
VIZITA OFICIALA Of PRIETENIE 
A StrULUI STATULUI MAURITANIAN, 
MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA
La Palatul Consiliului de Stat 

au continuat, vineri dimineața, 
convorbirile oficiale dintre to
varășul Nieolae Ceaușcscu. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, si locotenent-colonel 
Mohamed Khouna Ould Hai
dalla. președintele Comitetului 
Militar de Salvare Naționali, 
șef al statului Republica Isla
mică Mauritania.

Cea de a doua rundă de con
vorbiri a fost consacrată exa
minării unor probleme majore 
din sfera vieții internaționale.

De ambele părți s-a expri
mat profunda îngrijorare fată 
de încordarea gravă la care s-a 
ajuns In relațiile internațio
nale. In acest context, pre
ședintele Nicolae Ceaușcscu a 
subliniat. în mod deose
bit, pericolul grav pe 
eare-l reprezintă pentru pacea 
lumii amplasarea noilor ra
chete cn rază medie de acțiune 
în Europa, subliniindu-se că 
trebuie să se tină seama de 
voința opiniei publice, a po
poarelor — care nu vor noi 
arme nucleare si care, in mari 
manifestații si acțiuni de masă, 
se pronunță ferm pentru de
zarmare. pentru pace.

Convorbirile între cei doi șefi 
de stat au loc într-o atmosferă 
cordială, de prietenie si înțe
legere reciprocă.

★
Președintele Comitetului Mi

litar de Salvare Națională, sef 
al sta'ului Republica Islamică 
Mauritania. locotenent-colonel 
Mohamed Khouna Ould Hai
dalla. a depus, vineri dimi
neața. o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului si a 
patriei, pentru socialism.

Locotenent-colonel Mohamed 
Khouna Ould Haidalla. pre
ședintele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șef al sta
tului Republica Islamică Mau
ritania. imoreună cn celelalte 
persoane oficiale mauritaniene, 
a vizitat, vineri. Muzeul de 
istorie a Republicii Socialiste 
România.

Distinsul oaspete a fost in
vitat să cunoască expoziția 
„Dovezi ale dragostei. înaltei 
stime si profundei prețuiri de 
care se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu. ale amplelor 
relații de prietenie si colabo
rare dintre poporul român și 
popoarele altor tări“.

Șeful statului mauritanian s-a 
oprit cu atentie si cu admirație 
in fata numeroaselor exponate 
ce ilustrează cu pregnantă vasta 

CEA MAI BUNĂ COMPORTARE A ROMÂNCELOR
LA „MONDIALELE" DE GIMNASTICĂ RITMICĂ

O Doina Stăiculescu și-a confirmat, la Strasbourg, clasa internațio
nală • Sportivele bulgare și sovietice, In prim-planul întrecerii

Exercițiul cu mingea devine, *fn 
interpretarea Doinei Stăiculescu, 
un veritabil „dialog" al campioa
nei cu balonul colorat, mărturie 

a măiestriei ei deosebite.
Foto: I. MIHAICA .

Campionatul de baschet a fost relansat

ASEARĂ, DINAMO - STEAUA 69-66
In pag. 2—3 cronicile turneului masculin de la Oradea

activitate desfășurată de pre
ședintele tării pentru progresul 
României socialiste, pentru ri
dicarea patriei pe noi trepte 
de progres si civilizație, rolul 
său determinant tn creșterea 
neîntreruptă a nivelului de trai 
material d spiritual al po
porului.

An fost examinate eu deose
bit interes vibrantele mărturii 
ale existentei milenare a po
porului nostru. Interesul eu 
care au fost urmărite expona
tele prezentate si-a găsit ex
presia si in impresiile pe care 
șeful statului mauritanian le-a 
consemnat, la încheierea vizi
tei. in eartea de onoare a 
muzeului.

■Ar
Vineri Ia prins președintele 

Comitetului Militar de Salvare 
Națională, șeful statalul Re
publica Islamică Mauritania, 
locotenent-colonel Mohamed 
Khouna Ould Haidalla. a vizi
tat întreprinderea „Electronica” 
din Capitală.

Vizita la cunoscuta întreprin
dere bucuresteană a oferit po
sibilitatea de a cunoaște suc
cesele colectivului de aici, ni
velul tehnic si calitativ ridicat 
al produselor realizate in a- 
ceastă unitate reprezentativă a 
industriei electronice românești.

★
Vineri după-amiază, locote

nent-colonel Mohamed Khouna 
Ould Haidalla. președintele Co
mitetului Militar de Salvare 
Națională, sef al statului Re
publica Islamică Mauritania, 
a primit, la palatul din Piața 
Victoriei, pe șefii misiunilor 
diplomatice si ne reprezentanții 
unor organizații internaționale 
acreditat! in tara noastră, eu- 
care s-a întreținut într-o at
mosferă cordială.

In cea de-a treia rundă de 
convorbiri care a avut loc în 
după-amiaza zilei de vineri, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și locotenent-colonel 
Mohamed Khouna Ould Hai
dalla, președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națională, 
șef al statului Republica Islami
că Mauritania, au reluat exami
narea unor aspecte importante 
ale dezvoltării șl aprofundării 
relațiilor dintre România și 
Mauritania.

O atenție specială a fost a- 
cordată problemelor legate de 
diversificarea raporturilor eco
nomice.

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă cordială, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

Desfășurată la Strasbourg 
(Franța), ta zilele de 10—13 
noiembrie, cea de a 11-a edi
ție a Campionatelor mondiale 
de gimnastică ritmică s-a în
cheiat cu succesul net al gim
nastelor bulgare și sovietice, 
sportive care au cucerit (cu 
excepția locului 3 la ansam
bluri) toate medaliile I După 
cum sublinia presa franceză, 
singura sportivă care a reușit 
să se apropie, prin valoarea 
exercițiilor prezentate, de 
concurentele bulgare și sovie
tice a fost gimnasta româncă 
Doina Stăiculescu. situată oe 
locul 6 la individual compus 
și calificată In trei finale. Am 
solicitat-o pe MARLA GÎRBĂ, 
antrenoarea coordonatoare a 
lotului reprezentativ al Româ
niei. să ne vorbească despre 
competiția de la Strasbourg.

— Cum ați caracteriza a- 
ceastă ediție a campionatelor 
mondiale 1

— După opinia mea, cred că 
întrecerea de la Strasbourg, nu 
numai prin cele 13 note ma
xime acordate, ci prin evoluția 
in sine a muitora dintre com
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Mline, pe stadionul „23 August44, In C. E de rugby?

ROMÂNIA - U.R.S.S., 0 PARTIDĂ DE CEL
lente. „Campania* europeană aNu s-au stins încă ecourile, 

cu totul favorabile, produsa de 
strălucita victorie a rugbyștilor 
tricolori asupra reprezentativei 
Tării Galilor (24—6). Partida 
admirabilă, de o mare calitate 
(ta ceea ce-I privește pe rug- 
byștli noștri) va rămine gra
vată ta memorie. Dar meciul 
cu rugbyștii din Wales a in
trat de-acum ta istorie...

Echipa României — care joacă 
un rol de frunte în campiona
tul F.I.R.A. cucerind. în ulti
mul deceniu, de patru ori fai
moasa ..Cupă“-challenge. pusă 
In ioc de Federația franceză 
(succesele românești purtind 
următoarele date : 1975. 1977, 
1981. 1983) — atacă noua ediție 
a întrecerii de pe poziția de 
campioană. Ambitiile-i decla
rate sînt. deci, dintre cele mai 
mari și recomandările exce- 

Astăzi, in etapa a 13-a a Diviziei „A“ de fotbal

DERBYUL SE JOACĂ LA SLATINA, 
UNDE EVOLUEAZĂ LIDERUL

P La Bacău, gazdele vor să urce, bihorenii să nu piar
dă podiumul P La București, campionii sint favoriți, 
dar mureșenii nu uită că anul trecut au pierdut greu 
pe „Dinamo" p La Hunedoara, Corvinul și F.C. Argeș, 
două echipe care încearcă să fugă de „zona minată*1 
P La Galați, craiovenii „merg” la victorie, deși gazdele 

nu vor să ajungă „lanterna” P Rapid e gazdă, dar se 
teme de acest ...0—4 al ieșenilor, de miercuri P La 
Ploiești, Petrolul speră să scape de ultimul loc, F. C. 
Baia Mare vrea sâ confirme „seria invincibilă” de 5 eta-

CLASAMENT
1. STEAUA 12 I f 3 26- 9 17
2. Sportul stud. 12 7 2 3 21-10 16
X F.G Bihor 12 « 3 3 20-16 13
4. Politehnica • 12 3 3 2 12-10 12
5. Univ. Craiova 11 6 2 3 20*10 14
6. F.G OH 12 4 S 3 11- 9 13
7. A.S.A. Tg. Mureș 12 5 3 4 15-15 13
8. F.G Baia Mare 12 5 3 4 15-17 13
9. Dinamo 9 5 2 2 15- 8 12

10. Jiul 12 5 2 5 11-14***
11. S.G Bacâu 12 5 2 5 17-10 12
12. Rapid 12 4 3 5 12-12 11
13. Corvinul 11 3 3 5 13-14 9
14. F.G Argeș 11 4 1 6 12-14 9
15. Chimia 12 3 3 6 10-18 9
16. C.S. Tîrgoviște 12 1 5 6 8-17 7
17. Dunârea C.S.U. 12 1 5 6 3-12 7
18. Petrolul 12 2 2 8 10-23 6

petitoare, a atins perfecțiunea, 
această apreciere suind in ve
dere atit ansamblurile, cit și 
concursul individual. Specia
liștii se întreabă, pe bună drep
tate : se va putea face oare 
ceva mai qreu și mai frumos 
decît la aceste „mondiale" ? in 
ce direcție se va produce pro
gresul 1 Fără îndoială, prota
goniste au fost, așa cum era 
de așteptat, gimnastele bulgare 
și sovietice, dar o excelentă 
impresie au produs, de ase
menea, Doina Stăiculescu și

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)

PATINATORI ROMÂNI
PESTE HOTARE

Patinatorii noștri artistici sînt 
angrenați la sfirsitul acestei luni 
în două mari concursuri Interna
tionale. Astfel. Adrian Vasile 
(campionul tării) si Marius Ne
grea se vor alinia la marele con
curs de la Moscova (22—28 no
iembrie). socotit ca o avanpre
mieră a „europenelor- de anul 
viitor. Ei vor fi însoțiți de an- 
trenoarea Letitia Miclescu si de 
arbitrul intemationa Nicolae 
Bellu. în aceeași perioadă se va 
disputa la Berlin „Cupa săbiilor 
albastre-. Tara noastră va fi re
prezentată de Bogdan Krutii. a- 
slstat de antrenorul său Dezide- 
rîu Czainer. Ca arbitru va fi
gura Marilena Șuteu.

trlcolorflor a Început aub bune 
auspicii la 30 octombrie, prtn- 
tr-o detașată victoria asupra 
_XV“-lui Poloniei (31—0). dar 
meciul eu echipa Uniunii So
vietice Intră lntr-o cu totul 
altă categorie, deoarece M ad
versarul — redutabil — vi
zează o poziție de frunte tn 
clasamentul european. Așadar, 
partida de mline (reamintim, 
stadionul „23 August*, era 
14,30), a 154-a dta palmaresul 
tricolorilor, se anunță aspră, nu 
lipsită de dificultăți pentru 
sportivii noștri. E drept că ei 
au clstlgat oină acum toate 
cele șapte întîlniri directe cu 
rugbyșții sovietici, dar de fie
care dată mal greu sl după 
confruntări nu lipsite de... sus
pans Să ne amintim doar de 
ultima partidă, cea de la Kiev,

pe P La Rm. Vîlcea, Chimia știe că Sportul studențesc
ține să se reabiliteze 0 La Petroșani, Jiul are prima 

șansă, tirgoviștenii — varianta surprizei.
PROGRAMUL ETAPEI

- F.C. BAIA MARE
- SPORTUL STUDENȚESC
- C.S. TIRGOV1ȘTE

Bacău : SPORT CLUB - F.G BIHOR
București : DINAMO - A.S.A. TG MUREȘ

(stadionul Dinamo)
Hunedoara :: CORVINUL - F.G ARGEȘ
Slatina : F.C. OLT - STEAUA
Galați : DUNĂREA C.S.U. - UNIV. CRAIOVA
București : RAPID - POLITEHNICA IAȘI

Ploiești :
Rm. Vîlcea 
Petroșani :

Toate partidele vor începe la ora 14.

