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Manifestațiile sportive oma
giale prilejuite de apropiata 
aniversare a proclamării Re
publicii au cunoscut, In a- 
ceste zile, un moment de 
vtrf prin amplele și entuzias
tele întreceri organizate pretu
tindeni în țară. Tineri și vlrst- 
nici, oameni al muncii de la 
orașe șl sate, elevi, studențl au 
ținut să fie prezenți tn număr 
oft mai mare la startul aces
tor atrăgătoare concursuri des
fășurate sub egida „Daciadei". 
Iată citeva din relatările trans
mise de corespondenții noștri 
aflați pe vastele arene ale spor
tului :

BUCUKEȘTL în sala de box 
a I.S.B. s-au desfășurat atrac
tive întreceri organizate In 
cinstea aniversării Republicii 
de clubul sportiv Voința, 
cu participarea a peste 100 
de tineri pugilist! de la 
Dinamo, Steaua, Metalul, Ra
pid, Viitorul, din alte uinități 
sportive și, se înțelege, de la 
Voința. Competiția face parte 
dintr-un șir de acțiuni oma
giale ce se desfășoară pe a- 
renele acestui club bucureș- 
tean. Din bogatul program se 
cuvin a fl amintite: o competiție 
de popice, care a avut loc pe 
arena Voința (juniori țl se
niori), dotată cu cupa „A 35-a 
aniversare a Republicii" ; un 
concura de tenis de masă ; ud 
concurs dz șah cu sute de par- 
ticipanțl, precum țl acțiuni 
pentru trecerea normelor com
plexului „Sport șl sănătate".

Tot ta Capitală »-a desfășurat 
un mare cros, organizat de Con
siliul municipal pentru educație 
fizică ți sport. Mii de tineri 
din Întreprinderi ți Instituții, 
elevi țl pionieri, Intr-o adevă
rată revărsare de entuziasm țl 
voie bună, au ținut »ă fie pre
zenți la întreceri, manifestln- 
du-șl țl de aoeastă dată recu-
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La Brașov și Poiana Brașov

BĂLĂCI, AUGUSTIN, LUNG Șl CEILALȚI TRICOLORI
INIR-0 VACANȚA CU... GINDURILE LA BOIEGEL Șl ROSSI

Brașov, Sala sporturilor, clrce 
4 000 de spectatori, cei mai no
rocoși, pentru că alte cfteva mii 
de Iubitori ai fotbalului, după 
oe au așteptat, afară, mai mult 
de o ori, au făcut cale Întoarsă, 
dezamăgi țL

Totjil a început cu o demon
strație a lut Haan, celebrul In
ternațional al vicecamp loaned 
mondiale din 1974 și 1978, in
vitat de onoare in cadrul unui

In debutul ccicl de a 25 a cdifll a Diviziei „A“ de Handbal lcmlnln

MUREȘUL TG. MUREȘ CÎȘTIGĂ ÎN DEPLASARE

Irina 
(Fază

Bădescu va arunca, înscriind un nou gol pentru Progresul. 
din partida Progresul București — Confecția București). 

Foto : N. DRAGOȘ 
care o vom anunța.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 20— 
18 (10—9). Meciul care a inau
gurat tn Capitală, in sala Flo
reasca, campionatul' feminin de 
handbal și l-au disputat două 
echipe bucureștene. Partida a 
avut două reprize distincte, 
prima aparținînd handbalistelor 
de la Progresul, mai active In 
atac șl, mai ales, pe acțiunile 
de contraatac (Maria Manta și

s-a disputat — inoom- 
— prima etapă a celei 
25-a ediții a diviziei na- 

femi- 
singure 
Gheor-

Ieri 
pletă 
de a 
ționale„A“ de handbal 
nin. Cu excepția unei 
partide, cea de la Sf. 
ghe. unde formația locală, nou 
promovată în divizia „A“, a ce
dat în fața mureșencelor, cele
lalte partide s-au încheiat 
cu victoria gazdelor. Meciul 
Știința Bac&u-Textila Buhușl 
se va disputa Ia o dată pe

Gabriela Caramalău au jucat 
foarte bine), care au condus 
cu 6—2 In min. 15, cu 7—2
în mln. 17, cu 8—4 în min. 22. 
Spre finalul primelor 30 de mi
nute, Confecția marchează o 
frumoasă revenire (deși a evo
luat fără Grigoraț — acciden
tată. si Simion — suspendată) 
șl egalează : 8—8 In min. 
apoi preia conducerea 
pauză cu 12—10 (37), cu 
(40), cu 14—13 (43) sl cu 
(49). Deși Progresul a 
mult, a avut resurse 
o nouă revenire, 
victorioasă pe merit. Au în
scris : Manta 8 (2 din 7 m), 
Caramălău 4 (1), Iordache 3, 
Bădescu 3, Manolescu 1, Lău- 
taru 1 — pentru Progresul : 
Nuțu 6, V. Constantinescu 4 
(2), Amarandei 4, Mălureanu 4 
(1). Au arbitrat cu unele mici 
scăpări AI. Vîrtopeanu șl Șt. 
Georgescu (București). ~ ~ ' 
VRILESCU).

CHIMISTUL 
— TEROM
(14—6). Victorie prețioasă a 

vilcencelor în compania unei 
formații puternice. Chimistul a 
condus bine jocul în prima 
parte, leșencele s-au apropiat, 
localnicele cîștlgînd in extre
mis, T6r5k-Vcrigeanu 9 (5
din 7 m). Andronache 5, Mu- 
f __________________________________________■

schlmb de experiență (între 
F.R.F. șl forul de specialitate 
olandez) privind selecția și in
struirea copiilor șl juniorilor. 
Actualul jucător al lui Standard 
Liăge a preluat mingea, a pi
ruetat surprinzător de ușor pen
tru alura lui, a șutat năpraznic, 
dar mingea, bolid, alungită de 
tăria loviturii, a plesnit pumnii 
portarului țl a ricoșat departe, 
sus, In tribună. Și cel circa 

■4 000 au declanșat explozia de 
aplauze...

Fențru șutul Iul Ilaan 7 
Poate.

Pentru parada portarului Sil
viu Lung 7 Indiscutabil. Pentru 
că Florența (die două ori), și 
Bordeaux, și Cpaiova cu acel 
ultim meci doar pentru cei cu 
inima tare, slnt Încă vii în me
moria celor ce se află alături de 
fotbal. Și nu numai a lor. „Ei 
ce zici, Silviule 7 l-am întrebat 
după „repriza — Haan“. Ce spui 
acum, după Bordeaux și Flo
rența 7“ A părut mal Intîi sur
prins, n-a vrut să declare nl-

•••
mic, căutind să se... ascundă 
Iarăși dincolo de paravanul mo
destiei și bunului simț care-1 
caracterizează. „Poate altădată, 
poale după Kaiserslautern, poate 
după Italia la București". Dac 
s-a răzgindit și cu aceeași ti
miditate pe care i-o cunoaștem 
die pe vremea clnd era juniot 
a continuat : „Mă bucur mult* 
am terminat facultatea. Maria
na, soția mea, a trecut in anul 
II, iar eu am trecut o perioadă 
grea din viața mea de fotbalist. 
Sus, Ia Poiana, noi, cel de la 
echipa națională ne simțim 
foarte bine, doar băiețelul meu, 
Tiberiu, îmi dă de furcă, • 
ncastimpărat, aleargă, lală-1 a- 
cum, ii trage la poartă lui Ră- 
ducanu, dar portar n-o să ’Ie, 
că nu-1 place. Iul îl place ce 
fac acolo, tn careul advers. 
Cami ți Ilie..."

Bălăci, cel primit, chiar In 
clipa aceea, de Sala sporturilor

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pap 2-3)
29, 

după 
13—12 
15—14 
ratat 

pentru 
termlnînd

(I. GA-

RM. 
IAȘI

VÎLCEA
20—19
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In cadrul marii competifii naf ionale „Daciada"

FESTIVALUL PIONIERESC DE JUDO- 
SĂRBĂTOARE A MICILOR SPORTIVI
Rareori ne-a fost dat să ve

dem copii sportivi de 8, 9, 10, 
11 sau 12 ani atît de entuziaști 
ca la Festivalul pionieresc de 
judo. Vineri și, mai ales, sîm- 
bătă, la finalele acestor Între
ceri, desfășurate sub egida 
marii competiții naționale „Da
ciada", In sala Floreasca din 
Capitală, victoriile micuților 
judoka au presărat adesea la
crimi de bucurie pe fețele lor, 
ale profesorilor sau antrenori
lor lor și, firește, ale părin

ților și rudelor care i-au În
soțit. „Am emoții mai mari, 
oricum, decit fratele meu", 
ne-a mărturisit Luminița Țe- 
cher, dactilografă la Uzina de 
aluminiu din Oradea. Georgică 
Țecher — la cei 10 ani al săi
— avea deja iu palmares lo
cul 1 cucerit la Concursul re
publican din acest an ți „no
tați — a ținut să sublinieze el
— diploma de cel mai tehnic 
judoka". Inginera Elena Con- 
stantinescu, de la Centrala

confecțiilor Bacău, se agita 
de-a lungul celor două saltele, 
de parcă pe tatami se decideau 
titluri de campioni olimpici 
sau mondiali. Cu pumnii strtnșl, 
absentă la tot ce se inăîmpla 
In jur, Iți încuraja In fel și 
chip fim — Emil Constantines- 
eu, elev In clasa a V-a la 
Școala generală nr. 20 din Ba-

Costin CHIRIAC

(Continuări in pap. 2-3)

RUGBY
sporturi e perioadă de „relache". între două sezoane, 
jucătorii, suporterii, dintr-o disciplină sau alta, întorc

În multe 
antrenorii, 
pe toate fețele acumulările sau nereușitele celei mai recente sta
giuni, făurind totodată proiectele celei viitoare. Șl constatările, ți 
gindurile de viitor se dovedesc, nu o dată, foarte interesante. Iată 
de ce ne propunem să îndreptăm reflectorul In cite una din zilele 
Iernii necompetiționale asupra sporturilor aflate momentan in 
vacanță. Pentru Început, pentru astăzi : RUGBY.

