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Invinfilnd $1 la meci retur pc Doctlncncn (2511)

DINAMO S-A CALIFICAT IN SFERTURILE DE FINALA 
ALE CUPEI CUPELOR LA HANDBAL MASCULIN

Dl-Aas eum am anticipat, 
name București, ciștigătoarea 
.Cupei României", s-a callfieai

de finală alo Cu-
______ ,__  Ia handbal mascu
lin. După ce In partida-tur, de

ta sferturile 
pei capelor

la Doetlnchen. cîștigass

în întTmpinareă

EEORTURI
CONTINUA

IL PEI
A ,1

Conferinței Naționale a partidului

OLIMPIADA SPORTULUI ROMANESC

1 w ’XTKt.
Io

la Doetlnchen, cîștigass cu 
27—24, Dinamo a dispus slm- 
băiă seara, in Palatul sportu
rilor d eulturil, de Bondsspaar- 
bank de Gazellen Doetlnchen 
(Olanda) on 25—17 (13—7). Ele
vii antrenorilor Ghlță Lieu $1 
Valentin Samungi s-au califi
cat in „sferturi" cu scorul ge
neral de 52—41 și două victorii.

Partida retur, disputată In 
fața unul numeros și entuziast 
public, a fost tot timpul la 
discreția handbaliștilor români. 
Deși partenerii au dovedit o 

portarul 
remar-

lăudabilă dîrzenie. iar 
Dinimedal un talent

Hristache NAUM

(Continuart în oao a <-a)

In aceste zile premergătoare 
Conferinței Naționale a parti
dului, oamenii muncit din În
treaga țari. In frunte cu comu
niștii, sporesc valoarea — d fru
musețea — faptelor de munci 
d de viață, pregătindu-se si tn- 
timplne marea sărbătoare eu 
noi Împliniri socialiste care ai 
exprime toată căldura ți dra
gostea inimilor noastre. Slnt 
gindurl d sentimente care-t-a- 
nimă și Pe toți sportivii patriei 
— practicanțl ai exercițiilor 
fizice, ori mari performeri cu- 
noscuțl pe toate meridianele —, 
Întregul activ al mișcării noas
tre sportive.

Ailăm, din toate județele tâ
rli, despre entuziaste Întreceri, 
competiții d acțiuni omagiale 
organizate, ca un prinos al dra
gostei și recunoștinței, sub sem
nul cinstirii prin realizări cit 
mal valoroase a marelui forum 
al comuniștilor. Firesc, in cen
trul tuturor preocupărilor se si
tuează eforturile de perfecțio
nare, iu continuare, a „Dacla- 
dei“, marea competiție sportivă 
națională inițiată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului nos
tru. Iată, o consemnăm cu

mindrie, 
sporiabd 
cea de a ediție, cuprinde 
astăzi, lntr-ua larg șt divan 
sistam de Întreceri d mantfee- 
tărl sportive, peste an sfert ăla 
populația târli, died sportului 
de masă, ea d celnl de perfor
manță, vigoarea pe care ne a 
cunoscni-o niciodată In întrea
ga sa isterie.

Prin toate rezultatele el, „Da- 
clada" d-a dovedit convingător 
larga audiență de care se bucu
ră in rlndul tineretului, al ma
selor de oameni ai muncii, ca d 
forța stimulatoare de noi ener
gii d acțiuni tot mai eficiente 
pentru îndeplinirea importante
lor sarcini Încredințate de partid 
mișcării sportive din țara noas
tră. „Daclada" trebuie să se a- 
flrme, Insă, tot mal puternie 
ca o largă mișcare de masă 1 
Ea trebuie să cuprindă întregul 
tineret al patriei, să asigure 
participarea tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii de la ora
șe d sate la practicarea orga
nizată d sistematică a exer-

Dan GARIEȘTEANU

această .olimpiadă a 
românesc**,  ajunat la

(Continuări în pag 2-3)

Primul bilanț al lui Mircea Luce seu /a cirma naționalei

Cu toate ci Rycke îl faultează. Jlanu U învinge pe portarul 
olandez Dimmedal, inscriind un nan gol pentru Dinamo Bucurefti 

Foto : D. NEAGU

/n pag. a 4-a: ----------------------------------------
• DRAMATICA ELIMINARE A STELEI
• AL DOILEA INSUCCES AL LUI MINAUR !

ROBERT PINTER Șl INES PAUL 
AU CUCERIT 

„TROFEUL CARPAJ!" LA ÎNOT
BAIA MARE, 12 (prin tele

fon). Cea de a patra ediție • 
concursului de înot dotat cu 
„Trofeul Carpați" a însemnat 
un frumos succes organizatoric 
gi tehnic. In prim-planul între
cerilor s-au situat sportivii din 
R.D. Germană (țară care, de 
mal bine de două decenii, do
mină Înotul european) d cel 
din Baia Mare. Dealtfel, cele 
două cupe au revenit talenta
tei Ines Paul (din Magdeburg), 
Învingătoare în toate cele pa
tru curse de erau!, șl — spre 
marea satisfacție a localnici

lor — bălmăreanului Robert Pin
ter, clștlgător In trei probe, cu 
noi recorduri naționale.

în ultimele două zile de con
curs, am Înregistrat o suită de 
rezultata valoroase, precum d 
dteva surprize: medaliate ale 
campionatelor europene de ju
niori din această vară au fost 
nevoite rt cedeze In fața unor 
reprezentante ale celui mal

Adrian VASILIU 
Geo RAETCHI

(Continuare In pag 2—3)

„DEȘI SÎNTEAA LIDERI, PERIOADA CEA MAI GREA
ABIA ACUM VINE..."

— Așadar, Mircea Lucescu, iată-ne la sflrșitul unuj nou sezon 
competițional. Prilej de bilanț pentru fotbalul nostru și pentru 
ti nărui antrenor al naționalei, care a Încheiat primul ciclu — 
de un an — la conducerea tehnică a echipei reprezentative. 
Cum apreciezi, te întrebăm, acest traseu parcurs împreună cu 
jucătorii de lot, de la „momentul Bordeaux" și pină la „mo
mentul Florența" ?

— Precizînd că ne aflăm nu 
intr-o gară terminus, ei în- 
tr-una de tranzit. aștepiînd 
cursa care să ne poarte spre 
performanțe inalte, spre înde
plinirea obiectivelor competi- 
ționale, socotesc că parțialul- 
bilanț este poziiiv. Din cele 13 
meciuri susținute de tricolori 
din noiembrie ’81, ei au cîștl- 
gat 7, In două dintre ele au 
terminal nedecis și au pierdut
4. Na trebuie omis faptul eă 
adversarii noștri au fost din
tre eei mal puternici șl că 8 
dintre jocuri au fost disputate 
in condiții de deplasare. Nu 
acesta, rezultatul, a fost insă 
lucrul oel mai important pen
tru mine. Am spus-o din clipa 
ia care ml s-a încredințat 
funcția de antrenor principal 
al echipei naționale, o afirm șl 
acum, ia puțin timp după ega

lul reușit cu campioana lumii, 
pe terenul ei : in primul meu 
an de antrenorat m-a interesat 
nu atit rezultatul de pe tabe
lă, cit JOCUL. Au fost me
ciuri, mă refer la partidele 
amicale, in care le-am spus 
jucătorilor că, in principal, mă 
interesează respectarea sarcini
lor care le revin in cadrul ideii 
de joc șl, legat de aceasta, atir 
tudinea lor, personalitatea, spi
ritul de responsabilitate, de 
sacrificiu, de dăruire față de 
tricoul cu tricolor. Fără aceas
tă mentalitate de jucător-per- 
former, am stabilit împreună 
de la inceput, strădaniile noas
tre pentru obținerea de acu
mulări la factorii Jocului pro- 
prla-zls. fizic, tehnic și tactic, 
vor fi inutile.

— Ușor de spus, mal greu de 
realizat Intrucît in mal bine

de un an de zile ai rulat multi 
jucători, ne interesează care 
au fost criteriile de selecție 1

— Multe, foarte multe. Am 
pornit, cum era și firesc, de la 
criteriul valoare, oprind u-mă la 
acei fotbaliști in stare să aco
pere iacă cel puțin un ciclu de 
patru ani, „ciclul mondial", șl 
anume ia Bălăci, Cămătaru și

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

Divizia „A“ de volei

Secvență de la marele cros din Parcul tineretului

Ieri, In Parcul tineretului din Capitală

FRUMOASELE
Duminici dimineață marea 

eompetifie națională „Daciada*
i-a  invitat pe iubitorii de 
aport în Parcul tineretului din 
Capitală, la o suită de între
ceri de cros, organizate in 
cinstea apropiatului mare eve
niment din viata poporului 
nostru, Conferința Națională a 
partidului. O invitație adreiată 
școlarilor. Și au răspuns ca 
bucurie „prezent!" citeva mii 
de copii, băiefi Și fete, o ade
vărată revărsare de voie bu
nă. Am văzut acolo fi oameni 
de cele mat diferite virste fi

CROSURI ALE 
profesii, venifi să guste din 
bucuriile sportului, ale fru
moaselor crosuri ale „Dacla- 
dei". Spunem așa, pentru că 
in puține alte împrejurări poa
la fi văzut atlta entuziasm, a- 
ttta dorință de a sosi pe pri
mul loc, sau de a fi cit mai 
aproape de cel dinții. S-a a- 
lergai mai intii pe două cate
gorii da virată, 13—14 ani șl 
15—14 ani, băieți »i fete, apoi 
cineva a avui ideea inspirată 
da a mai organiza un start, 
deschis tuturor. Din numeroa
sele secvențe pe care le-am

„DACIADEI"
urmărit, spicuim, ca indemn 
pentru alții: două lacrimi în 
ochii unei fetite, Niculina Ra
du, dnd i s-a inminat diplo
ma de dftigătoare a primei 
proba. De ce? „Sînt bucuroa
să — ne-a răspuns. Am aler
gat șl duminica trecută... 
și-am ieșit tot pe primul loc..." 
Am văzut, apoi, tot la premie
re, un băiat fi o fată imbră- 
tifinduse: el pe primul loc la 
13—14 ani, ea pe locul doi la 
15—16 ani. „Bravo, Danieli", 
„Bravo, Mihaela!" Colegi de 
fcoală? „Nu, a răspuns fata.

Foto : N. DRAGOȘ
Eu sînt de la Liceul „I.L. Ca- 
ragiale, iar el de la Școala 103. 
Dar e fratele meu“... Desigur, 
in familia Oancă va fi fost 
ieri bucurie multă. Ne-a tre
zit curiozitatea, de asemenea, 
graba cu care o tinără fată 
î$i nota In carnet amănunte 
despre cei mai buni alergători: 
de unde slnt, ce sport mai fac, 
ce note au la școală? O cre
deam colegă de breaslă Dar 
aflăm cu surprindere: „Sînt 
sportivă la Clubul Metalul — 
400 m garduri — Silvia Marin. 
Caut copii talentațl pentru at
letism. Am o grupă și vreau 
s-o măresc. îmi place să lu
crez cu ei". Ce frumos exem-

Viorel TONCEANU

(Continuare In pag. 2-3)

DiNAMOVIȘTII NEÎMVIMȘI
Șl DUPĂ PARTIDA

CU EXPLORĂRI BAIA MĂRE 1
In campionatele Diviziei ,.A“ 

de volei, teri s-au desfășurat 
etapele a Iii-a din retur (fe
minin) și a IX-a din tur (mas
culin). Iată amănunte de la 
jocurile disputate, partida Uni
versitatea Craiova — Steaua 
(m) fiind amînată.