(stadionul Republicii — meci televizat) 
PETROLUL " “ -------
CHIMIA 
JIUL

Toata partidele vor Începe la ora 14. i

Căzută, în unele județe din belșug, zăpada a venit, ca niciodată, 
în întîmpinarea etapei de iarnă a celei de o 4-a ediții o marii 
competiții sportive naționale ,Daciada“. Deschiderea oficială o pro
gramat astfel nu numai tradiționalele întreceri de cros, tenis de 
masă, șah, handbal sau popice, ci și numeroase competiții specifice 
sezonului alb — la sâniuș, șchi, patinaj, în special, ca sâ nu mai 
amintim de acțiunile turistice desfășurate în decorul de Iarnă at 
acestui noiembrie.

Temperatura se menține scăzute, zâpado este, cum se spune, 
„numai bună”. Un motiv în plus pentru ca acest sfîrșit de sâptămină 
să aducă, pretutindeni, pe pirtii șl patinoare, pe derdelușurl cit mal 
mulți copil, tineri și oameni ai muncii, _ la starturile „Doeiadel de 
iornă. Așteptăm vești din toate județele țârii I..

Foto : Dragos NEAGU

1

MAI MARE INTERES
ctad noștri imhi impus fi* 
nalmento (15—W). dar dup* 
cite eforturi I—

8e apune că o echipă care 
dstlgă nu m schimbă. SL te* 
tuși. JCV*-le nostru reprezen
tativ va suferi modificări im
portante Toate motivate de 
ușoare accidentări in partida 
eu Tara Galilor de ușoare in
dispoziții ale foștilor titulari, 
antrenorii V. Irimeseu si Th. 
Rădnlesou dorind să prezinte 
ta teren, tn fata selecționatei 
U.R.S.S.. oamenii cei mai apU 
de a furniza un loc de bună 
calitate. Fundaș va fi A. Dinu, 
de la Vulcan, cel care a jucat 
si contra Poloniei : pe aripă.

Dîmitrie CALLIMACHI

(Continuare in pap. a 4-a)



Ce se infîmplâ cu o echipa de volei cindva fruntașă ? Divizia 44 de baschet mase

ÎN LOC SĂ STRĂLUCEASCĂ, FARUL PÎLPÎIE...
Constanta a fost si râmîne un 

ruternic centru al voleiului femi
nin românesc. Fiiotul că de ani 
de zile există un „derby- local 
între două divizionare -A” —
J arul sl Chimpcx — spune foarte 
mult despre ' pasiunea pentru a- 
cest snort a tinerelor constăn- 
tenee. Mal mult, echipa Farul a 
fost angajată permanent in lupta 
pentru situarea oe podiumul de 
onoare al campionatului, asoi- 
rind. uneori îndreptățit, chiar la 
titlu. Dar Farul, oea de acum, 
nu mal .Strălucește", ci pîlpîie. 
Dună ce anul trecut cedau me
daliile de argint. iată-le acum 
pe elevele antrenorului Dorin Ji- 
taru In trista postură ca. după 
patru etape (două pe teren pro
priu) din actualul campionat, să 
nu aibă la activ nici o victorie. 
Ce se intîmnlă cu această e- 
chipă ?

lată ce spun cîteva persoane 
avizate. Antrenorul Dorin Jitaru : 
.Sintem fn situația să jucăm cu 
sase trăgătoare, fără nici o ri
dicătoare — Margareta Lălut si 
Doinita Popescu fiind acciden
tate. Prima se pare că va lipsi 
mai multă vreme, iar cea de-a 
doua parcurge o perioadă de re
facere ceva mai lungă, poate si 
din cauza ei. In aceste condiții, 
avem mari fluctuații in găsirea 
formulei de echipă de la'un meci 
la altul. Tinerele jucătoare pe 
care Ie folosim, cu dublă legiti
mare la C.S.S. si la Farul, au 
dificila misiune de a participa si 
in campionatul de junioare. cu 
rigorile respective si cu obiecti
vele propuse de unitatea școlară 
din care provin. Avem convin
gerea că putem depăși cu forțele 
noastre momentiil greu prin care 
trece echipa*.

Împreună eu Gulniza Galii să ne 
reprofilăm ad-hoc fn coordona
toare de joc, pentru că nu a- 
vem ridicătoare. Sint mîhnită de 
modul în care colega noastră 
Doinita Popescu tratează pregă
tirea. In general, si mai nou... 
refacerea după accidentul suferit. 
Tinerele colege provenite de la 
C.S.S. (profesor Petre Badea) nu 
s-au eliberat încă de mentalitatea 
de «jucătoare de rezervă». Acum, 
dar mai ales în viitorul nu prea 
îndepărtat ele vor trebui să ducă 
greul echipei. Or. cu maximum 
două antrenamente pe săptă- 
mînă la echipa de senioare Fa
rul. nu se prea poate. Intr-o oa
recare măsură ne afectează si 
plecarea Iulianei Enescu... Mal 
este ceva : Încerc o mare amă
răciune gîndindu-mă că peste nu 
prea multă 
voi Încheia 
tionalâ. dar 
ml-a trecut 
produce fntr-o astfel de atmosfe
ră. Si parcă aceasta este ampli
ficată si de faptul că la greu 
ne-a cam uitat toată lumea, a- 
ceeasi lume care, nu demult, 
«defila» cu noi*.

vreme. firesc. Imi 
activitatea competi- 
niei un moment nu 
Drin can ei se va

central : promovarea a 
multor Junioare in prima 
dar trebuie Înțeles că nu 
cere prea mult, deocam-

Maria Enache. cănitanul echi
pei : „Am ajuns in situația ca.

Prof. Petre Badea : „Noi, cei 
de Ia CJS.S.. încercăm să aju
tăm. firește prin preeătirea Ju
nioarelor noastre, echipa Farul. 
Dealtfel, acesta este si obiectivul 
nostru 
ctt maî 
echipă, 
putem
dată, de la aceste fete care, spre 
exemplu, după meciul de sîm
bătă. Ia Constanta cu echipa 
C.S.S.. au plecat la Bacău, au 
ajuns acolo la ora 2.30 noaptea, 
au Jucat duminică dimineața cu 
echipa Farul si au revenit dumi. 
ni că seara acasă. Este cam mult.

0 NOUĂ ETAPĂ IN DIVIZIA „A" DE VOLEI
Astăzi și mîlne stat programate 

partidele unei noi etape in cam
pionatele primei divizii de volei. 
Etapa a 6-a la masculin cuprinde 
cîteva întîlniri demne de interes, 
capul de afiș deținîndu-1 jocurile 
din Capitală. Iată 
zintă clasamentul :

Dinamo 
Steaua 
Explorări 
Tractorul 
„U“ Craiova 
Elco-nd Zalău 
Știfnța-Motorul 
Calculatorul
ASA Electromureș 
C.S.M.U. Suceava 
C.S.U. Alumina 
Relonul

cum se pre-

C.S.U. ALU- 
SUCEAVA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. 
12.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

O 
0
1
2
2
3
3
3
3
4
4
5

5: t 10 
5: 4 10 
3:9 9 
2:8 1 
0:11 0 
1:11 7 
9:12 7 
0:12 7 
7:13 7 
9:13 0 
0:13 0 
5:15 5 
Bucu-

5
5
4
3
3
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0

PROGRAMUL ETAPEI 
reștl î DINAMO — CACUZATO
RUL BUCUREȘTI (sîmbătă, sala 
Dinamo, ora 17) și STEAUA — 
TRACTORUL BRAȘOV (sala Flo- 

' ‘ “ 11), Baia
ELCOND 

ȘTTIN- 
UNIVER- 

Piatra

MUREȘ, Oradea : 
MINA — CJS.M.U.

★
In etapa a 5-a ■ campionatu

lui feminin, cu excepția partidei 
din București, toate celelalte 
prezintă importanță pentru fie
care dintre cele 10 competitoare.

Iată clasamentul :
1. Dinamo
2. Universitatea
3. Chimia
4. C.S.U. Galați
5. Calculatorul
6. Știința
7. Chlmpex
8. FI. roșie
9. C.S.M. Libert.

10. penicilina
11. Maratex
12. Farul

PROGRAMUL 
stanța : FARUL _•

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4

O
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4

2:3 8
B: 3 7 
0:4 7 
î: 57 
3:7 6 
1: 7 6 
7:8 6 
5:8 6 
5: 7 4 
l: 6 4 
3:12 4 
1:12 4
Con-

reasca, duminică, ora 
Mare : EXPLORĂRI — 
DINAMO ZALAU ți 
ȚA MOTORUL — 
SITATEA CRAIOVA, 
Neamț : RELONUL SAVINESTT 
— A.S.A. ELECTROMUREȘ TG.

4
3
3
3
2
2
2
2
1
1 
0

4 0
ETAPEI

__ _______— CHIMIA RM. 
VILCEÂ șl CHLMPEX — CALCU
LATORUL BUCUREȘTI Galați : 
C.S.U. — ȘTIINȚA BACAU, Iași : 
PENICILINA — FLACARA ROȘIE 
BUCUREȘTI, Sibiu ! C.S.M. LI
BERTATEA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA, București : DINAMO 
— MARATEX BAIA MARE (sala 
Dinamo, duminici, ora 10).

VACANȚA MÎINE

DE IARNA
1983-1984

I.T.H.R. BUCUREȘTI ofe
ră posibilitatea elevilor ți 
studenților să-ți petreacă 
vacanța de iarnă in sta
țiunea EFORIE NORD.
• cazarea se asigură 

in hoteluri de eat I
• masa la restaurant 
De la Eforie Nord se

pot organiza excursii 
ADAMCLISI, HISTRIA, 
monumentele istorice 
nordul Dobrogei.

