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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

in prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, miercuri, 16 no
iembrie. s-au deschis lucrările 

plen ale sesiunii a opta a 
de a opta legislaturi a 
Adunări Naționale.

sosirea în rotonda Pala- 
Marii Adunări Naționale, 

Nicolae Ceaușescu,

în 
celei 
Marii

La 
tulul 
tovarășul 
tovarășa Elena Ceausescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului au fost 
salutați cu puternice si înde
lungi aplauze de deputati si 
invitați.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

La propunerea biroului M.A.N., 
deputat i au adoptat următoa
rea ordine de zi a sesiunii :

1. Raportul Consiliului Națio
nal al Agriculturii. Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor si Ministeru
lui Agriculturii si Industriei 
Alimentare asupra modului in 
care au fost aduse la îndepli
nire măsurile stabilite de 
Marea Adunare Națională prin 
Hotărirea nr 2, din 26 martie 

privind Raportul Comi- 
unor încăl- 

și normelor

1983.
sici de anchetă a 
eări ale legilor 
agrozootehnice ;

2. Proiectul de 
adoptarea

lege pentru 
adoptarea Planului national 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1981 ;

X Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului de dezvol
tare a agriculturii si industriei 
alimentare, gospodăririi 
si silviculturii pe anul

apelor 
1984 ;

4. Proiectul de lege 
adoptarea Bugetului de 
anul 1931;

pentru 
stat pe

aolica-5 Programul privind 
rea măsurilor de autoconducere 
și autoaprovizionare pentru a- 
sigurarea unei bune aprovizio
nări a populației cu produse 
agroalimentare Si bunuri in
dustriale de consum ne Dcri- 
oadi 1 octombrie 1983 — 30 
septembrie 1984 ;

6. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decre'.elor euorinzînd 
norme cn putere 
de Consiliul dc 
siunca a șaptea 
nări Naționale.

în continuare.
prim

de lese emise 
Stat după se- 
a Marii Adu-

tovarășul Ion 
Dmeă. prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Con
siliului National al Agriculturii, 
Industriei Alimentare. Silvicul-

turii si Gospodăririi Apelor, a 
prezentat Raportul înscris 
primul punct al ordinci de

După luările de cuvînt 
marginea raportului. Marea 
dunăre Națională a aprobat, 
prin vot deschis, o hotărjre in 
legătură cu Raportul Consiliu
lui National al Agriculturii. In
dustriei Alimentare, Silvicul
turii si Gospodăririi Apelor S’ 
Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare.

Din imputernicirea deputați- 
lor, membri ai Comisiei pentru 
politică externă si cooperare 
economică internațională sl a 
reprezentanților celorlalte co
misii ale M.A.N., a luat cuvîn
tul deputatul Ilie Văduva, vice
președinte al Comisiei pentru 
politică externă $i cooperare 
economică internațională, rec
torul Academiei de Studii Eco
nomice din București, care a 
propus adoptarea unui Apel al 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România că
tre parlamentele si 
tarii din statele 
S.U.A. și Canada.

Deputatul a dat 
Apelului.

in susținerea Apelului au luat 
cuvîntul numeroși deputați.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze de deputați și invitați 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului. președintele 
Republicii, a fost urmărită cu 
deosebită atenție si aprobare, 
subliniată în repetate 
cu vil si puternice 
deputății exprimîndu-si 
na adeziune la politica 
a partidului si statului nostru, 
fată de inițiativele de pace ale 
României socialiste, ale tovară
șului Nicolae Ccaușescu.

Apelul Marii Adunări Națio
nale către parlamentele și parla
mentarii din statele europene, 
S.U.A. și Canada a fost aprobat 
in unanimitate de deputați.

Deputății au fost apoi infor
mați că proiectele de legi si 
programele înscrise la celelalte 
puncte de pe ordinea de zi a 
sesiunii urmează să fie supuse 
Marii Adunări , Naționale spre 
dezbatere si adoptare intr-o șe
dință viitoare în cadrul actualei 
sesiuni.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a declarat închise lu
crările primei părți a actualei 
sesiuni, data reluării lor in plen 
urmînd să fie anunțată.
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Etapa a 12-a a Diviziei ,,A" de fotbal

OASPEȚII, DOAR 3 PUNCTE, 
PRIN DINAMO ȘI S. C. BACĂU 
0 Sportul studențesc obține doar o remiză și Steaua ia avans Q Dinamo, singu

ra echipă învingătoare în deplasare, și Universitatea Craiova, cu un meci mai pu
țin, se... apropie @ Scorul etapei, la Baia Mare l_ # La Tg. Mureș, in același 

minut 63, Gali il sancționează pe Ion
REZULTATE TEHNICE

Ion 0 Sîmbătă, etapa cu nr. 13

parlamen- 
euronene,

apoi citire

rînduri 
aplauze, 

depli- 
cxternă

- F.C. Olt
- F.G Bihor
- Rapid
- Politehnica lași
- Dinamo
- Petrolul Ploiești
- Dunărea GS.U.
- Chimia Rm. Vilcea
- S.G Bacău

2-0 
4-2
1-0
4-0
2- 3
2-0
2-1
3- 1
1-1

(0-0) 
(1-0) 
(0-0)
(2-0) 
(2-2)
(0-0) 
(1-1)
(3-0) 
(0-1)

Jiul Petroșani 
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Baia Mare 
C.S. Tîrgoviște 
Corvinul Hunedoara 
F.C. Argeș 
Steaua 
Sportul studențesc

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI VIITOARE 
(sîmbătă 19 noiembrie)

S.C. Bacău — F.G Bihor
N. Dinescu (Rm. Vilcea) ; A. Mițaru șl Fl. Popescu; 

Dinamo - A.S.A. Tg. Mureș
N. Rainea (Bîrlacf) ; I. Crâciunescu și C. Gheorghițâ j 

Corvinul Hunedoara - F.G Argeș
I. Igna (Timișoara) ; I. Ferenczl șl M. Ax«nt« i 

F.C. Olt — Steaua
R. Petrescu (Brașov) ; P. Cadar șl A Gheorghe s 

Dunărea C.S.U. Galați — Universitatea Craiova
D. Petrescu (București) ; S. Necșulescu și V. Angheloiu ;

Rapid
O.

— Politehnica lași 
Ștreng (Oradea) ; N. Bițîn șl D, Buci uman ; 

Petrolul Ploiești — F.C Baia Mare
Balaș (București) ; N. Voinea și L Ciucu ; 

Chimia Rm. Vîicea - Sportul studențesc
I. Tărcan (Reghin) ; I. Dima șl Fr. Keresteș ;

— C.S. Tîrgoviște 
Busuioc ?i S.

P.

Jiul Petroșani
I. Velea (Craiova) ; D.

această frumoasă 
capul a lui Turcu 
intîlni bara. (Fază

La
cu
va
ciul Steaua — Chimia 
cea) Foto: I. MIHAICA

Cronicile etapei de ieri, în 
pag, 2—3

Patinajul artistic în actualitate

MARILE AMBIȚII ALE CELOR MICI.
„artis- 

Unul
Sînt 15 patinatori de 

tic". între 9 și 15 ani. 
singur este „senior". Are 22 
de ani și a adunat, de-a lun
gul carierei. citeva perfor
manțe care i-ati schimbat sta

temeinic patinajul artistic, să-i 
stăpîneaseă toată gama de pro
cedee tehnice, să poată escala
da mîine programele tot mai 
complexe care se prezintă pe 
plan internațional. Să scoată.

Nicoleta
— junioare ;

(Continuare In pag a <-a)

Foto: M. ION

Cimpoieșu (I.E.F.S.) 
_____  . Ștefan Lang 

(C.S.M. Cluj-Napoca), Cornel 
Gheorghe Marian Prisăcaru 
(C.S.Ș. 2 Galați) — juniori ; 
Codruța Moiseanu, Marina 
Bellu. Crenguța Alecu, Adina 
Bolocan (C.S.Ș. Triumf). Grety 
Marton (C.S.M. Cluj-Nanoca). 
Felix Siniteanu (C.S S- 2 Ti-

Ion CUPEN

tutui din „speranță" in „cer
titudine" : un loc 10 la un 
mare concurs la Praga. al 9- 
lea la Zagreb, poziția a 6-a la 
Universiada de iarnă de la ~ 
fia. îl cheamă, poate l-ați 
cunoscut. Adrian Vasile. 
biectivele sale sînt clare : 
sare bună la importantul con
curs de la Moscova, la sfîrsi- 

prindă 
europe- 
din ia-

o 
la

So- 
re- 
O- 

cla-

tul acestei ’ luni, să 
„prima jumătate" la 
nele de la Budapesta 
nuarie 1984 și. peste 
lună, o____ ____ _______ _
Olimpiada de la Sarajevo. O- 
biectivele celorlalți ? Să învețe

înqă
nouă confirmare.

Adrian Vasile intr-o frumoasă „poză"
adică. „în lume" patinajul ar
tistic românesc. Luînd cont de 
aceste deziderate, nu-i de mi
rare că o fetită de numai nouă 
ani. Adina Bolocan, la adăpos
tul viitorului îndepărtat, poate 
fi. deocamdată, mult mai opti
mistă decît Adrian Vasile. Țe
lul său ? „Să devină o MARE 
campioană!", după 
răspuns.

Să facem. însă, 
cu „cei 15“ și antrenorii lor : 
Adrian Vasile (I.E.F.S.) — se
nior ; CaraMn lonescu (C.S.Ș. 
Triumf), Kinga Ssallassy (C.S.M. 
Cluj-Napoca). Anca Criștescu,

cum ne-a

cunoștință

1. STEAUA
2. Sportul stud.
3. “ ‘ “
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

F.G Bihor 
Politehnica 
Univ. Craiova 
F.G Olt
A.S.A. Tg. Mure. 
F.G Baia Mare 
Dinamo
Jiul
S.G Bacău 
Rapid 
Corvinul
F.G Argeș 
Chimia
GS. Tîrgoviște 
Dunărea GS.U. 
Petrolul

CLASAMENTUL
1
2
3
5
2
5
3
3
2
2
2
3
3
1
3
5
5
2

12
12
12
12
11
12
12
12
9

12
12
12
11
11
12
12
12
12

GOLURI : 
GOLURI : 
11 m.
GOLURI :
11 m.
GOLURI :

8
7
6
5
6
4
5
5
5
5
5
4
3
4
3
1
1
2 :

GOLGETERII
Lăcătuș — 1 din 11
Coraș, Cimpeanu,

3
3
3
2
3
3
4
4
2
5
5
5
5
4
4
4
4
8

26- 9
21-10
20-16
12-10
20-10
11- 9
15-15
15-17
15- 8
11- 14
12- 18
12-12
13-14
12-14
10-18
8-17
3-12

10-23

m. 
Grosu

17
14
15
15
14
13
13
13
12
12
12
11
9
9
9
7
7
4

1

Pițurcă, Georgescu, Tulba — 1

Cămătaru. Cîrțu. Sertov, Drag-
— 2 din 11 m. Manea — 3

3
6

din
5

din
4

nea, Nemțeanu
din 11 m. Irimescu — toate din il m.

3 GOLURI : Terheș, Nica, Iordache. Szabo, 
Fanici. Cura, O. Popescu, Verigeanu, Roznai.

lovitură 
mingea 

din me- 
Rm. Vil-

Pantelimonescu.

