
Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la întreprinderea avicolă de stat Buftea
în cursul dimineții de 

miercuri, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a efectuat o vi
zită de lucru la întreprinderea 
avicolă de stat Buftea, sectorul 
agricol Ilfov.

Noul dialog de lucru se în
scrie in preocuparea eonstantă 
și grija neslăbită pe care o ma
nifestă conducerea partidului 
și statului nostru, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, fa
ță de activitatea din agricul
tură, căreia ii revin sarcini tot 
mai însemnate in aplicarea in 
viață a principiului autocondu- 
cerii și autoaprovizionării, in 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai al poporului. Ca rezul

tat al acestei preocupări. In 
ultimii ani, în toate județele 
țării au fost investite fonduri 
importante pentru construirea 
de ferme șl unități avicole, in 
stare să asigure aprovizionarea 
tot mai bună cu carne șl ouă a 
populației. In timpul vizitei, 
secretarul general al partidu
lui a analizat Ia fața locului, 
cu factori de răspundere din 
minister, centrala de profil și 
unități producătoare, stadiul 
realizării programului de pro
ducție Ia păsări și anîtaale 
mici, noile soluții tehnologice 
de creștere a păsărilor, măsuri
le întreprinse pentru moderni
zarea utilajelor și balelor din 
acest deosebit de important 
sector al agriculturii.
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Un frumos succes al fotbalului românesc:

Universitatea — Girondins 2-0 și craiovenii s-au calificat

in turul 4 al Cupei U. E. F. A.

LUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI 
NATIONAL Al OAMENILOR MUNCII

VICTORIA VALORII SUPERIOARE
Șl A UNEI EXEMPLARE DĂRUIRI

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, miercuri, 8 de
cembrie, a avut Ioc Plenara 
Consiliului Național al Oame- 

,4rtlor Muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe.

Intrarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in sala Radiodifuziu
nii, unde s-a desfășurat plena
ra, a fost salutată cu puternice 
aplauze si urale. S-a scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“

Lucrările au fost conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La propunerea Biroului E- 
xecutiv al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, plenara a 
adoptat, în unanimitate, urmă
toarea ordine de zi :

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

2. Proiectul Bugetului de stat 
pe anul 1983.

3. Programul privind înfăp
tuirea măsurilor de autocondu- 
cere si autoaprovizionare, în ve
derea asigurării unei bune a- 
provizionări a populației cu 
produse agroalimentare și bu
nuri industriale de consum, pe 
trimestrul IV 1982 si semestrul 
I 1983.

4. Uncie măsuri organizato
rice.

Participanții la discuții au e- 
vidențiat realizările obținute in 
îndeplinirea sarcinilor pe acest 
an si au analizat, totodată, în 
mod critic și autocritic, lipsu
rile manifestate în domeniul 
organizării si desfășurării pro
ducției, făcind propuneri con
crete pentru lichidarea în cel 
mai scurt timp a neajunsurilor 
existente, pentru îmbunătățirea 
întregii activități economice.

Trecîndu-se Ia ultimul punct al 
ordinii de zi, plenara a hotărît :

— eliberarea tovarășului
Constantin Dăscălescu din 
funcțiile de prim-vicepreșc- 
dinte al _ Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și de pre

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL
AL FRONTULUI

SI UNITĂȚII’ »
întrunită, miercuri după- 

amiază, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, 
Plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste a avut Ia ordi
nea de zi următoarele pro
bleme :

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

2. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii și indus
triei alimentare pe anul 1983.

3. Proiectul Bugetului de stat 
pe anul 1983.

4. Programul privind înfăp
tuirea măsurilor de autocondu
cere și autoaprovizionare, 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. 

ședinte al Biroului Executiv al 
Consiliului, și alegerea in a- 
ceste funcții a tovarășului 
Emil Bobu ;

— eliberarea tovarășului 
Cornel Onescu din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, 
urmînd ca această funcție să 
fie îndeplinită de tovarășul 
Nicolae Constantin, președinte
le Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor ;

— eliberarea tovarășilor
Marin Enache și loan Totu 
din funcția de secretari ai 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și alegerea in a- 
ceastă funcție a tovarășilor 
Marin Nedelcu, consilier al 
președintelui Republicii, și 
Barbu Petrescu, director gene
ral adjunct al Institutului 
central de cercetări economice.

Plenara a aprobat în una
nimitate proiectele Planului 
național unic de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România și 
Bugetului de stat pe anul 
1983, precum și Programul 
privind înfăptuirea măsuri
lor de autoconducere și 
autoaprovizionare, în vede
rea asigurării unei bune a- 
provizionări a populației cu 
produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum 
pe trimestrul IV 1982 și se
mestrul I 1983.

Participanții au adoptat în 
unanimitate Hotărirca ple
narei Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu a fost ur
mărită cu deosebit interes, cu 
vie satisfacție și unanimă a- 
probare, fiind subliniată in 
mai multe rînduri cu puter
nice și Însuflețite aplauze.

DEMOCRAȚIEI
SOCIALISTE
In cadrul dezbaterilor s-a ex

primat deplina aprobare față 
de prevederile acestor impor
tante documente care vor asi
gura dezvoltarea, în continuare, 
echilibrată a industriei, agri
culturii, a tuturor ramurilor 
economiei naționale, ridicarea 
eficienței întregii activități eco
nomice în toate domeniile de 
activitate, creșterea nivelului de 
trai al poporului.

tn unanimitate, plenara a 
adoptat documentele supuse 
dezbaterii, precum și Hotărirca 
Consiliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste.

In încheierea lucrărilor plena
rei, în aplauzele puternice, 
entuziaste, ale par'icipanților a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea a fost urmărită 
cu deosebită atenție și vie sa
tisfacție, fiind subliniată in re
petate rînduri cu puternice și 
entuziaste aplauze.

cralovcan, entuziast, ii lost, cu adevărat, ni 12 lea JucătorPublicul
CRAIOVA, 8 (prin telefon). 

O foarte frumoasă victorie a 
fotbalului românesc, prin- 
tr-una din cele mai talentate 
reprezentante ale lui, Univer
sitatea Craiova !

A fost un meci care, 

E gol. Golul calificării, înscris de Geolgău (nr. 15), care, împreună 
bucuria succesului.
prin dramatismul său, ne-a a- 
mintit de „bătălia de la Sevi
lla", pe stadionul craiovean a- 
flîndu-se trei dintre eroii a- 
celui meci din cadrul C.M. 
„Electrocardiograma" acestei 
partide va fi developată pe 
larg. Acum, doar un rezumat. 
Au existat clipe de nesiguran
ță în primele 30 de minute, 
cînd Craiova n-a reușit să 
depășească crisparea din 
partida cu Dinamo. Apoi a 
venit golul eliberator al lui 
ȚICLEANU. A urmat un mo
ment de depresiune in pri
mele 10 minute după pauză, 
cînd francezii au lăsat im
presia că pot lua meciul pe 
cont propriu. In replică, insă, 
s-a declanșat formidabilul 
„forcing" craiovean, concre-

La încheierea sezonului de icnis de inasă

DISTANȚĂ PREA MARE ÎNTRE 
„VÎI!llli!l“ Șl „RESTUL PLUTONULUI
Tenisul de masă românesc 

si-a încheiat activitatea com- 
petițională în acest an (parti
ciparea Danielei Păduraru și 
Lianei Urzică la campionatele 
internaționale ale U.R.S.S.. din 
9—12 decembrie, nu mai adau
gă nimic esențial), avînd la 
capătul său un bilanț numai pe 
jumătate satisfăcător. Si iată 
de ce : bunele rezultate la se
niori au fost realizate doar de 
către fete (a se vedea C.E., 
Balcaniada, C.C.E., turneele in
ternaționale), deoarece băieții 
— și nu de ieri de azi — 
au bătut și în acest an pasul 
pe Ioc. La juniori, cu deose
bire la cădeți, lucrurile au stat 
invers (cu excepția Olgăi Ne
mes în probele de dublu ale 
C.E.), Vasile Florea și compa
nia depășindu-și colegele de 
generație. Să adăugăm pe lis
ta „jumătăților" de satisfacții 
și faptul că In Divizia „A* 
prea puține întilniri s-au ridi
cat Ia nivelul și cerințele unei 

tizat prin uriașa ratare a 
Iul Bălăci ,(min. 65), prin 
bara „ă la Rensenbrinck", de 
la Buenos Aires, a lui Crișan 
(rriin. 69) șl prin „golul* lui 
Cămătaru, despre care, ca și 
în finala de pe Wembley, nu 

vom ști niciodată dacă a fost 
sau nu gol. Au urmat prelun
girile, cu „plonjonul" la sacri
ficiu al lui GEOLGĂU (min. 
101), care a adus victoria su- 
permeritată a craiovenilor. 
în sfîrșit, bara lui Specht a 
dus tribuna la un pas de... 
infarct. Aceasta este scurta 
istorie a unei partide memora
bile.

Despre ceea ce s-a petrecut 
pe gazo-n, despre momentele 
fierbinți ale acestui meci pal
pitant, am socotit oportun să 
ne vorbească cîțiva dintre cei 
care l-au trăit altfel decît noi, 
din tribune.

Să vedem ce spune unul 
dintre cei mai experimentați 
jucători francezi, Marins Tre- 
sor. Cu o sportivitate demnă 

asemenea competiții, menită, 
printre altele, să contribuie la 
depistarea, lansarea și pregăti
rea valorilor. Dovadă stă fap
tul că învingătoarele — C. S. 
Arad (doar în prima parte) și 
Universitatea Cțaiova. benefi
ciare ale unor loturi cu cîte- 
va vîrfuri — s-au detașat fără 
prea multe complicații. Nici re
cent încheiatul campionat in
dividual nu a adus modificări, 
chiar dacă la masculin, spre e- 
xemplu, a ciștigat Stefan Mo- 
raru (în dauna altor favorlți : 
A. Fejer, S. Doboși, S. Crișan. 
P. Haldan ș.a.). iar in finala 
fetelor a urcat o out-sideră. 
Maria Losonczi. Intr-un fel sau 
altul, campionii au învins ca
tegoric — Olga Nemeș a lăsat 
un singur set ! —. dar. fără 
a le minimaliza meritele, ei 
nu au avut de înfruntat forțe

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag 2-3)

de un mare campion, el ne-a 
declarat : „Sigur că-mi pare 
rău că am pierdut, dar, pe an
samblul celor 210 minute do 
joc, victoria echipei române 
este pe deplin meritată. Noi 
am fi putut ciștiga cu 3—0 la

cu Cirțu (16) trăiesc din plin 
Foto: Dragoș NEAGU

Bordeaux, craiovenii ar fi 
putut ciștiga cu 3—0 sau 4—0 
aici, Ia ei acasă. Ne-a învins 
o echipă puternică, aș spune 
din primul eșalon european, 
care ne-a blocat capacitatea o- 
fensivă și ne-a făcut să comi
tem erori în apărare, ca ur
mare a frecvenței redutabile și 
a temperaturii ei ridicate in 
atac. Remarc in mod deosebit 
virulența cu care a intrat in 
joc Geolgău, cel ce avea să 
decidă finalmente, atit prin 
dinamism, cit și prin golul 
înscris. 11 remarc, Ia același 
nivel, pe Cămătaru, care ne-a

loan CHIR1LA

(Continuare in pag 2-3)

ALEXANDRU VINEREANU (2,10 m), 
„gigantul" care Intr-un an a ajuns 
In echipa națională de baschet

Alexandru Vlnereonu șl antrenorul 
sâu Gheorghe Novae

Citiți tn pag 2—3 interviul : 
ÎNĂLȚIMEA NU ESTE SUFI
CIENTA...



