
Dopă 13 etape ale campionatului Diviziei .JT* de fotbal

STEAUA A EVADAT 
DIN PLUTON...

~.dar amenințarea craiamilor
în pauza competițională cea 

mai plină de tensiune și de 
emoții din ctte a cunoscut fot
balul românesc în ultimii doi 
ani — „finala" de la Bratislava, 
din S3 noiembrie, dominindu-ne 
aproape chinuitor gîndurile —, 
ne reîntoarcem la campionatul 
nostru cel de toate zilele, arun- 
cîndu-ne o privire cît de cit 
analitică nu numai asupra ulti-

și a dinamoviștilor crește 
înscrise), pe care-1 lăudăm și 
cu— teama că acest băiat foar
te dotat ar putea primi și așa 
cum nu trebuie aprecierile. 
(Nervii săi la unele meciuri 
dovedindu-ne că lauda este pen
tru el O povară cam grea, pe 
care nu știe încă să o ducă. 
Atenție, antrenori !)•

în nota forței lor de joc, vic
toria cralovenilor la Galați (a
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Bucu a fost mai rapid 
tenii au irosit încă o ocazie.
mei etape disputate, a 13-a, ei 
și asupra clasamentului.

Etapa în sine a produs pa
tru rezultate care atrag mal 
mult atenția : victoriile în de
plasare ale Stelei și Universi
tății Craiova și meciurile egale 
reușite de băimăreni la Ploiești 
și, respectiv, de Politehnica 
Iași la București, în fața Ra
pidului. Dintre cele patru, o 
singură surpriză veritabilă : 
victoria liderului în derbyul de 
la Slatina ! Fără îndoială că 
Steaua nu era lipsită de șan
se în meciul său do sîm- 
bătă, dar aceste șanse urcau 
(teoretic cel puțin) pînă la un 
punct din două, știută fiind 
angajarea extraordinară și o- 
fensiva debordantă a Oltului pe 
propriul teren. A intervenit 
insă, spulberînd toate calculele, 
„arma Lăcătuș” (ca și In me
ciurile cu Dinamo, sau cu Ar
geșul. la Pitești ; cel care era 
gata-gata să învingă și Uni
versitatea la Craiova), virf ca 
calități excepționale, extrem da 
combativ și de penetrant (ac
tual golgeter — cu 9 goluri

decit... rapidistul Damaschin și bucureș- 
Foto : Ion MIHĂICA

înscris Cămătaru, omul de gol 
de pe Rasunda Stadion din 
Stockholm, cel care a promis că 
va înscrie și la Bratislava), e- 
galul băimărenilor la Ploiești, 
ca șl cel al Politehnicii Iași In 
fața Rapidului la București. 
Deși ieșenii au jucat aproape 
trei sferturi din meci în 10 
oameni ! Juristul Vasile lanul, 
care se pare că a atins matu
ritatea și In activitatea sa de 
conducător de club, a înțeles, 
între altele, că Rapidul înseam
nă în joc mal ales... locomoti
va Manea. în consecință, a 
plantat în calea locomotivei 
zeci de obstacole, a pus în fața 
el toate „scările” de apărători, 
astfel că Manea nu a mai reușit 
să cîștige de unul singur me
ciul. Simplu și clar. La Plo
iești, Petrolul s-a chinuit să 
egaleze și a fost la un pas, In 
final, de un nou eșec, băimă- 
renll Iul Paul Popescu făcînd 
o foarte frumoasă impresie în

Marius POPESCU

(Continuare bt pag. 2-3)

La Winterberg, Io concursul de Inaugurare a activității boberilor

ECHIPAJUL ROMÂN PE LOCUL 6, 
DIN 47 DE PARTICIPANTE

* Tradiționalul concurs de i- 
naugurare a activității inter
naționale la bob — .Cupa Veh 
tins” — a prilejuit o bună com
portare echipajului României, 
format din Dorin Degan — 
pilot. Cornel Popescu, Gheor- 
ghe Lixandrn și Coste! Pe- 
trariu. Boberii români s-au cla
sat pe locul 6 din 47 de echi
paje participante, fiind crono

metrați cu timpul de 3:41,18 In 
cele petru manșe disputate pe 
pîrtla înghețată artificial de la 
Winterberg (R.F. Germania).

întrecerea a fost tiștigată de 
echipajul R.D. Germane II — 
3:39,27 — pilotat de Wolfgang 
Hoppe. Pe locurile 2 și 3 s-au 
clasat echipajele R.D.G. I și 
R.D.G. IIL

LA BUCUREȘTI, SUCCESE ÎN SERIE 
ALE RUGBYȘTILOR ROMÂNI,

DAR SCADENȚA VA Fl LA TOULOUSE!
în mai puțin de o lună (30 

octombrie — 20 noiembrie), 3 
meciuri — 3 victorii 1 Rugbyș- 
tii tricolori „sînt In mină”, o- 
norindu-șl din plin angajamen- 

* tele de pînă acum. Dar. cum 
se știe, scadența poartă data de 
4 decembrie, cind rugbyștii ro
mâni vor susține „clasicul” lor 
meci anual cu echipa Franței, 
meci care (ca de fiecare dată !) 
decide viitoarea campioană a 
F.I.R.A., într-o întrecere a că
rei importantă — în lipsa unui 
campionat mondial — rămîne 
pentru noi primordială. Dar, 
despre această pasionantă par
tidă, cu un alt prilej. Deocam
dată să ne întoarcem privirile 
asupra ultimelor două întîlniri 
de pe stadionul .,23 August”, 
care pot fi considerate puncte 
de referință în ceea ce priveș
te actualele posibilități ale 
„XV“-lul nostru.

Cum bine s-a văzut, un meci 
nu seamănă cu altul. „Tricolo
rii” au jucat foarte bine cu 
Țara Galilor, prinzînd o „zi de 
excepție” în care au înscris 
„welshilor” patru eseuri, unul 
mai frumos decît altul (ne tn-

Mircea Munteanu — inepuizabil I Și duminică el s-a numărat 
printre cei mai buni jucători din teren. Iată-l in plină acțiune, 
urmărit de trei ruybyști sovietici și de Laurențiu Constantin.

Foto : D. NEAGU
trebăm : cine ar putea repeta 
figura ?). Au învins, apoi, e- 
chipa Uniunii Sovietice (19—3), 
la capătul unei prime reprize 
bune, tind au luat avans de

puncte, pentru ca după pauză 
să reziste dominării insistente»

Oimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 4-a)

în plină actualitate — etapa de iarnă a ,,Dac;adeis 1

CUÂTsTcÎT-ÎNCĂLZEȘTE... ÎNGHEȚUL 
INIȚIATIVĂ OAMENILOR DE SPORT?
Primul sfirșit de săptămină cu zăpadă din acest frumos no

iembrie spre bucuria copiilor, spre bucuria iubitorilor sporturi
lor albe, bun prilej pentru acțiuni și competiții atractive și va
riate, organizate pretutindeni in țară in cadrul etapei de iarnă 
a celei de a 4-a ediții a „Daciadei*. Firește in prim-plan se 
afli derdelușurile, pirtiile de schi, patinoarele. Ce ne-a oferit 
un raid pe această temă in Capitali :

