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eurlnd m 
in plini

Ne-am aflat de 
Hunedoara, orașul 
dezvoltare străjuit de furnale
le fumeginde ce grăiesc da 
ani și ani despre hărnicia oa
menilor de pe aici. Oameni 
dăruiți trup și suflet muncii, 
progresului țării, creșterii a- 
vuțiel naționale. I-am văzut 
pe mulți dintre el Ieșind da 
la lucru, plimbîndu-se pe 
străzi cu copiii, cu Întreaga 
familie, i-am intilnit pe tere
nurile de sport...

Evident, am rămas mai mult 
in preajma celor care, pentru 
fortificare și destindere, ișl 
petrec o parte din timpul lor 
liber pe stadioane, în drume
ții, a celor care — deși mereu 
prezenți în producție, _ unde 
impresionează prin hărnicie 
— ajung chiar în sfera spor
tului de performanță. Iată, de 
exemplu, patru dintre aceștia. 
Cu ajutorul tovarășilor lor de 
muncă, le putem creiona por
trete edificatoare în ceea ce 
privește dragostea lor de mun
că, și, în egală măsură, da 
sport. Nicolae Szilaghl, com
ponent al lotului divizionar 
„A“ de popice, al clubului 
Metalul, este lăcătuș de între
ținere la secția turnătorie a 
Uzinei nr. 5 de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara Nicolae, 
sprijinit de maistru] său, Io
sif Soos, a devenii un apre
ciat lăcătuș al Secției de în
treținere mori nisip și benzi 
de transport. Fapt cu atît mai 
lăudabil cu cit lăcătușul de 
care vă vorbim poartă cu cin
ste și un alt titlu : acela de 
maestru al sportului. 
Dclibașa, luptător, 
pion la „speranțe" 
1982, membru al 
sportive Constructorul 
el maestru al sportului — esta 
un apreciat topometrist la 
Șantierul 2 Montaj din cadrul

loan 
vicecam- 
In anul 
asociației

—

Intreprinderii de construcții 
siderurgice Hunedoara. Un al
tul dintre cel Intilnițl este 
Nicolae Anghel, forjor, mem
bru într-unul din comitetele 
de secție ale I.C.S.H. Este u- 
nul dintre cel mal buni acti
viști ai asociației sportive 
Constructorul, un pasionat 
sportiv care a organizat în 
secție echipe de fotbal, tenis, 
șah, volei, ce au concurat, cu 
succes, în campionatele de 
secție inițiate în cadrul „Da- 
ciadei", în competiția republica
nă dotată cu „Cupa construc
torului". Ultimul despre care 
vrem să vorbim este Adrian 
Vasile, lăcătuș vagoane la U- 
zina nr. 7 a Combinatului si
derurgic Hunedoara, dar și 
jucător de volei în lotul lăr
git al divizionarei „B“ Meta
lul. Inginerul Virgil Puchl- 
dău, vicepreședinte al secției 
de volei, ne spunea că Adrian 
este unul din cei mai buni 
lăcătuși din cadrul secției 
sale șl animator al echipei de 
volei a secției — locul I pe 
combinat în cadrul „Daciadei".

...Interesant de arătat este 
faptul că toți cei amintiți — 
remarcabili prin activitatea 
lor profesională și pasiunea 
pentru sport — sint tineri dr 
20—24 de ani. Și încă ceva, 
deosebit de important, 
cllndu-le activitatea, 
niștl! din cadru! organizației 
de bază, tovarășii lor de mun
că, de sport, și-au exprimat 
călduros acordul ca Nicolae 
Szilaghl, loan Dclibașa, Ni
colae Anghel și Adrian Vasile 
să fie primiți in rîndurile 
partidului. Toți patru au făcut 
marele pas al vieții. Ei poartă 
titlul de cinste, de membri ai 
Partidului Comunist Român.

Modesto FERRARIN1 
I. VLAD, coresp.

Apre-
comu-

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
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In sferturile de finală ale Cupei U.E.F.A

UNIVERSITATEA CRAIOVA VA INTILNI PE f. C. KAISERSLAUTERN
Primul meci, In deplasare, la 2 martie; returul, la Craiova, la 16 martie 1983

Citifi in pag. 2—3 prezentarea adversarului formației craiovene, 
iar în pag. a 4-a programul complet al celor trei competiții europene.

„AVEM DN ADVERSAR PUTERNIC, 
DAR CREDEM ÎN CALIFICARE

Primele păreri din tandra
cîteva minute după ce am

craiovcanfi
Ieri, la

Universității Craiova în sferturile de 
pel U.E.F.A., am luat legătura telefonică cu 
din Bănie pentru a afla primele

CONSTANTIN OȚET (antre
nor principal) : „Nu pot spu
ne ci slnt încintat, dar nici 
nemulțumit de ce ne-au oferit 
sorții in turul al 4-lea din 
Cupa U.E.F.A. Reprezentanta 
fotbalului vest-german, Kai
serslautern, este, cu siguranță, 
o formație care practici un 
fotbal atletic, de mare anga
jament. Sincer vorbind, am fl 
preferat că cădem cu o echi
pă din școala latini, adică cu 
Valencia sau Roma, dar ți ața 
stntem, totuți, optimițti. Ca si 
ne calificăm in semifinale, va 
trebui să folosim în mod 
dicios vacanța de lamă, 
acordăm o mare atenție

aflat adversara 
finală ale Cu- 

clubul 
impresii. Iată-le :
După înscrierea golu
țul calificării In me
ciul cu Girondina» 
Geolgâu asta îmbrâți- 
șert de coechipieri 
sâE da la Universitatea 

Craiova

Foto i D. NEAOU

recuperări totale 
după un sezon

jucătorilor

ju- 
si 

unei
■»

In cupele europene de handbal

AZI, IN PALATUL SPORTURILOR $1 CULTURII, 
DINAMO - BONDSSPAARBANK (Olanda)

• Mline, la Sabac. Steaua forțează calificarea In partida retur 
cu Metaloplastika • Minaur se ambiționează să elimine pe Empor 
--------------------------- SIMBATA --------------------------

București : DINAMO - BONDSSPAARBANK DE GAZELLEN DOETIN
CHEN (Olanda), Palatul iporturiHor șl culturii, da la ora 18 (arbitri : 
Varga șl Volf — Cehoslovacia In „Cupa cupelor”) ; în deschidere, de 
la ora 16,13 : Dinamo Bucureiti-îuniorl • Selecționata Egiptului j

DUMINICA
Sabac I METALOPLASTIKA (Iugoslavia) - STEAUA BUCUREȘTI, da la 

oro 17 (arbitri : Heuchert șl Norek — R.F. Germania), In „Cupa cam
pionilor europeni" ;

Bala Mare ■ H.C, MINAUR - EMPOR ROSTOCK (R.D. Germană), 
raia „Dacia", de la ora 17.30 (arbitri : Mosnicka — Horvath — Iugo
slavia), In «Cupa I.H.F.*.

a 
competițlonal 

foarte încărcat. Experiența e- 
dițiilor trecute, cînd n-am pu
tut trece de Fortuna Dussel
dorf, Borussia Mănchenglad- 
bach sau Bayern Mdnchen, va 
conta foarte mult. Ne vom 
studia din timp adversarul ți 
sperăm să-i aflăm toate 
tățlle, ca și slăbiciunile, 
tru a-l putea contracara, 
bucuri faptul că susținem 
mul meci In deplasare, avînd 
astfel posibilitatea să abordăm 
cu încredere, pe teren propriu, 
intîlnirea retur. Cel mai im
portant lucru, de care va de
pinde în mare măsură califi
carea, este modul cum vom 
lucra in perioada pregătitoare, 
de iarnă. Va 
jucătorii noștri

persați, sa se antreneze 
preună pentru acea atl 
necesară omogenizare, 
tru a fi in formă de virf la 
2 martie, data primului meci*

pen-

Mircea Bedivan, iiderul calo
ric al dinamovițtilor, Intr-o 

fază „fierbinte"
Foto : N. DRAGOȘ

Sfîrșit de săptâmînă agitat 
pentru handbalul românesc. 
Reprezentantele noastre în cu
pele europene iau asaltul de
cisiv pentru depășirea etapei 
.optimilor" >1 calificarea în 
„sferturi", Exceptînd pe Dina
mo București, celelalte echipe 
au meciuri extrem de grele în 
acest retur.

DINAMO BUCUREȘTI pri
vește cu calm meciul retur cu

Bondsspaarbank de Gazellen 
Doetinchen (Olanda), partida 
de astăzi — din Palatul spor
turilor șl culturii — fiind a 
saitisfacțlei sale de a fi ajuns 
in sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor". Cîștigind la 
Doetinchen ou 27—24, echipa

Hristache NAUM

(Continuare In pag. 2—3)

caii- 
pen-

Ne 
pri-

trebui ca toți 
si nu fie dis-

COSTICA ȘTEFĂNESCU (că
pitanul echipei) : „Orice tra
gere la sorți poate fi privită 
din punctul de vedere al... op
timistului sau al pesimistului, 
ca ți in povestea cu paharul 
jumătate gol — jumătate plin I 
Acum cind știm cine e vii
torul adversar, toate calculele 
noastre dinaintea tragerii la 
sorți nu mai contează. Avem 
un adversar puternic, repre
zentantul vicecampionilor lu
mii, singura echipă vest-ger-

(Continuare in pag 2-3)

Astăzi, de la ora 14, pe stadionul Steaua, finala „Cupei

a 35-a aniversare a proclamării Republicii**

STEAUA - CHIMIA Rm. VILCEA,
ACORDUL FINAL AL SEZONULUI

Ultima cortină a stagiunii fot
balistice. astăzi, ta Ghencea. o 
competiție apărută ta ultimul mo
ment, pentru menținerea echipe
lor ta activitate, s-a 
mult mal Interesantă dedt 
tldpa. Pină la concluzii, 
finala de astăzi a „Cupei 
aniversare a proclamării 
bllcll" ta care s-au 
Steaua șl Chimia Rm.
Două echipe neînvinse, de lăudat 
pentru seriozitatea cu care au 
tratat flecare partidă. Chimia Rm. 
Vilcea a dștlgat toate partidele,

dovedit 
se an- 

tnsă, 
a 35-a 
Repu- 

califlcat 
Vtlcea.

HOCHEIUL PEINTPA IN ACTUALITATEA COMPETIȚIONALĂ

@ Dupâ o luna de pregătiri, lotul național de ho- 
chei în fața primelor meciuri de verificare © Iarnă 
pe... patinoarul din Tg. Mureș © La telefon, Sinaia 

© Un „meteo" mai puțin hivernal...