SPORTIVII DE PERFORMANTĂ, 
EXEMPLE DE ÎNALTĂ

CONȘTIINȚĂ
De mai mulți ani, sportivii 

fruntași ai României își con
tinuă, cu succese remarcabile, 
temerara și din ce în ce mai 
anevoioasa ascensiune spre 
piscurile performanțelor, im- 
punîndu-se, uneori cu autori
tate, în ierarhiile mondiale și 
europene ale diferitelor dis
cipline. Este de-a dreptul im
presionantă „colecția" de ti
tluri și medalii cucerite de 
„tricolori" la cele mai mari 
competiții internaționale, cam
pionate mondiale, continenta
le, la Jocurile Olimpice, care, 
In zilele noastre, exprimă nu 
numai nivelul ridicat al valo
rilor individuale, ci mai mult, 
dimensiunile, conținutul și 
dezvoltarea de ansamblu, mul
tilaterală a sportului, a miș
cării sportive dintr-o țară sau 
alta.

în strălucirea medaliilor se 
Oglindesc nu numai talentul — 
indispensabil în marea majo
ritate a sporturilor —, ci și 
munca neobosită a sportivilor 
și antrenorilor. Marea perfor
manță cere astăzi tot mai 
mult ! Sînt necesare înalte
calități morale și de voință — 
ordine și disciplină, pasiune, 
dirzenie, putere de luptă, o 
puternică dorință de a învinge, 
marca responsabilitate de 
a reprezenta cu cinste și 
demnitate sportul românesc 
pe toate meridianele lumii.

Marii campioni români — 
Nadia Comăneci, Sanda Toma, 
Ștefan Rusii, Ivan Patzaichin, 
Vali Ionescu, Corneliu Ion... —, 
performeri de elită ai sportu
lui mondial, sînt doar citeva 
exemple, între atîtea altele, de 
tineri pe care-i iubim și pre
țuim nu numai pentru perfor
manțele lor deosebite, ci și 
pentru pilduitorul lor com
portament, pentru tot ceea ce 
fac pentru îndeplinirea în 
mod strălucit a misiunilor de 
Onoare ce le-au fost încredin
țate de fiecare dată atunci 
clnd au îmbrăcat tricourile 
purtînd însemnele României 
«ocialiste. Triumful lor nu
a însemnat doar o prestigioa
să afirmare individuală în a- 
rena internațională. Ei, toți 
sportivii de performanță ai 
țării noastre, au dovedit, de 
flecare dată, talentul și exce
lenta pregătire, dar și un 
profund sentiment al respon
sabilității de a reprezenta cu
lorile patriei, o inaltă con
știință patriotică, dragoste 
șl fierbinte recunoștință față 
de partid pentru viața liberă 
ți fericită pe care o trăiesc,

PATRIOTICĂ !
pentru minunatele condiții ce 
le-au fost create în vederea 
unei plenare împliniri. Ei nu 
se consideră „super-vedete", ci 
tineri care -au datoria să in- 
vețe și să muncească, oameni 
modești — acea modestie co
munistă care îl îndeamnă 
mereu spre mai mult și mai 
bine, spre autodepășire.

Am fost deseori martori ai 
unor imagini de neuitat, ai 
clipelor în cane, sub faldurile 
tricolorului, în săli și pe sta
dioane din diferite colțuri ale 
lumii, campionii români tră
iau imensa bucurie a succe
sului, ștergîndu-și, cu emoție, 
lacrimile datoriei împlinite 
față de patrie, față de popor.

Apropierea Conferinței Na
ționale a partidului, ne în
deamnă la cinstirea marii 
sărbători cu noi împliniri in 
toate domeniile de activitate, 
dar ne face, în același timp, 
să ne reamintim că și în do
meniul educației sportivilor 
fruntași mai sînt încă destule 
de făcut. Știm, nu numai din 
desfășurarea activității fot
balistice, că uneori fair-play- 
ul este lăsat la... vestiare, că 
se înregistrează încă destule 
acte nesportive, de indiscipli
nă, durități, atitudini cu totul 
străine eticii comuniste. Mai 
sînt și cazuri de tendință de 
căpătuială, de subordonare 
a intereselor generale celor 
personale ; sportivi care emit 
numai pretenții și ocolesc 
munca ! Foarte grav este 
faptul că uneori întilnim ase
menea situații chiar și în lo
turi sau echipe de juniori. 
Este, firește, necesară intensi
ficarea muncii educative. 
Sportul românesc nu poate și 
nici nu își propune să se mîn- 
drească vreodată cu sportivi 
care cîștîgă pe stadioane, dar 
„pierd" în viața de toate zi
lele, în familie și societate. O 
știu tofi factorii cu atribuții 
în acest domeniu, dar uneori 
munca educativă este lăsată 
pe un plan secundar.

Avem, în rîndul sportivilor 
fruntași, nenumărate exemple 
demne de urmat. De ce nu 
sînt, însă, urmate peste tot ? 
Deplina responsabilitate și 
o înaltă conștiință patriotică 
trebuie să caracterizeze pe 
toți cei spre care, cu stimă și 
prețuire, se îndreaptă dragos
tea și gîndurile tuturor iubi
torilor de sport, grija nețăr
murită a partidului nostru !

Dan GÂRLEȘTEANU

ne spune Alexandru Vinereanu^
„CARTEA PE VIZITA14 î Ale

xandru Vinereanu, născut la 19 
septembrie 1959, in comuna Văi- 
deeni din județul Vllcca ; absol
vent al Liceului nr. 2 de me
canică din Rîmnicu Vîlcea, cu 
caliiicarea electrician ; jucător 
de baschet la divizionara „A“ 
Dinamo București.

— Ai făcut, Alexandru Vine
reanu, un salt calitativ uimitor, 
într-o perioadă absolut scurtă 
de cînd practici acest sport, adi
că nu mai departe decît de fi
nul trecut. Care este explicația?

— Mi-a plăcut întotdeauna 
sportul și in special baschetul; 
am avut și am ambiția de a nu 
rămîne mediocru in sportul pe 
care-1 practic și sper să-mi în
deplinesc țelul. Deocamdată sînt 
doar la început.

— Putem deduce că al avut 
dascăli buni, care au reușit 
să-ți inoculeze pasiunea pentru 
activitatea sportivă.

— Intr-adevăr, la școala gene
rală din comună profesorul de 
educație fizică Constantin Tită 
ne-a făcut să Iubim sportul, la 
vremea respectivă handbalul, pe 
care l-am practicat, făcînd par
te diu echipa școlii, participantă 
la campionatul județean rezervat 
elevilor. Apoi, la liceu, am fă
cut lupte și am obținut locul 3 
Ia campionatele naționale de ju
niori din anul 1979.

— Cum ai luat contact cu bas
chetul ?

— La televizor, apoi. In 1981, 
prin actualul meu antrenor, ma
estrul emerit al sportului Gheor- 
gîie Novac care m-a invitat In 
saJa Dinamo pentru a vedea 
dacă am calități — in afara celor 
2,10 m — pentru a ajunge bas
chetbalist de valoare. Și, am ră
mas, am început antrenamente
le sub directa sa îndrumare (șl 
trebuie să mărturisesc că a avut 
multă răbdare) ; apoi am fost 
legitimat la Automatica Bucu
rești, In Divizia „B“, unde am 
jucat în sezonul trecut. Iar acum, 
sint la Dinamo, alături de colegi 
care Îmi sint adevărați prieteni, 
gata oricînd să mă ajute.

— Care îți este cel mai dificil

------ ------------------------------

Curs de arbitre 
internaționale in Capitala 

NADIA COMĂNECI 
Șl ALTE GIMNASTE 

FRUNTAȘE... ÎN BĂNCI
Antrenoarea lcderală de gim

nastică Maria Simionescu condu
ce, începînd de Ieri, în Capitală, 
un curs internațional de arbitre, 
în calitatea sa de membră a Co
mitetului tehnic feminin al 
F.I.G. La cursul care se desfă
șoară pînă sîmbătă la Centrul 
olimpic „23 August*4, participă 18 
deținătoare ale brevetului F.I.G. și 
10 arbitre nou promovate. Ne-a 
reținut atenția, îndeosebi, faptul 
că printre participantele la acest 
curs se numără binecunoscute 
gimnaste ale țării noastre ca 
Nadia Comăneci, Teodora Ungu- 
reanu-Cepoi, Anca Grigoraș, Ele
na Ceampelea-Lîxandru, Rodica 
Apiteanu, Lucia Chiriță-Marcu. 
Nu ne îndoim că toate cursan
tele vor trece cu succes atît exa
menele teoretice cît și cele prac
tice.

baschetbalistul de 2,10 m
adversar în campionatul națio
nal 7

— Bineînțeles, Roman Opșitaru, 
de la Steaua. Dar nu U consider 
adversar, ci partener de între
cere și, dacă mi se va acorda 
încredere, prieten in echipa na
țională. Dealtfel, talia noastră 
deosebită (n.r. : Opșitaru are tot 
2,10 m) ne și creează probleme 
comune, de pildă cea a ghetelor 
de baschet (eu port mărimea 52). 
pentru care sin tem sprijiniți dc 
atelierul de cismărie de la cen
trul „23 August44, sau a paturilor 
de la hotel care, daca au tăblie 
ne îngreuiază odihna.

— Cînd ai făcut „piiza“ cu 
baschetul internațional ?

