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In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi, 9 de
cembrie, s-au reluat în plen lu
crările sesiunii a șasea a celei 
de a opta legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

La sosirea în rotonda Pala
tului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost în- 
timpinați de deputății și Invi
tații prezenți Ia sesiune cu pu
ternice și îndelungi aplauze.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, a deschis lucrările se
siunii.

Pe ordinea de zi, aprobată tn 
ședința din luna noiembrie a 
actualei sesiuni, sînt 
următoarele puncte :

1. Proiectul de lege 
adoptarea Planului 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
Româiiia pe anul 1983 ;

2. Proiectul de lege pentru 
adoptarea planuiui de dezvol
tare a agriculturii și industriei 
alimentare pe anul 1983 ;

3. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1983 ;

4. Proiectul de lege cu privire 
Ia obligațiile și răspunderile 
consiliilor populare, unităților 
socialiste și ale cetățenilor pen-

„ tru buna gospodărire, întreți
nere și curățenie a localităților 
urbane și rurale, păstrarea or
dinii și disciplinei publice ;

5. Programul privind înfăp
tuirea măsurilor de autocondu- 
cere și autoaprovizionare in ve
derea asigurării unei bune apro
vizionări a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri 
industriale de consum pe tri
mestrul IV/1982 și semestrul 
1/1983 ;

6. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

Intrindu-se în ordinea de ri, 
tovarășul Ștefan Bîrlea, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a prezentat expu
nerea la Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1983.

Expunerea la Proiectul de 
lege pentru adoptarea Planu
lui de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe anul 
1983 a fost prezentată de to
varășul Ion Teșu, ministrul a- 
griculturii și industriei alimen
tare.

Ministrul finanțelor, tovară
șul Petre Gigea, a prezentat 
expunerea la Proiectul de lege 
pentru adoptarea Bufetului de 
stat pe anul 1983.

Avîndu-se în vedere legătura 
strînsă dintre cele trei proiecte 
de legi, în continuare a fost 
prezentat coraportul Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo-

mice șl Sociale a României asu
pra acestor acte normative.

După discuția separată pe ar
ticole, Marea Adunare Națio
nală a votat în unanimitate 
cele trei proiecte de legi, care, 
prin prevederile lor, deschid noi 
și tot mal largi orizonturi pe 
calea înfăptuirii sarcinii funda
mentale trasate de Congresul 
al XII-lea al partidului 
dicarea calității vieții și 
întregului popor șr pe 
temei trecerea României 
dul țărilor cu dezvoltare

interpelările deputaților 
Enache și Niculina Mo- 

ministrul industriei chl- 
Gheorgbe Caranfil, și

portul
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pentru 
național

CONFERINTA 
NAȚIONALA

POR

— ri- 
muncil 

acest 
în rîn- 
medie.

La 
Marin 
raru, 
mice, 
ministrul agriculturii și indus
triei alimentare. Ion Teșu, au 
dat explicații In legătură cu 
cauzele care au dus la apari
ția și menținerea unor stări de 
lucruri necorespunzătoare tn 
sectoarele economice de care 
răspund, 
măsurile 
urmează 
lăturarea 
neajunsurilor.

La următorul punct de pe or
dinea de zi, tovarășul Iulian 
Ploștinaru, președintele Comi
tetului pentru Problemele Con
siliilor Populare, a făcut expu
nerea la Proiectul de lege cu 
privire Ia obligațiile și răspun
derile. consiliilor populare, uni
tăților socialiste și ale cetățe
nilor pentru buna gospodărire, 
întreținere și curățenie a loca
lităților urbane și rurale, păs
trarea 
blice.

S-a 
ția pe 
rea Adunare Națională a con
ferit, prin unanimitate de vo
turi, putere de lege acestui 
proiect.

în continuare, tovarășa Ale
xandrina Găinușe, vlceprim-mi- 
nistru al guvernului, a prezen
tat, sn cadrul sesiunii, expu
nerea Ia Programul privind în
făptuirea măsurilor de auto- 
conducere și autoaproviziouare 
in vederea asigurării unei bune 
aprovizionări a populației cu 
produse agrcalimentare și bu
nuri industriale de consum pe 
trimestrul IV/193S și semestru] 
1/1983.

După discuția generală asu
pra Programului privind Înfăp
tuirea măsurilor de autocondu- 
cere și autoaprovizionare. Ma
rea Adunare Națională a 
bat în unanimitate acest 
ment.

La ultimul punct de pe 
nea de zi, tovarășul 
Apostoiu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat, a dat 
citire Expunerii la proiectele de 
legi pentru aprobarea decrete
lor cu putere de lege, emise de 
Consiliul de Stat.

După discuția pe articole a 
tuturor proiectelor de lege, în
scrise Ia acest punct, Marea, 
Adunare Națională a votat în 
unanimitate legile pentru apro
barea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat

necorespunzăloare
! economice 

prezentind, totodată, 
întreprinse și cele ce 
a fi luate pentru in
cit mai grabnică a

ordinii și disciplinei pu-

procedat apoi Ia diseu- 
articoie, după care Ma

apro- 
docu

ordi- 
Dumitru

DupH VlffafFSSfS rfublâ'-nftwiȘd cu Girondini de Bordeaux

CRĂIOVENII VOR SĂ MARCHEZE PRIMA PREZENTĂ
ROMANEASCĂ INTR-0 SEMIFINALĂ EUROPEANĂ

Acum, la două zile după ma
reea populară care i-a purtat 
pe jucătorii craiovenl pe bra
țe, in momentul fluierului fi
nal al arbitrului olandez Jan 
Kaiser, să evaluăm „la rece" a- 
ceastă victorie care poartă e- 
chipa în turul patru al Cupei 
U.E.F.A., o competiție cu ni
mic mal prejos decît Cupa 
Campionilor sau Cupa Cupelor 
și asta nu doar pentru că la 
start se aliniază 64 de echipe, 
ci șl pentru faptul că majori
tatea echipelor prezente joacă 
și pentru a contesta legitimita
tea campionilor. O simplă înși
ruire a echipelor rămase în 
Cupa U.E.F.A. ne scutește de 
alte comentarii.

Universitatea Craiova în tu
rul patru egalează performanța 
altor două echipe românești

(U.T.A. șl Sport Club Bacău). 
Dar dacă U.T.A. și Bacăul au 
beneficiat de culoare relativ 
ușoare (U.T.A., de pildă, a În
fruntai pe Austria Salzburg, 
pe Zaglebie șl Vittoria Setu- 
bal), Universitatea Craiova se 
prezintă cu două eliminări de 
marcă (Florentina și Girondina 
de Bordeaux, cu opt dintre cei 
mai aplaudați „mundialiști" în 
formații : Antognoni, Grazziani, 
Tresor, Țigana, Giresse, Passa
relli, BertOD1 și Lacombe).

Cota internațională actuală a 
Craiovei este mult superioară 
celorlalte două echipe. Se poa
te spume că în perspectiva tra
gerii la sorți de astăzi. Uni-' 
versitatea Craiova s-ar putea 
considera dezavantajată doar 
dacă ar cădea cu Anderlecht. 
Toate celelalte echipe

Țlcleanu țutează ți deschide scorul care va elibera de complexe 
întreaga echipă craioveani Foto : Dragoș NEAGU

După

In

altora

un an bun,

speranța

și mai buni

(Bohemians, Kaiserslautern. 
Dundee United, Valencia. 
Benfica gd Roma) sînt teamuri 
care nu se prezintă automat 
cu prima șansă.

Prin prisma palmaresului 
său cu nordicii, echipa olteană 
ar prefera o echipă latină (Bă
lăci ar vrea să joace, de pil
dă, cu Valencia), dar nu puțini 
sînt jucătorii care — sugerind 
eliberarea de complexe — vor 
Kaiserslautern, pentru a se 
convinge că „momentul Bayern" 
a avut la bază două șuturi fe
ricite, care au făcut ca dubla 
manșă să dureze doar... 20 do 
minute.

In ceea ce ne privește, relu- 
înd ideea lui Stefănescu, care 
spunea în avancronica la jo
cul cu Girondins că vede acest 
tur IV și ca pe un mijloc de 
rodare în plus „pentru Italia", 
am vrea ca sorții să extragă" 
astăzi Roma, chiar dacă linia 
de mijloc a echipei romane are 
un „mijloc" celebru (Probaska 
— Falcao — Conti).

Oricum, Craiova 
„în cărți' 
liștii. Diferența față de 
două performere ale 
patru e că în timp ce U.T.A. 
șl Sport Club erau barate din 
start în duelurile cu Tottenham 
și Arsenal, Craiova nu mai are 
nimic din psihologia-;,valetului". 
Aceasta este forța acumulată 
an de an și declanșată total

loon CHIR1LA

este astăzi
— cum spun foitba- 

cele 
turului

(Continuare in pag 2-3)

de toate ordinele'golgeterul de clasă europeană 
care este Vlad Hagiu. Tine
rețea acestor sportivi din lo
tul national poate fl socotită, 
cum bine zice și antrenorul 
federal Anaiol Grințescu, su
portul valorii, exprimate, în 
anul ce trece curînd în amin
tire, într-un an al invincibili
tății, chiar dacă el a însem
nat numai turnee (cinci la nu
măr, de forța unu fiind acela 
de la Tbilisi, apoi Balcaniada), 
nu șî participarea la campio
natul mondial, unde, cine 
știe... Cele două atribute sînt, 
în plus, dovedite de medalia 
de argint cucerită de juniori 
la campionatele europene, cea 
dinții medalie din toată istoria 
poloului românesc, pentru 
care 1982 reprezintă — e lim
pede -r un an de referință. 
Sigur, nu doar rezultatele în 
sine conduc spre o atare afir
mație, ci și „acumulările con-

la Sl- 
pisci- 

sînt, 
ce cu- 

nelalocul 
oameni de 27—28
să nu mai vorbim 
limită de virstă — 
are, poate surprin- 
oricum sugestiv,