„PÎRTIE - VIN
A venit zăpada ! Simbâtâ. în 

Capitală, soarele se străduia 
a-o topească, dar nu i-a deza
măgit chiar pe toți iubitorii a- 
oestul miracol alb. Drept do
vadă, înscrierea primei file, 
splendide. In cronica „Dacia
dei” de iarnă — consemnată de 
oopiii sectorului agricol Ilfov 
Șl ai sectoarelor 2 și 3. Din 1- 
nițiativa Consiliului pentru 
Educație Fizică și Sport al sec
torului agricol Ilfov — preșe
dinte. prof. Angel Slăvuțeanu 
(exemplar implicat în antre
narea, mai ales a copiilor, la 
practicarea exercițiului fizic în 
aer liber). în colaborare cu 
Consiliile pionierilor din cele

RAID-ANCHETĂ 

IN BUCUREȘTI

VLADIMIR TODAȘCA

Candidați olimpici români pentru „SARAJEVO ’61"

VLADIMIR TODAȘCA (biatîon)

PIONIERII !“...
trea sectoare, simbătă, cei mai 
mici sportivi, pionierii școlilor 
generale nr. 65. 78, 66, 53 au 
fost chemați cu săniuțele pe 
o pirtie din Parcul Pantelimon. 
pe o alee străjuită de brazi, 
ca la munte. A domnit o at
mosferă entuziastă în care sute 
de copii și-au pus la încercare 
toate forțele pentru a cîștiga o 
diplomă a „Daciadei”. Tovară
șele profesoare Stela Fănică, 
Stela Rafa, Aneta Tudustia, 
Ecaterina Nicolae — ca să nu
mim doar cite va din ajutoarele 
oficialilor — iși ocroteau „puii” 
cu grijă de mamă. Antrenorul 
de atletism al Clubului sportiv 
sătesc Brănești. Ion Bogdan, se 
agita freeîndu-și mîinile de 
bucurie : „Am descoperit cel 
puțin 10 copii dotati pentru at

letism. Ii iau la mine. Au • 
forță in picioare la împinsul 
săniuțelor... I”

„Pirtie — vin pionierii 1" 
Serii după serii, pe școli, cobo
rau pe pirtie stîrnlnd in 
urmă pulberea zăpezii. Purtă
torii cravatelor roșii cu trico
lor făceau cunoștință cu „Da- 
ciada”. Iată pe primii trei cla
sați. după finală : 1. Crlstin» 
Istrate (șc. gen. 65). 2. Ml- 
haela Ion (șc. gen. 78). 3. Ml- 
haela Sacre (șc. gen. 78). La 
băieți : 1. F. Motroașcă (șa. 
gen. 65). 2. C. Macoveanu (șa 
gen. 78), 3. V. Onețiu (șc. gen. 
65). Pentru toți concurenții, 
însă, au fost completate diplo
me „Sport si sănătate”. Dar ele 
urmează să fie înmînate la 
școli în careurile pionierești, 
spre mîndria cîștigătorilor.

Cîieva sute de copii ne-au dovedit :
IN PARCUL TINERETULUI - CONDIȚII EXCELENTE, 

DAR PREA PUȚIN FOLOSITE

Februarie, 1983. Pe traseele 
care înconjoară ca un păienje
niș poligonul de biatlon de la 
Pamporovo. s-a dat startul în 
cea mal spectaculoasă probă, 
ștafeta de 4X7,5 km. Jocurile 
Mondiale Universitare de iarnă 
sin* în plină desfășurare. E 
ziua a 6-a, iu care reprezen
tanții biatlonului românesc 
aveau să cucerească medalia 
de argint, cel maj prețios tro
feu de la această ediție, des
fășurată în Bulgaria. în primul 
schimb, Vladimir Todașcă are 
de înfruntat alergători de mar
că din U.R.S.S., Cehoslovacia 
Bulgaria și S.U.A.. echipele 
care aveau să se dovedească si 
în continuare principalele pre
tendente la cele trei medalii.

Multe depind de comportarea 
suceveanului nostru. El aleargă 
însă bine, și la prima tragere, 
din poziția culcat, sparge toa
te discurile. din 6 cartușe. 
Pleacă tare, pentru a-și păstra 
poziția a treia, după sovieticul

Nepein și după bulgarul Nedev. 
La poziția in picioare, repre
zentantul nostru scapă un sin
gur disc și. după executarea 
turei de penalizare, pornește 
hotărît în urmărirea principa
lilor adversari. Face o cursă 
excepțională și predă ștafeta 
schimbului următor. Francisc 
Forika, pe poziția a doua. Pri
ma temelie a viitoarei medalii 
de argint a fost pusă...

Vladimir Todașcă s-a născut 
la 25 iunie 1957. orintre Obci- 
nele bucovinene. la Dorna Can- 
dreni. Este meritul regretatei 
profesoare Rodica Sindilaru- 
Pall, de la C.S.Ș. Va
tra Dornei, de a-1 fi desco
perit pe viitorul biatlonist si 
a-i fi îndrumat primii pași pe 
traseele de alergare oe schiuri 
de fond Mai tirziu. odată cu 
oarticiparca la orimele intre-

Radu ÎIMOFTE

Zi de iarnă autentică, iarnă 
frumoasă, dumin câ. in Parcul 
Tineretului din Capitală : văz
duhul alb, oămintul alb și 
pomii albi de promoroacă. Iar 
pe pantele din zona lacului se 
putea vedea de departe puzde
rie de „păpuși” vii. multicolore

și se auzeau chiote și veselia 
mare. Acolo cîteva sute de co
pii se bucurau din plin că ză-

Raid realizat de
Viorel TONCEANU

(Continuare în pact 2-3)

(Continuare in pag a 4-a)
Pe pista din Parcul Pantelimon — copiii sectorului agricol Ilfov 
și ai sectoarelor 2 și 3. Foto : N. DRAGOȘ



In Divizia „A“ la tenis de masă In Divizia „A" de popice

C. S. ARAD (f) A LUAT O SERIOASĂ OPJIUXE PENTRU TITLU 0 ETAPĂ CU CÎTEVA SURPRIZE
în penultima etapă a Di

viziei „A“ la tenis de masă 
s-au înregistrat rezultate în 
general scontate. Universitatea 
Craiova I si-a consolidat pozi
ția si asa foarte solidă (4 
puncte avans față de urmări
tori), confirmînd parcă renu- 
mele de cea mai bună echipă 
masculină, virtuală campioană 
pe acest an. C.S. Arad — la 
feminin — a cîstigat ambele 
partide si a luat o serioasă 
opțiune in vederea jocului de
cisiv. acasă, simbăta viitoare, 
cu M.1.L.M.C.-C.P.L-. care a 
pierdut unul din meciuri la 
Faimar Bai? Mare

MASCULIN
Seria I : PROGRESUL IIRUC 

BUC. — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA I 5—9 ; 6—9 : în 
prima zi bucureștenii ajunse
seră la scorul 4—2. prin vic
toriile lui Onetiu (la Flores- 
cu). Moraru (Crisan). Cauri 
(Nicorescu) si Moraru (Flores- 
cu). dar craio venii au egalat 
6i au trecut Ia cîrma jocului 
nemailâsindu-ie celor de la 
Progresul decit un meci (Cauri
— Crișan 2—0). Au punctat 
pentru craioveni : Florescu 2. 
Crisan 1. Florea 3. Nicorescu 
2 si dublul Florea — Crișan 1; 
pentru bucureșteni Cauri si 
Moraru eîte 2. Onetiu 1. în 
ziua a doua, craiovenii au în
locuit pe Flore seu cu Firânes- 
cu. care n-a realizat nici o 
victorie, iar bucureștenii pe 
Moroianu ev Muntean. Au 
realizat victorii : Crisan si Flo
rea — cîte 3. Nicorescu 2 și 
dublul Crisan — Florea pen
tru craio ver. respectiv Mo
raru 3. Cauri 2. Onețiu 1.