O imagine toarte sugestivi : Mircea Paraschlv ți Enclu Stoica, 
mereu alături, in meciurile echipei naționale (ca tn această foto
grafie), ale campioanei Dinamo ți —in fruntea celor mai buni 

rugby țtt ai anului I

ADUN1ND FORTE NOI PENTRU 0 PRIMĂVARA riEROINTE
Dialog-fulger cu Mircea 

rasehlv, căpitanul echipei na
ționale, desemnat — alături de 
Enclu Stoica — ta fruntea ce
lor mal buni rugbyști al a- 
nulul.

— Cum e lin vacanță 7
— Cum să fie T Cu de toate. 

Cu citeva zile, cele dinții, re
zervate tratamentului după 
destulele— șocuri din toamnă. 
Cu multe plimbări — majori
tatea cu fetița mea, Patricia, 
care a Împlinit un an ți patru 
luni pentru care am, in fine.

Participanta la Festivalul pionieresc de judo, la deschiderea celei de-a 3-a ediții Foto i D. NEAGU

timp. Apoi, lecturi diverse, in
clusiv din cele indispensabile 
unui viitor candidat la admi
terea la I.E.F.S., audiții mu
zicale ți așa mai departe. To
tul pentru refacerea forțelor in 
ațtcaptarea unei primăveri care 
va H. fără doar și poate, fier
binte.

— Te referi, desigur, la e- 
chipa națională...

— înainte do toate 1 Noi, tri
colorii, avem de trecut piatra 
de Încercare de 1» Kiev — se 
anunță cel mal greu meci din 
istoria partidelor cu echipa 
U.R.S.S. I —, ca să amintesc 
numai de jocul devenit decî- 
siv, dintre următoarele patru.

(Continuare In pag. 2*3)



MAI MULTĂ ATENȚIE Șl SPRIJIN 
COMPLEXULUI „SPORT Șl SĂNĂTATE14! 
Dincolo de cifre, se constată că această importantă activitate

'înregistrează stagnări fi regrese ingrijorătoare
Introdus în urmă cu aproape 7 ani, com

plexul polisportiv „Sport și sănătate" TRE
BUIA să constituie astăzi — așa cum o cerea 

un important mijloc de 
a
• 

maselor largi de oameni ai muncii în practi
carea organizată a exercițiilor fizice și a spor
tului. Ceea ce (să mai amintim 7) înseamnă o 
contribuție însemnată la dezvoltarea fizică ar
monioasă, menținerea sănătății, creșterea ca
pacității de muncă și, firește, la petrecerea 
timpului liber în mod plăcut și util, potrivit cu 
vîrsta, particularitățile de sex, posibilitățile fi
zice Și dorințele participanților.

Au fost (mai ales) și sînt 
incă multe reușite în înde
plinirea acestor deziderate, 
in creșterea continuă a nu
mărului celor care trec a- 
nual normele complexului 
(în 1981 — circa 4900000 !). 
dar, in ultima vreme, au 
Început să apară evidente 
semne de stagnare și regres 
în această activitate cu mare pondere între 
principalele mijloace de realizare, la nivelul ce
rințelor, a sarcinilor de răspundere încredințate 
de partid mișcării noastre sportive.

Să precizăm că — din totalul participanților 
— un procent de aproape 75% II reprezintă 
elevii (din școli generale, licee și școli pro
fesionale) și studenții, pentru care trecerea 
normelor complexului „Sport și sănătate" se 
realizează prin susținerea normelor S.U.V.A. 
(sistemul unic de verificare a aptitudinilor) la 
nivelul notei 8 și, respectiv, prin obținerea ca
lificativului „bine". In întreprinderi și iristi- 
tuții realizările sînt, în schimb, cu mult sub 
cerințe. Excepțiile Sînt 
(Rulmentul Bîrlad, AEM 
roșie București, Ancora

Însăși menirea lui 
apreciere > gradului de pregătire fizică 
populației și de cuprindere a tineretului.

Să mai reținem și faptul că, la sate (cu ex
cepția unităților școlare), complexul „Sport și 
sănătate" aproape că a... dispărut, mulți 
știind măcar nici despre ce este vorba (și 
nu numai la sate) I

Se apreciază că se organizează diferite 
țiuni (dar nu este evidențiată participarea 
trecerea normelor), dar aceste acțiuni nu 
un caracter sistematic, ele desfășurindu-se, 
intimplător, fie în campanie, firește cu rezul
tate la fel de ineficiente. Se pare că a slăbit 
preocuparea în această direcție a organelor și 
organizațiilor sportive, a celorlalți factori cu 
atribuții pe plan local. Nu s-a analizat cam de
mult modul

ne- 
asta

ac- 
la 
au 
fie

Campionatele naționale de șah

FINAL PALPITANT ÎN ÎNTRECEREA MASC
9 Foișor — învins de Ștefanov @ In competiția feminină conduc li 

ți Eugenia Ghindă

în

reprez-intă

care trecerea 
se

destul de puține 
Timișoara, Flacăra 

______ ___________ Galați...), dar expe
riența unor asemenea asociații arată convingă
tor că s-ar putea realiza mult mai mult in nu
meroase alte unități economice. Așa cum se 
întîmplă, de exemplu, într-o serie de aso
ciații sportive Voința (București, Cluj-Napo- 
ca, Brașov, Sighișoara, Iași, Reghin, Timișoara, 
Arad) din sistemul cooperației meșteșugărești.

care se acționează pentru îm
bunătățirea acestei activități, 
controlul este slab, deseori 
formal, ca și munca de e- 
vidență, care ar putea să 
pună multe lucruri în ordi
nea lor firească. In urmă 
cu 2—3 ani existau nume
roase centre speciale de 
pregătire și trecere a nor
melor complexului ; acum 

au rămas foarte puține și chiar dintre acestea u- 
nele funcționează sporadic, cu „vacanțe" ne
justificate, care le diminuează considerabil efi
ciența. Poate că, intr-adevăr, așa cum sînt de 
părere unii activiști din asociațiile sportive, re
gulamentul complexului este susceptibil de 
îmbunătățiri, dar aceasta nu motivează — în 
orice caz — necunoașterea sarcinilor și orien
tărilor de bază de către mulți dintre cei de 
la care se așteaptă să organizeze cit mai 
bine, cit mai sistematic această importantă ac
tivitate. Situație care întărește și mai mult 
concluzia că, de fapt, complexul „Sport și să
nătate", în loc să-și ocupe — așa cum s-ar 
cuveni — locul fruntaș intre obiectivele priori
tare ale organelor sportive și ale celorlalți fac
tori cu atribuții, se îndreaptă, nefiresc și ne
meritat, spre o poziție periferică. Este păcat! 
Pentru că, să nu uităm, marea competiție na
țională „Daciada" cuprinde, în mod unitar in 
conținutul său, și complexul „Sport și sănă
tate".

Runda a 13-a a fost destul 
de agitată în finala campio
natului național masculin de 
șah. Liderul, Ovidiu Foișor, a- 
vînd un avans de 2 puncte, a 
jucat prudent (cu albele) contra 
lui Pavlov, obținînd rezultatul 
de remiză. Cei 4 urmăritori ai 
săi. profitînd de această jumă
tate de punct pierdută de frun
tașul clasamentului, au forțat 
reușind să obțină victorii : 
Ghițescu la Ghindă, Stoica la 
Ardeleanu, Ionescu la Nicolai- 
de șl Gheorghiu la Cioîac, toți 
cîștlgători eu negrele ! Remize 
în întîlnirile Tratatovici — 
Ștefanov, Kertesz — GrQnberg 
ți Ciocâltea — Oltean.

Aseară s-a disputat penulti
ma reuniune a întrecerii, care

PARTICIPARE VALOROASĂ LA
A „FESTIVALULUI

A fost fixată data tradiționa
lei competiții internaționale, 
„Festivalul șahului vîlcean", a- 
junsă la a 5-a ediție. Ea va 
avea loc între 3 ți 17 ianuarie și 
va fi găzduită de complexul 
hotelier Olt al stațiunii Călimă- 
nești-Căciulaita.

Organizată de Comisia de șah 
a județului Vîlcea, cu sprijinul 
federației de resort, competiția 
va reuni, alături de sportivi 
fruntași din țara noastră, o se 
rie de mari maeștri (N. Spiri
donov și D. Kirov — Bulgaria), 
maeștri internaționali (VI. An
tonov și L Grigoriev — Bul
garia, L. Dobrovolski — Ceho
slovacia etc.). Participă, de ase 
menea, maestrele internaționale 
Sișova Și Amefova, componente

a relansat lupta pentru titlu. 
Foișor a Înregistrat prima in- 
frîngere în turneu, pierzind la 
Ștefanov. Principalii săi urmă
ritori au acumulat puncte în
tregi : Gheorghiu la Oltean, 
Stoica la Tratatovici și Ionescu 
la Kertesz. Ghițescu a remizat 
cu Ciolac, ieșind din cursa 
pentru titlu. Celelalte rezultate: 
Pavlov — Ghindă și Grtlnberg 
— Ardeleanu remize, Cio
câltea — Nicolaide 1—0. In 
clasament : Foișor 9,5, Stoica, 
Ionescu, Gheorghiu 9, Ghițescu 
8,5, Pavlov, Grilnberg 7,5 etc.

Astăzi după-amiază are loc 
ultima rundă, care programează 
întîlnirile Foișor — Stoica, 
Gheorghiu — Ghițescu și Ar
deleanu — Ionescu, foarte im 
portante pentru configurați® 
clasamentului în primei s locuri.

CEA DE A 5-a EDIȚIE
ȘAHULUI VÎLCEAN”
ale echipei olimpice a Bulgariei, 
Marta Kovacs — Ungaria, pre
cum și șahiști de frunte din 
Iugoslavia..

în finala femini 
diaș s-a tnregistr 
nibilitate : marea 
rina Pogorevici 
o parotidită vlrc 
trebuind să se re1 
reu. Ea-a pierdu 
partidele cu Eug< 
și Mariana Ioniță 
a 12-a și a 13-a. A 
pentru primul loc 
practic — Euge 
(care a cîștigat 
13-a la Maria A 
Ligia Jicman, aui 
victorii : la Csiîa 
gelă Cabariu și 
cu Marla Albuleț 
vansează acum cu 
dita Kantor, care 
Otiiia Ganț, dar ; 
runda a 13-a, cu 
Boicu. Ea mai ar< 
o singură partidă, 
în ultima rundă. 
12-a, Boicu a pie 
briela Olteanu.

