ; SERIA A Ul-a o 
C.S.Ș. 4 ICED București 14 p, 
CB.Ș. Steaua 13 p, C.S.Ș. Plo
iești 12 p, C.S.Ș. Craiova 10 p, 
Rm. Vîlcea 10 p, CJS.ș. 1 Bucu
rești 10 p, C.S.Ș. Galați 8 p, 
CB.Ș. Viitorul Pitești 5 p (o ne- 
prezentare); seria A rv-a : Dl
namo București 13 p, C.S.Ș. 1 
Politehnica n București 12 p, 
C.8.Ș. 1 Constanța 12 p, Lie. 10 
Constanța 11 p, C.S.Ș. Unirea 
Politehnica n Iași 10 p, Llc. „A. 
T. Laurian* Botoșani 0 p, CA Ș. 
Piatra Neamț 9 p, C.S.Ș. Găeștl
8 p; FEMININ, SERIA I : C.S.Ș.

Viitorul Universitatea II Cluj- 
Napoca 14 p, C.S.Ș. Mediaș 12 p, 
C.S.Ș. Gheorgheni 11 p, C.S.Ș. 
Deva 10 p, Voința Brașov 10 p, 
C.S.Ș. Brașovla 10 p, Lie. .Boly
ai" Comerțul Tg. Mureș a p, 
C.S.Ș. Dej 8 p ; SERIA A II-a : 
Voința Tg. Mureș 14 p, C.S.Ș. 1 
Alfa Oradea 12 p, C.S.Ș. Sibiu 
12 p, C.S.Ș. Satu Mare 11 p, 
C.S.Ș. Universitatea II Timișoara 
11 p, C.S.Ș. Arad 9 p, C.S.Ș. 2 
Oradea 8 p, Crișul Oradea 7 p ; 
SERIA A IlI-a : C.S.Ș. 2 Poli
tehnica n București 14 p, C.S.Ș. 
Chimistul Rm. Vîlcea 13 p, 
C.S.Ș. Constanța 12 p, C.S.Ș. Ga
lați 11 p, Olimpia București 10 
p, C.S.Ș. Craiova 8 p, C.S.Ș. Tir- 
govlște 8 p, Lie. 1 Medgidia 8 
p ; SERIA A IV-a : C.S.Ș. Car- 
pațl Sf. Gheorghe 12 p, C.S.Ș. 
Unirea Politehnica n Iași 10 p, 
C.S.Ș. 4 I.E.F.S. București 10 p, 
Progresul București 9 p, C.S.Ș.
Bacău 8 p, C.S.Ș. Ploiești I p, 
C.S.Ș. Botoșani 8 p.

pentru 
toarcă 
ropean 
Iii ga 
finale. 
Pătr&școiu, 
tricht, 
Mare, 
Baka 
Ponta, 
numai 
țării, dar și pe 
care să-și îmbi 
zlțlile in ierar 
tale. Pregătire 
din ultimele săj 
briela Baka a 
un nou record 
bazin de 25 m 
ture (2:20,19) •
dreptul să aspii 
cese in piscină, 
alți tineri tal< 
Băcuieți 59,9 la 
re și Cristina 
1:18,2 la 100 m 
de 25 m) se : 
denți la titlurile

Programul coi 
prinde toate pro 
serii șl 
de 800 
400 m 
concura 
și repartiția lor 
ora 10 și ora 1’ 
(b-j-f), 100 m sj 
m bras (b+f), 
(b+f) și 4X200 
bătă, de la ora 
100 m liber (f-F-1 
(f+b), 200 m b 
m fluture (f+b), 
400 m liber (b), 
(b) și 4X100 m 
minlcă, de Ia or 
200 m fluture ( 
spate (f~+b), 40( 
1500 m liber, 4 
(f) șl 4X100 m

finale; I 
m liber, 
mixt și
con tr aer

In campionatul de volei (m)

O nouă etapă in campionatul 
masculin al primei divizii de vo
lei este programată astăzi șl o- 
feră Iubitorilor acestui sport, din 
cinci orașe, lnttlnlri. Interesante. 
In Capitală, meciul dintre ste- 
llștl șl băfmărenll de la Explo
rări se anunță echilibrat, după 
cum nu lipsită de Interes ni se 
pare confruntarea dintre cam
pioni (Dlnamo) șl orădenl — per
formerii etapei trecute (victorie 
asupra Stelei). Sub semnul in
certitudinii rezultatelor stau șl 
partidele de la Baia Mare, unde 
se intîlneso cele două promovate, 
de la Șlmleu-SUvaniei șl Brașov. 
Doar la Suceava gazdele pornesc 
favorite. Iată programul etapei 
(a 8-a) 1

fHPÂ INTERMfDIARĂ CU ÎNTÎ1NIIII f
București î STEAUA

DINAMO

șlmlen-Sllvaniei 
Brașov : 
Bala Mare : 
Suceava :

După 7 etape I Dinamo 14

SILVANIA 
TRACTORUL 
MOTORUL 
C.S.M.U.

____  . P.
Steaua șl Silvanla 12 p, Calcula
torul șl C.S.U. Alumina M

— EXPLORĂRI 
(sala Ftoreasca, ora 1

— e.3.U. ALUMI 
(sala Dinamo, ora

— CALCULATOR 
— UNIV. CRAIO 
— CARP AȚI RM 
— C.S.U. OTELU

Universitatea, Exi 
nd șl Motorul 1® 
C.S.M.U. « p,

ÎNCHIDERE
A STAGIUNII

Astăzi, la Iași,

MECIUL DE
Rl’GBYSTICE

_____ , _  __,, echipele Poli
tehnica din localitate șl Știința 
Petroșani susțin ultimul meci a) 
sezonului rugbystlc, restant din 
etapa a treia. înaintea acestui 
joc, clasamentul Diviziei „A* se 
prezintă astfel i

STEAUA 
Farul •) 
Dlnamo 
Șt. Petrș. 
Grivlța R. 
C.S.M. Sb. 
Șt. Bala M. 
Pollt. Iași 
Sp. stud. 
Rulm. Birlad

1.
2.
1.
4.
I.
(.
1.
8.
f.

10.
II. PolM. Cj.-N.
12. Rapid Buc.
11. „U- Timiș.
14. Gloria Arad 

•) Echipa este 
punct.