FEMININ
In prima parte a cuplajului 

voleibalistic din sala Olimpia 
din Capitală CALCULATORUL 
BUCUREȘTI — FLACARA RO
ȘIE BUCUREȘTI 3—1 (—11,
11. 7, 13). Meciul a început în 
nota de superioritate a gazde
lor, Insă jucătoarele de la Fla
căra, mai atente în apărare, 
își adjudecă setul. în cel 
secund, in jocul gazdelor începe 
să oe simtă aportul Mirelei 
Zamfir, pină atunci parcă ab
sentă din teren, care organi
zează din ce în ce mai bine a- 
tacul, Iar pe fondul numeroa
selor greșeli de preluare ale 
adversarelor, Severina Tudo- 
rache punctează decisiv. In se
tul 3 este rîndul elevelor lui
S. Chlrlță să înceapă în forță,

Mihail VESA

(Continuare în pag. 2-3)
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dar după ce sînt egalate la 7 
(din ce în. ce mai nervoase și 
mai nasigune), cedează pasul. 
Setul 4 și ultimul începe ca și 
precedentul: gazdele egalează 
din nou la 7, conduc apoi cu 
9—7, sînt egalate la 9 și la 10. 
în aoest moment, Luciei Ettz 
(FI.) îi este arătat cartonașul 
roșu pentru proteste și tn loc 
de 11—10, scorul trece direct 
la 12—10 pentru Calculatorul ; 
jocul devine dramatic și după 
egalități la 12 și 13, Daniela 
Drăghici (Fi.) greșește succesiv 
două mingi decisive și Flacăra 
pierde setul și meciul. Bucu- 
re.ștenii I. Niculescu și P. Pi- 
țurcă au condus autoritar echi
pele : CALCULATORUL — Mi- 
rela Zamfir, Monica Șușman 
(Viorica Niculescu), Elena Ne- 
gulescu (Constanța Militaru), 
Severina Tudorache, Nicoleta 
Stane iu (Paula Păvăloaie), 
Cristină Simion ; FLACĂRA 
ROȘIE — Georgeta Zaharia, 
Lucia Ettz, Daniela Drăghici. 
Marinela Buzdugan (Mariana 
Zarian), Simona Enache, Geor
geta Lungu. Din păcate, la 
sfîrșitul meciului, nemulțumiri
lor (să le zicem numai zgomo
toase), oricum nejustificate, ale 
unor sunorteri prea lnfocați ai 
echipei Flacăra, li s-a alăturat, 
surprinzător, și antrenorul Chi- 
riță. Păcat !

C.S.U. OȚELUL GALAȚI — 
FARUL CONSTANȚA 2—3 
(11, 8, —6. —4, —8). Gazdei» 
au crezut prea repede într-o 
victorie facilă după ce și-au 
adjudecat primele două seturi. 
Apoi, studentele au o inexpli
cabilă cădere de care profită 
atent constănțencele obțlnînd 
o victorie lejeră. S-au eviden
țiat: Maria Enache, Elena Ca- 
radima și Doina Popescu, toa
te de la Farul. Arbitri: N. lo-

Dim sumarul acestui număr 
mențioibăm :
• Problematica actuală a 

studiului terminologiei in ști- 
ința educației fizice «i spor
tului, de con<f. univ. dr. A. 
N. u ;

e Accesibilitatea nio-rtmelor 
c -liH 1. xu’ui polisportiv „Sport 
șl să nâ Late* pentru studenți, 
de nf. univ. O. Bănățan ;

© Exerciții cu obiecte pen
tru încălzirea aparatului lo- 
com- H ar în lecția de educație 
f > că, de prof. Stela Coman;

a Aplicarea modelării mate
rn "ce șl a instrudril progra
mate pentru orientarea obiec
tivă a modului de abordare a 
co nc urs urilor in camotajiuft a- 
cad-m - , de asist, univ. N. 
Oprișan ;

o rasele incTucdșaite «aiu 
foarfecele* în acțiunile ofen

sive. li rugby, de antrenor 
Al. Carnabel ;
• Cercetări experimentale 

prwind valoarea encrtfogemâ

MU IftLHLIAI INIKÎLtKILt IUHULUI UIVIIKI „V U( EUFIIL MA

CRISUL ft PROMOVAT 1N GRUPA 1-6!
>

ORADEA, 12 (prin telefon). 
Al șaselea turneu al campio
natului național de baschet fe
minin a produs o modificare 
importantă în clasament, anu
me promovarea formației Cri- 
șul pe locul 6 și trecerea e- 
chipei Progresul pe locul 7. 
Iată, dealtfel, clasamentul În
trecerii . 1. Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca 44 p, 2. 
Voința București 40 p, 3. O- 
limpia București 38 p, 4. Uni
versitatea Timișoara 37 p, 5. 
rolitehniea C.S.Ș. 2 București 
36 p, 6. Crișul Oradea 34 p, 7. 
Progresul București 34 p, 8. 
Comerțul Lie. „B<?lya'“ Tg. 
Mureș 28 p, 9. I.E.F.S. C.S.Ș. 
4 București 27 p, 10. Voința 
Brașov 27 p, 11. C.S.U. Praho
va Ploiești 27 p, 12. Rapid 
București 24 p. Campionatul va 
fi reluat în luna ianuarie, în 
cadrul grupelor valorice 1—6 
și 7—12, conform clasamentu
lui de mai sus. Rezultatele de 
«îmbată și duminică.

CRISUL — OLIMPIA 62—60 
(28—32). Meciul a prilejuit 
bucureștencelor o evoluție mai 
bună în prima repriză cînd au 
acumulat un ușor avantaj. în 
partea a doua a partidei, insă, 
orădencele au egalat : 38—38
(min. 25). De aici, s-a mers 
„cap la cap“ pînă In final, cînd 
Crișul a obținut cele două 
puncte necesare victoriei. Au 
marcat : Leitner 25, P. Daniela 
14, Casetti 12, Cutug 8, Szabo- 
Feder 2, Constantinescu 1 pen
tru învingătoare, respectiv 
Stingă 19, Biră 12, Trică 11, 
Ciubăncan 9, Froiter 7, Cristea

DIVIZIA „A“ DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

A APARUT NR. 11/1982 AL REVISTEI 
„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"

2. Arbitri : Fi. Baloșescu (Bra
șov) și AI. Guță (Craiova).

POLITEHNICA — COMER
ȚUL 69—67 (25—29, 59—59).
Mureșencele au jucat foarte, 
bine timp de 30 de minute' 
și au condus cu 48—36, dind 
impresia că vor realiza marea 
surpriză a turneului. în ulti
mele 10 minute, insă, bucu- 
reștencele au refăcut punct 
după punct si-au egalat prin 
coșul înscris de Maria Bără
gan. în prelungiri, baschetba
listele de la Politehnica au ma
nifestat mai multă luciditate 
și și-au valorificat plusul de 
experiență. Au marcat : Bără
gan 18. Zidaru 17. Chvatai 11, 
Pîrșu 6, Netolitzchi 6. Ionescu 
4, Keresztesi 4, Tocală 3 pen
tru învingătoare, respectiv O- 
priciu 21, Borbely 16, Kloss 10. 
Farkas 8, Csenteri 6. Vasile 4. 
Tordai 2. Arbitri : Al. Guță si 
M. Lazarov (Timișoara).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — C.S.U. PLOIEȘTI 69—42 
(32—23), OLIMPIA — I.E.F.S. 
81—55 (47—23). ,.U“ CLUJ-NA- 
POCA — PROGRESUL 75—61 
(38—27). CRIȘUL — RAPID 
72—48 (45—20). VOINȚA BUCU
REȘTI - VOINȚA BRAȘOV 
«5—40 (29—25), POLITEHNICA 
— I.E.F.S. 90—67 (48—28), VO
INȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL 64—49 (37—23), VO
INȚA BRASOV — C.S.U. PLO
IEȘTI 73—56 (43—29). UNIVER
SITATEA TIMISOARA — RA
PID 63—40 (35—26), „U“ CLU.I- 
NAPOCA — COMERȚUL 60— 
53 (32—26).

Iile GHIȘA, coresp.

nescu și V. Ioncscu, ambii din 
București. (T. Siriopol — co- 
resp).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 3-6 (9,
3, 7). Gazdele, cu Li
liana Văduva, Luxa Racovi- 
țan și Viorica Geampana In 
formă bună au ciștigat catego
ric. De la oaspete s-a remar
cat doar Laura Ruja. Au arbi
trat bucureștenii Gr. Ncdelcu 
și N. Grigorescu. (G. Tamaș — 
coresp.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
— MARATEX BAIA MARE 
3—0 (4, 11, 10). Doar 55 de 
minute le-au fost necesare «1- 
biencelor să se impună. Re
marcate: Mirela Popoviciu, Da
niela Vlad, Doina Bisehin (S), 
respectiv Margareta Crișan și 
Silvia Dobrovolschi (M). Parti
da a fost condusă de O. Flo- 
rea șj C. Gogoașă, ambii din 
București. (I. Ionescu — co
resp.).

ȘTIINȚA BACĂU — DINA
MO 1—3 (11, —6, —9, —9)
Remarcate: Mariana Ionescu, 
Speranța Găman, Mirela Pa
vel și Doina Moroșan (D), res
pectiv Marilena Bogdan și 
Margareta Pescaru(St). Arbitri: 
C. Manițiu (Brașov) și M. 
Constantinescu (Ploiești). (I. 
Iancu — coresp.).

PENICILINA IAȘI — RA
PID 3—2 (—11, 10, 8, —12, 4). 
Meci devenit dramatic pentru 
că gazdele și-au subapreciat 
adversarele; in final ele s-au 
impus datorită jocului bun 
prestat de Carmen Cuejdean, 
Aneliese Boltres șl Georgeta 
Băjenaru. De la rapldiste s-au 
evidențiat Constanța Iorga ș) 
Ileana Tîrnov,ean. Arbitri: L 
Stoica (Bacău) și I. Bența (Ba
la Mare). (M. Macovei — co
resp.).

MASCULIN
CALCULATORUL — TRAC-

a unor concentrate proteice la 
sportivi de performanță, de 
conf. univ. dr. I. Dr&gan, tftr. 
Ad. Vasiliu, biochhnlst Elena 
Georgescu ;
• Metodica organizării șl 

desfășurării activității ouiltursl- 
e-ducative tn taberele centrale 
de pregătire sportivă organi
zate de Ministerul Educației șl 
învăță mint ului, de prof. Elena 
Neagoe și prof. M. Doman.

Revista „EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT- fi fost pusă în 
vînzare la punctele de difu
zare a presei din Capitală și 
din țară. Reamintim că mo
dul cel mai sigur de primire 
cu regularitate a revistei 
„Educație fizică și «port*  este 
ABONAMENTUL.

Nu uitați ! Retanclți-vă de 
urgență abonamentul pe anul 
1983 la revista „Educație fizică 
și sport-, revistă de speciali
tate a tuturor profesorilor de 
educație fizică, a ar^tremarlftor, 
a activiștilor mișcării sportive.