A S A MUNTENIA BUZĂU
— C.S.M. CLUJ-XAPOCA 9-2 
9—5. Au obținut victorii Ro- 
manescu 3+4 Fejer 2-3. Cra- 
ioveanu 2. Oprea 2. Nef 1 si 
dublul Bomanescu — Fejer 1 
pentru bu2o:ent respectiv G5- 
budean 1 Ignat 1+2. Tcth 2. 
Si dublul Ignat — Toth 1. -

Seria a Il-a : CONSTRUC
TORUL TG. MUREȘ — STI- 
ROM C.S.Ș. 2 BUC. 4—9 ; 4—9. 
Au realizat puncte Buga 3+2, 
Ovanez 2+3. Aiexe 2+2. Ste- 
lian 1-4-1 si Ovanez — Alexe 
1+1 pentru învingători. res
pectiv Pali 1+1. Sîngeorgean 
1+2, Cismadia 2 si Lorincz 
1.

STICLA C.S.Ș. BISTRIȚA
— MECANICA FINA BUC. 
9—7 ; 9—1. Victorii : Ciociu 
3+3, Creangă 2+3, Gregorian 
2+2, Toth 1 si dublul Ciociu
— Gregorian 1+1 pentru gaz
de. respectiv Dută 3+1, Gheor- 
ghe 3+1 si Udriște 1+2. De 
notat că micuțul Creangă a 
învins într-o partidă pe Teo
dor Gheorghe.
UNIVERSITATEA CRAIOVA II

— VOINȚA SATU MARE 9—1; 
9—0. Au punctat : Toma 2+2. 
Bădoi 2+2. Giugan 2+2. Bă
descu 2+2 și ------
— Bădoi 1 si Bădescu 
ma 1. Singura victorie a oas
peților a realizat-o Hodas.

ÎNFRĂȚIREA TG. I--------
— C.S.S- ODORHEIU 
IESC 9—4 ; 9-0. Au 
victorii Vaida 3+2. 
2+2. Balint 3+2. Atiia 
1. Gaifi 2 si dublul Naidin 
Balint 
Fulop 
dublul

dublul Bădescu 
To-

MUREȘ 
SECU- 
obținut 
Naidin 

1 Fulop
Andraș

Si
1 ; respectiv

1. Nagy 1. Kiss 1 
Fulop — Nagy 1.

FEMININ
Seria I : PROGRESUL IIRUC 

BUC. — CA ARAD 4—5; 3—5. 
Cu Maria Păun In mare for
mă. dar nesusținută de foarte 
tinăra Cristina Catană si Ma
riana Baciu. bucureștencele 
n-au putut cîștiga nici una din 
partide, singura satisfacție ră- 
mlnfndu-’e echilibrul din pri
ma zi. cînd meciul s-a decis 
Intre Irina Marton si Cristi
na Catană. Arădencele fără să 
strălucească, au aliniat o echi
pă mai omogenă. in care Iri
na Martan, in priita zi. și An
dreea Colier. In cea de a doua, 
au fost ceva mai eficiente.ceva

Victorii : Baciu 1. Păun 3. res
pectiv Magdalena Leszay 2, 
Gabriela Kadar 2 și Marton 1 
în prima zi si Păun 3, respec
tiv Kadar 1, Leszay 2. Geller 
2. în cea de-a doua.

FAIMAR BAIA MARE — 
MILMC-CPL BUC. 2—5; 5—3. 
Oaspetele au evoluat mai bine 
în prima zi. dar gazdele au 
fost mai decise in cea de a 
doua, cînd spectatorii au asis
tat la un meci deosebit de a- 
tractiv. Au punctat : Liana
Mihut-Urzică 2+2. Nela Stoi- 
nea 3 pentru gazde, respectiv 
Cristina Enulescu 1+2. Carmen 
Găgeatu 1+1 și Anca Cheler 3.

Seria a II-a : C.S.M. IAȘI 
— C.F.R.-C.S.Ș. PETROȘANI 
5—2 ; 5—3. Victorii : Mariana 
Gaftea 3+2. Anca Palamiuc 
2+3. respectiv Ana Mărcuș 
1+1 si Hdiko Gyongyosj 1+2.

C.S.M. CLUJ-NAPOCA — 
ÎNFRĂȚIREA TG. MUREȘ 
3—5 ; 3—5. Au punctat : Ma
rina Ghe 2+1. Zita Ferenczi 
1+1 si ‘ Gabriela Gherman 1 
pentru gazde, iar pentru în
vingătoare Maria Alboiu 2+3 
și Kinga Lobr 3+1 De notat 
victoria Marinei Ghe la Al
boiu. care a avut după 1—1 la 
seturi. 19—15 în setul decisiv, 
pe care l-a pierdut la 19 !

METALURGISTUL CUGIR — 
C.S.M. BUZĂU 5—0 ; 5—0.
Victoriile au fost realizate de 
Rodi ca Urbanovici 2, Gabriela 
Darnic 1+2. Tatiana Furtună 
2+2 și Corina Tomuș 1.

METALUL C.S S. RM. VIL- 
CEA — CONSTRUCTORUL 
TG. MUREȘ 3—5 ; 5—4. Vic
torii : Maria Bogosiov 2+1 
Carmen Manole 1+1 și Elena 
Anescu 1 pentru gazde, res- 
pectiv Maria Losoncz! 2+2. 
Judith Kisgyorgy 2+2 și Da
niela Popovici 1.

Rezultate transmise de eo- 
resoor.denții : P. Giornoia, M. 
Ch:sîing. Mircea Radu. M. Mi- 
eovei. A. Crișan. V. Popov ici, 
C. Alba si V. Soare.

In campionatul divizionar de 
popice s-a disputat sîmbătă eta
pa a Vil-a, în care s-au înre
gistrat cîteva rezultate-surpriză. 
Astfel, formația feminină Hidro
mecanica Brașov, care acasă își 
domină adversarele, a fost între
cută de Electromureș Tg. Mureș. 
La fel și Voința Timișoara, care 
a cedat în fața Voinței Oradea. 
Foarte bine au mers în această 
etapă Metalul Hunedoara și Au
rul Baia Mare, care au cîștigat 
la diferențe de peste 400 p, ceea 
ce se întimplă rar, chiar și în
tre echipe de valori diferite.