Așa cum 
nala, antrenîndu-se 
na hotelului 
toți, tineri, din moment 
vîntul veteran pare 
lui 
de 
de 
19

pentru 
ani, ea 
cealaltă 
ani, cît

zător dar

l-am intilnit, 
tn 

.Montana**,

In întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului

TINERETUL DE LA VULCAN CU BRAȚELE

crete,
cum susține cunoscutul tehni
cian Iuliu Capșa, revenit 
lotul reprezentativ, alături 
Cornel Rusu, intr-un an 
care echipa sa. Dinamo, a 
cerit un nou titlu de campioa
nă. Iată-i, spre pildă, pe puți
nii jucători virstniei (Liviu 
Răducanu, Ivan Fejer, Liviu 
Garofeapu) înțeiegind cu ade
vărat necesitatea unei coeziuni 
sufletești, supunîndu-se ideii 
tactice, disciplinei tactice, pu- 
nîndu-i în valoare pe colegii 
mai tineri, ceea ce, omenește 
vorbind, nu-i tocmai ușor cînd 
ești obișnuit să fii tu in prim- 
plan. Iar noii 
cut realmente.
tălin Moiceanu

la 
de 
în 

cu-

veniți au cres- 
Viad Hat;iu, Că- 
sînt acum titu-

Șl CU INIMA-DĂRUIT MUNCII Șl SPORTULUI Geo RAETCHI

întreprindereaO vizită la
puternicul pilon al in- 
grele bucureștene, în- 

contactul cu un impre- 
spectăcol al muncii 5 
secției modelărie. cu 
de rășină de brad șl 
acolo unde pornește 

de producție, prin 
cu brațele șl

Vulcan, 
dustriei 
seamnă 
sionant 
în hala 
mirosuri 
cleiuri, 

procesul 
transpunerea 
cu inima, cum frumos spunea 
cineva — a planurilor de piese 
în șabloane, pentru a lua dru
mul uzinalului ; apoi, la turnă
toria de otel și fontă, cu pă
trunzătorul iz de metal topit ; 
în secția a III-a, unde poduri
le rulante poartă La ancore 
prin văzduh „secvențe" uriașe 
de cazane ; la secția mecanic- 
șef — acel „service" al uzinei.„ 
Un grandios spectacol al mun
cii. Dar ceea ce impresionează 
mai mult este tinerețea oame
nilor, citită pe chipuri, în miș
cări. în dialoguri — la strun
garii abia ieșiti de pe băncile 
școlilor. dar și la muncitorii 
legați de o viată de... viata

Vulcanului. „Am crescut 
și este o mindrie pentru 
pot spune ca mine — ne măr
turisea strungarul George Bra- 
tu de la „mecanic șef" — și 
ne dăruim cu toate puterile 
noastre pentru a duce in lume 
prestigiul uzinei. Sintem anga
jați în aceste zile in' îndeplini
rea unor importante obiective 
în cinstea Conferinței Naționa
le a partidului. Și o să le 
îndeplinim, chiar dacă nu ne 
va fi ușor". Oameni tineri, în ' 
gînd și faptă. Cum să np-și 
dedice acești tineri o parte din 
timnul lor liber sportului ?

în hala cazanelor. unde 
conduce 
sportive, 
tru a-i 
arenelor 
am văzut un 
de statură, lovind într-o imen
să piesă cu un ciocan de 25 
kg ( I). Serii lungi, 
lovituri (ce forță 1), 
teles de ce sportul 
Vulcan sînt luptele.

niei 
cei oe

ne 
secretarul asociației 
Tudor Ciocîlteu, pen- 
cunoaște pe oamenii 
în luptă cu producția, 

flăcău, potrivit

de cîte 10 
și am în- 
nr. 1 la 
De aid.

(Continuare în pag 2—3)
din secția 
luptătorul 
campion național, și Gheorghe 
Mitran șl Adrian Vlăsceanu 
(asociația dispune de o sală de 
lupte bine dotată). Dar 
la Vulcan nu înseamnă 
luptele. înseamnă, dacă 
vorbim de performantă.

a III-a s-au ridicat 
Gheorghe Petre,

sport 
numai 
e să 
și o 

echipă de rugby — locul I în 
Divizia „B“. cu frumoase pers
pective, pregătită de Gheorghe 
Dragomirescu, și o reprezen
tativă de șah în Divizia „B“ și 
echipa de volei, tot în Div 
„B“, și fotbalul în categoria 
„Onoare" și boxul (antrenor — 
lăcătușul Constantin Negoesr 
Iar dacă ne referim la acti
vitatea de masă; sport la Vul
can înseamnă un dezvoltat 
gust al oamenilor pentru pe
trecerea timpului liber pe sta
dion, făcînd ei înșiși mișcare

Viorel TONCEANU

(Continuare tn pag 2-3)

1983 — UN AN DL MĂRE ANGAJAMENT
PENTRU BASCHETBALISTELE FRUNTAȘE

Participarea la Universiadă și
un an liniștit 

in-
1982 a fost 

pentru baschetul feminin 
ternațional (la nivelul echipe
lor naționale, nu și-la al celor 
de club), deci și pentru repre
zentativa țării noastre, 
are un singur examen 
ci al : Balcaniada de la 
(26—28 decembrie). Anul 1983 
va fi, în schimb, 
deoarece în cursul 
vea loc două mari
— Universiada (luna iulie, la 
Edmonton, în Canada) și 
campionatul european (luna 
septembrie, în trei orașe din 
Ungaria) — la care baschet-

care 
ofi- 

Sofia

„fierbinte**,  
Iui vor a- 
evenimente

la C.E., pregătită de pe acum
balistele noastre fruntașe au 
datoria de a-și apăra presti
giul cucerit în 1981 (cînd au 
obținut medaliile de bronz la 
Universiada de la București) 
și de a reveni printre frunta
șele continentului (acolo unde 
au fost în anii IZ~~ 
1966. cînd s-au 
fiecare dată —

Desigur, obiective 
însemnate trebuie

București)

i 1962. 1964 
clasat — 

pe locul 4).
atit

_ _______  _ pregătite 
din timp, ceea ce s-a si întîm-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

de



DALLLL bLuDUIUI VUINJH,

nvui i»
Bazele sportive ale clubului 

Voința din Captală, începînd cu 
cochetul stadion din cartierul 
Pipera, cunosc. în aceste zile, 
o animație deosebită, prilejuită 
de declanșarea unui lang eva> 
tai de întreceri de masă orga
nizate, sub genericul „Dacia- 
dei", în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și dotate 
cu „Cupa a 35-a aniversare a 
Republicii". Vicepreședintele 
clubului, prof. Constantin Fur- 
eela, ne-a prezentat un judi
cios program, întocmit pe zile 
și ore de desfășurare a între
cerilor, cu responsabilitățile 
organizatorice ale activului clu
bului, dar și 
a fost o vizită 
de sport.

La stadion.
sale excelent întreținute, 
urmărit, printre altele, un a- 
tractiv cros. cu participarea 
cooperatorilor de la U.C.M.B. 
și C.I.P.M. concursul „Cine 
știe sport, cîștigă", întreceri de 
popice. în sala de tenis de 
masă Unirea Tricolor se des
fășurau ample întreceri între 
reprezentanții unităților „Artă

mai 
pe

edificatoare 
la terenurile

cu amenajările
am

și precizie". „încălțămintea 
manuală", „Tehnica sticlei", 
„Arta încălțămintei", „Igiena" 
și „Blănari". Animatorul spor
tului de la „încălțămintea ma
nuală", Vasile Timariu, ne 
spunea : „întrecerile dotate cu 
«Cupa a 35-a aniversare a Re
publicii» se bucură de o mare 
audiență în rindul iubitorilor de 
sport din unitățile noastre și 
vrem să îmbogățim, cu acest 
prilej, zestrea de trofee a aso
ciației. De fapt, cel mal valo
ros trofeu, care va reveni tu
turor participanților, este sănă
tatea, dublată de noi puteri de 
muncă".

Aceeași atmosferă 
întîlnită zilnic și în 
najate pentru sport 
Plevnei, căminul de
Grivița, la sediul cooperativei 
..Igiena" din str. Pasteur.
diul cooperativei „Casa de 
mode" din Calea Victoriei, 
căminul Ciurel și alte unități 
unde sînt 
șah și de

poate fi 
sălile amț- 
din Calea 
ucenici din

amenajate săli 
tenis de masă.

S'

de

Vasile TIMUC — coresp.

O PRESTIGIOASA MANIFESTARE ȘTIINȚIFICA
In sala Dalles din Capitală 

a început, ieri, Simpozionul de
dicat aniversării semicentena
rului de activitate medico- 
sportivă organizată în țara 
noastră și a 20 de ani de Ia 
crearea Centrului republican de 
medicină sportivă. La lucrări 
iau parte medici specialiști în 
acest domeniu și în alte do
menii, profesori de educație fi
zică, antrenori, activiști al miș
cării sportive, oaspeți de pes- 

■ te hotare.
De fapt, cu mai mult de o 

jumătate de veac în urmă — 
așa cum s-a arătat în comuni
carea prezentată de prof. dr. 
A. Demeter, președintele So
cietății de medicină sportivă — 
minți luminate au înțeles im
portanța exercițiului fizic, a 
mișcării, în viața omului și au 
pledat în favoarea lor. Utili
tatea educației fizice a fost 
semnalată la noi încă In 1880 
de doctorul Constantin Caracaș 
și cam tot pe atunci doctorul 
Carol Davilla făcea exerciții 
fizice cu copiii’ in cadrul orga
nizației „Micii dorobanți". In

DEZBATERI EXIGENTE Șl MĂSURI TEMEINICE,

cartea sa „Istoria igienei", apă
rută în 1908, dr. Iacob Felix 
consacră un amplu capitol e- 
xercițiului corporal, pentru ca 
in 1916, marele nostru fizio- 
log Ion Athanasiu să aducă o 
contribuție deosebit de valoroa
să în lucrarea sa „Bazele ști
ințifice ale educației fizice". 
Dar, cum spuneam, medicina 
sportivă din țara noastră ca
pătă un cadru organizatoric în 
1932, cînd — din inițiativa unui 
grup de entuziaști — ia fi
ință Societatea medicală de e- 
ducație fizică.

Referatul a evocat numele u- 
nor emiinenți oameni de știin
ță care au aderat la ea, prin
tre ei aflîndu-se profesorii 
Florin Uimeanu, Emil Crăciun, 
Grigore Benetato, Iuliu Hație- 
ganu, Francisc Rainer și alții. 
In condițiile vitrege dinaintea 
celui de-al doilea război mon
dial. lipsiți de sprijin, ei au 
militat pentru introducerea e- 
xercițiului fizic în viața coti
diană a omului, ca factor pre
ventiv și curativ.

Abia după actul istoric de la 
23 August 1944, această ramură 
a medicinii și-a căpătat drep
turile pe care le merita. In 
1949 s-a înființat Serviciul de 
medicină sportivă din cadrul

» »
Ministerului Sănătății, s-a dez
voltat o rețea medico-sportivă 
solidă, iar în 1962 a fost creat 
un Centru republican de me
dicină sportivă cu o vastă ac
tivitate, atît în ceea ce pri
vește sportul de masă, cit 
cel de performanță.

La aniversarea a două dece
nii de activitate, trebuie să a- 
rătăm că o bună parte din suc
cesele spartivillor români, la 
marile competiții internaționa
le se datorează și muncii des
fășurate în cadrul acestui Cen
tru, activității neobosite de cer- 
cetare a lucrătorilor săi.

Pe bogata agendă de lucru a 
simpozionului au figurat ieri 
încă două puncte însemnate : 
dezbaterea lucrărilor cuprinse 
în volumul VIII al Centrului 
de medicină sportivă — „Biolo
gia sportului de performanță" 
— și o masă rotundă pe terna 
„Aspecte limită în sportul de 
performanță ; recuperarea In 
sindromul de suprasolicitare la 
sportivi". Astăzi, tot in cadrul 
unei mese rotunde, se vor tra
ta două teme deosebit de inte
resante : „Actualități în pre
gătirea biologică de concurs" și 
„Refacerea după efort".