După o pauză de citeva 
sâptămini. hocheiul reintră 
in actualitate. Mai întii, e- 
chipa 
juca 
ciuri, 
după 
turneul de la Merano (Ita
lia). Apoi, la București, va 
avea Ioc cel de al treilea

reprezentativă va 
in Franța (două me- 
la Paris și Tours), 

care va evolua in

grupei secunde 
Divizia „A", 

cititorilor că 
întrecere iau 

Progresul

turneu al 
valorice din 
Reamintim 
la această
parte echipele 
Miercurea Ciuc, IMASA ST. 
Gheorghe, 
gheni, Sp. studențesc ASE 
București, 
hei și Metalul Rădăuți. In

Avintul Gheor-
Tîrnava Odor-

Recent, [a patinoarul „23 August* din Capitală, s-a 
fășurat o mare finală, deși componenta celor două echipe 
combatante. Triumf și Steaua, au doar intre 11 și 13 ani. 
La sfirșUul meciului, din care fotoreporterul nostru Dragoș 
NEAGU a surprins o fază încinsă, invingătoarea „zonei
București" a trofeului „Speranțele olimpice" a fost desem

nată echipa Triumf. Succes pe mai departe !
clasament conduce echipa 
din Miercurea Ciuc, o for
mație mai constantă și mal 
omogenă valoric. Partide
le acestui turneu au loc la

acasă, în Zăvoiul de pe malul 
Oltului, 3—2 cu F.C. Olt, 2—0 cu 
Universitatea Craiova (tineret), 
4—1 CU F.C. Argeș șl 3—1 cu 
„Poli" Timișoara, In timp ce 
Steaua a avut de disputat parti
dele in afara stadionului său, 
două pe „Republicii"' (4—2 eu 
Sportul studențesc șl 5—1 cu F.C. 
Constanța), una pe stadionul Di
namo, unde a făcut K.O. echipa 
gazdă, lnvingtnd-o cu 4—1, șl se
mifinala de la Ploiești, clștlgată 
cu 1—0. Dincolo de rezultate, an
trenorii celor două echipe au ve
rificat șl o serie de jucători noi, 
ceea ce reprezintă dștlgul cel 
mal mare. Antrenorii bucureștenl 
Constantin Cernălonu șl Gheor
ghe Constantin au reușit, astfel, 
să-l implanteze pe promițătorul 
Miodrag Belodedici pe postul de 
fundaș central. Ion Oblemenco 
șl-a stabilit lotul cu care va în
cepe pregătirile de Iarnă, tinerii 
Nlculce șl Deaconescu lntrînd șl 
el In cursa pentru un tricou de 
titular.

Steaua șl Chimia Rm. Vilcea 
s-au intilnit In campionat, In Ca
pitală. de șase ori. Prima dată 
In 1974 : 4—0. După aceea, un
surprinzător egal, 1—1, ta 1978. 
Au urmat trei victorii ale Stelei, 

la 11 august, 
dispută, 2—1

patinoarul „23 August", 
fiind programate cite trei 
pe zi, începind de luni 13

Continuare in pag 2-3

CU 6—1, 4—2. 3—2 si. 
anul acesta, ultima 
pentru bucureștenl.

Ce echipe se vor 
de la ora 14. la fluierul arbitru
lui craiovean Ion Velea? STEAUA 
anunță următorul ..11“ : Nițu — 
Anghelini, Iovan Belodedici, Fo- 
dor — Stoica. Mnreșan, Șt. Popa
— Cîmpeanti II, Balint. Majaru. 
CHIMIA ne-a comunicat urmă
toarea formație : Pavel (Nedca)
— Teleșpan. Basno, Preda, Cinci
— Nlculce, Udrea, Carabageae — 
Verlgeanu, Lasconl, Gtngu (Dea
conescu). (M. M. I.)

alinia astăzi.



S-a incheiat Simpozionul de medicină sportivă /n Divizia „AÂi de volei

CU HOTĂRÎREÂ FERMĂ DE A SE MUNCI MAI BINE
Manifestare de un înalt nivel 

Științific, 
lucru 
foarte 
dicat 
rului 
ne.ști

’ , avind pe agenda de 
o problematică vastă și 
actuală, Simpozionul de- 
sărbătoririi semicentena- 
medicinei sportive rama
și a 20 de ani de la 

crearea Centrului de medicină 
sportivă s-a încheiat cu rezul
tate dintre cele mai rodnice.

Participanții la lucrări au fost 
salutați de generalul locotenent 
Marin Dragnca, președintele 
C.N.E.F.S., de dr. Mihal Aldea. 
adjunct al ministrului sănătății. 
Ca o prețuire a muncii oame
nilor în halate albe, ca și a 
eforturilor celor care au pus te
melia acestei ramuri a medici
nii în țara noastră, au fost a-

SI CU MAI MULTĂ EFICIENTĂ
cordate distincții unor cadre cu 
activitate indel ingată in rețeaua 
de medicină sportivă, „Diploma 
de onoare pentru merite deose
bite in dezvoltarea mișcării de 
educație fizică și sport din 
România" și „Merite in activi
tatea sportivă". Printre cei dis
tinși s-a aflat prof. dr. docent 
Ion Pavei, astăzi octogenar, 
unul din membrii fondatori — 
in 1932 — ai Asociației dc me
dicină sportivă din România. 
Ar fi, credem, interesant să 
amintim că profesorul Pavel, 
savant de renume în probleme

(Urmare din pag. 1)

decembrie și pînă simbătă
18 decembrie (joi 16 
cembrie fiind pauză).

Către sfirșitul lunii, 
echipa reprezentativă 
fi prezentă Ia

de-

„Cupa
IUBII |N

ci nd 
va 

Pon-

dus", care se dispută 
Copenhaga, la București va 
evolua echipa cehoslovacă 
de liga secundă TJ Topol- 
ceany, care va întilnl de 
cite două ori selecționatele 
de juniori (18 ani) și tine
ret (20 de ani) ale țării 
noastre.

ARENA INTERNAȚIONALĂ
fncepindu-și

în vederea
pregătirile 

campionatului 
mondial de tineret (grupa 
C) — intre 1 și 10 martie, 
la București — selecționata 
țării noastre, alcătuită 
jucători pînă la 20 
a susținut o primă

din 
de ani 
partidă

de verificare, în deplasare, 
cu echipa similară a Polo
niei. Victoria a revenit 
gazdelor cu 5—2 (4—1, 0—0, 
1—1). Ambele goluri ale e- 
chipei române au fost mar
cate de V. Jumătate.

de alimentație și boli de nutrir 
ție, a fost in tinerețe sportiv 
de performanță, portar al echi
pei de fotbal „Colțea" și al na
ționalei, in 1920.

In ultima zi a lucrărilor a a- 
vut loc o masă rotundă pe 
tema : „Actualități in pregătirea 
hioiogică de concurs și 
rea după efort", cu o 
pare la discuții extrem 
meroasă, cu comunicări 
reală valoare teoretică 
ales, practică.

Nota generală care a caracte
rizat Simpozionul a constituit-o 
hotărirea cadrelor care lși des
fășoară activitatea in domeniul 
medicinii sportive să-și îmbu
nătățească permanent stilul și 
metodele de muncă, să folo
sească mai eficient experiența 
Înaintată a școlii medicale ro
mânești, a medicinii mondiale, 
să valorifice creator tot ceea 
ce este nou, pentru a contribui 
ți mai mult la succesele de 
prestigiu ale sportivilor noștri 
in marile Întreceri mondiale, 
olimpice ți europene, la repre
zentarea cu cinste și demnitate 
a tricolorului românesc pe toa
te meridianele lumii.

Aceste gînduri șl sentimente 
— solemn angajament — au 
fost exprimate în telegrama 
adresată la încheierea lucrărilor 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU.

• PATINAJ
(Prin

refacc- 
partici- 
de nu- 
avind o 
și, mai

DIVIZIA

Etapa de duminică a campionatelor primei divizii de 
volei este dominată de derbyul masculin de la Baia 
Mare, unde dlnamovlștll bucureștenl dau replica localni
cilor de la Explorări — in ascensiune de formă. Vor iz
buti campionii să-ți mențină Imaculată rubrica Infrfn- 
gerllor 7 Desigur, va fl multă lume in sala „Dacia" pen
tru a afla răspunsul. O partidă, Universitatea Craiova — 
Steaua, a fost amlnată. La feminin, cele mal intere
sante jocuri, prin ecnilibrul forțelor, se anunță cele de 
la Galați și Constanța.

Baia Mare :
Galați : 
Rm. VHcea :
Oradea : 
București :

Galați ; 
Constanța 
București

Sibiu î 
Bacău :
Iași :

PROGRAMUL ETAPEI
Masculin 

EXPLORĂRI 
C.S.U. OTELUL 
CARPATI 
C.S.U. ALUMINA 
CALCULATORUL

(sala Olimpia, ora 11)

. — DINAMO
— SILVAN IA Ș. S.
— C.S.M.U. SUCEAVA
— MOTORUL B.M.
— TRACTORUL BV.

Feminin
CJS.U. OTELUL 
CHIMPEX — „
CALCULATORUL — FLACARA

(sala Olimpia, ora 9,30) 
C.S.M. LIBERTATEA — MARATEX 
ȘTHNTA — DINAMO
PENICILINA — RAPID

— FARUL CONSTANTA 
,V" CLUJ-NAPOCA 

ROȘIE

B. M.

CLASAMENTE

Masculin Feminin

1. DINAMO 8 8 0 24: 2 16 1. DINAMO 13 13 0 39: 7 26
2. Sil van Ia 8 8 2 14:11 14 2. CSM Libert. 13 10 3 32:17 23
3. Steaua 8 5 3 18:14 13 3. FlacAra roșie 13 8 5 28:19 21
4. Universitatea 8 4 4 17:12 12 4. Farul C-ța 12 7 5 26:18 19
5. Explorări 8 4 4 18:15 12 5. Marat ex BM. 13 6 7 25:26 19
5. Calculatorul 8 4 4 17:15 12 6. Știința 13 6 7 24:27 19
7. Motorul 8 4 4 14:16 12 7. C.S.U. Oțelul 13 4 7 21:26 19
8. C.S.U. Alumina 8 4 4 14:17 12 8. Chlmpex C-ța 12 6 6 20:22 18
8. Tractorul 8 3 5 12:18 11 9. Penicilina 13 5 8 21:26 18

10. C.S.M.U. 8 3 5 11:19 11 10. Universitatea 13 5 8 22:30 18
11. Carpațl 8 2 4 10:22 10 11. Calculatorul 13 4 9 19:31 17
12. C.S.U. Oțelul 8 1 7 10:23 9 12. Rapid Buc. 11 0 11 5:33 11
• Aseară, la Constanța, in med restant tn campionatul feminin ;

Farul — Universitatea Cluj-Napoca 3—0 (4, 8, 9)

Voleibalistele 
roșie se rei 
printr-un foan 
părare. O doi 
ginea de mai 
— Lucia Ettz 
ghici, iar la 
Enache. Fază 
ținută duminic 

tence tn fața 
Foto

L

DE BASCHET FEMININ

TIRGU MUREȘ, 
telefon). tn drum 
noarul artificial 
„23 August' 
tr-un du-te-vlno continuu, 
elevi de școală, îmbrăcați In 
treninguri, purtînd pe umeri 
patine de viteză. Cînd am in
trat pe porțile 
pe dreptunghiul _  „___
am tntîlntt mulțl vlteziști, lu- 
crlnd sub conducerea foștilor 
patinatori de performanță 
Eva Farcaș, Carol Gomboș șl 
— o surpriză plăcută — a 
maestrului sportului Vasiie 
Koroș, revenit acasă de la
Miercurea Ciuc. „Cum merg 
antrenamentele"? „Bine —
răspunde Eva Farcaș. Am în
ceput programul la ora 
Program non-stop, pentru că 
elevii vin Ia ore diferite, 
funcție de programul școlar".