Simbătâ s-a disputat ultima 
etapă a turului Diviziei „A" 
de popice, în cadrul căreia 
s-au înregistrat cîteva rezul
tate surprinzătoare : victoria 
echipei Âurul Baia Mare la 
Hunedoara, înfrîngerea echipei 
feminine Rapid București pe 
arena Frigul și scorul sever la 
care a pierdut campioana tă
rii Electromureș Tg. Mureș la 
Tîrnăveni. După etapa a IX-a 
au rămas pe postul de lider 
numai formațiile Voința Bucu
rești (f) și Chimpex Constan
ta (m), Voința Timișoara și 
Electromureș Tg. Mureș cedînd 
șefia seriilor echipelor Voința 
Tg. Mureș (f) și Aurul Baia 
Mare (m). Iată rezultatele e- 
tapci a IX-a :

FEMININ o Voința Con
stanta — Voința București 
2 265—2 364 p d (scor individual
2—4). Joc ciștigat ușor de că
tre bucureștence, care au rea
lizat prin Elena Pană — 429 
și Elena Andreescu — 425. re
zultate de talie internațională. 
Dintre gazde s-a remarcat 
doar Ana Bejenaru — 402. (P. 
Enache, coresp.) • Frigul 
București — Rapid București 
2 301—2 249 (3—3). Prima vic
torie in acest campionat a e- 
chipei Frigul, care a avut cea 
mai eficace jucătoare In Ca- 
liopi Gheorghe — 418. înfrîn
gerea Rapidului se explică si 
prin faptul că unele concu
rente de hază, printre care (I 
Vasilica Pințea — 379, au evo
luat acum slab. (A. Soare, co
resp.) • Hidromecanica Bra
șov — U. T. Arad 2 403—2 325 
(5—1). Brașovencele au fost 
mult mai precise, au avut o 

-medie de 400,5 p și cea mal 
bună jucătoare în Mariana 
Constantin — 435, cu nici o

Severina Tudorache (Calculatorul) ataci Hftat peste blocajul 
echipei Flacăra roșie Foto : N. DRAGOȘ
TORUL BRAȘOV 3—2 (—9,
—11, 6, 5, 11). După primele 
două seturi se părea că vom 
asista la o mare surpriză: 2—0 
pentru Tractorul, după un joc 
foarte frumos și eficace, eu 
Oprea (18 ani, o foarte fru
moasă promisiune pentru pos
tul de ridicător-coordonator) 
in rolul principal, cu Stancu 
și Crișan atenți în apărare și 
de nestopat în atac. Dar, după 
5—5 în setul 3, semnele obo
selii devin din ce în ce mai 
evidente, brașovenii pierd ca
dența, în timp ce gazdele „vin" 
și astfel, din victime aproape 
sigure, bucureștenii egalează 
la seturi : 2—2. în ultimul set. 
se schimbă terenurile la 8—3 
pentru oaspeți, dar bucurește
nii câștigă pe merit setul și 
meciul. Au arbitrat bine D. 
Dobrescu (Ploiești) și M. Niță 
(București). S-au remarcat: 
Steriade, Beroiu și Alexandro 
(C), Oprea, Crișan și Stancu 
(Tr). (M.V.).

EXPLORĂRI BAIA MARE— 
— DINAMO 2—3 (—12, 14; 10, 
—8, —13). Victorie pe muchie 
de cuțit a dinamoviștilor In
tr-un . final prea Încins : după 
9—13 în ultimul set, gazdele 
■u egalat intr-o atmosferă de 
mare tensiune nervoasă gene
rată de unele decizii eronate ;

FRUMOASELE CROSURI ALE ..DACIADEI
(Urmare din pag. 1)

piu de pasiune pentru sport! 
Aceeași pasiune am lntilnit-o 
fi la Ernest Radulian, venit eu

ANUNȚ
F.R. SCHI, în colaborare cu 

Ministerul turismului și B.T.T., 
organizează examenul teoretic 
de atestare și reatestare a 
ghizilor monitori de ochi în 
zilele de miercuri îfi decem
brie, la Sinaia (hoteă Slnalfâ) 
șl Joi 16 decembrie, la Pre
deal (hotel Clăbucet Sosire), 
la orele 11.

Pe primele locuri In clasamente: Voința București. Voința Tg Mureș (f).
Chimpex - Constanta și

bilă în gol. De la U.T.A. «-a 
remarcat Gabriela Pintea — 
418. (C. Gruia, coresp.) • Vo
ința Tg. Mures — Voința Ti
mișoara 2 437—2 375 (3—3). Der- 
byul seriei Nord a prilejuit 
un joc deosebit de atractiv, 
ciștigat pe merit de campioa
na tării, deținătoarea „Cupei 
campionilor europeni" pe acest 
an. S-au evidențiat Maria To- 
dea — 439, Elisabeta Bonta — 
436, respectiv Emilia Ebel — 
440. (I. Păuș, coresp.) • Glo
ria București — Laromet Bucu
rești 2 466—2 435 (3—3) « Me- 
trom Brașov — Petrolul Băicoi 
2 372—2 367 (3—3) • Electro- -
mureș Tg. Mureș — C.S.M. 
Reșița 2 446—2 385 (4—2) • Vo
ința Ploiești — Voința Galați 
2 507—2 420 (4—2). Dintre plo-
ieștence, care In general au 
avut punctaje mari, s-a deta
șat Doina Lixandru cu 464 p d. 
Dintre gălățence s-a evidențiat 
Elena Radu — 432 p d (O. Băl- 
teanu, coresp.) • Voința O- 
dorhelu Secuiesc — Voința 
Craiova 2 350—2 227 (5,5—0,5).

MASCULIN • Olimpia Bucu
rești — Gloria București 5 138— 
5 020 (4—2). Derbyul bueu- 
reștean a revenit la un scor 
concludent Olimpiei, care a a- 
vut jucători mai eficace, prin
tre care Al. Tudor — 912 si 
C. Voicu — 901 De la Gloria 
s-au impus doar A. Marin — 
873 sl C. Stamatescu — 857. 
(O. Guțu, coresp.) • C.F.R. 
Timișoara — Progresul Oradea 
5210—5 024 (5-1). Timișorenii au 
fost mai eficace la manșele de 
„izolate", primii concurențl al 

arbitrul principal ii elimină de 
pe teren pe Tutelea (E) si pe 
Vrîncuț (D) pentru proteste și 
injurii, din-amovlștii impunîn- 
du-se datorită stăpiniril de 
sine. S-au evidențiat : Covaciu, 
Ignișca Si Mîțu (E), Căta-Chl- 
țiga, Dumănoiu și Girleanu (D). 
Arbitri : O. Manițiu (Brașov) și 
D. Negroiu (Timișoara). (A. 
Crișan, coresp.).

C.S.U. OȚELUL GALAȚI — 
SILVANIA ȘIMLEU SILVA- 
NIEI 3—2 (10, 6, —11, —12, 13). 
După patru seturi echilibrate, 
studenții remontează spectacu
los, tn setul 5, de la 4—10 și 
cîștigă pe merit. S-au remar
cat : Geană, Sîrbu, Pustiu și 
Zaharescu (Gl), M&șcășan și 
Strail ff (S). (T. Siriopol — co
resp.).

CARPAȚI RM. VÎLCEA — 
C.S.M.U. SUCEAVA 1—8 (—11, 
10, —4, —10). Victorie ușoară 
obținută de suceveni, gazdele 
fiind de nerecunoscut. Re
marcați ; Șteflea, Gh. Dumitru și 
Mindru (Sv). (P. Giomoiuî co
resp.).

C.S.U. ALUMINA ORADEA 
— MOTORUL BAIA MARE 
8—1 (—16, 16, 8, 2). Gazdele
«-a<u Impus mal greu dedt se 
așteptau. Evidențiați : Năsău- 
dean, Manole, Todoran (O), 
Streng, Mare »i Cbezan (M). 
(P< L3rinez, coresp.).

o grupă de vreo 30 de copil, 
care au dominat întrecerile. 
Profesor de educație fizici? 
„Nu. Lucrez la Centrala ci
mentului, dar In timpul liber 
pregătesc copii, la sectorul S". 
De cînd? „De vreo 25 de ani. 
Am făcut și eu atletism...*  
Am mai notat In carnetul de 
reporter: frumoasă organiza
rea asigurați de C.M.B.E.F.S., 
eu sprijinul Comitetului muni
cipal al V.T.C., Consiliului 
pionierilor și inspectoratelor 
țcolare, fi operativitatea se
cretarei concursului, prof. 
Cornelia Donescu, instructoare 
la municipiu, nelipsită de la 
asemenea acțiuni. Clftigătorii 
categoriei 15—16 ani: Viorica 
Deleanu fi Nicolae Grigorescu.

Aurul Baia Mare (m)
celor două divizionare fiind 
M. Mato — 929. Gh. Nită — 
909 de la C.F.R., Al. Szăkely
— 883 și I. Lang — 871 de
la Progresul. (C. Crețu, coresp.) 
• Voința București — Carpati 
Sinaia 5 101—4 907 (4—2) •
Rulmentul Brașov — Construc- 
rui Galați 5 148—5 106 (4—2).
Performerul reuniunii a fost 
gălăteanul Constantin Silvestru 
cu 901 p d. în rîndurile gaz
delor cel mai mare punctaj i-a 
aparținut din nou lui Iosif Tis- 
mănar — 890. (G. Carol, co
resp.) • Metalul Hunedoara — 
Aurul Baia Marc 5 145—5 221 
(3—3). Metalul a pierdut jocul 
datorită evoluției slabe a lui 
Călugăru, Silaghi și Nicoară. 
Cele mai multe popice le-au 
doborît Gh. Scholtes (A) 922 și 
M. Toriik (M) 896. (I. Vlad,
coresp.) SUnio Satu Mare — 
Constructorul Tg. Mures 4 947— 
4 859 (3—3) a Rafinorul Plo
iești — Petrolul Băicoi-Cimpi- 
na 5 001—5 070 (3—3) • Chi
mica Tîrnăveni — Electromu
reș Tg. Mureș 5 608—5 558 
(4—2) O Tehnoutilaj Odorheiu 
Secuiesc — Voința Tg. Mureș 
4 991—4 889 (4—2).

în fruntea celor patru serii 
se află acum echipele : FEMI
NIN, seria Sud — Voința 
București 14 p ; seria Nord — 
Voința Tg. Mureș 14 p ; MAS
CULIN, seria Nord — Chim
pex Constanța 14 p ; seria Nord
— Aurul Baia Mare 16 p.