POL
ORADEA, 9 

în sala „Daci 
a Început al ( 
campionatului 
chet feminin.

POLITEHNIC 
REȘTI — VC 
62—80 (36—26). 
unei perioade 
dus bucureștei 
a fost echilil 
fiind decis de 
La Politehnici 
Carmen Tocai 
Au marcat : 2 
tal 16, Pirșu 
Netolitzschi 6, 
nar 4 pentru îi 
pectlv Solovî 
Adler 18, GrO
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(Urmare c

PENTRU UN NOU AVlNT AL SPORTULUI NOSTRU!
In toate organele ți organizațiile — o amplă acțiune 
de analiză a activității sportive de masă ți de performanță

A devenit o practică și în 
mișcarea sportivă de la sfirși- 
tul fiecărui an să se facă, în 
toate organele și organizațiile 
sportive, o temeinică analiză, 
critică și autocritică, a muncii 
desfășurate, atît în sportul de 
masă, cit și în cel de perfor
manță. Pentru realizarea în 
mod unitar a acestei ample ac
țiuni, Biroul Comitetului Exe
cutiv al C.N.E.F.S. a stabilit, 
recent, ca aceste dezbateri să 
aibă loc pînă la 15 ianuarie 
1983 în asociații și cluburi, ure 
mind ca în perioada 15 ianua
rie — 15 februarie să fie orga
nizate plenarele consiliilor ju
dețene pentru educație fizică 
și sport.

Importanța acestor dezbateri 
este subliniată în mod deosebit 
de faptul că ele vor trebui să 
reflecte activitatea desfășurată 
pentru înfăptuirea prețioaselor 
indicații și orientări cuprinse în 
Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului nostru, adre
sat Conferinței pe țară a miș
cării sportive din primăvara a- 
cestui an, precum și a preve
derilor Programului de dezvol
tare pină în 1985. In spiritul 
acestor cerințe vor trebui să 
acționeze — la toate niveluri
le — organele și organizațiile 
sportive, luînd cele mai efi
ciente măsuri pentru deplina 
reușită a dezbaterilor, pentru 
ca ele să aducă o substanțială 
contribuție Ia perfecționarea 
întregii activități, la participa
rea tot mai activă a factorilor

cu atribuții in domeniul spor
tului.

Este, desigur, potrivit ca, în- 
tr-un asemenea bilanț, realiză
rilor să le fie acordat locul cu
venit, pentru că, întotdeauna, 
ele exprimă o nouă experien
ță valoroasă, noi dimensiuni, 
o nouă calitate și — în același 
timp — eforturile, pasiunea și 
priceperea oamenilor, practi- 
camți sau slujitori ai sportului. 
Dar, accentul trebuie pus pe 
dezbaterea aspectelor negative, 
a lipsurilor și deficiențelor. In 
Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat Conferin
ței pe țară a mișcării sportive 
se arăta, în acest sens, că tn 
raport cu exigențele actuale și 
eu ceea ee așteaptă societatea 
noastră de Ia mișcarea sporti
vă, activitatea in acest dome
niu se situează Încă la un ni
vel scăzut. Intr-adevăr, deși au 
fosit obținute unele succese re
marcabile, lipsurile și neajun
surile subliniate In acest im
portant document de partid 
n-au dispărut și tocmai pentru 
a le cunoaște mal bine, pentru 
a putea fi găsite soluțiile care 
să ducă la grabnica lor elimi
nare, ele trebuie arătate des
chis, curajos, ou exigență Și 
fermitate. Asemenea lipsuri vi
zează, de exemplu, in bună 
măsură sportul de masă și •— 
potrivit specificului fiecărei or
ganizații In parte — trebuie 
aflate cauzele pentru care In 
desfășurarea „Daciadei" se ma
nifestă incă formalism și lipsă 
de continuitate. După cum 
gimnastica la locul de muncă 
nu se bucură peste tot de a-

tenția cuvenită. Dealtfel, ca și 
complexul „Sport și sănătate", 
neglijat In multe organizații 
sportive. O analiză judicioasă, 
concretă, ar duce, fără îndoia
lă, și la impulsionarea activi
tății din cadrul sporturilor teh- 
nico-aplicative, a căror însem
nătate deosebită o subliniem 
și cu acest prilej.

Dezbaterile din organele și 
organizațiile sportive trebuie să 
ducă, de asemenea, la elimina
rea deficiențelor existente și 
în activitatea de performanță. 
O spunem amintind, printre al
tele, faptul că la succesele rea
lizate de sportivii români în 
acest an și-au adus contribuția 
numai 12 dintre județele țării, 
numai 24 din cele aproape 300 
de unități de performanță.

O altă direcție prioritară de 
acțiune o constituie, pentru 
toate organele și organizațiile 
sportive, desfășurarea unei largi 
activități educative, care să 
cultive în rindul sportivilor pa
triotismul, cinstea șl modestia, 
dorința de autodepășlre, înalte
le calități morale ale omului 
nou el societății noastre socia
liste.

Important va fi, desigur, ca 
toate aceste dezbateri să se în
cheie cu hotăriri și măsuri a 
căror îndeplinire, la un nivel 
superior, să asigure realizarea 
integrală a obiectivelor stabili
te pentru anul 1983 — ultimul 
înaintea Jocurilor Olimpice I — 
pentru un nou șl impetuos a- 
vînt al sportului din țara noas
tră.

Dan GARLESTEANU

Vcleriu CHIOSE

CLASAMENTUL DIVIZIEI „A“ DE RUGBY 
LA SFÎRȘITUL TURULUI

După disputarea partidei res
tante Politehnica Iași — Știința 
Petroșani (13—6), clasamentul tu
rului Diviziei „A" de rugby ara
tă astfel :
1. STEAUA 13 12 0 1 302-116 37
2. Farul •) 13 11 0 2 296- 78 34
3. Dinamo 13 10 0 3 310-119 33
4. Șt. Petrș. 13 7 3 3 159-132 30
5. Grivița R. 13 7 0 6 126-109 27
6. Polit. Iași 13 6 1 6 120-156 26
7. C.S.M. Sb. 13 6 1 6 164-205 26
8. Șt. Bala M. 13 6 1 6 125-179 26
9. Sp. stud. 13 4 2 7 130-159 23

10. Rulmentul 
Blrlad 13 4 1 8 93-172 22

11. Polit. Cj.-N. 13 4 1 8 75-197 22
12. Rapid Buc. 13 3 3 7 96-176 22
13. Univ. Tlm. 13 2 2 9 106-189 19
14. Gloria Arad 13 1 1 11 117-229 16

•) Penalizată cu un punct, pen
tru 3 jucători suspendați.
• „CLASAMENTUL ESEURI

LOR". 130 de jucători au punc
tat în Întrecerea pentru cuceri
rea „Trofeului Sportul", întrecere 
deschisă realizatorilor de eseuri, 
în fruntea lor, constănțeanul 
ADRIAN PLLOTSCHI (primul 
cîștlgător al trofeului), cu 11 reu
șite, urmat de colegul său de la 
Farul, Adrian Ltmgu — 9, apoi 
de Sorin Fulcu (Steaua) 8, Flo
rin . Nistor (Politehnica Iași) 6, 
Mircea Paraschlv, Marian Al dea, 
Ml hai Marghescu, Marian Zafies- 
cu (Dinamo), Vasile David 
(Steaua) cite I. în clasamentul

pe echipe conduce FARUL, cu 
49 de eseuri, înscrise de nu mal 
puțin de 19 jucători ! In conti
nuare : Dinamo și Steaua cîte 
39, C.S.M. Sibiu 20, Știința CEMIN 
Baia Mare 15, Știința Petroșani, 
Politehnica Iași șl R.C. Sportul 
studențesc 14, Universitatea Ti
mișoara 13, Rapid 10, Rulmen
tul Bîrlad șl Gloria PTT Arad 
8, Politehnica 16 Februarie 
CIuj-Napoca 7, R.C. Grivița Ro
șie 5 — ce surpriză (mai pu
țin plăcută desigur) această 
lipsă de preocupare pentru jo
cul deschis a uneia dintre pro
tagonistele campionatului !

Cel mal redutabili transfor
mer! sînt 1. DUMITRU ALE
XANDRU (Steaua) cu 124 de 
puncte înscrise din 21 lovituri de 
pedeapsă, 9 drop-url șl 17 trans
formări ; 3. Ion Constantin (Di
namo) 112, din 24 l.p. șl 20 trans
formări ; 3. Mihai Bucos (Știin
ța Petroșani) 98, din 19 l.p., 11
drop-url șl 4 transformări.
• „CUPA STEAUA" LA RUGBY 

ÎN 12. tn cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de 
a 35-a aniversări a proclamării 
Republicii, Clubul sportiv școlar 
nr. 3 Steaua organizează dumi
nică, la stadionul din cartierul 
Ghenoea, o competiție rezervată 
juniorilor mici. Participă C.S.Ș. 
3, Olimpia, C.S.Ș. Triumf șl, bi
neînțeles, C.S.Ș. 3. Steaua.

plat încă din 
antrenorii lotul 
Nicolae Mart! 
Năstase — au 
se jucătoare p 
torva turnee 
(„Cupa Corni, 
bulgar" și „Ui 
gre", de pildă), 
cipal de a tes 
talentelor afirm 
campionatului 
a spori expert, 
nală a altora. . 
linie" și s-au 1 
suri menite să 
buna pregătire 
telor vizate să 
selecționatele ei 
zenta România 
șl la campioni 
De exemplu, a 
tul lărgit, comp 
dalena Pali, Gl 
Iovan, Verginla 
rie Kirr (Univt 
Viitorul Cluj-Na 
nia Borș, Lucia 
FIIIp (Voința Bl 
melia Solovăstri 
ința Brașov), Mi 
can, Marilena F 
pia București), 
Carmen Tocali 
C.S.Ș. 2 Bucure

Biletele peni 
handball Di 

reștl — Boi 
de Gazellen 
(Olanda), din 
mllor „Cupe.1 
•-«iu pus In vt 
■ele de la stai 
mo șl de la 1 
furiilor șl curii

TINERETUL DE LA VULCAN
(Urmare din pag. 1)