FEMININ • RAPID BUCUREȘTI
— GLORIA BUCUREȘTI 2366—2482 
pd (scor individual 0,5—5,5). Glo
ria, fiind o echipă mai omogenă 
și cu jucătoare mai valoroasa, a 
cîștigat ușor, la un scor conclu
dent — 116 „bețe“ diferență. Cele 
mai mari rezultate le-au obținut: 
Margareta Cătineanu 438 și Ana 
Petrescu — 432 de la învingătoa
re, Ioana Dogaru — 433 șl Elena 
Anton — 432 de la giuleștence. 
(N. TOKACEK — coresp.) • VO
INȚA PLOIEȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2558—2400 (4—2). Plo- 
ieștencele au fost net superioa
re, ele avînd în Mintia Mihâilă 
cea mal precisă jucătoare a par
tidei — 464 pd. • VOINȚA O- 
DORHEIU SECUIESC — C.F.R. 
TG. MUREȘ 2525—2327 (5—1). Pri
mele jucătoare ale celor două 
formații au fost : Rozalia Mol
nar — 432 și, respectiv, Anișoara 
Oprea — 4<B. (I. PAUȘ — coresn.)
• OLIMPIA BUCUREȘTI — PE
TROLUL BAI COI 2377—2341 (4—2). 
Victoria bucureștencelor se dato
rează excelentului rezultat obți
nut de Cornelia Grecescu (antre- 
noare și jucătoare) — 434 pd. 
S-au mal remarcat: Valeria Bur- 
lacu — 412, respectiv Elena Ne- 
greanu — 405 și Elena Vasfle — 
401. (N. ȘTEFAN — coresp.) •
HIDROMECANICA BRAȘOV — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
2443—2526 0-3). Un rezultat sur
priză ! Mur eșer. cele au avut în 
acest joc două jucătoare de ex
cepție — Rod ea Baciu și Aurelia 
Șerbar.. care au punctat 457 și, 
respectiv. 441. De la localnice s-a 
im dus doar Mariana Constantin
— 432. (V. SECAREANU — CO-
reso.) • VOINȚA TIMIȘOARA — 
VOINȚA ORADEA 22W—2347 (2—4)
• U.T. ARAD — C.S.M. REȘIȚA
2273—2327 (2—4) • LAROMET

BUCUREȘTI — CAîiPAȚI SINAIA 
2460—2205 (6—0) 0 VOINȚA GA
LAȚI — MEi'KOM BRAȘOV 
2442—2271 (4—2) • VOINȚA TG. 
MUREȘ — CONSTRUCTORUL 
GHERLA 2551—2266 (6—0).

MASCULIN • CARP AȚI SINA
IA — OLIMPIA BUCUREȘTI 
4975—4918 (3—3). Partidă viu dis
putată, dar cu rezultate indivi
duale modeste, datorită particu
larităților pistelor. Principalii rea
lizatori au fost: Ovidiu — 887, 
Șindrilaru — 875, respectiv B“- 
livacă — 878. (V. FELDMAN — 
coresp.) e INDUSTRIA S1RME1 
C1MPIA TURZII — CONSTRUC
TORUL TG. MUREȘ 5046—4969 
(5—1). Jucătorii cu cele mai mari 
rezultate au fost Deac — 898 de 
la gazde și Bene — 854 de la 
oaspeți. (P. ȚONEA — coresn.) 
• METALUL ROMAN — LARO
MET BUCUREȘTI 5119—4981 (4—2). 
Joc dominat de gazde, care au 
avut în Lsciuc cel mai bun rea
lizator — 901 pd. De la oaspeți 
cel mai bun punctaj a aparținut 
lui Pop — 881. (M. CHIRI AC — 
coresp.) e GLORIA BUCUREȘTI
— C.F.R. CONSTANȚA 5303—5108 
(5—1). Fruntașa seriei Sud a do
minat, cum era de așteptat, ln- 
tîlnirea, obținînd o victorie ca
tegorică. S-au remarcat de la 
Gloria V. Tudor — 925 șl A. Mar
co — 913, iar de la constănțeni 
Șt. Postolache — 835. (O. GUȚU
— coresp.) • METALUL HUNE
DOARA — VICTORIA TIMIȘOA
RA 5331—4872 (6—0) ! • VOINȚA 
BUCUREȘTI — CONSTRUCTO
RUL GALAȚI 5106—5005 (3—3) • 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ — 
C.F.R. TG. MUREȘ 5564—5170 
(5—1). • AURUL BAIA MARE — 
PROGRESUL ORADEA 5215—4738 
(5—1). Formația băimăreană, clș- 
tigătoarea „Cupei campionilor eu
ropeni “ ’83 a fost în vervă deo
sebită, cîștigînd la un scor foar
te sever (diferența — 477 p). Cu 
acest prilej, Iuliu Bice a stabilit 
un nou record al sălii — 990 po
pice d oborîte din 200 lovituri 
mixte (vx. 964). Bine a mai ju
cat, de la Aurul, și Stelian Bo- 
ariu — 925. Cel mal bun popicar 
de la arădeni a fost Al. Szekely
— 867 (0. (Ov. NEMEȘ — co
resp.) • TEHNOUTILAJ ODOR
HEIU SECUIESC — .CHIMICA 
TÎRNAVENI 5056—4909 (5—1) ®
RULMENTUL BRAȘOV — CHIM- 
PEX CONSTANTA 5356—5241 (4—2).
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DOUĂ VALOROASE RECORDURI La finalele republicane de judo ale juniorilor

DE JUNIORI LA HALTERE
în zilele de 17. 18 și 19 no

iembrie. la orașul Gh. Gheor
ghiu-Dej. au avut loc finalele 
concursului republican de ju
niori (pînă la 19 ani) oe echi
pe la haltere. Competiția a 
fost câștigată de C. S. Gloria 
Bistrița (antrenor. Andrei Ka
rafa). Pe locurile următoare : 
C.S.M. Cluj-Napoca (antrenori. 
Tiberiu Roman si Gheorghe

MASĂ ROTUNDA
CENTRUL DE CERCETĂRI 

PENTRU EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT (Bd. 
Muncii 37—39) orgar.-zea- 
*ă In ziua de 23 noiem
brie, la ora 14, o masă 
rotundă cu tema „Stresul 
psihic si performanța 
sportivă", la care sint in- 
▼ltați antrenori, sportivi, 
specialiști din domeniul 
performanței.

D’.scutuie vor fi coordo
nate de psihologii Maria 
Șerban si Cristian Tibără.

Jakob) si A.S. CSujana (antre
nor, Spiridon Berghliigiu).

La aceste întreceri au fost 
consemnate două valoroase re
corduri naționale de juniori 
semnate de halterofilul Andrei 
Soeaci. de la C. S. Olimpia 
București (antrenor, Mihai 
Constantinescu). în cadrul ca
tegoriei 67,5 kg : smuls 137,5 
kg (v.r. 135 kg) ; total 292,5 kg 
(vr. 290 kg). în prima grupă 
valorică au promovat echipele 
C.S. Unirea -Alba și C.S. Steaua 
București.

Astăzi de la ora 17. in 
sala de box Timpuri Noi 
(poșta Vitan. autobuze 134 
și 135) va avea loc ple
nara Comisiei municipa
le de box. Vor participa 
antrenori, arbitri, spor
tivi fruntași și conducă
tori de secții de box din 
Capitală.

C.S.Ș. 1 ORADEA-UN SUCCES REMARCABIL:
CINCI TITLURI DE CAMPIONI Al ȚARII!