JUCĂTORII NOȘTRI OF TENIS DE MASA
„INTERNAȚIONALELE"

După participarea la Campio
natele intemaționlae de tenis 
de masă ale R. D. Germane, 
Cehoslovaciei și Ungariei, cîți- 
va dintre cei mai buni jucători 
români de tenis de masă vor 
lua parte, între 7 și 11 decem
brie, la Campionatele inter-

LA U. R. S. S
naționale ale U.R.S.S., care vor 
avea loc la Moscova. Se află în 
pregătiri, sub îndrumarea an
trenorilor V. Bălan, Ș. Doboșl 
și I,. Gheorghiu, jucătorii C. 
Romaneses, A. Fejer, M. Nico- 
reseu, Eug. Florescu, Maria Al- 
boiu. Otilia Bădescu ș.a.

CLASAMENTELE - OGLINDĂ A ACTIVITĂȚII ATLETICE DIN ’83,
V

0 APRECIERE
Din primăvară, de cum mi

jește iarba, și pînă toamna, 
cind pămîntul se acoperă de 
covorul frunzelor ruginite, a- 
proape duminică de duminică 
este programat cîte un con
curs de atletism, astfel că, a- 
dăugînd și săptămînile de pre
gătire din toamnă, si pe cele 
de-a lungul iernii, ajungem la 
concluzia că activitatea din ca
drul unei secții de atletism se 
desfășoară non-stop. Fiecare din 
numeroasele concursuri 
atletismului este pregătit 
mod independent, 
drul unui 
ment care 
treg anul, 
de sală și 
chiar un întreg ciclu olimpic.

ale 
în 

ca-dar în
plan de antrena- 
are în vedere în- 

cu competițiile sale 
din aer liber, ba

EXACTA A CALITĂȚII MUNCII
cluburi sau asociații, ca si din 
partea organelor teritoriale ale 
mișcării sportive, a organelor 
cu atribuții în mișcarea sportiva.

Iată 
numai 
sociații (din cele cîteva 
afiliate la Federația 
de atletism) care au 
puncte în această 
de un an :
1. Steaua București 

(președinte, col. C.
2. C.S. Școlar nr. 1 Buc. . . 

(director, Maria Zamflrescu)
3. Viitorul București 573 p

(director, Marin Simlon)
Romeo VILARA

De aceea, procedînd așa. gos
podărește, adunînd punct cu 
punct la fiecare dintre compe
tițiile înscrise în 
republican, se 
toamna o 
de puncte care să demonstre
ze. în mod concret si obiectiv, 
însăși calitatea muncii desfă
șurate în cadrul fiecărei secții 
în parte. Adunînd punct cu 
punct, centralizîndu-le. s-a 
juns la clasamentul alăturat, 
un clasament-oglindă al reali
zărilor din sezonul competitio- 
nal 1983, al calității muncii 
desfășurate de antrenori si de 
atleți, al sprijinului necon
diționat de care ei s-au bucu- 

conducerii 
respective.

calendarul 
poate aduna 

„recoltă1* frumoasă

rat din partea 
unităților sportive

a-

clasamentul celor — 
- 153 de cluburi șl »- 

i sute 
română 
obtinut 

Întrecere

725 p 
Oțelea)

653,5 p

(Continuare in pag 2-31



Tradiția și eficiența unei mari competiții Sâptămlna viitoare, in Capitală Divizia „A", etapa a 12-aDAțIÂDA

99 CUPA ANILOR 1“ - 0 ÎNTRECERE .TRATATAf »
„CUPA CARP AȚI"

DIFERIT DE STUDENȚII
LA POPICE

de an- 
amoloare. 
universi- 

a aiuns

sportivă 
lorima ca 

Campionatele 
.Cupa anilor 1“ 

acesta la a 26-a ediție, 
urmare o întrecere spor- 

de tradiție rezervată tine- 
care băsesc în viata uni- 

asa cum 
— să a- 
studentî

Competiție 
vergură 
după 
tare) „ 
anul 
Prin 
Hvă 
rilor 
▼ersitară. destinată — 
an Kindit-o inițiatori, 
sierare proaspeților 
continuitatea în activitatea spor
tivă de masă, să propulseze 
totodată in performantă ele
mentele eeie mai dotate, eu 
aptitudini eu vocație 
anumită disciplină 
pentru cele olimpice 
cădere.

O succintă analiză 
lui cum s-au desfășurat, 
toamna aceasta întrecerile pen
tru „Cupa anilor 1“ în cel mai 
Important centru universitar al 
țării municipiul București, re
levă. de pildă, faptul că sus- 
amint’ta întrecere si-a sporit 
rîndurilfc : nu mai puțin de 
7 500 de tineri si tinere, re- 
prezentînd cele 39 de facultăți 
ale celor 11 Institute de învă- 
tămînt superior din Capitală, 
•u participat la etapa I. adică 
aproape 2/3 din efectivul stu
denților din primul an. Dintre 
aceștia. 60% au fost băieți si 
40% fete, procente, de aseme
nea. în creștere. îndeosebi dacă 
ne referim Ia elementul femi
nin. Se confirmă astfel faptul 
că tineretul universitar mani
festă Interes fată de exercițiul 
fizic., simte nevoia de mișcare

pentru o 
sportivă, 
cn pre-

a modu- 
!n

(cu deosebire în aer liber). în
drăgește sportul. Si nu Dutini 
sint aceia care năzuiesc să a- 
jungâ in secțiile (29) celor sase 
cluburi Studențești I.E.F.S. 
Politehnica. Universitatea.
C.N.A.S.E.. Sportul studențesc 
(fotbal) sau R.C. Sportul stu
dențesc.

Toate aceste date oferite de 
Comisia sportivă a Uniunii A- 
sociatiilor 
niști 
Ion 
tela 
tele 
narea unor colective de cate
dră de specialitate pentru a 
asigura nu numai permanenta 
studenților în sport, ci si pro
movarea lor. trentată în acti
vitatea de performantă. în at
letism I.E.F.S. ASE. si In
stitutul politehnic : In volei si 
baschet I.M.F. (fete) si Insti
tutul politehnic (băieți) : în 
handbal I.E.F.S. (f) si Institutul 
politehnic (b). în fotbal I.E.F S.. 
Institutul politehnic si LM.F. : 
In sporturile nautice Universi
tatea (f) si Institutul politeh
nic : in tenis. Institutul de 
construcții (f) si Institutul po
litehnic <bl etc. Bine «remi
zate colectivele de profesori d 
antrenori de l» sns-menti cul
tele Institute sint in măsură să 
dirijeze un proces de pregătire 
a sportivilor la nn nivel de 
mare exigentă, pe de • parte 
datorită capacității profesionale, 
competentei tehnicienilor, iar 
pe de altă parte prin condițiile

interna- 
cu ,.Cu- 
Federa- 
îl orga- 
oară. se 

tn

I
I

MAGDALENA PALL
Q După turneul desfășurat la 

Rm. Vîlcea, Magdalena Pal] („U" 
Cluj-Napoca) s-a detașat în frun
tea „Trofeului eficacității* oferit 
de ziarul SPORTUL. Ea totali
zează 277 p și este urmată de : 
2. Antoaneta Barbu (Chimistul 
C.S.S. Rm. Vîlcea) 216 p, 3. Con
stanța Grigoraș (C.S.U. Prahova 
Ploiești) 188 p, 4. Măndica Ciu- 
băncan (Olimpia București) 179 p, 
5. Marcela Bodea (Universitatea 
Timișoara) 175 p, 6. Maria Bă
răgan (Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești) 170 □, 7. Luminița Măringuț 
(Progresul București) 163 p, 8. 
Daniela Perțache (Crișui Oradea) 
162 p, 9. Gabriela Petre (Chi
mistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea) 152 p, 
10. Ștefania Borș (Voința Bucu
rești) 150 p,
• La băieți, disputa este mult 

mai echilibrată, după turneul de 
la Iași, Mircea Barna („U“ Cluj- 
Napoca) luînd lui P. Măgurean 
șefia clasamentului. Barna a în
scris 236 și este urmat de : 2. 
Adrian Flaundra (C.S.U. Brașov) 
223 p, 3. Petre Măgurean (Poli
tehnica Iași) 220 p, 4. Marin Chi- 
rflă (C.S.U. Sibiu) 206 p, 5. Flo
rentin Ermurache (Steaua) 205 p, 
8. Virgil Băiceanu (Farul) 189 p, 
7—8. Gherasim Tzachis (Carpați 
Bucureși) și Klaus Herbert (.,U“ 
Cluj-Napoca) 186 p. 9. Zoltan 
Gellert (Dinamo Oradea) 181 p. 
10. Dan Nîculescu (Dinamo Bucu
reștii 178 p.

Clasamente (neoficiale) 
îndiscl alinei : MASCULIN :
Rapid 8 greșeli tehnice (la 
tîmul turneu, de la Iasi. M. 
raion 2 g.t.), 2 C.S.U. Sibiu 7 
(D. Bleahu), 3. Academia
4 g.t. (T. Tarău 2. E. Neagu), 
4—6. Politehnica Iași (P. Măgu
rean), Farul, și „U“ Cluj-Napoca

ale
1. 

ul- 
Ca- 
g-t.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA
DIN 16 NOIEMBRIE

l'RONOEXPRES
1983

Extragerea 1:9. 21.
23. 33.

Extragerea a Il-a : 5.
11, 43. 32.

FOND TOTAL DE
GURI : 981476 lei din
158.762 lei. report la catego
ria 1.

36. 29,

14. 27.

CISTI-
care

AU JUCAT, AU C1STIGAT._

Lozul toamnei, precum și oe- 
lelalte serii de Loz tn plic aflate 
în vînzare continuă să ofere nu
meroase și mari satisfacții parti- 
cipanților Ia cel mal simplu și 
răspîndit sistem de ioc. Iată nu
mele citorva recențl cîștigători 
de autoturisme „Dacia 1300“ : 
Păunescu Ion (Craiova), Briniuc 
Traian (Suceava), Ludușan Vio
rel (Oravița). Dumitraș victor 
(Piatra Neamț), Oros Vasile (Re
ghin), Bliclăus Ioan (București), 
Itășină Cornelia (Brașov), Nîcoli 
Constantin (Timișoara). Moraru 
Marin (Sebeș), Pcra Gheorghe 
(Pitești), Angliei Mihai (Bacău), 
Marișeșeu Constantin (Anina). 
Trandafir Ion (com. Telu, jud. 
Argeș). Particlpînd cu regulari
tate Ia Loz în plic puteți obține 
Și dv. succese asemănătoare !

~ n Se reamintește iubitorilor de 
Loto că numai astăzi se mal pot 
procura bilete cu numerele pre
ferate pentru tragerea obișnuit" 
de vineri 18 noiembrie 1983, care 
va fi televizată in direct Ince- 
pind de. la ora 17,25.

s-a realizat încă 
sens 
si in 
acela

Studenților Comu- 
din București, prin prof 

I.ador. responsabilul aces- 
oot fi completate cu al- 

care atestă grija preocu-

(mai există 
rindul stu- 
al Drofeso- 
drumnl pe

materiale existente. în benefi
ciul mișcării noastre sportive 
care poate avea (cum e si fi
resc) în mediul universitar un 
valoros eșalon de cadre neutru 
înalta performantă. De bună 
seamă eă nu 
totul in acest 
disponibilități 
dentilor si în
rilor-antrenori) dar 
care se merge este desțelenit. 
Cu o mai directă eonlncrare cu 
federațiile, roadele s-ar ne tea 
Ivi fără orea mari intîrzicrl.