113
13
11
12
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
penalizată cu un

0 
0
0
3
0

1
2
3
2
6

302-118 
296- 78 
310-119 
153-11S 
125-109

37
34
S3
29
27

12
11
10

7
7
816 164-205 26
6
5
4
4
4
3
2
1 1 11 117-229

1 
1
2
1
1
3
2

6 
C
7
I
8
7
9

26
23
23
22
22
22
19
18

din totalul sportivilor slnt co
pil și Juniori. în momentul 
consacrării, cel mal mulți 
dintre „copiii Petrolului" Iși 
iau zborul spre alte cluburi, 
spre centre universitare im
portante. Cel care l-au desco
perit și i-au îndrumat 
marea performanță — 
nori, conducători de 
profesorii lor — slnt bucuroși 
cînd ii descoperă In cronicile 
unor meciuri victorioase sau 
pe tabelele unor recorduri 
prestigioase. Da, e o satisfac
ție. Dar ploleștenii (și citiți 
aici șl C. S. Petrolul) doresc 
mult ca tot traseul pitld-ju- 
niori-senlorl sau altfel spus 
„traseul speratițe-camplonî" să 
se desfășoare tn orașul lor 
pentru toți cel originari de pe 
plaiurile prahovene.

spre 
antre- 

eluburi,

Dumănoiu, unul dintre cei mai tehnici trăgători dh 
tru, va găsi breșa in blocajul advers. Fază din mec 
Silvanla (3—0). Foto J :

LOVITURA DE ATAC GREVATĂ DE UN REPERTOi
„Radiografia" de astăzi are ca 

obiect partea cea mai spectacu
loasă a Jocului de volei — ata
cul. Aceasta cu atit mal mult, 
cu cit atacul reprezintă cea mal 
importantă acțiune a unei echipe, 
fie pentru a obține puncte, fie 
pentru preluarea serviciului, si
lind adversarul să retrimită min
gea peste plasă In condiții pre
care. Este lesne de Înțeles : că 
Jucătorul care atacă trebuie să 
fie convins de faptul că acțiunea 
sa, singulară (In care aportul, 
eventual, al coechipierilor este 
nul), iși va atinge țelul dacă va 
fi executată tn condiții optime, 
gindlt, trăgătorul dlspunlnd dă 
un repertoriu bogat, alegînd cele 
mal potrivite mijloace de fina
lizare, In funcție de blocajul ad
vers, dacă va avea forța, orien
tarea țl precizia necesare sur
prinderii adversarului sau anihi
lării măsurilor de apărare ale 
acestuia.

Pentru a ilustra cele menționa
te vom lua exemplul — din pă
cate negativ — oferit de Jucăto
rul șteflea (C.3.M.U. Suceava) 
care. In meciul cu Calculatorul 
București, a fost ca țl Inexis
tent In atac. Este surprinzător, 
poate, “ ’ " '
foarte 
riență 
foarte 
decisiv 
ca î Deprinderi ___ __ . .
ține, taceroarea evaslpermanentl 
de atac In forță care a fost „ghi
cită • repede de bucurețteru ți

eă Jucătorul amintit — 
Înalt, cu suficientă expe- 
— n-a reușit deelt de 
puține ori să finalizeze 
atacurile Întreprinse. Cau- 

' ’ ' specializate pu-

anlhUată prin bl< 
mingea câzlnd, de 
ori, in terenul din 
Iar acest exempli 
Uns la majontat 
din primul eșalon, 
duminică, la 
(Steaua), trăgător 
ecnlpel naționala ( 
tr-un set nu mal 
ce execuții ale ata< 
bagajul său sărac 
a fost evidențiat ti 
te meciurile din ac 
nat. Au existat ți 
cute : execuțiile lu 
Jn special ale 
Ion (I) care, deși 
talia Iul Șteflea, a 
mă largă de atacu 
cajul foarte Înalt 
lo-a făcut față 
Atacurile „bloc- afi 
doi menționați, 
Iul Ionlță, toți echl 
latorulul, cele pe < 
tf sau cele llftate 
le prin care buc 
Impus In final. Dt 
reproșăm ceva < 
Chițigol, ca ți al ti 
alrea In prea mică 
binațiUor („rara i 
echipele de 
Dnlat * 
rllor

nea a 
torit

— __ +*,
In radlografl 

de Joc), a 
in urcare sat 
Ia care In al 
(In principal 
in situații tai



„Cupa a 35-a aniversare a proclamării Republicii"

.fEL0R I IN FINALĂ, CHIMIA RM. VÎLCEA Șl STEAUA
i se în- 
nat eu- 

meda- 
tașe In 
i Anca

Haup- 
n Baia 
Sabriela 
Cristian 
im nu 
□ioni ai 
ițe eu 
scâ po- 
Mi tinen- 

aslduă
— Ga- 
recent 

oare In 
m flu- 

dă tot 
toi suc-
i de ei, 

(Oliviu
j flutu- 
■seleanu 
n bazin 
preten- 

,mploni.
ii cu- 
asice, cu

cursele 
si liber, 
■ se va 
ru. Iată 
1, de Ia 
m liber 
+ f), 100 
■n mixt 
■r ț sîm- 
ora 17 :

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

Ieri, la Rm. Vîlcea și Ploiești s-au disputat semifinalele competiției de fotbal „Cupa a 35-a 
aniversare a proclamării Republicii". Cele două ciștigătoare de ieri, Chimia și Steaua, se vor 
intîlni in finală, care va avea loc sîmbătă, in Capitală.

m mixt | 
+-b). 100 I 
1 liber și 1 
m liber • 

(f> •>“- I 
ora 15 : ■
200 m 

iber (f), 
m liber 
(b).

CHIMIA RM. VÎLCEA - „POLI- 
TIMIȘOARA 3-1 (2-0)

RM. VII.CEA, 1 (prin telefon). Un soare stră
lucitor și o temperatură scăzută au constituit ca
drul de desfășurare al acestei semifinale. Cursa 
solitară a Chimiei spre finală (avlndu-se in vedere 
componența echipelor) a avut insă șl obstacole. în 
primul rind, o oarecare lipsă de inspirație la 
construcție a vîlcenilor, dar nu trebuie omisă 
nici replica timișorenilor. Evident, gazdele au 
dus trena, datele tehnice fiind- edificatoare ta 
acest sens : 25—7 raportul șuturilor (12—5 pe 
poartă), 12 — 4 raportul cornerelor. Prima oca
zie aparține lui Udrea care a șutat ta Denteanu 
ieșit inspirat în min. 6. Deschiderea scorului se 
Înregistrează în min. 14 ; Cincă a executat o 
lovitură liberă, Gîngu a sărit peste minge șl 
VERIGEANU a înscris din apropiere. Desprin
derea gazdelor întîrzie, timișorenii se grupează 
bine dar și contraatacă tăios. Abia în min. 38 
LASCONI, cu o lovitură de cap, la centrarea 
lui Niculcea, izbutește majorarea avantajului.'

Debutul reprizei secunde, îi are in prim plan 
pe cei doi portari, în special tlnărul Denteanu, 
care amină cu intervenții oportune schimbarea 
tabelei de marcaj. A fost de fapt cea mal fru
moasă perioadă a meciului, ta care ambele e- 
chipe au etalat veleități ofensive. în min. 71, 
după un șut al lui Vacariu, UDREA reia In 
poartă mingea respinsă de portarul timișorean. 
Tn min. 77, Murar scoate de pe linia porții ba
lonul șutat de Deaconescu șl in faza următoare, 
up contraatac rapid al timișorenilor este finali
zat de ȘTEFANOVICI.