Facem prezența. Eva “ 
kaș lucrează eu 12 fete 
băieți. Colegul ei. Vaslle 
roș, de la C.S. Mureșul,

io
spre pati- 

din Parcul 
am întilnlt, In- 

du-te-vlno

patinoarului,
de gheață,

6.

in

Far- 
și 

Ko- 
cu

același electiv, iar Carol Gom- 
boș, instructor voluntar la 
C.S.M. Electromureș, cu 8 
sportivi. „La 9,30 pregătirile 
«o Încheie", ne spune VasiiOe 
Koroș, „Vom relua munca ia 
ora 13". Cerem programul de 
activitate al patinoarului : 
6—9,30 patinaj viteză ; 9,30—
10,30 echipa de hochei 
IMATEX ; 10,30—13 refacerea
ghețil ; 13—16,30 patinaj vite
ză ; 16,30—18,30 rezervat pen
tru public ; 18.30—19 reface
rea ghețil ; 19—21 rezervat
pentru public ; 21—21,30 refa
cerea gheții ; 21,30—23 hochei
Electromureț.

Observație : de ce există o 
pauză attt de mare (intre 
10,30—13) pentru refacerea 
ghețil 7 1 Răspuns oferit de 
președintele C.S. Mureșul, Va- 
sile Sîmbăuan : „Nici o sec
ție de performanță n-a soli
citat ore in acest răstimp". 
(Traian IOANIȚESCU).

ORADEA, 10 (prin telefon), 
înainte de a relata despre me
ciurile disputate vineri, In cadrai 
Diviziei „A" de baschet feminin, 
trebuie să menționăm că in par
tida Universitatea Cluj-Napoca — 
Universitatea Timișoara (desfă
șurată joi seară, la oră înain
tată), la scorul de 52—51 pentru 
clujence (17 secunde de joc), 
etnd mingea se afla în posesia 
timițorencel Glzela Czmor, arbi
trai I. Nun (București) a sanc
ționat pe aceasă jucătoare cu 
pași, decizie imaginară șl care 
a dat posesia mingii formației 
din Cluj-Napoca. Normal, aceas
ta a .ținut" mingea pînă la sflr- 
șit.

Rezultatele de vineri :
VOINȚA BUCUREȘTI — UNI

VERSITATEA TIMIȘOARA 72—55

(31—32). Prima repriză a fost e- 
ehlllbrată (s-au Înregistrat 12 e- 
galltăți), apoi bucureștencele s-au 
desprins datorită prestației bune 
a Estelei Tomescv», care a inter
ceptat deseori, șl-a coordonat in
teligent partenerele șl a înscris 
cînd era nevoie.

C.S.U. PLOIEȘTI — RAPIlî 
BUCUREȘTI 55—54 (27—29). Dis
pută pe .muchie de cuțit", al că
rei rezultat a fost hotărlt în ul
timul minut cînd, la scorul de 
54—54, rapidlsta Mariana Kape- 
lovies a faultat-o grosolan pe 
Liliana Clobotaru : aceasta a tre
buit să părăsească terenul, 
înlocultoarea el, Sorina 
no, a Înscris una din 
aruncări libere de care 
Setat.

OLIMPIA BUCUREȘTI

MERȚUL TG. MUREȘ 55—38 
(33—20), „U“ CLUJ-NAPOCA — 
VOINȚA BRAȘOV 90—53 (39—29), 
CRIȘUL ORADEA — I.E.F.S. 67— 
56 (45—30), POLITEHNICA BUCU
REȘTI — PROGRESUL BUCU
REȘTI 68—51

Iile
(38—18).
GHTȘA — coresp.

din Divizia ,,B‘ 
MASCULIN : C.S.U. 

Electrica 
Academia

• BOB—SANIE
j SINAIA, 10 (prin
? fon). „Cerul este senin 
J. temperatura se menține
( jurul lui zero grade, 
j> mai scăzută cînd se 
t seara. Pe pîrtia
> sănierii de la C.S.O. și 
f C.S.Ș. Sinaia se antrenează, 
[ efectuînd repetări de star- 
t turi și coborîri pe sănii
> cu role. Dacă situația va 
f persista, se va încerca în- 
f ghețarea, doar cu apă, mă-

tele- 
si 
în 

ceva 
lasă 

betonată, 
C.S.O.

car a primei porțiuni a 
pîrtiei, acolo unde soarele 
nu pătrunde. Se va încer
ca totul pentru a se crea, 
cit de cit, condiții de 
gătire pînă la căderea 
pezii, deci pînă cînd 
avea posibilitatea să 
ghețăm pîrtia pe tot 
seul". (Nicolae NEAGOE — 
maestru al sportului, res
ponsabilul bazei de bob și 
sanie Sinaia).

pre- 
ză- 

vom 
în

tră-

*

VA INVITAM LA...
...IZVOARELE, o mică și fermecătoare stațiune 

din Maramureș, aflată la poalele Muntelui Gulii, pe 
un podiș (910 m altitudine) bogat in păduri. La cir
ca 45 de minute de stațiune, pe versantul nordic al 
Virfului Igniș (Boriștea), se găsesc pirtii de schi 
pentru performeri și pentru începători, precum și 
ptrtii de sanie. Frecventată in special de biimdreni, 
,^f/unef e,te o gazdă plăcută și pentru amatorii de 

localități, care au la dispoziție com- 
soarelul" vilele „Afinlș", „Igniș" șl

tcM din alte 
plexul „Poiana 
„Merișor".

La IzvoareleLa Izvoarele se ajunge cu curse auto, de la Baia 
Mare, pe șosea (32 km), prin satul Firiza.

BULETIN
; ; Prin amabilitatea 8ervi- 
. • ciulul prevederilor de 
; ; «curtă durată din cadru)
■ • Institutului meteorologie 

: N hidrologic, aflăm că In
■ ultima perioadă a nins 
V doar cîțiva centimetri, tn 
J regiunile Țarcu și Vlă-

METEO
deasa. Nici pentru perioa
da următoarelor două-tnei 
zile nu se prevăd ninsori, 
temperaturile scăzînd, chiar 
și In regiunile de munte, 
doar pînă spre minus 2—3 
grade.

UNIVERSITATEA CULTUBAL-ȘTHNȚIFICA BUCUREȘTI, ta 
•olaborare CU CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT și CONSILIUL MUNICIPAL PENTRU EDU
CAȚIE FIZICA ȘI SPORT anunță ținerea cursului de reciclare 
Cu tema : „Studiu comparativ privind potențialul blomotrlc al 
populației școlare".

Masa rotundă, condusă de oonf. dr. Nlcu Alexe, cu participa
rea inspectorului general M.E.I. prof. Marla Login, prof. Vir
ginia Paraschlv șl inspector M.K.I. prof. I. Mironescu, va avea 
loc luni 13 decembrie, orele 1*3*, ta sale Dalles.

iar 
Lambrl- 
cele trei 
a bene-

CO-

CUPELE EUROPENE DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1) 

pregătită de antrenorii Ghiță 
Idcu șl Valentin Samungi nu 
mat are de fapt probleme. 
„Este un fel de a spune — ni 
se confesează maestrul emerit 
al sportului Ghiță Licu. Exclu- 
zind faptul că Ion Tase este 
indisponibil, avem o problemă 
de maximă importanță : aceea 
de a dovedi tuturor șl, in pri
mul rind, suporterilor noștri 
că Dinamo București este una 
dintre valorile reale ale hand
balului românesc. De aceea 
ne-am și pregătit eu deosebită 
seriozitate, ambiționindu-ne să 
realizăm un joc care să entu
ziasmeze și să releve adevă
ratul potențial al echipei, care 
anul acesta a ciștigat „Cupa 
României".

STEAUA, participantă la Cu
pa campionilor europeni, și-a 
analizat jocul din meciul-tdr 
cu Metaloplastika și a tras 
concluziile care se Impun pen
tru returul programat mîine 
in sala din Sabac. Din lotul 
campionilor țării, doar Dumi
tru Berbece nu este în pleni
tudinea forțelor (entorsă la 
glezna piciorului drtept), dar 
dr. Valentin Stănescu speră 
eă~l recupereze pînă la ora jo
cului. Meciul va fl, fără îndo
ială, greu. Cele 4 goluri avans 
din tur (22—13) constituie un 
avantaj fragil, pentru menți
nerea căruia trebuie luptat pînă 
la ultima picătură de energie. 
„Așa. este — ne confirmă opi
nia maestrul emerit al spartu
lui Cornel Oțele*, vicepreședin-

te al clubului Steaua și condu
cător al delegației la Sabac — 
și din această cauză Jucătorii 
sînt mobilizați să facă totul 
pentru succesul final. Vom a- 
pela chiar și la soluția rein
troducerii In teren a lui Radu 
Voina pe postul de conducător 
de joc. Dacă arbitrajul va fi 
corect, sperăm să învingem ori
ce obstacol". Echipa a plecat 
aseară, lotul fiind alcătuit din : 
Munteanu, Simion — Drăgăni- 
tă, Ghimeș, Niculae, Stingă, 
Dumitru, Marc, Mirică. lones- 
cu, Danie! și Berbece.

La Baia Mare, antrenorul 
Lascăr Pană se zbate să gă
sească soluția unei victorii la 
cel puțin 8 goluri în meciul 
retur cu Empor Rostock din 
„Cupa I.H.F.". „Lucru extrem 
de greu, dar nu imposibil" — 
ne asigură cunoscutul tehnici
an. Revăzut de zeci de ori pe 
video, meciul de la Rostock a 
arătat nu numai punctele sla
be ale partenerului, ci și ca
rențele echipei maramureșene.