Cu două runde 
sfîrșit, clasamentul 
astfel : Ligia Jicm 
nia Ghindă 9—3, J 
8*/2—4% Smaranda 
riana Ioniță 7—5

UN SPORT ÎNTR
(Urmare din pag. I)

Dan GARLEȘTEANU

FESTIVALUL PIONIERESC DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

cău, cu note de 9 și 10 pe li
nie. Trecea de Ia exuberanță 
la deznădejde în timpul me
ciurilor lui Emil. Am profitat 
de o pauză, pentru a afla cite 
oeva. „Mi-am luat concediu 
pentru a veni aici. Emil a 
pierdut doar la «capul de se
rie». Regret mult că Eugen, 
băiatul meu mai mic (n.n. elev 
in clasa a 3-a) a rămas acasă, 
fiindcă nu s-a calificat pentru 
finale. O să auziți insă de el, 
cu siguranță".

Intre timp, se reluaseră în
trecerile. Antrenorul orădean 
Ion Hălmăjan, de La Clubul 
sportiv școlar Pionierul, se 
destăinuia cu glas mustrător 
elevilor săi. Ena înaintea semi 
finalelor și finalelor. Să 
facem o paranteză pen
tru a menționa că la ediția 
de anul trecut, a Il-a, pionierii 
de la acesit club cuceriseră 
frumoasa cupă atribuită primu
lui loc în clasamentul general 
Fiind în preajmă, aflăm, invo
luntar : „M-ați adus — le re 
Proșa antrenorul — Ia egali
tate cu Galațiul, care are tot 
4 finaliști pentru locurile I—II 
și trei pentru HI—IV. Acum 
să vă văd I" In cele din urmă, 
orădenli au fost depășiți cu 6 
punctte. Luminița Teche însă 
își îmbrățișa cu dragoste fră 
țiorul, care cîștigase finala de 
la categoria sa in numai 18 
secunde !

Trebuie să recunoaștem că, 
In cele două zile de concurs 
•m văzut numeroși pionieri 
care au învățat pdnă acum, la 
vîrsta lor, destule din tainele 
judo-uluii. Am văzut atâtea me
ciuri frumoase, incit ne-ar tre
bui mult spațiu fie și numai 
pentru a le enumera. Avem, 
deci, motive să credem că din
tre cei 280 de pionieri prezenți 
(din 21 de județe) mulți se vor 
număra printre performerii de 
mîine.

Clteva cuvinte, strict necesa
re cronicii competition®!®. Cea 
mai bună comportare în între
cerea caselor pionierilor și șoi
milor patriei au avut-o concu
rent ii de la „Voinicelul" Bucu
rești (antrenor Dan Deliu, fost 
sportiv de performanță) 46 p, 
C.P.S.P. Bacău (Aurel Chelaru) 
44 p și de la țl.P.S.P Timișoara 
(Ștefan Doncea) 43,5 p. Pe pri
mele locuri în clasamentul ge
neral al cluburilor sportive 
școlare Pionierul s-au situa/t: 
Galați (antrenor Dumitru Du- 
mitrașcu) 36,5 p, Oradea (Ion 
Hălmăjan) 30,5 p, și Năsăud (An
tone] Ionel Pop) 20,5 p. Iată 
ți câștigătorii : PIONIERI 1

(11—12 ani) : cat. 30 kg — Dan 
Ionescu (Voinicelul), 33 kg — 
Radu Ghimpu (Bacău), 36 kg — 
Eduard Lovin (Galați) 40 kg — 
Florin Slusar (Timișoara), 45 
kg — Mihai Ionescu (Galați'. 
52 kg — Gabriel Trandafir 
(Galați), +52 kg — Levente 
Katrinecs (Cluj-Napoca) ; copii 
II (8—10 ani) ; 26,5 kg — Da
niel Baba (Năsăud), 29 kg — 
Mihnea Rusu (Bacău), 32,5 kg 
— Marian Gheorghe (Voinice
lul), 35 kg — Romeo Matușcă 
(Timișoara), 40 kg — Cosmin 
Buzori (Agnita), 45 kg — Marin 
Afumatu (Craiova), -145 kg — 
George Țecher (Oradea). Cel 
mai tehnic pionier a fost de
clarat micuțul (9 ani) Daniel 
Baba (Năsăud).

Pionierii situați pe locurile 
fruntașe au primit, din partea 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor ți Federației 
de judo, frumoase premii. Or
ganizarea, cum era de așteptat, 
fără reproș. Așadar, putem spu
ne că această a 3-a ediție a 
Festivalului pionieresc se în
scrie ca o adevărată sărbătoa
re a micuților judoka.

DIVIZIA „A" Dl
(Urmare din pag. 1)

rariu 4, Popescu 1, Călin 1, 
respectiv Corban 7 (4), Sumă- 
naru 4, Borșanu 3, Avădanei 2, 
Turbatu 2, Vișan 1. (S. GEOR- 
NOIU — coresp).

A.E.M. TIMIȘOARA — C.S.M. 
INDEPENDENTA SIBIU 23—18 
(12—10). Meci de factură teh
nică modestă, cu greșeli de 
ambele părți, timișorencele im- 
punîndu-se datorită jocului 
foarte bun al Nadirei Luțaș. 
Au înscris : Luțas 8, Ștefano- 
vici 6, Cojocaru 5, SImion 2, 
Popăilă 1, Zipischka 1, respec
tiv Oncu 6, Klein 4, Fincă 2, 
Barzu 2, Coșulțchi 2, Macarie 
1, Oțelea 1. (C. CREȚU —
coresp.)

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 17—19 
(8—10). Venind de la un tur
neu de la Sofia, unde au ocu
pat primul loc, mureșencele 
au evoluat foarte bine. Hand
balistele de la C.S.M. au reu
șit în două rînduri să egale
ze, ultima dată în min. 38 : 
11—11. Oaspetele se detașează, 
cîștigînd pe merit, dar si ca

HANDBAL IIMININ
urmare a ratării a 3 aruncări 
de la 7 m de către handbalistele 
de la C.S.M, Au înscris : Vi- 
gan 7, Andor 6, Maria 2, Flo- 
rea 1, Kopacz 1, respectiv Dor- 
go 7, Kiss 5, Peres 4, Petrescu 
2, Biro 1. (Gh. BRIOTĂ — 
coresp.)

RULMENTUL BRAȘOV — 
HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA 16—15 (8—1). Au înscris : 
Drăguței 4, Pătrut 4, Tache 2, 
Furtună 2, Marian 2, Neică 1, 
Oacă 1, respectiv Dimofte 4, 
Tomescu 4, Iancu 3, Frîncu 2, 
Mafarangă 2. (C. GRUIA — co
resp.). ,
• TURNEU AL ECHIPEI FE

MININE DE TINERET A 
FRANȚEI IN ȚARA NOAS
TRĂ. Handbalistele franceze 
vor evalua : azi (ora 17, în sa
la Florească) — cu Confecția, 
28 decembrie, ora 17,30 —
cu Rapid București (sala Ra
pid), 29 decembrie, ora 17,30
— cu Vulturul Ploiești, 30 de
cembrie ora 17,30 — cu Ra
pid București, 1 si 2 ianuarie
— cu Progresul București, 3 
Ianuarie — cu Didactica Ale
xandria

pe drumul spre un nou titlu 
continental. Dar primăvara va 
fi fierbinte și în., campionat :

0 ÎNTREBARE,
întrebarea „ce a însemnat 

sezonul de toamnă 1982 în 
rugbyul nostru, ce a avut el 
bun și ce a fost mai puțin 
bun ?“ — am adresat-o profe
sorului Ovidiu Marcu, secretar 
responsabil al F.R.R. Am pri
mit următorul răspuns : „A 
fost, mai întîi, sezonul celei de 
a șaptea victorii asupra Fran- 
țe:, cu ecouri dintre cele mai 
favorabile. Totodată, stagiunea 
recent încheiată a evidențiat 
un echilibru mai pregnant în
tre competitoare la nivelul pri
mei divizii, o apropiere care 
poate fi pusă și pe seama acu
mulărilor unor echipe din a 
doua categorie valorică, dar ea 
se datorește mai întîi — să fim 
sinceri — unei anume scăderi 
a potențialului protagonistelor. 
Nivelul campionatului cam lasă

echipa mea, Dinar 
vă rog să 'rețineț 
de spus I In defir 
pioană nu cedează 
două...

IN RĂSPUNS
de dorit, meciuri! 
col puțind fi nuir 
gete. Se joacă p< 
grămadă (slaba pri 
tru întărirea linii 
repercutîndu-se și 
mării și evoluțiilo 
ționale), aceasta c 
uzură deosebită 
lor, care, nu o 
frîu liber nervilo 
indisciplină din tor 
numeroase. Design 
prompt sancțior 
prin mijloace co- 
căm jucătorii, L 
ACOLO TREBUI' 
PROCESUL EDL 
tot acolo trebuie 
ceașcă mai mult 
pe toate planurile 
să urmărim mai s 
această muncă".

CEA NAI... STUDENȚEASCA ECHIPĂ UNIT
Numele : Știința CEMIN Baia 

Mare, cu-14 dintre componenții 
lotului colegi într-ale studen
ției (pentru comparație, să pre
cizăm că Universitatea Timi
șoara are doar. . trei rugbyști- 
studenți). Alți trei sînt absol
venți de institut superior, Radă 
Trnyancsev fiind chiar dublu 
licențiat ! Președintele secției 
de rugby, ing. Lascăr Ghineț, 
ne spunea deunăzi că posibi
litățile echipei sînt mal mari 
decît actuala poziție — de mij
loc — în clasament, că aceasta

se va vedea în î 
adăuga .* „De mar 
de real ajutor ne 
țelege, baza sport 
tă, prin înțelegeri 
locale, în centrul 
Baia Mare, pe ca 
cele patru format 
eșaloane. Aceasta 
curs de amenajar 
antrenament fiind 
urma insămințareî 
poi reamplasare 
principal".