La Bt 
început 
național 
masculi:
I. T.B. d 
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Nicoiaide 
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deleanu
II. M. T 
goviște),
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„TROFEUL CL
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nou val. Așa a fost in cursele 
tetratlonului, unde Gabriela 
Baka a fost clar depășită de 
Noemi Lung, și In cursa de 
800 m liber, unde Teodora 
Hauplricht a încheiat cu mai 
mulți metri în urma coechipie
rei sale Enikd Palencsar. în 
rîndul surprizelor vom mai în-r 
scrie succesul cu totul neaș
teptat al tinerei brasiste An
drea Hidegkuti, din Baia Ma
re, cu 2:49,73 la 200 m, timp 
superior cu peste 8 secunde 
performanței sale optime din 
vară. Merită a fi subliniate 
cursele lui Robert Pinter 
(4:10,16 — 400 m liber) și 
Cristian Ponta (2:07,73 — 200 
m fluture), cu rezultate aflate 
în apropierea recordurilor na
ționale de seniori.
REZULTATE TEHNICE — „TRO

FEUL CARPAȚI*  :
SÎMBATA: feminin — 100 m 

liber : 1. in-es Pa-ufl (R.D.G.)
W,81, 2. M. Groza 61,64. 3. V.
Sztylka (Polonia) 62,36 ; 800 m
liber ; 1. I. Paul (R.D.G.) 9:16,73,
2. M. Glogowska (-Polonia) 9:42,35,
3. G. Hoțea 9:59,77 ; 200 m bras:
1. A. Hidegkuti 2:49,73, 2. C. De- 
vese7ean.u 2:51.03, 3. G. MlMtz 
(C.S.Ș.M.) 2:54,93 ; 100 m flutu
re : 1. C. Schubert (R.D.G.) 66,15.
2. C. Gherman 66,96, 3. T. Toth
67.98 ; 200 m mixt î 1. N. Lung 
2:25.26, 2. C. Schubert (R.D.G.) 
2:30,80, 3. T. Soflquy (Cuba) 
2:33,36 ; 4X100 m mixt : R.D.G».
4:38.69 ; masculin — 100 m liber: 
1. R. Wianzlllc (R.D.G.) 55,99, 2.

A. H-eretna 
Wodzleezn; 
liber : L 
Barth (C 
Onay (Cub 
1. O. O 
2:55,62 ; 100 
ter 60,83, 
03,36, 3. R 
03,73 ; 200 
czanowski 
M. Iasinoi 
2:29,17, 3. I 
ila ) 2:29,28

DUMINIC 
ber : 1. L 
X K. Ga 
4:42,83; 3. 
4:44,73 ; 200 
teeseu 2:26, 
3. T. Sofi< 
200 m flui 
2:24,27 ; 2. 
2:27,93 ; 3. 
nda) 2:28,51 
R.D. Germa

BĂIEȚI : 
Barth 16:31, 
17:05,1 ; 3. 
17:20,9 200
nea 2:20,7« 
(Pokmia) 2 
(Cuba-) 2:2t2 
1. R. Pin'ter 
Kk (R.D.G.) 
(Cuba) 2:17,

Clasament, 
1—2. Ines 
pentru 59,81 
4:25,88 — 40 
mj Lung ( 
792 p pentT 
mixt ; BAU 
(C.S.Ș.M. Bi 
tru 4:10,10 - 
Wantzllk (F 
1:59,18 — :
Barth (C.S.l 
p pentru 16

[fORTURI UE PERFECȚIONARE CONȚII
(Urmare din pag. 1)

cițiilor fizice, sportului și tu
rismului. Acesta este, de fapt. 
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL 
pus de partid in fața mișcării 
sportive in această perioadă I 
îndeplinirea lui exemplară, la 
nivelul cerințelor șl al condiți
ilor, cere perfecționarea „Da- 
ciadei", organizarea sistematică 
de acțiuni cultural-sportive de 
masă, permanentizarea sistemu
lui competitional, atît pe plan 
local — în școli, unități eco
nomice, instituții, comune, ora
șe și județe — cit și la nivel 
național.

Sînt județe care au obtinut 
rezultate excelente in îmbună
tățirea substanțială a activității 
sportive de masă prin temeini
ca organizare și- desfășurare a 
unor atractive întreceri șl ac
țiuni înscrise sub genericul 
„Daciadei", accentul principal 
fiind pus pe creșterea eficien
ței etapelor de masă. Sint, In 
această direcție, multe exem
ple : județele Dîmbovița, Con
stanța, Suceava, Alba, Harghita, 
Teleorman, Mureș, Buzău.,, Re
cent, in cadrul Comisiei cen
trale de ogranizare, se sublinia 
insă faptul că în celelalte jude
țe s-a făcut mult prea puțin 
pentru ca prin „Daciadă" spor
tul de masă, dar și cel de per
formanță să înregistreze noi 
cote de dezvoltare și afirmare

pe plan na 
Încă o slab 
tru selecție 
talentelor, e 
15sm, ”-au 
de festlvisr 
organe și. 
Încearcă, eț 
să ascundă 
junsuri in 
făcătoare) p 
mult pentri 
statistice ii 
decit pentru 
tineretul in 
ale „Daciadi 

în aceste : 
gătim să înt 
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loc și întrec 
celei de a 3 
dei" — eta 
pentru toți 
noastre sp 
prilej de a i 
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ricul „Dacia 
formele de 6 
cerilor — ir 
«porturile d< 
nînd neajum 
valorificînd < 
ciență acel» 
riențe realiz? 
dețe in care 
să „ciștige t< 
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tutui, să dex 
principala C: 
calitativă a : 
și de perforr
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FOTBALUL E VIAȚA...
Mediaș au 
ampionatedor 

întrecerea 
iță tn sala 
, foarte fru- 
lajată.
ți, efectuată 

stabilit ur- 
cancuren- 

escu (Poli- 
2. M. Pavlov 
»nov (I.T.B.), 
Universitatea 
; GrQnbeig 
), 6. C. Io- 
sa București), 
T.B.), 8. V. 

Băile Her- 
rtâsz (Calcu- 

10. A. Ar- 
Timișoara), 

(Voința Tîr- 
ișor (Univer- 

M. Ghindă 
:urești), 14. 
.), 15. FI.
>. 16. D. Ol- 
-Napoca).

rundă: Gbi- 
Oltean, par- 

Ghlndă, Pa- 
Grunberg — 

— Tratatovicl 
niză. Restul

,nil concuren- 
aarele locuri

pe tabela de concurs : 1. Maria 
Albuleț (Petrolul I.P.G. Plo
iești), 2. Csila Sajter (C.S.U. 
Brașov). 3 Angela Cabariu 
(1.C.E.D București). 4. Marga
reta Teodorescu (I.T.B.), 5. O- 
tilia Gant (Clubul sportiv șco
lar —'
Boicu (I.T.B.).
teanu (Calculatorul București), 
8. Judita Kantor (A.E.M. Timi
șoara), 9. Eleonora Gogâlea 
(Hercule Băile Hereulane), J0. 
Edit Ștefanov (I.T.B.), 11. Ligia 
Jicman (A.E.M Timișoara), 12. 
Gertrude Baumslark (Medicina 
Timișoara). 13. Eugenia Ghin
dă (Universitatea București), 14. 
Mariana Bâdici-Ioniță (Politeh
nica București), 15. Marina Po- 
gorevici 
rești).

Sajter, 
nov sînt 
Turneele ---------------- ,
absente notabile (și regretabi
le) : marele maestru Mihai Șu- 
bă, campionul țării, care a n- 
cuzat o stare de surmenaj după 
un sezon internațional foarte 
greu, marea maestră 
Mureșan (care se 
pentru întîlnlrea cu 
menova, din cadrul 
candidatelor), marea 
Elisabeta Polihroniade șl 
estra internațională Dana Nuțu 
Terescenco, care nu s-au pre
zentat la concurs.

Timișoara), 6. Smaranda
7. Gabriela Ol-

(Universitatea

Gant, Boicu și 
debutante In 

consemnează

a n

AV.
ATI" LA ÎNOT

d
57,12, A

a) 27,47 ; 400 m 
r 4:10,1®, A J.

4:20,18, 2. F.
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(CAJȘ. ■ 
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t t L 
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(Cuba) 

(RJ3.G.) 
M. Ka- 
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E : <00 m 11-
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luaixlt (IR.D.G4 
He : L I. Mia- 
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>gowska (Polo- 
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3. 
00

: 1. C. Clxxr-
Kataarowski 
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m fluture ; 

J ; 1. R. Wantz- 
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enale : FETE : 
(R.D.G.) 796 p
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lber ; ...3. Noe- 
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3,57 — 400 m 
.. Robert Pinter 
are) 794 p pen- 

m Uber, 1. R.
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î liber ; 3. J.
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A DACIADEI
1. Se manifestă 
eocuparea pen- 
ntru depistarea 
i destul forma- 
păryț. tendințele 

care multe 
sportive 
feușită, 

și nea- 
(nesatis-

rin
nizații 
it fără 
liciuni 
dtatea 
re o depun mal 
raporta situații 

mite din birou 
angrena efectiv 
•ecerile de masă

în care ne pre- 
>inăm Conferința 
rtidului au avut 
e inaugurale ale 
ediții a „Dacia- 
de iarnă. Este 

lujitorii mișcării 
ive un excelent 
lulsiona întreaga 
șurată sub gene- 
<“, perfecționând 
fășurare a între- 

primul rind la 
iarnă, — elimi- 

rile semnalate și 
mai multă efi- 

valoroase expe- 
e in diferite ju- 
Daciada” continuă 
en“, să cucereas- 
i interesul tinere- 
nă tot mai mult 
le de dezvoltare 
portului de masă 
lanță.

Bucu-

Ștefa- 
finală. 
patru

Margarete 
pregătește 
Lidia Se- 
meciurilor 

maestră 
ma

REZULTATE TEHNICI 
NIORI :

sîmbAtA : 
liber : 1.
(C-S.S.M. B.

JU-

feminin — 18® m 
Anca PWrăocota 

,_______ ___ Mare) 61,82, 2. Mo-
n-taa Groza (Crișul) 61,64, 2. Ro- 
dlca Flc (C.S.S. Reșița) 63,M ; 
100 m liber : 1. Enlkd Palencsar 
(C.S.Ș.M.) 9:09,75, 1. Teodora
Hauptricht (C.S.Ș.M.) 9 34,02, 3.
Gabrieia Hoțea (C.S.S.M.) 9:59,77; 
200 m bras : L Andrea Hideglcutl 
(CJS.S.M.) 2:49,73 — rec. fete 13 
ani, 2. Cristina Deveseleanu (tLlc. 
37 Buc.) 2:51,03, 3. Crenguța Gă- 
lătescu (Lie. 37) 2 SI,48 ; 100 m
fluture: 1. Gabriela Baka (C.S.Ș. 
Reșița) 66,64, 2. Cornelia Gher
man (tac. 37) 66,96, 3. Anca
Thimeea (C.S.Ș. Timișoara) 07,98; 
209 m mixt : 1. Noeml *
(C.S.Ș.M.) 2:25,26, 2.
Baka 2:27,41, 3. Riitta
(C.S.Ș. Arad) 2:33,56 ; 4
mixt : C.S.Ș.M. Bala
4:43,54 — rec. junioare : mascu
lin — 100 m liber : L O. Băcudeț 
(C.S.Ș. Reșița) 55,65, 2. Gh. Lupu 
(Llc. 37) 56,75, 3. R. Piniter (C.S.Ș. 
S.M.). 58,14 ; 400 m liber :
L R. Pinter 4:10,16 — rec. j„ 2. 
E. Nan (C.S.Ș. Ploieștii) 4:18,16, 
2. Or. Panta (C.S.Ș. Ploiești)
4:1S,26 ; 200 m bras : L M. Uptak 
(CAȘ. Arad) 2:42,93, 2. D. Drâgu- 
leț (Lie 37) 2:44,24, 2. M. NeagU
(CAȘ. Brăila) 2:51,1® ’. 1«® m 
fluture : 1. O. Bălcuiet 50,71 — 

Plnter 60,83 — rec.
14 ani, 3. Cr. Ponta 61,10; 
mixt : 
Neagu 

3. H.
2:25,41 ;

rec. j.» 2. R. 
băieți * ‘ 
200 m 
2. V.
2:23,75, 
Arad)
CJ3.Ș. 
4X100 
4:04,01

DUMINICA, 
ber ;
2. E.
Moi&escu 4:44,15 ;
1. A. “
Mateescu 2:23,82 ;

1.