• PESTE 50 DE BOXERI 
®u participat la ediția inau
gurală a competiției „Gongul 
orădean", organiizatâ de Co
misia județeană Bihor de box. 
Iată rtștiigâtorii : juniori — 
A. Borbely (Crlșul Oradea) 
— oat. 51 kg, M. Doboș (Vo
ința Cluj-Napoca) — 54 kg,
L. Bodlș — 63,5 kg șl D. 
Gberdan — 71 kg — (ambii 
de la Crlșul) ; tineret : A. 
Szdke (Înfrățirea Oradea) — 
M kg, I. ChiSan (AEM Timi
șoara) — 57 kg, L Covad 
(Crișu.1) — 63,5 kg ; seniori : 
C. Blaga (AEM Timișoara) — 
51 kg, M, Mikloș (Crișul) — 
67 kg, D. Bumbac (Electnomu- 
reș Tg. Mureș) — 71 kg șl
M. Șurubaru (AEM Timișoa
ra) — 75 kg. s „CUPA ȘTI- 
INfA" la handbal feminin, 
competiție organizată de 
C.S.U. Bacău, a revenit echi
pei Știința Bacău, care a ob
ținut următoarele rezultate : 
19—18 cu Rulmentul Brașov. 
23—19 cu Hidrotehnica Cons
tanța șl 20—22 cu C.S.M. Si
biu. e IN PARCUL CHIN
DIA din Tirgoviște s-a des
fășurat un mare cros in care 
s-au întrecut peste 250 de at- 
leți din municipiu șl județul 
Dîmbovița- Alergătorii de la 
C.S.Ș. Ttngovtșbe, Voința și 
Metalul Tîrgoviște și Școala 
generală ‘Ri-u.i Alb au domi
nat disputele la cele 8 cate
gorii de vîrStă. o TN Cir-’ 
ȘCOLII .GENER.AI-E NR. 1 din 
Sinaia a avut loc un Inedit 
concurs de... schi fără zăpa
dă. Peste 100 de băieți și 
fete, schiori de performanță 
de la Clubul sportiv școlar,

»-au întrecut, alergtnd pe un 
traseu de slalom ta pantă ou 
42 de porii, fiind echipați cu 
ghete cu crampon» sl bețe 
de schi. Printre cd mai ra
pizi s-au numărat Anca Go- 
tagu, Jrina Savu, Miiiaeta 
Damian, Cristian Banea, A- 
drlan FdLdman, Ctaudiiu Pat- 
eaș șl Stdîan Savu. • 
„TRACTORTADA". tradiționa
la competiție de msaâ a cu

noscut ed uzine din Brașov, a 
cuprins și anul acesta un 
more numâr de tineri, care 
«-au întrecut la patru r^mnirl 
sportive, clștigătoare fiind î 
Secția turnătorie fontă, La 
handfoafi (au parfcicLp<at 16 e- 
chlpe), Secția reparații ma
șini, la volei flS echipe) și 
Andrei Rus (de la secția mo- 
delărie), la tenie de masă 
(30 concurență). La fotbal, 
competiția se va încheia în 
primăvară, cdnd cele 30 de 
formații își vor disputa ulti
mele etape. • LA FAGARAȘ 
s-au coneuimat meciurile de 
fotbal pentru „Cupa Utilajul", 
trofeu ce a revenit echipei 
organizatoare, Utilajul, care a 
dispus cu 1 de Chimia Or. 
Victoria șl cu 6—5 de Nitna- 
monia Făgăraș, e RULMEN

TUL BRAȘOV a ocupat pri
mul loc la turneul feminân de 
handbal organizat de A.S. 
TextlUa din Zalău. Brașoven- 
ede au obținut următoarele 
rezultate : 23—13 cu Textila
Zalău, 23—14 cu C.S.M. Sf. 
Gheorghe șl 36—14 cu Trlco- 
texttl Sighet. Gol get era tur
neului a fost Nlcullna Vlșan 
(C.S.M. Sf. Gheorghe) cu 22 
de goluri. • „CENTURA BIS
TRIȚA", competiție pugilisti- 
eă aflată la prima ediție, a 
fost onorată de prezența a 
peste 60 de boxeri din Cl-uj- 
Napoca, Cîmpda Turzil, Tg. 
Mureș șl oralul gazdă. O fru
moasă evoluție au avut -D. 
Bumbac șl Gh. ILieș (Electro- 
mureș Tg. Mureș) șl V. San
dor (Metalul Bistrița), decla
rați eîșrtlgătorl La categoriile 
lor. Pe echipe, trofeul a re
venit A.S. Metalul Bistrița. 
• SPORTIVII, în special fot- 
ba.ldștU, din Vărăști fluid. 
Giurgiu) — după cum ne-a 
relatat jucătorul Tudor Dobre 
— nu sînt sprijiniți sub nici 
o formă în activitatea lor. 
Nimeni din conducerea comu
nei nu se interesează de aport, 
echipa, de fotbal Rapid nu are 
echipament șl materiale 
(mingi) șl cu greu își poate 
efectua deplasările la meciuri, 
iar baza sportivă comunală 
se află lntr-o stare ncoorăs
punzătoare.

(Relatări de la : I. Ghjșa, 
E. Teirău, M. Avanu, V. 
Feldman, C. Gruia, V. Lazăr, 
N. Danciu, I. Toma $1 D. Mo- 
raru-SIivna).

o.rl încurajîndu-i pe cel ce se 
Întrec în arenă.

De ce le place sportul 7 Tî- 
nărul boxer Nelu Domiloiu, 
campion national de juniori, 
spunea zimbind : „îmi place 
să vadă lumea că sînt sănătos, 
puternic șl că nu sînt... fricos". 
Nea Costlcă Abăluță, modelie- 
rul care și-a... contaminat co
legii cu dragostea de drumeție 
după hartă șl busolă : „Să

faci mișcare tn aer liber, a 
cum al sorbi, dintr-un Izvor, 
apă limpede". Lăcătușul Gheor
ghe Dobrcsou : „Omul are ne
voie, după muncă, de destin
dere, pentru a putea munci 
mal bine". Muncitorul Arpad 
Peter, de la cuptoare : „Spor
tul ne prelungește viața de 
colectiv și dincolo de porțile 
uzinei. Viata e șl mai frumoa
să cînd știi să ti-o organizezi..." 
Iar asociația sportivă — pre
ședinte fiind chiar directorul

platformei Dealu 
Constantin Obre, 
să și-o organizezi 

Aceștia sînt cîț 
nil Vulcanului a 
zile luptă „cu l 
ma“ pentru a-șl 
gajamentele lua 
apropiatului mai 
dip viata popoi 
Conferința Națio 
dului, oameni a 
o parte din tin 
«portului, pentn 
tineri, mereu săi 
Curoși.

POLOIȘTII, OPTIMIȘTI,
(Urmare din pag. 1)

lari, Florin Ardeleanu vizează 
la rîndu-1, un Ioc tn prima e- 
chipă, apoi Eugen Ionescu, 
Vasile Ungureanu, Șerban Po
pescu, Horia Niță, Cristian 
Dan. Sigur, eele mal recente 
modificări de regulament, im- 
plicind dinamizarea jocului, 
sporirea vitezei, sînt în bene
ficiul echipelor cu gabarit me
diu, cum e a noastră, dar mai 
presus de z orice rămîne mal 
marea seriozitate și mal de
plina angajare. Fără ele, fă
ră o și mai serioasă angajare 
în muncă viitoarele acumuiări, 
superioare, nu vor fi posibile. 
O știm bine, cu totii!

Unul dintre (așa-zișii) vete
rani este Liviu Răducanu, că
pitanul reprezentativei : joacă 
de vreo zece ani în lotul na
țional, judecățile sale de va
loare avînd, prin urmare, su
ficientă greutate: „Infuzia de 
tinerețe a fost o idee, un lu
cru Inspirat, necesar. Jucătorii 
noi sînt poloiști de valoare și, 
totodată, ceea ce se cheamă 
băieți buni. Uitați-I, de exem
plu, pe Vlad, pe temutul gol-

PE LUNGUL DRUM CE
geter Hagiu: un băiat cuminte, 
serios, hotărit să izbîndească 
pe toate planurile, să devină, 
Intre altele, student, grind ee-l 
stăpînește și pe Ardeleanu — 
dacă ați ști cit de preocupat e 
de viitoarea... tentativă de ad
mitere la Drept! —, și pe Mo- 
lceanu. Le dorim Ia toți reu
șita, spre a deveni colegi in
tr-ale studenției cu Niță, cu 
Dorin Costrăș, Gheorghe Iile, 
Mihal Simion. iar apoi absol
venți de facultate, precum Ga- 
rofeanu, Dom Splnu, Cornel 
Gordan sau ca mine". Pe că
pitanul de echipă — Iar el 
exprimă, de fapt, o stare de 
spirit colectivă — îl frămîntă 
mai degrabă tot ce e legat de 
viitor, reușituil an 1982 tre
buind valorificat. Acesta-1 de
zideratul ce se poate împlini 
cu mai multe condiții. Unele 
de bază, țlnînd de relansarea 
poloului în țara noastră, al
tele reprezentînd căutările 
eoncrete, Imediate. Se speră, 
astfel, ca din concurența por
tarilor Spînu, Simion, Tudor, 
Diaconu să cîșitge... echipa 
națională. Iar toată lumea ca
de de acord cu „federalul"

DUCE LA...
Grințescu că bui 
muncă existent 
menținut și const 

Lung e drumu 
llmpladă, exclam, 
antrenorii, pe bu 
ei trebuind să „5 
din primele două 
neul.de calificări 
aprilie — 1 mai, 
pă caire să se sitr 
mai bune echipe 
tulul la turneul 
rile 1—8, din ca 
(20—27 august), t 
mind să-și dispu 
marea Întrecere d 
geles, In turneul 
re propriu-zls! Se 
trecerea din Beli 
tantă (și) pentru 
etapă pe acest dr 
lștii amintesc că 
evoluție a echipei 
proxima, In „Cup 
(14—17 aprilie), ■ 
luni, ceea ce e, m 
bă, cam mult, 1 
cred ei și creder 
turneu puternic 
Pentru simplul mr 
ne-a adus satisfac 
te aduce încă alt

neul.de
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slefon). 
calitate 
neu al 
le bas-
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Șl I.E.F.S. ȚINUTE IN ȘAH |

BUCU- 
&AȘOV 
Xtepția 
u con- 
recerea 
zultatul 
i final. 

jucat 
lentată.

Chva- 
.gan 6, 
4, Bod- 
re, rea
la 18, 

cicio

10, Keresztesi 2. Arbitri : I. 
Nun (București) și C. Aman- 
cei (Timișoara).

I.E.F.S. — RAPID BUCU
REȘTI 70—68 (29—40). Un alt 
meci lin care s-au consemnat 
numeroase egalități ; la sco
rul de 60—60, eliminarea ra- 
pldistei Mariana Kapelovies a 
slăbit potențialul echipei giu- 
leștene. Au Înscris : Măringuț 
33, Nicolau 13, M. Pană 10, 
Blîndul 6. Anghelina 6, Nicola 
2 pentru învingătoare, respec
tiv Bartha 20, Ivan 15, V. lor 
13, Kapelovies 10. Vintilă 4, 
Tom 4, Cr. Dumitru 2. Arbi
tri : Z. Raduly și C. Dumiira- 
che (ambii din București).