CÎI I-

AMPLE Șl
(Urmare din pag I)

noștința lor față de partid pen
tru minunatetle condiții de 
muncă și de viață ce ie sînt 
asigurate. (Vasile TIMUC).

SLATINA. In mai multe 10-
calități din județul nostru s-au 
desfășurat 
care au 
numeroși 
tulul din 
racal, Drăgăneștl, 
Priseaca, Brebeni, 
Tătulești, Bărăști.
adresate deopotrivă tinerilor și 
vîrstnicilor, au cuprins alergări 
în aer liber, turnee de fotbal, 
handbal, volei, tenis de masă, 
șah, reușite reuniuni de popice, 
concursuri de orientare turis-

ample 
reunit 

iubitori 
Balș,

concursuri 
la start 

ai spor- 
Corabia, Ca- 

Scornicești, 
Stoicănești, 
întrecerile,

tică.
Dedicate aniversării procla

mării Republicii au fost și în
trecerile organizate, în munici
piul Slatina, la atletism — 
primul concurs oficial în fru
moasa sală de sport — ți volei 
— triunghiularul care a reunit 
echipele Dinamo-Victoria, Alu
miniu și Constructorul T.C.I.N.D. 
cîștigat de formația Aluminiu 
Slatina (C. GHIȚESCU).

TIMIȘOARA. Consiliul jude
țean pentru educație fizică ți 
sport din localitate, în colabo-

ENTUZIASTE
nare cu asociațiile ți cluburile 
sportive din județ, a inițiat o 
suită de frumoase Întreceri la 
handbal, tenis de masă, popice, 
baschet, șah, la care au parti
cipat sute de tineri și vîrstinici. 
Cîteva rezultate : popice : Azur 
— Recolta Baoova 2145—2260, 
Tehnometal — Voința 2150— 
1982, Victoria Timiș — Stela 
Tomești 230.3—2204 ; șah (reu
niune desfășurată lă centrul 
„Medicina") : 1. Călin Dnago- 
miresou (Facultatea de Electro
tehnică) 8 1/2 p, 2—3. Laszlo 
Csilcser (Fac. Chimie), Mihai 
Raica (Fac. Mecanică) 8 p. 
(C. CREȚU).

GALATI. Peste o sută de ti
neri luptători din Tecuci, Tg. 
Bujor, Viești, Corod, Pechea, 
Ivești și Galați au participat 
la un interesant Concurs de 
lupte libere și greco-romane. 
A fost o întrecere viu disputa
tă, un bun prilej de verificare 
a gradului de pregătire a ti
nerilor de la lupte libere ți 
greco-romane din județul Ga
lați.
<,,Un reușit concurs de haaid- 
bal a avut loc In Sala sportu
rilor din localitate, unde 8 
formații feminine din tot atî
tea localități au oferit celor 
prezenți meciuri spectaculoa
se, de bun nivel tehnic.

COMPETIȚII
La -liceul industrial nr. 8 

din Galați a fost amenajat, 
prin muncă patriotică, un poli
gon de tir, unde s-a și dis
putat un concurs cu participa
rea a peste 200 de tineri. Pe 
Srimul loc s-a clasat G. Cor- 

jneaniu de la liceul gazdă. 
(T. SIRIOPOL).

BRAȘOV. Printre întrecerile 
care au avut loc în munici
piul de la poalele Tîmpei — 
cu sute de competitori angajați 
in 12 discipline sportive — la 
loc de cinste s-au situat con
cursurile organizate în cele 
două mari întreprinderi brașo
vene tractoare și autocamioane. 
La Tractorul, de pildă, la ca
pătul unor dispute care au an
trenat numeroși tineri și ti
nere din diferite secții de pro
ducție, au fost desemnați, prin
tre alții, următorii învingă
tori : popice — la echipe, sec
ție șasiu piese mari, la indivi
dual. Mihai Cheresteș de la 
aceeași secție ; șah — Univer
sal tractor, iar la proba indivi
duală Maria Nădejde și Radu 
Onofreii (Auitoutilări) ; la tenis 
de masă — secția scul arie și 
Ioian Drăgoi de la același loc 
de muncă.

La cealaltă mare uzină din 
localitate, de autocamioane, un-

OMAGIALE
de întrecerile s-au bucurat de 
un deosebit succes, formația 
de handbal a secției sculărie 
a învins în f nală (19—16) sec
ția C.T. (C. GRUIA).

ODORHEIUL SECUIESC. Din
tre numeroasele competiții 
desfășurate în localitate, ultima 
reuniune, cea de handbal fete, 
s-a bucurat de un frumos suc
ces. Participantele, echipele 
„U“ — Farmec Cluj-Napoca, 
C.S.Ș. Dej, Electromureș Tg. 
Mures si Voința din localitate 
au oferit publicului un specta
col sportiv plăcut, cu jocuri viu 
disputate. în clasamentul final, 
primul loc a fost ocupat de Vo
ința Odorheiu Secuiesc. (Adolf 
PIALOGA).

BUCUREȘTI. în organiza
rea asociației sportive I.U.C. 
Grivița Roșie au avut loc 
reușite întreceri la mai mul
te ramuri de siport. Iu
bitorii fotbalului și-au de
semnat echipa cî.șțigătoare, a- 
ceasta fiind reprezentanta ate
lierului mecanico-energetic. La 
șah, competiție cane a reunit 
zeci de tineri, s-au afirmat Ion 
Brădeanu si Andrei Pitulice, 
în timp ce la tenis de masă o 
evoluție frumoasă au avut 
Mihalaehe Dincă si Alexandru 
Nica. (Nicolae COSTACHE).

...o suspendare 
șase, luni (jucătorv 
trei pe cîte un ar 
R. Dezrobitu, G. 
de patru etape (\ 
de două (Însăși ec 
tea sînt sancțiunii 
de Comisia de di; 
ducație pentru fal 
de numiții 'jucătoî 
nenți ai diviziona 
nărea Giurgiu —, 
lificabile (lovirea 
insulte) săvîrșite .

VREȚI
* Onuirte |98J

YRAGFREA 
EXTRAORDINARA 

a REVELIC

Un bilet la



Șl POIANA BRAȘOV•’'■man
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TRICOLORII LA BRAȘOV

Gino Iorgulescu

„RETURUL CU ITALIA
le la Me-
> indispo- 
estră Ma
con tractat 

(creion), 
ă din tur- 
rin forfait 

Ghindă 
un rundele 
•1, în lupta 
i rămas — 

Ghindă 
runda a 

ileț) ți la 
rea a trei 
ajter, An- 
tntrerupta 

Ele o de- 
5 p pe Ju- 
ciștigat la 

remizat, In 
Smaranda 

de susținut 
fiind liberă 
h runda a 
dut la Ga-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Înainte de 
se prezintă 

tn ți Euge- 
idita Kantor 
3oicu ți Ma
rte.

I
I

cu o afecțiune deosebită, jucă
torul nr. 1 al anului 1982, cel 
care a dominat cu talentul lui 
de excepție și mini-partida din
tre tricolorii ’70 și '82, marcind 
gol după gol, cînd lui Rădu- 
canu, cînd lui Lung, după pau
ză, deoarece portarii n-au 
schimbat „terenul". Au cîștigat 
tinerii, cu toate că la cei din 
’70 a evoluat și Costică Ștetă- 
nescu, purtătorul banderolei de 
căpitan de echipă la actuala na
țională, cit și la Universitatea 
Craiova : „Iată că și noi, cu 
fotbalul nostru, am adus bucurii 
sportului românesc, ne-a spus 
el. Cred că am făcut tot ce se 
putea face, iar aici, la Brașov 
și I’oiana Brașov, ne bucurăm 
de odihnă, de stimă, oamenii 
ne string miinile, ne salută cu 
respect, ne felicită, ne urează 
un an viitor și mai bun. Și va 
trebui să nu-i dezamăgim”.

Lung, Bălăci, Augustin, Klein, 
Rednic, Iorgulescu, Ștefănescu, 
Andone, Gabor, Unguneanu își 
petrec, așadar, vacanța la Po
iana Brașov. împreună cu fa
miliile, cum foarte rar au fă
cut-o tricolorii noștri în ulti
mii ani, și cum foarte bine su
gera puternicul și eficacele mij

-O Zi: RUGBY
ao, mai are, 
l, un cuvînt 
litiv, o cam- 

cu una, cu
ÎN BĂNCI, ANTRENORII

e de specta- 
lărate pe de- 
rea mult pe 
•ocupare pen
ilor dinapoi 

asuipra for- 
r echipei na- 
unducînd la o

■ înaintași- 
»tă, au dat 

:, actele de 
<mna ’82 fiind 
,r, ele au fost 
late, dar nd 
îrcitive edu- 
A CLUBURI, 
C ÎNTĂRIT 
’CATIV 1 Și 
să se mun
ți mai bine, 

Promitem 
.lent întreagă

Prezenți, de regulă, la „ca
tedră”, ca antrenori, educatori 
(și cîte și mai cîte), la o e- 
chipă sau alta, tehnicienii rug
byului nostru iau, din vreme 
In vreme, locul în bănci. Așa 
cum au făcut recent mulți din
tre ei —majoritatea tineri —, 

pa.rticipînd 1® 
perfecționare or- 

centrul de resort 
și de F.R.R. Prin
de o săptămină”

locaș dinamovist, Augustin : 
„în aceste zile, familiile noastre 
s-au cunoscut intiia dată și au 
format o mare familie, familia 
echipei naționale. Aici, fetele 
mele loana-Mihaela și Alexan- 
dra-Nicoleta s-au intilnit și s-au 
jucat cu Tiberiu, băiețelul lui 
Lung, cu Laura, fetița lui Un- 
gureanu, cu Valeriu, băiețelul 
lui Ștefănescu, s-au cunoscut și 
soțiile noastre, ne simțim bine 
și cred că, prin toate acestea, 
se dorește un singur lucru : 
schimbarea opticii unor jucători 
față de echipa națională, dorin
ța de a-i face pe toți cei de 
care este nevoie să vină Ia Iot 
cu plăcere și ferm hotăriți să 
lupte pină la ultima picătură 
de energie”.