Arbitrul Cr. Teodorescu (Buzău) * condus 
bine următoarele formații : CHIMIA: NEDEA 
— Teleșpan, Basno (min. 81 Tudoroiu). PREDA, 
Cincă — NICULCEA,’ UDREA, Carabageac (min. 
81 Vacariu) — Verigeanu (min. 81 Cloflcâ), 
LASCONI, Gîngu (min. 61 Deaconescu). POLI
TEHNICA : DENTEANU — Neamțu, Clrciuma- 
ru (min. 37 Woltz), CRĂCIUN, Murar — Stefa- 
novici, Cărpinișan, Șuba — Pecarov, Palea (min. 
61 Pavlov), T. NICOLAE.

Adrian VASILESCU

PETROLUL - STEAUA 0-1 (0-0)
PLOIEȘTI, 7 (prin telefon). Zi de primăvară 

Ungă sonde. Peste 10 00(1 de spectatori avizi de 
fotbal bun. Și două echipe care promiteau. Me
dul Insă n-a confirmat așteptările. Ambele 
formații au mers cel puțin cu o viteză în mi
nus față de evoluțiile anterioare, de unde o 
prestație, de ansamblu, cenușie, cu destule mo
mente de nervozitate și cu prea puține reali
zări. Gazdele au părut mal obosite și, gîndin- 
du-se, probabil, la acel Ir-5 din tur, de la 
București, nu și-au dat drumul la joc. Steaua 
a pornit mal activ, lncercînd prin zbaterea lui 
Bajlnt să anunțe că a venit eă atace. Și după 
ce bucureșteanul va rata două ocazii (min. 3 
și 5), după ce ploieștenii vor trece și ei pe 

Ungă deschiderea scorului (in min. 24, prin 
Bratosin), finalul reprizei prezintă alte două 
mari ratări, Cîmpeanu — mip. 30 și Bratosin 
— min. 33. După o primă repriză moale, jocul 
avea să capete ceva nerv după pauză. Bucu- 
reștenil vor începe mai ambițios și în min. 49, 
Cîmpeanu îl vede foarte bine pe Balint, pe 
dreapta, trimite un „cross", BALINT sprin- 
tează, ii Întoarce pe Pancu și Stanciu și, de 
la marginea careului mare, trimite șutul de gol 
lingă stîlpui din dreapta portarului Jipa. Plo- 
leștenii acuză șocul golului, dar vor găsi o res
pirație ta plus, lncercînd să caute egalaree. 
Nu izbutesc, deoarece, fie că Gălățeanu 11 Îm
piedică pe... Cojocaru să Înscrie (min. 63), fie 
că LIblu ee grăbește (min. 65), fie că Ștefă- 
nescu e neinspirat (min. 67). fie că tlnărul 
Belodedici (excelent la jocul de cap) și Nițu 
slnt la post In alte două situații. Finalul par- 
tided va găsi Steaua pe contraatac dar, pe rfnd, 
Balint, Cîmpeanu și Minea vor rata.

Arbitrul plieștean Al. Mustățea a condus 
satisfăcător echipele :

PETROLUL: Jlpa — Cojocaru, Stanciu, BU- 
TUFEI, Pancu — O. Grigare, COZAREC, Bra- 
tosln (min. 58 Gălățeanu ; mim. 79 Pană) — 
Stefănescu, Slmaciu, Călin (min. 57 Ubiu) ; 
STEAUA ! NIȚU — Anghelini, FI. Marin 
(min. 56 Eduard), BELODEDICI, Fodor — 
STOICA, Mureșan, Șt. Popa (min. 82 Minea), 
Majaru — BALINT, Cîmpeanu II (min. 85 D. 
Zamfir).

Mircea M. IONESCU

ASTĂZI. LA LARNAKA, ECHIPELE DE JUNIORI 
ALE CIPRULUI Șl ROMÂNIEI SE iNTlLNESC 
IN PRIMUL JOC DIN PRELIMINARIILE C.E.
LARNAKA, 7 (prin telefon). 

Anul viitor, in luna mai, ta 
Anglia va avea loc turneul final 
al Campionatului european de 
juniori L Pentru a ee califica 
la această prestigioasă competi
ție, tinerii fotbaliști români tre
buie să susțină o dublă tatilni- 
re cu echipa similară a Cipru
lui. Prima manșă va avea loc 
mline (n.r. — astăzi) pe sta
dionul din Lamaka, cu începe
re die la ora 14,30.

în vederea acestui prim exa
men, de care depinde in mare 
măsură participarea la turneul 
final din Anglia, juniorii noș
tri, pregătiți de antrenorii M. 
Pigulea și C. Toma, au avut 
o lungă perioadă de antrena
mente și jocuri amicale, pe 
care au încheiat-o luni. Marți 
dimineața, lotul a plecat din 
București, pe calea aerului, și 
după o escală de cîteva ore la 
Atena, tinerii fotbaliști români 
au ajuna, spre seară, la Lar- 
naka. Au făcut deplasarea ur
mătorii jucători : Iasko șl Bar
ba — portari ; Rus, Meszaroș,

• TURNEU DE MIN1-FOTBAL 
LA TIMIȘOARA. Zilele trecute, 
tn Sala Olimpia din Timișoara a 
avut loo o competiție de mlnl- 
fotbal ctșttgată de Politehnica 
Timișoara, care a Întrecut in fi
nală pe Jiul Petroșani cu 10—9 
(3—3, S—5), după executarea lo
viturilor de la 1 m. Pentru locu
rile 3—I : AJS.A. Tg. Mureș — 
Corvin ul Hunedoara 3—2 (2—2). 
In meciurile preliminare : Poli
tehnica — A.S.A. 7—8 șl Jiul 
Corvlnul W—3. (C. CKEȚU, co- 
resp.).

Aehim, Bănuți, Videscu, Oprea 
— fundași ; Mărgărit, Mateuț. 
Săndoi, Szel — mijlocași ; Vă- 
sii, Țîrlea, Hagi și E. Radu — 
Înaintași. Se remarcă prezența 
celor doi jucători de Divizia 
„A", Mateuț și Hagi, de la care 
se așteaptă o comportare pe 
măsura talentului și... experien
ței lor competiționale. Dealtfel. 
Mateuț, Hagi, portarul Iasko și 
Înaintașii Văsîi și Țîrlea for
mează de mult timp nucleul 
de bază al actualei reprezen
tative de juniori de la care se 
așteaptă rezultate bune, inclu
siv calificarea la turneul final 
din Anglia.

După antrenamentul efectuat 
marți la Atena, antrenorii Io
tului s-au oprit asupra urmă
torului „11“ pe care îl vor tri
mite în teren : Iasko — Rus, 
Aehim, Meszaros, Bănuță — 
Mateuț, Săndoi, E. Radu, Hagi 
— Țîrlea, Văsii.

După cum am aflat, gazdele 
noastre au pregătit cu multă a- 
tenție acest meci și sînt dor
nice să obțină un rezultat bun, 
deși, recunosc, prima șansă o 
au fotbaliștii români. în ceea 
ce privește formația pe care o 
vor alinia, ni s-a spus că a- 
ceasta va fi definitivată în 
ziua meciului.