VINGA, CU V. POPA, A CÎȘTIGAT

Sala Unirea din Suceava, deși 
ndncâpă'.oare pentru numărul 
mare de concurent, cresenu la 
finalele Campionazeior republi
cane individuale de Judo ale 
juniorilor mari si miei, a ofe
rit. urin strădaniile oraanSato- 
rilor. condu: bune de Între
cere. La aceste finale, sere sa
tisfacția tehnicienilor federației 
de resort si a tuturor antren o- 
rdor prezent:, luni ord de la 
Clubul sportiv școlar 1 din O- 
radea. excelent pregătiți atit De 
olan tehnic cit si tactic, au re- 
Durtat un succes ieșit din co
mun : ei au cucerit nu mal pu- 
tie de cinci titluri de eamDloni 
republicani, iar alti patru s-au 
clasat pe locul II sau HL 
Este, neîndoios, meritul sirguin- 
ciosuiu; antrenor Florian VeHd. 
un tînăr profesor îndrăgostit de 
aoest sport L-am întrebat la 
finele competiției: cărui fapt se 
datorează acest bilanț de excep
ție si cum a reușit să-si oreaă- 
tească atit de bine elevii? .De 
la an la an. finalele îunlorilor
— ne-a mărturisit Florian Vet:ci
— au fost tot mai aspre, dorin
ța de afirmare a acestor fudo- 
ka. allati la virsta marilor am
biții. fiind fără limite. Dealtfel, 
toti juniorii mei au concurat de 
cînd erau copii sl. firește. au

virat si as simți-, că au se 
mal poate ajunse ta finale firi 
• pregătire maximă*.

De-a lungul eoametluei. des
fășurată simbăta si duminică, 
numeroase partide au orUeiult 
tmaLstilor etalarea unei suite 

de procedee tehnice de virtuozi
tate. Qu siguranță, nu peste 
muM timp juniorii nrezenti la 
aceste finale vor lua locul hd 
Strcea Frătlcă. Constantin Nl- 
culae. Mmm doc st al altor 
eunoscutl iuddea de frunte. 
Ne-ar trebui mult spațiu oentru 
a-4 evidenția pe cel mal btml 
dintre ei. mal ales c* la fie
care categorie de greutate s-au 
aCat cite 3—4 (dacă nu mai 
multi! iunlorl care ema ure
ter, ti 1 Indrentâtite de a fi se
lecționați in locul reoubUcan 
Grea misiune si neutru antre
norii acestui lot™

Iată juniorii mari care au 
urcat pe podiumtg de premiere: 
cat. S3 kg : L Cătălin Gaje 
KLS.S. 1 Oradea). 3 M. Cră
ciun (Voința Alexandria). t. A 
Hlr-de (Casa pionierilor Oradea) 
si C. CSobanu (CSS 1 Bucu
rești) : 37 kg: L Sorin Mitttelu 
(C.S.S Energia București). X S. 
Constantin (C.S.S. 1 București). 
X S. CCteanu (C.S.S. Pitești) si

A. Vanica (Rapid Oradea): tl 
kg : 1. Daniel Ionită (Olimpia
București). X D. Bolbose (C.S.O. 
Muscelul Clmpulune). 3. D. P&- 
euraru (Gloria Arad) si D. Mu- 
resan (Voinicelul București): 
** kg : L NTcolae Mlhu (Otelul 
Tirgoviste). X R. Tanca (C.S.S. 
1 Oradea). 3 L Tătăroiu (Vota
ta Te. Jiu) si C. Pusa (Gloria 
Arad): 75 kg : 1. Nicolae Iosit 
(C-S.S. 1 Oradea). X A. Ma.
ealea (C.S.S. 1 Oradea). 3 T. 
Pod (Gloria Arad) si I. Slmlon 
(CLS.Ș. 1 București) : 33 kg : L 
Petru Anlțoaie (C.S.S. Unirea 
Iasi). X C. Pooescu (C.S.S. Cra
iova). 3. F. Szabo (C.S.S. 1 O- 
radea) sl L. Scafa (C.S.S. Ener
gia București): +33 kg : 1.
Gabriel Burlău (C.S.S. 1 Ora
dea), 1. M. Grozea (C.S.M. muni- 
sdDiUl Gh. Gheorghiu-Dei). X 
V. Tarău (Rapid Oradea) st M. 
Dku (Voința Focșani). Campio
nii republicani la juniori mid : 
cat 40 kg — Apolo Ugvari 
(C.S.S. 1 Oradea): 44 kg — 
Alexandru Scurtu (Oțelul Tlr- 
eovlste): 49 kg — Istvan Patakl 
(Votata Te. Mures): 55 kg — 
Dan Agapie (Dinamo Brasov): 
S3 kg — Tiberiu Nagy (Ranid 
Arad); 70 kg — Florin Lascău 
(C.S S. l Oradea): +70 kg —
Zoltan Zencz (Gloria Arad).

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
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Desfășurat pe un timp frigu
ros, „Premiul speranțelor" a dat 
clștig de cauză lui Vtaga care 
In mina lui V. Popa a arătat o 
valoare pe care va trebui s-o 
confirme, spre a nu da loc la 
dubii. Tot in reuniunea de du
minică s-a desfășurat și „Premiul 
de Închidere" al amatorilor, câș
tigat de B. Manea (cu Trudin), 
care a confirmat dta nou că 
este marele specialist al probei 
(a 3-a victorie), dar titlul de 
campion pe 1983 a revenit lui H. 
Șerban, In fata lui 1. stoicescu. 
ambii cu 5 victorii, dar primul 
avînd mai multe locuri n ln 
clasament. Tot ta această reu
niune, liderul celor două clasa
mente, M. Ștefănescu, a bătut 
recordul de 68 victorii deținut de 
G. . Tănase. Prin cele două vic
torii obținute cu Secret și Silica, 
el a realizat de pe acum 69 vic
torii. au mai cîștigat Hemogra
ma, cu care N. Gheorghe și-a 
ridicularizat adversarul In final. 
Percutor, care a beneficiat de 
conducerea lui M. Iorga. tatim, 
puternic susținut în final de N. 
Simion, Persoana. Adorata și 
Dorobanț, toți ta formă bună.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: L Secret (M. Ștefănescu)