Acest efort de a reuni la 
-Cuna anilor 1“ De toți stu
denții care intră în facultăți 
nu este din păeate vizibil 
Dește tot Există institute (Arte 
Dlastiee. Conservator. I.A.T C. 
etc) ia care nici colectivele de 
catedră si nici asociațiile stu
denților nu intreurind aetînni 
energice pentru a eonvinse 
masa tinerilor să fie prezentă 
la activități sportive organizate. 
Oare viitorii actori, artiști plas
tici sau instrumentiști să nu 
simtă nevoia de mișcare, bucu
ria exercițiului fizic 7 Ne în
doim. atita vreme cit foarte 
multe Personalități ale vieții 
noastre cultural-artîstice reven
dică nevoia de mișcare. Un 
exemplu Colea Râura, care ti
nea să.ne mărturisească : -Fără 
exercițiu fizic, efectuat zilnic, 
n-as fi rezistat maratonului a- 
ti-or filme ne care le-ara tras 
in ultimii 46 de ani...**

Tradiționalul turneu 
țional de popice dotat 
pa Carpați", pe care 
ția română de popice 
nizează pentru a 17-a
va desfășura anul acesta 
zilele de 26—27 noiembrie, pe 
cele șase piste automatizate 
ale arenei Voința din Bucu~ 
rești. La întreceri si-au anun
țat participarea popicari din 
Austria. Bulgaria. Cehoslovacia, 
Iugoslavia R. 
Polonia, Ungaria si. 
România. Pe pistele de 
vor fi prezenți, ca și la pre
cedentele ediții, 
îoroși. medaliat! 
tele mondiale. 
C.C.E.

D. Germană, 
evident, 

joc

sportivi va- 
la campiona- 
europene si

Tiberiu STAMA

Șl M. BARNA, COSGETERII DIVIZIEI „A"
3 g.t., 7—8. Dinamo Oradea (an- 
trenorul Tr. Constaatinescu) și 
Steaua 2 g.t., »—10. C.S.U. Bra
șov șl I.C.E.D. dte 1 g.u ; FE- 
ĂilNIN : 1—3. Crișul (antrenorul 
G. Mahler), I.E.FS. (antrenorul 
Gh. Lăzărescu 2, Csilla Hosszu), 
C.S.U. Ploiești cite 3 g.t., 4—8. 
Progresul (Mariana Kapelovies), 
Mobila Satu Mare, Politehnica 
București, Universitatea Cluj- 
Napoca și Universitatea Timișoara 
cîte 1 g.t.
• Rezultate din Divizia „B" de 

tineret : MASCULIN : Lotus
Băile Felix — C.S.U. Galați 73— 
105 (39—51), C.S.Ș. Metalotehr.icâ 
Tg. Mureș — Politehnica Timi
șoara 81—84 (41—40), Electrica
Flenl — Jiul Știința Petroșani 94— 
43 (45—23). IMUAS Baia Mare — 
C.S.U. Oțelul Galați 101—81 (53—37), 
„Poli- Timișoara — Lotus 
Băile Felix 2—0 (neprezenta re), 
Oțel Inox Tîrgoviște — Automa
tica Alexandria 80—51 (36—27),
Urbls București — Automatica 
București 69—51 (39—27), PoUteh-

nica C.S.Ș. 2 București — CLS.Ș. 
Electrotehnica Tg. Mureș 122—44 
(S3—52). Oțel IDOX — IMUAS 
M—*7 (34—47). Automatica Ale
xandria — Urbia C—62 (23—23), 
Automatica București — Electrica 
61—71 (23—S3), Jiul — Politehnica 
Buc. 73—105 (33—53) : FEMININ : 
C.S.Ș. Metalul Salonta — C.S.Ș. 
2 Politehnica H București 61—49 
(36—25). Comerțul n C-S.Ș. Tg. 
Mureș — Voința C.S.Ș. Brașovla 
74—81 (53—41), C.S.Ș. Metalul Sa
lonta — Rapid București 64—90 
<34—42). C-S.Ș. Textila Gheorgheni 
— Icemenerg București 80—■69 
(44—30), Unirea C.S.Ș. Voința 
Iași — C.S.S. Viitorul „V H 
Cluj-Napoca 73—83 (27—38), C5.Ș. 
î Politehnica n — Voința C.S.S. 
Sf. Gheorghe 65—89 (30—30), Ra
pid — C S S. Textila Gheorgheni 
69—58 (30—22), C.S.Ș. Rotxrtul
Bacău — C.S.Ș. Voința Sf. Gheor
ghe 67—64 <35—37). Corespondenți: 
I. Ghlșa, C, Albu, Gh. lonesen, 
O. Nemes, C. Nemeș, Fr. Darvaș. 
Gh. Cotrău.

A ÎNCEPUT RETURUL „CUPEI DE TOAMNA"//

LA HANDBAL FEMININ
A început 

feminine 
toamnă1*, 
prezente 
amintim 
mată In 
in această partidă urmind a se 
Intilnl cîștigătoarea locului I din 
cele două serii. Rezultatele etapei 
a Vl-a (partida Știința Bacău — 
Textila Bufniși s-a aminat, bă- 
căuancele fiind angrenate tn 
C.C.E.).

I
I
I
I
I

TIRGOVIȘTE. 16 (prin tele
fon). Gazdele au deschis rapid 
scorul, in min. 5. Aelenei a 
efectuat o pătrundere iscusită 
pe aripa stingă, depășind în
tregul flanc al apărării dina- 
mbviste. a centrat la O. PO
PESCU care a reluat din vo- 
leu. puternic, fulgerător, balo
nul in plasă : 1—6. Era Drima 
acțiune a echipei locale la 
poarta lui Moraru Dinamo își 
revine incet-încet. domină luota 
la mijlocul terenului si începe 
să-si creeze si situații de gol. 
Tn min. 14. Orac singur în fata 
lui Mia trage în portarul gaz
delor. După patru minute, 
bucuresteniî obțin egalarea : 
Tălnar, irezistibil pe aripa

Deși pot alcătui o echipă puternică

HOCH?ISTII DE LA M. CIUC AU UITAT1

e-

o- 
pe 
iar 
de

returul competiției 
handbal „Cupa de 
startul căreia sint

Re
de
la
divizionarele „A“. 
că finala este progra- 
ziua de 18 decembrie.

Bocăneală 7 ( Giu DRAG AN —
coresp.).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 26—18.

SERIA I
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 

— TEHOM IAȘI 36—ÎS. Printre 
marcatoare : Cazacu S, respectiv

SERIA a H-a
RULMENTUL BRAȘOV — RA

PID BUCUREȘTI 39—24 (L TA- 
TA RAN — cor esp.).

A.E.M. TIMIȘOARA — CONS
TRUCTORUL TIMIȘOARA 14—24. 
Printre realizatoare : Neurohr S, 
respectiv Cojocărița 1 (C. CHEȚU 
— coresp.).

CHIMISTUL EU. Vtl.CF.A — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 20—31. 
Printre marcatoare : Bărbat 7, 
Pereș 6, respectiv Pestrea 1, An- 
dronaehe 4 (A. SZABO — coresp.).

Martie. 1963. La București se 
dispută returul campionatului 
national de hochei. Lupta se 
dă între echipele Steaua și 
Voința Miercurea Ciuc. ultima 
cîștigînd derbyul turului cu 
scorul minim (în hochei...) de 
2—1. Hocheiștii din Miercurea 
Ciuc reușesc în retur un meci 
egal (2—2) si se întorc acasă 
cu cel de al 5-lea titlu pentru 
acest oraș a cărui primă Da-; 
siune sportivă a fost, este si 
va rămîne sportul crosei si pu
cului.

De atunci au trecut 20 de 
ani. Titlurile naționale au fost 
:moărtite intre Steaua (14) si 
Dinamo (6). de la acest „fes
tin" lipsind, cum se vede,
chipa din Miercurea Ciuc. Un 
timp s-a spus că această „ab
sență" își are ca principală 
cauză faDtul că cei mai buni 
jucători luau anual drumul Ca
pitalei. Un timp, lucrurile chiar 
asa au stat. Dar. de cîtiva ani, 
cei mai buni jucători s-au în
tors acasă, iar alții nici măcar 
n-an mai plecat. Era deci de 
așteptat ca S.C. Miercurea 
Ciuc. echipa-fanion a orașului, 
să se înscrie cu tot mai multă 
autoritate în virteiul luptei 
pentru titlu. Pină la urmă ea 
a făcut doar un salt modest : 
de pe locul III. De care-1 
cupa parcă prin... tradiție, 
locul secund in anul trecut, 
in prezent, cind beneficiază
un cunlu de antrenori reduta
bili <Z Czaka. întors acasă de 
la Steaua, și I. Bașa), ca să 
nu mai vorbim de lotul de ju
cători. S.C. Miercurea Ciuc a 
pierdut de două ori în fata lui 
Steaua si o dată 

’ Ce se intimplă 
puternică echipă ? 
de moment 7 Sau 
mai adinei ? Tocmai pentru a 
afla adevărul am stat de vorbă 
cu citiva dintre cei mai bine 
informat: în această problemă. 
Si iată ce am aflat : „Este si 
o lipsă de pregătire pe plan 
psihologic. In rest, am muncit 
cit zece la antrenamen'e. La 
ultimele testări a reieșit că e- 
ehipa se prezintă, excelent pe 
plan fizic Sint anele disen- 
sinai în sinul formației noas
tre. provocate de unii dintre 
cei mai buni juca'ori, care nu-și 
înțeleg rolul de fruntași în si
nul acestui colectiv. Tn venerai, 
jucătorii au fost mult... răsfă- 
tati de public si de organele 
locale" — ne spunea Zoltan

ia Dinamo ! 
la această 

Este „ceva“ 
sint cauze

Czaka, 
Iată si 
cheist. 
gricole, 
bul si _____ __ __  __-
mină jucă'orii. care sint legați 
de alte instituții Nu avem au
toritate asopra lor. Există. în 
plus, si foarte mulie influențe, 
nu toate mulțumitoare si cu e- 
fecle sănătoase asupra echipei. 
Va trebui să munc’m mult mai 
mult în direcția educației. Sint 
?i unele conflicte in sinul echi
pei. Noi, conducerea secției sl 
a clubului, vom acorda în con
tinuare un credit deplin celor 
doi antrenori". O Dărere ase
mănătoare . are si președintele 
clubului, si el un fost hocheist. 
Andrei Daradies : „Jucătorii au 
asigurate cele mai bune con
diții de pregătire. Nu le lip
sește nimic ’ Poate tocmai din 
acest motiv au crezut că îsi 
pot permite totul. Ei bine, am 
luat deja unele măsuri disci
plinare și așteptăm efectele. 
Sperăm că sinteni ne dramul 
cel bun". In sfîrsit. iată si pă
rerea antrenorului secund. Ion 
Baș3. unul dintre cei mai vechi 
tehnicieni la cîrma acestei e- 
chipe : „Cred că principalele 
cauze sint ; a) o crescută doză 
de vedetism Ia majoritatea ju
cătorilor : b) multă lipsă de 
disciplină pe teren și în afara 
Iui ; c) există la noi în echipă 
jucători mai slabi decît se 
crede si ei nu... știu acest lu
cru. sau nu vor să-I creadă ; 
d) oricît ar părea de curios, 
majoritatea componențîlor echi
pei suferă de o mare emotivi
tate. un fel de febră de 
care impietează asupra 
portării

Păreri 
cidează. 
portării 
din cele mai bune echioe de 
hochei din tara noastră. Pentru 
că — trebuie sous cu toată 
tăria — SC. Miercurea Ciuc 
este o formație puternică. cu 
reale valori individuale, cu 
multe elemente tinere si talen
tate si. mai ales, cu excelente 
condiții create prin grija or
ganelor locale. Si mai are S.C. 
Miercurea Ciuc si un nublic 
înfocat, uneori poate prea în
focat. dar care crede si vrea 
ca echipa lui să aiungă în 
fruntea piramidei. Ceea ce este 
— încă — foarte posibil !