Amatorii de înot
posibilitatea de a practica 
acest sport In piscina aco
perită din cadrul comple
xului AGIGEA.

la 
la 

din

CRI

In plus. In echipa C.S.S. si Mi- 
rela Cazangiu si Mireia Nistor 
joacă ceva, iar la Farul — alt
ceva. Poate n-ar fi prea rău. dar 
să nu uităm că sint totuși ju
cătoare în formare*.

In timpul documentării noastre 
s-au organizat discuții si analize 
la nivelul CJ.E.F.S. Constanta 
Drivind situația deloc Plăcută a 
echipei feminine de volei Farul. 
Iată relatarea secretarului 
C.J.E.F.s, Dumitru Pana.it : .Ce 
să mai ocolim adevărul ?! Princi
pala cauză a declinului voleiba
listelor de la Farul este lipsa 
de pregătire, mai ales cea din 
vară, de aceasta făclndu-se vi
novat!. deopotrivă. antrenorul 
Jitaru sl conducerea clubului 
Farul. Aceasta din urmă a fost 
prea îngăduitoare in multe ori- 
vinte. In principal In controlul 
modului fn eare se efectuau pre
gătirile echipei. In rezolvarea ur
gentă a aț^iudinii fată de ore- 
gătire a lucătoarelor Doinita Po
pescu. In principal, a Elenei Ca- 
radima sau a Gabriele! Vulpe. 
De asemenea, nu s-a găsit solu
ția optimă în ce privește cola
borarea cu C.S.S Restul sînt 
probleme minore".

fiecare dintre cei to- 
oănerea a 

precari 
ferme ta 
ales in- 
eare au

Așadar, 
lidtati i 
subliniat 
sl lipsa 
depistarea 
lăturarea 
condus la 
Trebuie _ ___ _______ ______
încă mai este timp să Ce oprit 
declinul Farului. Să 
chinei cît mai rapid 
lucirea de altădată. ___
punct de vedere să-i dăm deplină 
crezare antrenorului Jitaru. care 
confirmă că dispune de resursele 
necesare unei astfel de redresări.

să-si spună 
pregătirea 

atitudinii 
și mai 
cauzelor 

declinul echipei Farul.
ca. măcar acum, cînd

1 se dea e- 
Dosibil stră- 

Din ©cest

Mihail VESA

ORADEA, 18 (prin telefon). — 
Un public numeros și entuziast 
a umplut vineri Sala sporturi
lor din localitate, unde s-a des
fășurat tradiționalul derby al 
campionatului national de bas
chet, meciul DINAMO — STEA
UA. La capătul unui joc, în 
care evoluția scorului a ținut 
permanent trează atenția spec
tatorilor. victoria a revenit e- 
chipei Dinamo cu 69—66 (31 — 
35). In felul acesta, scorul par
tidelor directe a devenit 1—1. 
ceea oe face ca disputa pentru 
titlu să rămînă deschisă.

în initîlnirea de azi (n.r. ieri). 
Steaua a ales o tactică sur
prinzătoare, folosind aproape 
ta exclusivitate atacurile po
ziționale, „lungi”, adică exact 
ceea oe convenea adversari- 
lor (menționăm că în repri
za I Steaua a avut un singur 
contraatac). Evoluția scoru
lui a fost multă vreme favo
rabilă stelștilor, dar nu la 
diferente mari (15—9 tn min. 
7. 21—15 in min. 11, 51—47 tn 
"țin. 29). Campionii țării — 
dina mo vi știi — avîndu-1 pe Dan 
Niculescu în vervă deosebită, 
au refăcut însă micul handicap, 
Și ta min. 33 conduceau cu 
60—56. Apoi s-a ajuns la scor 
egal, dar în ultimul minut e- 
levii tai Gh. Novac au izbutit 
Sc s*1 desprindă au 3 puncte 
(69—66), avantaj pe care l-au 
păstrat ptaă la fluierul final, 
în general, s-a jucat crispat, 
ier ta repriza secundă, in ul
timele 10 minute, nervos, ar-

bttrii G, Dutka sl Al. Guță 
(care s-au achitat bine de o 
misiune dificilă) trebuind să 
potolească spiritele cu faul
turi tehnice (Al. Vinereanu și 
antrenorul Gh. Novac la Di
namo. P. Brănișteanu și an
trenorul M. Nedef la Steaua). 
Au ieșit pentru 5 greșeli per
sonale : Vinereanu de la în
vingători. Gh. Oczelak și Brâ- 
nișteanu de Ia învinși. Au În
scris : Niculescu 30, Vinereanu 
II, Braboveanu 7, Popa 8, Uglai 
5. David 8, Ivascencu î. pentru 
Dinamo, respectiv Ermurache 21, 
Opșitaru 11, 
9, C&pușan 
Szabo 4.

în meciul 
țiile I.C.E.D, 
(45-35) - 
pasionant de echilibrat, 
din păcate, presărat cu 
teste și vociferări (V. Suciu a 
fost sancționat cu fault tehnic). 
Au înscris : Ardelean 21, Gră- 
dișteanu 19, Pogonaru 10, Car
pen 13, Mihalcea 6, Voicu 
2, pentru I.C.E.D.. respectiv 
Caraion 24. Mihuță 17, Dăescu 
2, Ciochină 2, Becea 2. Bulan- 
eea 2. Dumitrii 2, Sipos 9, Su
ciu 10. Au arbitrat: A. Mihai 
si N. Georgescu.

C.S.U. BRAȘOV — „U“ CLUI
N’APOCA 80—75 (41—38). Pri
ma surpriză a turneului s-a 
datorat randamentului mai slab 
al cluienilor. dar si ambiției 
brașovenilor.
a fost 
pentru 
72—71

Oczelak 10, Cernat
5, Br&nișteanu 6.

precedent, forma
și RAPID—71—70 

au oferit un
pro

Finalul meciului 
captivant: de la 71—66 

C.S.U. s-a ajuns la 
(min. 39) oentru „U“.

în ull 
scrise I 
decis I 
sov. I 
unor I 
formal 
scris :l 
Csendl 
7. Zoi 
învingi 
Rotarii 
Nicoaa 
Au cJ 
N. Gj

ac.J 
CANiq 
C.S.U.I 
(33—541 
de 16 I 
părea I 
voareal 
levii 11 
intr-o I 
urmării 
Victorii 
două J 
cial d| 
si Tari 
chipierl 
torie. I 
Tarău 
15. ZăJ 
Zdrengl 

. respect]
Bretz 1 
Serbănl 
oetent I 
si A. ț 

Celei 
coxsi 
CA »!
NAMO 
BUCUR

PRIMII ÎNVINGĂTORI ÎN ÎNTRECERILE
GIMNAȘTILOR JUNIORI

BAIA MARE, 18 (prin telefon). 
In Sala sporturilor din locali
tate au Început campionatele 
naționale de gimnastică pentru 
juniori, primii care au intrat in 
focul disputelor fiind glmnaștii 
șl gimnastele de la cat. IV. Iată 
rezultatele Înregistrate : masculin 
— cat. a IV-a : Cătălin Mirean 
(C.S.S. Brașovia) 56,90 p, Florin Stroia — -.. .
Florin 
55,825 | 
Arad) 
Arad) 
(C.S.S.
a III-a _ ______
7 Dlnamo) 56.40 p. Radu Sideris 
(C-S.S. 2 Buzău) 56,15 p, Gabriel 
Manta (C.S.S. Brașovla) 56,00 p, 
Cosmin LIcaclu șl Adrian Cătă- 
nolu (C.S.S. 7 Dlnamo) 55,90 p. 
Adrian Gall (C.S.S. Bistrița) 55.85 
p ; cat. a n-a : Nlcolae Beje- 
naru (C.S.S. 7 Dlnamo) 56,75 p, 
Marian Teodorescu (C.S.S. 7 Dl-

(CLS.S. Timișoara) 56,70 p.
Purja (C.S.S. 1 Oradea)

p. Florin Resmireș (C.S.S.
55,475, Ion Nicolae (C-S.S. 
54875 p. Minai Gbeorghe

7 Dinamo) 54.850 ; cat. 
Petrică Pătăluță (CSS.

„PîlEMWl SPIRANTILOR"
Miine dimineață se va desfă

șura. oe hipodromul din Ploiești, 
Denultimul Dremlu clasic al anu
lui : -Premiul speranțelor”, re
zervat alutorilor de antrenori, cu 
o Dartd doare selectă, in frunte 
cu Trifoi, dstlcătorul Derbvulul 
■83. Catren. Sadău. Herlea sl al
ții. Luota va fi aDrlEă. deoarece 
toți conducătorii doresc să-si în
scrie numele ta oalmaresul a- 
cestd orobe de semifond. Td 
mîlne se va desfășura sl ultima 
probă rezervată amatorilor. ta 
eare se vor întrece cei doi li
deri al clasamentului. L Stoices- 
cu sl H. Serban. centru dstlga- 
rea titlului de camnlon pe anul 
1983.

în reuniunea desfășurată 1ol 
duoă-amiază. D. Todută. ta re
venire de formă, a reușit două 
victorii : cu Tenor, ta Drioclnala 
cursă a zilei, sl Cusurgiu, care 
de dnd este condus de M. Iorea 
s-a transformat mult ta bine. 
Tincuta. cu I. Oană tntr-un fi
nal de exoeotie. a reușit să 
smulgă un can oe ootou Rene- 
titieL Neerut. benefidind de con
ducerea Iul N. Simlon. care a 
atacat De Dartea odusA a tribu-

cistieat Drobleme.
De asemenea sl Hematita. cu R. 
Costlcă in sulky. Cursele rezer
vate 1 anilor au revenit lui Va
tra. ____? __  2 2
confirmlnd forma bună 
se află, si lui Sueău. 
final de cursă fi erată 
din fondistil generației.
mttru reușind să-1 stăoinească eu 
brio.

pensionara Iul G. Solcan 
In care 

al cărui 
ca unul
M. Du-

în Divizia “ de ten

SlMBATĂ
FOTBAL, stadionul Giulești, ora 12 : Rapid 

Iași (speranțe).
TENIS DE MASA. Sala Progresul, de la ora 17 : Progresul 

IJJR.U.C. — Universitatea I Craiova (A, m), Progresul IJJl.UX. 
— C.S. Arad (A, f).

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Vatra (Sandu) 1:35.5. 2. Ro- 
vin. Cota : dat 2. ord. U. Cursa 
a n-a : l Cusurgiu (M. Iorea) 
1:38,1. 2. Mantu. Cota : elst. 1.x. 
ord. 14. ev. Închis. Cursa a III-* i 
1. Hematita (Costlcă) 1JS.2. 2.
Hublou. 3. Graur. Cota : elst. 8. 
ord. 12. ev. 38. ord. triplă 1205. 
Cursa a IV-a ; ț.
(Simton) 1:33.3. 2.
3. Tustea. Cota : 
ord. 5. _
Cursa a V-a 
1:30.3. 2. Vidln. 3. Sondai. Cota : 
cist. 5. ord. 19. ev. 54. ord. tri- 
Dlă «L Cursa a Vl-a ( L Sueău 
(M. Dumitru) 1:42.3. 1. Oazan, 
3. Fenol. Cota: elsL 7. ord. în
chisă. ev. 27. ord. trlolă Închisă, 
triplu 2—4—6 530. Cursa a VII.» : 
1. Tincuta (Oană) 1:31.2. 2. Re
petiția. Cota : dst. 1. ord. 21, 
ev. 12.