I STEAUA - CHIMIA RM. VlLCEA 5-0 (0-0)
jWÎv.-.**-  .v.» .Re/ok’So?.:'

I

I

Luing 
Gabriela 
Remleln 

4X100 m 
i Mare

Cr. Ponta 2:19,07, 
(C.S.Ș.

Boteza tu
i 4X200 Iu uircx 

Ploiești 8:22,60 — rec. j. 
m liber : 1.
— rec. băieți

Fete :
1. T. HwuptrLclU 4:20,77 ; 
Palencsar 4:29,97 ; 3. A.

200 m spate: 
Pătrășcoiu 2:19,66 ;

* ” ~ ‘ N. Lung
2:25,26 ; 200 m fluture : 1. G. Baka -------- __ ------- -------- 3

m
Gataițb 
(C.S.Ș. 
liber :

C-S.S.M.
14 ani ;
400 m B-

3.
». I.

2:33,20 ; 2. M. CuLlcă 2224,217 ; 
Cr. Domokos 2:29,14 ; 4X100
liber: 1. C.S.Ș. Reșița 4:13,73 
rec. junioare.

Băieți : 1 500 m
Nan 16:23,0 ; - ‘
3. B. “
1. H.
2:20,08 ;
Ploiești)

...iată o formulă care pare unora cam tocită, de cite ori 
s-a repetat. Și totuși, se mai întimplă să afli, cînd nu te 
aștepți, dovezi profund omenești în susținerea ei. Nu vrem 
să facem o paralelă, ce ar putea părea exagerată, între 
traiectoria și destinul fotbalului nostru vizavi de traiectoria 
de viață și destinul a dod fotbaliști de care vorbesc azi foarte 
mulți iubitori ai sportului de la noi. și nu bumai de la noi, 
dar această paralelă se poate face...

Se numesc Silviu Lung și' Aurel Țicleanu. Doi fotba
liști model. Doi tineri model. Primul, sătmărean adop
tat de olteni, a ajuns acum cîțiva ani „unul dintre 

cei doi portari ai Cralovei". Titular sau rezervă. Rezervă 
sau titular. în funcție de forma Iui, în funcție de forma 
lui Boldici. în anul 1979, cu ocazia meciului România — 
Spania, din preliminariile campionatului european, meci 
jucat la Craiova, Lung „prinde" echipa națională. Scorul 
2 2 are semnificația unui... semieșec (reprezentativa noas
tră ieșind din cursa pentru calificare). Intre autorii prin
cipali ai nereușitei, fundașul sting Lucuță și portarul Lung. 
Urmează perioada cea mai dramatică din viața portarului 
craiovean. Se îmbolnăvește de hepatită, face o formă foarte 
gravă de hepatită și este chiar la un pas de moarte... 
Foarte puțini știu acest lucru... Iată însă că peste un an 
Lung revine în teren. Rezervă... rezervă... rezervă... Cu 
alura-i de baschetbalist, 1,93 m, modest, sensibil, foarte 
emotiv. Lung nu prezintă garanții, chiar dacă uneori face 
cite o partidă foarte bună. Boldici. la rîndul lui, Cind un 
portar fluctuant, concluzia care apare în mintea multor 
oameni de fotbal, craioveni și necraioveni, este fără echi
voc : „Craiovei, echipă de clasă, ii lipsește un singur Ju
cător, foarte important in orice unsprezece : portarul I". Se 
gîndesc șl chiar se fac demersuri pentru transferul unui 
portar de valoare. Zvonurile și nu numai ele pomenesc din 
« in cr mai des numele arădeanului Ducadam.

Dar iată că Lung are o „serie" senzațională : Florența 
29 septembrie (meciul retur eu Florentina) — Bordeaux 24 
noiembrie (meciul tur eu Girondins) — Florența 4 decem
brie (partida Italia — România), paralelă cu „seria" unor 
frumoase reușite ale fotbalului românesc (cota-parte a Iul 
Lung fiind remarcabilă), reușite care ne vor rămîne. fără 
Îndoială, mulți ani In 'memorie.

Da, fotbalul e viață. Este viața studentului fotbalist 
Silviu Lung, este In bună măsură și viata noastră, a ce
lor care iubim fotbalul.

Golul doi. După combinația cu Mureșan, Barbu l-a driblat și pe 
portarul Pavel fi a înscris spectaculos, din unghi 

Foto : Dragoș NEAGU
vîloeană a rămas și în 10 jucă
tori (Cincă a fost eliminat 
pentru joc dur la Barbu, după 
ce mai primise cartonaș galben 
pentru lovirea lui Cîmpeanu, 
cind, de fapt, trebuia eliminat) 
și Steaua zburdă, literalmente, 
pe teren, iar golurile următoare 
alnt urmare firească a superio
rității ei pe toate planurile. 
Au mai marcat BALINT (min. 
65, cind a... pierdut pe drum 
trei apărători adverșl) șl fun
dașul central IOV AN, care In 
min. 71 și 81 (n-a fost ofsaid, 
cum au pretins apărătorii 
Chimiei) * pătruns Impetuos 
In careul advers și a înscris 
ca șuturi puternice, prima 
oară, jos, în colțul din stingă, 
• doua oară, in dreapta, aproa
pe de vinclu. Să mai amintim 
că în min. 62 și 63 portarul 
Nedea a avut două intervenții 
excedente la șuturile de gol 
expediate de Cîmpeanu șd Io- 
van (excelent în această re
priză) șl se poate aprecia că 
scorul de 5—0, după cum s-au 
desfășurat lucrurile în repriza 
a Ii-a, nu este deloc exagerat. 
Dealtfel, raportul șuturilor este 
edificator : 7—9 In prima 
priză, 16—5, după pauză.

Arbitrul I. Velea a condus 
bine, ajutat mai puțin bine de 
M. Popescu și D. Busuioc (toți 
din Craiova), formațiile :

STEAUA: Nițu (min. 68 Lo- 
vaș) — Anghelini, IOVAN, 
BELODEDICI, Fodor — Stoica, 
Mureșan, Șt. Popa (min. 46 
BARBU) — BALINT, Clmpea- 
nu (min. 81 
JARU (min.

CHIMIA :
Nedea) — Teleșpan (min. 
Ciofîcă), Basno. PREDA. Cincă 
— Udrea, Nicuicea, CARABA- 
GFAC (min. 35 Văcariu) — Ve- 
rigeanu, Gingu, Deaconescu.

Sîmbătă după-amiază, o vre
me splendidă și un teren ex
celent au oferii condiții dintre 
cele mai bune de desfășurare 
a finalei competiției dotată cu 
„Cupa a 35-a aniversare a pro
clamării Republicii", In care 
s-au întilnit Steaua și Chimia 
Km. Vîlcea.

La sfirșitul celor 90 de mi
nute de joc, se poate spune că 
întîlnirea a fost atractivă, cu 
momente de fotbal bun. Nu a- 
celeași aprecieri se puteau 
face, însă, și după primele 45 
de minute. Pînă la pauză, cali
tatea partidei lăsase. Intr-ade
văr, de dorit. Chimia Începuse 
promițător, a realizat citeva 
faze din combinații reușite, 
dar finalizarea lăsa de dorit 
(din 9 șuturi, doar unul a foot 
pe spațiul porții). Steaua ni 
s-a părut, în această perioadă, 
mal puțin combinativă șl inspi
rată. A atacat mai mult, dar 
Șt. Popa (min. 9), Mureșan 
(min. 8 și 23), Majaru (min. 
19) șd Fodor (min. 34) eu ratat 
din poziții foarte bune. La pri
mul balon expediat 
(Balint — min. 25), 
boxat spectaculos. 
Chimiei le-a avut 
(min. 9 și 18). A fost 
„cuminte" (mai puțin acciden
tarea lui Carabageac), fără mi
ză, fără nerv, modestă.

IDupă pauză meciul a ieșit 
din anonimat. Steaua, probabil, . - . <_ .1.., >„l

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

puternic 
Pavel ft 

Ocaziile 
Nicuicea 

o repriză

re-

* nu s-a împăcat cu gîndul lui 
r 0—0 pe propriul teren si ime

diat după reluare — nu trecuse 
I dealt un minut și citeva secun

de — BALINT (tot Balint 1), 
bine găsit pe dreapta, a înscris 

I pe lingă portarul Ieșit tn tn- 
timpinare. Chimia a ripostat 

Imai convingător în min. 53, 
cînd balonul expediat de Gtngu 
a lovit spatele lui... Udrea și 

I a căzut pe bara porții lui 
Nițu. Faza n-a lhtrecupt ofen- 
siva gazdelor, care In min. 57 

, aveau să majoreze scorul gra- 
| ție unei frumoase combinații 
I Barbu — Mureșan — BARBU, 

la capătul căreia ultimul l-a 
driblat și pe portar și a înscris 
spectaculos, din unghi. In mi
nutul următor, Cîmpeanu 
trimis mingea cu capul 
stîlpul din dreapta. Au fost 
teva minute în care Chimia 
aflat pur șl simplu In situație 
de groggy. Din min. 60 echipa

I
I
I
I
I
I
I
I
I

in 
cî- 
■-a

D. Zamfir), MA- 
81 Minea). 
Pavel (min. 61

46

Constantin ALEXE

La sfirșitud finalei, tovarășul 
general-lt. Nieolae Stan, vice
președinte al C.N.E.F.S., a în- 
mînat lui Anghelinl, căpitanul 
echipei Steaua, frumosul tro
feu. Din păcate, festivitatea a 
fost în bună măsură ratată 
datorită lipsei die organizare, 
spectatori de la peluză, majo
ritatea tineri, lnvadtnd terenul, 
fără ca organele de ordine să 
intervină.

Aurel Țicleanu. A apărut în echipa Craiovei ca un 
„copil cuminte, foarte săritor, foarte ascultător, foarte 
muncitor". Progresînd într-un ritm accelerat, a ajuns, 

aproape fără «ă-șl dea marele public seama, titular In 
„ll“-le oltean. Cu. toate acestea, cu Țicleanu era o poveste, 
o poveste socotită de mulți drept simplu... folclor fotba
listic. „Este un jucător bun — spuneau cîte unii — păcat 
de el ! Păcat că nu prea vede cu un ochi"... „Vorbe 1 — 
venea de regulă replica. Un fotbalist care se mișcă in teren 
ea Țicleanu nu se poate să nu vadă perfect cu amîndoi 
ochii". Au trecut anii. Țicleanu a tot urcat în fotbalul nos
tru și a ajuna un titular de bază în echipa națională. „Nici 
un mijlocaș de la noi nu face alîl de bine*  marcajul ea 
Țicleanu" — susține Mircea Lucescu. Adevăr pe deplin 
confirmat în ultima vreme. _La Craiova, la Florența — In 

și din nou la 
l-a

meciurile Universității cu Fiorentina
Florența — tn meciul cu Italia — Aurel Țicleanu . _ 
marcat perfect pe cel mai important jucător advers, pe 
creierul și conducătorul de joc Giancarlo Antognoni. Apoi, 
Țicleanu a încheiat sezonul în apoteoză, înscriind un gol 
superb lui Ruffier, portarul lui Bordeaux, gol care 
să deschidă drumul Cralovei spre... Kaiserslautern.