OLIMPIA BUCUREȘTI —

DE

, cind 
nal — 
Gabriel 

ameroa- 
rsul ci- 
aționale 
olimpic 

rti Ne- 
ul prin- 
>acitatea 
prilejul 
șl de 

ernațio- 
s-a tras 
.■va mă- 
uie la 
letbalis- 
irte din 

repre- 
versiadă 
jropean. 
■mat lo-
: Mag- 

a Bo- 
Lnnema- 
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MARE ANGAJAMENT
Bodea, Csilla Hoszu (Universi
tatea Timișoara), Cornelia 
Stochiță (Progresul București), 
Constanța Grigoraș, Mariana 
Oprescu (C.S.U. Prahova Plo
iești), Mibaela Pană, Luminița 
Măringuț (I.E.F.S. C.S.Ș. 4 
București), Gabriela Kiss 
(C.S.Ș. Mediaș, joacă, cu dublă 
legitimare, și la Comerțul Tg. 
Mureș) șl Mariana Bădinici 
(cu situația legitimării necla
rificată).

Acest lot constituie o bază 
de plecare, din păcate afectată 
acum prin indisponibilitatea 
unor jucătoare accidentate 
(Elena Filip, Constanța Grigo
raș, Gabriela Kiss), considera
te — pe bună dreptate — prin
tre componentele de bază ale 
echipei naționale. Apoi, este 
cazul Marianei Bădinici, care 
se poate pregăti in cadrul lo
tului, dar nu va juca în cam
pionat (deci nu 1 se va putea 
verifica pregătirea) pînă nu 
va fl lichidat litigiul de tran
sfer dintre cluburile Olimpia 
(care dorește să o legitimeze) 
șl Politehnica (al cărui refuz 
de a acorda dezlegare este 
ferm). Nădăjduim, însă, că 
jucătoarele accidentate se vor 
reface cit mai grabnic, Iar 
cele două unități sportive se 
vor pune de acord, astfel ca la
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TINERII PUGILIȘTI CONSTĂNȚENI | 
AU CUCERIT „CUPA F.R. BOX" • 

au. (Mlrcsa CHISLING — eo- I 
reap.).

«. in*  
H ajută

• AU JUCAT, AU CÎȘTIGAT... 
Vă prezentam astăzi alțl clțiva 
parttalpanțl a căror perseverență 
a fost răsplătită recent cu mari 
cîștlgurl obținute la LOZ ÎN 
PLIC, respectiv cu AUTOTURIS
ME „Dacia 1300“ : Elena Jucu, 
(Liipova, jud. Arad), Mihal Hagiu 
(Tuicea), VasUica Stoica (Bucu
rești), Marin Dincă (Segarcea), 
Grigor Codre (Negrești — Oas). 
Nicolae Suclu (Cluj-Napoca), Si- 
donla Ciobanu (Galați), Lidia Du
lău (Moreni), Vasile Tipa (Todî- 
reștl, jud. Suceava), Ionel Dra- 
gomir (Rlmndxru Sărat), Dumitru 
Buliga (Reșița), Maria Terheș 
(Sălaj). Succesele sint marii, se
cretul este mic : au jucat la 
LOZ IN PLIC

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO de astăzi, 10 deoetmbtrie 
1082, se televizează în direct. în- 
cepînd de la ora 17,25.

• CÎȘTIGURII.E TRAGERII 
LOTO DIN 3 DECEMBRIE 
1982. Categoria 1 : 1 varianită 
25% — autoturism Dacia 1300 ; 
categoria 2 : 1 variantă 100% 
a 25.550 lei și ÎO vairianite 25% 
a 6.387 lei ; categoria 3 : 17,75
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La Buzău a-a desfășura* * tur
neu*  final al „Cupei F.R. Box" 
pentru echipe de Juniori. In pri
ma gală s-au Înregistrat urmă
toarele rezultate : Ju<l. Constanța 
— jud. Timiș 7—« șl mwilcfpM 
București — jud. Dolj 8—1. Pen
tru finalta competiției s-au cali
ficat formațiile din Constanța și 
București. Rezultat Anal: S—4. 
Clșttgâ toace a „Cupei R.F. Box" 
a fost declarata echipa de pe 
Litoral, care »-a dovedit mat.. 
ttaără cu cîteva luni dec.lt cea a 
bucureștenilor. Iată REZULTATE
LE Înregistrate tn ordinea celor 
ÎS categorii, de la hîrtie la grea 
(Primii fiind trecuți tinerii pu- 
gfliștl din Constanța) : M. Iuse- 
tim b.p. Fl. Manea, A. lata p.p. 
FT. Tudor, R. Moraru p. ab. 1 
M. Rotaru, I. Tolopan b.p. G. 
Pavel, M. Calu, b.ab. 2 C. Tudor, 
Oh. Stoica b.p. I. Păun, G. Ciu
percă b.k.o. 1 Cr. Dumitru, Ad. 
Boțea p.p. N. Damtlotu, A. 
Oertechffl p. ab. S M. Bereserele, 
C. Simloneseu p.ab. 1 T. Panalt, 
M. Agavriloalel p.p. D. Negres- 

4DMINISIRAȚ1A Dt STAT LOTO PmOSPORI IWODriCAZA |

PROGRESUL BUCUREȘTI . 
55—39 (36—22). Absența Cor- I 
neliei Stochiță nu justifică I 
prestația foarte slabă a echi
pei Progresul. Au înscris : I 
Bîră 16, Froiter 12, Trie*  12, | 
Stingă 10, Ciubăncan 5 pentru 
Învingătoare, respectiv Pușca- I 
șu 16, Simioană 13, Ivăneseu I 
6, Tatu 4. Arbitri : FL Balo- 
șescu (Brașov) și AL Gnță ■ 
(Craiova).

VOINȚA BUCUREȘTI — | 
C.Ș.U. PLOIEȘTI 71—57 (44— I 
32), CRIȘUL ORADEA — CO- 1 
MERȚUL TG. MUREȘ 70—40 - 
(32—22), UNIVERSITATEA I 
CLUJ-NAPOCA — UNIVER- I 
BITATEA TIMIȘOARA 52—61 
(26—26).

Iile GHIȘA — coresp.

primul examen oficial de fi
nul viitor (turneul de califi- ■ 
care pentru campionatul eu- I 
ropean, programat să se I 
dispute la Cluj-Napoca, in 
luna aprilie) echipa României I 
să beneficieze de aportul unei I 
baschetbaliste de valoare re
cunoscută.

O altă măsură se referă 1» I 
modificarea formulei de desfă
șurare a campionatului 1982— ■ 
1983 (se vor desfășura cinci I 
turnee pe grupe valorice, in * 
loc de două tururi eu etape • 
săptămlnale și trei turnee), I 
scopul schimbării fiind crearea | 
unei perioade mai mari pen
tru pregătirea lotului național, g 
Referitor la acesta, la compo- | 
nența sa actuală, este necesar 
să precizăm că „ușile" lui I 
sînt deschise atît pentru in- I 
trare (a jucătoarelor care vor -1 
dovedi valoare ști ambiție, dar ■ 
care nu sînt, încă, Incluse in I 
lot), dt șl pentru... ieșire • 
(pentru acele baschetbaliste - 
care vor manifesta delăsare I 
sau Indisciplină). Importanța | 
deosebită a celor două mari 
întreceri Internaționale con- | 
stituie un imbold pentru bas- I 
ehetbalistele noastre fruntașe 
șl pretinde o mare responsa- I 
bllitate din partea tuturor ce- I 
lor în grija cărora se află ac- • 
tîvîtatea lotului național, în- . 
deosebi din partea federației I 
de specialitate și a eolectlvu- ■ 
Iul tehnic al echipei.

• A încetat din viață Lucian I 
Popescu. Vestea aceasta umple de I 
tristețe Inimile Iubitorilor «portului 
cu mănuși și nu numai ale lor. . 
Lucian Popescu, boxer de renu- I 
me mondial, a lost o stea de | 
primă mărime pe firmamentul 
sportului românesc. Deținător a • 
trei titluri profesionista de cam- I 
pion al KUropel (1931 — muscă. | 
1932 — cocoș, 1K9 — pană), el a 
fost șl unul dintre antrenorii ca- ■ 
re au contribuit la dezvoltarea I 
spartului cu mănuși, la perfar- I 
manțele obținute de boxerii ro
mâni ta marile competiții inter- | 
naționale (printre care camplo- I 
natele europene din 1989, cînd | 
Lucian Popescu l-a pregătit șl 
l-a condus din colț spre victo- | 
rle pe Aurel Dumitrescu, unul I 
din cel patru campioni români I 
al ediției).

LuciarcK Popescu nu mal este. | 
Dar prin ceea ce el a ffleut I 
pentru sportul românesc va ră- ■ 
mîne pentru noi o amintire lu
minoasă. | 

variante a 5.038 lei ; categoria _ 
4 : 33,50 varianta a 2.669 lei ; I 
categoria 5 : 139 variante a> 643 I 
lei ; categoria 6 : 281,75 varian
te a 314 lei ; categoria X : I 
1.853,25 variante a 100 Iei. Re- | 
port la categoria 1 : 486.615 leî. 
Autoturismul „Dacia 1300", de | 
la categoria 1. obținut pe un I 
bilet jucat 25%, a revenit par- 1 
ticipantului ILIE BRĂTIMA | 
din Brad, județul Hunedoara. I

PE MICUL ECRAN ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI ® ȘTIRI © ȘTIRI
VINERI 10 DECEMBRIE, ora 17 

(programul li) în cuprinsul emi
siunii „Stadion*  : Fotbal interna
țional — rezumatele meciurilor 
retur disputate miercuri în turui 
III al Cupei U.E.F.A. șl selecțluni 
din campionatele europene de 
gimnastică ritmică de la Sta- 
vanger (Norvegl a).

SÎMBATA 11 DECEMBRIE. în 
cuprinsul emisiunii „La sf£rjit de 
săpfămînă**  : Retrospectiva cam

DUPĂ VICTORIOASA
DUBLĂ-MANȘĂ CU GIRONDINS DE BORDEAUX

(Urmare din peg 1)

în dubla întîlnire cu Bordeaux.
Cîteva telefoane primite în 

cursul dimineții de joi din par
tea unor cititori care nu au vă
zut meciul la TV și nu au au
zit transmisia radiofonică 
ne solicită o scurtă cro îologie 
a partidei. O facem cu plă- 
oere, corespondenții noștri a- 
trăgîndu-ne discret atenția că 
era Marconi (radio-tele-video) 
n-a preluat total funcțiile erei 
Guttenberg, cînd in orașele 
noastre natale existau două sau 
trei aparate de radio „Mende" 
sau „Blaupunkt". Deci...

...Min. 5. Cămătanu e pe punc
tul de a înscrie, dar e blocat 
de Trăsor.

Min. 12. Crișan ratează re
luarea, la o frumoasă centrare 
a lui Cămătaru.

Min. 15. O frumoasă acțiu
ne Giresse-Memering, ultimul 
ratînd din poziție bună.

Min. 17. Primul șut la poar

„Cămătaru este un jucător care poate fine 
tn >pate o echipă întreagă" (Jan Kaiser).

PE CINE ALEGEȚI ?