Neerut 
Julieta. 

___ _________ _ dst. 5. 
ev. S3 ord. trlnlă 336.

1. Tenor (Todutâ)

Politehnica

DUMINICA
FOTBAL. Teren Autobuzul, ora 11 î Autobuzul — Șoimii 

IPA Sibiu ; teren Automatica, ora 11 : Automatica — NUra- 
monia Făgăraș ; teren Progresul, ora 11 : Progresul Vulcan
— ROVA Roșiori (meciuri din div. »B*) ; teren Viscofil, ora 
11 : Vlscofil — Mecanică fină Steaua ; teren Tehnometal, 
ora 11 3 Tehnometal — Danubiana ; teren Aversa, ora îl : 
Aversa — flacăra roșie ; teren ICSIM, ora 11 a ICSIM — 
Abatorul (meciuri din div. „C").

handbal. Sala Floreasca, ora 3,30 : Progresul București — 
Hidrotehnica Constanța ; sala Rapid, ora 1130 : Rapid — Chi
mistul Rm. Vîlcea (meciuri ta „Cupa de toamnă-).

RUGBY. Stadion ^23 August*, ora 14.» : România — U.R.S.S.
TENIS DE MASĂ Sala Progresul, de la ora • : Progresul 

IJ.R.U.C. — Universitatea I Craiova (A, m). Progresul LLR.UX.
— Câ. Arad (A, f).

A. MOSCU

namo) 56,10 p, Marian ' Stolcan 
(CLS.S. Reșița) 55,60 p, Radu 
Bora (C.S. Arad) 55,55 p, Marius 
Tobă (C.S.S. Reșița) 55,45 p, Ti- 
b»rtu Toth (C.S. Arad) 55,35 p ; 
cat. I : Marius Gherman (C-S.S. 
Sibiu) " ~ —
(CS.S.
Adrian Sandu (C^J. Sibiu) 55,30 
?, Giani Murariu (C-S.S. Lugoj)
54.95 p, Claudiu Vlnerean (CSS. 
Sibiu) 5335 p. Ion Deoeșl (C^5. 
Brașovla) 5345 p ; feminin : cat. 
a IV-a -> Nlcoleta Anatanu 
(C-S.S. Constanța) 1SJ5 p, Ga
briela Potoroacă (S.C. Bacău)
16.95 p, Liliana Standu (C^S. 
Triumf) 25,90 p. Luminița Xfis- 
cenco (C.S.S. Cetate Deva) 25,70 
p, Diana Bostan (C.S.S. Focșani) 
36,55 p, luliana Rață (C.S^. 
Onești) 25,45 p ; cat. a ITI-a : 
Augustina Badea (CS.S. 2 Buc.) 
87,70 p. Celestina Popa (Petrolul) 
27,60 p, Alina Joc (C.S.S. Ce
tate) 37,50 p, Mariana Bratu 
(C.S.S. 2 Buc.) 27,45 p, Marlnela 
Cimpoeru și Emilia Popovici (Ce
tate) 37,05 p : cat. a n-a : Au
relia Dobre (C.S.S. Dinamo) 38.80 
p, Daniela Slltvaș (Cetate) 38.60 
p, Mădăllna Tănase (C.S.S. Ga
lați) 38,40 p, Lidla Rănea 37,30 p. 
Elena Tlron (C.S.S, Sibiu) 17,25

Cecilia Joc (Cetate) 37,10 p.

MECIURI ATRACTIVE

55,85 p, Csaba Vagași 
Gheorghenl) 56,40 p.

PESTE 400 DE CONCURENȚI
LA FINALELE REPUBLICANE
DE JUDO ALE JUNIORILOR

finalele acestei

PROBLEMATICA EDUCATIVĂ A SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ
ConslUul municipal pentru educație fizică ți aport, ta cola

borare cu Centrul de perfecționare a cadrelor din- mișcarea 
sportivă ți Centrul de Cercetări al C-N-EJ.a, sub auspiciile 
Universității Culturaj-Știlnțlfice din București, organizează luni. 
11 noiembrie 1963, la orele 12,30, ta sala ^>aCes*. a IV-a masă 
rotundă condusă de cont dr. Nlcu Alese cu tema 5 «Fair
play-ui — criteriu ți condiție a purității morale a Întrecerii 
sportive ; valențele ți implicațiile morale ale performanței 
sportive contemporane".

Partlctpă la dezbateri Nlcolae Stancu, președintele Consiliu
lui municipal pentru educație fizică șl sport București, Victor 
Băndulescu ți Călin Antonescu, ziariști șl prof. Cristian 
Țopescu.

Campionatul primei divizii de 
tenis de masă a intrat in linie 
dreaptă, astăzi si miine tind 
programate meciurile din cadru: 
penultimei etape a returuhiL

Dacă fn Ir. trecerea masculină 
conturile sînt Încheiate, jucătorii 
de Ia Universitatea Craiova a- 
flîndu-se. detașa ti. ta frunte si 
tind virtuali campioni, decizia 
ta competiția feminină se va a- 
mtaa desigur. Dină ta ultima 
rundă, cu oonditîa ca cele două 
pretendente la titlu. MILMC CPL 
București sl C.S. Arad (care ae 
află la egalitate de puncte în 
fruntea clasamentului) să cîstiee 
ta deplasare. Astfel, bucuresten- 
cele vor evolua la Bala 
cu F AIM AR. victoria lor 
previzibilă dar nu simplă, 
dacă avem în vedere că 
Cheler, Carmen Găgeatu < 
lesele au avut un sezon 
marcat de cîstigarea -Cunei Ro
mâniei" si a campionatului de 
lunlori. La rîndul lor. Magda- 

Leszay. Gabriela Cad ar. I- 
Marton vor 1uca la Bucu- 
cu Progresul I.LR.U.C, Ded.

ducă t 
sfirsit ui 
dul C.S- 
desemna 
tasă. pa 
atractive 
peie sec 
tru proi 
valorice

lena 
rina 
rcstl

Mare, 
fiind 
chiar 
Anca 

sl co- 
i bun.

CAMPIONATUL
Azi se reiau întrecerile cam

pionatului Diviziei „A* de po
pice. cu 
VTI-a a 
mează o 
tractive, 
trecerile _______ _____ ______
de Ia Ploiești, derbyul seriei 
Sud. dintre Voința Ploiești si 
Voința Bncarești, primele două 
clasate. In caz de victorie > 
gazdelor, care au orima sansă. 
in fruntea clasamentului se va 
instala sextetul prahovean. Din
tre celelalte meciuri feminine 
rețin atenția : Rapid București 
— Gloria București. Voința Ga
lati — Metrom Brașov si Vo
ința Timisoara — Voința Ora
dea. La bărbați, cele mai inte
resante Întîlniri se anunță 
„derbyurile” codașelor : Metalul 
Roman — Laromet București. 
In seria Sud si TehnoutilaJ O- 
dorhel — Chimica Tîrn&venl. 
in seria 1 
Uda din 
tata ti 
meci în 
să obțină 
sare, ca să-si mențină 
fruntașă in serie.

Cele două echipe campioane, 
deținătoarele trofeelor .Cupei 
campionilor europeni" pe 1983, 
au in această etapă o misiune u- 
țoară, jucind acasă cu adversare 
de la care nu se așteaptă să le 
pună _ probleme : Voința Tg. 
Mures țoacă cu noua promo
vată Constructorul Gherla tfl. 
iar Aurul Baia Mare va avea 
ca adversară pe Progresul O- 
radea (m), echipă care rfștigă 
foarte rar puncte In deplasare.

CT.R.)

disputarea etapei a 
turului, care progra- 
serie de partide a- 

_Cap de afiș" fn tn- 
feminlne este tocul

Nord, precum si oar- 
București dintre Vo- 
Constructorul 
care «âlătenii 

i o victorie în

Galați, 
speră 

depla- 
bozitia

Pre eresul
C.S. Arai 
MILMC I 
Metalul I 
Construct 
Iasi — 1 
Meteil urgii 
zău. C.sj 
frătlrea j 
culin : a] 
C.S.M 
I.I.R.U.C. 
tatea Cra 
tatea CrJ 
Stida C.S 
fină Buci
res 
struct<nB| 
C.S.S. 2 1

DIVI

1.
2.
3.
4.
5.
8.
T.
a.
3.

10.

Voinfa
Voințal
Metros 
Gloria
Voința 
Laromi 
Petrol: 
Carpaț 
Rapid 
Ollmpl

Voința
2. Voința
3. ------
4.
5.
«.
7.
8.
I.

10.

1.
Hidro n 
C.S.M.
U.T. A 
Voința
ConstrJ
Voința]
C.FJL

L

Cu iu 
obține

• Al

• MA|
5.04

Agei

să of<

printre

Pana.it
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ÎNCEP PREGĂTIRILE PENTRU
MEC1UL-RETUR CU CEHOSLOVACIA

INDISCIPLINA,

SEVER SANCȚIONATĂ
!n-

■ au
Bra- 
indul 

ale 
1 în- 
: 22, 
szbal 
sntru 
a 32, 
:rt 6. 
îf 9. 
ly și

I
I

ME- 
>TI — 
17—95 
ansul 

!) se 
1 fa
că e- 
ansat 
ă de 
larea.
după
SDe- 

nescu 
us e- 

vic- 
u 23, 
mescu 
tea 7, 
’ători. 
tu 21. 
?y 10.
Com- 

i --.re

I
I
I
I
I
I
I

ARUL

HI
61).

I
I
I
I

L S.C. Bacău ■— F.C. Bihor, 
o partidă care poate confrunta 
periculozitatea 
meciurile din 
unele inexactități ale elevilor 
lui C. Rădulescu pe terenul 
propriu.

2. Pe stadionul din sos. 
fan cel Mare. »alb-roșii“ 
Pentru prima oară după 
mentul Hamburg" în fata 
priilor suporteri. A.S.A. ■ 
forța cer 
de Boloni 
puternică.

3. Corvinul. care si-a rectifi
cat în bună măsură defecțiu
nile de start, se află fn fata 
unui adversar cu un traseu a- 
semănător. elevii lui Dobrin 
marcind. de asemenea, o creș
tere a formei. Interesantă se 
anunță „bătălia" 
cui terenului.

4. In jocul „nr
va fi interesant 
duelul clanurilor_____ _____
altfel spus. întrecerea Halagian 
— Jenei pentru găsirea celei 
mai fructuoase idei de joc. în
tre altele, să vedem in ce mă
sură va bloca echipa-gazdă ra
pidele contraatacuri bucures- 
tene.

5. Tot o problemă de contra
atac prezintă si pentru gălăteni 
jocul cu Universitatea Craiova, 
acum cînd formația din Bănie 
dovedește recisligarea poftei de 
joc si a omogenității din mo
mentele ei foarte bune.

orădenilor In 
deplasare cu...