CLASAMENTELE
(Urmare din pag. 1)

4.

5.
6.

7.

OGLINDA A ACTIVITATII ATLETICE
C.S.Ș.A. C-lung Muscel 521 p 
(director adj. G. Bădescu) 
Dinamo București 422,5 p
£președinte, col. N. Petrlceanu)

- - pC.S.Ș.A. Craiova 
(director, F. cioacă) 
C.S.U. I.E.F.S. Buc.

>80,5
312 

(președinte, M. Tîrnovean) 
Metalul București 
(președinte. V. Sava) C.S.Ș. Brăila 
(director, L. Zaharia) 
C.S.Ș.A. Cluj-Napoca 
(director, S. ‘

11. C.S.Ș. nr. 
C.S.Ș. Dinamo 
C.S.Ș. Cetate 
Rapid Buc. 197 
Oradea 182,5 
180 p, 17. C.S.Ș. Suceava 174
18. Politehnica Timișoara 168,5
19. C.S.Ș. nr. 1 Bala Mare 167.5
20. C.S.Ș.. Rm. Vîlcea 165 p.

21. C.S.S. „M. Emlnescu** Iași 
162.5 n. 22 -C.S.S. Luceafărul Bra
sov 153 d. 23. Viitorul Vaslui 152 d. 
24. A.S.A. Sibiu 148 p, 25. C.S.Ș. 
Reșița 146.5 p, 36. C.S.Ș. Politeh
nica Timișoara 146 p, 37. C.S.Ș. 
nr. 190 Buc. 141,5 p, 28. Petrolul 
Ploiești 133 p. 9. Știința Bacău

8.
9.

10.

P

242
236

219,5

P

P

Cobîrzan)
8 Buc. 213,5 p, 12. 
Buc.-----
Deva
P. 15.

P, 16-

13.
14.

202,5 p,
198 p, 
C.S.Ș. nr. 1 
C.S. Brăila

P. 
P, 
P.

127,5 p, 30. Steagul roșu Brașov 
125 p,

31. C.S.Ș. Arad 124 p, 32. C.S.M. 
Suceava 123,5 p, 33 C.S.Ș. Triumf 
Buc. 123 p. 34. C.S.M. Craiova 
119 p, 35. C.S.Ș. Steaua Buc. 
111 p. 36. Muscelul C-lung 110 p, 
37. Farul Constanța 109 p, 38. 
C.S.Ș. Bacău și C.S.Ș. nr. 2 Tg. 
Mureș 104,5 p, 40. „U“ Cluj-Na
poca 98 p,

41. C.S.S. nr. 1 Galați 96.5 d. 42. C.A. Roman 94 p, 43. C.S.Ș. Foc
șani 93 p, 44. Olimpia Buc. 92 p, 
45. P.T.T. Buc. și C.S. Tîrgo
viște 89 p, 47. C.S.M. Pitești 88 p,
48. C.S.Ș. nr 2 Constanța 86,5 p,
49. C.S.Ș. ---- -- ----
C.S.Ș. nr.

în clasamentul 
gurează deci 153 de secții, 
tlmele fiind, cu cîte un 
punct, C.S.Ș. Reghin, 
Mediaș, C.S.Ș. Satu "" 
talul Gheorgheni. FEPA 74 Bîr- 
lad și Constructorul Arad... șî 
mal sint încă peste 150 de secții 
fără nimic !...

Privind cu mai 
această ., oglindă*
atletice din acest 
dominarea netă a 
seniori !) și prezența pe locuri

Bistrița 84,5 p,
1 Buzău 84 p etc. 

cluburilor
50.
fl- 
ul- 

blet 
Voința 

Mare . Me

multă atenție 
a activității 

an, constatăm 
steliștiior (cu

7
fruntașe a unor cluburi formate 
exclusiv din juniori (6 între pri
mele 10 și 10 între primele 15), 
ceea ce, indiscutabil, spune foarte 
mult despre calitatea muncii des
fășurate. atît în ceea ce pri
vește selecția cît și pregătirea 
pentru performanță a zeci și zeci 
de tineri. Această muncă va tre
bui însă, în continuare, serios 
îmbunătățită, deoarece în pri
vința marii performanțe atletis
mul nostru ’ nu contează, la 
această oră, decît pe un număr 
destul de mic de sportivi (se
niori și juniori) competitivi pe 
plan internațional.

Clasamentul cluburilor ne con
duce în mod direct la un alt 
clasament, la tel de Important 
pentru atletism, acela al județe
lor țării. Folosind același sistem 
de punctaj, s-a obținut următo
rul clasament :
1. Municipiul București 4141,5 

(președinte, Nicolae Stancu)
2. Județul Argeș 742

(președinte, Gh. Crețu)
3. Județul Dolj 499,5

(președinte, Ion Rinderu)
4. Județul Cluj 476

(președinte.
5. Județul Brăila

P

P

P

P
Nlcolae Muresan)

416 p

antrenorul principat 
opinia unui vechi ho- 

azi directorul Băncii A- 
Francisc Csaszar : „Clu- 
sectia nu pot tine în

lor'*.
interesante care 

credem, problema 
submediocre a

start 
com-

elu- 
com- 
uneia

Călin ANTONESCU

(președinte, Ion Diâcomatu)
6. Județul Brașov 367 p

(președinte, Dumitru Furnică)
7. Timiș 338,5 p. 8. Constanța 
321,5 p, 9. Suceava 320,5 p, 10. 
Bihor 306 p,

11. Hunedoara 287 p, 12. Iași 
285 p, 13. Bacău 283 p, 14. Neamț 
267 p, 13. Prahova 260 p, 16. 
Sibiu 239 p, 17. Dîmbovița 216 p, 
18. Galați 213,5 -- -
verin 203 p, 20.

21. Maramureș ____
și Vîlcea 176 p, 24. Vaslui 153 p, 

Vrancea 148,5 p, ’26. Mureș 
o. 27. Bistrita-Năsăud 122.5 d. 
Buzău 102 n. 29. Sălai 100 d. 

... Tulcea si Olt 80 o.
32. Gorj 59,5 p, 33. Mehedinți 

57 p, 34. Covasna 55 p, 35. Satu 
Mare 45 p, 36. Teleorman 35 p, 
37. Botoșani 31 p, 38. ‘ Ialomița 
24 ?, 39. Călărași 13 p, 40. Giur
giu 6 p, 41. Harghita 4 p.

înainte de toate, aceste clasa
mente invită Ia reflecție. Ce bine 
ar fi dacă 
conducerii

p. 19. Caraș-Se- 
Arad 200 p. 
184,5 p, 22. Alba

25. 
142
28.
30.

fiecare membru al 
acestor unități spor

tive, fiecare antrenor și profe- 
remunerat pentru a presta 

supe-
sor,
o activitate de calitate 
rioară, și-ar face analiza propriei 
munci (care, repetăm, se vede 
foarte clar în aceste clasamente- 
oglîndă) șl ar înțelege că atle
tismul, sportul românesc ie cere 
o contribuție și mai însemnată !
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C. S. TIRGOVIȘTt 
DINAMO

STU3ENJII AU... CISTIGAT UN PUNCT CIRȚU - 3 GOLURI!

«los si 
si de- 
a la

După 
ulibrat. 
1 con- 
i Asin 
. min • 
PESCU 
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: 2—1. 
■le lor 
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EA se 
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Stadion Municipal ; teren bun, 
deszăpezit ; timp însorit, dar rece ; 
spectatori - circa 10 000. Șuturi : 
12—16 (pe poartă : 8—10). Cornete : 
7—3, Au marcat : O POPESCU țmin. 
5 țl 30). respectiv S DUMITRESCU 
(min 19 - autogol), DRACNEA (min. 
34 ți 47)

C.S. TiRGOVIȘTE : MIA - LICÂ, S. 
Dumitrescu, Ene, Pitaru - AGIU, 
Isoia, BURLEANU - Petre (min. 76 
Cojocaru), Aelenet (min. 46 Stol- 
chtță), O. POPESCU.

DINAMO t Moraru - REDNIC, Nl- 
colae, I. Marin. STANESCU — DRAG- 
NEA, ANDONE. Muițescu (min. 79 
Custov) - ȚĂLNAR, AUGUSTIN. Orac.

A arbitrat bine Fl Popescu (Plo
iești) ; la linie : N Dinescu (Rm. 
VHceo) șl A. Gheorghe (P. Neamț).

Cartonașe galbene : PITARU. NICO- 
LAE.

Trofeul Petschovschî : 10.
la speranțe : 1-3 (1—1).
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gazdele au o mare ocazie de 
a egala dar Petre, singur cu 
Moraru sutează neste Doartă. 
Duoă mari situații dinamoviste 
(min. 71 si 73. Augustjn). O. 
Poposea sutează ne lingă poar
tă (min. 74). C.S. Tîrgoviște 
domină Insistent în final, se a- 
runcă cu tot efectivul spre ca-; 
reul dinamovist, dar, cu mingi 
de contraatac abil trimise de 
defensiva lor. bucurestenii au 
două mari ocazii de a mări 
avantaiul prin Tălnar (min. 80) 
si Augustin (min. 82). Victorie 
datorită maturității tactice.

Eftimie IONESCU
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STEAUA 3 (3)
CHIMIA RM. VTLCEA 1 (0)

Stadion Steaua ; teren foarte bun i 
timp friguros : spectatori — circa 
5 000 Șuturi : 16-10 (pe poartă : 
7-1) Cornere : 8-2. Au marcat ! 
CIMPEANU (min. 4). STOICA (min. 
7). LĂCĂTUȘ (min. 39 din penalty), 
resnectiv VERIGEANU (min. 75).

STEAUA : Ducadam - St. IOVAN, 
FI. Marin (min. 72 Betodedtcî), Tă- 
tăran, EDUARD - STOICA (min. 72 
Pițurcă), Petcu, Ba lint — LĂCĂTUȘ, 
Gmoeanu, Turcu.

CHIMIA : Pavel (min. 46 Roșea) - 
TELEȘPAN. Bcsno. UDREA, Clncă - 
C. lovon, Verqu (min. 66 Alexan
dru), lazăr, Carabageac - Gingu, 
Verigeanu.

A arbitrat foarte bine N. Rainea 
(Birlad) ; la linie : M. Drcgu (Ga
lați) și D Ciolan (Pitești).

Cartonașe galbene : CiMPEANU. 
LAZAR.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 4—1 (3—0).

multă siguranță de către LĂ
CĂTUȘ.

La începutul reprizei secun
de gazdele si-au creat alte do
uă mari ocazii. nefru etilica te 
(min. 52 bară a lui Turcu si 
min. 59 corner salvator acor
dat in extremis de Telespan la 
o pătrundere a lui Lăcătuș), 
după care — surprinzător — 
locul lor a scăzut din ce în ce 
mai mult in vigoare limpezime 
Si eficientă. Este rîndul vîlce- 
nilor să iasă la atac si în min. 
75 ei reușesc să reducă scorul 
prin VERIGEANU. după o spec
taculoasă cursă pornită aproape 
de la centrul terenului.