La Poiana, tricolorii s-au a- 
dunait după tratamentele efec
tuate la Băile Felix, la Eforie, 
la Herculane. Ce fac zilnic în 
frumoasa stațiune montană 7 
Plimbări scurte, excursii, dis
cuții (fotbalistice și extrafotba- 
listice din care se Învață multe 
lucruri folositoare), participă la 
seni distractive. „Am fi schiat, 
dar nu-i zăpadă", zicea antre
norul Miircea Rădulescu”. „Doc
torul ii supraveghează atent pe 
cei eu 
sublinia 
relaxăm, 
program 
frumoasă, dar ți utilă, pentru 
eă ne eunoaștem mai bine, ne 
apropiem mai mult unii de 
alții, avind toți unul șl același 
gind : să facem mat mult 
tru fotbalul nostru in anii 
vin”.

Sus, la Poiana Brașov, 
colorii se odihnesc, dar, de 
au început să pregătească 
tul pentru sezonul de primăva
ră, primăvară 
Nilsson vor 
cînd Rossi și 
la București.

traumatisme,
Lucescu, ne

nu are nn

diferite
Mircea 
nimeni 

fix, e o vacanță foarte

pen- 
care

tri- 
fapt, 
star-

cînd Briegel ți 
sosi 1b Craiova, 
Zoff vor poposi

ERSITARA
irimăvară. Și 
e importanță, 
va fi, se in- 
ivă, prevăzu- 
sa organelor 

municipiului 
re vor activa 
ii, la diferite 
1 se află în 
e, terenul de 

gata. Vor 
1 cu iarbă, a- 
a terenului

la I.E.F.S., 
cursurile de 
ganizate de 
al C.N.E.F.S. 
tre... „elevii 
s-au numărat jucători cunos- 
cuți de mal ieri, ca Gh. Dra- 
gomirescu, AI. Ionescu, P. Ia- 
nusevțci, Al. Achim I. Lomotă, 
Ad. Mateescu, C. Mitan, saiu 
chiar de... azi. — M. Bucos, 
P Motrescu, M, Munteanu, D. 
Alexandru. Au mai luat parte, 
in aceeași calitate, tehnicieni 
deja recunoscuți (Bebe Boboc, 
antrenorul de la Sibiu, spre 
pildă), oameni de alte profesii, 
care găsesc vreme să-și înde
plinească o mare și statornică 
pasiune, precum medicul Leo
nida Șamanschi, animatorul 
rugbyului din Alexandria, ți 
două... urmașe ale Marianei 
Lucescu, profesoarele Ioana 
Bodea din Baia Mare ți Ze- 
novia Lungulescu Juncu din 
Buzău.

Cu toții, zeci de participanți, 
au plecat acasă — sperăm — dor
nici de a aplica noutățile a- 
flate, spre binele echipelor 
unde activează, al rugbyului 
românesc în general.

OATE COSTA INDISCIPLINA ?...

E MAREA NOASTRA SANSA

de un an și 
il Fl. Barna), 
1 (P Breazu,
Iliescu), una 
'. Cîțu), alta 
hipa) I Aces- 
e pronunțat s 
«ciplină și e- 
>tele comise 
-i — compo- 
rei „B“ Du- 

fapte inca- 
arbitrului, 

la meciul de

la Pitești, cu Petrochimistul. 
Și, nota bene, echipa de la 
Dunăre, altfel o fruntașă a e- 
șalonului secund, 
cale de consecință, 
puțin de 8 puncte 
menit I Tragem nădejde că și 
giurgiuvenii, dar și alții, 
înțelege ceva din aceste mă
suri ferme, însă absolut 
cesare.

Rubrică redactată de 
Geo RAEȚCHI

pierde, pe 
nu mai 

tn Oiasa-

vor

ne-

tnulHMK

— Ce zici de locul cinci, 
Gino ?

— A fost ca țîrîitul ceasului 
deșteptător. M-am frecat Ia 
ochi și mi-am zis că așa e.

— Se spune că ești o inven
ție a lui

— Sînt 
fapt. nea 
jucători : 
uitat, Cămătaru. care 
socotit pierdut, și eu.

— Cum 
1982 ?

— Mi-a
— Care 

vîrf ?
— E un 

două momente. Am jucat 
bero cu 
contra Italiei. Asta mi se 
performanța nr. 1.

— Cum ai reușia treaba
— Poate pentru că joc 

scară la „Sportul”, adică nici 
una. nici alta, și astfel știu să 
mă impart.

— Care dintre aceste două 
posturi iți place mai mult ?

— Sigur că libero, pentru că 
ai mai mult mingea. Cînd joci 
la marcaj, atunci joacă 
mult Rossi, 
întîmplă și

— Cine 
central ?

— Am aruncat și eu o vorbă, 
iar Ion Voica mi-a acordat În
crederea. Știa, dealtfel, că la 
„Sportul” jucasem pină atunci 
în toate posturile și și-a spus, 
desigur, că trebuie să iasă ceva 
din povestea asta cu toate nu
merele pe spate.

— Ai, in continuare, o volu
bilitate de ...inter rătăcitor.

— Sigur că-mi pare rău cînd 
nu mai sînt acolo. în față, la

Lucescu.
absolut de acord. De 
Mircea a inventat trei 

Boloni. care fusese 
Cămătaru, era

apreciezi anul tău

mers foarte bine. 
ar fi momentul

moment format

de

din
li-

Suedia și la marcaj 
pare

asta?
în

mai 
dar iată că se mai 
minuni.

te-a făcut fundaș

Apărarea Politehnicii Iași (în prim-plan, în tricouri albe, Ursu 
și Paveliuc) oprește un atac al dinamoviștilor Iordache și Mulțescu 

Foto t Dragoș NEAGU

Divizionarele „A“ la jumătatea

CONTRAATACUL
■ Revenită în acest an în pri

ma divizie, echipa ieșeană a 
avut un start cam nesigur, re
ușind prima sa victorie 
in etapa a 7-a : cu I 
studențesc (dealtfel, acel 
de la Iași reprezenta și... pri
ma Infringers a liderului 
toamnă).

De ce acest început ezitant ’ 
Mai întîi — după aprecierea 

președintelui clubului, Vasile 
lanul — din cauză că echipa 
a avut o perioadă de pregătire

■ abia 
Sportul 
' 2—1

de

SĂ FIJI UNUL DINJRE PRIMII ClȘTIGĂTORI Al NOULUI AN ?

LOTO
INULUI ' ® autoturisme ,,Dacia 1300"

ORICINE JOACA POATE OBȚINE :

. @ mari sume

12 EXTRAGERI

de bani

@ excursii peste hotare
120 NUMERE I

Biletele de 25 lei varianta 
au drept de cîștiguri la toate extragerile.

PROCURAȚI DIN TIMP BILETE CU NUMERELE PREFERATE I

această tradițională tragere poate fi un cadou plăcut cu ocazia noului an 1983.

pentru 
an, la

bătaia peștelui dar parcă 
ieșit mai bine așa.

— Ciți ani ai Gino ?
— 26.
— Și cile selecții ?
— Exact pe jumătate, 

le-am făcut într-un an. 
că am debutat acum un 
Berna, cu Elveția.

— Unde ai început ?
— La Giurgiu.
— Cine ți-a fost primul an

trenor ?
— La „B“ m-a promovat 

Costică Marinescu, marele sto- ' 
per, după ce la juniori mă în
vățase cam tot ce știu, tehnică. 
Gheorghe Gîrlea. un ntrenor 
fără nume, dar care știa tot. în 
sfîrșit, la Divizia „C“ am lu
crat cu taică-meu.

— E antrenor ?
— Nu. E sudor naval, dar s 

jucat fotbal, la „B“, la Constan
ța, și cînd îți place, atunci ești 
mai bun decît 
cu carnet.

— Ce zici de 
titlu 2

— O să fie o 
Noi. Dinamo și

— Definește-mi aceste 
echipe.

— Dinamo e maturitatea, 
Craiova e valoarea, iar noi — 
undeva, pe la mijloc. Campio
natul e greu, nici vorbă. ~ 
dacă Dinamo o să joace 
Gheorghiu, adică la remiză 
fără, iar noi o 
ca Foișor, s-ar 
năm 22 in retur, 
și să venim cu 
cum, aș vrea tare mult să ju
căm măcar în Cupa UEFA. ca 
Dinamo cu Inter și Craiova cu 
Bordeaux.

unii antrenorii

lupta pentru

— Să pen- 
I are 

lui 
că

luptă-n 
Craiova.

trei.

trei

Dar 
ca 
a- 

să dăm tare, 
putea să adu- 
ca anul trecut, 
surpriza. Ori-

revenim la grupa ; 
tru europene. Știi că Rossi 
un băiat ? I-a dat numele 
Mazzolla. Alessandro. Crezi 
e bine că are băiat?

— Mai bine
— De ce ?
— Eu. cind 

băiat, am să 
mai bine.

— Unde faci Revelionul ?
— Probabil la Giurgiu, 

părinții.
— Ce facem cu Italia ?
— E marea noastră șansă. 

Dacă îi batem. înseamnă că a- 
poi jucăm în trei — iarăși 
trei ! — cu Suedia și
Cehoslovacia. Dar ca să-i 
tem, e nevoie de răbdare 
un pas înainte, unul înapoi. La 
capitolul ăsta. Mircea Lucescu 
nu prea greșește... în toamnă, 
cînd cu Suedia, s-a scris mult 
că ne-am potolit în ultimele 
douăzeci de minute.

— Și ce-i cu asta ?
— A... nimic. Dar dacă Bra

zilia vedea meciul nostru -u 
Suedia, era azi campioană m | 
dială. Pun mîna-n foc...

avea fata.

am să 
joc de

am 
două

un 
ori

cu

în 
cu 

ba- 
și..

loan CHIRILA

11. POLITEHNICA IAȘI 17 4 8 5 17-20 16
Q Puncte realizate acasă : 10 (a pierdut cite două puncte cu 

F. C. Argeș și Chimia Hm. Vîlcea, cite unul cu Steaua, S. C. 
Bacău, C. S. Tirgoviște și Corvinul) ; puncte obținute în de
plasare : 6 (două cu F.C.M. Brașov, cite unul cu Jiul, Politeh
nica Timișoara, A.S.A. Tg, Mureș șl F. C. Bihor).