Pentru jocul de mîine, în ca
re MINAUR Încearcă imposibi
lul, ni se relatează din Baia 
Mare că handbaJiștii au pre
gătit, materializînd indicațiile 
antrenorului lor, formule spe
ciale de apărare și scheme 
tactice noi, de atac, care să-i 
surprindă pe adversari. Să spe
răm că așa va fi, că alături de 

Și 
In

• Rezultate 
tineret : 
țelul Galați - 
74—60 (38—18),
tară Mecanică fină Buc. 
tehnica Tlm. 87—61 (49—24), Car- 
pațl grup 8 Buc. — Urbls Bucu
rești 90—83 (49—18), C.S.U. Oțe
lul — Carpațl grup 8 78—71 
(41—28), Comerțul Lie. ,,Bolyai" 
Tg. Mureș — Jiul Știința Petro
șani 80—95 (40—52), Urbis —
Academia militară 61—64 (30—33); 
FEMININ : Carpațl C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe — C.S.Ș. 1 Alfa Ora
dea 81—56 (39—24), Politehnica n 
C.S.Ș. 2 București — Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare 75—72 (41—30),
ICEMENERG București — C.S.Ș. 
Unirea Voința Iași 63—45 (39—95), 
Chimistul C.S.Ș. Rm. vtlcea — 
Voința Tg. Mureș 70—66 (29—21).

Corespondenți : Gh. Briotă, C. 
Aibu, T. Siriopol, N. Tokacek, 
O. Guțu, N. ștefan, N. Costache.

de 
O- 

Flenl 
mlll- 
PoU-

încep

Ne aflăm în 
în ultima etapi 
lui național d, 
1982. Se dispuți 
ediție a turneul 
li® șl a 34-a te 
ga cronologie : 
întreceri care n 
tașii acestei dis 
noastră. Cite 1?. 
eurs, pentru ce 

fi purtate d 
tează titlurile, li

Finala mascul 
la București, tn 
ne, la clubul de 
str. Lipscani 21 
clpanților începe 
eștri internați 
Gheorghiu și V 
continuînd cu m 
ționali Mihai G! 
Stoica. Mircea I’ 
Ghițescu, Ovidii 
eștril Parik Ștel
■ssnsancxBsasna

PARTIDE ATRACTIVE IN ULTIM 
A TURULUI DIVIZIEI „A" DE

Dinamo București, Steaua 
H. C. Minau r vor păși 
„sferturi", urmind să cunoască 
— la 18 decembrie — emoțiile 
unei noi trageri la sorți !

Le urăm deplin succes !

Echipele divizionare de popice 
încheie azi sezonul oompetițlonal, 
partielpînd la jocurile ultimei e- 
tape a turului campionatului, 
înaintea acestor confruntări le- 
tapa a IX-a), despre o serie de 
echipe putem spune că au avut 
o comportare remarcabilă în pri
ma jumătate a campionatului e- 
dițla 1982—83, cum ar fl forma
țiile campioane, Voința Tg. Mu
reș (f) șl Electromureș Tg. Mu
reș (m) — medaliate cu aur șl, 
respectiv, argint in C.C.E. TO, 
precum șl acele echipe care de 
ani de zile dau jucători loturilor 
naționale. Dintre noile promo
vate (opt echipe) dteva n-au 
reușit să facă față dificultăților 
oompetițlei ciștigind, in cele opt 
etape, cel mult un singur meci 
sau nici atît, cum e cazul echi
pelor feminine Frigul București 
și Bradul Vama-Suceava, care 
au pierdut toate jocurile susți
nute. Dar iată clasamentele ce
lor patra serii : FEMININ — se
ria Sud : 1. Voința București 
12 p (7210 popice dobortte in 
jocurile din deplasare), 2. Rapid 
București " ........ * ' ‘
București 
stanța 4

12 p (7141), J. Gloria
19 p... 9. Voința Con- 

p, 19. Frigul București

iMiisaiii wiiiTCg

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI informează cumpărătorii Interesat) că 

magazinul auto I.D.M.S. Pitești, vinde la prezentare autoturisme 
ARO 10—1 (cu prelată), avind motoare alimentate cu benzină, 
la prețul de 83.880 lei.

Pentru cumpărarea acestor autoturisme, cumpărătorii se vor 
prezenta la magazinul auto Pitești, șes. București — Pitești km. 
110 (telefon *78/1.20.04), cu C.E.C. tn valoare de 70.000 lei pentru 
autoturism DACIA 1300 șl diferența de preț tn numerar, care 
se va achita la casieria magazinului, precum șl buletin de iden
titate.

Menționăm c* pentru aceste autoturisme nu este necesară 
dovada de la circumscripția financiară din care să rezulte că 
ta ultimii tm ani cumpărătorul nu a doblndlt autoturism.

0 p ; seria Nord 
mițoara 14 p, 2. ’ 
reș 12 p (9463), 3 
12 p (6971)... 9. V 
2 p, 10. Bradul Vi 
CULIN — seria Si 
Constanța 14 p (d 
Olimpia București 
>. Voința Bucureș 
4. Rulmentul urași 
8. Constructorul 
(19926), 9. Petrolul 
6 p (14416), 10. Rî 
2 p ; seria Nord : 
reș 14 p (25404),
Mare 14 p (15200), 
Oradea 14 p (15087) 
Mare 2 p (29860), 
Odorhei 1 p (245 
structorul Tg. Mui 

Dintre partidele 
se evidențiază, ca 
toarele : Gloria Bi 
romet București, 4 
ța — Voința Buc 
mureș Tg. Mureș 
și ța. Voința Tg. M 
Timișoara — la î 
București — Gloi
C.F.R. Timișoara 
Oradea și Metalul 
Aurul Bala Mare

AD!*1INISIRAJIA UE SIAI LOTO PRONOSPORT I
ASTAZI — ULTIMA ZI DE PAR

TICIPARE !

• De la agențiile Loto-Prono- 
sport se mal pot procura doar 
astăzi bilete cu numerele prefe
rate de participant! pentru ultima 
tragere Loto - - 
va avea loc 
1982. Cei ce 
desfășurarea 
la ora 16 in 
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovid nr. 42. (Numerele 
câștigătoare vor fi anunțate la 
televiziune și radio in cursul se
rii) • Astăzi este, de asemenea, 
ultima zi de depunere a btileti-

2 din acest an, care 
mîine 12 decembrie 
doresc să asiste la 
tragerii sint invitați 
sala clubului spor-

nelor pentru atrat 
Pronosport de ml 
prinde meciuri de.; 
resante din câmp 
zlonare A șl B al 
OCOLIȚI PRILEJU 
NUMĂR A MtINE 1 
RH CtȘTIGATORI 
DE JOC PREFER?

NUMERELE EXTI 
GKREA LOTO Dl' 
BRIE 1982. Extragi 
57 69 52 9 74 26 84 
n-a : S3 48 73 15 I 
Fond total de cîș 
lei, din care 493,615 
categoria I.



I
I
I
I
I

Parcul Tineretului, 
pentru mîine, Consiliul 
pentru educație fizică 
Pantelimon, din ca

rilinc, in Capitala

I
I

CONCURS ATLETIC I

o mare Întrecere 
de CROS

Mîine, in organizarea Con
siliului municipal București 
pentru educație fizică și sport 
și a sectoarelor E.F.S., se va 
desfășura un mare cros, amplă 
acțiune dedicată Conferinței 
Naționale a partidului, la care 
vor participa circa 6000 .ie ti
neri șl tinere. întrecerile var 
avea loc, de la ora 0, pe tra
seul din
• Tot 

comunal 
și aport 
drul Sectorului agricol Ilfov, a 
inițiat o atractivă manifestare 
polisportivă (cros, orientare tu
ristică, handbal, fotbal, tenis de 
masă), care va avea loc, de la 
ora 10, sub genericul „Prieteni 
al sportului sătesc".

A FOST ALCĂTUIT PROGRAMUL 
PRELIMINARIILOR OLIMPICE DIN GRUPA „C“

de
c.ă

Egalînd performanta BacMi și Aradului

CRAIOVA ÎNCEARCĂ SĂ URCE
In semifinalele cupei u.e.f.aj

Flacăra 
îndeosebi 
joc in a- 
ți ima- 

'3 blocaj 
lela Dră-

Simona 
■tida sus- 

bucureș- 
ncelor 
IEAGU

DE SALA
aco-Sezonul atletic pe tenen 

perlt programează astăzi 
mîine în sala „23 August" din 
București un concurs municipal 
rezervat juniorilor de catego
riile I și III. Azi, întrecerile 
încep la orele 9 și 15, iar du
minică la ora 9,30.

I
I
I
I

ucurești șî Mediaș I
ALELE CAMPIONATULUI I
ȚIONAL
i startului 
npionatu- 

pe anul 
de a 46-a 
al măscu
it, in lun- 
iționalelor 
pe frun- 
din țara 

J de con
tă finale, 
care asal- 

decisivă. 
e dispută 
1 de mîi- 
I.T.B. din 
ta parti- 
narii ma- 

Florin 
Ciocâltea, 
i interna- 

Vaientin
, Theodor 
ișor, ma-

Alfred

Ciolac, Alin 
Oltean, Va- 

Constantin
Și

I
I

ETAPA 
)PICE
ilointa Tl- 
i Tg. Mu- 
. M. Reșița 

Odorhei 
) p. MAS- 
. Chimpex 
jocuri), 2. 
p (24817), 
p (m99), 

p (1b986)... 
iți 6 p 
oi-Ctmptna 
ul Ploiești 
Electromu- 
irul Bala 

Progresul 
Unlo Satu 

rehnoutllaj 
Con- 

: p (16200). 
>el de azi 
res, urmă- 
ești — La- 
a Constan
ți, Electro- 
C.S.M. Re- 
i — Voința 
L Olimpia 

București,
Progresul 

nedoarn — 
a bărbați.

10.

ul concurs 
care cu- 

CR de inte- 
lateîe dlvl- 
îtaliei. NU 
DE A VA 

INTRE MA- 
SISTEMUL

1

• SE 
io

LA TRA-
DECEM- 

I : 59 27 
Extragerea a 
41 21 19 72. 

șuri 1.248.066 
le! report la

Ieri dimineață, agențiile 
presă au făcut cunoscut 
trimiși ai federațiilor de fot
bal din Italia, Iugoslavia, 
Liechtenstein, 
România
Constantin Dinulescu, secretar 
al F.R.F.)
Amsterdam, la sediul forului 
olandez de specialitate, pentru 
a stabili calendarul grupei Cu - ... ..................
(prezentat 
va 1 
patru 
vor 
final 
(alături 
Cehoslovaciei, deținătoarea 
țiului, cucerit la J.O. de 
Moscova), programat între 
Iulie și 11 august 1984, la 
Angeles.