Constantin FIRANESCU
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CORVINUL 2 (0)
PETROLUL 0

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp 
rece, ninsoare slabâ ; spectatori — 
circa 6 000. Șuturi : 19-7 (pe poartă : 
5-3). Cornere : 8-3. Au marcat »
PETCU (min 70) șl GABOR (min. 81).

CORVINUL : Alexa - Nicșa, DU- 
BINCIUC, Gâlan, Bogdan - L Mol
dovan, Petcu (min. 82 Oncu), Klein 
- GABOR. MATEUȚ, Vâetuș (min. 
70 Gh. RADU).

PETROLUL : Haralambîe - N. Lazăr, 
STANCIU, BUTUFEI, Toma - O. GRI
GORE, Cojocaru, Pancu — Moldo- 
veanu, Dumitrache II (mîn. 69 SI- 
maclu), I. Solomon (min. 78 Gâlâ- 
țeanu).

A arbitrat foarte bine O. Ștreng î 
la linie : C. Pâdurăriței și I. Medveș 
(toti din Oradea).

Cartonase galbene : PETCU, CO- 
JCCARU, GALAN.

Trofeu! Petschovschi : 10.
La speranțe : 0—1 (0—1).
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pînă la PETCU, infiltrat în a- 
pararea Petrolului, și acesta a 
expediat balonul, cu capul, în 
plasa porții lui Haralambîe : 
1—0. Klein (min. 77), Mateuț 
(min. 79) și Petcu (min. 80) au 
irosit anni mari ocazii pentru 
ca. în min. SI, GABOR să în
scrie calm dintr-o centrare îna
poi a Iui Gh. Radu (nu a fost 
cloci oi aid> și să pecetluiască 
scorul f-n

Laurențiu DUMITRESCU

„Sem’-surDriza" etaoel era 
eata-eata să se transforme într-o 
suroriză.. deplină dacă în min. 
80 (deci la 1—0 în favoarea for
mației oaspete) Soiman nu ar fi 
ratat de Ia cîtlva metri de poarta 
Iui Soeriatu. un gol ca si făcut ! 
Dealtfel, faza aceasta, din min. 
80 — contraatac rapid al băcăua
nilor — ca si altele identice a- 
veau să pună .serios Ia încer
care apărarea studenților. Mai u- 
sori. mal sprinteni, mai pericu
loși în cele din urmă lucăto- 
rii antrenați de C. Rădulescu 
au reușit în acest fel să con
trabalanseze dominarea terito
rială a formației studentesti. în- 
tr-adevăr aceasta din urmă a 1u- 
cat mai bine de două treimi din 
meci în careul băcăuanilor si 
DUtin a lipsit ca încă din pri
mele minute să nu înscrie. Ca 
de pildă în min. 5 cînd Ha si (i- 
mitat apoi de Coras) este foarte 
aproape de gol : tot Coras. în 
min 14. are o mare ocazie, dar. 
de la un metru de poartă. Căr- 
Duei respinse cu capul. Jocul se 
desfășoară într-o singură direc
ție. dar .Soiman anunță în min. 
28 Intențiile echipei sale, pă
trunzând. în viteză, printre apă
rătorii „alb-negrilor". Două mi
nute mai tîrziu. Penoff repetă 
faza, dar în loc să suteze (avea 
culoar) preferă să paseze. Dar 
ceea ce nu a realizat în min. 30 
avea să reușească în min. 32 : 
PENOFF «eulcsre“ balonul din pi
cioarele lui Cazan, dezechilibrat 
din cauza terenului. înaintează pe 
partea stinsă. Pană nu-! mai a- 
iunere si mingea șutată de nr. 11 
băcăuan se duce în plasă : 0—1 î 
SI jocul continuă în același 
tempo si aceeași direcție, snre 
poarta Iui Mangeac Dar în fata 
acestuia se află cîteva adevărate 
perdele defensive (Avădanei a 
fost un al doilea libero, iar Mi- 
hut a acționat cu succes în fata 
-propriei linii de apărători), ast-

SCOR NEAȘTEPTAT DE
BAIA MARE. 16 (prin tele

fon). Un meci ce se anunța e- 
chilibrat, dar care s-a încheiat 
cu victoria netă a echinei gaz
dă. Pentru că ne terenul înghe
țat. iucătorii băimăreni au 
zburdat, nur si slmnlu. aflîn- 
du-se tot timnul în mișcare 
coerentă, pasînd si găsindu-se 
bine, combinind ' si șutind la 
noartă din poziții diverse. In 
schimb, iucătorii ieșeni au fost, 
azi, departe de poziția lor din 
clasament fiind depășiți la 
toate capitolele si mai ales la... 
intențiile ofensive. Studenții 
din Cooou nu si-au găsit echi
librul nici la propriu nici la 
figurat.

Animați de Bălan, elevii lui 
Paul Popescu au atacat din 
start, dar le-a trebuit ceva timp 
să-si regleze tirul si atunci cînd 
a intrat în rol de coordonator 
Roznai s-a deschis si scorul : 
aresta din urmă a șutat de la 
marginea careului (min. 18), 
Bucii a respins în fată si BUZ- 
GAU a reluat în gol : 1—0. în 
min. 34. Szeni execută o lovi
tură de colt si LAIS. înălțîn- 
du-se cu mult peste toti adver
sarii. înscrie cu capul : 2—0. în 
această primă repriză, am notat 
o singură acțiune periculoasă a 
ieșenilor pe traiectoria Biro — 
Sertov. încheiată cu corner.

După pauză. în teren nu mai 
există decît o singură echipă, 
cea băimăreană. si golurile

MECIUL S-A JUCAT
TG. MUREȘ. 16 (prin tele

fon). A fost o vreme geroasă 
si un teren tare, ambele cu im
plicații asupra valorii tehnico- 
tactice a acestei partide. înche
iată cu scorul de 1—0 (0—0). 
care aduce bucurie în rindul 
gazdelor si amărăciune In tabă
ra oaspeților. Sigur, rapidistii 
gîndesc că puteau pleca cu un 
punct de la Tg. Mures (dacă nu 
cu două, veți vedea de ce), dar 
eforturile lor. această dîrză a- 
părare în 9 oameni mai bine 
de 60 de minute s-a năruit. în 
ciuda faptului că Mânu a fost 
un portar excelent, că fundașii 
au iucat bine, că miilocasii 
i-au ajutat cu eficientă. Faza 
de atac. însă, a fost... floare 
rară (să nu mai spunem de 
șut). Manea a sprintat ca... Me- 
nnea. dar nu prea găsește poar
ta, iar Damaschln s-a pierdut 
printre apărătorii adversi. 
A.S.A. a dominat, uneori cu 
fundașii la centru (iată rapor
tul de suturi : 20—4). dar s-a 
pripit, s-a inhibat (Boldii a 
fost printre cei mai nervoși, 
„arțagul" lui îndreptîndu-se — 
nemotivat — spre arbitru). a 
cărat zeci de baloane snre ca
reul advers, dar acolo neinspi- 
rația lui Ciorceri si Fanici si 
marile ratări — Ciorceri. Bote
zau. Boldni. Dumitrescu. în 
min. 20. 35. 39. 73 si 75 — au 
privat-o de un succes mai clar. 
De care-1 merita. Dar fotbalul 
are ,.n“ situații neprevăzute. 
Cum a fost în min. 63. cînd a- 
vea să se decidă soarta acestei 
partide. Atunci. Manea a sorin-

SPORTUL STUDENȚESC 1 (0)
S.C. BACĂU 1 (1)

Stadion Sportul «studențesc ; teren 
insuficient deszăpezit ; timp însorit, 
rece : spectatori - circa 1 000. Șu
turi : 18-6 (pe poarta : 13—2). Cor
nere : 11-2. Au marcat : CAZAN
(min. 84) ; PENOFF (min. 32).

SPORTUL STUDENȚESC : Speriata
- Mihail, Cazan, PANA, Munteanu II
— Terheș, Șerbânicâ, Burchel (min. 
58 FI. Grigore), HAGI — Coraș (min. 
58 Bucurescu), M. Sandu.

S.C. BACÂU s MANGEAC - Vis- 
creanu, Cârpucî, C. SOLOMON, 
Elisei - AVĂDANEI, Adolf (min. 80 
Soșu), Mihuț — ȘOIMAN, D. Geor
gescu, PENOFF.

A arbitra! bine M. Axente (Arad); 
la linie: V. Antohi și Șt. Rotârescu 
(ambii din lași).

Cartonașe galbene : TERHEȘ, CÂR- 
PUCI.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—1 (1—1).

fel că atacurile gazdelor sînt 
anihilate. Coras mai are o po
ziție excelentă (min. 41). dar e 
deposedat si tot el. în min. 45. 
execută slab un penalty acordat 
de arbitru la un fault în careu 
asupra Iui Hagi. mingea fiind 
respinsă în corner de Manceac.

Dună pauză. M. Sandu (min. 52 și 70), Terheș (min. 65) sînt 
foarte aproape de egalare, urmea
ză marea ocazie din min. 80, a 
lui Soiman. creată de Dudu 
Georgescu, pentru ca egalarea să 
survină cu sase minute înainte 
de final : Hagi execută din la
teral o lovitură liberă directă 
din anropierea careului. M San
du prelungește cu capul spre 
plasă, dar Mangeac respinge si 
CAZAN își răscumpără greșeala 
înscriind din apropiere : 1—1.

Mlrcec TUDORAN

MARE, DAR MERITAT
F.C. BAIA MARE 4 (2)
POLITEHNICA IAȘI 0

Stadion „23 August" ; teren în
ghețat ; timp friguros ; spectatori — 
circa 10 000. Șuturi : 23—4 (pe poartâ: 
12-3). Cornere 5—1. Au marcat : 
BUZGAU (min. 18), LAIȘ (min. 34), 
ROZNAI (min. 58), TULBA (min. 78).

F.C. BAIA MARE : Perneș — Are- 
zanov (min. 70 D'agomirescu), BUZ
GAU, Ignat, Weisenbacher — BĂLAN, 
Laîș, MUREȘAN - SZEPI, ROZNAI, 
Tulba.

POLITEHNICA : Bucu - SIGMb 
REAN, Anton, URSU, Ciocîrlan — 
Florean, Paveliuc, Burdujan (min. 52 
Cânânău), Biro (min 65 Lala) — 
Cloacă, Sertov.

A arbitrat foarte bîne Cr, Teodo- 
rescu (Buzău) ; la linie : Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea) și C. Gheorghe 
(Suceava).

Cartonase galbene : ANTON, ARE- 
ZANOV, CIOACA, LAIȘ.

Trofeul Petschovschi : 7
La speranțe : 5—2 (2—0).

cad firesc. In min. 58. ROZNAI 
fructifică centrarea lui TULBA. 
ca în min. 78 acesta din urmă 
să înscrie în poarta lui Bucu, 
aducînd scorul la 4—0. scor ca
re putea să ia proporții și mai 
mari dacă Roznai și Tulba n-ar 
fi ratat în min. 82 și min. 85.

Finalul meciului este marcat 
de cornerul executat de Bălan, 
care se putea transforma în gol 
dacă n-ar fi fost intervenția în 
extremis a lui Bucu.

Pou! SLAVESCU

IN MINUTUL 63!!
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)
RAPID 0

Stadion „23 August" j teren tare ,■ 
timp geros ; spectatori — circa 6 000. 
Șuturi î 20—4 (pe poartă : 9—2). Cor
nere : 6—2. A marcat GALL (min. 63).