• Golgeteril echipei : Nemțeanu 11 goluri, Romilă, Cioacă, 
Cănănău, Florean, Munteanu și Ursu — cite 1.
• Jucători folosiți : 22. Ursu, Ciocîrlan și Nemțeanu — cite 

17 meciuri, Florean 16, Cioacă 15, Romilă 14 Bucu, Anton și 
B. Grigore — cite 12, Sigmirean 11, C. Ionescu 10, M. Radu 9, 
Paveliuc, Slmionaș și Cănănău — cîte 8, Munteanu 7, Gheorghiu 
6, Cîmpeanu 5, Oprea și Burdujan — cite 4, Kereszy 3, Agachi 2

• 
ton

(Nemțeanu), una ratată 
penalty, transformat.
• A expediat 164 de 

dintre care 67 pe spațiul

c. s.

Cartonașe galbene : 16 — 10 jucători ; cele mai multe ; An- 
4.
Cartonașe roșii : nici unul.
A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m : 5 transformate 

(Nemțeanu) ; a fost sancționată cu un

șuturi 
porții

(120 acasă — 44 în deplasare), 
(48 acasă — 19 tn deplasare).

întrecerii

ARMA" DE PREDILECȚIEf H

mai scurtă decît alte divizio
nare „A”, ea terminînd cam
pionatul Diviziei „B” mai tîr- 
ziu. S-a adăugat faptul că Po
litehnica nu și-a putut întări 
efectivul, abordind — practic — 
primul eșalon cu același lot 
cu care realizase promovarea 
din „B“. Să mai reținem șl a 
mănuntul - 
portanță — 
a sezonului 
ția echipei 
de o serie 
de mai lungă 
durată, ca cele 
Cioacă, Bucu, 
ca și de reintrarea lui 
insuficient restabilit î„ 
se consideră oa una din 
plicațiile randamentului mai slab 
din prima parte a turului și 
faptul că noul antrenor, Ion 
Motroc, nu cunoștea îndeajuns 
echipa.

Dealtfel, în legătură cu evo
luția Politehnicii în turul cam
pionatului se cuvine mențio
nat un element cu totul parti
cular : a avut 3 antrenori ;
pină la meciul cu Dinamo 
(șase etape) — ne Motroc, apoi 
5 etape — pe Kurt Gross, pen
tru ca.
’ehnică să fie preluată de Ion 
Marica. actualul antrenor prin
cipal. Fără îndoială, 
situație 
unele influ nțe asupra 
tirii team-ului studențesc 
șean, dar — pe ansamblu! tu
rului — lucrurile n-au stat rău.

• nu lipsit de im- 
că, în prima parte 

toamnă, evolu- 
fost influențată 
indisponibilități, 
sau mai scurtă 
ale lui 
Anton,

de
a 

de

Romilă, 
Oprea, 

i Ursu, 
în fine, 

ex-

în final, conducerea

această 
nu putea să nu aibă 

pregă- 
ie-

pină la urmă, Politehnica reu
șind să-și îmbunătățească „cla
samentul adevărului” (la un 
moment dat minus 4; acum 
minus 2) și să încheie sezonul 

o 
de

menține 
a menim -

pe un loc 11, oare 
relativ la adăpost 
țarea retrogradării.

Ceea ce îi face 
optimiști este însă 
punctajul actual, ci și Jocul din 
ce în ce mai bun al echipei, 
finalul său de sezon (marcat 
pozitiv, mai ades pentru mora
lul echipei, de cele 3 puncte 
scoase la Brașov și Oradea), 
convingerea că au găsit ceea ce 
le trebuia în noul cuplu 
trenori Ion Marica — 
Romilă, o formulă care 
nunță de durată. Mai 
chiar, Vasile lanul își 
ma convingerea, într-o 
ție pe care am avuit-o 
că Politehnica va marca 
progres în primăvară, 
„va mai scoate puncte de 
ră“, și că echipa se va 
cadra, pină la urmă, în 
tonul valoric de mijloc al di
vizionarelor noastre „A”.

Revenind, însă, la tur, să 
reținem unele note caracteris
tice echipei : • jocul său ti
pic de contraatac, bazat pe cele 
două vîrfuri Nemțeanu și Cioa
că O <> activitate laborioasă a 
jucătorilor de la mijlocul te
renului, chiar dacă în ultimele 
8 meciuri a lipsit SimionaȘ, pe 
a cărui reintrare se contează, 
însă, la primăvară ® rolul de
osebit Jucat de fundașii de

pe 
nu

ieșeni 
numai

de an-
Mihai 
se a- 
mult 

expri- 
discu- 

reeent, 
un 

cînd 
afa- 
în- 

plu-

margine (în special Ciocîrlan, 
prezent, în multe faze de gol), 
cu o mare pondere ofensivă ® 
ieșenii joacă foarte „curat" în 
deplasare, nu fac ceea ce se 
cheamă anli-joc, element care 
explică în mare măsură cele 
6 puncte cucerite pe teren 
străin și care-1 situează pe 
locui 6 (!) în clasamentul de 
toamnă al rezultatelor obți
nute „afară” • în lot există o 
bună stare de spirit, adeziune 
la efort, colaborare * jucăto
rii respectă disciplina tactică 
generală sau trasată de Ia țoc 
la joc, în funcție de adversar 
0 o sensibilă acțiune de pro
movare a elementelor tinere..

Și cînd vorbim de acest ul
tim aspect, ne gindim în spe
cial la Paveliuc, Burdujan și 
Gheorghiu, elemente de viitor 
ale echipei, cu certe perspec
tive de titularizare, ca și la 
M. Radu, deocamdată oscilant, 
dar ale cărui calități (certe) 
trebuie completate cu un plus 
de efort în teren.

Ce și-ar mai dori ieșenii? 
Un randament mai bun pe te
ren propriu (doar 10 puncte, 
în tur, din 9 meciuri), o mai 
rapidă „asimilare” a tineretu
lui, în cadrul unui iot care 
încă mai cuprinde jucător» in 
a doua parte a carierei, 
mai multă constanță a cuplului 
Nemțeanu — Cioacă (în tur, 
cei doi nu s-au găsit perma
nent pe aceeași treaptă a for- ■ 
mei sportive), apariția golge- 
terului numărul 2 (priviți ca
pitolul respectiv din caseta de 
mai sus) și o fortificare a cen
trului lor de copii și juniori, 
care poate deveni cei mai pu
ternic suport al acțiunii de 
.sutoaprovizionare” a lotului.

Radu URZICEANU



Balcaniada de baschet feminin

CELE 36 DE PUNCTE ALE MAGDALENEI PALL
NU AU FOST SUFICIENTE...

SOFIA, 26 (prin telefon). 
Magdalena Pall a înscris 36 de 
puncte în meciul cu echipa 
Bulgariei, dar acestea nu au 
fost suficiente pentru a recu
pera din handicapul ineficientei 
celorlalte jucătoare (mai puțin 
Ștefania Borș), astfel că selec
ționata țării gazdă a obținut 
victoria cu 80—72 (51—40) în 
meciul inaugural al ediției a 
XX-a a Balcaniadei de baschet 
feminin, împotriva echipei 
noastre. De fapt, rezultatul a 
fost decis în prima repriză cînd

apărarea „om la om“ a român
celor nu a fost suficient de 
dirză, în atac s-a ajuns destul 
de greu sub coșul advers, iar 
aruncările de la distanță au 
fost puține și imprecise. în re
priza secundă, situația s-a mai 
schimbat, deoarece apărarea in 
zonă" a echipei noastre a fost 
mai bună, ceea ce a dus la 
sporirea ritmului de joc și la e- 
fectuarea contraatacurilor. Di
ferența de scor a scăzut (pres
tația Magdalenei Pall sub pa
nouri a fost excelentă), dar nu

suficientă pentru a periclita 
succesul gazdelor, în fața unei 
selecționate române din care, 
pe diferite motive, au lipsit ci- 
teva dintre baschetbalistele de 
bază. Au marcat: Palj 36, Borș 
16, Popa 8, Ilinda 5, Stochiță 
2, Bolovan 3, Grecu 2 pentru 
selecționata noastră, respectiv 
Makaveeva 17, Pecinikova 14, 
Dermendjeva 14, Goiceva 10, 
Spasova 2, Dimitrova 4, Rad- 
kova 9, Slavccva 8, Ger
manova 2.

Au arbitrat foarte bine 8.

„PRENSA LATINA"-APRECIERI
DESPRE SPORTUL ROMÂNESC

HAVANA, 26 (Agerpres). 
într-o retrospectivă privind 
sportul românesc în anul 1982 
agenția „Prensa Latina" notea
ză, printre altele : „în anul ca
re se încheie, atletismul a fost 
disciplina cu cele mai remar
cabile succese, cu toate că 
sportivii români au mai obți
nut performanțe de valoare și 
la inot, șah, polo pe apă, lupte 
greco-romaue, gimnastică.

Dintre performerii români s-a 
detașat in acest an atleta Vali 
Ionescu, care, la 1 august, a 
stabilit la București un record

mondial de excepție — 7,20 m 
— in proba de săritură în lun
gime» la numai cîteva minute 
după ce colega sa Anișoara 
Cușmir, cu 7,15 m„ doborise re
cordul mondial care aparținea, 
cu 7,09, din anul 1970, sportivei 
sovietice Wilma Bardauskiene".

Maricica Puică, Doina Melin- 
le, Florența Crăciunescu, Iosif 
Naghi, Bedros Bedrosian și Mi- 
hacia Loghin sînt alți atlețl 
români evidențiați în comen
tariul agenției de presă cuba
neze.