După cum se vede, din i 
gram lipsește echipa Austriei, 
care apărea inițial la tragerea 
la sorți făcută la 3 noiembrie 
a.c. la Ziirich. Și asta pentru 
că, între timp, federația 
austriacă a comunicat la 
F.I.F.A. că își retrage echipa

Italia,
Olanda și 

(reprezentată prin
»-au întrunit la

calendarul
al meciurilor preliminarii 

care 
cele

ce 
turneul 

Olimpice 
reprezentativa li

la 
29 

Los

jos), 
dintre 

europene 
parte la 

Jocurilor 
de

1983

1984

mai
hotărî una 

i echipe 
lua
al

30 martie :
27 aprilie :
3 Iunie :
S octombrie : 

26 octombrie :
3 noiembrie :

11 decembrie :
37 Ianuarie :
38 martie :
4 aprilie :

18 aprilie :

pro-

din turneul olimpic. In 
schimb, agențiile de presă nu 
au anunțat datele celor două 
meciuri dintre formațiile olim
pice ala Olandei și Llechten- 
steinulul. Așa cum 8-a stabi
lit inițial, aceste două echipe 
vor disputa un dublu meci In
tre ele pentru a desemna 
una dintre participantele^ 
întrecerile cl ___ ‘
rice caz, cele două confrun
tări vor trebui să aibă Ioc 
pînă la 30 martie 1983, cînd 
se va disputa primul meci din 
preliminariile grupei.

Reamintim că aceste jocuri 
de calificare se vor’ desfășura 
între 1 ianuarie 1983 și 30 a- 
prilie 1984, iar eventualele 
meciuri de baraj vor trebui 
să se dispute pînă la 15 mai 
1984. în ceea ce privește ju
cătorii care vor lua parte la 
aceste partide, F.I.F.A. a co
municat că pentru prelimina
riile și turneul final olimpic 
sînt calificați doar acei Jucă
tori care nu au luat parte la 
preliminariile și turneul final 
al

pe
,____ 1»

din grupă. Ia o-

campionatelor mondiale.
— ROMANIA
— Olanda/LIechtenstein 

__________ — Italia 
Olanda/Llechtcnstein — ROMANIA 
ROMANIA___________— Italia
Italia — Iugoslavi*
Iugoslavia — Olanda/LIechtenstein
Italia — Olanda/LIechtenstein
Italia — ROMANIA
Olanda/Llechtcnstein — Iugoslavia 
ROMANIA — Iugoslavia
Olanda/LIechtenstein — Italia

Iugoslavia 
ROMANIA 
Iugoslavia

(Urmare din pag. 1)
TABARA CRA10VEAW

Pentru Universitatea Craiova, îndeosebi, pentru fotbalul 
nostru, toamna fotbalistică s-j încheiat cu rezultate care au 
bucurat pe toți iubitorii acestui sport. Iată de ce, ne-am gîridit 
că acum, elnd palpitanta confruntare cu Girondins de Bordeaux 
constituie Încă prilej de aprinse discuții și reală satisfacție, să 
facem o scurtă incursiune In „istoria" participării echipelor 
noastre în aceste competiții continentale intercluburi, care se 
bucură de un interes major.

tn 1955—’56 »-a disputat prima ediție a CUPEI CAMPIO
NILOR EUROPENI. Prima laureată — Real Madrid, faimoasă 
echipă a anilor ’50, care avea să cucerească primele cinci ediții! 
Prima noastră reprezentantă în C.C.E. a fost Dinamo București, 
care In 1956—*57 a trecut In primul tur de Galatasaray Istan
bul, dar a fost eliminată în turul următor de Ț.D.N.A. Sofia. 
U.T.A, (1970—71) și F.C. Argeș (1972—73) au jucat tot pînă in 
turul secund, echipa arădeană producînd cea mai mare sur
priză, elnd a eliminat în turul I pe Feyenoord, deținătoarea 
trofeului. Acum un an, Universitatea Craiova... a doborît recor
dul, calificîndu-se în turul III, adică în sferturile de finală, 
(în C.C.E. și Cupa cupelor se dispută un tur mai puțin), cînd 
a jucat, în primăvară, cu Bayern Miinchen.

In ordinea importanței, urmează Cupa deținătoarelor de 
cupă, CUPA CUPELOR, cum i se spune mai pe scurt. Prima 
ediție — în 1960—’61, iar prima cîștigătoare a fost vechea noas
tră cunoștință (mai ales a Universității Craiova) Fiorentina.

Atunci, la prima ediție, fotbalul nostru a fost reprezentat 
de Progresul București care, însă, nu a putut trece de primul 
adversar, echipa portugheză Leixoes Porto. Abia 
V-a (1964—65) ...........................
pe Derry City, 
două calificări 
1971—72 echipa 
se leagă multe

la ediția a 
să intre în turul II : elimină 
de Dinamo Zagreb. După alte 
(1967—’68) și (1970—’71), în 

în turul III. De această ediție

DE SAH9
Kertesz, Gheorghe 
Ardeleanu, Dor el 
loriu Nicolaide,
Ionescu, Sergiu Grfinbcrg 
Mone! Tratatovici. Lipsește din 
lista de start campionul țării, 
Mihai Șubă. Miine dimineață 
va avea loc tragerea la sorți, 
iar după-amiază — începînd 
de la ora 16 — Întâlnirile pri
mei runde.

Pentru prima oară, turneul 
final feminin va fi găzduit 
de orașul Mediaș, întrecerea 
urmînd să se dispute în sala 
asociației sportive „Sparta" din 
localitate. Deținătoarea titlu
lui, maestra internațională Ger
trude Baumstark, și-1 va apă
ra în fața unui lot select de 
participante, avînd în frunte 
pe marea maestră Marina Po- 
gorevici, alături de două din
tre coechipierele sale din re
prezentativa țării, medaliată 
cu argint la ultima Olimpiadă 
de șaih, manea maestră Elisa- 
beta Poiihroniade 
internațională 
Terescenco. 
tabel figurează : 
Eugenia Ghindă, 
tor, Mariana 
Smaranda Boicu, 
leț, Gabriela Olteanu, Angela 
Cabariu, Otilia Ganț, Edit Ște- 
fanov, Csilla Sajtar, Eleonora 
Gogilea. Lipsește de pe tabel, 
marea maestră internațională 
Margareta Mureșan.

Ambele turnee Urmează să fie 
încheiate la 28 decembrie, cînd 
vom cunoaște pe noii campioni.

și maestra 
Dana Nuțu- 

In continuare, pe 
Ligia Jieman, 
Judita Kan- 
Ioniță-Bădicl, 
Maria Albu-

DISPUTA
A

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

mană rămasă In Cupa U.E.F.A., 
ceea ce spune totul. Șansa 
noastră este JOCUL I Am eli
minat pe ambasadoarea cam
pionilor lumii, pe Fiorentina, 
trebuie să sperăm că vom tre
ce ți de Kaiserslautern. «Lec
ția Bayern»-, ca ți Borusia, ca 
ți Fortuna DUsseldorf cred că 
ajută, acum. Craiova are țan- 
sa de a fi prima echipă româ
nească in stare să elimine o e- 
chlpă vest-germană. 
complex poate fi depășit, 
fond, înaintea meciului 
Leeds, de acum trei ani, 
veam

Acest 
In 
cu 
a- 

un «complex englezesc».
F. C.

L-am trecut cu bine. Trebuie 
să ne pregătim eu toată res
ponsabilitatea pentru o califi
care, intr-adevăr de răsunet, 
care să reprezinte și atuul mo
ral al «tricolorilor» pentru me
ciul de la 16 aprilie,, cu Ita
lia, la București !*,

RODION CAMĂTARU : „O 
tragere la sorți convenabilă 
nouă, Intrucit primul meci se 
joacă In deplasare. Cred in 
calificare și elnd spun asta 
mă gindesc la forța demon
strată de echipa noastră 
actuala ediție 
U.E.F.A. Nu va fi ușor, dar 
cu cit e mai greu cu atit este 
mai frumos".

In 
a Cupei

KAISERSLAUTERN
In 

tență 
vest-german s-a 
unul dintre cele 
oase de pe continent, 
resul intern 
campioană, în 1951 și 1953 — 
și cel european — semifina- 
listă a Cupei U.E.F.A. in edi
ția 1981/82 (a fost eliminată 

a

cei 82 de 
(fondat In

ani de exis- 
1900), clubul 
dovedit a fi 
mai prestigi- 

Palma- 
două titluri de

de I.F.K. Goteborg, care 
cucerit, dealtfel, trofeul) 
este de invidiat. Echipa 
care Kaiserslautern a abordat 
actuala ediție a Bundesligii 
(după consumarea a 16 etape 
se află pe poziția a șaptea, la 
5 puncte de lider, Hamburger 
S.V. ; este neînvinsă de nouă 
etape ; astăzi, în ultima etapă 
a turului, va juca în deplasa
re cu VfB Stuttgart) este pre
gătită de Rudi Krfiner.

Lotul numără în rîndurile 
sale cîțiva cunoscuți Interna-

cu

ționali vest-geirmani (Th. Al
lofs, Brlegel, Bongartz, Geye), 
dar și ’ ........ .
suedezii Nilsson și Hellstrom. 
Formația standard : Hellstrom 
(Reichel) 
sek, Brehme 
feidt, 
Nilsson, 
Neus, 
Plath).

Partidele de acasă le dispu
tă pe stadionul Betzenberg, a 
cărui capacitate este de 34 000 
de locuri. în tururile prece
dente ale actualei ediții a Cu
pei U.E.F.A. - ■
Trabzonspor (3—0 și 3—0), Na
poli (2—1 și 2—0) și F. C. Se
villa (0—1 și 4—0). (M. CIUCA).

doi jucători străini,

— Wolf, Melzer, Du- 
Geye, Eilcn- 

Briegel, Bongariz — 
Th. Allofs, (rezerve : 
Brummer, Funkel,

a eliminat pe

Steaua izbutește 
dar e eliminată 
în turul secund 
militară pășește 
amintiri și... regrete. Steaua a eliminat pe Hi

bernians La Valetta. apoi pe C.F. Barcelona 
1—0 in deplasare și 2—1 la București), după 
minată de una dintre cele mai bune formații 
yern Miinchen (fără să fie învinsă : 1—1 Ia 
la Miinchen). echipa lui Mayer, Beckenbauer, 
Mtiller, calificîndu-se datorită golului înscris în deplasare!
1972—73, Rapid realizează o performanță asemănătoare : a eli
minat pe Landskrona Boys (Suedia), apoi pe Rapid 
dar în turul III a avut neșansa să se confrunte cu cea 
bună echipă a Angliei, Leeds United, o adevărată 
a Marii Britanii.