A.S.A. : -Varo — Szabo. JENEI, - 
ISPIR. Gail - BOTH II, BOTEZAN 
(min. 60 Dumitrescu), Boloni — MUN
TEANU, Fantei, Ciorceri.

RAPID s MÂNU - Băjan, TIȚA 
(min. 77 Prrvu), SAMEȘ, Mincu - 
Petruț (min. 85 Cojocaru), Rado, Ion 
Ion, Petre Petre — Damaschln, Manea.

A arbitrat bine S. Necjulescu (Tîr- 
govîște) ; Io linie î L. Sălăjan (Satu 
Mare) țl V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin) — ultimul prea zelos în sem
nalizarea unor ofsaiduri Imaginare.

Cartonașe galbene : GALL
Trofeul Petschovschi î 10.
La speranțe : 3-0 (1—0) ■

tat rină la linia de fund, i-a 
pasat lui Ion Ion, complet liber- 
tn fata porții, la 10 ni. Și el. 
Ion Ion. iucător tehnic si nu 
prea emotiv, s-a uluit de marea 
ocazie si. cînd tot stadionul ve
dea gol. a șutat cu latul. încet 
și Varo a retinut. Portarul a 
degajat, s-a născut atacul gaz
delor. mingea a ajuns pe partea 
opusă la Gali, aflat aproape de 
coltul din stingă al careului 
mare si de acolo GALL (nu-1 
putem remarca pentru cartonaș 
galben), cu tin rist de kinogra- 
mă. a șutat formidabil. Ia se- 
miînăltime. în colțul lung si 
plonjonul lui Mânu a fost inu
til. Ce gol ! Gol demn de se- 
lectiuniie T.V.

Constantin ALEXE

CRAIOVA, 16 (prin telefon). 
23 de minute le-au trebuit 
studenților pentru a deschide 
scorul în fața unei echipe care 
s-a apărat supranumeric, in
comod mai ales prin jocul la 
ofsaid. Mereu în jumătatea 
de teren adversă, echipa loca
lă și-a început seria situațiilor 
de gol prin Donose (min. 4), 
continuată apoi două minute 
mai tirziu prin Cîrțu. în min. 
10 mingea a intrat in poarta 
lui Liliac în urma unei lovi
turi libere executate de Cîrțu, 
dar golul nu a fost validat 
pentru că. aidoma fazei din 
meciul cu Cipru, de la Limas- 
sol. Cămătaru s-a aflat în 
ofsaid După alte două ratări 
— Cămătaru (min. 11) <d Ți- 
cleanu (min. 19) — Liliac este 
fnvins : Țicleanu a pătruns pe 
partea dreaptă, a centrat Ia 
semiînăițime si CÎRȚU. apă
rut oportun, a reluat cu ca
pul în plasă. Bihorenii (cu 
Grosu nerefăcut) nu pericli
tează deloc poarta lui Lung, 
dar continuă să se apere cu 
dîrzenie și Dină Ia pauză ta
bela nu se modifică, deși Ste- 
fănescu (min. 26) și Cîrțu 
(min. 32 și 42) au fost la un 
pas de majorarea scorului.

La reluare, atacurile craio- 
venilor sînt la fel de insisten
te si dună ce Negrilă (min. 
59) este blocat de Liliac, în 
min. 61 se înscrie al doilea 
gol prin același CTRȚI). care 
a reluat plasat, dună o reuși
tă combinație eu Negrilă. Pe 
fondul atacurilor în trombă 
ale Universității, in min. 69 o 
zvîcnire a Iuf ZARE în ofen-

EMOȚIILE GAZDELOR
PETROȘANI, 16 (prin telefon). 

O partidă. în general, sub ni
velul pretențiilor Diviziei „A", 
cu multe fragmentări ale jo
cului și numeroase greșeli de 
ordin tehnic la „construcții". Si
gur că terenul înghețat mar
cajul strîns practicat („pere
chile" se vedeau de la o poștă) 
au influențat mult calitatea e- 
xecutiilor, dar nu totul poate 
fi scuzabil, mai ales acea lipsă 
de precizie la poartă a echi
pei petroșenene. care in prima 
repriză s-a aflat tot timpul la 
conducerea jocului. în această 
perioadă, ea a avut două i- 
mense posibilități de a înscrie : 
min. 7 — Dina, lovitură liberă 
lateral-dreapta. gafe în lanț ale 
apărării formației F.C. Olt si 
Cura de la nu mai puțin de 
4 m a trimis afară ; min. 43 — 
Dina. lovitură liberă — asemă
nătoare celei descrise mai sus. 
Vizitiu a trimis însă cu capul 
tot afară. O singură fază mai 
clară s-a petrecut în min. Ș0 : 
atunci Stana, urcat în atac, a 
stopat un balon pe piept după 
care a urmat un voleu-bombă 
Si Ciurea a scos uimitor de 
sub „transversală". în tot a- 
cest timp, oaspeții s-au aglo
merat. s-au apărat cu dinții 
(Bumbescu evidențiindu-se la 
duelurile aeriene) si au zvîcnit 
o singură dată pe contraatac în 
min. 35. cînd Iordache a pasat 
lateral către State, dar acesta 
n-a fost suficient de atent

în repriza a doua. Jiul reu
șește deschiderea scorului in

NOROC CU FUNDAȘUL MOICEANU
PITEȘTI, 16 (prin telefon). 

Cînd în secunda 10 oaspeții 
trimiteau acasă balonul de la 
30 m. multi credeau că echipa 
gâlăteană a venit numai să se 
apere. Marea ratare a lui Be- 
jenaru din min. 14. cînd Cris
tian s-a ■ opus excelent, la 12 m. 
amînînd golul, părea un sim
plu foc de paie. Mai ales că, 
în min 16. MOICEANU vine 
puternic din urmă si. cu un sut 
trăznet de la 25 m. deschide 
scorul. Numai că oiteștenii nu 
vor avea o zi ușoară si pentru 
că ei chiar dacă domină, joacă 
modest, dar si pentru că oas
peții contraatacă periculos. Așa 
o fac si în min. 31 ciuli Borali 
sprintează pe stingă, centrează 
perfect si „vulpoiul" ROMTLĂ, 
ajuns dcmarcat, la 14 m, ega
lează cu caim. Ratările piteș- 
tene vor continua si în jepriza 
secundă (Nica — min. 45 si 61. 
Moiceanu — min. 60). portarul 
gălătean scoate si el un gol ca 
Și făcut în min. 66. dar oină 
la urmă defensiva dunăreană 
cedează. în min. 73, la o lovi
tură liberă indirectă de îa 
14 m lovăftescu trimite scurt 
Ia MOICEANU și „tunarul" ar- 
gesan înscrie soiul unei victorii 
chinuite, pentru că finalul a- 
parține oaspeților. Hanghiuc 
deschis ds„. Voicu. în min. 80,

UNIV. CRAiOVA 4 (1)
F.C. BIHOR 2 (0)

Stadion Centra' ; teren curățat do 
zăpadă, dar alunecos ; timp rece ; 
spectatori — circa 12 000 Șuturi : 
18—4 (pe poartă ; 8—2). Cornere : 
11-1. Au marcat : CiRȚU (min. 23, 
61 ,1 76), SANDOI (mîn. 85), res
pectiv ZARE (min. 69), MUREȘAN 
(min. 90).

UNIV. CRAIOVA : Lung - Negrilă, 
Tillhoi, ȘTEFANESCU, UNGUREANU 
— ȚICLEANU (min 79 Săndoi), A. Po
pescu (mîn. 63 Păuna), DONOSE — 
Geolgău, Cămătaru, CIRȚU.

F.C. BIHOR : Liliac - DiANU. Gh. 
Dumitrescu, ZARE, Nițu — Tămaș, 
Mureșan, Biszok, Grosu (mîn. 65 FI- 
LIPj ■ — He, Georgescu

A arbitrat bine M. Niculescu ; la 
linie : G. lonescu țl J. Grama (toți 
din București).

Cartonașe galbene: NEGRILĂ, NIȚU.
Trofeul Petschovschi : 8.
ta speranțe : 1-0 (0-0).

sivă îi surprinde pe „centralii" 
craiovenî si libcro-ul orădean 
înscrie pe lingă Lung ieșit în 
întîmpinarc A fost insă un 
Simplu „foc de paie", pentru 
că în min. 79 CÎRȚU înscrie 
al treilea gol al craiovenilor, 
șutind din unghi închis în col
țul lung, după o combinație 
cu Ungureanu. Ultimele 5 mi
nute aduc aite. două goluri : 
în min. 85 Negrilă sutează pu
ternic, Liliac respinge cu difi
cultate $i SANDOI reia eu 
capul în plasă ; in min. 90 
MUREȘAN înscrie din apro
piere. stabilind scorul final al 
unei partide frumoase, care 
a încălzit tribunele

Gheorghe NERTEA

RISIPITE IN FINAL...
JIUL 2 (0)
F.C. OLT 0

Stadion Jiul ; teren înghețat ; timp 
friguros ; spectatori - circa 3 000.
Șuturi : 14—8 (pe poartâ : 5—3). Cor
nere: 7—2. Au marcat: DINA (min. 
55 - din 11 m) și VARGA (min. 90).

JIUL : Cava’ — P. Grigore, Vizitiu, 
M. Popa, Stana - DINA, Varga, 
MUIA - Cura (min 87 Neagu), 
LASCON1 (min. 89 Stoinescu), BA- 
LUȚA.

F.C. OLT : Ciurea — Bârbulescu, 
BUMBESCU, Câțoi, lonașcu — KALLO, 
FIRANESCU, Eftimie (min. 67 Barbu), 
M. Popescu (min. 33 State) - lor- 
dache, Boriceanu.

A arbitrat bine D. Petrescu ; la 
linie : N. Voinea (ambii din Bucu
rești) și I. Gherqheli (Baia Mare).

Cartonașe galbene ț STANA, IOR- 
DACHE, VIZITIU.

Trofeul Petschovschi : 9
La speranțe : 2-0 (1-0).

min. 55 : Ia acțiunea Iui Las- 
coni, Cățoi ii faultează in ca
reu pe petroșenean și DINA 
transformă lovitura de pe
deapsă. Jocul rămîne la ace
leași cote scăzute, doar finalul 
său devine ceva mai clar si 
cil emoții mari pentru gazde, 
deoarece F.C. Olt și-a adus a- 
minte de jocul ei ofensiv. Ca
val a salvat miracvjos la șu
tul puternic al lui Kallo (min. 
89). pentru ca. în ultimul mi
nat. VARGA (la acțiunea lui 
Stoinescu, proaspăt intrat) să 
consfințească vic'oria muncită 
și meritată a echipei locale.

Stelîan ÎRANDAFIRESCU

F.C. ARGEȘ 2 (1)
DUNĂREA C.S.U. 1 (1)

Stadion „1 Mai" ; teren foarte 
bun ; timp însorit ; spectatori —
circa 7 000. Șuturi : 17—7 (pe poartâ : 
8-4). Cornere : 9—1. Au marcat 8
MOICEANU (min. 16 și 73) șl RO- 
MILA (min. 31).

F.C. ARGEȘ : Cristian — Voicu, 
MOICEANU, STANCU, ROMAN - 
Badea, M. Zamfir, lovânescu — Jurcâ 
(min. 71 Marqelatu), Ignat (min. 67 
D. Zamfir), Nica.

DUNĂREA C.S.U. : Crîstea - PI
SAU, Galan, Anghelineî, Comșa (mîn. 
75 Cernescu) — ROMILA (mîn. 83 
Stroe), lehim, BORALI, Balaban — 
Hanghîuc, Bejenaru.