— Ca spectator, cu prilejul 
Universiadei de la București, 
cmd am văzut și am aplaudat 
splendida finală S.U.A. — 
U.R.S.S.; ca jucător, cu ocazia 
unor turnee întreprinse — cu e- 
chipa Dinamo — în Iugoslavia șl 
Cehoslovacia.

— Care este deosebirea între 
baschetul de la noi și cel de 
peste hotare ?

— In Iugoslavia se joacă mult 
mai „tare44; noi, pivoții, trebuie 
să suportăm nu numai valoarea 
propriu-zisă a adversarilor, ci și 
șicanele lor, care uneori sînt 
văzute de arbitri, alteori nu. Iar 
noi trebuie să ne vedem de trea
bă, pentru că arbitrii au întot
deauna dreptate. Profit dc oca
zie pentru a-ml exprima opinia 
că la noi maniera de arbitraj 
nu Încurajează disputa acerbă 
care se intîlnește in meciurile 
internaționale, pentru că se flu
ieră mai orice atingere.

— Crezi in afirmarea baschetu
lui nostru masculin în arena In
ternațională ?

•— Dacă nu aș fi convins că 
sînt posibile și performanțe mal 
bune, nu încercam să ajung ju
cător de baschet. Știu că sînt 
încă un începător, că mai am 
multe, foarte multe de Învățat 
și rog să nu fiu acuzat de lipsă 
de modestie, dar intenția mea 
este să ajung să contribui la 
obținerea de rezultate bune de 
către reprezentativa României. 
Știu că a avea 2,10 metri nu 
este suficient pentru a atinge o 
valoare internațională și că a- 
ccasta o poți obține doar prin 
pregătire Intensă, prin dăruire. 
Șl, bineînțeles, cu sprijinul clu
bului, al antrenorului și al co
legilor, sprijin pentru care le 
mulțumesc.

Dumitru STÂNCULESCU

P.S. Tin în d seama de progresul 
pe care l-a făcut si de buna e- 
voluție, In special în meciurile 
cu Steaua, Alexandru Vinereanu 
a fost selecționat în lotul repre
zentativ !

SPORTIVE
Astăzi se desfășoară, in sala 

Dalles, din Capitală, lucrările 
Simpozionului internațional con
sacrat sărbătoririi semicentena
rului medicinii sportive in țara 
noastră șl a 20 de ani de la În
ființarea Centrului de medicină 
sportivă.

O jumătate de veac in viața 
unei specialități medicale care 
și-a găsit intr-adevăr locul me
ritat în societatea noastră abia in 
anii de după eliberarea patriei, 
ca și cele două decenii de acti
vitate ale Centrului de medicină 
sportivă vin să ateste din plin 
rolul pe care partidul și statul 
nostru II acordă exercițiului fi
zic și sportului In ocrotirea să
nătății populației, ca șl activită
ții de performanță pentru cel se
lecționați pe baze științifice pen
tru aceasta.

Un asemenea moment prileju
iește, firește, un bilanț al celor 
realizate dar, in același timp, 
obligă la prospectarea viitorului, 
in așa fel Incit medicina spor
tivă și lucrătorii ei să se implice 
șl mal mult, șl mai eficient tn 
măreața operă de construire a 
unei societăți noi, pentru crește
rea calității vieții, pentru longe
vitate și performanțe cît mal ri
dicate, la nivelul condițiilor mi
nunate create mișcării de educa-

ROMÂNEI
țle fizică și 
noastră de c 
partid, per; 
Nlcolae Ceauș 

Alături de 
ințlfică a roii 
zic ca factor 
terapeutic sau 
clem că, pe 
realizări, mal 
făcut. Implica 
tlve In sparte 
manță, in spe 
mai are serlo 
fi scoase la 
acestui simpoz 
lucratorii rețe 
să-și aducă o 
mare la repri 
șl demnitate 
nesc în confr 
nale șl, mal 
Olimpice din

Ne exprimă! 
medicii sporii' 
eforturile celoi 
por in minuni 
rlre a unei v 
promovare a 
genetic, de rid 
țării prin creș 
lor sportive î> 
țări internațlo 

Conf. dr. 
directorul Cen 

si

miBuiwaaiwi

Divizia „A" m

EXPLORĂRI BAIA MARE INVIN

Restanță la rugby 
POLITEHNICA IAȘI— 

ȘTIINJA PETROȘANI 13-6
Ultimul med al sezonului de 

rugby, restanță în Divizia „A", 
a avut loc ieri la Iași. Echipa lo
cală Politehnica a ciștigat pe 
merit, la capătul unui joc pe 
care l-a dominat cu autoritate : 
1J—6 (8—0) cu Știința Petroșani. 
Au marcat ANDREI șl BAlETU
— eseuri, MITITELU — drop șl 
transformare, respectiv BUCOS
— drop și l.p. A arbitrat con- 
stănțeanul FI. Zamfirescu. (Al. 
NOUR, coresp.).

Ieri s-au desfășurat jocurile 
etapei a VUI-a a Diviziei „A“ 
masculine de volei. Iată amă
nunte de la partidele disputa
te :

STEAUA — EXPLORĂRI 
BAIA MARE 1—3 (15, —13,
—13, —13) ! Puținii spectatori 
prezanți ieri după-amiază In 
sala Floreasca din Capitală au 
asistat la o mare surpriză, nu 
atît prin scorul înregistrat, cît 
mai ales prin modul total ne
corespunzător în care s-au pre
zentat vicecampionii. Două ne
atenții ale lui Covaciu (E) în 
finalul primului set n>u le-au 
permis oaspeților să-l ciștige, 
anunțînd insă că pe celelalte 
nu le vor ceda prea ușor. Ur
mătoarele două seturi au fost 
ceva mai echilibrate, dar eu 
numeroase greșeli de ambele 
părți, băimărenii mobilizîn- 
du-sș și term ini nd în forță am
bele seturi, la scoruri sime
trice. în setul patru, și ultimul, 
cei mai sugestiv pentru evolu
ția de ansamblu a militarilor, 
Steaua a condus cu 13—3, dar 
numai seriozitatea în joc a lui 
Chifu și Ionescu n-au fost su
ficiente, Spînu și Mina (cel mai 
slab de pe teren) greșind la
mentabil într-un final încins 
(egalitate la 13, Mina, îin sfîr- 
șit (!), înlocuit, 15—13 pentru 
Explorări după două greșeli 
succesive ale lui Pentelescu, 
abia intrat în teren). Arbitrii 
internaționali C. Mușat (Cons
tanța) și Gh. Ionescu (Bucu
rești) au condus foartș bine o 
partidă puțin spectaculoasă.

, Remarcați :
TE), Chifu, Io 
VESA).

DINAMO
C.S.U. ALUM 
3-0 (5, 7, 7). 
anost în care 
trai) Pe teren 
învinși. în a« 
remarcat, toi 

.Gîrleanu și I 
învingători. A 
lescu și V. C 
București. (G 
resp.).

TRACTORU 
UNIVERSIT.V 
0—3 (—13, —< 
ză la Brașov! 
Dumitru, Bra 
mare vervă, ; 
mația gazdă. 
Martin (Cluj-. 
N’edelcu (Buc 
—!■ coresp.).

C.S.M. SUC
OȚELUL GAI 
11, 4, 7). Joc 
în special în i 
remarcat : Ș 
(Sv.), respect 
tiu (Gl.). Arb 
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IA ÎNCHIII
(Urmare

MARATON CU... MAȘINA

DAR
...de

RUGBY CU

• MANIFESTED...

CARE PERSPECTIVĂ?

...lipsă de fermitate în în
deplinirea planurilor de pre
gătire aprobate de Biroul fe
deral și toleranță față de u-

& DOAR CU VOIAJUL...
...la Galați s-au ales popica

rii de la Voința București, 
plecați în orașul de pe malu
rile Dunării pentru a susține

tăzi prin legăturile de familie 
dintre practicanții acestor 
două sporturi. După cuplurile
Agnes Vogel și Cornel Dumi
tru, după soții Virginia Ju-

Preferînd mersul pe „patru roți" în lacul alergării în clasica 
proba a maratonului, atletul Petre Brînaru (Rapid) a descon
siderat legile sportivității cu prilejul Balcaniadei, ce l-a atras 
oprobriul colegilor de club, care au propus scoaterea sa din 
viața sportiva, Mâsurâ care a fost ratificata și de Biroul fede
ral.

Și tot din atletism. Cine nu muncește, cine nu se antrenează, 
stâ un an pe... tușâ. Este și cazul dinamovi-stirkri Mihai Prun- 
deanu, sancționat pentru indisciplina în procesul de pregătire. 
Cine are urechi de auzit, sâ audă I

Tot Fucrind... în perspectivă, antrenorii de haltere Andrei 
Carafa (Gloria Bistrița), Tiberiu Roman (C.S.M. Cluj-Napoca), 
Lisias Ionescu (Chimpex Constanța) au ajuns de mai mulți ani 
sfi nu... producă nilmic, deși centrele respective sînt sprijinite 
mult de federație. Dar, ca sâ respectăm adevărul, de produs 
produc, însâ produc... sportivi indisciplina ți, cum este cazul 
bistrițenilor Eugen Chivu șl Pavel Nedelcea. Pînâ cînd ?

• LA BRAȘOV...
...apropierea dintre baschet 

și volei este menținută și as-

nele abateri disciplinare ale 
selecționaților, s-a renunțat la 
serviciile antrenorilor lotului 
național de judo N. Marines
cu, C. Sauciuc și C. Ciolan. 
O măsură ’ “
poate, îl va 
educatori să 
performanță 
bla cu

meciul din etapa a VIII-a a 
campionatului. Doar cu voia
jul, pentru că întîlnirca au 
plerdut-o prin... neprezentare, 
deoarece nici antrenorul, nici 
conducătorul delegației nu au 
cunoscut ora oficială de con
curs, deși ea este precizată 
ferm în buletinul federației 
încă din luna septembrie ! 
Uituci, uituci, dar pe banii 
cui ? Cine face decontul ?

jescu șl Gheorghe Ferariu, 
orașul de la poalele Tîmpei 
ne oferă un nou exemplu : 
internaționalii Camelia Solo- 
văsțru și Ipn JIînda. Șă le 
urăm și noi, alături de cole
gii de la Voința și Tractorul 
Brașov, casă de piatră și cît 
mai multe încercări reușite !

educativă care, 
ajuta pe cei trei 
înțeleagă că în 

, nu se poate um- 
jumătăți de măsură.