Cele mai frumoase performanțe ale echipelor 
legate de Cupa U.E.F.A. Aceasta are o istorie mai 
Cupa cupelor. La început s-a numit Cupa orașelor 
ma ediție a avut loc în 1957—’58, iar C.F. Barcelona a cîști- 
gat primele două edifji. în 1962—’63 consemnăm participarea 
unei echipe românești, Petrolul Ploiești, care la prima sa par
ticipare a reușit să se califice în turul III. A 
Spartak Brno, apoi pe S.C. Leipzig (după trei meciuri : 
0—1, 1—0), dar in turul III a fost eliminată de o bună echipă 
a vremii, Ferencvaros Budapesta (0—2, 0—1). In 1966- 
namo Pitești reușește calificarea In turul III. 
ediții Dinamo Bacău avea să fie prima formație 
a urcat în turul IV. A trecut de Floriana la 
Oslo și F.C. Kilmarnock, dar în turul următor 
nai Londra. în 1971—’72, C.O.T. se transformă In Cupa U.E.F.A. 
și două echipe românești Rapid și U.T.A. par puse pe fapte 
mari. Giuleștenii elimină pe Napoli (1—0 și 3—0, ce timpuri 
pentru rapidiști!) pe Legia Varșovia și sînt eliminați tot de o 
echipă engleză, de Tottenham. Pe alt „culoar", U.T.A. trece 
de Austria Salzburg apoi de echipa poloneză Zaglebie Wal- 
brzych, o elimină și pe Vitoria Sețubal și în turul IV (deci 
U.T.A. a egalat performanța Bacăului) se întîlnește cu formația 
care o eliminase în turul precedent pe Rapid, adică Tottenham, 
de care nu poate trece. Era vorba atunci de o diferență de va
loare, dar și de complexul echipelor mari!

în 1982, cea mai valoroasă echipă din țară noastră. Universi
tatea Craiova, nu mai are complexe, știe ce poate și readuce 
fotbalul românesc în turul IV al Cupei U.E.F.A., dîndu-ne mari 
speranțe că prezența ei în semifinale poate deveni un vis îm
plinit. Și să nu uităm că adversarele^ i-au fost de data aceasta 
Florentina 
rondins — 
Shamrock

Ieri, în 
la Ziirich. ......... . . .
— UNIVERSITATEA CRAIOVA. Adversar redutabil, două me
ciuri dificile. Dar, undeva, în sufletul nostru — și in calculele 
noastre — speranța că UNIVERSITATEA - . —
JUCA ÎN SEMIFINALE are destul temei.
record pentru echipele românești.

Deci, Kaiserslautern. In definitiv, cu 
Girondins nu a fost mai ușor...

(cu două victorii, 
care a fost eli- 
din Europa, Ba- 

București și 0—0 
Hăness și Gerd 

Tn

Viena, 
mai 

selecționată

noastre sînt 
veche decît 
tîrguri. Pri-

eliminat pe
1—0,

•’67 și Di- 
dar peste trei 

de la noi care 
Valetta, Skeid 
a dat de Arse-

lui Antognoni, Graziani, Pasarella și Bertoni și Gi- 
cu Trăsor, Țigana, Giresse și Lacombe. ~ 

Rowers, Universitatea 
redacție, am așteptat cu sufletul la gură telexul de
Iată-I, a început să bată... ‘ ”~™”

a avut un

F.C.

Doar cu
moment de respiro.

KAISERSLAUTERN

CRAIOVA POATE 
Ar fi un remarcabil

Fiorentina sau cu
Constantin ALEXE

După meciul juniorilor cu Cipru
w

PENTRU TITLUL DE CAMPIOANA
ANULUI 1982 CONTINUĂ

Reuniunea de 
a lost dominată 
tru titlul de campioană a anului 
1882, In care trei formații (I. 
Oană, G. Tănase, M. Ștefănescu) 
slnt angajate direct. Prin cele 
două victorii obținute cu Manuc 
șl Papin, ambii conduși cu tact 
șl răbdare de I. Oană, aoesta a 
luat o victorie avans față de 
principalii lui urmăritori, G. Tă
nase și M. Ștefăneseu, care nu 
au putut obține decît cite o vic
torie, cu Văleni șl, respectiv, 
Sincera, o reușită fiică a Senza
ției cu Gabarit. Să vedem ce ne 
va aduce reuniunea de mîine di
mineață, care 11 pune din nou 
față în față pe cel trei. O altă 
atracție a reuniunii de miine o 
reprezintă pariul austriac, care 
are o miză de pornire de 32.634 
lei. Un alt învingător 
al reuniunii de joi 
care a obținut cea 
victorie consecutivă, 
dulul inteligent cum 
dus de S. Ionescu ; 
cultnd toate incidentele de 
curs, l-a strecurat cu abilitate 
la coardă tn linia dreaptă, obțl- 
nlnd pe potou victoria. Lista câș
tigătorilor a fost completată de 
formația G. Solcan, cu Sabot

joi dupâ-amiază 
de disputa pen- HI PISM

PERSPECTIVA CALIFICĂRII EXISTA,
A _

DAR TREBUIE
SĂ SE MUNCEASCĂ MULT IN CONTINUARE

merituos 
este Silensu, 
de a 
grație 
a fost 
acesta,

doua 
mo- 
con- 
spe- 
par-

(care insă a fost condus de G. 
Marelu neregulamentar, jenind 
intenționat In ultima turnantă 
pe Rigoarea) șl Kozara, care se 
dovedește din zi in zi mal bună.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
It 1. Văleni (Tănase) 1:39,1, 2. 
Sunătoarea. Cota : cîșt. 1,60, ord. 
I. Cursa * Il-a : 1. silenlu (S.
Ionescu) 1:34,2, 1. Reacția, 3. Ro
man. Cota : clșt. 3, ord. 6,ev. 250, 
ord. triplă 986. Cursa a IH-a : 1. 
Papin (I. Oană) 1:30,2, 2. Negruț. 
Cota : cîșt. 3, ord. 20, ev. 76, 
triplu 1—2—3 283. Cursa a IV-a : 
1. Manuc (Oană) 1:29,4, 2. Faleza, 
3. Herlea. Cota : clșt. 9, ord. 16, 
— 19, ord. triplă 842. Cursa a
V-a : 1. Șabot (Marciu) 1:30,4, 2. 
Rigoarea. Cota : cîșt.. 8, ord. 28, 
triplu 3—4—5 206. Cursa a Vl-a : 
1. Sincera (M. Ștefănescu) 1:34,0. 
8. Stația, 3. Manșetar. Cota : 
cîșt. 2, ord. 14, ev. 10, ord. triplă 
216. Cursa a VlI-a : 1. Kozara 
(N. Sandu) 1:34,5. 2. Silicon. Cota: 
cîșt. 5, ord. 30, ev. 4. triplu 
5—6—7 122.

ev.

A. MOSCU

Așadar, in prima manșă a 
întilnirii dintre reprezentativele 
de juniori ale României și Ci
prului : 1—1. Rămîne, deci, ca 
în partida-retur, care se va 
disputa în luna martie în țara 
noastră, 
tre cele 
pa, in 
final al 
pean de juniori, programat să 
se desfășoare în Anglia. Un 
rezultat care creează premisele 
calificării, ținînd seama de plu
sul de tehnică șl experiență al 
formației noastre. Dealtfel, pre
sa cipriotă este și ea sceptică 
în ceea ce privește calificarea, 
edificator în acest sens fiind 
titlul sub care a apărut cronica 
din ziarul „Kiricas" și anume: 
„Amară egalitate".

Ce vom face însă în Anglia ? 
Acolo unde vom întilni echipe 
mult mai puternice 7

Pentru a spera într-o com
portare bună la acest nivel, 
trebuie să fim bine pregătiți.

să se decidă care din- 
două echipe va partici- 
mai 1933, Ia turneul

Campionatului euro-

Numai așa se pot emite 
tenții. Prin această prismă 
bule privită evoluția echipei 
care a evoluat în Cipru, ca și 
modul in care va fi pregătită.

In primul rind, credem eă 
trebuie îmbunătățită structura 
echipei, pe compartimente — 
apărarea fiind aceea căreia tre
buie să 1 se acorde cea mai 
mare atenție. Ca dealtfel 
componenței liniei de atac, 
le două „vlrfuri" (Țîrlea și Vă- 
sii) sînt talentate, dar prea 
țin combative. Firește, echipa 
trebuie să aibă o idee de joc 
precisă, care să ducă la un e- 
chilibru pe plan tactic, în așa 
fel incit jocul in apărare să 
ofere o mai mare s’guranță, 
iar in atac să dea garanția 
unei EFICACITĂȚI Ia nivelul 
competiției în care dorește să 
ajungă. Și — legat de cele două 
aspecte amintite — este nece
sară o foarte 
fizică, dublată 
rea pregătirii 
Echipa trebuie

pre- 
tre-

ri
Ce-

pu-

hună pregătire 
de îmbunătăți- 
moral-volitive.
să aibă mai

multă putere de luptă — așa 
cum se cere in fotbalul modern 
—, lucru absolut posibil Ia niș
te tineri de 17—18 ani. Timp 
pentru 
acestor

Nu 
rlndurl 
feriri, 
care au 
te bun a fost Hagi,__
tehnica arătată, cit și prin tlă- 
ruirea cu care a luptat pentru 
culorile c ‘ 
Prestații bune au 
portarul l._\_ __
impresionantă și suplu : 1,83 
63 kg), mijlocașul Mateuț (bă
tăios, cu o bună condiție fizi
că), Săndoi șl cele două vtrfuri 
— Țîrlea șl Văsii —, cu rezer
vele subliniate mai sus. Ei și 
coechipierii lor, muncind mult 
în perioada pregătirilor de iar
nă, pot duce la bun sfrișit trea
ba începută la Larnaka, pentru 
a reuși, calificarea atit de mult 
dorită.

Modesto FERRARINI

traducerea în viață a 
obiective este suficient, 
putem încheia aceste 
fără a face și unele rtf- 
nominale, la juniorii 
evoluat in Cipru. Foatîț 
_ “gi, atit prin

echipei. Un modei, 
j mai avut 

Iasko (cu o statură



întrecerile de înot de la Baia Mare A VIII-a edific a C. li. dc handbal feminin

CRISTIAN PONTA (trei victorii) ȘINOEMI LUNG,
ÎN PRIM-PLANUL REUNIUNII

! BAIA MARE, 10 (prin tele
fon). Cea de a patra ediție a 
concursului international de 
<not „Trofeul Carpați" 81 cam
pionatele naționale de juniori 
au prilejuit. In frumoasa pisci
nă maramureșeană, o adevăra
tă sărbătoare a speranțelor a- 
cestui sport. Organlzatprii au 
depus lăudabile eforturi pentru 
a asigura tinerilor competitori 
condiții cit mai bune dfi con
curs, iar aceștia au răspuns 
printr-o serie de rezultate va
loroase, care onorează Intere
santul miting. Dintre probele 
desfășurate in reuniunea inau
gurală cele de 400 m mixt au 
fost în centrul atenției. La 
băieți, titlul de campion al 
țării a fost cîștigat, cu 4:48,17. 
de ploieșteanul Cristian Ponta, 
după ce mai terminase învingă
tor în probele de 200 m liber 
(cu 1:58,39 — nou record) și 100 
m spate. Disputa fetelor le-a a- 
dus în prim-plan pe Nocml

Lung și Gabriela Baka (ultima 
fiind medaliată cu argint Ia 
C.E. de juniori). Băimăreanca 
Lung, frenetic susținută de lo
calnici, a făcut o cursă tactică 
foarte bună, rămțnînd în plasa 
reșițencei pe prima jumătate a 
întrecerii, pentru ca pe ultime
le lungimi să atace decisiv și 
să obțină o victorie mult a- 
plaudată (5:03,57).