Pentru cltHorll noștri, xublectu! principal este acum r 
cu cine va Juca In prlmâvarâ Universitatea Craiova î 
Ptnd la aflarea răspunsului — sub forma bilețelului care 
vo fi scos cal din urna cu numele celor opt formații 
caNffoa-te în turul al IV-lea al Cupei U.E.F.A. — iatâ o 
bazâ de... discuții : palmaresul concurentelor tn actua
la ediție a competiției continentale :

Bohemians Prcga ! 5-0 și 2—1 cu Admira Wacker 
Yiena, 0-0 și 4-0 cu St. Etienne, 2-2 și 2—1 cu Ser
vește Geneva.

Anderlecht Bruxelles : 3-0 și 3-1 cu Kuopio (Finlan
da), 4-0 și 2-3 cu F.C. Porto, 6-1 și 0-1 cu Sarajevo.

Kaiserslautern î 3-0 și 1—0 cu Trobzonspor, 2—1 și 2—0 
cm Napoli, 0-1 ș» 4-0 cu Sevilla.

Benfica : 2—1 șl 2—1 cu Betis Sevilla, 2-0 și 2-1 cu 
Lockeren, 1-1 și 4-0 cu F.C. Zurich.

Roma : 3-0 și 1—3 cu Ipswich Town, 1—0 și 4-3 cu 
NSrkfipIng, 0-1 șl 2-0 cu F.C. K3ln.

Dundee t 1—1 și 2-0 cu Eindhoven, 3-1 și 0-0 cu Vi
king Odo, 2—1 și î-1 cu Werder Bremen.

Valencia î 0-0 și 2—1 cu Manchester United, 1—0 și 
0-0 cu Banik Ostrava, 0-0 șl 2-0 cu Spartak Moscova.

Universitatea Craiova : 3—1 și 0-1 cu Fiorentina, 2-0 
yt 3-0 cu Shamrock Rovers, 0-1 șl 2-0 cu Bordeaux.

Celle mal puternice concurente ale Universității Cra
iova ar H - în ordine - Bohemians, Roma șl Valencia. 
Dv. ce părere aveți î Pe efine alegeți î Bineînțeles pînâ 
la deciila sorților, pe care o vom cunoaște astăzi la 
amfazâ, după reuniunea de la Zurich a comisiei compe
tițiilor europene, care va stablM programul din sezonul 
de primăvară pentru toate cele trei Cupe.

tă (cap Ungureanu), ceea ee 
sugerează încleștarea primului 
atent de oră, în care craiove
nii nu-și găsesc ritmul, poate 
pentru faptul că- „dirijorul" 
Bălăci (sever nwcat de Thou- 
venel) își asumă prea multa 
mneini.

Min. 27. Cri șan scapă singur, 
dar nu mal are forța nece
sară unei centrări simple, la 
Cămătaru, liber.

Min. 39. Golul lui Țlcleanu, 
după trei eornere consecutive.

Min. 45. Negriiă, anonim pînă 
atunci, apare la rampă cu un 
șut puternic.

Min. 55. Șut bun Ginesse, la 
capătul a zece minute de ver
vă a francezilor.

Min» 56. Bombă Martinez.
Min. 60. Martinez, „peste".
Din acest moment începe for- 

eingul extraordinar al Craio- 
vei.

Min. 65. Marea ocazie ratată 
de BaJacl, care a avut la dis
creție întregul ecran al por
ții. după o trecere „de vis" 
pe lingă Trăsor, epuizat de 
sprinturile de rutier ale Iul 
Cămătaru.

Min. 69. Seria de ratări, în 
rafale ; bara lui Crișan I

Min. 70. Capul „de film" al 
lui Cămătaru, care pentru mulți 
a fost gol, dar acest lucru “u 
se poate susține cu tărie.

Min. 80. Șuturi... șuturi... șu
turi... la poarta lui Huffier.

Prelungiri.
Min. 94. Șut Bălăci din late

ral, corner Ruffier. .
Min, 97. „Cap" Cămătaru.
Min. 101. Golul lui Geolgău, 

pionatului mondial de fotbal Spa
nia ’82 (partea I) — emisiune 
realizată și prezentată de Cris
tian Top eseu.

DUMINICA 12 DECEMBRIE, ora 
17,30 : Handbal masculin, M.inaur 
Bala Mare — Empor Rostock, în 
cadrul ,,Cupei I.H.F.“ (comenta
tor — Sorin Satmari) ; ora 19,30 
(programul !T) : /„Teleramâ sport" 
— emisiune de Dumitru Tăuă- 
8CSCU. 

care a plonjat la mingea cu 
boltă a lui Irimescu.

Min. 104. Momentul de răs
cruce al barei lui Specht, su- 
gerînd că fotbalul este un joc 
al tuturor posibilităților...

Min. 108. Ocazie bună a lui 
Țigana, de pe stingă. Lipsa de 
forță a vedetei din Mali și-a 
spus cuvîntul (Țigana a ratat 
într-o situație similară, de pe 
dreapta, la capătul puterilor, 
în cadrul „bătăliei de la Se
villa", la 3—3 cu... Rumme- 
nigge.

Min. 109. Ratează Cămătaru 
din poziție bună.

Min. 111. Bălăci, „peste", 
după care ambele echipe sînt 
groggy in picioare, la capătul 
unor eforturi devenite inu
mane...

★
Cîteva cuvinte despre jucă

tori.
Lung, mai puțin sigur ca la 

Bordeaux. Rămine, per total, 
unul din pilonii calificării. Și 
cînd te gindeștl că nu demult 
Craiova Începuse tratativele 

eu Ducadam. Bravo, Silviule !
Negriiă • apărut în joc la 

jumătatea meciului, manifes- 
tînd o prudență exagerată în 
fața lui Memering.

Tilihoi, nerefăcut, handica
pat la detentă, are marele me
rit de a fl intrat curajos „la 
greu". în perspectiva turului 
IV, atenție la duritățile exce
sive.

Ștefăncscu, impecabil, deta
șat, suplu, mereu prezent in 
momentele cele mai grele.

Ungureanu, viguros, neobo
sit, autoritar în acțiunile ofen
sive.

Țieîeanu. Cuprins de frene
zia jocului, simbol al dina
mismului echipei cralovene. 
Progres tehnic de la o zi la 
alta.

Donose a părut obosit după 
marele său meci de la Bor
deaux.

. Irimescu — mereu gata de 
luptă, cu destule „paravane" 
create pentru plecările lui Bă
lăci.

Bălăci — neinspirat și ener
vat în prima repriză de mar
cajul „feroce" al Iul Thouve- 
nel, s-a desprins în partea a 
doua, încheind partida la ni
velul său maxim.

Crișan — mult sub nivelul 
său, a așteptat prea mult „so
luțiile pe metru patrat", fiind 
mereu în spatele Iul Bracci.

Cămătaru — cel mal bun 
jucător cralovean pe ansam
blul celor 210 minute de joc. 
Jean-Phillppe Rethacker, după 
meci : „în momentul de față 
nu există mulți centri de va
loarea Iul Cămătaru". Un sin
gur reproș : cartonașul galben,

e FINALA MCUPEI A 35-A A- 
NI VERS ARE A' PROCLAMĂRII 
REPUBLICII" se va disputa mii- 
ne, de la ora 14, pe stadionul 
Steaua, între echipele STEAUA 
și CHIMIA RM. V1LCEA.
• MINTFOTBAL LA BUZĂU. 

Comisia județeană de fotbal și 
clubul F.C. Gloria Buzău orga
nizează, sîmbătă și duminică, o 
atractivă competiție de minifot- 
bai la care vor participa divizio
narele „C" Metalul și Chimia 

pentru care va lipsi în prima 
manșă a turului IV.

Geolgău — Joc de clasă. A 
avut rolul lui Rummenigge 
din amintita semifinală R. F. 
Germania — Franța.

Cîrțu — o vioară grațioasă, 
care nu s-a prea auzit, pentru 
că în arenă se aflau trompe
tele gnenadirilor.

★
Universitatea Craiova a fă

cut o foarte bună dublă-man- 
șă în duelul cu Girondinii. 
EA S-A CALIFICAT LA 
BORDEAUX (!), cînd a jucat 
un fotbal ne-meridional, de 
mare forță și angajament fi
zic, care spulberă ideea că 
fotbaliștii noștri pot juca doar 
din fentă și pase. Bineînțeles 
că în perspectiva turului pa
tru craiovenii pot face perfec
ționări la mai multe capitole. 
E vorba, in primul rind, de 
mai buna susținere a lui Că
mătaru, care nu va putea fi 
la infinit „capul de coardă" 
spre care — uneori — se uită, 
admirativ, cu mină streașină 

la ochi, alții. în al doilea rînd, 
este momentul ca și Crișan să 
ajungă din urmă plutonul 
pierdut. Soluția de miercuri, 
„găsită" în ultimul moment, a 
stat la baza... crispării craio- 
vene din prima jumătate de 
oră. A fost, dealtfel, o soluție 
care a subapreciat — în mod 
surprinzător — coeziunea „tru
pei de la Bordeaux". Din feri
cire, curajul și tinerețea lui 
Geolgău (care îl dominase pe 
Bracci la Bordeaux) au făcut 
corectura necesară într-un mo
ment cînd s-ar fi putut să fie 
prea tîrziu.

Așa s-a Încheiat acest meci 
memorabil, la care au venit 
oameni din toată țara — am 
călătorit la întoarcere cu su
porteri veniți de la Suceava și 
Brașov, Iar la masa presei am 
avut ca vecin un economist 
din Mangalia, venit cu al ți 16 
tovarăși de drum, prin OJT 
Constanța. De ce ați făcut alî- 
ta drum, oameni buni ? „Ani 
Venit și pentru Florența, și 
pentru Bordeaux. Am venit, 
toată provincia, pentru că 
Gheorghiță Geolgău e din 
Pielești, iar Bălăci din Bistreț. 
Pe vremuri, naționala era a 
Bucureștiului. Acum e a tutu
ror !“ Vorbea un oltean — 
atît cel din Suceava, cit și cei 
din Mangalia erau' mai ales ol
teni — dar asta ne-a făcut să 
descoperim că la Florența a 
jucat meciul întreg un singur 
jucător care evoluează în Bucu
rești : Iorgulescu, născut
și el la... Giurgiu. Același 
Iorgulescu care miercuri, la 
Craiova, avea lacrimi în ochi 
cînd ne-am adunat după joc 
în primitorul atrium al Uni
versității Craiova...

A.S.A. din Buzău, Olimpia Rm. 
Sărat' și divizionara „B“ Gloria. 
Iată și programul întrecerii : 
Olimpia — Cliir.ua A.S.A. și Glo
ria — Metalul, sîmbătă, de la 
ora 16. ■

Duminică, de ia ora 11, se vor 
Întâlni învinsele între ele și apoi 
învingătoarele clin prima zi. Com
petiția, dotată cu „Cupa a 35-a 
aniversare a proci amarii Repu
blicii", se va desfășura în sala 
de sport Dacia.

Cliir.ua


A VIIi-41 edific a CM. de handbal Icmiata După sferturile de finală ale Cupei U.E.F.A.