La Lamaka, vremea este ne
așteptat de răcoroasă, iar te
renul de joc este cam tare. Să 
sperăm că jucătorii noștri vor 
depăși aceste obstacole și var 
avea o prestație pe măsura aș
teptărilor.

Mcdesto FERRARINI
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al doilea rind — în meciul de 
la Bordeaux, unde am asistat 
la una dintre cele mal autori
tare prestații ale unei echipe 
românești de club in străină
tate. Ne place să credem că 
jucătorii craioveni vor uita 
crisparea din jocul cu Dinamo 
șl vor desfășura toate forțele, 
în trenul care ne purta către 
Craiova, un suporter bucureș- 
tean al Universității, Octavian 
Vestinian, spunea : „Merg la 
Craiova pentru un mare spec-

— GIRONDINS BORDEAUX
tacol. Craiova este pentru mine, 
tn campionatul nostru, ceea ce 
Brazilia a fost la Mundial. Bi
neînțeles că nu mă gindese ea 
echipa Iul Bălăci să comită e- 
rorile brazilienilor din partida 
eu Italia. Se spune mereu eă 
atacul este cea mai bună a- 
părare. Dar, tn momentul eind 
al ajuns la clasa internațio
nală, iți dai scama că singura 
lege in fotbal este echilibrul. 
Cred tn victorie șl in califi
care”.

Nu ne rămîne deeft sft sub-
. scriem.

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

• PERIOADA DE TRANSFE
RARE A JUCĂTORILOR. Intre 10 
și 20 decembrie a.c. jucătorii care 
activează In categorii inferioare 
se pot transfera la echipe de 
categorii superioare numai ta 
cadrul aceluiași județ. Divizio
narele „A" pot transfera jucători 
dta categorii inferioare, indife
rent de județ. Jucătorii dta Di
viziile „A" șl „B“, dați disponi
bili, se pot transfera la echipa

de categorii Inferioare de pe raza 
aceluiași județ cu avizul Comi
siei județene de fotbal. Pentru 
efectuarea unul transfer se cer 
următoarele acte i cerere de 
transfer ; acordul de transfer; 
carnetul de legitimare ea jucă
tor | adeverință de la Întreprin
derea unde lucrează. Pentru ju
niori este necesar șl oondmțl- 
mtatta scris al părinților.

ADMINISTRAȚIA Dl STAT LOTO PRONOSPORT INTORFItAZA
• PERSEVERENTA ȘI INSPI

RAȚIA ADUC SATISFACȚII». O 
Pentru participanțll care nu și-au 
procurat tacă bilete, precum șl 
pentru cei care doresc să-și spo
rească șansele de succes la tra
gerea obișnuită Loto din această 
săptămlnă, se reamintește că nu
mai astăzi și mline mai pot juca 
numerele preferate. • Un bun 
prilej de mari succese C consti
tuie șl ultima tragere Loto 2 dta 
această lună, care va avea loo 
duminică 12 decembrie 1982. A- 
gențlUe Loto-Pronosport conti
nuă vlnzarea biletelor plnă sim- 
bfttfi 11 decembrie Inclusiv. • 
Cei mal simplu șl popular sistem 
de joc — Lozul In plic, oferă tn 
permanență posibilitatea de a ob

ține dștlgurl tn autoturisme șl 
importante sume de bani. NU 
OCOLIȚI PRILEJUL DE A VA 
NUMĂRĂ ȘI DV. PRINTRE MA
RII câștigători la sistemul 
DE JOC PREFERAT 1
• TRAGEREA OBIȘNUITA

PBONOEXPRES de astăzi. I de
cembrie 1982, se televizează ta 
direct lnceplnd de la ora 18,23.
• CIȘTIGUR1LE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN I DE
CEMBRIE 1982. Cat. 1 (13 rezul
tate) : I variante 100% a 4.OSS lei 
și IM variante 29% a LOM lei; 
eat, 2 (12 rezultate) : 7» variante 

1W% a 318 lei și 2.134 variante 
35% a W lei: eat 3 (11 rezultate): 
133 variante 100% a 31 tel fi 
M.Urt variante 25% a 18 lei

UN MECI DE
Meci'cu... stanței, duminică di

mineața, pe frumosul stadion 
Areni din Suceava. Din fericire 
„stantelle" au durat puțină vre
me, au fost doar o descărcare 
nervoasă a cltorva jucători, da
torită mizei deosebite a partidei 
care a opus fruntașele seriei I, 
CJ5.M. Suceava șt Dunărea 
CLS.U. Galați. Intr-adevăr, așa 
cum am arătat șl In cronică, la 
marcarea — regulamentară — a 
golului din min. 27 de către su
ceveni, prin Av&danei, gălățenil 
au reclamat henț șl au urmat <J- 
teva scene regretabile. Din feri
cire, ambele echipe s-au așezat 
apoi la joc, reușind, mai cu sea
mă In ultimele 43 de minute, o 
evoluție demnă de valoarea celor 
două loturi, foarte aproape de 
aceea a unul meci din prima di
vizie. In cele două formații acti
vează mulți jucători care au fă
cut cunoștință cu prima scenă 
fotbalistică. Să-1 amintim astfel 
pe Anghelinel, Borall, Plsău, Kflr- 
tesl, Balaban, Bejenaru, Stroe, 
Hanghluc, de la gălățeni, Cris
tian □ de la gazde. Diferența 
Intre experiența jucătorilor gălă- 
țenl, mult mal mulți cu state de 
serviciu in prima categorie, șl 
aceea a formației pregătite de 
Ion Ionescu șl Dinu Olaru, a 
fost anulată prin dorința de vic
torie și de o comportare cit mal 
bună pe care aceasta a arătat-o 
In joc. Șl ea a contat foarte

BUN NIVEL
mult In balanța victoriei care. 
In cele din urmă, a Înclinat de 
partea gazdelor. Scor : 1—0. Nici 
nu se putea altfel pentru că 
C.S.M. a fost mal activă in atac 
și a expediat 23 de șuturi (14 pe 
poartă) față de numai I (4 pe

poartă) ale formației pregătită de 
Leonid Antohl și Adrian Neagu. 
Este adevărat, pe măsură ce 
timpul se scurgea, gălățenii ac
ționau tot mal insistent și în fi
nalul partidei s-au apropiat de 
clteva ori foarte periculos de bu
turile apărate de Cristian II.

Mircea TUDORAN

Damaschln (in tricou alb) înscrie, In această fază, golul victo
riei Rapidului, în meciul cu Chimica Tirnăveni.

Foto : Dragoș NEAGU

EVOLUȚIE SUB PRETENȚIILE UNUI LIDER

SIMPLU, OPERATIV, AVANTAJOS...!