„PREMIUL SPERANȚELOR1*
1:30,1. X ' Simbria, X Vesel. 
Cota : cișt. 3, ord. li, ord. tripla 
154. Cursa a H-a : L Intim (Si
mian) 1:30,4, x Jertfa. Cota : 
cișt. X ecd. IX ev. 65. Cursa a 
m a: 1. Silica (M. ștefănescu) 
1:36,5, X Hrenița. Cota : cișt. 3, 
ord. 36, ev. B. Cursa a IV-a : 1. 
Persoana (Marcau) 1:33,7, X Se- 
menic, 3. Hemion. Cota : cișt. x 
ord. 6. ev. », ord. triplă 604.
Cursa a V-a : 1. Percutor CM.
Iorga) UI,5, X Excedent, 3. Ro
ditor. Cota : cișt. 3, ord. închi
să, ev. 18, ord. triplă 3043. Cursa 
a VI-a: 1. Trudin (B. Manea) 
1:31,8, 2. Vigu, 3. Sugiuc. Cota : 
cișt. 1,80, ord. 40, ev. 54, ord. 
triplă 346. Cursa a VD-a : 1.
Dorobanț (Oostlcă) 1:31,7, 2.
Sufix. Cota: cișt. 2, ord. 18, ev. 
16, triplu 3-5-7 TTO. Cursa a
VHI-a ; 1. Vtaga (Popa) 1:31,3, S. 
Trifoi, 3. Tufiș. Oota : cișt X40, 
ord. 44, ev. 26, ord. triplă 875. 
Cursa a IX-a : 1. Hemograma (N. 
Gheorghe) 1:39,5, X Stanleasca, 3. 
Sadina. Cota: cișt. 3, ord. 18, ev. 
94, ord. triplă închisă. triplu 
7-8-9 2750. Cursa a X-a: 1. Ado
rata (S. Ioneseu) 1:34,9, 2. Su- 
ditu. Cota: cișt. 2,40, ord. 12, ev. 
80. Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 13 806 lei și s-a Închis.
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CUM-ȘICÎT-ÎNCĂLZEȘTE... ÎNGHEȚUL INIȚIATIVA OAMENILOR 0
’ » » » I

(Urmare din pag. 1)
paăa este bine înghețată : „Ce 
dacă-i frig ? — rîdea o fetiță 
de la Școala generală nr. 120, 
Monica Mac. Acuma-i derdelu- 
șul bun 1“ Citeva sute de copii 
de la școlile generale or. 100, 
120 și 111 luau startul ln „Da- 
dada" de iarnă cu oea mai În
drăgită disciplină : săniusuL

Fiecare școală și-a organizai 
pirtia ei, cu linie de plecare, 
cu linie de sosire, iar profeso
rii — câțiva oameni inimoși, 
bucuroși și ei ca niște copii — 
aveau fișele de concurs și cro- 
nometrele pregătite. Dar să-i 
njimim, ca exemple pentru al
ții : Florin Popescu (șc. gen. 
100), Maria Vasiliu și Silvia 
Tupița (șc. gen. 120), Eugenia 
Dimitriu (șc. gen. 111).

N-am simțit cum au trecut 
minutele. Coborârile au fost 
pline de curaj, dar și de haz, 
cu mici calambururi, cu răs
turnări prin flancurile piftii
lor, prin zăpadă. „Deocamdată 
vom stabili ciștigătorii pe clase

în această primă manșă — ne 
spunea prof. Maria Vasiliu. 
Pentru a-i selecționa pe cei 
mai buni, eu adevărat, pentru 
etapa următoare a JDaciadei", 
vom mai ține încă multe man
șe. Doar iarna abia ne-a spus 
bună ziua". Ideea e minunată, 
căci ea Înseamnă continuitate. 
La întrecerile de duminică au 
fost cîteva reale evidențieri : 
Daniel Pipan, Maria Manda, 
Valentin Costache, Maria Veli- 
cu... Tocmai notam aceste nu
me cînd pe lingă noi a trecut 
dezlănțuit un mare grup de a- 
tergătorl. „Iată și un cros, ne
am zis. Etapa de iarnă a „Da- 
ciadei" cuprinde și crosuri. Ar 
fi frumos !“ Dar ne-am înșe

lat. Erau elevii antrenorului 
Ernest Kadulian. atleți de la 
clubul I.E.F.S. Le plăcea și 
lor mirificul decor din Parcul 
Tineretului si se antrenau. Și 
am intîlnit și un solitar care 
alerga „pentru sănătate" — 
cum ne-a declarat Cornel An- 
ghel, șeful serviciului comercial 
de la fabrica „Apolo" , oprin- 
du-se o clipă. Apoi și-a conti
nuat cursa...

Zi de iarnă, zi minunată pen
tru sport. Dar oare numai trei 
școli generale, un grup de ait- 
leți și un... solitar știu ce con
diții frumoase oferă și iarna a- 
cest parc pentru etapa de masă 
a „Daciadei", pentru mișcare, 
pentru destindere în aer liber.

BUCUREȘTENI... LA MUNTE

Mai multe autocare, în două 
coloane, s-au Îndreptat, sîm- 
bătă, din Capitalăi. una spre 
Cheia, jar cealaltă spre Valea 
Prahovei. Ocupanții lor, bucu
roși de perspectiva unui sfîrșit

de săptămînă în decor de iar
nă. la munte, erau iubitori de 
sport si activiști sportivi din 
întreprinderi si instituții ale 
sectorului 3 și sectorului 5. 
Acțiunea făcea parte dintr-un

sir de altei 
ganizate cu 
lui munici 
sub generici 
veau un p 
variat. „Dq 
plăcute, îi] 
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Ungureanu, Negrilă, Cirțu, Do 
nose etc. — alcătuind împreună 
cu primii trei citați o „mașină 
de fotbal" redutabilă, care me
rită din plin, în continuare, sti
ma tuturor.

3. SPORTUL STUDENȚESC. 
La debutul campionatului, 
părea o echipă irezistibilă 
Cînd au început și jucătorii să creadă că sint irezistibili 
au început și... bătăile. Submi
nată de un „complex de supe
rioritate" pe care antrenorii nu 
au știut să-l lecuiască la timp, 
echipa nu-și mai regăsește azi 
nici suflul, nici ritmul, nici în
crederea în sine, deși Iorgu- 
lescu este tot Iorgulescu, Hagi 
tot Hagi. Sandu Mircea tot 
Sandu Mircea, Cazan tot Ca
zan, Coras tot Coraș, Speriatu 
tot Speriatu, Pană tot Pană 
etc., etc. Credem că actuala 
întrerupere de campionat vine 
bine pentru această echipă 
„amețită" de vîrful unde s-a 
urcat la un moment dat și de 
unde se tot rostogolește. Aten
ție : Sportul studențesc are ju
cători foarte buni ! Rezolvarea 
problemei se află in mîinile — 
și înțelepciunea — antrenorilor.

4. POLITEHNICA IAȘI. Deși 
lipsită de fostul său om 
de gol (Nemțeanu), echipa 
din Copou a evoluat pină acum 
peste orice așteptări ! Ne-ar 
face o mare plăcere să perse
vereze pe drumul său ascen
dent.

5. F. C. BIHOR. Ca și Poli
tehnica Iași, foarte bine ! 
La Oradea se joacă din 
nou fotbal adevărat.

6. DINAMO. După splendi- 
da-i „aventură hamburghe- 
ză“, din care a ieșit nu 
numai aureolată de o mare per
formanță internațională, ci și 
cu .o încredere sporită în for
țele ei, Dinamo revine cu toa
te pînzele sus în lupta din 
campionat. Ca și Universitatea 
Craiova, Dinamo are o „mași
nărie grea" care odată pornita 
bine este foarte dificil de oprit. 
Cu trei jocuri în minus, cam
pionii au și ei o poziție virtua
lă înaltă. Lupta lor cu Steaua 
(care are azi altă forță și alte 
—pretenții), Universitatea Cra
iova și (chiar) Sportul studen
țesc se anunță mai pasionantă 
ca oricînd !