Și acum, de Ia fotbal la viața lui Țicleanu. Zilele 
tea, mijlocașul model al Universității Craiova , ,
echipei naționale va fi operat de renumitul oftalmo

log Oiteanu. Pentru că Țicleanu a ajuns să nu mai vadă 
aproape deloc cu un ochi. „Cind se apropie un adversar 
din stingă mea, nu-1 văd, ii percep doar umbra. 11 simt 
doar !...“ Această mărturisire — dramatică pentru el, dra
matică pentru oricine ar fi auzit-o — mi-a făcut-o în 
timpul zborului de la Bruxelles la Milano, în drum spre 
Florența, orașul tn care avea să se desfășoare partida cu 
Italia. „Și ce-ai de gind ?“• — l-am întrebat. „Să ieșim bine 
eu italienii, să batem pe Bordeaux și săptămina viitoare 
mă operează doctorul Oiteanu". „Ți-e frică 7" — nu mi-am 
putut opri, întrebarea. „Deloc 1 Am toată încrederea in 
marele nostru oftalmolog. Ml-a promis că o să iasă totul 
bine. Așa că nici nu mă gîndesc să nu joc in sferturile 
de finală ale Cupei U.E.F.A. !“.

Nici noi nu ne gindim, nu concepem ca Aurel Țicleanu 
— student in anul IV țd viitor tată peste citeva luni — 
să nu joace la primăvară, in sferturile de finală ale Cupei 
U.E.F.A.

...Mai poate, oare, spune cineva că formula fotbalul e 
viață s-a cam tocit T

avea

aces- 
și al

Marius POPESCU

se desfășoară sub semnul ha
zardului, cu suprapuneri de ju
cători pe anumite zone ale te
renului. Se blochează in felul 
acesta, in procent mare, culoare 
spre poarta adversă, se Inccti- ' 
nesc vizibil „construcția" și fi
nalizarea.

— Încheind, cum se spune, 
pe „fază", sorții l-au hărăzit 
Universității Craiova, pentru 
turul IV în Cupa U.E.F.A., pe 
puternica Kaiserslautern. Ce 
șanse îi acorzi ?

— Așteptam și această în
trebare. Universitatea are apre
ciabile șanse, potențialul de joc 
al formației noastre fiind... de
monstrat. întrebarea o aștep
tam însă pentru alte conside
rente. Vroiam să-mi exprim, și 
prin intermediul prezentului 
dialog, opinia că, in ultimii 
ani, fotbalul românesc a făcut 
un pas înainte și Ia nivelul e- 
ehipclor de club. Al unora din
tre ele. Mă refer la Dinamo, 
care a depășit pe puternicele 
Internazionale și Dukla Praga, 
la Corvinul — remarcabilă 
prima manșă cu Sarajevo, 
și la alte citeva formații din 
campionatul intern. Funcția pe 
care o dețin, din vară, Ia 
F.R.F., aceea de director teh
nic, mă obligă să-mi îndrept și 
mai mult atenția spre eșalonul 
de performanță al fotbalului 
nostru. Spre folosul comun, al 
formațiilor de club și al repre
zentativelor, al fotbalului nos
tru — in general.

PRIMUL BILANȚ AL LUI MIRCEA LUCESCU LA CIRMA NAȚIONALEI1.liber :
Barth
200 m

(CJS.Ș.
Ciomea

A.
(CrișUl) 2:25,0 ; 200 m fluture :
1. Cr. Pocită 2:07.73 — rec. juniori; 
1. O. Băculeț 2:13,68 ; R. Pto- 
ter 2:13,88 ; 4X100 m mixt :
C.S.Ș. Ploiești 4:24,14.

2. J.
Nan 17:03,9 ;

Botezate
2. C. 

2:20,78 ; 3.

E. 
l«aa,9; 
■ pate : 
Aradl) 

(C.SJȘ. 
Csorik

I
I

1.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 12 DECEMBRIE 1982
L Ascoli — Florentina 

n. Cesena — Cagliari 
HI. Juventus — Catanzaro 
IV. Napoli — Genoa
V. Pisa — Avellrn o 

VI. Roma — Internazionale 
Sampdorla — Udlnese 
Verona — Torino 
Arezzo — Cremonese 
Bari — Bologna 
Foggia — Como 
Milan — Palermo 
Reggiana — Lazio

vn. 
vin. 

IX.
x.

XI. 
XII. 
xin.

1
x
i
x
1
1
i
1 
x
1

X
1 

X
FOND TOTAL DE C IȘTI GURI : 

085 452 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO l" DIN 
DECEMBRIE 1982

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

18 28
EXTRAGEREA
49 13.
FOND TOTAL

GURI : 623.227 lei.

I : 19 4 26 
A II-a : 72

3
A III-a :

12

25
48

63

DE CIȘT1-

(Urmare din pag. 1)

Țicleanu ; l-am trecut, apoi, pe 
lista mea, pe Ștefănescu. spu- 
nîndu-mi că, deși la o anumită 
virstă, peste 30 de ani, el re
prezintă o valoare de neînlo
cuit ; tot un singur jucător, este 
vorba de Bolăni, ajuns de ase
menea la o virstă înaintată, a 
Însemnat pentru mine o cate
gorie aparte, el fiind tipul fot
balistului echilibrat, cu expe
riență. de care aveam absolută 

, nevoie ; in sfirșit, am întregii 
lotul cu ceea ce am aprecia! 

i eu mal bun de la lotul de ti
neret (Klein, Geolgău și Tur- 

' cu), juniori — U.E.F.A. ’80 
(Rednic, Andone și Gabor), 
juniori — U.E.F.A. ’81 (Balint), 

I cu jucători care s-au impus in 
campionatul intern, Iorgq]escu, 
M. Sandu.

r Ungureanu 
omis, cum

1 Georgescu
tori valoroși, cu o bogată ex
periență competițională. dar pe 

I care m-am văzut nevoit, nu 
din vina mea, să-i folosesc 

| sporadic. N-ain fost deci ob- 
| sedat de alcătuirea unei echi

pe pe scheletul 
r de club.

— Și. cu toate 
ajuns în final de

1 tura Universității Craijva...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Augustin. Custov, 
și Lung. Nu l-am 

se știe, nici pe Dudu 
și pe Sameș, jucă-

unei formații

acestea. ai 
sezon la osa-

— Pentru că, Ia valoare apro-
• ximativ egală, nu puteam să 

■1 
face 

craio- 
oblec- 
Marx
Silviu

ximativ egală, nu puteam 
Ignor importantul criteriu 
formei sportive. Așa se 
că mai vechiului grup 
vean, care, din motive 
tive, mi-a lipsit Ia KarI 
Stadt, l-am atașat și pe 
Lung. Nu sint un conservator, 
am ținut și țin încă la acest 
tinăr jucător talentat care este 
Gabor ; înțeleg că el se află 
încă intr-o perioadă de forma
re, de 
de pe 
care o

■ începe 
spun o dată în plus 
balist talentat, care nu e 
blat și de un caracter de
— și înțeleg prin aceasta echi
libru psihic, altruism, disponi
bilități de integrare perfectă 
intr-un colectiv — nu poate fi 
component, la nesfirșit, ai echi
pei naționa'e.

— Sinceri să fim, a ieșit bine 
cu acest 0—0 de la Florența, 
dar acolo noi îl vedeam pe 
Geolgău purtînd tricoul cu nr. 
7. Fusese, în ceea ce-1 privește, 
edificatoare manșa I de la Bor
deaux, oricum mai concludentă 
deeît verificarea cu Waterschei. 
Așa incit Gabor nu-ți va putea 
reproșa că n-ri avut suficientă 
răbdare cu el. Dar asta a 
fost... Ajunși deocamdată aici
— prin meirifuj incontestabil aJ

adaptabilitate. daț simt, 
acum, că răbdarea 
manifest vizavi de 
să mă părăsească.

un

pe 
fl 

I-o 
fot- 
du- 
fier

■
lui Mircea Lucescu, ai secundu
lui său Mircea Rădulescu, ftl 
tuturor Jucătorilor —, la locul 
I, Intr-o serie In care, inițiali, 
nu exista specialist lucid care 
să ne acorde vreo șansă, spu- 
ne-ne cum vezi întrecerea - de 
aci înainte ?

— Departe încă de • limpe
zire a apelor. Italia anunță 
„vendeta", după două seml- 
eșecuri pe propriul teren, și, 
cum bine se știe, are resurse 
să o facă. Cehoslovacia și Sue
dia sint și ele in cursă. Li
derul la ora de față, formația 
noastră, se va ține insă tare 
in continuare și va face tot po
sibilul să o rupă complet cu 
trecutul, cind tricolorii dări- 
mau spre sfirșit tot ceea ce 
clădeau pină atunci cu trudă. 
Da, îmi dau seama perfect, pe
rioada cea mai grea abia acum 
vine. Pentru a furniza surpriza 
nr. 1 a calificărilor la „europe
ne", mai avem foarte multe 
lucruri de pus Ia punct. Pe ab
solut toate planurile. Pe cel al 
jocului, .sfirșitul lunii februarie 
va trebui să ne găsească Ia 
punct sub aspect tehnico-tactlc, 
mai concret spus — din punct 
de vedere ai sincronizării 
jucători. Pentru că încă 
carea lor în teren nu
bine „închegată", din care 
ză multe dintre acțiunile lor

intre 
miș- 
este
eau-

in
ca



U. R. S. S. - CAMPIOANĂ MONDIALĂ 
DE HANDBAL FEMININ .

Reprezentativa noastră s-a clasat pe locul 8
BUDAPESTA, 12 (prin tele

fon). în capitala ‘ Ungariei s-a 
încheiat duminică seara cea de 
a VlII-a ediție a campionatu
lui mondial feminin de hand
bal. Titlul de campioană a lu
mii a revenit, pe merit subli
niază comentatorii și specia
liștii, reprezentativei Uniunii 
Sovietice, deși învinsă în ulti
ma partidă. Dealtfel, nici una 
dintre formațiile participante 
la turneele finale n-a reușit 
punctajul maxim ! Alături de 
Uniunea Sovietică, urcă pe po
dium selecționatele Ungariei 
și Iugoslaviei. Toate aceste trei 
formații s-an calificat pentru 
turneul olimpic de la Cos An
geles.

Realizing în ultima rundă 
doar un meci egal cu Norvegia, 
reprezentativa României nu 
și-a putut păstra nici locul T, 
clasîndu-se a 8-a în acest cam
pionat mondial, performanță 
total nesatisfăcătoare.

Iată clasamentul final : 1.
U.R.S.S. 8 p ; 2.. Ungaria 7 p 
(99—89) ; 3. Iugoslavia 7 p
(102—95) ; 4. R.D. Germană 6 
p ; 5. Cehoslovacia 2 p; 6. Co
reea de Sud 0 p; în turneul 
7—12 : 7. Norvegia 9 p; 8. Ro
mânia 8 p; 9. R.F. Germania 
7 p ; 10. Bulgaria 4 p ; 11.
S.U.Â. 2 p ; 12. Congo 0 p.