Ste- 
apar 
„mo- 
pro- 
- cu 

contraatacurilor dirijate ini — pregătește o replică

de la miilo-
1* al etapei 
de urmărit 
tactice sau.

6. Iată-i pe giuleșteni în fata 
unei echioe care, pină la iocul 
de la Baia Mare. îsi dobindise 
o faimă a rezultatelor bune în 
deplasare. V. Stănescu si V. 
Kraus, care au suportat o aspră 
lecție. în intilnirea cu F.C. Bi
hor. au învățat cu siguranță 
mult din ea...

7. Eligiati Pentru ioc (nu și 
pentru rezultat !). după întîl- 
nirea de )a Hunedoara, ploieș- 
tenii vor încerca. în partida cu 
F.C, Baia Mare, ceea ce îsi 
doresc de la începutul campio
natului : o creștere a forței lor 
ofensive. Nu le va fi ușor, 
băimărenii demonstrînd te ul
timele 
tere a 
Iul lor

8. In
tidă a 
Primul 
matiei_________ _ __________
dențesc, inconstantă in ultimele 
ei evoluții. Și aici .tema con
traatacului" se pune cu strin
gentă pentru gazdele vilcene. 
„alb-negrli" fiind alti Specia
liști ai acestor rapide acțiuni 
to.

#• Tîrgoviștenii au plăcut, deși 
au pierdut, in jocul cu Dinamo. 
Pe acest început 
isi 
speranțele lor in 
Petroșani, unde__
flnaluri de meciuri _______
loase si fructuoase, reprezintă 
un adversar foarte dificil.

etape, o constantă creș- 
functionării mecanismu- 
de joc.
„Zăvoiul vilcean" o par- 
semnelor de intrebare. 
apare în dreptul for- 

bucurestene Sportul stu-

De fapt, aceste pregătiri pen
tru MECIUL-FINALĂ al grupei 
a 5-a a preliminariilor cam
pionatului european dintre e- 
chipele României și Cehoslova
ciei, fotbaliștii noștri le-au în
ceput imediat după înapoierea 
din Cipru, participînd la etapa 
de miercuri și la jocurile celei 
de a XIII-a etape, deci susți- 
nînd două partide In patru zile.

în etapa de miercuri, jucăto
rii, antrenorii și arbitrii au fost 
receptivi la apelul federației, 
astfel că nici unui din selecțio- 
nabili nu a fost accidentat, nu 
a devenit indisponibil.

Ieri, antrenorii echipelor di
vizionare „A" care furnizează 
jucători lotului reprezentativ 
s-au întîlnit cu Mircea Lucescu, 
director tehnic al F.R.F. și an
trenor al echipei naționale, și 
cu secundul său, antrenorul 
Mircea Radulescu. A fost un 
util schimb de vederi pentru 
definitivarea lotului reprezenta
tiv și a măsurilor pentru in
trarea în pregătire directă a 
selecțlonabililor. S-a insistat în 
mod deosebit asupra pregătirii 
psihologice, morale, pentru a- 
cest joc atit de important și di
ficil. Antrenorii au evidențiat

faptul că toți jucătorii vizați de 
selecționare declară că se vor 
dărui total echipei naționale și 
obiectivului calificării care poa
te fi realizat printr-un singur 
punct obținut la Bratislava. 
Fotbaliștii sînt impresionați dc 
rezultatele excelente ale hand- 
baliștilor, care au ciștigat Su- 
per-cupa mondială și ale rug- 
byștilor, victorioși Ia scor asu
pra Țării Galilor și, în conse
cință, vor să-i egaleze printr-o 
calificare spectaculoasă, in ul
timul meci al competiției pentru 
pașapoartele la turneul final de 
la Paris al campionatului eu
ropean.

F.R.F. atrage din nou atenția 
jucătorilor să nu recurgă la 
brutalități nici in etapa de azi 
iar arbitrilor le cere să sanc
ționeze tendințele de joc pe
riculos, dur, care depășește li
mitele angajamentulului în for
ță, bărbătesc, admis de regula
ment.

După meciurile din etapa de 
azi, campionatul se întrerupe 
pentru pregătirea întîlnirii cu 
Cehoslovacia de la 30 noiem
brie, la Bratislava, selecționa- 
bilii urmind să se prezinte du
minică seara la București.

a In clipa în care arbitrul i-a 
arătat cartonașul cuvenit Dentru 
lovirea intenționată a unui ad
versar de la A.S.A. Mizil. Pro- 
cooie Georgescu (Victoria Tăn
dărei) a văzut „roșu" în fata o- 
chilor. atît la propriu, cit si la.. 
figurat. El s-a repezit, la ar
bitru. l-a smuls cartonașul d n 
mină, călcîndu-1 apoi în picioare. 
Cu mare greutate a outut ti 
convins să părăsească terenul do 
ioc. Dar. numai pentru citeva 
minute. Pentru că. nîndlnd un 
moment „favorabil", el a reintrat 
în teren încercând să ia dn nou 
parte la ioc. Arbitrul l-a 4 i- 
servat. bineînțeles, oblieîndu-1 să 
se ducă la vestiare. De aci 
înainte, timp de 2 ani de zile, 
nu mai are perspectiva de a 
primi un cartonaș roșu. Intrucît 
Comisia de disciplină l-a sus
pendat pentru această luncă pe
rioadă. Cum. însă. la meciul 
Vicțorla Tăndărei — A.S A. Mi
zil s-au întimnlat si alte încăl
cări ale disciplinei, consecințe ale 
deficientelor organizatorice, echi
pei din Tăndărei i s-a ridicat 
dreptul de organizare ne teren 
propriu, pe o etapă, la această 
sancțiune adăugindu-se o amendă 
de 2 000 de lei.

întemeiază
de reviriment 
cu siguranță 
partida de la 
însă Jiul, cu 

spectacu-
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V» TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
Odată cu reluarea întrecerii 

în Divizia „A” s-a relansat și 
pasionanta dispută a sportivi
tății, dotată cu „Trofeul fair- 
play". în care sint angajați ju
cătorii primului eșalon.. Numai 
că ai au... reluat si vechea 
„melodie", miercuri contabili
zând alte 19 cartonașe galbene, 
total care nu face exceotie de 
la regula generală a majorității 
etapelor disputate oină în pre
zent. Din cele nouă partide ale 
etapei a 12-a. doar una. cea 
de la Pitești, dintre F.C. Argeș 
și Dunărea C.S.U. Galați, a 
avut 
bene" 
prim 
citeva
de jucători au primit 216 
tonașe galbene • F.C. Olt si 
C.S. Tîrgoviște au cite 10 ju
cători cu cartonase galbene la 
activ, in timp ce Dinamo are 
doar 5 jucători • Pentru cu
mul de două cartonașe galbene 
au stat De tușă 50 de jucători, 
alti 7 urmind să facă acest lu
cru slmbătă. Universitatea Cra-

iova a oierdut deja jumătate 
din zestrea celor 300 de puncte.

înaintea etapei a 13-a. si
tuația in „Trofeul fair-play 
Sportul" este următoarea :

rubrica -cartonase 
imaculată. Făcind 

bilanț al întrecerii, 
cifre semnificative :

cal
vin 

iată 
138 

car-

1. DINAMO
2—4. F.C. ARGEȘ 

BAIA ]
RAPID

5—8. A.S.A. TG. 
DUNAREA < 
F.C. BIHOR 
POLITEHNICA IAȘI 

9. PETROLUL
10. S.C. BACAU
11. F.C. OLT
12. CHIMIA
13. STEAUA 

JIUL
14—15. CORVINUL

16 SPORTUL STUD.
17. C.S. TÎRGOVISTE
18. UNTV. CRAIOVA

F.C. MARE

MURES 
C.S.U.

265 p
250 d
250 d

D
D
D
D
D 
D
D
D
D
D 
D
D
D
D
D

250
245
245
245
245
240
235
230
225
220
215
215
190
160
150

SERIA I : 
Ceahlăul P. 
(București). 
F.C.M. ~ 
Matei 
ticenl 
Vișinescu 
Slobozia _______
Nistor (Sf. Gheorghe). Partizanul 
Bacău — Unirea Dinamo Foc
sani : T. Chelu (Giurgiu). C.S.M. 
Suceava — Dunărea Călărași : M. 
Man (dul-Napoca), F.C. Con
stanta — Olimpia Rm. Sărat : 
M. Lică (București). C.S.M. Bor- 
zesti — Otelul Galati : J. Gra
ma (București). Delta Tul cea — 
Gloria Bistrița : V. Măndescu 
(București).

SERIA A n-a: Autobuzul Bucu
rești — Șoimii I.P.A. Sibiu : M. 
Stănescu (Iași). Chimia Tr. Mă
gurele — Dinamo Victoria Bucu
rești : V. Curt (Medgidia). Uni
rea Alexandria — Carnatl Mîrsa : 
M. Georgescu (Constanta). Auto
matica București — Nitramonia 
Făgăraș : C. Drulă (Te. Jiu). 
Chimica Tîrnăvenl — I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe : R. Cîmpeanu (A- 
nad). Progresul Vulcan București 
— Rova Roșiori : Gr. Macavei 
(Deva). F.C.M. Brasov — Gaz 
metan Medias : V. Antohl (lași). 
I.P. Aluminiu Slatina — Metalul 
București : D. Ciolan (Pitești). 
Constructorul T.C.I. Craiova — 
Avîntul Reghin : D. Vătran (A- 
ratl).

C.S. Botoșani —
Neamț : C. Voicu 
Gloria Buzău — 

Progresul Brăila : R.
(București). Chimia Făl- 
— Prahova Ploiești : G.

(București). Unirea 
Metalul Plooeni : L

SERIA A III-a : Minerul Cavnic 
— U.T. Arac, • M. Stoenescu 
(București). Metalurgistul Cugir — 
Ind sirmei C. Turzll : M. Con- 
stantinescu (București). Minerul 
Motru — „U" Clul-Napoca : M. 
Niculescu (București). Steaua 
C-F-R Cluî-Napoca — Gloria Re
șița : L. Măerean (Brasov). Ra
pid Arad — Minerul Luoeni : N. 
Gogoase (Buzău). Politehnica Ti
mișoara — Aurul Brad: L Med- 
veș (Oradea), CJ.R. Victoria 
Caransebeș — Otlmpla Sat- 
Mare : V. Alexandru (București). 
C.S.M. Reșița — C.F.R. 
soare : Gr. Teodorescu 
zău). Someșul Satu Mare
mătura Zalău : C. Gheorghe (Su
ceava).

a La ora aceasta, credem că 
cel de la Viscolii nu mai au nici 
cel mai mic dublu că cei mai 
mari dușmăni ai lor sînt... pro
priii lor suporteri. Din cauza a- 
cestora. echipa a suferit DOUA 
SUSPENDĂRI DE TEREN iar iol 
seara. Comisia de disciplină a 
dictat-o si De a treia echina 
nemaiavind dreptul să joace _a- 
casă" ultimele meciuri din turul 
acestui campionat. Ce au făcut, 
din nou. asa-zisii susținători ai 
echipei ? Au aruncat cu pietre 
în teren, una dintre ele lovin- 
du-l ne arbitru tn can ! N-ar fi 
mai bine ca. în viitor. Viscolii 
să nu deschidă porțile pentru 
spectatori 7 Tintnd seama de an
tecedente. echiDa n-ar avea de- 
cît de ciștigat.