7. JIUL. Mai sigură, pînă 
acum, decît în anul care a 
trecut.

8. F.C. BAIA MARE. A rede
venit o echipă bună. In care 
avem toată încrederea.

9. S.C. BACAU. Echipa lui 
Avădanei, Penoff și... Costică 
Rădulescu crește încet si sigur.

LOTUL DE TINERET 
\L CU CEHOSLOVACIA
la 29 
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Mănăilă. Roman. Belodedici, 
M. Popa. Tătâran si Eduard — 
fundași ;

Balini. Pavciiue. Movilă,
Gheorghiu si Bălan — mijlo
cași ;

Sertov. O. Popescu si O. Gri- 
rore — înaintași.

De remarcat că Lăcătuș nu 
a fost selecționat deoarece el 
este suspendat duoă cartona- 
eul roșu Drimit în meciul cuItari: Cipru.

or- 
iliu- 
elor, 
L a- 
| de
zile 
ului 
live, 
£di,

în cadrul „Daciadei* de Iar
nă", ne spunea la plecare Va- 
sile Codrea, șeful Comisiei 
sport-turism din cadrul Consi
liului municipal al sindicate
lor.

Și au fost, după cite slntem 
informați. intr-adevăr două 
zile frumoase. Excursioniștii 
s-au întors duminică seara a- 
casăi, reconfortați pentru o 
nouă săptămînă de muncă.

:gint“ din floreasca...
FIo- 
ber, 
zile, 
bea 
lare 
[du

ce
ri tre 
|ati-
Ltat

r a I in
tend 
Idin 
Lolo
I r' t

tori si- ceai fierbinte. Sint 
asteptati si în viitor.

Așadar, unele acțiuni si ini
țiative de succes care dovedesc 
că atunci cînd sînt bine orga
nizate au mare audiență la iu
bitorii sporturilor de iarnă. în 
special la copii. Dar de ce așa 
de puține ? Credem că este 
necesar ca factorii cu atribu
ții, in primul rînd consiliile 
sectoarelor pentru educație fi
zică și sport, să imprime mai 
mult elan și eficiență întrece
rilor în etapa de masă a „Da
ciadei" de iarnă. Vom mai 
reveni pe această temă.

065

10. F.C. OLT. B‘ără cele două 
neașteptate infringed' din ulti
mele două etape. ..echi
pa era sus" pentru că a 
început foarte • energic turul. 
Sîntem convinși însă că Oltul 
va mai avea un cuvint de spus 
în acest campionat

11. A.S.A. TG. MUREȘ. Echipa 
lui Boloni. foarte valorosul său 
international. ..creier". con
structor si finalizator. coautor 
la toate reușitele „ll“-lui de 
pe Mureș.

12. RAPID. La ora asta..... tre-
nule. mașină mică". Ce joacă 
Rapid ? Jocul său se numeș
te... Manea. Cînd vor interveni 
mai eficient, mai constant și 
celelalte... vagoane (ce părere 
au valoroșii Sameș si Ion Ion), 
vom avea un rapid adevărat.

13. CORVINUL HUNEDOARA. 
Plecată greu din start, echi
pa s-a redresat mai ales da
torită lui Klein. Gabor. Petcu 
si Mateuț.

14. CHIMIA RM. VlLCEA. 
Echipă „mică”, eforturi (lăuda
bile) foarte mari, mai ales ale 
lui Obiemenco. Bine că a re
venit Gîngu.

15. F.C. ARGEȘ. Nu este echi
pă de... locul 15. Cu toții o 
așteptăm mai sus. Mult mai 
sus !

16. C.S. TlRGOVIȘTE — 17. 
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
18. PETROLUL. Se bat din greu 
pentru un loc sub soarele Di
viziei „A". Fiecare luptă din 
răsputeri. Așa-i în „A", ce să-i 
faci ? Zbaterea lor dramatică 
merită o umană considerație, 
dar problema lor nu are decît 
o singură soluție : dobîndirea 
valorii I

Si pentru eă am ajuns la 
valoare, să recunoaștem 
•* că desfășurarea primei 

treimi a campionatului nostru 
nu a depășit decît arareori, în 
puține meciuri, un nivel gene
ral mediocru, ceea ce scoate și 
mai pregnant în relief perfor
manțele internaționale (ale e- 
chipci noastre reprezentative, 
ale dinamoviștilor). Să sperăm 
că după 30 noiembrie, după 
mult așteptatul meci de la 
Bratislava, antrenorii și jucă
torii campionatului nostru își 
vor reconsidera — sub imperiul 
nevoii de calitate — activitatea, 
în numele progresului așteptat 
al întregului fotbal românesc.

P.S. Sîmbătă s-a petrecut un 
.moment personal" care a pro
dus o emoție generală iubitori
lor fotbalului românesc, nu 
numai Iul Nicolae Rainea, cel 
mai renumit arbitru din fotba
lul nostru, care a împlinit la 
19 noiembrie frumoasa vîrstă 
de 50 de ani. Arbitrind la trei 
turnee finale ale Campionatu
lui mondial, patru finale euro
pene și alte zeci de meciuri in
ternaționale importante, mais
trul Nicolae Rainea din Bîrlad 
a onorat sportul românesc, și-a 
onorat orașul, și-a onorat țara.

La mulți ani, Nicolae Rainea"!

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 16 NO
IEMBRIE 1383. Categoria 2 : 
4 variante 100% a 10.256 lei și 
8 variante 25% a 2.564 lei ; 
Categoria 3 : 24,75 variante a 
2.486 lei ; Categoria 4 : 103,50
a 595 lei ; Categoria 5 : 250,75 
a 245 lei : Categoria 6 : 7.706,75 
a 40 lei ; Categoria 7 : 265.75
a 200 lei : Categoria 8 : 3.918,50 
a 40 lei. Report la categoria 1: 
220.295 lei.
• NOI ȘANSE DE MARI SUC

CESE i După cum s-a mai anun
țat, astăzi este ultima zi pentru 
depunerea buletinelor de partici
pare la concursul Pronosport de 
miercuri 23 noiembrie 1933, care 
cuprinde următoarele meciuri din 
cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei U.E.F.A.": I. Austria Vie- 
na — mternazionale; II. Sturm 
Graz — Lokomotiv Leipzig; III. 
R.C. Lens — R.S.C. Anderlecht; 
IV. F.C. Watford — Sparta Pra- 
ga; V. Bayern Mijnchen — Tot
tenham (pauză); VI. Bayern 
Miinchen — Tottenham (final); 
VII. Sparta Rotterdam — Spartak 
Moscova (p.); VIII. Sparta Rot
terdam — Spartak Moscova (f); 
IX. Nottingham — Celtic Glas
gow (p.); X. Nottingham — Celtic 
Glasgow (f.); XI. Radnicki Niș — 
Hajduk Split (p.); XII. Radnicki 
Niș — Hajduk Split (f.). Datorită 
orelor Urzii la care sînt progra
mate unele meciuri, rezultatele 
concursului vor fi publicate vi-, 
neri 25 noiembrie în această ru
brică.