DUPĂ O ZI DE ODIHNA, 
AZI ROMÂNIA - CONGO

8 ECHIPE (din 8 țări) AU RĂMAS ÎN CURSĂ...

BUDAPESTA, 9 (prin tele
fon). După două runde și îna
intea' altor două din turneele 
finale ale celei de a VIII-a 
ediții a campionatului mondial 
feminin de handbal, echipele 
au avut joi zi de odihnă. Es
te un fel de a spune odihnă, 
pentru că toate cele 12 forma
ții s-au antrenat intens, spor
tivele și antrenorii fiind domi
nați intens de importanța In- 
tilnirilor care urmează.

Echipa noastră, care locuieș
te la Budapesta și face „nave
ta" spre localitățile unde il 
sînt programate partidele, iși 
trăiește insatisfacția de a nu-și 
fi atins ,elul. Poate că acest 
sentiment constituie și cauza 
inconstantelor evoluții din 
„turneul subsolului", dar în 
mod sigur nici valoarea sa nu 
este aceea pe care am aștep
tat-o. Handbalistele noastre au 
vineri un meci ușor, cu Con
go, sîmbătă fiind programat 
derbyul acestui turneu, meciul 
România — Norvegia, care va 
decide dacă vom obține sau 
nu locul I in acest turneu se
cundar.

Rezultatele rundei a Il-a a 
turneelor finale:

U.R.S.S. — Iugoslavia 21—19 
(10—8), Ungaria — Coreea da 
Sud 31—25 (18—12) și R. D. 
Germană — Cehoslovacia 23— 
18 (14—7), în turneul pentru 
locurile 1—6;

Stop-cadru DANIEL WASZKIEW1CZ (Polonia)
Alături de Vasile Stingă (România), Frank Wahl (R. D. Ger

mană) și Vladimir Belov (U.R.S.S.), printre handbaliștll care s-au 
distins la „Trofeul Carpați", impresiontndu-i pe spectatorii bu- 
zoienl și pe specialiști, s-a aflat și polonezul Daniel Waszkie- 
wiez.

In vîrstă de 26 de ani (îi va împlini la 7 ianuarie 1983), înalt 
de 1,90 m și avînd o greutate de 88 kg, Daniel Waszkiewica 

' are o vastă experiență internațională. Interul reprezentativei 
Poloniei și al formației de club G.K.S. Wybrzeze a evoluat de 
158 de ori în echipa națională, cea mal bună performanță fiind 
medalia de bronz cucerită în acest an la campionatele mon
diale găzduite de R.F. Germania.

Care sînt atuurile lui Daniel 7 In primul rînd, o multitudine 
de procedee de aruncare. El trage din mișcare și .de pe loc, din 
săritură și de pe picioare, de sus, de la șold șl pe jos, avînd 
în plus și o aruncare înșelătoare, cu mingea ținută între palmă șl 
antebraț, zvîcnirea este surprinzătoare, viteza de aruncare și 
forța asigurîndu-i posibilitatea de a Înscrie foarte multe goluri.

Ce îți dorești Daniel Waszkiewicz în viitor 7 „O medalie olim
pică la Los Angeles, pentru că la J.O. din 1988 se va spune, 
cu siguranță, că sînt prea... bătrîn !«. (h. n.)

UN NOU ORGANISM 
SPORTIV 

INTERNAȚIONAL
LAUSANNE. Miercuri, la sediul 

C.I.O., a avut ioc reuniunea de 
constituire a Asociației olimpice 
internaționale pentru cercetarea 
medico sportivă. Noul organism 
iși propune stimularea cercetării 
științifice în domeniul sportului, 
popularizarea rezultatelor obținu
te etc. Președinte al asociației a 
fost ales însuși președintele 
C.I.O., Juan Antouio Samaranch, 
iar ca administratori : Monique 
Beiiioux (director al C.I.O.), An
selmo Lopez (director onorifio al 
Solidarității olimipce) și profeso
rii Wolfgang Baumann (R.F.G.), 
Arnold Beckett (Marea Brltanie) 
și Yoshio Kuroda (Japonia).

CALEIDOSC
★ Prima ediție a campionatului mondial 

de tir cu arcul, tn duda vechimii acestui 
sport, a avut loc abia în “anul 1931 (1—3 
septembrie), la Lvov Concursul individual 
a fost cîștigat de polonezul Michal Sa- 
wirRj cu 478 pe (pe- locul doi... o arcașă, 
Janina Kurkowska-Spychajowa din Po- 
lonia cu 467. p), iar pe echipe a învins for
mația Franței ou 1277 p, urmată de repre
zentativa masculină a Poloniei cu 1245 p 
și de cea feminină a Poloniei cu 1163 p. 
Intîiul campionat european al arcașilor s-a 
desfășurat în 1968 !

★ întrecerea olimpică a halterofililor de 
categorie muscă (pînă la 52 kg) a avut loc 
pentru prima oară la Mtlnchen, în 1972. 
Tot atunci s-au aflat la debut și „super- 
greii“, adică halterofilii de peste 110 kg, 
cărora. în mod oficial, li . -a creat o ca
tegorie a lor. căci pînă atunci concuraseră 
alături de „grei". Primii campioni olimpici 
ai noilor categorii au fost polonezul Zyg- 
munt Smalcerz cu 337,5 kg și, respectiv, 
sovieticul Vasili Alekseev cu 640 kg. Re
zultatele au fost obținute la triatlon (smuls, 
îmipns și aiuncat), prezent pentru ultima 
oară pe programul olimpic (de atunci s-a 
renunțat la stilul împins).

★ Filostrat (aproximativ 176—249 e.n.) din 
Lemnos ne-a lăsa-1 o carte foarte impor
tantă „De arte gymnastica® (despre gim
nastică) în care prezintă, în amănunt, Is
toricul și tehnica exerdțlllor gimnastice, 
orecum șl sfaturi adresate sportivilor. Po
trivit autorului, gimnastica este știința care 
cuprinde medicina șl pedotrlbia, ceea ce

începuturiOP»
Impune o colaborare latre preocuparea ști
ințifică șl cea pedagogică. Filostrat a fost 
adeptul exerclțiilor atletice, a căror valoare 
ar fi superioară gimnasticii Igienice, reco
mandată de medici !

★ In 1896 guvernul elen a emis prima 
serie de timbre ollmpioe, 12 valori In stil 
clasic, reprezentlnd scene din Olimpiadele 
antice. Următoarele 4 ediții ale J.O. (eclip
sate de marile tlrgurl și expoziții interna
ționale in timpul cărora au fost organi
zate) n-au mal avut astfel de timbre.

* Norvegianul Sondre Nordheim, din 
Morgedal, provincia Telemark, vine la 
Christiania (Oslo), în 1868 parcurgînd pe jos 
200 km, In timp de 4 zile, pentru a lua 
parte la o Întrecere de sărituri cu sch i urile. 
El reușește o săritură de 19 m, rezultat 
care constituie punctul de plecare a unui 
record pe care anii șl. evident, schiorii 11 
vor mări continuu. Pînă una, alta cea mal 
lungă săritură de la trambulină măsoară 
aproape 200 metri.

* în 1929, marele dirijabil „Graf Zeppel- 
lin" reușește, în premieră mondială, Încon
jurul globului tn 69 ore de zbor, cu escale, 
pe ruta Berlin — Tokio — Los Angeles — 
New York — Berlin.

★ Primul autodrom a fost amenajat In 
anul 1902, la Broklands, în Anglia, șl fo
losea pentru diferitele Încercări ale con
structorilor de automobile, ca șl pentru 
tentativele de record. La 8 noiembrie 1909, 
pe acest autodrom. pilotul englez V. He- 
mery, la volanul unul „Lightning Benz" a 
realizat viteza de 202,6 km/h fiind primul

S.U.A. — Congo 19—16 (9—7), 
România — R. F. Germania 
18—18 (9—7) și Norvegia — 
Bulgaria 22—19 (10—7), în tur
neul pentru locurile 7—12. In 
urma acestor rezultate, clasa
mentul arată astfel:

Ion GAVR1LESCU

1. U.R.S.S. 3300 59-54 6
X Ungaria 3 2 1 0 68-59 5
3. Iugoslavia 3201 68-62 4
4. R.D.G. 3111 54-50 3
5. Coreea da S. 3 0 0 3 71-81 0
6. Cehoslovacul 3003 51-65 0

7. Norvegia 3 3 0 0 75-46 6
8. R.F.G. 3 2 1 0 68-43 5
9. România 3210 71-50 5

10. S.U.A. 3102 47-76 2
11. Bulgaria 3003 51-58 0
12. Congo 3 0 0 3 40-79 0

Runda a treia a turneelor fi
nale programează vineri ur
mătoarele partide:

R. D. Germană — Coreea de 
Sud, U.R.S.S. — Cehoslovacia 
și Ungaria — Iugoslavia, ta 
turneul pentru locurile 1—6, 
toate meciurile disputindu-se 
la Budapesta;

S. U.A. — Bulgaria (la Sze- 
kesfehArvăr), Norvegia — R.F. 
Germania (la Veszprăm) șl 
România — Congo (la Kecs
kemet). Partida echipei noastre 
va Începe la ora 17.

COMPETIȚIILE EUROPENE
Situația la zi în competițiile 

continentale de baschet: 
„Cupa campionilor europeni*  
(echipe masculine) : în turneul 
final s-au calificat 6 formații 1 
Ford Cantu, Billy Milano, 
Ț.S.K.A. Moscova, Real Ma
drid, Maccabi Tel Avlv, Clbo- 
na Zagreb. în primul joc : 
Ford Cantu — Billy Milano 
69—63. „Cupa cupelor" (echipe 
masculine) : două grupe de 
cîte 4 formații : „A", Barcelo
na — Nashua Den Bosch 82— 
59, Hapoel Ramat Gan — 
Scavolini Pesaro 103—105 ; 
„B“, Olimpia Ljubljana — 
Inter Bratislava 97—90, VI- 
lleurbanne — MAFC Budapes-
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Cu meciurile retur ale opti
milor de finală ale Cupei 
U.E.F.A. s-a încheiat stagiu
nea din acest an a competiții
lor continentale rezervate e- 
chipelor de club.

Cum era de așteptat, șapte 
și cele opt meciuri au con
semnat victoria gazdelor, dar 
numai șase dintre acestea au 
obținut calificarea, căci Sara
jevo a invins neconcludent pe 
Anderlecht, cu 1—0, după ce 
în tur belgienii cîștigaseră cu 
6—1 I Werder Bremen — sin
gura surpriză ! — n-a putut 
trece acasă de Dundee United

Primul gol al lui A.S. Roma, tn 
fost înscris de Iorio (min. 55) 

(1—1). Mai mult chiar, scoție
nii au condus cu 1—0, califi- 
cîndu-se datorită victoriei din 
prima manșă (2—1).