POPICE LA ZI
MASCULIN 
SERIA SUD

I 1 4795 16 1. Gloria București 6501 20665 10
b 2 9763 1 1. Rulmentul Bv. 6402 15507 8
■ 2 7175 1 3. Constr. Galați 6402 10048 8
O 2 4763 1 4. Olimpia Buc. 6302 14977 6
fc 3 9607 • 5. CJJl. C-ța 0 3 0 3 10G10 6
b 3 7273 1 «. Chlmpex C-ța 0303 9745 6
■ 3 7156 6 Te Voință Buc. 6304 20144 4
IO 4 4540 4 0. Carpațl Sinaia 1 1 0 4 19793 4
M S 9551 3 9. Laromet Buc. 6204 14946 4
• S 6826 1 10. Metalul Roman 6204 14635 4

SERIA NORD

9 1 9833 19 1. Aurul Bala M. 6501 20653 10
1 1 4788 10 2. Electro. Tg. M. 6402 16336 8

IO 2 «981 9 3. Victoria Tim. 6 4 0 2 9836 8
0 2 4768 9 4. Constr. Tg. M. 6303 14510 6
0 2 4679 0 5. Ind. s. C. Turzll 6303 14510 6
0 3 9513 0 6. C.FJL Tim. 6303 10143 6
0 3 7112 0 7. Progresul Or. 6 3 0 3 9537 6
0 4 4480 4 a. Met Hunedoara 6204 19945 4
0 6 9380 0 o. Chim. Tîrnăvenl 6 2 0 4 9663 4
0 6 «752 0 10. Tehnoutllaj Od. 1 1 0 S 20026 2

TOAMNEI
ICCES DE SEZON 
EM1NA TUTUROR !

10 lei, oricine joaca

Dacic 1300'

IRJ IN BANI (50.000,

nosport fi vinzâtorii

insa de a vâ numâra

ători I

Campionatul speranțelor

LUCEAFĂRUL TREBUIE SA ACCELEREZE EA MAXIMUM

Or.

<■ urcau" 
echipa 

de 
a ciștigat 

Hunedoara, 
de la 11 m.
nu s-a dovedit a 
partenerei de în- 

acest fapt trebuie 
de gindit în pers- 

meciurl cu

lu- 
ou 

din- 
desl.

bute să cîstlae în fata oricărei 
divizionare „B" si a multor e- 
chloe din prima divizie. Asa ar 
trebui să fie. Luceafărul nostru
— după cum se vede — nu ma
nifestă astfel de... veleități, cls- 
tigînd chinuit în Întrecerea spe
ranțelor I Campionat în care se 
presupunea că nu va avea pro
bleme..

nml- 
(Bu- 

- Ar-

a Pentru iniurii la adresa arbi
trului. Regulamentul de organi
zare a activității fotbalistice pre
vede o suspendare de 4—10 
etape Recidivist în materie. An. 
ghel Drăgoi (Constructorul Iași) 
a primit pedeapsa maximă : 10 
etape de suspendare 1

Jack BERARIU

Două meciuri-test la Cîmpina și Plopeni

PROVINCIA - CAPITALA 7-4,
intr-un duel ciștigat de... fotbal!

F.C. Bala Mare a revenit în 
fruntea clasamentului duoă etapa 
a 12-a. gratie golaverajului, mult 
mal bun declt al Rapidului. In 
prlm-planul întrecerii a 
si Petrolul-Luceafărul. 
noastră reprezentativă 
nlorl. Ea 
1—6 la 
tr-o lovitură 
în ansamblu, 
fi superioară 
trecere
să dea serios 
pectlva viitoarelor 
Ungaria din cadrul preliminari
ilor Campionatului european de 
lunlorl I. Selecționata trebuie 
să-sl contureze kll"-le de bază 
(pentru că încercarea unor 1ucă- 
torl noi se poate face la Infi
nit). pentru a se acoetera la
maximum rodarea Iul Dină Ia
ora partidelor de calificare. A- 
ceste meciuri nu sînt deloc ușoare 
si tocmai din această cauză în
cercăm acum să tragem un sem
nal de alarmă. Clndva. antreno
rul descoperitor de talente Nl- 
colae Gorgorin afirma că o ve
ritabilă națională de lunlorl tre-

CLASAMENTUL

1. F.C. BALA M. U 5 6 1 14- 7 U
Z. Rapid n 7 i 3 i»-ii ii
3. Universitatea ui3 i n-iu
4. Petrdul-Luc. U 6 3 3 »-15 U
5. F.C. Bihor 13 1 1 4 35- 7 14
«. F.C. Argeș 11 1 1 3 11- 1 14
7. C.S. Tîrgoviate 11 1 1 3 34-M U
8. Dunărea C.S.U. U 4 4 4 14-16 13
9. Jiul 12 6 0 6 10-16 U

10. Dinamo 9 5 1 2 17- 9 11
11. A.S.A. 12 S 1 6 90-23 U
12. Steaua 12 9 1 6 21-28 11
13. Corvinul 11 4 2 9 15-16 10
14. Sportul stud. 12 2 6 4 9-13 10
15. S.C. Bacău 12 3 2 I 17-22 9
16. F.C. Olt 12 2 4 6 12-20 9
17. Politehnica 12 4 0 8 16-31 9
18. Chimia 12 2 2 9 9-26 6

In deschiderea partidelor a- 
micale 
juniori 
Uniunii 
Dina si 
două meciuri-trial. la care au 
fost eonvocați 30 de jucători 
din București si 30 din Pro
vincie. toti născuti dună 1 au
gust 1967. Iată si rezultatele 
cu care s-au încheiat ele : la 
Cîmpina a ciștigat Provincia 
cu 3—0. scor sec. fără drept 
de anei, iar la Plopeni tabela 
de marcaj a indicat 4—4. e- 
chlpa Bucureșliului conducted, 
la un moment dat cu 4—1. dar 
a fost egalată te ultimele mi
nute I Sigur că si rezultatele 
acestea ist au semnificația lor, 
dar dincolo de ele se ascund 
citeva adevăruri care nu pot 
trece neobservate si care me
rită o atenție aparte. Iar pri
mul dintre ele este acela că 
Provincia a ciștigat clar due
lul cu Bucureștiul nu doar pe 
tabelele de scor ale stadioane
lor din Cîmpina si Plooeni. ei 
Si în privința NUMĂRULUI 
MAI MARE DE JUCĂTORI 
CARE PROMIT, copii foarte 
înzestrau. talente autentice, 
fată de care trebuie să existe 
mare grijă pentru a C bine 
pregătite te continuare. Dină

dintre selecționatele de 
II ale României și 
Sovietice, de la Cîm- 
Plopeni. s-au disputat

10.000.

volanți

și dv.

Clșncum 
SUPLIMENTARI 
DIN 
rOHO SPECIAL 
ACORDAȚI OC 
A.S.LOTO 
PRONOSPORT

[MISIUNE SPECIALĂ LIMITATĂ ADMINISTRAȚIA DI SIAT LOTO PRONOSPORI INTORMCALA
ASTAZI — ULTIMA 

PARTICIPARE !
DE

• Se reamintește că numai as
tăzi ae mai not procura Misie 
cu numerele alese de dv. cen
tru tragerea specială Loto 3 de 
duminică 20 noiembrie 1983. care 
va avea loc incenind de la ora 
16 In sala clubului SDortlv Pro
gresul din București, str. dr. 
Stalcovld ' nr. 42 : numerele 
tlgătoare vor fi transmise la 
viziune si radio tn cursul 
a Tot astăzi este ultima Zi 
tru depunerea buletinelor

NUMKRELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN li NOIEMBRIE 

1383

cîs- 
tele- 
seril 
pen- 

de 
DarticiDare la concursul Prono
sport de milne. în aceste zile. 
Dină marți 22 noiembrie Inclusiv, 
pat fi depuse buletinele si pen
tru concursul Pronosport din 23 
noiembrie 1983. care cuprinde 
meciuri din optimile de finală 
ale .Cupei U.E.F.A.".

EXTRAGEREA I: K 76 58 10 
45 16 29 69 72

EXTRAGEREA a D-a 1 70 7 2 
19 46 21 88 13 18.

FOND TOTAL DE CISTIGURI : 
L284.892 led. din care 500.000 lei. 
report la categoria 1.
CÎSTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16 NOIEM

BRIE 1983
Cat 1 03 rezultate) : 1 va

riantă 100% a 7.956 lei Si 70 va
riante 25% a 1.989 lei : Cat. 3 (11 
rezultate) : 162 variante 100% a 
216 lei si 3.442 variante 25% a 
54 tel : Cat. 3 (10 rezultate) :
1.922 variante 100% a 40 lei si 
30.349 variante 25% a 10 leL

ce vor pătrund j pe porțile 
marelui fotbal. Cei cărora le 
vom da numele mai jos au 
primit „voturile" favorabile ale 
tuturor antrenorilor nrezenti la 
aceste meciuri, o dovadă . în 
plus a faptului că ei au reușit 
eu brio la acest serios examen. 
Este vorba de portarul Naghi 
(„U“ Cluj-Napoca). fundașii 
Aldea (Sportul studențesc) si 
Dorobanțu (Steaua), mijlocașii 
Popa (Șoimii Sibiu). Gh. Iulian 
(Metalul București). Țucudeanu 
(Strungul Arad) ai Dumitru 
(F.C.M. Brașov) si înaintașii 
Bnstuic (Corvinul). Dochia (Po
iana Cîmpina) si Sava (Metalul 
București), 
tuși, acești 
neri să-si 
cunoștințe 
drul celor 
tiunea am
cu acea Cupă Viitorul — ne-a 
spus Valentin Gugiu. antreno
rul care s-a ocupat îndeaproa
pe de organizarea ei. La Cîm- 
pin*. la 13—14 septembrie 1983, 
au fost convocat! H2 jucători, 
dintre eare au rămas 43. în 
București, ultima selecție a fost 
efectuată între 15 septembrie si 
1 noiembrie 1983. fiind nomi
nalizați 17 jucători. Din totalul 
de 60 s-au alcătuit cele patru 
echipe pe eare le-au urmărit 
spectatorii din Cimpina si Plo
peni". Și pe care, subliniem 
noi. le-au aplaudat deseori 
pentru frumoasele faze de fot
bal realizate. Dovadă că au a- 
preciat iocul componentilor lor. 
Si pe bună dreptate, pentru că 
acțiunea, in ansamblul ei. a 
argumentai. încă o dată, afir
mația că TALENTE EXISTA. 
TOTUL ESTE CA ELE SĂ FIE 
CĂUTATE si „ȘLEFUITE" ÎN 
CONDIȚII CORESPUNZĂTOA
RE. Așa cum sperăm, se vor 
petrece lucrurile si cu juniorii 
pe care i-am urmărit în cele 
două trialuri. cei care vor al
cătui nucleul viitoarei selecțio
nate U.E F.A. ’86. La Cîmpina 
si Plopeni. Provincia a învins 
Capitala cu 7—4. într-un duel 
de mare orgeliu (binevenite a- 
ceste întîlniri). dar pe care l-a 
ciștigat pină la urmă... fotbalul 
nostru prin talentele scoase din 
anonimat.