LOZînPLIC
CU 
Cîștîgurî 
în băniși 

autoturisme
La seriile speciala de 6 lei, participanților 11 so oferă 

multiple posibilități do a obține AUTOTURISME .Dacia 
1300" ți MARI CIȘTIGURI IN BANI. Pentru sumele de plod 
la 2 000 lei inclusiv, plata se face pe loc. FIECARE LOZ JU
CAT-O ȘANSA DE A VĂ NUMĂRA Șl DV. PRINTRE MA
RII CIȘTIGATORI I

Duminică dimineața, aproape 
20 two de iubitori al fotbalului au 
Înfruntat vremea geroasă pentru 
a asista la cuplajul de pe Sta
dionul Republicii. Fără a mini
maliza interesul pe care l-a pre
zentat șl meciul din deschidere, 
atracția acestui cuplaj a consti
tuit-o Îndeosebi partida oficială
— ultima din turul campionatului 
Diviziei „B“ — pe care Rapid 
urma aă o susțină in compania 
echipei Chimica Tirnăveni. Dar 
miile de suporteri al giuleștenllor
— entuziaști șl zgomotoși la În
ceputul acestei partide — aveau 
să plece apoi de la stadion într-o 
semnificativă tăcere, dezamăgiți 
de evoluția „unsprezecelui" lor 
favorit. Cu oarecare șansă (avem 
ta vedere greșeala fundașilor e- 
chlpel oaspete la golul primit), 
Rapid a obținut victoria (1—0), 
care l-a consolidat poziția de li
der al clasamentului seriei a 
n-a. Insă jocul de ansamblu 
prestat a lăsat mult de dorit.

Ce-1 drept, ca șl ta alte ocazii, 
formația din Tirnăveni s-a dove
dit o adversară Incomodă, dar 
această realitate nu poate oferi o 
scuză feroviarilor pentru com
portarea lor — colectivă și indi
viduală — departe de exigențele 
firești la care trebuie să se ri
dice o fruntașă a eșalonului se
cund, cu pretenții întemeiate de 
a promova in prima divizie. An
trenorul Valentin Stănescu, ca și 
unii dintre conducătorii Rapidu

lui motivează această evoluție 
slabă prin recenta pauză Inter
venită In programul competitio
ns al echipei, care ar fi scos-o 
din ritm. Explicația — reală, de
sigur — pare, totuși, subțire.

Oricum, finalul modest de se
zon al Rapidului trebuie să dea 
de gtndlt jucătorilor, antrenori
lor șl conducătorilor echipei, să-1 
Îndemne la • pregătire cit mai

Intensă, fără nici un rabat, ta 
perioada de iarnă, pentru a face 
apoi țață cu succes rigorilor retu
rului. Căci sezonul de primăvară 
nu va fl deloc ușor, iar plnă la 
obținerea siguranței promovării 
mal este Încă o cale lungă. 
Și-apol, Important este nu numai 
să revii — după o absență atît 
de lungă — în prima divizie, ci 
și ee întreprinzi, cum te pregă
tești de pe acum ca să poți ti- 
mine acolo.

Constantin FIRĂNESCU

Ă DECIS COLUL TlNÂRULUI E. CRIȘĂN
In ciuda unul teren tare (cu 

goluri, In care batonul a „jucat" 
multe feste jucătorilor) șl a unei 
temperaturi cu mult sub zero 
grade, partida dta seria a treia 
a Diviziei „B“, Armătura Zalău 
— Aurul Brad (scor 1—0), a ofe
rit un joc de bună factură teh
nică șl spectaculară. A fost un 
meci plăcut și interesant, cu faze 
fierbinți la ambele porțl, cu ra
tări incredibile dar și cu inter
venții salutare ale celor doi por
tari (Lăzăreanu — Armătura șl 
Balla — Aurul). Victoria gazde
lor, absolut meritată (deși spre 
finalul partidei oaspeții au fost 
In două rlndurl pe punctul de a 
egala), a fost realizată prin go
lul Înscria in min. 42 de Eugen 
Crlșan (un mijlocaș tinăr, de real 
talent), care a reluat lmparabll 
ta plasă un balon revenit din

bara transversală unde fusese 
trimis, cu capul, de Dobrău.

Tlntad cont că este nou pro
movată In eșalonul secund, echi
pa Armătura (antrenori Ion Co- 
truț șl Dorin Barbu) cu cele 19 
puncte acumulate (la trei puncte 
de liderul seriei, U.T.A.) poate O 
considerată, alături de Ind. Sir- 
mei, revelația seriei.

La reușita partidei de la Za- 
Mu șl-a adus contribuția și for
mația Aurul Brad, care prin jo
cul el ofensiv a lăsat o bună 
Impresie publlaulul din Zalău. 
Cu acest prilej a debutat la cen
tru la un joc de Divizia „B“ șl 
arbitrul Petru Plenescu din Pia
tra Neamț care, prin maniera de 
arbitraj, lăslnd jocul liber, cursiv 
șl. apllcind corect legea avantaj 
jului, a avut • 'prestație promt-, 
utoare, ’ rAurel PĂPĂDIE ,



SESIUNEA CONSILIULUI SUPREM
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE

SI SOCIALE A ROMÂNIEI
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alimentare pe anul 1983, și Bu
getului de stat pe anul 1983, 
precum ți. Programul privind 
înfăptuirea măsurilor de auto- 
condueere și auloaprovizionare, 
în vederea asigurării unei 
bune aprovizionări a popu
lației cu produse agro- 
alimentare și bunuri indus
triale de consuni pe trimestrul 
IV 1982 și semestrul I 1983. 
Adoptarea în unanimitate a a- 
eestor importante documente de 
către sesiunea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale demonstrează cu 
pregnanță că prevederile lor 
răspund pe deplin obiectivelor 
trasate de Congresul al XII-lea 
al partidului, oglindind marile 
posibilități ale economiei noas
tre naționale, care asigură ridi

Un deziderat In actualitate:

„CUPA ROMÂNIEI0 EA GIMNASTICĂ TREBUIE 
SĂ RĂMÎNĂ 0 COMPETIJIt TÎNĂRĂ

„Cupa României" este o în
trecere relativ nouă în peisajul 
competițional al gimnasticii 
noastre și ea a fost concepu
tă, de la bun început, ca un 
concurs de încheiere a activi
tății anuale pe plan intern. In 
consecință, „Cupa României" 
reunește, de fiecare dată, pe 
primii clasați în toate campio
natele interne ale gimnasticii 
noastre, die la categoria a IV-a 
pînă la maeștri, participanții 
fiind invitați direct de către 
federația de specialitate. In 
același timp, „Cupa Români
ei" este menită să departajeze, 
intr-un clasament sui-generis, 
cele mai bune unități de per
formanță din întreaga țară, de
oarece cupele instituite de că
tre r organizatori sînt atribuite 
cluburilor sau asociațiilor care 
acumulează cele mai mari 
punctaje prin adiționarea ce
lor cuvenite locurilor de la 1 
la 6 în toate clasamentele 
„Cupei". Firește, subliniem cu 
satisfacție că locurile frunta
șe au revenit unor unități de 
performanță cu vechi tradiții 
în gimnastica noastră, mai ales 
In gimnastica sportivă (C.S.Ș. 
Sibiu — feminin, Steaua Bucu
rești — masculin), iar la „rit
mică" Flacăra roșie București 
a ocupat detașat primul loc. 
Este și aceasta o dovadă că în 
colectivele respective activita
tea • este bine organizată, se 
muncește cu competență și 
iată că rezultatele se reflectă, 
acum, la finele anului, în locu
rile de frunte ocupate în a- 
cea stă importantă competiție.