Pe gheața 
alti- 

capitala 
campionul 

â 
record 
cadrul 
viteză 
El a

ALMA ATA. 
patinoarului artificial de 
tudine „Medeo" din 
R.SS.
sovietic 
realizat 
mondial 
competiției de patinaj 
„Memorialul Kiselev", 
parcurs distanța în 1:13,39, îm
bunătățind cu 20 de sutimi de 
secundă precedentul record al 
canadianului Gaetan Boucher.

Recordul acestei probe clasi
ce a patinajului viteză începe 
cu performanța de 1:38,0 a 
norvegianului Peder Ostlund la 
17.1.1899 la Davos. După 
an. la 
tot lă 
1:34,0. Pentru următoarea co
rectare (1:31,8 Oscar Mathisen
— Norvegia — Davos) a tre
buit să se aștepte circa 9 ani, 
pînă la 10.1.1909. apoi 21 de ani ! 
pină ce finlandezul Clas Thun- 
berg, la Davos. Ia 11.1.1930 a 
reușit 1:28.4 si... 25 de ani pînă 
la succesul 
gheni < 
(1:22.8) 
încă o 
pînă la 
zul Ard 
la Inzell. în R.F.G. si tot atit, 
la 5.2.1968 la Davos. După 
ceastă dată „etapele" au fost 
mult mai scurte : 9.3.1968 — 
Inzell Ivar Eriksen (Norvegia) 
1:20.5; 8.2.1969 — Inzell Eriksen 
1:20.3 1.3.1969 — Inzell Erik
sen 1:19,5; 24.1.1970 — Alma
Ata Valeri Muratov (U.R.S.S.) 
1:19.2: 15.1.1971 - Davos din 
nou Eriksen 1:19,2; 20.2.1971 — 
Inzell Schenk 1:18,8; 4.3.1972
— Inzell Erhard Keller (R.F.G.) 
1'18.5 ; 13.1.1973 — Davos Lasse 
Efskind 
11.4.1974 
sandr 
1:17,23;
Ata revine Muratov cu 1:16.92™; 
20.3.1976 — Alma Ata Evghenl 
Kulikov (U.R.S.S.) 1:15.70 șl
apoi anul următor, la 19 mar
tie. pe aceeași pistă, 1:15,33. 
Urmează domnia americanului 
Erik Heiden cu 3 recorduri 
consecutive : 1:14,99 la Sava-

Kazahstan,
Serghei Hlebnikov 
vineri un nou 
ta 1 000 m în

un
10 februarie Ostlund, 

Davos, a „alergat"

sovieticului
Grișiii, la Alma 
la 12.1.1955.
etapă relativ

28.2.1967 cînd
1 Schenk obține 1:20,6

7

record 
la 
la 
la 
la

Ev- 
Ata 

Urmează 
lungă, 

olande-

a-

(Norvegia) 1:17,6;
— Alma Ata Alck- 
Safronov (U.R.S.S.) 
17.3.1975 — Alma

len, in S.U.A. (singurul 
realizat în afara Europei !) 
12.3.1978, tot 1:14,99 la Inzell 
17.2.1979 și 1:13,60 Ia Davos 
13.1.1980, înaintea J.O. de
Lake Placid (unde a obținut 
toate victoriile dar nici un re
cord !) La 31 ianuarie a fost 
Gaetan Boucher cu 1:13,39 șl. 
de vineri Serghei Hlebnikov...

Nici nu se încheiaseră feli
citările aduse lui Hlebnikov că 
un alt patinator sovietic a fost 
și el vineri, tot la „Medeo", în 
centrul atenției. Este vorba de 
Serghei Pribitkov care a 
lizat un 
5 000 m, __ _ __ ..
3,49 s mai bun decît preceden
tul record 
tulul său 
în cadrul 
alte două 
și ele superioare vechiului re
cord, 6:52,51 al lui Dimitri Bo- 
vikarec și 
recordman

Acestea 
neri, dar

rea-
record mondial, la 
cu 6:51,17, timp cu

(6:54,6S) al compatrio- 
Aleksandr Baranov, 

aceluiași concurs, 
performante au fost

6:53,09 al... fostului 
Baranov !
s-au întîmplat 
iată că si sîmbătă 

n-au lipsit recordurile : 
Konstantin Korotkov (20 ani) a 
acoperit 10 000 m în 14:17,61 cu 
multe secunde sub recordul 
mondial al suedezului Tomas 
Kustavsson (14:23,59) dar, din 
păcate pentru el, performanța 
nu-i va fi omologată fiind rea
lizată în afara concursului I In 
schimb, Viktor Seșerin a 
deplinit toate condițiile 
tru ca performanta sa la 
m 1:54,37 (cu 0,42 s sub 
zultatul lui Eric Heiden)

vl-

Bissiotis (Grecia) și G. Gu- 
naip (Turcia).

în meci neoficial Iugoslavia 
— Bulgaria B 98—67 (48—32).

Luni reprezentativa României 
întîlnește echipa Iugoslaviei.

Dumitru STĂNCULESCU

MIȘCAREA* OLIMPICĂ 
SE ÎNTĂREȘTE Șl SE 

DEZVOLTĂ NECONTENIT
MOSCOVA (Agerprcs). — 

Directoarea Comitetului inter
național olimpic (CIO), Moni
que Berlioux, referindu-se, în
tr-un recent interviu, la pers
pectivele mișcării olimpice a 
declarat, printre altele : „Fes
te cițiva ani mișcarea olimpică 
contemporană își va aniversa 
centenarul. An de an această 
mișcare se întărește și se dez
voltă in adevăratul înțeles al 
cuvîntului și așa va trebui să 
evolueze și în viitor. Pînă nu 
demult am fost singura femeie 
cu muncă de răspundere în 
C1O. în prezent, alături de mi
ne, mal activează alte două fe
mei : Pirje Ileggman (Finlan
da) și Flor Isava Fonseca (Ve
nezuela). Consider că acest 
proces este pozitiv și mișcarea 
olimpică nu are decit de cîști
gat".

ANCHETE DE
MOSCOVA. Ziariști și co

mentatori sportivi din Uniunea 
Sovietică au luat parte la an
cheta pentru stabilirea listei 
celor mai buni sportivi sovie
tici din acest an. Numărul 1 a 
fost desemnat înotătorul Vla
dimir Salnikov (22 ani), re
cordman mondial la 400 m, 800 
m și 1500 m liber, campion o- 
limpic în 1980, la Moscova, la 
400 m, 1500 m și 4 X 200 m li
ber, campion mondial In acest 
an, la Guayaquil, la 400 m și 
1500 m liber, recent ciștigător 
al probelor de 400 m și 1500 m 
liber la „Cupa Europei", la 
GOteborg. In continuare clasa
mentul se prezintă astfel : 2. 
Vladimir Parfenovlci — canoe, 
3. Rinat Dasaev — fotbal și 
Anatoli Pisarenko — haltere, 5. 
Iuri Sedib — atletism, 6. Na
talia Petrușeva — patinaj vi
teză, 7. Anatoli Karpov — șah, 
8. Vladimir Balîberdln — alpi
nism, Viacesiav Fetisov — ho
chei și Serghei Kopilov — ci
clism.

PARIS. Clasamentul mondial 
întocmit de redactorii ziarului 
„l’Equipe” are următoarea înfă
țișare : 1. Paolo Rossi (Italia)
— fotbal, 2. Daley Thompson 
(M. Britanle) — atletism, 3. 
Jimmy Connors (SUA) — te
nis, 4. Marita Koch (RDG) - 
atletism, 5. Cari Lewis (SUA)
— atletism, 6. Vladimir Salni
kov (URSS) — inot, 7. Erika 
Hess (Elveția) — schi alpin, 8.
Martina Navratilova (SUA) — 

tenis, 9. Aleksandr Romankov

SFIRȘIT DE AN
(URSS) — scrimă, 10. Marvin 
Hagler (SUA) — box.

BUDAPESTA. Ziariștii spor
tivi din Ungaria au stabilit pe 
cei mai buni sportivi maghiari 
ai anului 1982. Aceștia sînt spa
dasinul Jeuâ Papp, campion 
mondial la Roma și trăgătoarea 
Palma Balogh, campioană mon
dială in proba de pistol stan
dard.

BOGOTA. Ciclistul Cristobal 
Perez, cîștigătorul turului Co
lumbiei, fruntaș în „Tour de 
l’Avenir" a fost desemnat cel 
mai bun sportiv columbian din 
acest an.

ROMA. Președintele Comite
tului Olimpic Italian, Franco 
Carraro a apreciat că „perlele* 
acestui sezon competițional au 
fost, pe de o parte victoria - _ 
„Squadrei azzurra" la Cupa ■* 
Mondială din Spania, pe de al
tă parte, succesul fraților Giu
seppe și Carmine Abbagnale la 
campionatul mondial de canotaj 
de la Lucerna, in proba de 
schif 2 f.c. în acest an, consi
derat ca fiind de excepție pen
tru sportul italian, au fost cu
cerite 49 de titluri mondiale.

CARACAS. Cel mai bun 
sportiv al Venezuelei a fost a- 
preciat a fi tînărul înotător Al
berto Mestre (18 ani) care a 
cucerit 6 medalii de aur la e- 
diția din acest an a Jocurilor 
Americii Centrale și zona Ca
raibilor, care au avut loc la 
Havana.
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fie omologată ca record al lu
mii pe această distanță !

LENINGRAD. A 7-a ediție a 
campionatului mondial grupa 
„A" a hocheiștilor juniori (sub 
20 de ani) a început ieri sea
ră, în orașul de pe Neva. Iau 
parte 8 echipe : Canada (ac
tuala deținătoare a titlului), 
Cehoslovacia si Finlanda (me
daliile de argint și, respectiv, 
bronz la trecuta ediție a com
petiției, în S.U.A.), R. F. Ger
mania, Norvegia, Suedia, 
S.U.A. și U.R.S.S. Competiția 
se încheie la 4 ianuarie.