Rezultate tehnice : CAMPIONA
TELE NAȚIONALE DE JUNIORI: 
ZOO m liber (b): 1. Cristian Ponta 
(CSȘ Ploiești) 1:58,39 — rec.,
2. E. Nan (CSȘ Ploiești) 2:02,00 ;
3. O. Păculeț! (CSȘ Reșița)
2:02,21 ; 200 m liber (f) : 1. Eni- 
k» Plencsar (CSȘM Bala Mare) 
2:11,54 ; 2. Teodora Hauptrlcht
(CSȘM Bala Mare) 2:13,17 ; 3.
Aniela Moisescu (CSȘ Ploiești) 
2:14,94 ; 100 m spate (b) : 1. C. 
Ponta 65,08 ; 2. H. Botezatu (CSȘ 
Arad) 65,43 ; 3. C. Clornea (CSȘ 
Ploiești) 66,75 ; 100 m spate (f) : 
1. Anca Pătrășcoiu (CSȘM Baia 
Mare) 66,35 ; 2, Iulla Mateescu 
(CSȘ Ploiești) 68,61 ; 3. Noeml 
Lung (CSȘM Bala Mare) 89,85 ;

Atletul chinez Zhu 
Jianhua, cunoscut 
spectatorilor noș
tri de la Între
cerile Universiadei 
de anul trecut, de 
la București (locul 
II cu 2,23 m), a ob
ținut zilele trecute 
la „Asiadă", la 
Delhi, un nou re
cord la săritura in 
înălțime : 2,33 m.
In urma acestui re
zultat, bilanțul
mondial, al anului 
1982 se prezintă ast
fel.

OAMENII LUI 2,30 m...
2,33 Zhu Jianhua (R. P. Chineză» ’83
2.32 Milton Ottey (Canada) ’89

Del Davis (S.U.A.) ’81
Ghenadt Belkov (U.R.S.S.) ’58

2,30 Carlo ThrSnhard (R.F.G.)
Dletmar Magen burg (R.F.G.) '81
Roland Dalhauser (Elveția) ’38
Janusz Trzeplzur (Polonia) ’59
Tyke Peacock (S.U.A.) '81
Dwight Stones (S.U.A.) "33
Aleksey Demlanluk (U.R.S.S.) '58
Serghel Zoslmovid (U.R.S.S.) ’M

Cifrele ultimei coloane reprezintă anul 
nașterii

Jianhua. student In educație fizică la Șanhal, n-a avut adver
sari pe măsura sa la Delhi (Chl Chu — R. P. Chineză 1,23 m, 
Sakamoto — Japonia 2,14) ceea ce, Indiscutabil, a Impietat asu
pra însăși evoluției sale în concurs. După ce în a treia încer
care la 2,37 m a doborft ștacheta cu... călcilul (trecuse tot cor
pul peste „bară”), el a declarat : „Nu slnt mulțumit. Fiind 
singur... mi-a venit rtadul foarte repede la săritură. Altfel, 
poate aș fi doborit recordul mondial, obiectiv pe care ml-1 
propun pentru viitor !“...

UN RECORD RATAT
Nlcaragualanul Alexis Arguel

lo este campionul mondial al 
boxerilor de categorie ușoară 
(W.B.A.) și fost campion al 
lumii la pană șl la super-pană. 
Boxerul din Managua (30 de 
ani, 76 de victorii, dintre care 
62 înainte de limită, 4 înfrîn- 
geri) a încercat zilele trecute 
să devină „recordmanul” 
campionilor legendari al rin
gului. Legendari sint cel 8 
pugiliștl care au deținut tit
lurile de campioni mondiali 
in 3 categorii de greutate di
ferite (britanicul Bob Fitzsim
mons mijlocie — 1891, grea — 
1897, semigrea — 1903, ameri
canii Tony Canzoneri pană — 
1928, ușoară — 1930, super-u- 
șoară — 1931, Barney Ross 
ușoară — 1936, super-ușoară 
— 1939, semi-mljlocie — 1934,

TENISUL PREFERAT.

Henry Armstrong pană, u- 
șoară și semi-mljlocle — toate 
în 1937 (este singurul care a 
deținut simultan cele 3 tit
luri !), portoricanul Wllfredo 
Benitez super-ușoară — 1979, 
semt-mijlocie — 1980, mljlocle- 
mlcă — 1981). Tentativa de re
cord a lui Arguello a con
stat in cucerirea unui al 
4-lea titlu, cel al categoriei 
super-ușoare. Adversar i-a 
fost americanul Aaron Pryor 
(27 ani, 31 meciuri, toate vic
torioase, 29 încheiate înainte 
de limită I). Meciul de la 
„Orange Bowl” (arenă în aer 
Uber), la Miami, nu i-a fost 
însă favorabil lui Arguello, 
Învins prin k.o. in repriza a 
14-a. A fost un k.o. foarte 
dur, care a impus spitalizarea 
sa urgentă 1

FOTBALULUI !
După Lennart Ber- 

gelin <1950) și Bjorn 
Borg (1974—78),
Mats Wilander este 
al treilea tenisman 
suedez care a fost 
distins cu „Svenska 
Dagbladet Bragdme- 
talj”. Instituită în 
anul 1925. această

distincție recompen
sează anual pe cel 
mal valoroși spor
tivi din Suedia. 
Mats Wilander (18 
ani) a obținut anul 
acesta o serie de 
succese importante, 
intre care și cîști-

garea marelui tur
neu internațional 
de la Roland Gar
ros. El a fost pre
ferat fotbaliștilor 
de la I.F.K. GOte- 
borg, ciștlgătorll 
„Cupei U.E.F.A.” 
(1—0 și 3—0 în fi
nala cu Hamburg).

ÎMPOTRIVA FUMATULUI !
Mulțl dintre sportivii occidentali, baschetbaliștl, hochelștl, au- 

tomobiliști, cicliști, fotbaliști etc. poartă pe tricouri șl pe tre
ninguri fel de fel de inscripții cu caracter publicitar, pentru 
o gamă extrem de variată de produse, de la niște simple pixuri 
cu pastă și pînă la nu știm ce mașină de spălat electronică. 
In acest context, o notă aparte fac unele dintre echipele de 
fotbal participante la campionatul Scoției. în urma unui acord 
Intervenit Intre o asociație de propagandă sanitară șl „Scotlsh 
Football Association* s-a stabilit ca în acest sezon echipele de 
fotbal să facă „reclamă* luptei Împotriva fumatului ! Aceasta 
presupune, desigur, ca Înșiși fotbaliștii să fie nefumători I Ca 
«ă fie crezuți...

CEI MAI MERITUOȘI CAMPIONI OLIMPICI
Asociația ziariștilor sportivi 

americani a inițiat o anchetă 
printre membrii săi pentru 
stabilirea celor mal merituoși 
dintre campionii olimpici al 
Statelor Unite. Rezultatul an
chetei (foarte surprinzător I) 
este următorul : 1. Alfred
Oerter (camolon la disc în 
1958, 1960 1964 șl 1968), 2. E-
chlpa de hochei pe gheață 
(cîștigătoare la Lake Placid 
în 1980). 3 Eric Helden (5 
medalii de aur la Datina! vi
teză, în 1980), 4. Mark Spitz 
(7 medalii de aur la înot, la 
Mtinchen. în 1972). 5. Robert 
Mathias (campion de decatlon

în 1948 și 1952), 6. Jesse Owens 
(campion la 100 m, 200 m, 
4 X 100 m șl lungime la J.O. 
de la Berlin — 1936), 7. Johnny 
Weissmuller (3 medalii de aur 
la înot 1924 și alte 2 în 1928), 
8. Bob Beamon (8,90 m la 
lungime in 1968), 9. Eddie Ea- 
gen (campion de box Ia se
migrea în 1920 și component 
al echioaiului de bob 4 cam
pion în 1932), 10. Jim Thorpe 
(campion la pentatlon și de
catlon în 1912. apoi descalifi
cat și... reabilitat în 1982 !).

Rubrica reali7Otn de
Romeo VILARA

INAUGURALE
100 m bras (b) : I. O. Pâculeți 
1:13,72 ; 2. M. Liptak (CSȘ Arad) 
1:14,01 ; 3. D. Drăguleț (Lie. 37 
Buc.) 1:16,41 ; 100 m bras (f) : 1. 
Cristina Deveseleanu (Lie. 37) 
1:20,44 ; 2. Andrea Hldekutl
(CSȘM Bala Mare) 1:21,55 ; 3.
Gabriela Baka (CSȘ Reșița) 
1:21.65 ; 400 m mixt (b) : 1. Cr. 
Ponta 4:48,17 ; 2. R. Pinter
(CSȘM Baia Mare) 4:53,74 ; 3.
J. Barth (CSȘM Baia Mare) 
4:59,59 ; 400 m mixt (f) : 1.
Noemi Lung 5:03,57 ; 2. G. Baka 
5:10,42; 3. Cristina Domokos
(CSȘM Bala Mare) 5:21,82.

„TROFEUL CARP ATI” : 200 m 
liber (b) : 1. R. Wanzllk (RDG) 
1:59,18 ; 2. R. Pinter 2:01,88 —
rec. băieți 14 ani ; 3. W. Wlod- 
zloczny (Polonia) 2:04,25 ; 200 m 
liber (f) : 1. Ines Paul (RDG) 
2:08,64 ; 2. K. Gadzikiewlcz (Po
lonia) 2:14,45 ; 3. V. Sztllka (Po
lonia) 2:14,86 ; 100 m spate (b) : 
1. M. Kaczanowskl (Polonia) 
66,22 ; 2. C. Clornea 66,75 ; 3. O. 
Sanchez (Cuba) 67,18 ; 100 m spa
te (f) : 1. T. Sofigul (Cuba)
67,96 ; 2. I. Mateescu 68,61 ; 3.
N. Lung 69,85 ; 100 m bras (b) :
1. S. Bercherg (RDG) 1:14,12 ;
2. P. Osoianu (Llc. 37 Buc.) 
1:20,92 ; 3. S. Olinescu (CSȘ Ga
lați) 1:21,09 ; 100 m bras (f) : 1. 
P. Marquardt (RDG) 1:18,97 ; 2. 
C. Deveseleanu 1:20,44, 3. C. 
Schubert (RDG) 1:21,02 ; 400 m 
mixt (b) : 1. R. Wenczlik (RDG) 
4:48,58 ; 2. R. Pinter 4:53,74 ; 3. 
J. Barth 4:59,59 ; 400 m mixt (f) : 
L N. Lung 5:03,57 ; 2. M. Glo- 
gowszka (Polonia) 5:19,29 ; 3. Cr. 
Domokos 5:21,82.