Prin urmare, se cunosc for
mațiile care-și continuă dis
puta, la primăvară, în „sfer
turi". Rareori s-a întîmplat 
ca în Cupa U.E.F.A. cele opt 
formații rămase în cursă, in. 
„sferturi", să reprezinte, ca 
și acum, tot atîtea țări ! Uni
versitatea Craiova (ROMA
NIA), Bohemians Praga (CE
HOSLOVACIA), S. C. Ander
lecht (BELGIA), F. C. Kaiser
slautern (R. F. GERMANIA)^ 
Dundee United (SCOȚIA), 
C. F. Valencia (SPANIA), 
A. S. Roma (ITALIA) șl Ben-

ta 85—73. „Cupa Koraci" (e- 
chipe masculine) : In cele 4 
grupe ale etapei finale au fost 
repartizate 16 echipe : „A"l
T.J. Ostrava — Banco di Rama 

70—73, Limoges — St. roșie 
Belgrad 80—78 ; „B“ : Tours
(Franța) — Zadar (Iug.) 104— 
81, Zaragoza — Malines (Bel
gia) 81—73 ; „C“, Monaco — 
Dinamo Moscova 86—89, Par
tizan Belgrad — Juventud 
Badalona 117—97 ; „D“, Sebas
tian! Rieti (Ital.) — Sibenka 
Sibenic (Iug.) 80—81, USC 
Bayreuth (R.F.G.) — E. B.
Orthez (Fra.) 74—81.

„Cupa campionilor europeni" 
(echipe feminine) : cele 8 for
mații calificate pentru faza 

fica Lisabona (PORTUGA
LIA).

TRIEREA A FOST ASPRA. 
DAR CORECTA, DACA ȚI
NEM SEAMA DE VALOA
REA PROMOVATELOR (ȘI 
DE ȚĂRILE PE CARE LE 
REPREZINTĂ), ACESTEA FA- 
CÎND PARTE DIN ELITA 
FOTBALULUI EUROPEAN. 
Cîteva fapte stat edificatoare 
dacă avem ta vedere poziția 
lor ta actualele campionate 
naționale : Bohemians Praga 
(cu 7 Internaționali ta noua 
reprezentativă a Cehoslova
ciei), A. 8, Roma și Benfica 

meciul eu T.C. K6ln (2—0), a
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Lisabona sînt, în prezent, în 
fruntea clasamentelor în țările 
respective ta timp ce Univer
sitatea Craiova, S. C. Ander
lecht, Dundee United, C. F. 
Valencia șl F. C. Kaiserslautern 
joacă un rol fruntaș.

Trecînd la unele „momente" 
ale jocurilor de miercuri, vom 
sublinia faptul că, de pildă, 
A. 8. Roma s-a calificat abia 
ta min. 88, cînd celebrul bra
zilian Falcao a Înscris al doi
lea gol în poarta lui F. C. 
Koln (2—0). Bohemians Pra
ga, după acel 2—2 realizat la 
Geneva, a trecut totuși prin 
mari emoții ta partida cu 
Servette, fiind condusă pe te
ren propriu (Deca stel), egali nd 

DE BASCHET
finală au fost repartizate In 
două grupe : „A", Honting
Zagreb — Asniăres (Fra.) 80— 
71 ; mai fac parte Daugava 
Riga șl Slavia Praga ; „B“,
BBC Coxyde (Belg.) — Agon 
08 DOsseldorf 57—109 ; mai 
fac parte Spartacus Budapesta 
șl Vicenza (Italia).

„Cupa Lilliana Ronchettl" (e- 
chlpe feminine): trei grupe a ci
te 3 formații : „A“, Sparta Pra
ga — BSE Budapesta 81—79, 
Montferrandaise (Fra.) ; „B“, 
Partizan Belgrad — Spartac 
Moscova 72—129, Tungsram 
Budapesta ; „C“, Lokomotiv
Kosice — Steaua roșie Belgrad 
89—73, Stade Franțais Paris.

„Toți !f*  c*  partea succeselor, lor lr>- 
fringorile se trec numai pe seama al
tuia-.

Publius Cornelius TACIT (55—120 e.n.) 
Istoric fi om politic roman

automobilist care a depășit 200 de kilome
tri pe oră. Alte etape istorice ale recor
dului mondial de viteză au fost : 300 km/h 
La 2 martie 1927 H. Segrave („Sunbeam") 
327,9 km/h ; 400 km/h la 24 februarie 1932 
M. Campbell („Napier Campbell") 408,6 
km/h ; 500 km/h la 19 noiembrie 1937 G. 
Eyston („Thunderbolt") 502,2 km/h ; 600
km/h la 16 septembrie 1947 J. Cobb („Na
pier Railton") 634,3 km/h ; 800 km/h la 27 
octombrie 1964 A Arfons („Green Monster"
— cu reacție) 875,5 km/h : 900 km/h la 15 
noiembrie 1965 C. Breedlove (,,Spirit of A- 
merica Sonio I" — cu reacție) 966,3 km/h ; 
1 000 km/h la 23 octombrie 1970 G. Gabellcb 
(„Blue Flame") 1014 km/h. Recordul abso
lut pentru automobile cu transmisie clasică 
aparține lui William Summers („Golden
rod") de la 12.11.1965 și este de 655,6 km/h.

★ Mai înainte de a fl devenit o gimnastă 
de reputație mondială, brașoveanca Elena 
Leușteanu a fost atletă șl a deținut chiar 
recordul național de senioare la pentatlon î 
înălțime — 1,43 m, suliță — 31,75 m, 100 m
— 13,8 s, greutate — 10,62 m, lungime — 
4,98 m. Recordul său de 3191 p a fost în
registrat într-un concurs la Brașov la 6 
iunie 1953,

Romeo VILARA

Înainte de pauză (Cermak) șl 
cîștigînd abia in min. 88, gra
ție unui penalty transformat 
(Pryloznc) I Singura repre
zentantă a fotbalului vest- 
german calificată, F. C. Kai
serslautern, a surclasat, neaș-

ASTAZ1, TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU SFERTURILE DE FINALA

Azi, la Zilrlch, la sediul
U.E-F.A-, va avea loc tragerea la 
sorți a meciurilor din sferturile 
de finală, programate anul vii
tor la i șl 16 martie. In cela 
trei competiții continentale.

.CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" : Dinamo Kiev, D.C. Li
verpool, Aston Villa, Widzew 
Lodz, Juventus Torino, Hambur
ger S.V„ Soprting Lisabona, Real 
Sociedad San Sebastian.

„CUPA CUPELOR" : C.F. Bar
celona, Austria Viena, Paris St. 
Germain, Bayern Miinchen, In- 
ternazlonale Milano, Waterschei, 
F.C. Aberdeen, Real Madrid.

„CUPA U.E.F.A." : Universita
tea Craiova, A.S. Roma, Bohe
mians Praga, S. C. Anderlecht, 
Benfica Lisabona, Dundee United, 
C.F. Valencia, F. C. Kaiserslau
tern.

teptat, pe F. C. Sevilla (4—6), 
prin golurile lui Nilsson, 
Geye, Brehme și Eilenfeld, *-  
celașl scor inregistrindu-se șl 
în partida Benfica — F. C. 
ZQrich, în care lusitanii și-au 
adjudecat victoria prin punc
tele lui Filipovici, Diamantlno 
șl Nene (2). Aceste scoruri re
levă forța de ■ joc pe teren 
propriu, dar să nu o uităm 
nici pe Anderlecht, care - 
prima manșă a marcat de S 
ori în poarta lui Sarajevo. în 
fine, F. C. Valenoia și-a ad
judecat victoria, 2—0 cu Spar
tak Moscova, grație punctelor 
înscrise de renumițil Solsona 
și Kempes.

întrebarea pe care ne-o pu
nem acum — și la care vom 
primi răspuns astăzi în jurul 
amiezii — este următoarea i 
cine va fi adversara Universi
tății Craiotui ?

Ion OCHSENFELD

TELEX
ATLETISM 0 La Vancouver a 

încetat din viață Harry Jerome, 
sprinter canadian, corecordmv» 
mondial la 100 m în (10,0) din 10 
pină în 1968, medaliat cu brons 
la Jocurile Olimpice de la Tokio. 
Jerome avea 42 de ani și suferea 
de tulburări nervoase.

BOX • Campionul mondial 
profesionist la categoria grea 
(versiunea WBA), americanul Mi
ke Weaver (30 de ani), își va 
pune titlul în joc în această sea
ră, la Las Vegas, în fața compa
triotului său Michael Dokes (24 
de ani), Bookmakeril II In
dică favorit pe Dokes (ne
învins în carieră) cu cota 
de 3 la 1. O Campionul mon
dial al categoriei super-semi- 
mijlocle, Tommy Hearns, acci
dentat în meciul pentru titlu ca 
portoricanul Wilfred o Benitez (cîș- 
tigat la puncte) este indisponi
bil trei luni.. Hearns are o întin
dere de ' ligamente la mîna 
dreaptă.

CICLISM © Clclocrosul de Un
gă San Sebastian a fost cîștigat 
de olandezul Hennie Stamsnljder 
(18,8 km în 1 h:02,43).

FOTBAL • La Novisad, echi
pa olimpică a Ungariei a învins 
cu 2—1 (1—1) pe Vojvodina. O La 
Chlclayo (Peru), selecționata Po
loniei a terminat la egalitate 
(0—0) cu echipa de primă divizie 
Juan Aurich.

HOCHEI PE GHEATA • La 
Torun, In meci amical. Polonia 
a întrecut Olanda cu 8—6 (3—2, 
2—4, 3—0).

SCHI $ Slalomul uriaș femi
nin de la Val d’IsSre (Criteriul 
primei zăpezi) a fost cîștigat de 
elvețian ca Erika Hess, cîștigă- 
toarea de anul trecut a „Cupei 
Mondiale", cu 2:22,12. Tn continu
are : Tamara McKinney (S.U.A.) 
2:22,87, Hanni Wenzel (Liechten
stein) 2:23,66, Elizabeth Kirschler 
(Austria) 2:23,85. Combinata a 
tost cîștlgată de Kirschler 22,07 p, 
urmată de McKinney 25,60 p șl 
Hess 28,36 p. în clasamentul ge
neral al „Cupei mondiale" con
duce Kirschler cu 47 p, urmată de 
Hess șl McKinney cu cîte 40 p, 
Wenzel 27 p etc.

SCRIMA • Proba ferninină de 
floretă a concursului de la Var
șovia a fost cîștigată de Brlgît 
Eisenhardt (R. D. Germană), lar 
cea masculină a revenit polone
zului Pytel.

ȘAH A Korcinol a cîștigat a 
treia partidă a medului cu Tlm- 
man și conduc® cu 2—1.

TENTS • La Torino, în meet 
demonstrativ: McEnroe — Wllan- 
der 6—4, 5—7, 7—5. • Tn turneul 
feminin de la Richmond: Virgi
nia Ruzlcl — Sandy Collins 6—3, 
6—4, Austin — Horvath 6—0, 6—1, 
Jausovec — Mechlzuki 3—6, 6—3, 
5—0 Gadusek — Phelps 4—6, 6—4,