Laurențiu DUMITRESCU

Cum au ajuns, 
jucători foarte 

etaleze bagajul 
fotbalistice în 

două meciuri ? „Ac- 
început-o in 1982,

to- 
ti- 
de 

ca-



DIN NOU UN MECI DE BOX Miine, in C.C.E. la handbal feminin y —
exDozitie '• 
is-Altius- i1

ROMANIA -R.D. GERMANA
va avea 
dintre re- 
box ale 
Germane, 
de rezol- 

ivite după

Astăzi, la 3răila, 
loc a doua întîlnire 
D’-ezeiitativele de 
României si R.D. 
Antrenorii noștri au 
vat cîteva probleme . 
prima întilnire. Infrinaerilc su
ferite de Eroi Geafar. Gheor
ghe Negoită. Mihai Ciubotaru. 
Ion Cernat si. în special. Doru 
Mariceseu (medaliat cu argint 
la ultima ediție a C.E.) au dat 
de gindit antrenorului emerit 
Iot Popa, care are de rezolvat 
„necunoscutele" ivite la Galați. 
Maestrul va alcătui, sîntem si-

Polcanioda de haltere

guri, din nou, o formație re
dutabilă. capabilă să facă fată 
puternicilor boxeri din R.D. 
Germană. Este posibilă folosi
rea lui Vasile Ciobanu (semi- 
muscă). Mircca Fulger (ușoa
ră). Gheorghe Freda (grea) ș.a., 
pugilisti capabili să înregistreze 
victorii prețioase pentru repre
zentativa României.

Spectatorii brăilenl. mari iu
bitori ai „nobilei arte", vor a- 
vea posibilitatea să urmărească 
la lucru ne unii dintre cei mai 
buni pugilisti din tara noastră 
si R.D. Germană, dintre care 
multi vor fi prezenti si pe rin
gul olimpic de la Los Angeles.

REZULTATE MODESTE
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

SALONIC, 18 (prin telefon). 
Azi, la Palatul sporturilor din 
localitate. a fost inaugurată 
cea de-a 14-a ediție a Cam
pionatelor balcanice de haltere. 
Prima zi nu a produs nici o 
surpriză deosebită, tn afară 
de faptul că la cete trei ca
tegorii (52 kg, 56 kg și 60 kg) 
nu s-a înregistrat nici un re
cord regional.’ european sau 
mondial. Cei doi reprezentanți 
ai noștri — Teodor Iaeob 
(52 kg) și Gheorghe Maftei 
(60 kg) — au avut o evoluție 
cu mult sub posibilitățile k». 
primul ocupind locul 4 la to
tal (202,5). locul 4 la smuls
(92.5) . locul 4 la aruncat (110); 
al doilea — locul 4 la total
(257.5) . locul 5 la smuls (1G7.5), 
locul 3 la aruncat (150). Pri
mele trei titluri de campioni 
balcanici le-au cucerit bulga
rii Jenia Sarandaliev (237,5) — 
cat 52 kg. Nitko Grablev 
(250) — cat. 56 kg. Regeb Red- 
gebov (285) — cat. 60 kg. în
trecerile continuă azi și miine.

Ion OCHSENFELD

START V.D. BRATISLAVA - ȘTIINJA BACAU,
MECI RETUR

® Băcăuancele au clștigat pe teren propriu cu 26-21

AUSTRIA. o
'i intitula „Citlus'_____
,1 Fortius. 90 de ani ai miș

cării olimpice" va fi inau- 
surată la Vlena. în orima

5 zl a lunii decembrie, tn I clădirea Muzeului olimpic
si sportiv. Intre alte expo
nate vor fi prezentate 
scrisori sl manuscrise o- 
riginale ale lui Pierre de 
Coubertin, fondatorul Jo
curilor Olimpice moderne.

Duminică, în meci retur din 
optimile de finală ale C.C.E. 
1* handbal feminin, campioana 
tării noastre. Știința Bacău, e- 
voluează la Bratislava, în com
pania formației campioane a 
Cehoslovaciei. Start V.D. Bra
tislava. După cum se știe. în 
partida de duminica trecută de 
Ia Bacău, elevele antrenorilor 
Eugen Bartha si Eugen Cucu 
au cîstigat cu 26—21. O dife-

rentă de numai 5 goluri — este 
drept nu prea consistentă — 
dar care, in condițiile unei e- 
volutii superioare a băcăuan- 
celor, poate fi transformată în... 
calificare pentru

Partida are loc 
turilor Trnavska. 
va. si va începe _ ____
ora Rucureștiului). Brigada de 
arbijri: Schuning și Woldt (R.F. 
Germania).

„sferturi" I 
In Sala spor- 
din Bratisla- 
la ora 16 (17

CANADA. Conducerea 
SDortulul canadian a de
cis ca celebrul actor, de 
cinema sl televiziune. Lor- 
ne Greene să fie atașatul 
olimpic al Canadei ne 
Ungă Comisia de Organi
zare a Jocurilor Olimpice 
de la Los Angeles.

DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA RITMICĂ
(Urmare din pag. 1)

ansamblul R.P.D. Coreene, care...... șiprin dificultatea, precizia 
virtuozitatea execuției ar 
putui si obțină locul 11

— 9,70 la cerc, 9,80 la minge 
și măciuci, 9,60 la panglici —, 
avind exerciții de mare difi
cultate, pe care le-a executat 
cu foarte multă siguranță, Lo
cul 6 la individual compus, tn-

T9,900, Beloglazova 19,800, lgna> 
tovo ți Kutkalta 19,650 ; minge 
- Ignatova >1 Beloglazova 20,00, 
Kalenkova jl Gheorghieva 19,95... 
A Dofam Stdiculesai 19,65 ; mi- 
ded - Gheorghieva Ignatova 
20.00, Ralenkovo Kutkoite
19.90-.. A Doina Stâiculescu 19,70; 
pongHcâ - Beloglazova fi Gheor- 
ghîevo 19,90, Ralenkovo 19,73— 
A Doina Stâiealeice 19,20; AN
SAMBLURI t Bulgaria 39.300, 
U.R.S.S. 39,200. R.P.D CoreeonB 
38,900, Cehoslovacia 38 350 Soo- 
•>o 38.250. R.F.Germania 38.000.

— Vorbiți-ne despre Doina 
Stăiculescu. despre exercițiile 
și notele sale...

— îmi face o mare plăcere 
si subliniez, mai 'jitii. ei toate 
cele trei gimnaste românce 
prezente fn întrecere — Doina 
Stăiculescu. Alina Drigan ți 
Mihaela Tănase — 
foarte bine, ți-au 
integral pregătirea efectuată, 
au concurat fără ratări. Doina 
a fost una din cele mai bune 
sportive ale ir.tregului concurs

au evoluat 
valorificat

tr-o companie extrem de va
loroasă ți calificarea fn trei 
finale, reprezintă, fără exage
rare. rezultate foarte bune. cele 
mai bune realizate de noi la 
.mondiale'. După locurile pe 
podium obținute H acest an 
la .Studenska Tribuna', in tur
neul international de la Debre
țin ți la Balcaniada de la An
kara, Doina Stăiculescu ți-a 
confirmat acum renumele in
ternațional. campionatele mon
diale tnscriind-c Intre cele mai 
bune sportive ale acestei dis
cipline.

— Ce sarcini revin gimnas-

ticii noastre ritmice în contex
tul nivelului ridicat al ultimu
lui campionat mondial 7

— Faptul că gimnastica noas
tră ritmică a ieșit atit de vi
guros tn marea arenă interna
ționali ne creează obligația de 
a munci mai mult, mai bine, 
mai eficient, pentru ea și re
zultatele viitoare si fie supe
rioare celor de astăzi. Va tre
bui si îmbunătățim structura 
organizatorică ți conceptul de 
pregătire, după cum va trebui 
să acordăm o mare atenție 
procesului de selecție. Doina 
Stăiculescu, Alina Drigan, Pe- 
truța Dumitrescu, Daniela Sau- 
lea tint fetele din primul eșa
lon, dar .speranțele*. Maria 
Lucan, Florentina Butaru. Mag
dalena Graef nu trebuie negli
jate

— Care a fost cel mai emo
ționant mo.nent pe care l-ați 
trăit Ia recentele campionate 
mondiale 7

— Bineînțeles, finala de la 
exercițiul cu măciuci. Intrînd 
a 6-a pe covor, Doina a avut 
o execuție extraordinară : mi- 
nuire impecabilă a obiectelor, 
ritm îndrăcit al mișcării, pre
cizie, virtuozitate. Merita eu 
prisosință nota maximă. Dar^ 
arbitrele au acordat numai 9,90. 
Aproape 10 mmute sala a cerut 
eu insistentă nota zece. Am 
plins de bucurie in acele clipe.

ECUADOR. Patru antre
nori din R.P. Chineză au 
condus tabere de pregă
tire ale sportivilor ecuado- 
rienl în vederea partici
pării acestora la mari 
competiții Importante. A- 
semenea tabere, comple
tate sl de stagii de pre
gătire ale antrenorilor e- 
cuadorient, au avut loc la 
gimnastică, sărituri tn 
apă. tenis de masă si vo
lei Efectele, cu siguranță, 
nu vor întârzia să se facă 
slmtlte...

FRANȚA patrulea
Congres national științific 
al Societății franceze de 
medicină sportivă va avea 
loc anul viitor (24—27 mail 
la Rennes. Pe ordinea de 
zl fisurează dezbaterea u- 
nor teme importante oa : 
medicina internă si spor
tul. medicgia de teren, 
traumatologia de teren, 
biologia sl sportul.

I ROMANIA U.R.S.S. LA RUGBY
(Urmare din pag 1)

La șantierele na
vale din Szczecin 
(Polonia) a fost lan
sat la apă, cu cîtva 
timp tn urmă, un 
vas de 33 009 de 
tone, care a primit 
numele „Janusz Ku- 
socinski" și care 
poarta emblema Co
mitetului Olimpic 
Polonez. Kusocinskl 
a fost un faimos 
atlet tn anii ’30. La

J.O. de la Los An
geles, în 1932. el a 
clștigat medalia de 
aur ‘ ------
io ooo 
patriot, el a luptat 
Împotriva ocupan
tului hitierlst al 
patriei sale. La 21 
iunie 1940 Kuso- 
cinski a fost împuș
cat de fasciștii ger
mani.

Lansarea la apă

în proba de
m. Mare

a tasului „Janui 
Kusocinskl" a fost 
făcută In prezența 
unui numeros pu
blic, în rândurile 
căruia s-a aflat șl 
faimoasa atletă Ire
na Szewinska, cea 
mal bună sportivă 
a Poloniei, multiplă 
campioană șl re
cordmană europea
nă, mondială șl 

olimpică.