0 UN MIC, 
ENTUZIAST GRUP...

turiști români au a- 
plaudat și susținut, în Sala 
sporturilor și congreselor din 
Rostock, echipa H.C. Minaur 
Baia Mare, la meciul cu for
mația locală Empor din ca
drul „Cupei I.H.F.**. El a fost 
alcătuit din Ioan Chira, loan 
Baban, Gheorghe Răzor, Con-

O recenta hotârîre a C.N.E.F.S. vine în/ sprijinul marilor noștri spor
tivi care doresc, dupâ încheierea carierei, sâ se dedice profe-siunii de 
antrenor. Este vorba de considerarea ca proba de admitere la cursul 
de antrenori fără frecvența (cu o durata de doi ani) a rezultatelor 
obținute la marile competiții (Jocuri Olimpice, campionate mondiale 
șî europene, Jocuri Mondiale Universitare). Dar nu este vorba de orice 
fel de rezultate, ci numai de acelea care au adus sportivilor un loc 
pe podiumul de premiere, deoarece numai aurul, argintul și bronzul 
pot constitui garanția unei pregătiri practice la un înalt nivel și a 
unor cunoștințe teoretice pe mâsurâ.

Din cîte am aflat, și-au depus pînâ acum candidatura la o „me
dalie" de antrenor o serie de sportivi bine cunoscuți : Anișoara Cuș- 
mir, Elena Târîțâ, Stela Manea (atletism), Rodica Frîntu (canotaj), 
Măricel Voînea, losif Boroș (handbal), Dan Odorhean, Emilia Eberle, 
Marilena Vlădărău (gimnastica), Ion Buta (haltere). Ștefan Rusu, Ni- 
colae Zamfir (lupte) etc.

O mâsurâ binevenită, capabila sâ-î stimuleze pe sportivii noștri frun
tași în pregătire. Deocamdată, sâ le dorim proaspeților „elevi" note 
pe mâsurâ succeselor obținute pînâ acum.

prestări în construcții Cluj- 
Napoca, semnată de ing. Gogu 
Florian, ne precizează, în ur-

PUMNII! ? !
In ultimul sfert de orâ al meciului de rugby dintre echipele 

Petrolistul Pitești și Du no rea Giurgiu (Divizia „B") nu s-a mai 
jucat... rugby I De ce ? Pentru câ 5 (cinci) dintre jucătorii oas
peți n-cu fost de acord cu o decizie a arbitrului Ștefan Râdu- 
tescu și, în consecința, au pornit cu argumentul pumnilor sâ-i 
demonstreze... contrariul. Intrucît oficialul nu s-a lăsat convins, 
agresorii au primit și sprijinul celorlalți colegi de echipa. Sâ 
vedem insă cît de drastice vor fi argumente'e Comisiei de dis
ciplină...

întîi sau 31 ?). Drept urmare, 
conform angajamentului, bazi
nul urmează să fie dat în folo
sință abia la 1 martie 1983. 
Totuși, indiferent de vinovațl, 
rămînem la convingerea că, 
deocamdată, bazinul din Cluj- 
Napoca se află sub linia de 
plutire. Vom reveni la terme
nul promis...

® NE SCRIE Șl...

stantin Panțîru, Ion Negovan, 
cu toții antrenori de handbal 
la Baia Mare, la formații de 
copii, juniori și Divizia „B“. 
Cum jucătorii de la Minaur 
n-au răsplătit în teren aceas
tă mare dragoste de handbal, 
rămine ca datoria să fie plă
tită acasă, duminică, cu oca
zia returului.

• O SCRISOARE...
...primită din partea G.I.G.C.L., 

Șantierul de construcții și

ma unei note apărută la a- 
ceastă rubrică, etapele întâr
zierii lucrărilor la bazinul și 
Sala sporturilor din Cluj-Na
poca. Astfel, potrivit scrisorii, 
vinovată este Administrația 
Bazelor Sportive, care la 8 iu
lie a făcut comanda, la 2 au
gust a perfectat contractul și 
a finanțat lucrarea abia la 20 
septembrie, ceea ce a deter
minat șantierul să organizeze 
punctul de lucru „începînd 
cu luna octombrie44 (cînd, la

...Petre Nlcolae din satul 
Caragele, comuna Luciu, ju
dețul Buzău, care ne roagă 
să lămurim diferendul dintre 
directorul școlii din localitate 
și C.S.Ș. 2 Buzău, cel dintâi ■ 
refuzînd avizul necesar ele
vului Virgil Nlcolae, atlet de 
perspectivă la clubul școlar 
amintit, pentru a frecventa 
una din școlile generale din 
Buzău, deși „tovarășul direc
tor a dat aviz unui copil fără 
aptitudini sportive*4... De vă
zut, de analizat. De revenit...

Rubricâ realizata de
Emanuel FANTÂNEANU

care să-i solie 
sebit, victoriile 
zate, In majo 
in trei seturi.

Din cele af> 
inte se despri 
cluzie : între 
mente talente 
„vîrfuri" (Olg; 
Alboiu, Liana 
raru, A. Fejer, 
si restul plute 
decalaj prea 
stimulează.- Cei 
numeroși, au 
me stare am< 
in jos a balai 

Starea aceas 
cu pufin, își 
cel mai adese 
nea antrenorii 
prea devreme, 
nivel scăzut di 
preferind un 1< 
de seismele „s 
altfel poate fi 
depusă la C.S. 
ruia i-au retro 
chipe, cea xnasi 
registreze măc. 
Tractorul Braț 
Bistri(a, Tricod 
secție lăsată, 
asociație cam 
plării), Constri 
reș, C.S.Ș. 1 
Spartac Bucure 
gur succes dir 
duble) 1 Dar, c 
tit tribut retro! 
te spune că n 
dorheiu Secuie 
Mare, Metalul 
cea sau C.S.M 
nu au stat cu 
mai alee că t 
au beneficiat ș 
nor jucători d< 
pretenții (Liant 
jer ș.a.). Unii 
acuza lipsa de 
Împiedicat să 1 
le formeze si 
alții — descoir 
tiilor (neglijare 
evidentă), insă 
că încercările



România 1-1 (1-0)
din patria 
lucerea de 

tovarășul

UNIVERSITATEA CRAIOVA - GIRONDINS BORDEAUX 2-0
(Urmare din pag. I)

îtarea ștl- 
cițlulul fi- 

corectiv, 
ator apre- 
numeroase 

multe de 
clnii spor
ită perfor
ai olimpic, 
:ve ce pot 
cu ocazia 

șa fel Incit 
Centrului 

;ție șl mai 
cu cinste 

ilul româ- 
internațio- 
:a Jocurile

I
I
I
I
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AL C.E. 1983

lngerea că 
or alătura 
■egulul po- 
lă de fău- 

bune, de 
ului sano- 
prestlglului 
rformanțe- 

confrun-

I
I

JRAGAN 
a medicină

I

LARNAKA, 8 (prin telefon). 
Disputat pe uu stadion aflat 
la numai citeva sute de metri 
de țărmul Mediteranei, sub un 
cer albastru și pe o tempera
tură primăvăratică, meciul din
tre echipele Ciprului ți Româ
niei, pretendente la un loc In 
turneul final al C.E. de juniori 
din Anglia 
disputat și de un bun — 
tehnic, la aceasta contribuind 
— în egală 
României - 
lui. Insularii practică astăzi un 
fotbal de un nivel remarcabil, 
sint foarte iuți ți ambițioși, 
deci greu de învins acasă. Ju
niorii noștri puteau, totuși, 
realiza victoria dacă s-ar fi 
mobilizat mai mult. E drept, în 
mare măsură i-a dezavantajat

(1983), a fost viu
nivel

măsură cu formația 
- ți aceea a Cipru-

ină de volei

’E STEAUA LA BUCUREȘTI!
ov, Staicu 
(St.). (M.
ÎEȘTI — 

ORADEA 
t un meci 
tții au in- 

diinainite 
mdiții, s-au 
Dumănoiu, 
u de la 

G. Simu- 
ambii din 

■ăr — co-
1ȘOV —

CRAIOVA
Surpri- 

cu 
în 

for-
I. 

G. 
. (C. Gruia

).
>v etnii,
Păun 

■clasat 
rbitrait 
V ți

— C.S.U. 
3—1 (—12,
ii gazdelor, 
e atac. S-au 

și Mîndru 
rbu și Pus- 

V. Arhire

(Brașov) și D. Baba (Tg. Mu- 
Teș) (I. Mîndrescu — coresp.).

SILVANIA ȘIMLEU SfL- 
VANIEI — CALCULATORUL 
BUCUREȘTI 3—0 (7, 0, 2). Gaz
dei’ s-au impus mai ușor de- 
cE se așteptau, Tutovan fiind 
cel mai bun jucător de pe te
ren. S-au mai remarcat: Ghic 
(S), Alexandru și Ion (C). Par
tida a fost condusă de O. Dră- 
gan (Timișoara) și V. Tilcă 
(Craiova). (M. Ștefan — 
resp.).

MOTORUL BAIA MARE 
CARPAȚI KM. VILCEA 3—0 
(15, 7, 6). Doar în primul
set oaspeții au dat o replică 
mai hotărîtă, după care băi- 
mărenii, bine orientați îin te
ren de Ștreang, au cîștlgat pe 
merit. Remarcați : Koncsik, Mi- 
halca (M), Caiița, Popescu ți 
Cosma (C). Au arbitrat: C. 
Manlțiu (Brașov) și I. Șușelescu 
(București). (A. Crișan — oo- 
resp.).
• în meci restanță din cam

pionatul feminin, Universita
tea CIuj-Napoca — C.S.M. Li
bertatea Sibiu 2—3 (—4, —7, 7, 
14, —11). (M. Radu — coresp.)

co-

SEZONULUI OE TENIS DE MASA
>ag. 1)

mod deo- 
fiind reali- 
t cazurilor.

„A“ vor 
ridicarea 
competi- 
formulă, 

PE

CIPRU 
ROMANIA

1
1

(D
(0)

Stadion Zi non; teren foarte tare ; 
timp frumos ; spectatori — cina 
2 000. Șuturi : 8—10 (pe poartâ : 3-7). 
Comere : 3-4. Au marcat : IOANNOU 
II (min. 30), VASII (min. 700.

CIPRU : Hori - loannou 1, VasHou, 
ANTONOU, Stefanou - Kara. Cbris- 
totou, SAVA. IOANNOU II - Sapa- 
larts, Mlchail.

ROMANIA : loslro - Rus, Acbhn 
(mln. 50 Szol), Meszaros, BânuțA — 
MATEUȚ, SANDOI, E. Radu (mln. 
4t Mărgărit), HAGI - Țtrlea, VASII.