în ultimul meci al său, echi
pa României a întîlnit sîmbătă, 
la Budapesta, formația Norve
giei. Nici de această dată jucă
toarele noastre nu s-au ■ situat 
la nivelul firesc al exigențelor, 
Greșind mult, tactic și tehnic, 
ele au permis modestei selec
ționate a Norvegiei să se afle

ECHIPELE ROMÂNEȘTI IN CUPELE EUROPENE DE HANDBAL

în permanență In apropiere șl 
finalmente să cuceresacă o re
miză oare a plasat-o pe primul 
loc în turneul 7—12 : 16—16
(8—8). Chiar șl în final, cînd 
au avut un gol avans, sporti
vele noastre n-au reușit să-l 
mențină... Au marcat : T3r6k- 
Verigeanu 5, Ștefanovicl 3, Pă- 
iruț 3, Avădanel 2, Pleșoianu 
2, Ciubotaru 1 — pentru Româ
nia, Glosimat 5, Buecholdt 4, 
Loekeberg 4, Johansen 1, Ny- 
gard 1 șl Thomassen 1 — pen
tru Norvegia. Au condus : C. 
Somhegyl jl P. Szendrey (Un
garia).

Iată rezultatele din rundele de 
vineri, sîmbătă și duminică.

Turneul pentru locurile 1—8 :
R. D. Germană — Coreea de 
Sud 28-22 (14—12), U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 14—12 (9—6), Iugo
slavia — Ungaria 17—18 (10—9) 
— vineri; Cehoslovacia — Co
reea de Sud 20—19 (13—8), 
Iugoslavia — R. D. Germană
17- 17 (5—9) șl Ungaria —
U.R.S.S. 15—13 (6—6) — dumi
nică.

Turneul pentru locurile 7—12: 
Norvegia — R. F. Germania
18— 15 (10—6), România — Con
go 35—14 (16—7) șl Bulgaria —
S. U.A. 19—15 (12—7) — vineri ; 
Bulgaria — Congo 31—20 (13—9), 
R. F. Germania — S.U.A. 27—14 
(14—8) și Norvegia — România 
16—16 (8—8).

Pentru un ultim loc în tur
neul olimpic din 1981 se orga
nizează In luna decembrie 1983, 
în Polonia, un turneu de califi
care.

Ion GAVRILESCU

Azi, la Tours MECIUL DE HOCHEI
FRANȚA -

Selecționata,, de hochei a ță
rii noastre a părăsit duminică, 
pe calea aerului. Capitala tn- 
dreptîndu-se spre Paris. De a- 
colo, jucătorii români au por
nit imediat înspre Tours, unde 
azi, de la ora 19 (ora locală), 
vor Intilni într-un prim joc 
reprezentativa Franței. Antre
norii Eduard Pană $i Ion Bașa 
au deplasat un lot de 19 ju
cători : Gh. Huțan, Netedu și 
Bartha (portari), loniță, Justi
nian, Popescu, Moroșan, Pogă- 
eeanu, I. Antal (fundași), V. 
Iluțanu, llălăucă. Nistor, OII- 
nlci, E. Antal, Pisăru, Gereb, 
Gherghișan, Chiriță și Gero- 
zuly (a ta can ți). După cum M 
vede, din lot lipsesc cițlva ti
tulari, antrenorii dorind să fo
losească partidele cu Franța.

PE PÎRTIILE DE SCHI
FRANK ULRICH ÎNVINGĂTOR 

LA PONTRES1NA
Concursul de biatlon (29 km) 

desfășurat sîmbătă la Pontreslna 
(Italia) In cadrul Cupei Mondiala 
de schi nordlo a fost cfștlgat 
de campionul olimpic al specia
lității Frank Ulrich ,R. D. Ger
mană) In 1 h <16:33 (I minute 
penalizare). In continuare s-au 
clasat : ă. Peter Angerer (R. r. 
Germania) l h 07:10 (» min.), 1. 
Ralf GoetheJ (R. D. Germană) 
1 n 07:18 (1 min.), 4. Matthias
Jung (R. D. Germană) 1 h 0«:<l 
(4 mln.) etc.

TAMARA McKÎNNEY o 
întrece pe ERIKA HESS I

Cursa feminină de slalom spe
cial din cădi ul Cupei Mondiale 
la schi alpin disputată la I.imo- 
ne-Plemonte (Italia) a foet ctftV*  
gată In mod surprinzător de tî- 
năra americancă Tamara McKln-

ROMÂNIA
ca șl, în continuare, turneul de 
la Merano (Italia), pentru a 
verifica unele noi formule de 
echipă.

Revanșa meciului de azi, de 
la Tours, va avea loc mîine la 
Paris, după care lotul hoche- 
iștlior români se va deplasa tn 
Italia, unde in zilele de 17, 18 
șl 18 decembrie va evolua 1» 
Merano, intr-un turneu, alături 
de echipele Italiei, Iugoslaviei 
*1 de selecționata secundă a 
Suediei.

★

La Katowice s-a disputat a 
doua tntîlnire de hochei dintre 
echipele de tineret ale Polo
niei șt României. Gazdele au 
eiștigat cu scorul de 8—2 (2-1, 
1-1, 4-0).

ney. Clasament : 1. Tamara Mc
Kinney (S.U.A.) 1:36,61. 2. Erika
Hess (Elveția) t :36.77, 1. Hanul 
Wenzd (Liechtenstein) 1:27,17. In 
urma acestei victorii McKinney a 
trecut pe primul loo in clasa
mentul Cupei Mondiale cu 83 p.

ELVEȚIENII DOMINĂ 
SLALOMUL LA VAL D'ISERI

Slalomul super-udaș de la Val 
d'Isere, In cadrul Cupei Mondia
le, a adus cinci elvețieni pe pri
mele 9 locuri : 1. Peter MUUer 
1 :S9,1». ă. Peter Luescher 1:39,22. 
*. Plrmln Zurbriggen 1:33,77, ă. 
Franz Heinzer 1:38,03, S. Thomas 
Burgler 1:38,26.
A ÎNCEPUT CUPA MONDIALA 

LA SCHI FOND (F)
Prima probă a „Cupei Mondia

le" la schi fond feminin s-a des
fășurat la Male (Italia) pe dis
tanța de I km și a foat ctștlgată 
de cehoslovaca Kveta Jeriova ou 
timpul de 15:36.3, urinată de Ma- 
rla-Lisa Haamaelainen (Finlan
da) 19:44,3 și Blank*  Paulu 
(Cehoslovacia) 15:47,9.

ÎN CUMlf fUMPENt
DE VOLEI

Rezultate înregistrate la «Cr
oitul săptămînii in competițiile 
europene de volei: C.C.E. 
(masculin): Santal Parma (Ita
lia) — Ruda Hvezda Praga
3—0 (4, 9, 9), Son Amar (Spa
nia) — Ibis Courtral (Belgia) 
3—0 (12, 4, 11), Servette Ge-, 
neva — A.S. Cannes 0—3 (—8*  
—4, —5); Cupa cupelor: Robbs 
dl Kappa Torino — Passau 
(R.F. Germania) 3—0 (4, 9, 3), 
Real Madrid — Asnieres . (Fran
ța) 3—1 (11. —10, 10. 9); Cupa 
cupelor (feminin): Starllft
Voorburg (Olanda) — Hapod 
Bat Yarn (Israel) 3-0 (0, 8, 
12); Cupa confederației: raw 
culln: Tacspor Istanbul — Vo- 
lero ZUrich 3—1 (—9, 4, 4, 8)| 
feminin: Zonhoven (Belgia) — 
Hisar Bank (Turcia) "3—0 (18, 
6, 7). Echipele subliniate «-au 
calificat tn turul următor.

VICTORIE - FULGER 
A LUI DOKES...

Meciul pentru titlul mondial 
de box profesionist (versiunea 
WBA) desfășurat la Lar Ve
gas tntre americanii Mike 
Weaver, deținătorul centurii, 
șl șalangerul său Michael Do- 
kes, s-a Încheiat cu victoria 
prin K.O. în prima repriză 
(min. 13)3) a lui Dokes. Dokea 
este neînvins In cariera pro
fesionistă. Meciul a fost urmă
rit de 4 500 de spectatori, care 
șl-au manifestat nemulțumirea 
față do deznodămlntul atlt do 
rapid.

(Urmare din pag 1)

cabil, Bedivan și ai săi — a- 
vind de partea lor o tehnică 
superioară, o pregătire mai 
bună și o vastă experiență — 
au făcut pur și simplu un „ga
lop de sănătate". Dacă scorul 
nu reflectă diferența reală, cau
za este suita de ratări în atac 
a dinamoviștilor, uneori incre
dibile. precum și excelenta pres
tație a portarului olandez. Ori
cum, Dinamo București și-a 
impus superioritatea, realizjnd 
— în unele momente — faze 
de o rară frumusețe, singurele, 
dealtfel, care au atestat valoa
rea ridicată a team-ului din 
șos. Stefan cel Mare, valoare 
care, sperăm, se va confirma 
în tot timpul partidelor din 
noua fază a Cupei cupelor.

Au marcat : Grabovschi 7, 
Roșea 6, Jianu 4. Oprea 3, Ma
tei 2, Georgescu l Dogărescu

H. C MINAUR - ÎNVINSĂ Șl PE TEREN PROPRIU
BAIA MAKE, 12 (prin tele

fon). H. C. Minaur n-a fost la 
înălțimea așteptărilor în parti
da retur cu Empor Rostock din 
cadrul optimilor „Cupei I.H.F." 
la handbal masculin. Dumini
că seara, în sala ,Dacia", a 
fost învinsă — pe teren pro
priu — în al doilea meci : 23—24 
(10—11). Reamintim că în pri
ma partidă, disputată la Ros
tock, băimărenii pierduseră, de 
asemenea, cu 18—25.

Echipa Minaur a jucat slab 
atît în apărare, unde oaspeții 
au găsit culoare neașteptate 
spre poarta lui Neșovici, cît 
și în atac. în ofensivă s-a 
complicat mult, handbaliștii ei 
au pasat Ia nesfîrșit și au ra
tat nenumărate situații. La pa
siv trebuie adăugate si cele 5 
aruncări de la 7 m ratate de 
gazde. Oaspeții, echipă de re
nume în handbalul internațio
nal, învingătoare în Cupa cu
pelor in sezonul trecut, au e- 
voluat sigur, apărindu-se agre

STEAUA A RATAT (dramatic) CALIFICAREA
SABAC, 12 (prin telefon). — 

După ce au luptat cu o dă
ruire exemplară, reușind să ți
nă piept puternicei lor ad
versare chiar pe terenul el, în 
fața unui public ce-o susți
nea cu frenezie, handbaliștii de 
la Steaua au ratat califioarea 
în turul următor al C.C.E. la 
executarea aruncărilor de la 
7 m ! într-adevăr. Metaloplas- 
tika Sabac, campioana Iugosla
viei, a refăcut diferența de go
luri cu care pierduse la Bucu
rești. partida retur, disputată 
duminică în sala „Zorka“ din 
localitate, terminîndu-se cu e- 
xact același rezultat ca primul 

1 fi Durăa 1 — pentru Di
namo București, Visser 5, 
Beekman 5, R. Eilers 2. Gam- 
wollen 2, G. Eilers 1, Barink 
1 și Henvel 1 — pentru Bon- 
dsspaarbank de Gazellen Doe- 
tlnchen.

Au arbitrat : L. Varga și 
M. Volt (Cehoslovacia).