Dacă în privința cluburilor 
și asociațiilor am făcut eviden
țierile de mai sus, se cuvine, 
în tjală- măsură, să-i mențio
năm și pe cei mal buni spor
tivi care au „punctat decisiv" 
în cele trei zile de concurs. In 
ce privește locul I la feminin, 
fără îndoială, sibiencele Mihae- 
la Slănuleț și Dorina Ungurca- 
nu au avut cea mai importan
tă contribuție, după cum în ca
zul secției de gimnastică a clu
bului Steaua, Dan Odorhean, 
Valentin Pîntea și Octavian 
lonașiu au cîștigat sau aiu o- 
cupat poziții fruntașe la multe 
probe, cumulînd astfel nume
roase și prețioase puncte. Doi
na Stăiculcscu, care domină 
autoritar, în ultima vreme, toa
te competițiile interne, a adus 
singură asociației sale, 50 de

SELECȚIONATA DE HOCHEI (Tineret)

A ȚĂRII NOASTRE
Mîlne Ia Katowice se va disputa 

primul din cele două jocuri tn 
care se întilneso echipele de ho
chei, (tineret) ale Poloniei și Ro
mâniei. Formația română, alcă
tuită. din jucători sub 20 de ani 
este aceeași care va evolua, In 

carea României socialiste pe 
noi trepte de progres și civi
lizație.

Participanții au adoptat apoi 
hotărirca sesiunii Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României, care 
se va da publicității.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, președintele Con
siliului Suprem a! Dezvoltării E- 
conomice și Sociale a României.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebită atenție, cu profundă 
satisfacție și deplină aprobare, 
ea fiind subliniată, in repetate 
rinduri, cu vii și îndelungi 
aplauze.

puncte I După cum arătam în 
cronica concursului, frumoase 
aprecieri se cuvin, în primul 
rînd, celor doi învingători din 
concursul maeștrilor, Cristina 
Grigoraș și, respectiv, Levente 
Molnar, ale căror evoluții de 
sîmbătă după-amiază au pro
dus satisfacții deosebite publi
cului spectator șl, deopotrivă, 
specialiștilor, care anticipează 
că acești doi sportivi pot avea 
în contiriuaire o contribuție im
portantă la viitoarele afirmări 
internaționale ale gimnasticii 
noastre. O plăcută revelație a 
fost, de asemenea, tînăra gim
nastă băimăreancă Maria Ma
tei, situată pe locul III la 
individual compus în concur
sul mae3trelor. Mai sigură și 
mai stăpînă pe exercițiile sale 
cu fiecare nou concurs, Pușa 
Matei este, la ora actuală, mai 
mult decft o speranță. Și fără 
îndoială că, frumoase aprecieri 
se pot face șl asupra altor 
aspecte ale „Cupei României" 
și nu în ultimul rînd la adre
sa organizatorilor arădeni, care 
au depus un mare volum de 
muncă și au făcut serioase și 
lăudabile eforturi pentru ca o 
competiție de asemenea an
vergură să se desfășoare cit 
mai bine și să cunoască un 
deplin succes.

„Cupa României" trebuie, în
să, să-și păstreze și pe mai de
parte caracterul său de com
petiție importantă, un veritabil 
bilanț anual al gimnasticii 
noastre, o întrecere tînără, ne
împovărată de rutină. Spunem 
aceasta pentru că au și apă
rut semne care indică, la anu
mite nivele, o tratare superfi
cială. Astfel, în multe cazuri 
a fost nevoie de intervenția 
federației pentru ca unii spor
tivi să onoreze invitațiile de 
participare la concurs. Pe cțc 
altă-parte, vorbind de competi
ție ca aitare, este necesar să a- 
rătăm că au fost și multe ra
tări, care nu pot fi puse nu
mai pe seama eforturilor fă
cute de sportivi în ultimele 
luni, ci și pe seama ușurin
ței (ca să nu spunem altfel) 
cu care unii dintre participant 
au privit întrecerea. Și ca și 
cum acestea nu erau deajuns, 
de la festivitatea de premiere 
au lipsit pînă și... cupele trans
misibile care trebuiau înminate 
învingătorilor !

Constantin MACOVEI

JOACĂ iN POLONIA
martie anul viitor, tn cadrul 
C.M. de juniori mari, grupa „C“, 
competiție care se va organiza 
tn țara noastră. Cel de al doilea 
joo dintre echipele României și 
Poloniei va avea loc la Katowice 
și se va disputa vineri 10 de
cembrie.

C. frf. ds handbal feminin

ROMÂNIA A ÎNTRECUT S. U. A. CU 35-15
SZOLNOK, 7 (prin telefon). La 

Budapesta, Szolnok și Tatabanya 
au început marți turneele finale 
— pentru locurile 1—6 și 7—12 — 
ale celei de a VIII-a ediții a 
campionatulu’ mondial feminin 
de handbal. Așa cum se știe, e- 
chipa noastră evoluează în tur
neul pentru locurile 7—12.

Primul Joc al echipei României 
în această fază a întrecerilor a 
avut loc în Sala sporturilor din 
Szolnok. Meciul România — 
S.U.A., cîștigat de handbalistele 
noastre cu 35—15 (18—9), a dat
prilej numeroșilor spectatori pre- 
zenți în tribune să vadă multe 
faze de handbal autentic. , Ele 
s-au datorat In exclusivitate spor
tivelor noastre și evoluția lor 
ne-a făcut să regretăm și mal 
mult ratarea calificării în tur
neul pentru locurile 1—6.

Selecționata noastră, parcă scă
pată de emoții șl trac, revenită 
la valoarea cu care era creditată, 
a acționat dezinvolt în atac, rea- 
lizînd acțiuni în viteză, combina
ții abile și aruncări surprinză
toare. în acest timp, apărarea s-a 
dovedit mobilă, iar Viorica Ioni
că un portar inspirat. Așa se fa
ce că au fost stopate oel puțin 
10 mingi care se duceau spre

MARELE PREMIU fILT
După cum s-a mai anunțat, în

tre 13 șl 19 decembrie se va des
fășura, la Merdowland (New 
Jersey), turrieul final feminin al 
„Marelui premiu al F.I.L.T." cu 
participarea a 12 jucătoare. Fină 
în prezent sînt calificate pentru 
acest turneu următoarele tenls- 
mane : Martina Navratilova — 
1970 p ; Chris Evert Lloyd — 
1860 p ; Andrea Jaeger — 1530 p ; 
Hana Mandlikova — 1065 p ; Pam 
Shriver — 1020 p ; Virginia Ru- 
zlcI — 940 p ; Bettlna Bunge — 
860 p ; Barbara Potter — 81S p ; 
Tracy Austin — 795 p ; Wendy 
Turnbull — 760 p ; Bonle Gadu- 
sek — 730 p șl Mima Jausovec — 
715 p. înaintea începerii turneu
lui final, va mai avea loc, tn 
această săptămînă la Richmond 
(Virginia), ultimul ooncurs con-