A arbitrat excelent Pietro D’Eglia

galbene : MESZAROS,

hărțuit tot timpul, nelăsindu- 
ne să respirăm. Remarc fer
mitatea apărării, în frunte 
cu libero-ul Ștefănescu, viza- 
vi-ul meu".

La întrebarea noastră : „Te 
rog să ne spui, Marius Tresor, 
«capul» lui Cămătarii a fost 
sau n-a fost gol jucătorul 
francez a răspuns : „Vă rog 
să mă credeți, viteza de deru
lare a fazei nu-mi permite să 
fac aprecieri decisive. Condu
cătorii noștri, insă, care au vă
zut faza la un monitor T.V., 
sint de părere că a fost gol. 
Urez șanse Craiovel în conti
nuare. Și nu-mi pot ascunde 
regretul cînd mă gîndesc 
bara lui Specht m-ar

UNIV. CRAIOVA 
GIRONDINS BOR.

că 
fi găsit

2 (1, 1)
0

MAI MULT DECÎT O ECHIPĂ,
O ADEVĂRATĂ FAMILIE...!

(Itotta).
Carto națe 

SZEL.

tare, cu care nu sîntși terenul 
obișnui ți.

„Tricolorii" au atacat de la 
început, și-au impus superiori
tatea tehnică și au oferit spec
tatorilor faze frumoase. Păcat 
însă că totul nu a fost dublat 
și de eficacitate. în min. 13 
Hagi a ratat de puțin o lovi
tură liberă ; in min. 21 Văsii, 
deschis de Mateuț, a șutat a- 
fară de la 10 m, pentru ca în 
min. 29 balonul șutat de Hagi 
să treacă milimetric pe lîngă 
bară. în min. 30, cu totul îm
potriva cursului jocului, gaz
dele Înscriu : Sava execută o 
lovitură liberă, mingea ajunge 
la IOANNOU II care, printr-o 
pădure de picioare, o trimite 
în poartă de la 6 m : 1—0. Jo
cul și așa avintat al gazdelor 
prinde aripi, în timp ce 
baliștii noștri luptă din 
puteri pentru egalare. Și o 
șese de-abia în min. 70 
Hagi, cel mai bun și mai 
nic jucător de pe teren, 
trează de pe stingă in careu. 
VĂSÎI fructifică situația, expe
diind mingea in poartă, Ia vin- 
clu : 1—1. Ocazii mai sînt de 
ambele părți, dar scorul nu 
mai suferă modificări, el a- 
vantajînd formația României, 
care va disputa meciul decisiv 
în martie viitor, pe teren pro
priu.

Stadion Central ; teren 
timp Frumos ; spectatori 
40 000. Șuturi t 14—9 (pe 
9-4). Comere : 12-5. 
ȚICLEANU (mln 
(mln. 101).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Lung
- NEGRILA, Tilihoi. ȘTEFĂNESCU, 
UNGUREANU - ȚICLEANU, Donase 
(min. 58 GEOLGAU), IRIMESCU - 
Crișan (min. 83 Clrțu), CAMATARU, 
BĂLĂCI.

GIRONDINS BORDEAUX : Rutfier
- Rohr, Specht, TRESOR, BRACCI - 
THOUVENEL, MARTINEZ, Țigana, Gl- 
RESSE — Lacombe, Memering (min. 
75 Lippini).

A arbitrat bine J. Kaiser (Olanda). 
Cartonașe galbene : BĂLĂCI, ȚI

GANA, CAMATARU.

îna- 
con- 
ele- 

intre

î mai 
ilar o 
citeva 
deci
meș, Maria 
că, S. Mo- 
Haldan etc.) 

există un 
:, care nu 
urmă, mai 

us“ o anu- 
dc tragere
mulțumirii 

:ște cauzele 
in atitudi- 

unii blazați 
încă Ia un 

primare sau 
Jdut și ferit 
țiului". Cum 
icată munca 
iuzău — că- 
at ambele e- 
tă fără să in- 
victorie ! — 

Sticla C.S.Ș. 
București (o 
plus, si de 
voia întîm- 

rul Tg. Mu- 
îcurești sau 
(cu un sin- 

1 de partide 
ele au plă- 

iării, se poa
la C.S.Ș. o- 
Faltnar Baia 

>.ț>. Rm. Vil- 
lași lucrurile 
uit mai bine, 
le dintre ele 
ie aportul u- 
a care avem 
fizică, A. Fe- 
antrenori pot 
dori (cine i-a 
descopere, să 

le ridice ?), 
etarea forma- 
,,spatelui" este 
eilalți... Poate 
• reașezare a

campionatului Diviziei 
contribui 
nivelului 
ției, dar 
TOTUL 
MUNCA __ 
Bălan, L. Gheorghiu, Tr. An- 
cuța, V. Dumitrescu sint cite
va -exemple de urmat) ȘI 
SPORTIVILOR, pe un antrena
ment la nivelul cerințelor in
ternaționale. Or, în cele mai 
multe cazuri, acesta este de
parte de normele impuse de 
nivelul actual al tenisului de 
masă european și mondial.

Cum spuneam, există un ma
re decalaj valoric între „vîr- 
furi“ si „restul plutonului", dar, 
in același timp, trebuie să fa
cem precizarea că si în prima 
categorie numărul acestora nu 
depășește cu mult degetele de 
ia o mină ! Din acest moment, 
discuția se mută de pe planul 
intern pe cel al reprezentării 
internaționale. Deocamdată doar 
la fete sintem competitivi, cu 
deosebire prin Oiga Nemeș, ca
re, totuși, trebuie urmărită ți 
mult mai atent îndrumată. In 
cazul lor însă, problema unei 
echipe (punctul forte pînă a- 
cum) începe să se pună cu 
acuitate. Băieții sint Încă de
parte de ceea ce ar trebui să 
fie, iar cel mai bun exemplu 
este Balcaniada, unde au cla
cat în fața unor adversari fără 
o valoare deosebită. Se impune, 
deci, ridicarea standardului in 
pregătirea elementelor de per
spectivă — V. Florea, C. Toma, 
C. Tiugan, C. Cieagă, Carmen 
Găgeatu, Otilia Bădescu, Anca 
Chelar, Anda Gîrlina etc.. — 
aflate încă la vîrsta cadcților 
sau juniorilor, deoarece dispu
nem de o generație tînără cu 
evidente calități, dar mai ales 
o restructurare a muncii și 
pregătirii antrenorilor, preocu
pați prea adesea* de... grădina 
altuia și mai puțin de curtea 
proprie. Poate că renunțarea la 
serviciile unora — la care am 
adăuga și pe unii jucători pla
fonați -Ă ar fi o lecție aspră, 
dar care ar putea să îndrepte 
multe din neajunsurile actuale.

in viitor Ia 
calitativ al 

indiferent de
SE BAZEAZĂ 
ANTRENORILOR (V.

foorte bun;
- peste

> poartă :
Au marcat :

39) șl GEOLGAU

fot- 
răs- 
reu- 
cînd 
teh- 
cen-

Modesto FERRARINI

acum intr-o cu totul altă stare 
de spirit. încă o dată, bonne 
chance !“.

In vestiarul francezilor l-am 
contactat, apoi, pe antrenorul 
Aime Jacquet. Vizibil mar
cat de infrîngere, tînărul teh
nician francez a spus : „Vic
torie meritată a Universității 
Craiova. A fost o întilnire ex
trem de echilibrată pe par
cursul celor trei ore și jumă
tate de joc. Universitatea, am 
spus-o și nu încetez s-o spun, 
este o echipă mai puternică 
decît toate formațiile pe care 
le-am întilnit in cupele eu
ropene in ultimii trei ani, de 
cînd sint Ia conducerea echi
pei. Și cînd afirm asta mă 
gindesc chiar și Ia puternicul 
Hamburg, care a obținut cali
ficarea in disputa cu noi doar 
în urma unui penalty. Azi a 
fost un meci aspru, de califi-

CRAIOVA, 8 (prin telefon). Wembley 7 Nu ! Azteca ? Nu! 
San Siro 7 Nu ! Ne aflăm pe „Centralul" oltean, cu nimic 
mai prejos, astăzi, decît marile stadioane ale lumii prin 
entuziasmul tribunelor pline vîrf, prin ambianta vulcanică. 
Steaguri ți stegulețe cu culorile clubului craiovean, pan
carte, baloane multicolore, gata să-și ia zborul spre înăl
țimi — întreaga recuzită a marilor spectacole fotbalistice...

...Și „piesa" a început ! Pe scena încă verde in acest înce
put de iarnă doar In filele calendarului, actori cunoscuți, 
purtînd nume sonore : Giresse, Tresor, Țigana, Bracci, La
combe — de-o parte ; Ștefănescu, Ungureanu, Țicleanu, 
Bălăci, Cămătaru de cealaltă, tricolori craioveni care n-au 
evoluat la Mundial,dar abia întorși, de la Florența, unde au 
rezistai cu brio in fața proaspeților campioni ai lumii. Tensiu
nea partidei cunoațte cote înalte. Gazdele, învățînd ceva din 
„lecția Bayern", își pregătesc cu atenție ofensiva, girondinii, 
prețuindu-și partenerii de întrecere la justa valoare, nu se 
hazardează spre careul lui Lung. „Golul cel mai greu este 
cel cu care trebuie să restabilim echilibrul, după Bordeaux" 
— apreciază, lingă noi, bătrînul antrenor craiovean Nicolae 
Opriș. Tribunele parcă îl aud și, într-o singură voce, își 
încurajează echipa de inimă. In sfirșit, după multe șarje, 
pe ambele flancuri, și încercări de pătrunderi ' ' ’
Țicleanu deschide pîrtie spre calificare.

Entuziasmul tribunelor nu cunoațte margini, Jean 
Rethacker de la „l’Equip'e"-Paris nu își trece in 
de note 1—0, ci... 1—1, scorul general al momentului, după 
129 de minute de joc.

Mai avem în fată mai bine de-o repriză. Din peste 40.000 
de piepturi se cere 2—0, dar numai cei din teren știu ce-ar 
însemna să atace descoperit. Și studiul prelungit continuă 
de ambele părți

...S-a scurs și jumătatea 
gol, cu toate că ocazii au 
mereu tot mai aproape de 
din clipa in care arbitrul 
lungirilor. Tresor, Giresse 
dialul spaniol, prin asemenea grele încercări. Fotbaliștii lui 
Oțet și Ivan încă mai string din dinți și continuă lupta sub 
privirile zecilor de mii de suporteri și ale nenumăraților 
telespectatori. Cu toții așteaptă cu sufletul la gură golul, 
marele gol al calificării. Imensele emoții sint răsplătite în 
min. 101 cind, la capătul unui admirabil efort, Geolgău 
înscrie golul calificării.

Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile de finală 
ale Cupei U.E.F.A. La vestiarul ei se ajunge mai greu ca 
la poarta lui Ruffier... Ajungem în clipa in care Augustin 
și Moraru, prezenti la meci, îi îmbrățișează pe coechipierii 
lor de echipă națională, pe toți jucătorii Craiovei. Momen
tul este emoționant și semnificativ. Ne dă forță să ne 
gîndim și la alte succese. Fotbaliștii noștri de lot alcătuiesc 
acum o adevărată familie

frontale.

Philippe 
carnetul

a doua a meciului. Fără nici un 
fost. Pulsul tribunelor urcă, urcă 
limitele insuportabilului, mai ales 
olandez Kaiser dă semnalul pre- 
et comp, au mai trecut, la Mun-

Gheorghe NICOLAESCU

DIVIZIA „A"
Continuăm să vă prezentăm 

principalele aspecte dc ordin sta
tistic desprinse din desfășurarea 
turului ediției 1S82—83 a Diviziei

• Din cele 152 de partide 
disputate (meciul Universitatea 
Craiova C. S. Tîrgoviște va 
avea loc la primăvară), 97 au 
revenit gazdelor, 36 s-au înche
iat la egalitate, iar în 19 victoria 
a fost de partea oaspeților, re- 
zultînd astfel un scor de 230—74 
favorabil formațiilor gazdă. Com
parativ cu ediția trecută, cînd 
scorul a fost 251—55, se înregis
trează un plus evident în drep
tul echipelor aflate în deplasare, 
plus care reliefează reconsidera
rea spiritului ofensiv al jucăto
rilor primului nostru eșalon a- 
tunci cînd evoluează pe terenuri 
străine. în sprijinul acestei afir
mații vin cele 8 puncte realizate 
de oaspeți în etapa a 9-a, pre
cum și cele 7 puncte acumulate 
în alte două etape, a 15-a și a 
16-a.
• Cele 18 divizionare „A“ au 

rulat în turul recent încheiat 356 
de jucători (dintre care 43 sînt 
debutanți). Cei mai mulți au uti
lizat F.C.M. Brașov — 23, S. C. 
Bacău, Politehnica Timișoara și 
Politehnica Iași — cîte 22, iar cei 
mai puțini au folosit Jiul și Spor
tul studențesc — cîte 17.
• Din cei 356 de jucători intrațl 

în focul luptei ediției cu nr. 65, 
numai 13 au realizat performanța 
de a fi prezenți pe teren în 
toate cele 1530 de minute ale tu
rului. Iată-1 : Caval, Cristian, I. 
Marin (Dinamo). Rednic, Andone, 
Bărbulescu, Andrieș, C. Solomon, 
Stancu, Tulpan, Ispir, Stanclu și 
Gîngu. Deci, 2 portari, 10 fundași 
și un singur înaintaș, vllceanul

SUB LUPA STATISTICII
Gingu. De remarcat că alți 37 de 
jucători au la activ cite 17 me
ciuri, dar incomplete.
• In acest tur de campionat, 

arbitrii au fost nevoiți să arate 
de 13 ori cartonașul roșu urmă
torilor jucători : Caramalău, Za- 
hlu, Udrlcă, Alexandru, Circiu- 
maru, Șerbănoiu, Șulea, lorgu- 
lescu, Donose, M. Zamfir, Iovan 
(Steaua), Cățoi șl Bumbescu.
• ...Și de 349 ori pe cel galben 

(cele mai multe in etapa a 14-a: 
31, iar cele mai puține în run
dele a 5-a șl a 7-a : 11). Cele 
mal multe cartonașe galbene sint 
trecute în dreptul echipelor F.C. 
Olt și Jiul, cîte 25, Universitatea 
Craiova 24, Corvlnul și S.C. Ba
cău, cîte 23, iar cele mai puține 
In contul formațiilor Dinamo și 
A.S.A. Tg. Mureș, cîte 13. Lista 
celor 174 de jucători cu cartonașe 
galbene li are în frunte pe Pi- 
taru și Băluță, cu cîte 6, Negrită, 
Tlllhoi, Șoarece, Anghelini, Varga 
(Jiul), Caramalău, Șoșu și Co- 
jocaru (Petrolul), cîte "
• în acest tur au fost 

56 de lovituri de la 11 
mal multe la scorul de 
și 1—0:18), 43 în favoarea gazdelor, 
13 pentru echipele oaspete, 50 pe 
motiv de fault, 6 pentru Infrac
țiunea de henț. Din punct de ve
dere al reușitei, scorul este ur
mătorul : 44 au fost transforma
te, iar 12 ratate (Toma și Petcu 
— F.C. Constanța au ratat cîte 
3 penalty-uri, D. Georgescu, B3- 
lgni, Nemțeanu, Aelenei, Cămă
tarii, Chihaia, Radu II ți Ctm- 
peanu n, cîte 1). Iată arbitrii 
cu cele mai multe lovituri de Ia 
It m dictate : I. Igna 6, Cr. Teo- 
dorescu 5. N. Hainea, FI. Popescu 
ți I. Velea — cîte 4.

care. îmi permit să spun că 
unii jucători craioveni au jucat 
cam tare Ia începutul partidei, 
ceea ce l-a cam speriat pe Ți
gana, una dintre «cheile» 
mele, dar asta nu o spun ca o 
scuză. Craiova a avut avanta
jul 
pe 
că, 
de 
succes în continuare'

Arbitrul 
spus : 
cele i 
care : 
mea. 
sint 
cind 
muchie de cuțit, 
bloc întreaga echipă gazdă 
in primul rind pe Cămătaru, 
un jucător care poate duce 
singur în spate o echipă în
treagă".

După ce am ascultat păre- 
oaspeților, este momentul 
dăm cuvîntul și lui 
Ștefănescu : „îmi 
că declarația mea 

meciului

yern Miinchen. Am crezut in 
victorie pînă aproape de sfîr- 
șitnl meciului. Am avut și un 
moment de șovăială 
lungiri, cînd 
lasă puterile

in pre- 
credeam că mă 
și bănuiam că

5. 
acordate 
m (cele 
0—0 : 22

WMINISIRAȚ1A Dt STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA
PRONOSTICURI...

Pentru participanții la concur
sul Pronosport de la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, redăm, ca sursă 
suplimentară de inspirație, pro
nosticurile făcute de cunoscutul 
și apreciatul compozitor Aurel 
Giroveanu :

I. Ascoll — Florentina 1, X ; n. 
Cesena — Cagliari X, 2 ; in. Ju
ventus — Catanzaro 1 ; IV. Na
poli — Genoa 1, X ; V. Pisa — 
Avelllno 1 ; VI. Roma — Inter 
X ; VII. Sampdoria — Udinese 1, 
X ; VIII. Verona — Torino X ; 
IX. Arezzo — Cremonese X ; X. 
Bari — Bologna X ; XI. Foggia 
— Como X; XII. Milan — Pa
lermo 1 ; XIII. Reggtana — Lazio 
1, X, 2.

Astăzi es’e ultima zi de procu-

rare a biletelor cu numerele pre
ferate de participanțl pentru tra
gerea Loto de vineri 10 decem
brie 1982. Nu ocoliți prilejul de 
a vă număra mllne printre oiș
ti gătorii de autoturisme șl im
portante sume de bani!

NUMERELE EXTRASE 
EA TRAGEREA 
PRONOEXPRES

EXTRAGEREA
1 25 29.

EXTRAGEREA
8 39 42 17.

FOND TOTAL 
GURI : 963.788
162.943 Io!, report

I : 13 38 34

A H-a : 18 41

DE CÎȘTI- 
lei, din care 
la categoria 1.

de a juca al doilea meci 
teren propriu și așa se joa- 
in general, cînd beneficiezi 
acest avantaj real. Vă urez

Jan Kaiser ne-a 
fost unul dintre 

dificile jocuri pe 
arbitrat in cariera

„A 
mai 
le-am 
Un meci aspru, așa cum 

toate meciurile, mai ales 
calificarea se află pe 

Remarc in
Și

rile 
să-i 
lieă 
bine 
avancronica 
împlinit. Am făcut o partidă 
peste așteptările mele, după 
starea de epuizare în care ne 
aflam Ia un moment dat. Am 
trecut un mare obstacol, îm
potriva celei mai puternice e- 
chipe pe care am intilnit-o 
pînă acum dc-a lungul ani
lor, poate cu excepția Iui Ba-

Cos- 
pare 

din 
s-a

I Consiliului Națio- I
Ș> 

de I

Conducerea 
nai pentru Educație Fizica 
Sport și Federația româna 
fotbal adreseazâ cele mai câldu- I 
roase felicitâri echipei de fotbal I 
Universitatea Craiova și colecti
vului sâu tehnic pentru modul e- I . 
xemplar In care a luptat miercuri, 
pentru dăruirea cu care și-a a- * 
pârât șansele in partida cu for
mația Girondins, pentru străluci- I 
ta victorie repurtata.

Adresăm mulțumiri organelor I 
locale de partid și de stat pen- 1 
tru condițiile excelente de pregă
tire asigurate fotbaliștilor craio- I 
veni, fapt care a avut o con- I 
tribuție majoră la realizarea a- 
cestui prestigios succes al fotba- 
lului, al sportului românesc.

acclași lucru se intimplă și 
cu coechipierii mei. Din fe
ricire, aceeași stare de obosea
lă a cuprins și echipa fran
ceză, foarte solicitată de 
atacurile noastre, cu un Bălăci 
care a început să joace 
valoarea lui odată 
rea finalului. Sint 
am făcut dovada 
pe care francezii 
Pentru mine, cel 
tant lucru este curajul cu care 
am atacat această calificare".

la 
cu apiopic- 
fericit că 
unei valori 
o recunosc, 
mai impor-

Șl Dv. PUTEȚI FI UN MARE CÎȘTIGÂTOR!
ORICINE PARTICIPĂ POATE OBȚINE:

DUMINICĂ
© autoturisme

„Dacia 1300"

• mari sume de 
bani,

în frunte cu cele 
de 50 000 lei pe 
fiecare variantă 
jucată

AGENȚIILE 
LOTO-PRONO- 

SPORT ! 
CONTINUĂ
VÎNZAREA
BILETELOR
PiNA SÎMBĂTĂ ■
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C. M. de handbal feminin Congresul A.I.B.A. de la Colorado Springs (S.U.A.)