DOI CETĂȚENI DE VAZĂ
Capricii.'e vremii au făcut ca începutul actualului sezon 

al schiului să fie serios perturbat. Au fost competiții
de concur!uri

... __ _________ ------ ------ ,—... la oare, din
cauza lipsei de zăpadă, a trebuit să se renunțe, altele să fie aminate 
șl de aceeo programul să nu poată fl realizat. Primele concursuri, 
găzduite cu precădere de stațiunile italiene din Alpt, n-au adus cine 
știe ce noutăți, cam aceiași schiori alpini disputîndu-și locurile fruntașe 
In probele clasice, ar nou introdusul slalom „supenurîaș" cunascînd, 
oină una alta, o netă dominare a elvețienilor. Și totuși, lată șl ceva 
: nume : slalomul special care a cunoscut, pînă acum clteva succese 
ale suedezilor. In afară de mult consacratul Ingemar Stenmark, un 
veritabil as al „specialului*, noul sezon a adus In prim plan încă 
un suedez, pe Stig Strand, care a cîștigat cîteva curse, învîngîndu-l pe 
marele său rival, sau terminînd al doilea, în urma acestuia.

ar și S.ig sînt prieteni de-o viață I Amîndol s-au născut în 
1956, !a o diferență de cîteva luni, în case apropiate șl au Învățat 
să schieze Io vîrsta de 5 ani. dar In timp ce primul s-a impus foarte 
■epede celălalt, dimpotrivă, a progresat foarte lent (dar sigur) și, 
ată că. pe căi diferite, s-au reîntîlnit acum. Am uitat să arătăm însă 
că ce doi schiori suedezi sint originari din Tărnaby, localitate din 
apiop'e-ea Cercului polar care n-are nici măcar... 700 de locuitori I . 
Dai are, in schimb, doi cetățeni de vază, două mari vedete ol. 
schiului mondial I

Romeo VILARA

CHEMAREA

Discutam deunăzi cu septua
genarul Ion Firu, unul dintre 
cei mai vechi activiști ai bo
xului din țara noastră. In ti
nerețe a fost boxer, apoi mul
te decenii arbitru-judecător și 
reputat „director de luptă", a- 
dică arbitru in ring. Firu a 
condus foarte multe meciuri 
și a văzut încă și mai multe. 
De aceea, desigur, părerile 
sale sint foarte pertinente și 
atunci cind afirmă că, in ulti
mă instanță, arbitrii sint marii 
vinovați ai atit de numeroase
lor accidente, unele chiar mor
tale, care survin- pe ringurile 
boxului profesionist, știe de
sigur foarte bine ce spune !

— Arbitrul din ring este cel 
mai aproape de boxeri, cel 
care poate sesiza apariția si
tuației de „grogy", uneori cu 
efecte tragice. De aceea este 
de datoria lui să intervină și 
să oprească lupta, înainte de a 
fi prea tirziu. Din păcate, nu 
toți arbitrii procedează așa fi 
cum nici secunzii din colț nu 
uzează de dreptul regulamen
tar ce-l au, de a „arunca bu
retele", abandonîndu-și elevul 
aflat in situație foarte grea, 
se ajunge, prin forța împreju
rărilor, la accidentele care au 
întristat sau îndoliat lumea

ÎN JUSTIȚIE
boxului. Uneori, însă, anumite 
interese materiale primează in 
fața celor sportive ți umani
tare...

Și, in astfel de cazuri, în 
cele din urmă, justiția inter
vine (alteori nici măcar ea !). 
Iată că, zilele trecute, după 
cum transmite, din Bologna, 
Agenția France Presse, auto
ritățile judiciare italiene au 
deschis acțiune împotriva an
trenorului Rocco Agostino, a 
medicului Ezio Pimpinelli ți a 
arbitrului francez Raymond 
Baldeyron, acuzați de omor 
prin imprudență a lui Angelo 
Jacopucci. La 19 iulie 1978, 
Jacopucci a boxat, pentru 
titlul european, la „mijlocie", 
cu englezul Alan Minter. Me
ciul s-a încheiat cu victoria 
prin k.o. a boxerului englez, 
în rep. a 12-a, dar fusese e- 
vident pentru toată lumea că, 
în ultimele reprize, Jacopucci 
era aproape incapabil de o 
replică cit de cit normală. 
Dacă antrenorul său ar fi in
tervenit... dacă arbitrul ar fi 
intervenit... dacă chiar medi
cul ar fi intervenit... Așa insă, 
după o comă de trei zile, 
Jacopucci a decedat 1

La fel au stat lucrurile cu 
fiecare dintre boxerii deveniți 
victime ale acestui mod inu
man de a înțelege o întrecere 
sportivă, ceea ce-și propune 
să fie un meci de box, chiar 
al profesioniștilor. (R. Vil.).

CAMPIONATE

ARGENTINA (et. 30) : Boca 
Juniors — River Plate 0—-2, 
Cordoba — Sarsfield 0—1, In- 
dependlente — Argentinos Ju
niors 6—1, Estudiantes — 
Newell 1—1. In clasament 1 
Estudiantes 41 p, Indepen- 
diente 40 p, Boca, Huracan și 
Velez cu cite 36 p (toate cu 
cite 29 j).

ALGERIA (et .12) : J.E. Tizi 
Ouzou — M.P. Oran 2—0, Ain 
Belda — Setif 1—1, Belcourt
— Husein Dey 2—2, Guelma
— Bel • Abes 0—1. în clasa
ment : Tizi Ouzou 31 p, Setif 
28 p, Belcourt 26 p.

TELEX & TELEX Q TELEX © TELEX @ TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX
BASCHET © Competiția inter

națională desfășurată la Madrid 
s-a încheiat cu victoria echipei 
spaniole Inmobanco 6 p, urmată 
de Real Madrid 4 p, o selecțio
nată americană 2 p șl Tenis 
Club (Bra.zilia) 0 p.

CICLISM © ..Marele premiu* 
de ia Tetange (Luxemburg) la 
ci ci '-cros a prilejuit victoria lui 
Claude Michely (Lux.) în 1.05:50, 
urmat la 35 s de vest-germanul 
M’‘ke Kluge șl la 37 s de olande- 
zuT Wil Brouwers.

handbal © în cadrul turne
ului de la San Sebastian (Spania) 
echipa masculină a Poloniei a 
întrecut selecționata Țării Basci
lor cu 32—20 (15—11). Intr-un alt

med, Iugoslavia a învins șl ea 
selecționata Țării Bascilor cu 
23—19 (9—7).

ȘAH © în runda a 5-a a C.E. 
de juniori d« la Groningen, lide
rul Curt Hansen (Danemarca) a 
remizat cu sovieticul Jan Ehlvest. 
Iată clasamentul : 1. Hansen 4,5 
p, 2. Ehlvest (URSS), Con die 
(Ecuador) șl Nijboer (Olanda) 4 
p. 5. D’Amore (Italia), Stohl 
(URSȘ), Bosboom (Olanda) șl 
Greenfeld (Israel) 3,5 p etc. O 
La Tallin, în campionatul unional 
feminin, după 13 runde, conduce 
Nana Ioseliani cu 8 p (2), urmată 
de Așhamurova 7,5 p (2), Lltins- 
kaia și Epstein 7,5 p (1), Zaițeva 
7,5 p, Mlnoghina 7 p (1), Gurleli,

TENIS © în turneul de Juniori 
„Orange Bowl*, de la Miami 
Beach, au avut loc primele fina
le : juniori sub 16 ani : Stefan 
Edburg (Suedia) — Robbie Wise 
(SUA) 2—6, 6—4, 6—4 ; Junioare 
sub 16 ani : Claudia Hernandez 
(Mexic) — Carln Anderholm 
(Suedia) 6—2, 1—6 6—0. Juniori
18 ani (sferturi de finală) : For
get (Fra.) — Krickstein (SUA) 
6—3, 7—6, Agwenor (Haiti) — Ben- 
ha biles (Fra.) 6—2, 6—2, Jalte 
(Spa.) — Artaldl (Ita.) 6—0, 6—1, 
Bardou (Spa.) — Novasek (Ceh.) 
6—4, 6—2 ; junioare 18 ani (sfer
turi de finală) : Herr (SUA) — 
Goles (lug.) 6—4, 6—1, Rush
(SUA) — Cecehini (Ita.) 3—6, 6—4,

6—3, Bassett (Can.) — Reggl (Ita.)
6— 3. 6—1, Maleeva (Bulg.) — Vo
ta vova (Ceh.) 6—1, 6—1 © Tur
neul de la Adelaide (Australia) : 
tînărul jucător australian Pat 
Cash (17 ani), campion de junior! 
la Wimbledon, a învins cu 4—6,
7— 5, 7—6 pe reputatul Rod
Frawley (Australia), în sferturile 
de finală, în care au mal foet 
înregistrate rezultatele : Bauer
— Mitton 4—6, 7—5, 6—4, Dyke —
Whitecross 6—2, 7—6, Johnstone
— Depalmer 1—6, 6—0, 6—2. In 
semifinale : Mike Bauer (SUA)
— Pat Cash 6—7, 7—6, 6—3, Chris 
Johnstone (Australia) — Brod 
Dyke (Australia) 7—6, 6—3. Fi
nala va avea loo luni.

DE PRETUTINDENI

• Președintele Ligii belgie
ne de fotbal. Louis VVouters. 
a informat presa că Belgia nu 
va participa Ia turneul olim
pic de fotbal din lipsă de 
fonduri 1

• Se pâre că in fotbalul 
englez se poate întîmpla orice, 
chiar și faptul ca un jucător 
să înceapă un meci într-o e- 
chipă și să-1 termine în cea
laltă ! Eroul acestei întîmplărl 
petrecută cu decenii în urmă, 
se numește James Oakes. Tn 
partida pentru „Cupa An
gliei", dintre echipele Port 
Vale șl Charlton, Oakes a 
început jocul în prima for
mație, dar din cauza cetii 
dense apărute brusc meciul 
s-a întrerupt și s-a disputat 
după cîteva săptămîni. Insă 
între timp, Oakes s-a tran
sferat la formația Charlton, 
astfel că la rejucare el a în
cheiat această partidă la ad
versara fostei sale echipe.

• în pauza unui meci des
fășurat recent într-un cam
pionat local din Brazilia, trei 
indivizi mascați au comis o 
spargere la cabina arbitrilor. 
Nu este vorba de un delict 
obișnuit, mai ales dacă ținem 
seama că hoții au furat din 
cabina oficialilor numai... car
tonașe roșii și galbene !
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