CANDIDATURI PENTRU ORGANIZAREA J. 0. DE VARĂ 1992
PARIS, 7 (Agerprcs). — In

tr-o conferință de presă ținută 
la Paris, președintele Comite
tului internațional olimpic, 
Juan Antonio Samaranch, a a- 
nunțat că pină in prezent 9 
orașe și-au anunțat intenția de 
a organiza Jocurile Olimpice 
de vară din anul 1992 : Paris, 
Nisa, Barcelona, Stockholm,

STANDARDURILE ATLETILOR
A trecut de mult vremea cînd 

organizatorii competițiilor de a- 
tletism, chiar șl al celor de an
vergură internațională, admiteau 
Înscrierea în concurs a oricărui 
venit, deoarece concurențil nu se 
prea înghesuiau. Acum lnsâ, si
tuația este cu totul alta, admite
rea In competiție fiind condițio
nată de Îndeplinirea — prealabi
lă — a anumitor performanțe, a 
standardurllor de participare. Și 
pe măsură ce atletismul a deve
nit tot mai mult un sport larg 
răsptndit In Întreaga lume, pe 
măsură ce performanțele atleților 
au crescut Intr-un ritm amețitor, 
atingtnd valori impresionante, 
standardurile au crescut și ele 
mereu. Pentru campionatele eu
ropene din septembrie, de la 
Atena, la unele probe au fost 
stabilite performanțe standard 
care, la alte ediții ale competiției, 
ihiar la cele mal recente, ar fi 
asigurat locuri pe podium !

Dar în afara acestor standar- 
duri, la marile competiții mai 
există șl alte condiții, tncă mal 
pretențioase, cele de admitere ta 
concursul propriu-zls, la sărituri 
și la aruncări. Aceste performan
țe se cer a fi realizate la fața 
locului, In așa-numltul concurs 
de calificare. Anul acesta, la C.E. 
de la Atena, concurențil au avut 
surpriza că, In chiar preziua des
chiderii competiției, organizatorii 
— cu acordul forului atletic con
tinental — au mal crescut cerința 
anumitor Jtandardurl. Astfel, la 
săritura ta lungime tete standar
dul a crescut de la 6,40 m la
6.45 m, la prăjină a fost fixat la
3.45 m în loc de 5,30 m, la înăl
țime bărbați 2,24 rn tn Ioc de 
2,20 m (amintim că la C.E. din 
1974, de la Roma, prăjina a fost 
ciștigată cu 5,35 m iar înălțimea 
cu 2,25 m l).

Standardul modificat la Înălți
me fete (1,88 m în loc de 1,86 
m) a fost realizat la Atena chiar 
de 12 concurente, așa cum se do
rește, dar la băieți doar 2 atleți 
au trecut 2,24 m, lotul săritorilor 
fiind completat cu alțl 10 care 
reușiseră numai 2.21 m, Intre ca
re șl Dietmar MOgenburg, cel 
care avea să devină, ulterior, 
campion continental cu 2,30 m ! 
Vă dațl seama că dacă alțl 12 
atleți ar fi reușit, in calificări, 
2,24 m. Mogenburg ar fi fost eli
minat din concurs ! In aceeași 
ordine de idei, doar 7 săritori au 
trecut peste 5,45 rn la prăjină, 

plasă, trimise cu forță de Clan
ton, Clarke sau De la Riva.

Iată marcatoarele : Torok-Vcri- 
geanu 11, Avădanei 5, Pleșoianu 
5, Ștefanovici 4, Iordache 4, Tur- 
batu 2, Oprea 2, Ciubotaru 1 și 
Pătruț 1 — pentru România, 
Clanton 5, Clarke 3, De la Riva 
2, Stinger 2, Miller 1, Winn 1 șl 
Hale 1 — pentru S.U.A.

Au arbitrat Jan Kristensen și 
Paul Wohlk (Danemarca).

Beneficiind șl de cele 2 punc
te ale victoriei din meciul cu 
Bulgaria (disputat în grupa B), 
reprezentativa României are a- 
jum 4 puncte și un golaveraj de 
4-21. ț

în runda a doua a turneelor 
finale sînt programate miercuri 
(pentru 1—6), partidele R.D. Ger
mană — Cehoslovacia, U.R.S.S. 
— Iugoslavia șl Ungaria — Co
reea de Sud (toate meciurile se 
dispută la Budapesta), iar in 
turneul pentru locurile 7—12, 
Norvegia — Bulgaria, S.U.A. — 
Congo și România — R* F. Ger
mania.

Meciul echipei noastre este 
programat miercuri (n.r. astăzi) 
în Sala sporturilor din localita
tea Gyor, de la ora 19.30.

Ion GAVRILESCU

tind pentru „Marele premiu 
FJ.L.T.".

★
In prima zi a turneului inter

național de la Salgotarjan (Un
garia), tinerii jucători români au 
obținut victorii. Cristinel Ștefă- 
nescu l-a Întrecut cu 6—3, 6—2 
pe Pinter (Ungaria), Răzvan .Con- 
stantinescu a dispus cu 6—1. 6—3 
de Temesh (Ungaria), iar Mihal 
Șovar l-a Învins cu 6—4, 6—3 pe 
Siraki (Ungaria).

★
Tradiționalul concurs interna

țional de tenis pe teren acoperit 
de la Sofia va avea loc Intre 14 șl 
19 decembrie. In vederea acestei 
oompetițil, jucătorii noștri Ișl 
continuă pregătirile. Din lot fac 
parte, printre alții, Florin Segăr- 
ceanu, Andrei Dîrzu șl Laurențlu 
Bucur.

Budapesta, Delhi, Jena (R. D. 
Germană), Amsterdam și Bris
bane (Australia).

Desemnarea gazdei J.O. din 
1992 va avea loc in anul 1986.

După cum se cunoaște, Jo
curile Olimpice de vară din 
1984 se vor desfășura la Los 
Angeles, iar cele din anul 1988 
la Seul.

Iar la disc numai 9 concurenți 
au obținut cei 61 m ai calificării, 
printre cei eliminați aCîndu-se șl 
bulgarul Tașev (al 9-lea perfor
mer european al anului cu 67,14 
m) șl finlandezul Tuoko (65,76 m 
Înaintea C.E.). $1 exemplele de 
acest fel pot continua... Este 
vorba, in fond, de două con
cursuri total distincte : califica
rea ș! Întrecerea propriu-zisă. 
prima fiind, lntr-un fel, mal difi
cilă deoarece atlețil șl atletele au 
la dispoziție doar 3 Încercări !