ECHIPA NOASTRĂ N-A REUȘIT

DECÎT 18-18 CU R.F. GERMANIA
GYOR, 8 (prin telefon). După 

ce în primul meci al turneului 
pentru locurile 7—12, din ca
drul celei de a VIII-a ediții a 
campionatului mondial de 
handbal feminin, reprezentativa 
noastră ne-a dat senzația 
avea dreptul să aspire la 
mult, că poate mai mult, 
că în runda a doua ea a 
borît la nivelul anterior, 
întilnirea România — R.F. Ger
mania. încheiată cu scorul de 
18—18 (£—7), handbalistele pre
gătite de antrenorii Remus Dră- 
gănescu și Constantin Lache au 
acționat inconstant, adeseori fă
ră nerv, lipsite de vlagă.

Selecționata României s-a a- 
flat la conducere încă din pri
mele minute, avînd 4—1 (min. 
12), 5—2 (min. 17), 7—4 (min. 
25) și 9—6 (min. 29). Din min. 
12, Iordache a fost ținută „om 
la om" de către Kohler șl n-a 
schițat nici un gest pentru a se 
demarca și a intra în joc, astfel 
că :n continuare partida %-a 
desfășurat... 5 la 5 (!), referin- 
du-ne desigur la numărul ju
cătoarelor de cîmp. Și în re
priza a doua echipa României 
a fost la cîrma jocului. Dar, 
dună 10-8 (min. 35) și 15—14 
(min. 49), Oprea a ratat un a- 
tac și vest-germanele au mar
cat (15—15), Covaliuc a fost 
sancționată pentru fault în atac 
(și... 15—16), Oprea a mai iro
sit o situație ofensivă, scorul 
devenind 15—17. DP aici o cursă 
de urmărire soldată cu egala- 
rea, 18—18. prin golurile înscri
se de Oacă și Ciubotaru (din

că 
mai 
iată 
co
in

Interviu cu Mihai Trancă, secretarul federației de specialitate

A xz

ale

7 m). Cu 11 secunde înainte de 
fluierul final. Oprea a mai 
ratat un atac și a fost consem
nată „remiza". N-a fost bucurie 
la finele partidei, pentru că 
atît jucătoarele noastre cît și 
antrenorii au realizat calitatea 
nemulțumitoare a prestației.

Golurile au fost înscrise de' 
Iordache. 4, Ciubotaru 3, Torok- 
Verigeanu 3, Pleșoianu 3, Avă- 
danei 2, Ștefanovici 1, Oacă 1 
și Covaliuc 1, pentru România, 
Stelberg 7, Kohler 4, Jonsson 3, 
Koster 2 și Bierbaum 2 —
pentru R.F. Germania.

Au arbitrat : J. Ambrus și V. 
Forntanek (Cehoslovacia).

Iată rezultatele complete 
primei runde : Iugoslavia
Coreea de Sud 27—25 (16—14), 
U.R.S.S. — R.D. Germană 
15—14 (6—8) șl Ungaria —
Cehoslovacia 20—17 (11—7), în 
turneul pentru locurile 1—6, 
Norvegia — Congo 28—14 (13— 
7). România — S.U.A. 35—15 
(18—9) și R.F. Germania - 
Bulgaria 18—15 (9—8).

După două runde (la care se 
adaugă și rezultatul din grupă). 
România și R.F. Germania au 
cîte 5 puncte.

Joi este zi d? pauză, vineri 
urmînd să se dispute runda a 
treia a turneelor finale, care 
programează meciurile : R. D. 
Germană — Coreea de Sud, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia. Un
garia — Iugoslavia, S.U.A. — 
Bulgaria, România — Congo. 
Norvegia — R.F. Germania.

Ion GAVRILESCU

/k.

trecute,
(S.U.A.) 

al X-lea

la Colorado 
a avut loc 
Congreș ex-

Zilele 
Springs 
cel de 
traordinar al Asociației Inter
naționale 
(A.I.B.A.). La lucrări au par
ticipat reprezentanții a 85 de 
federații naționale afiliate. 
Din partea F. R. Box a fost 
prezent secretarul responsabil 
al federației, Mihai Trancă. 
La înapoiere, l-am solicitat să 
ne vorbească despre principa
lele probleme dezbătute de 
forul mondial al boxului ama
tor.

— Ordinea de zi 
trem de încărcată, 
discuții extrem de 
pro și contra. Voi 
amintesc punctele 
importante : modificări
completări la regulamentul 
A.I.B.A., dreptul de participa
re a juniorilor la campiona
tele mondiale de box, alege
rea 
problema 
contestațiilor, 
giliștilor 
folosirea 
protecție

— Am

de Box Amator

a fost ex- 
impunind 

aprinse — 
încerca să 
cele mai

Ș>

noului Comitet executiv, 
arbitrajelor, a 

protejarea pn- 
timpul luptelor, 

echipamentului 
etc.
reținut. Acum 

trecem, la concret.
— Voi inccpe cu problema 

participării boxerilor juniori 
Ia Campionatele mondiale. 
După dezbateri, in cursul că
rora a fost prezentat și punc
tul de vedere al federației 
noastre, s-a stabilit ca virsta

in
de

să

TINERI ÎNOTĂTORI ROMÂNI SE AFLĂ PRINTRE 
FAVORIȚII „TROFEULUI CARPATI

’ ' 7

i<
> ?!

juniorilor participant! la cam
pionatele mondiale să fie în
tre 17 și 19 ani, perioadă con
siderată a fi optimă pentru a 
se face o trecere fără riscuri 
de la juniorat la seniorat. E- 
diția 1983 a campionatelor 
mondiale de juniori va avea 
Ioc in Republica Dominicană. 
Pentru ediția din 1985, federa
ția noastră și-a depus candi
datura, acceptată in principiu, 
urmind ca decizia finală să 
fie luată 
care va 
Jocurilor 
Angeles,

noutăți

A.I.B.A. 
prilejul 

Ia Los

au re-

la Congresul 
avea loc cu 
Olimpice de 
in 1984.

— Ce alte
ieșit 7

— Problema 
arbitrajelor a 
tată. Forul internațional 
ferm hotărit să 
drastice împotriva 
care denaturează 
S-a stipulat ca cei găsiți vino- 
vați să fie imediat sancționați 
(ceea ce pînă acum nu 
prevăzut în regulament), 
asemenea, s-a hotărit 
Jocurile Olimpice și 
natele mondiale să i 
poată oficia arbitri din țări 
care nu au cel puțin trei bo-

Și »arbitrilor 
fost mult discu- 

este 
ia măsuri 

arbitrilor 
rezultatele.

era 
De 
Iaca 

campio- 
nu mai

xeri înscriși in competițiile 
respective. S-a repus pe tapet 
problema 
electronic de înregistrate a lo
viturilor, 
foarte contradictorii 
stabilit nimic precis. Pentru 
evitarea accidentelor și prote
jarea sportivilor s-a propus ca 
pină Ia categoria semimijlocie 
să se folosească mănuși de 8 
uncii, iar Ia următoarele ca
tegorii, ele să fie de 10 uncii. 
Această propunere are mari 
șanse de a fi aplicată foarte 
curind, deoarece a fost apro
bată de Congres, urmind să se 
stabilească doar data aplicării 
ei. S-a mai avansat ideea ca 
Ia meciuri oficiale boxerii să 
poarte căști de protecție, dar 
propunerea nu a întrunit ade
ziunea prea multor delegați.

— Ce ne puteți 
pre noile organe 
re ale A.I.B.A. 7

— După aprige 
torale", în funcția de preșe
dinte ai A.I.B.A. a fost reales 
col. Don Hull (S.U.A.), iar ca 
vicepreședinți, pentru Europa, 
au fost aleși Karl-Heinz Wehr 
(R. D. Germană) și Bernard 
Restout (Franța).

folosirii aparatului
dar opiniile fiind 

nu s-a

spune des- 
de conduce-

„lupte elec-

Paul IOVAN

VICTOR CIOCÂLTEA A FOST OASPETELE 
ȘAHIȘTILOR DIN> *

— Relatări ale
români

SUDUL FRANȚEI
presei locale —

„Trofeul Carpați" este unul 
din concursurile internaționale 
înscrise la loc de frunte în ca
lendarul Ligii europene de na
tație pentru speranțele înotu
lui de pe bătrînul continent. 
Ajunsă la cea de a 4-a ediție, 
competiția a reunit de fiecare 
dată, la finele primului ciclu 
d, pregătire (luna decembrie), 
țz acei tineri înotători care 
au drept de participare la 
campionatul european de ju
niori din anul următor. Șl în 
acest sezon „Trofeul Carpați" 
adună la start sportivi în vîrs- 
tă de 14 ani pe care specia
liștii îi testează, cu nouă luni 
înainte, pentru competiția ca
re va fi organizată în 1983, la 
Mulhouse.

Spre deosebire 
precedente cind 
vedere perioada 
în care se aflau 
întrecerile erau organizate în

de edițiile 
— avînd în 
de pregătire 
înotătorii —

bazin 
F. R.
bele „Trofeului' 
șoare în paralel cu campiona
tele naționale de juniori, în 
piscina de 50 m din Baia Ma
re. Așadar, începînd de vineri 
dimineață (sînt programate 
primele serii eliminatorii) și 
pînă duminică după-amiază (se 
vor desfășura ultimele finale), 
mai mulți tineri înotători de 
valoare din Bulgaria, Cuba, 
R. D. Germană, Polonia și 
România se vor întrece în 
cadrul unei competiții intere
sante, care le va permite să-șl 
îmbunătățească performanțele 
optime.

Anul trecut, „Trofeele" au 
revenit sportivilor români Anca 
Pătrășcoiu si Cristian Ponta. 
Fiecare dintre aceștia a con
firmat succesul obținut, la e- 
diția din acest an a campio
natelor europene de juniori :

de 25 m, anul acesta 
Natație a decis ca pro- 

să se desfă-
Anca 
dalii 
două 
dată, 
scriu 
tători __ ,
noastră : Noemi Lung, Robert 
Pinter și Jurgen Barth. Ei au 
șanse evidente de a-și înscrie 
numele în palmaresul cîștigăto- 
rilor unei competiții care cu
prinde toate cele 29 de probe 
clasice, cu serii si finale (ex- 
ceptînd probele de 800 m li
ber, 1 500 m liber. 400 m mixt 
Si cele de ștafetă).

Programul întrecerilor : vi
neri și sîmbătă — serii de la 
ora 10 și finale de la ora 17, 
duminică — serii de Ia ora 9 
si finale de la ora 15.