Adrian VASILIU 
Geo RAEȚCH1

ROMÂNIA - CONGO 35-14 (16-7)
Astăzi, ultimul meci al jucătoarelor noastre, cu echipa Norvegiei

KECSKEMET. 10 (prin tele
fon). Vineri au fost reluate în
trecerile turneelor finale ale 
celei de a VIII-a ediții a cam
pionatului mondial feminin de 
handbal. Runda a treia a pri
lejuit noi dispute de mare dîr- 
zenie și de ridicat nivel calita
tiv.

Reprezentativa României a 
evoluat, în cadrul turneului 
pentru locurile 7—12. tn com
pania selecționatei Congo și a 
repurtat, așa cum era de aștep
tat, o victorie clară : 35—14
(16—7). Chiar și in aceste con
diții, ale unui meci cu o echi
pă aflată încă sub nivelul cerut 
de un campionat mondial, 
handbalistele noastre au ratat 
mult, diminuîndu-și activul cu 
cel puțin 10 goluri.

Au marcat : Av&danel _10, 
Pătruț 5, Covaliuc 5, Torok- 
Verigeanu 4. Ștefanovicl 4, 
Pleșoianu 4, Oprea 2 șl Lupșor 
1 — pentru România, Okemba 
7. Koulinka 6 și Nkada 1 —
pentru Congo.

Au arbitrat : J. Kristensen și 
P. Wohldt (Danemarca).

Pentru participantele la tur
neul locurilor 7—12 disputele 
se încheie simbătă (n.r. astăzi), 
clnd sint programate meciurile 
rundei a IV-a. Iată progra
mul :

Bulgaria — Congo (la Szaz- 
halombatta). R.F. Germania — 
S.U.A. (la Tatabanya) și Ro
mânia — Norvegia (la Buda-

pesta). Meciul echipei noastre 
cu selecționata Norvegiei are 
loc Ia ora 17 și este decisiv 
pentru cîștigarea turneului și 
— implicit — a locului VII în 
clasamentul final al celei de a 
VIII-a ediții a campionatului 
mondial.

Turneul pentru locurile 1—6, 
cel care va desemna medalia
tele acestei ediții a C.M. și trei 
participante la Jocurile Olim
pice de la Los Angeles, pro
gramează ultima rundă dumi
nică, La Budapesta. Iată pro
gramul :

Iugoslavia — R.D. Germană. 
Coreea de Sud — Cehoslovacia 
și Ungaria — U.R.S.S.

ion GAVRILESCU

MARINA POGOREVICI A CiSTIGAT
TURNEUL „ACROPOLIS"

Tradiționalele turnee interna
ționale de șah „Acropolis”, des
fășurate la Atena, au reunit la 
start o serie die participant! 
români. Cu frumoase rezultate 
au terminat întrecerea șahia- 
tele noastre. Marea maestră 
Marina Pogorevici a ocupat 
primul loc, în turneul feminin, 
cu 8 puncte (din 9 posibile), iar 
maestre internațională Dana

★
MOSCOVA, 10 (Agcrpres). —
La Soci, în tradiționalul tur

neu internațional de șah „Me
morialul Ciogorin’*, după 4 run
de conduce fostul campion mon
dial Mihail Tal (U.R.S.S.) cu 
3,5 p, urmat de Nikolici (Iu
goslavia) șl englezul Speelman 
cu cite 2,5 p. în runda a 4-a

Nuțu-Terescenco a împărțit lo
curile 2—4 cu Antonina Dra- 
gasevici (Iugoslavia) șl Tunde 
Csonkics (Ungaria), toate cu 
cite 6 puncte. La masculin, tur
neul a fost cîștigat de Skalotaa, 
reprezentantul țării gazdă acu- 
mullnd 7 puncte (din 9). Pe 
următoarele două locuri : Jok- 
sicl (Iugoslavia) 6,5 p și Mircca 
Pavlov (România) 6 p.

★ ★

Tal a cîștigat la Chandler, iar 
Nikolici a remizai cu Razuvaev, 

în turneu] feminin, pe pri
mul loc se află Elena Ahmi- 
lovskala (U.R.S.S.) cu 3 p(l). 
Emilia Chiș (România), care în 
runda a 4-a a remizat cu olan
deza Belle, ocupă locul 10 cu 
1 punct și o partidă între
ruptă.

COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET
Au continuat întrecerile din 

etapa finală a competițiilor 
europene de baschet :

C.C.E. (bărbați) : ȚSKA 
Moscova — Real Madrid 90— 
93 (53—48), Dalipagici — 19 șl 
Brabender — 16 cei mai eficace 
madrileni ; Maccabl Tel Aviv

— Cibona Zagreb 108—81 (53— 
42) ;

C.C.E. (femei) : Spartacus 
Budapesta — AS. Vicenza 
65—93 (27—53) ;

„CUPA LILIANA RON- 
CHETTI” : grupa „D“ : A. S. 
Villeurbanne (Franța) — Ca
non Roma 62—53.

TELEX
BOX o Englezul Joe Bugner, 

fost campion european la catego
ria grea, l-a întrecut, la Londra, 
pe compatriotul său Eddie Neil
son prin abandon dictat de arbi
tru in repriza a 5-a. S Astăzi, 
la Sacramento (California), me
xicanul Rafael Limon, campion 
mondial (W.B.C.) al categoriei 
super-pană, Ișl va pune titlul in 
joo in fața americanului Bobby 
Chacon.

CĂLĂRIE 9 La Geneva, Fede
rația internațională a stabilit ca 
întrecerile campionatelor europe
ne de sărituri de anul viitor să 
aibă loc între 21 șt 31 iulie la 
Hlckstead (Anglia), iar cele d« 
dresaj la Aachen (RF. Germăniâk 
intre 21 și 26 Iunie.

HANDBAL • In cadrul turneu
lui internațional masculin de la 
Tbilisi, echipa U.R.S.S. a invlna 
cu 30—21 (14—10) selecționata Ce
hoslovaciei, iar formația Poloniei 
a întrecut cu 30—18 (14—10) echi
pa Cubei.

HOCHEI PE IARBA • Primele 
rezultate ale turneului de la Mel
bourne, la care participă 10 țări : 
Olanda — Malăyesla 5—1 (2—1), 
Noua Zeelandă — R.F. Germania
3— 0 (1—0), Anglia — Canada
4— 0 (3—0).

SCHI • Din cauza lipsei de ză
padă, comitetul de organizare a 
„Cupei Mondiale” la schi fond a 
decis anularea primei curse a a- 
eestel competiții care trebuia să 
albă loo la 12 decembrie, la Ram- 
sau. Cursa (15 km) a fost repro- 
gramată pentru 13 decembrie, la 
Davoa.

ȘAH • La Tallin se desfășoară 
cel de-al 42-lea campionat fem’ 
nin al U.R.S.S. După 3 runde, . 
clasament conduce: Nino Gurieil 
cu 3 p șl o partidă întreruptă, 
urmată de Nana Ioseliani 2 p, 
Mlnoghtna 1.5 n (1) .* La turneu 
participă șl o tînără jucătoare 
gruzină, Iokenito Arahamla, tn 
virată de numai 13 ani.

TENIS • Rezultate din turul 
IV al campionatelor Australiei, 
la Melbournet Teacher — Deni 
6—4, 6—2, McNamee-Brunnberg 
6—3, 4—6, 6—3. Krlek — Fancutt 
6—2, 6—2, Glammnlva — Alexan
der 6—3, 4—6, 6—3. Cash — Ma- 
sur 4—6, 1—6, 6—1, Pfister — Sa
dr! 6—3, 4—6, 6—2, Denton — Bo- 
rowlak 7—6, 6—2. 9 în turneul 
de la Toulouse : Westphal — 
Scanlon 6—I, 6—3. Glicksteln — 
Becka 7—5, 7—5, Slmonsson — 
Potler 8—2. 7—5, Smld — Hlasek 
6—2. 6—7, 6—4.

TENIS DE MASA ® La Vim- 
merby, echipa masculină a Sue
diei a Învins R.P. Chineză cu
5— 4. Cu o zl tnalnte, la Stock
holm, oaspeții riști gaseră cu 
5—1. La feminin : R.P. Chineză 
— Suedia 5—0 șl 4—0.

A FOST STABILIT PROGRAMUL SFERTURILOR 
DE FINALĂ AU CUPELOR EUROPENE
Ieri, la Zurich, au fost stabilite, prin tragere la sorți, me

ciurile din sferturile de finală ale cupelor europene Intercluburl. 
IN CUPA U.E.F.A., Universitatea Craiova va întilni formația 
vest-germană F.C. Kaiserslautern. Primul meci va avea loc tn 
deplasare, la 2 martie, iar returul la 16 martie, la Craiova. Iată 
programul celor trei competiții, toate programate la 2 șl 16 
martie 1983.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Widzew Lodz 
Aston Villa 
Dinamo Kiev 
Sporting Lisabona

Paris St. Germain 
Austria Viena 
Internazionale 
Bayern Miinchen

Bohemians Praga
F.C. Kaiserslautern
A.S. Roma
C.F. Valencia

— .F.C. Liverpool
— Juventus Torino
— Hamburger S.V.
— Real Soc. San Sebastian
CUPA CUPELOR

— Waterschei
— C.F. Barcelona
— Real Madrid
— F.C. Aberdeen
CUPA UEFA.

— Dundee United
— Universitatea Craiova
— Benfica Lisabona
— S.C. Anderlecht

TRIBUNA VEDETELOR
• Ziarul „El Mundo* din Ve

nezuela a făcut o anchetă pentru 
des-emnarea celui mai bun fotba
list sud-american al anului. In 
urma celor 18 răspunsuri primite, 
de la diferite cotidiene din Ame
rica latină, clasamentul se pre
zintă astfel : 1. Zice (Brazilia).
2. Falcao (Brazilia), 3. Maradona 
(Argentina), 4. Moren a (Uruguay), 
5. Junior (Brazilia), 5. Socrates 
(Brazilia).

• Finalista Cupei Intercontinen
tale, Aston Villa (care va întîlnl 
mîine, la Tokio, pe Penaro! Mon
tevideo), a fost învinsă în etapa 
a 18-a (marți seara) de către Ar
senal cu 2—0, eu toate că învin
gătorii au jucat ultimele 25 de 
minute fără... portar, acesta fiind 
eliminat de pe teren !

• Un caz destul de rar în e- 
xecutarea loviturii de la 11 m. 
Celebrul Cruyff (Ajax), în me
ciul cu Helmond (5—0), a execu
tat un penalty pasînd mingea 
coechipierului său Olsen, acesta 
l-a retransmis balonul și Cruyff 
a înscris nestin «horit. Gol vala
bil ! „Exersăm de mult această 
combinație la antrenamente și 
acum am aplicat-o eu succes în- 
tr-un meci oficial" — a spus 
Cruyff.
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