Am amintit toate acestea acum, 
cu ctteva luni înaintea celui mai 
pretențios examen al atletismului 
ta 1983, prima ediție a campio
natelor mondiale, din august, de 
la Helsinki, căci nu va fi deloo 
exclus ca, repetind povestea de 
la Atena, organizatorii să modi
fice standardurile de calificare, 
chiar In preziua competițiilor, 
ceea ce pentru atleți nu este 
doar o simplă modificare de ci
fre, ci poate fi chiar un verita
bil șoc psihologic, căruia de 
multe ori nu-1 rezistă nici cel 
mal buni !

ASTĂZI IN CUPA U.E.F.A.
Azi au loc ncciurile retur 

ale optimilor Ie finală ale 
Cupei U.E.F.A., după următo
rul program (intre paranteze 
rezultatele din l.ur) : Bohe
mians Braga — Servctte Ge
neva (2—2), Univ. Craiova — 
Bordeaux (0—1), Sarajevo — 
Anderlecht (1—6), Kaiserslau
tern — Sevilla (0—1), Benfica
— Ziirich (1—1), Roma — 
K61n (0—1), Werder Bremen
— Dundee Uld. (1—2), Valen
cia — Spartak Moscova (0—0). 
In caz că scorul general va ti 
egal (după cele două manșe) 
vor conta golurile marcate în 
deplasare. Dacă egalitatea per
sistă se vor juca prelungiri 
(2X15 min), după zare, dacă 
va mai fi cazul, pentru de
partajare vor hotărî loviturile 
de la 11 m. Avînd în vedere 
scorurile strînse din tur nu

TELEX
ATLETISM ® Crosul desfășu

rat la Los Angeles a fost cîști
gat de Rod Dixon (Noua Ze- 
elandă), care a parcurs 10 km in 
28:32,0. Dixon -îștigă pentru a 
l-a oară consecutiv această com
petiție. Cursa feminină a revenit 
americancei Pam Morris tn 
34:49,0. O Cu prilejul unei festi
vități care a avut Ioc la Phila
delphia, Cari Lewis a primit pre
miul memorial „Jesse Owens", 
Lewis, student la Universitatea 
din Houston, a realizat tn acest 
an 8,76 m la săritura în lungime, 
al doilea rezultat mondial al tu
turor timpurilor (r.m. 8,90 na
Bob Beamgn) șl 10,00 la 100 m.

BOX • Consiliul Mondial il
boxului (WBC) a ales drept „me
ciul anului" lntîlnlrea dintre Wll-
fredo Somez (Porto Rioo) șl
Lupe Pintor (Mexic) la categoria 
super-cocoș lesfășurată la 3 de
cembrie la New Orleans șl cîștl- 
gată de Gomez Drin abandon ta 
repriza a 14-a.

HANDBAL 0 !ntr-un meci tur 
pentru Cupa campionilor euro
peni (masculin), la Praga, Dukla 
a învins formația Islandeză VI- 
kingur Reykjavik tu scorul de 
23—15 (11—9).

ÎNOT • In ultima zi a „Cupei 
U.R.S.S." la înot, la Zaporojle, 
campionul olimpic șl mondial 
Vladimir Salnikov a cîștigat pro
bele de 400 m liber tn 3:55,50 șl 
1 500 m In 15 34,11.

SCHI 9 Proba feminină de co- 
borlre din cadrul concursului in
ternațional „Criteriul primei ză
pezi", contind pentru „Cupa 
Mondială" s-a desfășurat pe pîr- 
tia de la Val D’Isere (Franța) șl 
a fost ciștigată de Doris de A- 
gostlnl (Elveția), înregistrată cu 
timpul de 1:22,58. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Lea Soelkner 
(Austria) — 1:22,36 șl Maria -Wal- 
liser (Elveția). — 1:23,61. Pirite a 
măsurat 2 200 m, cu o diferență 
de nivel de 615 m.

TENIS * Intr-o partidă de
monstrativă disputată la Rancho 
Mirage (California), Stan Smith 
l-a Întrecut pe fostul campion 
australian Rod Laver cu 7—9, 
6—3. e Rezultate din turneul da 
Ia Melbourne : Denton — Fraw
ley 6—1, 6—2, 3—6, 6—3, McNamee
— Felgl 6—2, 6—7, 6—3, 6—3, Cash
— Stoddart 6—2. 6—2, 6—2.

VOLEI • Rezultate din turul 
doi al, cupelor europene : C.C.E.: 
Odense (Danemarca) — Csepei 
Budapesta 0—3 ; Cupa cupelor 1 
Tyrolla (Austria) — Holte (Da
nemarca) 3—0 ; Cupa federației 1 
Volero Zurich — Tacspor (Tur
cia) 0—3, Olympiakos Atena — 
Ubbink Orion (Olanda) 2—3, Pa
nini Modena — Hapoel Hamapil 
(Israel) 3—0. La feminin, te 
C.C.E. : Leixoes (Portugalia) 
Ravenna (Italia) 3—0, Slovă» 
Bratislava — Panathinatkos 2—9, 
Traktor Schwerin — Sollentuna 
(Suedia) 3—0, Dinamo Tirana — 
Eczaclbasl (Turcia) 3—0, Vasa» 
Budapesta — Steaua roșie Bel
grad 3—0.

Și pentru că veni vorba de 
„mondialele" de la Helsinki, pen
tru Înscriere, deci pentru admi
terea In concursul de calificare, 
ae cer viitorilor candidați stan
dardurile : 6,30 m la lungime,
1,90 m la Înălțime, 62,50 m la 
disc, 1:59,50 Ia 800 m, 4:07,0 la 
1 500 m, 8:59,0 la 3 000 m etc. Ia 
femei, 2,26 m la Înălțime, 5,50 
m la prăjină, 8,00 m Ia lungime, 
16,73 m Ia triplu, 64,50 m la disc, 
73,50 m la ciocan, 86,00 m la su
liță etc. la bărbați. Acestea stat, 
rețineți, doar haremurile de în
scriere. Celelalte vor fi, desigur, 
șl mai pretențioase. Drumul spre 
virful ierarhiei internaționale ta 
atletism a devenit, precum se 
vede, extrem de greu și el nu 
poate fi parcurs decît de cei mal 
talentați, de cel mai bine pregă
tiți. Sperăm ca printre aceștia 
să se afle și atleți români!

Romeo VILARA

este exclus ca unele meciuri 
să fie decise in prelungiri.

VINERI TRAGEREA LA SORȚI
Tragerea la sorți a partidelor 

din sferturile de finală in 
Cupa U.E.F.A., ca și în C.C.E. 
și Cupa cupelor va avea loc 
’ineri, la Ziirich.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA. Pe primele 

locuri după încheierea turu
lui : Partizan Belgrad 25 p, 
Dinamo Zagreb 24 p, Radni- 
eiki Niș 22 p, Sarajevo, Haj- 
iuk și Steaua Roșie cite 19 p.

SPANIA (et. 14). Citeva re
zultate : Bilbao — Real Ma
drid 2—4, Sevilla — Gijon 
1—0, C. F. Barcelona — Real 
Sociedad 1—0, Zaragoza — 
Malaga 2—1. In clasament 5 
Real Madrid 22 p, C. F. Bar
celona, Zaragoza, Bilbao cite 
20 p.
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