Pătrășcoiu — două me
de argint, iar Cr. Ponta 
locuri patru. De această 
printre favoriți se in

și cei mai talentați îno- 
(de _ 14 ani) din țara

Adrian VASILIU

Prezența șahiștilor 
dincolo de hotarele țării în
cepe să fie remarcată nu nu
mai îfi cadrul competițiilor din 
calendarul oficial, ci și cu pri
lejul unor manifestări la care 
sînt in mod 
Recent, după 
limpiadei de 
din fruntașii 
marele maestru 
Victor Ciocâltea, a fost oaspete 
de onoare al unor cercuri șa- 
histe din sudul Franței. Fos
tul campion al tării a dat curs 
unor ipvitații de a susține o 
serie de conferințe și simultane 
de șah în orașele Avignon și 
Orange, unde a fost primit cu 
mult interes și simpatie. „So
sirea lui Victor Ciocâltea, mare 
maestru de șah, a fost, fără 
îndoială, unul din evenimen
tele marcante ale vieții ora
șului Orange, in luna noiem
brie..." — notează cronicarul 
ziarului „Vaucluse Matin" rela- 
tînd despre prima apariție a 
șahistuluj român în localitate, 
unde a susținut un simultan la 
30 de table. împotriva unor ju-

special solicitați, 
desfășurarea O- 

la Lucerna, unul 
șahului nostru, 

international

LUPTĂ mill ROMÂNI IA TUHAIUl Dl IA HA APARANDA
La sfirșitul acestei săptă- 

mîni, la Haaparanda (Suedia) 
se va disputa tradiționalul 
turneu internațional de lupte 
greco-romane, la care iau par
te numeroși sportivi din elita

europeană. Din 
rii noastre, care 
la Haaparănda, 
Nicolae Zamfir, 
Ion Draica, Ilie 
sile Andrei.

delegația ță- 
a plecat ieri 
fac parte : 

Ștefan Rusu, 
Matei și Va-

A I0SI CRI AI CONSILIUL OLIMPIC Al ASItl
DELHI, 8 (Agerpres). — La 

Delhi a fost creat Consiliul 
olimpic al Asiei, organism 
sportiv ce înlocuiește Fede- 
ra'ția jocurilor sportive asia
tice. In' calitate de președinte 
al noului for a fost ales 
unanimitate șeicul Fahid Al- 
Ahmed Sabah (Kuweit), 
cepreședinți au fost 
nați reprezentanți ai

în

VI- 
desem- 

orga-

nismelor sportive din 
Chineză, Nepal, Irak 
yezia. Consiliul olimpic 
Asiei este un organism spor
tiv similar Asociației comite
telor naționale olimpice euro
pene și Asociației 
naționale 
recunoscute 
Comitetul 
pic (CIO).

Un inimos succes la gimnastica ritmica

ALINA DRAGAN, PE LOCUL II 
LA „CUPA INTERVIZIUNII

R. P. 
și Mala- 

al

comitetelor 
olimpice africane, 

și sprijinite de 
internațional olim-

La Tbilisi, in competiția 
dotată cu „Cupa Interviziunii" 
la gimnastică ritmică, tînăra 
sportivă româncă Alina Dră- 
gan, de la Clubul sportiv șco
lar nr. 2 București (antrenoa- 
re Rodica Demetrescu), a ob
ținut un frumos succes, cla- 
sîndu-se pe locul 2 la indivi
dual compus (9,35 la exercițiul 
liber fără obiect, 9,55 Ia exer
cițiile cu măciuci și cu min
ge). Iată primele trei clasate 
la categoria junioare : 1. Ta
tiana Drucinina (U.R.S.S.)

28,80, 2. Alina Drăgan 28,45, 
3. Tvetomira Filipova (Bul
garia) 28,40. La senioare, ro
mânca Adriana Rednic 
tuat pe locul 4 (din 9 
rente) cu 37,50, după 
Ignatova '
Svetlana 
38,75 și 
(R.D.G.) 38,05.

(Bulgaria) 
Kudinova 

Bianca

s-a si- 
concu- 
Liliana 

39,20, 
(U.R.S.S.) 

Dietrich

cători localnici, dar și venițl 
din orașele apropiate Lyon, 
Arles, Sorgues, Cavaillon. O a 
doua evoluție a sa a avut loc 
la Colegiul din Argensol. unda 
marele maestru a ținut ore da 
curs speciale cu elevii claselor 
a 5-a și a 6-a, care studiază 
șahul în cadrul programei șco
lare. Intr-un simultan la 37 
de table, la această școală, 
Ciocâltea a concedat o singură 
remiză, în partida unde avea 
două micuțe adversare, care se 
consultau în „tandem", elevele 
Sophie Durand si Nathalie As- 
tier. Ample relatări în presa 
locală sînt date la simultanul 
susținut de șahistul român în 
sala primăriei din Orange, unde 
a avut 29 de adversari, dintre 
care a învins 28 și a remizat 
din nou o 
lyonezul P.
Provențal" 
relatează că 
tei au fost 
952 de mutări, deci cu • o me
die de 12 secunde pentru si- 
multanist, ceea ce reprezintă 
un ritm de joc foarte ridicat.

încheierea periplului șahist 
al marelui maestru Victor Cio
câltea s-a făcut, de asemenea, 
într-un cadru deosebit. în cursul 
unei primiri oficiale, care a 
avut loc la primăria din O- 
range, d-na Juliette Lopez, pri
mar adjunct, i-a înmînat oas
petelui român medalia de o- 
noare a orașului, oferită „în 
semn de prețuire și recunoș
tință" — așa cum notează re
porterul ziarului „Le Dauphine 
Libere". Același, în cronica e- 
venimentului, subliniază faptul 
că delegația română s-a făcut 
remarcată la cea de a 25-a O- 
limpiadă de șah, de curînd în
cheiată, în special „...prin va
loarea cu totul deosebită a e- 
chipei feminine, a cărei pres
tație a fost răsplătită cu me
daliile de argint ale competi
ției".

singură dată, cu 
Epelli. Ziarul „Le 
din 23 noiembrie 
în tot cursul dispu- 
efectuate, în total.

La isichsderea ediției

TELEX a TELEX @ TELEX © TELEX @ TELEX @. TELEX @ TELEX © TELEX © TELEX
BASCHET 9 Sferturile de fi

nală (tur) ale competițiilor euro
pene, rezultate de marți : băr
bați : Cupa cupelor : F.C. Bar
celona — Nashua Den Bosch 
(Olanda) 82—59. Hapoel Ramat 
Gan (Israel) — Scavollni Pesaro 
(Italia) 103—105, Olympia Ljublja
na — Inter Bratislava 97—90, Vll- 
leurbanne (Franța) — MAFC 
Budapesta 85—73 : Cupa Koracl- 
Limoges (Fi-anța) — Steaua roșie 
Belgrad 80—78 ; femei : C.C.E. : 
Daugava Riga — Slavia Praga 
9t—61, Cupa Ronchettl : Lokomo
tiv Kosice 'Cehoslovacia) 
Steaua roșie Belgrad 89—73.

HANDBAL • în prima zlhandbal • In prima zi a 
turneului masculin de la Tbilisi: 
Polonia — R S.S. Gruzină 36—23 
(15—13), U.R.S.S. — U.R.S.S. (ti
neret) 37—25 (20—14).

SCHI • Proba f.mtnină de sla-

lom uriaș de la Val d’lsere 
(Franța) contînd pentru „Cupa 
Mondială" a fost cîștlgată de 
Erika Hess (Elveția), cronometra
tă în două manșe cu timpul to
tal de 2:22,12. Pe locurile urmă
toare s-au situat Tamara McKin
ney (S.U.A.) 2:22,87 și Hanny
Wenzel (Liechtenstein) 2:23,66.

ȘAH • Meciul,* din 6 partide, 
dintre Viktor Korcinol și Jan 
Tlmman, care se desfășoară la 
Hilversum. în Olanda, a progra
mat primele două partide, ambele 
încheiate remiză 9 Marii maeștri 
sovietici Gări Kasparov și Alek
sandr Beliavskl au căzut de a- 
cord ca meciul lor pentru tur
neul candidaților la titlul mon
dial să se desfășoare la Moscova 
cu începere de la slirșitul lunii 
februarie a anului viitor.

TENIS ® La Richmond (Vlrgl-

nia) are loo ultimul turneu fe
minin contînd pentru Marele pre
miu FILT : Tracy Austin — Kat
hleen Horvath 6—0, 6—1, Leigh 
Thompson — Pam Casai 6—3, 
6—2, Mary Lou Piatek — Barbie 
Solomon 6—3, 1—6, 6—4, Carling 
Basett — Eliso Burgin 7—6, 6—1. 
• Rezultate dm turneul mascu
lin de la Toulouse : Noah — 
Torre 6—2, 6—2. Smid — Nistrom 
6—1, 6—4, Tidemann — Tulasne 
4—6, 6—2, 6—1. Glickstetn — Go- 
ven 3—6, 6—3. 6—2, Jarryd —
Sanders 6—1, 6—4 O Campiona
tele internaționale ale Australiei, 
la Melbourne : Alexander — Ed
wards 6—3. t—6, 6—2. .6—1, Sa- 
vlano — Dent 6-4. 6—3, Mitton 
— R. Meyer 5—7, 6—3, 7—6, Giam- 
malva — Johnstone 3—6, 6—1, 6—5 
(ultimele trei locuri au fost în
trerupte din cauza furtunii !).

IERI ÎN CUPA U.E.F.A.
fn 

milor 
U.E.F.A. s-au înregistrat ieri,

meciurile retur ale 
de finală ale

opti- 
Cupei

subliniate 
sferturile 
coloană -

s-au calificat pentru 
de finală). In prima

următoarele rezultate (echipele sînt rezultatele din tur.
Bohemians Praga — Servette Geneva (2—2) 2—1
Universitatea Craiova — Bordeaux (0—1) 2—0
F. C. Sarajevo — S. C. Anderlecht (1-6) 1-0
F. C. Kaiserslautern — F. C. Sevilla (0—1) 4—0
A. S. Roma - F. C. Koln (0-1) 2—»
Werder Bremen — Dundee United (1-2) 1—1
C. F. Valencia — Spartak Moscova (0—0) 2—0
Benfica Lisabona — F.C. Zurich (1-1) 4—0

Tragerea la sorți a jocurilor 
din sferturile de finală, pen
tru toate cupele europene va 
avea loc mîine.

că aceste partide

la Zilrich.

Reamintim
se vor desfășura anul viitor, 
la 2 și 16 martie. Alte amă
nunte in ziarul de mîine.
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