A arbitrat bine R. Matei ; la linie : 
P. Balaș și M. Bercan (toți din Bucu
rești).

Trofeu! Petschevschi : 9.
La speranțe : 4—0 (1-0).

aiunffe singur în fata etalării, 
dar ratează. Eeienaru si Cer
nescu au si ei două mari o- 
cazîi si gazdele termină meciul 
cii pehii la ceas. O victorie 
grea, mai erea decît credeau 
toti Ditestenii. mai outin an
trenorul Dobrin. care anticipa 
pentru el un meci cu sufletul 
la gură. Si. asa a si fost !

Mircea M. IONESCU



Astă-seară, de la ora 18, la Galați o gală de mare interes

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ LA BOX
8 medaliați la ultima ediție a Campionatelor europene pe afișui reuniunii O JUDECATĂ DREAPTĂ

I
Iubitorii sportului cu mănuși 

din Galați vor avea astăzi, cum 
se spune, o-seară plină. Sala 
sporturilor din orașul lor va 
găzdui, de la ora 18. Drima din 
cele două sale care vor avea loc 
între reprezentativele României 
și R. D. Germane. Interesul lo
calnicilor. si nu numai al lor. 
pentru această gală este De de
plin justificat, tinind seama de 
faptul că antrenorii celor două 
echipe naționale vor urca pe 
rine cei mai buni boxeri de ca
re dispun la ora actuală. Vă 
reamintim lotul din care joi 
dimineață, la cin tarul oficial, 
antrenorul emerit Ion Popa va 
alese formația pentru sala de 
seară : Vasile Ciobanu. Constan
tin Titoiu. Gheorghe Nesoită. 
George Oprișor. Radu Constan-

tin, Eugen Preda, Dragomir Ilie, 
Mircea Fulger. Mihai Ciubota- 
ru. Gheorghe Simion. Doru Ma- 
ricescu. Marcu Marcel, Ion 
Cernat. Gheorghe Preda si 
Teodor Pirjol. Dintre aceștia. 
Titoiu. Ciubotaru. Simion si 
Maricescu sînt medaliați la ul
tima ediție a ..europenelor".

Oaspeții, care au sosit marți 
seara la București, se află de 
miercuri la Galați. Si ei îsi vor 
anunța formația abia dună cân
tarul oficial din această dimi
neață. Ca si în echipa română, 
si în lotul boxerilor din R. D. 
Germană se află. De lingă bo
xeri consacrați, o serie de tineri 
dornici să se afirme. Astfel. 
..Dana" Niels Wiegrefe a luat 
locul medaliatului cu bronz la 
ultima ediție a ..europenelor"

PATINAJUL ARTISTIC IN ACTUALITATE
înaintea concursului de la 

Moscova (21—23 noiembrie) și 
a celui de juniori de la Ka
linin (5—12 decembrie), reuni
rea lotului înseamnă o înfră
țire cu gheața atit de jinduită 
în timpul verii, a tot ce are 
mai de preț patinajul nostru 
artistic la ora actuală. O cursă 
contra-cronometru, pentru a 
putea reduce din decalatul care 
încă te mai desparte de pla
fonul celor circa 1200 de ore 
pe an, necesare astăzi unui 
patinator artistic de talie in
ternațională. în mersul lor 
spre această cotă, copiii ghețli 
se pregătesc cu devoțiune ei 
seriozitate, expunindu-se exi
gențelor de rigoare. Sînt gata 
să plîngă cînd nu .Je iese* 
vreo figură, dar tot ei izbuc
nesc în rîs cînd returul benzii 
de videocasetofon imprimă 
propriilor imagini viteza in
credibilă a lui Chariot din 
vremea cinematografului mut 

Cine a spus că marea perfor
manță întunecă copilăria 1

tUrmire im pap. i) 

mișoara). Sebastian Gheorghin 
(I.E.F.S.) — categoria copii.
Antrenori : I.etitia Făcurăm 
Miclcscu (antrenor coordona
tor). Gheorghe Sallak și Ale
xandru Bărbălău.

După cum se vede, cu ex
cepția lui Ad. Vasile. care 
trebuie să aibă sentimental 
lui... Gulliver in Țara pitici
lor. un lot national de pers
pectivă. Antrenamentele sînt 
dure, insumind in trei ședințe 
de pregătire, cam cinci ore 
pe zi. Patinoarul, cu tribunele 
pustii, cu neonul revărsat din 
tavan, transformînd dreptun
ghiul de gheată intr-un cristal 
cu reflexe albăstrii, cu vocea 
Letiției Midescu, metalizată 
de pilnia difuzorului, destră- 
mînd din cind în cînd (cu ob
servații precise) perdeaua unei 
muzici difuze, fac impresia u- 
nui laborator dintr-un film 
știintiCco-fantastic. întregită si 
de prezența inedită a unui 
operator-video care filmează 
cu sculele lui sofisticate antre-
namentele patinatorilor _ d_omi- 
nați de dezinvoltura și viteza 
de execuție ale lui Adrian 
Vasile. El s-ar putea poticni 
abia la a patra triplă, ceilalți, 
ucenicii, repetă cu sire săritu
rile duble. Seara, tirziu. după 
trei ședințe de pregătire și 
orele de buchiseala a căr
ților de școală. patinatorii 
fac cerc în jurul videocaseto- 
fonului minuit de Vasile O- 
glindă de la Centrul de cerce
tări al C.N.E.F.S.. pentru a-și 
reconsidera, in spirit autocri
tic. cînd este cazul, aportul în 
antrenament. Metoda nu este 
nouă dar. oria contribuita fe
derației intră pentru prima 
dată serios in viața patinajului 
nostru artistic. Letiția Micles
cu susține că datorită acestei 
metode, progresul este rapid, 
concret, micuții dispunind și 
de avantajul ..modelului" pe 
care îl poate servi evoluția 
lui Adrian.

TELEX • TELEX
ATLETISM o în concursul de 

la Bangkok, Liu Yunpeng fltP. 
Chineză) a sărit 2.25m la înăl
țime. La 200 m fete a cistieat 
liliDineza Lydia de Vega cu 24.06.

BASCHET a Echipa Iugoslaviei 
a jucat la Chicago cu echipa 
Universității Illinois de care a 
fost întrecută cu 107—84 (56—47) 
• în meci amical, la Tel Aviv, 
Maccabi a întrecut pe Real Ma
drid cu 108—107.

ÎNOT • La reîntoarcerea din- 
tr-o scurtă călătorie efectuată la 
Los Angeles, unde a testat ba
zinul olimpic, cunoscutul înotă
tor vest-german Michael Gross 
a declarat : ,,Deșl nu este ideal, 
bazinul de la Los Angeles este 
oricum mai rapid ca cel de la 
Roma, unde vara aceasta am 
luptat pentru titlurile de cam
pion european*.

RUGBY • La Bristol, Noua 
Zeelandă a întrecut o selecțio
nată a Angliei de sud-vest cu 
18—6 (0—0).

TENIS • In turneul feminin 
de la Brisbane, în turul doi, Pam 
Shriver a întrecut-o cu 6—2. 6—0 
pe Marcclle. M esker, Barbara 
Potter a dispus cu 6—2, 6—1 de 
Bernette Randall, iar liana Man- 
dlikova a trecut de Pascale Pa
radis cu 6—1. 6—3 • Turneul de 
la Ferrara : Jim Brown — Geor
ges Goven 6—2, 6—3, Sean Braw
ley — Peter Randler 7—6, 6—2. .

VOLEI a Campionatul feminin 
ai Asiei, de calificare pentru 
J.O., cane are loc în Japonia, la 
Fukuoka, a prilejuit, în primele 
meciuri, rezultatele: R.P. Chine
ză — Coreea de Sud 3—0 (5, 4, 
13), Japonia — Taiwan 3—0 (1,
2, Z). R.P. Chineză, campioană 
mondială en titre, este calificată 
de drept pentru J.O.

Ieri la Fraga, la preliminariile Campionatului european

CEHOSLOVACIA - ITALIA 2-0 (00)
• „Finala“

la 30
Stadion Strachov; teren occeptcb I; 

timp friguros: spectatori — circa
40 000. Șuturi: 16—8 (pe poartă: 6-2). 
Camere: 6—4. A marcat: RADA (min. 
65 ți 77 — din 11 m).

CEHOSLOVACIA: Hruska - Jakubec. 
Prokes, Fiola. RADA - CHALOUPKA. 
Zelenski, Stambacher — VIZEK. DA- 
NEK (min. 89 Luhcy). JANECXA.

ITALIA: Bordon - Bergami. Vier- 
chawod, Righetti. CABR1NI — Bogni. 
(min. 75 Antognonî). Dossena. TAR- 
DELU. ANCELOTTI - Rest . Cardano.

A arb-trot bine G. Covteno, (An
glia).

Cartonase galbene: BăBGOMI.
BAGNI.

PRAGA, 13 (prin telefon). 
Italia a pierdut meciul cu 
Cehoslovacia, făcind ca „finala" 
grupei să se joace, după elimi
narea Suediei, intre Cehoslova
cia și România ! Noua echipă a 
Italiei s-a dovedit o formulă 
de compromis între „vechea 
gardă" și cei care urmează să-i 
înlocuiască pe eroii „Mundialu- 
lui" spaniol. In mod curios, pe 
banca de rezerve a Italiei s-au 
aflat și Gentile, și Collovati, și 
Antognoni, și Altobelli. Echipa 
Cehoslovaciei a obținut o vic
torie meritată, atacînd mult mai 
mult poarta unei formații că
reia i-a Intrat în singe specifi
cul defensivei în speranța con
traatacului. Și în aceste condi
ții însă Italia a rezistat pină in 
min. 65 cînd, uzată de o prea 
mare solicitare în defensivă, a 
comis o greșeală copilărească. 
La o lovitură liberă dictată prea 
ușor de arbitru, s-au comis cî- 
teva inexactități în lanț. Expe
diată din lovitură liberă, mingea 
a fost interceptată de cuplul An
celotti-Giordano avansat nere
gulamentar, cei doi s-au auto- 
jenat, Peter Rada a intrat în 
posesia balonului și a înscris 
printr-o pădure de picioare. Al 

F. Rauschning, iar ..ușorul" 
Thomas Schultz a înlocuit tot 
un ..bronz" la campionatele eu
ropene S. Mehnert. Dintre me- 
daliatii ultimelor întreceri con
tinentale au făcut deplasarea la 
Galati 4 sportivi valoroși, care 
continuă pregătirile si pentru 
J.O. de anul viitor. Este vorba 
de Rolf Hunger (mijlocie mică) 
si Ulii Kaden (grea sau super 
grea) — medaliat! cu argint si 
de Dieter Kirchstein (cocos) si 
Henry Maske (mijlocie) — me
daliat! cu bronz. Menționăm că 
cei doi medaliați cu • argint la 
„europene", Hunger și Kaden, au 
cedat în finalele competiției în 
fata campionului sovietic Valeri 
Laptev și, respectiv, în fața 
colosului italian Francesco Da- 
miani. Iată deci doar citeva 
..puncte tari" din formația oas
peților. Așteptăm cu nerăbdare 
si încredere replica boxerilor 
români care si ei au citeva 
.mume* recomandate de rezul
tatele obținute la marile com
petiții internaționale. Ne gîn- 
dim la C. Titoiu. D. Ilie. M. 
Fulger. M. Ciubotaru. Gh. Si
mion. D. Maricescu. dar si la 
tiDerii care au astă-seară un 
bun prilej de afirmare.