In deschiderea reuniunii au 
evoluat Selecționata Egiptului 
șl Dinamo București — juniori. 
La capătul unei întîlniri in 
aatre oaspeții s-au impus, sco
rul a fost de 23—17 (11—9) In 
favoarea handbaiiștilor egip
teni. învingătorii s-au detașat 
printr-o rapidă circulație a ba
lonului, printr-o bună tehnică a 
pasării și prin combativitate. 
Este evident progresul realizat 
in ultimul timp de reprezentati
va masculină a Egiptului. Au 
marcat cele mai multe goluri 
Hosham 6, T. Tarik 4 (Egipt), 
Ștefan 8 și Sachelarescu 4 (Di
namo București — juniori).

siv și distrugînd in permanentă 
atacul bălmărenilor. folosind 
eu multă eficiență forța de 
șut a lui Frank Wahl. Victo
ria lor finală este meritată.

Golurile au fost marcate de 
Mlroniue 6, Covaeiu 5, Ha- 
berpursch 4, Flangea 3, Ni- 
colae Voinea 1, Măricel Vol- 
nea 1, Boroș 1, Oros 1 si Po
rumb 1 — pentru H. C. Mi
naur Baia Mare. Wahl 8, Wilck 
4, Wemuth 3, Dreyer 3, No- 
wothln 2, Seydl 2, Langner 1 
și Hultfolh 1 — pentru Empor

Au arbitrat foarte bine Z. 
Mosnieka și B. Horvatb (Iugo
slavia).

Un ultim amănunt, care se 
impune a fi adăugat, este a- 
cela privind jocul slab al ce
lor doi „tricolori", Măricel Voi
nea gi Iosif Boroș, care — 
după opinia noastră — a apă
sat greu asupra evoluției Iul 
H. C; Minaur Baia Mare.

Radu TIMOFTE

Joc : 22—18 (de ' această dată 
pentru handbaliștii iugoslavi), 
dar n-a putut înscrie golul ca
lificării ! 8-a recurs la arun
cările de la 7 m șl abia acolo 
s-a conturat echipa pentru 
„sferturi" : Metaloplastika (scor 
final : 27—22)...

Meciul a fost extrem de e- 
chllibrat si In final, cînd mal 
erau 100 de secunde, gazdele 
conduceau doar cu două go
luri avans, Steaua fiind cali
ficată tn această situație. Dar 
handbaliștii bucureștenl — ca 
Si in partida tur — nu au 
știut să-șl valorifice această 
(ansă 11 astfel jucătorii iugo

slavi au putut înscrie cele 
două goluri (de ,,aur“„.) cu ca
re s-a ajuns La o egalitate per
fectă intre aceste două puter
nice formații, pe care sorții — 
capricioși — le-au făcut să se 
intiinească prea devreme. Deci, 
scor după 60 de minute: 22—18 
(9—9), prin punctele marcate 
de Vujovici 6, Isakovicl 6, Vu- 
kovlci 5, Kuzmanovskl 5, res
pectiv Drăgăniță 6, Dumitre 4, 
Stingă 3, Mirică 2. Niculae, 
Berbece și Voina.

în această situație arbitrii H. 
Norek și J. Heuchert, ambii 
din R.F.G. (care au condus ex
celent !), au dictat executarea 
aruncărilor de la 7 m. Iată a- 
cum „povestea" dramatică a 
acestei calificări: începe Steaua 
și ratează Drăgăniță ( I), dar 
ratează si Isakovicl, marchea
ză Stingă, marchează Vukovicl, 
marchează Dumitru și... ratea
ză Vujovici, marchează Ber
bece, marchează Raslci, mo
mentul este favorabil echipei 
Steaua, care dacă înscrie se 
califică, dar... ratează Ghimeș 
și înscrie (norocos, cu bară !) 
Clolicl. Urmează din nou arun
cări de la 7 m, pînă cind o 
echipă la avantaj. începa din 
nou Steaua, ratează (iarăși !) 
Drăgăniță, dar... ratează ai 
Kuzmanovskl, înscrie Stingă, 
Înscrie Raslci. ratează (de ne
crezut !) Dumitru și înscrie 
Portner... „

FELEX j I LLEX » TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Monta Carlo, 

ta „Cupa Konaci". Dtaamo Mos
cova - A.S. Monaco »—36 
(4* —41). «

BOX • Consiliul mondial al 
boxului (WBC) a decis oa, ln- 
ceplnd de la 1 ianuarie 1983, 
meciurile profesioniste pentru 
campionatul mondial sub egida 
acestui for să se dispute pe dis
tanța a 12 reprize. Măsura a fost 
luată pentru protejarea pugUlfl- 
tllor, Intruclt în ultimii ani 9 
boxeri au murit pe ring In 
gale organizate de WBC. A doua 
organizație a boxului profesionist, 
WBA, patronată de Impresari *-  
mericanl, se opune reducerii nu
mărului de reprize.

GIMNASTICA • Concursul 
masculin de Ia Londra a fost 
dștlgat de Japonezul Taichl Oda 
ou 57.10 p, urmat de sovieticul 
8. Marțlnkîv eu 57,05 p. La fe
minin Maria Roethlisberger 
(S.U.A.) șl Elena Veselova 
(U.R.S.S.) au ocupat primul loc 
la egalitate cu 30,15 p.

HANDBAL • Rezultate dta tur
neu! internațional de la TbfUal : 
U.R.S.S. — Cuba 42—17 (2.1—B).
R.3.S. Gruzină — Iugoslavia 
20—«7 (13—12), Polonia —
U.R.S.S. tineret 39—23 (20—13) • 
Rezultate din cupele europene 
(masculini : C.C.F. : F.C. Barce
lona — Hapoeî Rehovot (Israel) 
35—10 (12—7), U.S.M Gagny
(Franța) — S.C. Magdeburg

PENAROL A ClȘTlfiAT
Cupa intercontinentală desfă

șurată, la Tokio, tntre echipele 
Penarol Montevideo și Aston Vi
lla Birmingham a revent forma
ției sud-americane, care a ob
ținut victoria cu scorul de 2—0 
(1—0), prin golurile marcate 
de Jair Concalveg (min. 27) și 
Silva (min. 67).

Peste 60 000 de spectatori au 
asistat la acest meci, in care 
Penarol a dat o lecție de fot
bal sud-american celebrei for
mații engleze, cotată ca favo
rită, dar de data aceasta fără 
aplomb șl vigoare In acțiuni
le sale. Doar în primele minu
te englezii s-au arătat pericu
loși In atac, însă portarul Fer
nandez a reținut toate mingi
le, iar, incepind din minutul 
15, echipa din Montevideo a 
preluat controlul Jocului, do- 
mlnînd autoritar și aflșînd o 
superioritate in toate com
partimentele. După Naclona] 
Montevideo (1980) șl Flamen- 
go Rio de Janeiro (1981), 
Penarol este al treilea club 
sud-american victorios in Cu
pa intercontinentală. Iată for-

27—29 ; Cupa eupeloc : Atletico 
Madrid — S.C. Leipzig 34—23 
(10—11). Barcelona, Magdeburg șl 
Leipzig s-au aadificsrt pentru tu
rul următor.

ÎNOT • La Aachen, vest-ger^ 
mânui Michael Gross a înotat 
200 m fluture In 1:56,2, oea mal 
bună performanță mondială tn 
bazin de 25 m (v.r. Cralg 
Beardsley. S.U.A. 1:56,42).

POLO • La Barcelona, In fi
nala supercupel Europei, T.S.K.A. 
Moscova a Întrecut pe Spandau 
M (R.r. Germania) cu 11—4 (1—1, 
1—9, 4—1, 4—1).

scrima • Cu prilejui cente
narului federației fnanceze, la 
Paris s-a disputat medul dintre 
echipele Franței șl rtallei, dștlgat 
d« oaspeți cu 3—1 : floretă (m): 
Numa (I) — Jolyot (F) 11—* ;
spadă : Rlboud (F) — Mazzoal
(I) 13—8 ; floretă (f) : Vaccareni 
(I) — Modaine (F) 8—9 ; sabie : 
Mattel (I) — Veyrom (F) U—M.

TENIS • Semifinale feminine 
la Richmond : Thompson — 
Virginia Rudei 8—3, 5—4, Austin
— Gadusek 6—0, 8—1, Turnbull
— Piatek 6—*.  8—4, RusseJl — 
Jausoveo 6—4, 6—2 • Semifina
lele campionatelor Internaționale 
ale Australiei. la Melbourne : 
Denton — Pfister 8—4, 4—6, 6—3. 
3—4, 7—6 ; Krick — McNamee 
7—6, 7—», 4—6, 3—6. 7—9 s Fi
nală la Toulouse : Noah — Smid 
6-3, 6—1

JBPA INTERCONTINENTALA-
muțiile care au evoluat tn 
meciul de la Tokio : Pena
rol : Fernandez — Oliva-
ra, Guttierrez, Diogo, Bossio, 
Morales, Ramos, Saralegul,
Morena, Concalves, Silva; As
ton Villa: Rimmer — Jones,
Williams, Evans, McNaught,
Mortiner, Bi emner, Cowans,
Shaw, Withe, Morley.

CAMPIONATE
ITALIA (et. 12) : Ascoli — 

Fiorentina 1—0, Cesena — Ca
gliari 0—0, Juventus — Catan
zaro 3—1, Napoli — Genoa 
1—1, Pisa — Avelllno 2—0, 
Roma — Inter 2—1, Sampdori*  
— Udinese 1—3, Verona — To
rino 1—0. în clasament : Roma 
18 p, Verona 17 p, Juventus 16 

p. Inter 15 p, Sampdoria ți U- 
dineae 13 p etc.

• R.F. GERMANIA (eL IT). 
F.C. Kaiserslautern, adversara 
Universități! Craiova In sfer
turile de finală ale Cupel
U. E.F.A., a terminat la egali
tate, 1—1, In deplasare eu
V. F.B. Stuttgart și ocupă locul
7 cu 20 p. Leverkusen — 
Braunschweig 1—0, Hamburg 
— Schalke 04 6—2, Bayern 
MUnchen — F.C. Nurenberg 
1—0, Bochum — Werder Bre
men 1—2, Eintracht Frankfurt 
— Fortuna Dusseldorf 2—2,
Bielefeld — Karlsruhe 5—1,
Hertha — F.C. Koln 0—0,
Moenchengladbach — Borussia 
Dortmund 2—3. tn clasament! 
Hamburg 26 p, Bayern 24 p, 
Borussia Dortmund 23 p, Bre
men 23 p etc.

ANGLIA (et. 18). Birmin
gham — Southampton 0—2, 
Brighton — Norwich 3—0, 
Ipswich — Everton 0—2, Li
verpool — Watford 3—1, Lu
ton — Manchester City 3—1, 
Manchester United — Nott*  
County 4—0, Nottingham Fo
rest — Swansea 2—1, Stoke — 
Tottenham 2—0, West Brom
wich — Sunderland 3—0, West 
Ham — Coventry 0—3. In cla
sament: Liverpool 37 p, Man
chester United 34 p, Notting
ham Forest 32 p, Aston Villa 
31 p etc.

SCOTIA (et. 13): Aberdeen 
— Celtic 1—2, Dundee United 
— Kilmarnock 7—0, Hibernian 
— Dundee 1—1, Glasgow Ran
gers — Morton 1—1, St. Mirren 
— Motherwell 3—0. Conduc» 
Celtic cu 25 p urmată de Dun
dee United cu 22 p (din cita 
14 Jocuri).