I

Recorduri de eficacitate la baschet
Ed Murphy, pe car» l-am urmărit evolulnd 

C.C.E., dintre Dinamo 
lntr-un meci din oam-

Baschetbalistul ....
șl In sala Floreasca, la partida din 
București și Limoges, a reușit, recent, 
pionatul național francez, cu Stade Franțals, să Înscrie S3 
de puncte 1 In legătură cu aceasta, ziarul parizian „l’Equlpe" 
amintește cîteva „recorduri" de eficacitate. In Franța, de 
pildă, recordul îl deține fostul jucător Jean-Pierre Staelens, 
de la Denain, care într-o partidă cu Valenciennes, la 4 mar
tie 1967, a marcat 71 de puncte, tn Statele Unite, faimosul 
jucător Wilt Chamberlain, de la Philadelphia, a marcat 
exact 100 de puncte tntr-un meci cu New-York-ul, din cadrul 
N.B.A., la 2 martie .1962. La femei „recordul mondial- n 
deține Adrianne Birmaier care, In cadrul campionatului 
Austriei, a marcat 116 puncte într-o partidă în care formația 
sa a clștigat la un scor astronomic : 236—15 I

ta- 
din gar- 
șase a- 
recentul 
Să soe-

I

0 alergătoare
Dubla sa victorie (1500 m 

și 3000 m) la campionatele 
mondiale de atletism de la 
Helsinki a făcut din semi- 
fondista americană Mary 
Decker una dintre cele mai 
valoroase sportive ale anului 
competițional 1983, sezon în 
care ea a clștigat toate con
cursurile la care a fost pre
zentă. Gama probelor abor
date, cu egal succes, de tl- 
năra alergătoare (25 de ani) 
este foarte largă; Iat-o : 800 

— 1:57,60 (1983), 1500 m
3:57/12 (1983) 1 milă —
,8 (1982), 3000 m — 8:29,71

m

prodigioasa...
(1982), 5000 m — 15:08,26 (1982) 
șl 10 000 m — Sl :35,3 (1982).
Toate aceste performanțe re
prezintă recorduri ale S.U.A-, 
cea de la 5000 m este șl re
cord mondial, iar cea de la 
10 000 m, 
dial.

Pentru 
digloasă 
de înalt, 
distinsă 
feu „Jesse Owens", pe care-1 
dețin, plnă acum, doi faimoși 
atlețl Edwin Moses în 
și Cari

un fost record mon-
activitatea sa 

șl la un nivel 
Mary Decker a 

cu prestigiosul

Lewis în 1982.
1981

In perspectiva regatelor olimpice..
baza nautică 
Weymouth au

La 
de la 
fost Înregistrate noi 
recorduri mondiale 
(lată că există șl o 
astfel de evidență I) 
la „planșa 
pînză", probă 
va figura pe

cu 
care 
pro-

gramul regatelor de 
yachting ale viitoa
rei ediții a J.O. 
Este vorba de re
cordul de viteză 
„mondo", realizat de 
americanul Fred 
Haywood, crono
metrat cu 30.82 no-

repre- 
km/h), 
de un

Rubrică realizată de

duri (aceasta 
zentlnd 57,08 
ajutat fiind 
vtn< de forța 7 la 
8. La „dublu", Da
vid Traynor șl Glen 
McKinley au înre
gistrat 25,39 noduri, 
adică 47 km/h.

Romeo VIIARA

în locul lui Fuicu va reintra 
Vărzaru ; la „uvertură". Podă- 
rescu ; la „grămadă", in locul 
hii Paraschiv (care trebuie me- 
naiat si In perspectiva apropia
tului med cu ' Franța) va iuca 
constănteanul V. Ion. de data 
asta pe un post mult mai con
venabil Iul (să vedem...) ; in 
linia a treia va debuta FL 
Mâcăueată. de la Grjvita Roșie, 
iar într-a doua. în locul' lui 
Caragea. acum tînărul si 
lentatul L. Constantin, 
nitura Stelei Așadar, 
pari ti 1 noi fată de 
meci cu Tara Galilor.
râm că rezervele vor proba 
forța reală si profundă a rug- 
byului românesc.

Cîteva informații si in pri
vința oaspeților. Echipa sovie
tică a sosit în Capitală tn 
cursul dimineții de vineri, cu 
trenuL Au făcut deplasarea 
toti iucătorii de bază, printre 
ei si învingătorii echipei Ita
lie) (30 octombrie Kiev. 16—7, 
cu trei eseuri înscrise „azzurri- 
lor" fată de doar unul primit). 
Rugbyștii din U.R.S.S. au în
treprins în vară un turneu în 
Zimbabwe ciștigind trei me
ciuri cu 
dale dar nierzind 
surprinzător — 
cluri-test cu 
țării : 9—42 și 
medul lor bun 
nilor este o referință mai con
cludentă

Arbitrului francez Jean- 
Claude Douleet i se vor alinia 
echipele :

ROMANIA : 15. Dina (1 se-

lecție) — 14. Aldea (26), IX 
Lonsn (20). 12. Marghcseu (3). 
11. Vărzaru (11) — 10. Podă- 
reseu (10). 9. V. Ion (9) — 7. 
Rădulescu (14). 8. St. Constan
tin (5). 6 Măcăneată (—) — 5. 
L Constantin (—). 4. Dumitra 
(53) — 3. Pașcu (3). 2. Mnn- 
teana (43) 1. Băcan (27). Prin
tre rezerve vor figura: Moț (4), 
P. Dorobantu (—). Murario 
Dnmitras (—). Giaglea 
Paraschiv (42). Alexandru 
și Al. Marin (7).

U.R.S.S. ‘ 
Berzin. 13. Parsin. 12. L Ovci- 
nikov, 11.
Sliousar. 9. Demidov — 7. Hai- 
ralin, 8. AL Ovcinikov. 6. Kuș- - 
narev — 5. Strelnikov. 4. Ti
honov — 3. Epifanov. 2. Ma- 
lencov. 1. Feșenko Rezerve : 
16. Hanianii, 17. Oșitkov, IX 
Barinov.

NORVEGIA. Comitetul 
OlimDlc Norvegian a ho- 
tărlt ca în Derioada din
aintea Jocurilor OlimDioe 
de la Los Angeles, anul 
viitor. SDortivli din -Tara 
fiordurilor- să fie sudusI 
la 3—4 controale obliga
torii anti-doDing. Anul a- 
oesta. sore exemdu. au 
fost făcute aoroaDe 1 000 
de asemenea controale. în 
timDUl Dresătirilor sl la 
comDetltii Fără exceotie 
toate au fost... negative !

Da» aDrooo de contro
lul antl-doning la J.O.. 
recent a Intervenit un a- 
cord între C.I.O. sl 
C O.J.O. de la Los An
cei es. în conformitate cu 
reglementările Comisiei 
medicale a C.I.O.

15. Bratco
I. Mironov

(38). 
(-).
(34)

14.
10.

S.U.A. Trei foști cam- 
olonl olimpici sl record
mani mondiali la decatlon. 
Rafer Johnson — Roma. 
Bill Tomey — cludad de 
Mexico sl Bruce Jenner — 
Montreal, au fost invltatl 
să testeze noua pistă de 

a stadionului 
Coliseum", vî- 

eazdă a J.O. de 
anul viitor de la Los An
geles La unison el s-au
arătat impresionați de ca
litatea acestei noi piste, 
ne care au aoreclat-o ea 
foarte rapidă sl suplă. Ar
hitectul stadionului. Ro
bert Bennet, a declarat că 
pista râmtns dură chiar sl 
la temperaturi de peste 30 
de grade sl va putea re
zista cel puțin 25 de ani...

rekortan 
„Memorial 
Itoarea

selecționate orovin- 
oarecum 

cele două me- 
reorezentativa 
9—21. Sigur, 

din fata italie-

LONDRA. După Insuccesul 
selecționatei Angliei In prelimi
nariile Campionatului european 
de fotbal antrenorul Bobby Rob
son a declarat, că va Încerca o 
nouă formulă de echipă in vede
rea campionatului mondial din 
1986, urmlnd să facă apel la cîțiva 
tineri, renunțind la fotbaliștii 
vlrstnlcl, precum Mariner, Nea) 
șl Wilkins.

Printre explicațiile eșecului, 
specialiștii evidențiază faptul că 
selecționata engleză are mari di
ficultăți pe teren propriu, tn 
meciurile desfășurate pe Wem
bley plerzlnd, de fapt, califica
rea. Acest lucru este semnificativ 
pentru fotbalul modern, tn care 
șl alte rezultate demonstrează că

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
HOCHEI PE gheata • La 

Amar. Norvegia — R.D. Germană 
6—1 (3—1, 3—0, 1—01.

TENIS • Turneu demonstrativ 
la Luxemburg în finală : Ivan 
Lendl — John McEnroe 6—4. 6—2. 
pentru locul 3: Guillermo Vilas — 
Woitek Fibak 6—3. 6—1 • Ma
nama (Bahrefnl. med demonstra
tiv : Biorn Bore — Vitas Geru- 
laitls 4—6. 6—2, 6—3, 3—6. 6—2.

TENIS DE MASA © .Cu na ora
șelor tlreuri" (femeii ontimi de 
finală, tur : Bordeaux — Soar- 
tak Budapesta 0—5 • Meciuri a-

micale. la Budapesta : Ungaria — 
R.P. Chineză 1—5 (bărbații si 
2—5 (femeii.

VOLEI • Campionatul feminin 
al Asiei s-a încheiat cu victoria 
reprezentativei Japoniei. In ulti
ma zl a competiției aceasta a în
trecut echipa R.P. Chineze cu 
scorul de 3—0 (10. 10. Ill I Dună 
cum am anuntat. Japonia a ob
ținut calificarea pentru turneul 
olimpic. împreună cu R.P. Chi
neză. campioana mondială .en ti
tre.

partidele desfășurate 
devenit din ce în ce mai difi
cile. Astfel, Anglia a clștigat la 
Budapesta, la Atena șl Luxem
burg, terminlnd la egalitate la 
Copenhaga, tn " 
bley a pierdut 
cel ș! a fost 
Grecia (0—0).

BEIJING. — 
bal din 
nează să organizeze anul viitor, 
intre 8 și ÎS iunie, un mare turneu 
Internațional, la tare ar urma 
să participe opt dintre cele mal 
bune echipe din lume. Toate me
ciurile se vor desfășura pe sta
dionul din Beijing, cu o capaci
tate de 110 000 locuri Se duc tra
tative pentru transmiterea joou- 
rllor Ia televiziune, prin satelit, 
în Întreaga lume.

NAIROBI. — tn capitala Ke- 
nyel. Nairobi, s-a disputat me
ciul dintre formația țărll-gazdă 
și echipa Sudanului. Oaspeții au 
obținuit victoria cu scorul de 
1—0.

BRUXELLES — Belgianul Louis 
Woofers, președintele Federației 
de fotbal din această țară a 
anuntat că renunță Ia candida
tura pentru președinția Uniunii 
europene de fotbal. în favoarea 
francezului Jacnwes Georges, nare 
define, în prezent. Interimatul 
acestei funcții sl este considerat 
virtualul președinte al U.E.F.A. 
dună alegerile ce vor avea loo 
anul viitor, la Paris.'

timp ce pe Wem- 
In fața Danemar- 
ținută in șab de

R.P.
Federația de fot- 
Chlneză ftitențio-
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