Petre HENȚ

REINTRAREA PROMIȚĂTOARE
A LUI STEVENSON

HAVANA, IC (Agerpres). — 
Triplul campion olimpic de box 
la categoria grea, cubanezul Teo- 
fho Stevenson, a participat, re
cent, cu succes la campionatele 
pe echipe ale țării sale, ctstt- 
gind înainte de limită toate me
ciurile susținute. „Mă simt din 
nou in formă și slut hotărit e* 
anul viitor. Ia Los Angeles, s* 
cuceresc a patra medalie olim
pică de aur- — a declarat Ste
ven SOO.

grupei, Cehoslovacia — România, 

noiembrie , la Bratislava
doilea gol a fost marcat de ace
lași Rada (min. 77). El a trans
format un penalty acordat In 
urma unui fault al lui Righetti 
asupra lui Chaloupka.

Italia a jucat bine in primele 
20 de minute ale fiecărei re
prize, cînd a ieșit foarte frumos 
din apărare, dar forma sub orice 
critică a lui Rossi (menținut cu 
totul nejustificat în teren), ca 
și lipsa de experiență a lui 
Giordano au făcut ca bunele 
situații de contraatac — în mo
mentele de totală avansare a 
echipei cehoslovace — să fie 
ratate cu foarte multă ușurință. 
Echipa Cehoslovaciei a făcut un 
joc de mișcare continuă, hâr- 
țuind mereu jumătatea de te
ren italiană. Ea n-a avut stră
lucire în continuarea acțiuni
lor, dar numeroasele centrări 
lobate de Jakubec (de pe dreap
ta) și mai ales Stambacher (de 
pe partea opusă) n-au dus la 
nici un rezultat, in pofida ero-

★
• Echipa DANEMARCEI a în

vins. Ia Atena, selecționata GRE
CIEI cu 2—0 (l—0) (în grupa a 
3-a) și s-a calificat pentru tur
neul final din Franța indiferent 
de rezultatul meciului Luxem
burg — Anglia.
• Mare surpriză la Hamburg, 

în grupa a 6-a: IRLANDA DE 
NORD învinge RF. GERMA
NIA cu 1—0 (0—0) 1 A marcat

WHITESIDE (min. 50). Schu
macher, portarul gazdelor, a 
împiedicat o înfrîngere mal 
severă a campionilor europeni, 
care au jucat foarte slab.

In aceeași grupă, la Ankara. 
TURCIA — AUSTRIA 3—1 
(0—0). înaintea Ultimului meci. 
R.F. Germania — Albania (20 
noiembrie), conduce Irlanda de 
Nord cu il n (golaveraj +3), 
urmată de R.F. Germania 9 p

Zăpada timpurie anunță 
iminenta sosire a sezonului 
alb si a Olimpiadei de la 
Sarajevo. Dacă știrile pri
vind pregătirile organizato
rilor J.O. și ale sportivilor 
sînt încă puține, face vîlvă, 
în schimb, de citeva săp- 
tămîni. „cazul Stenmark". 
După toate probabilitățile, 
celebrul _Ingo“. indiscutabil 
nr. 1 în schiul mondial al 
ultimului deceniu si unul 
dintre cei mai buni slalo- 
miști — dacă nu cel mai 
bun ! — din toate timpurile, 
nu va concura la Sarajevo, 
si nu îsi va putea apăra 
cele două titluri olimpice 
(slalom special si slalom 
uriaș) ciștigate în 1930. la 
Lake Placid. • Ce s-a înfîm- 
plat ?

Chiar din 1930. după Lake 
Placid. Stenmark este po
sesor al asa-numitei „li
cențe B“. acordată de Fe
derația internațională de 
schi sportivilor aflati ■ sub 
contract cu anumite firme 
comerciale. în marea lor 
majoritate firme producă
toare de material si echi
pament sportiv. Este de la 
sine înțeles că acest statut 
privilegiat i-a permis lui 
Stenmark să ciștige bani 
frumoși, intr-atît îneît sue
dezul s-a stabilit (pentru a 
scăpa de rigorile fiscului din 
tara sa) la Monaco, eludînd 
condițiile amatorismului o- 
limpic.

Cu mai mult de un an 
in urmă. Stenmark a cerut 
reîncadrarea sa în rtndul 
schiorilor amatori, posesori 
ai „licenței A*. Dar. asa 
cum a declarat președintele 
federației suedeze de schi, 
Larsson. Stenmark nu a 
putut prezenta federației 
naționale un dosar clar si 
complet asupra tuturor con
tractelor semnate în peri
oada în care a fost posesor 
al „licenței B“.

rilor și detentei insuficiente a 
cuplului Vierchowod-Righetti, 
contemplați de pe bancă de 
Gentile și Collovati. Așa se 
face că atacurile susținute cu 
o anume stereotipie de echipa 
lui Havranek au fost concreti
zate din două lovituri fixe, 
ceea ce spune destul de mult. 
Să notăm că scorul a fost des
chis după o perioadă de 20 de 
minute în care echipa Italiei, 
cu predilecția ei pentru defen
sivă, a pasat cu ușurință, ceea 
ce a făcut ca in această pe
rioadă cehoslovacii să nu poată 
trage nici un șut la poartă. 
Ocaziile gazdelor, rodul unei 
pfensive decise, dar nu prea 
lucidă, ca urmare a mizei, s-au 
produs in min. 20 (Chaloupka), 
31 (Danek — bară) și cam atît. 
Așa s-a Încheiat o partidă as
pră, cu 48 de faulturi (24—24), 
In care cehoslovacii au fost 
superiori prin insistență ofen
sivă, după un joc pe care an
trenorul Havranek îl consideră 
ce! mai bun al echipei sale 
de-a lungul acestor calificări.

loan CHIRILA
In urma acestui rezultat cla

samentul grupei a 5-a arată 
astfel :
1. Suedia 8 5 1 2 14- 5 (+9) 11
2. România 7 5 11 8-2 (+6) 11
3. Cehos. 7 3 3 1 14- 6 (+8) 9
4. Italia 7 0 3 4 3-ÎF (—8) 3
5. Cipru 7 0 2 5 3—18 (—15) 2

(+9). Austria 9 p. Turcia 7 p. 
Alber.: a 2 d. Pentru a se caii 
fica. R.F. Germania are nevoie 
de victorie.
• In grupa a 4-a. Ia Sofia. 

BULGARIA a întrecut ȚARA 
GALILOR cu 1—0 (0—0) prin 
golul marcat de KOCEV.
• în grupa I la Halle : R D. 

GERMANA — SCOȚIA 2—1 
(2-0ț. Din această grupă s-a 
calificat Belgia

★
în cadrul campionatului eu

ropean de tineret au avut loc 
marți cîteva partide decisive 
pentru configurația clasamente
lor în grupe.

Grupa 1. la Jena : RD. Ger
mană — Scoția 1—1 (0—1). Au 
marcat Gnlschow (min. 59) și 
Aitken (min. 13). Clasamentul 
final : I. Scoția 13 p, 2. R.D.

„Cazul Stenmark- a figu
rat pe ordinea de zi a reu
niunii Consiliului executiv 
al F.I.S., desfășurată la 
Berna. în prima săptămână 
a acestei luni. Dună cum 
se știe. Comitetul Interna
tional Olimpic lasă la lati
tudinea federațiilor sportive 
internaționale problemele le
gate de calificarea sportivi
lor pentru Jocurile Olim
pice. Or. la Berna. Consiliul 
executiv al F.I.S. a hotărit 
să nu ceară CI. O. recali
ficarea lui Stenmark în rin- 
dul amatorilor olimpici (în 
aceeași situație se află si 
una din cele mal bune schi
oare ale lumii. Hanni Wen
zel din Liechtenstein). Marc 
Hodler, președintele F.I.S., 
a declarat că decizia a fost 
luată din spirit de echitate 
fată de ceilalți schiori. In
tr-adevăr. dacă Stenmark ar 
fi recăpătat licența de a- 
mator. ceilalți posesori ai 
„licenței B“. de mai mică 
valoare, ar fi acuzat fede
rația internațională de favo
ritism. Nemulțumiți ar fi 
fost, desigur, si posesorii 
■licenței A", care au rezistat 
tentațiilor de a trece Rubi- 
conul si de a se bucura de 
avantajele De care le-a avut 
Stenmark.

Să recunoaștem că jude
cata a fost dreaptă, chiar 
dacă sîntem înclinați, mai 
întotdeauna, să fim de par
tea vedetelor. Ingemar Sten
mark nu va mai fi campion 
olimpic I Si chiar dacă în
trecerile de schi de la Sa
rajevo vor fi mal sărace 
fără suedez — imaginati-vă 
cursa olimpică de 100 m sau 
proba de săritură în lun
gime. la atletism, fără Cari 
Lewis ! — ele vor fi. în 
orice caz. mai curate. Banii 
sînt una si Olimpiada alta...

Vladimir MORARU

!

1

Germană 7 p, 3. Belgia 6 p, 4. 
Elveția 1 p.

Grupa 3, la Corint: Grecia— 
Danemarca 1—0 (1—0). Mai este 
de disputat un joc (Grecia — Un
garia) dar rezultatul acestuia 
nu mai poate modifica ordinea 
echipelor : 1. Anglia 10 p, 2. 
Grecia 6 p, 3. Ungaria 3 p, 4. 
Danemarca 3 p.

Grupa 4, la Blagoevgrad : 
Bulgaria — Țara Galilor 1—1 
(0—0). Au marcat: Țanev (min. 
85) și Paskow (min. 90). Clasa
mentul : 1. Iugoslavia 7 p (4 j), 
2. Bulgaria 7 p (5 j), 3. Nor
vegia 2 p (5 j), 4. Țara Galilor 
2 P (4 j).

Grupa 7, la Malaga : Spania 
— Olanda 1—0 (1—0). A mar
cat: Butragueno (min. 35). Cla
samentul final : 1. Spania 5 p, 
2. Olanda 4 p, 3. Islanda 3 p.

ZURICH (Agerprcs). — Co
mitetul special al Federației 
internaționale de fotbal va a- 
naliza. în cadrul unei reuniuni 
programate la 6 decembrie, 
două propuneri de desfășurare 
a turneului final al campiona
tului mondial, din 1986 din 
Mexic, a anunțat președintele 
comitetului. Joseph Blatter,

Prima propunere prevede 
un prim tur cu patru grupe 
de cite șase echipe, primele 
două clasate urmînd să se ca
lifice în sferturile de finală- 
din această fază meciurile 
devenind eliminatorii. împreu
nă cu meciul pentru locul 
trei, această schemă cuprinde 
67 de meciuri.

A doua formulă de desfășu
rare a turneului final propune 
o schemă cu 52 de meciuri, 
într-o primă fază ar urma să 
fie stabilite șase grupe de 
cite patru echipe. primele 
două clasate se califică mai 
departe (urmînd meciuri eli
minatorii). iar formațiile situa
te pe locul trei în seriile pre
liminare vor participa la un 
turneu de consolare. pentru 
stabilirea echipelor clasate pe 
locurile 9—16.

De asemenea, comitetul de 
organizare va stabili. în cadrul 
aceleiași reuniuni, data de în
cepere a turneului final. ur
mînd să se aleagă între 17 
și 31 mai. a precizat Joseph 
Blatter, adăugind că turneul 
final va dura între 23 si 25 
de zile. La actuala ediție a 
campionatului mondial, a sous 
J. Blatter, s-a înscris pen
tru preliminarii un număr re
cord de țări : 119.
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