DIVIZIA „C“, ETAPA A Xlll-a

Programul și arbitrii
SERIA I

Zimbrul Șiret — C.F.R. Paș
cani 2—3 (1—1), Electro Buoecea 
— Celuloza Piatra Neamț 2—1 
(2—0), Laminorul Roman — Mi
nerul Vatra Dornei 1—0 (0—0),
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc — 
Carpați Gălănești 3—1 (2—1), Re- 
lonul Săvinești — Minerul Gura 
Humorului 1—1 (0—1), Metalul
Rădăuți — Cetatea Tg. Neamț 
2—0 (1—0), Unirea Să veni — Cris
talul Dorohoi 2—0 (1—0), Șiretul 
Pașcani — Avîntul Frasin 4—0 
(1-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Xlll-a : 1. C.F.R. 
PAȘCANI 19 p (27—9), 2. Mine
rul Gura Humorului 16 P (17—10),
3. Laminorul Roman 15 p (15—11),
4. Carpati Gălănești 15 p 
(19—22)... pe ultimele locuri : 15. 
Sinetul Pașcani 10 P (24—24), 16. 
Celuloza P. Neamț 8 p (16—2i3).

ETAPA VIITOARE: Avîntul Frasin - 
Metalul Rădăuți: C. Diaconescu (Ba- 
câu). Cetatea Tg. Neamț — Lami
norul Roman: V. Turcitu (Galați), 
Cristalul Dorohoi - Relonul Săvinești: 
A. Anghele (Focșani), Minerul Vatra 
Dornei - Șiretul Pașcani: A. Grama 
(Bistrița), Carpați Golănești — Uni
rea Sâveni: M. Radu (Bistrița), Zim
brul Șiret - Minerul Gura Humoru
lui: A. Epure (Focșani), Celuloza P. 
Neamț - A.S.A. Cîmpulung: A. Vaj- 
da (Odorhei), C.F.R. Pașcani - E- 
lectro Bucecea: I. Neagu (Buzău).

SERIA A II-a

Aripile Bacău — Viticultorul 
Panciu 1—0 (0—0), In tor Vaslui— 
FEPA 74 Bîrlad 1—1 (1—0). Me
talul Tg. Secuiesc — Letea Ba
cău 2—0 CI—0). Minerul Comă- 
nești — Mecanica Vaslui 2—1 
(1—1), Petrolul Moinești — Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej 0—0, 
Constructorul Iași — Proletarul 
Bacău 2—0 (0—0), Victoria Gugeș- 
ti — Chimia Mărășești 2—0 (2—0), 
Luceafărul Adjud — Voir.ța-Glo- 
ria- Odobești 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 20 p (27—10), 2. FEPA 74 
Bîrlad 18 P (22—8), 3. Victoria 
Gugești 16 p (19—9)... pe ultimele 
locuri: 15. Letea Bacău 9 p (18— 
22), 16. Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej 9 p (13—20).

ETAPA VIITOARE: Letea Bacău - 
Victoria Gugești: A. Coroian (Bucu
rești), Voința Gloria Odobești — In
ter Vaslui: M. Mihăiuc (Botoșani), 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Viticul
torul Panciu: A. Marin (Ploiești), Me
canica Vaslui — Aripile Bacău: A. 
Ganea (Slobozia), Fepa 74 Bîrlad — 
Constructorul lași: N. Petrache (Su
ceava), Petrolul Moinești - Metalul 
Tg. Secuiesc: C. Coconcea (Brăila), 
Luceafărul Adjud - Chimia Mărășești: 
J. Bratu (P. Neamț), Proletarul Ba
cău — Minerul Comănești: I. Dănoiu 
(București).

SERIA A III-a

Metalul Mangalia — Chimia 
Brăila 3—1 (1—0), Victoria Tecuci
— Progresul Isaccea 4—1 (Ir—I),
Laminorul Brăila — D.V.A. Por
tul Galați 2—0 (l—O), Voința Con
stanța — Șoimii Cernavodă 5—1 
(2—1), Victoria T.C. Galați — Ci
mentul Medgidia 2—0 (1—0),
I.M.U.  Medgidia — Portul Con
stanța 3—1 (2—0), SJT. Tulcea — 
Chim pex Constanța 3—0 fi—0), 
Ancora Galați — Arrubium Mă- 
cin 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 19 p (18—8), 2. 
Victoria Tecuci 17 p (24—12), 3. 
SJi. Tulcea 17 P (23—12)... pe 
ultimele locuri : 15. Progresul 
Isaccea 8 P (14—38), 16. Șoimii 
Cernavodă I p (9—20).

ETAPA VIITOARE: Chimia Brăila — 
Cimentul Medgidia: G Hanganu
(lași). Progresul Isoccea — Portul 
Constanța: S. Patriche (Vaslui), I.M.U. 
Medgidia - Ancora Galați: G Du
mitrescu (București), Ș.N. Tulcea — 
Laminorul Brăila: I. Coț (Ploiești), 
Metalul Mangalia — Victoria T.Q Ga
lați: P. Costea (Buzău), Voința Con
stanța — Victoria Tecuci: L Dima 
(Oltenița), Arrubiura Măcin - Șoimii 
Cernavodă: E. Mitrea (București).
D.V.A. Portul Galați — Chimpex Con
stanța: G Feraru (lași)*

SERIA A IV-*

Victoria Lehliu — Chimia 
Brazi-Ploiești 0—2 (0—1), Metalul 
Buzău — Tractorul Vizlru 1—2 
CL—2), Carpați Neholu — Poiana 
Cîmpina 3—0 (0—0), Minerul Fi- 
lipești — A.S.A. Mizil 3—3 (1—2). 
Petrolul Berea — Petrolul Băicoi
1—0 (0—0), Carpați Sinaia — Ra
pid Fetești 3—1 (1-0), Petrolul 
Brăila-Ianca — Unirea Urzioeni 
3—0 (2—■0), Victoria Tăndărei — 
Chimia-Victoria Buzău 0—3 — 
forfait, nu s-a jucat din lipsă de 
asistență medicală pe terenul din 
Urziceni, unde era programat me
ciul, terenul din Tăndărei fiind 
suspendat.

Pe primele locuri : 1.
BRAZI 23 p (41—11), 2. Poiana
Cîmpuna 19 P (26—11), 3. A.S.A. 
Mi-7.il 18 p (28—12)... pe ultimele 
locuri : 15. Petrolul Br. lanca 8 
p (12—21), 16. Victoria Tăndărei 
8 p (7—30).

ETAPA VIITOARE: Poiana Cîmpina
— Victoria Lehliu: G. Pîrvu (Constan
ța), Petrolul Băicoi - Victoria Țăn- 
dărei: G. Liebhard (Sibiu), Rapid 
Fetești — Chimia Brazi: R. Niccara 
(Tulcea), Chimia Buzău — A.S.A. Mi
zil: G. lonițâ (București), Petrolul 
lanca — Minerul Filipești: A. Băiescu 
(Brașov), Petrolul Berea - Tractorul 
Viziru: G. Vodă (P. Neamț), Carpați 
Nehoiu — Carpați Sinaia: V. Donțu 
(Galați), Unirea Urziceni — Metalul 
Buzău: G. Ghinaiu (Bufcureștî).

etapei viitoare (duminică 27 noiembrie)
SERIA A V-a SERIA A IX-a

Viscolii București — Mecanica 
fină Steaua București 2—9 (1—7), 
I.C.P.B. Bolin tin Vale — Con
structorul Călărași 7—0 (5—0),
Viitorul Chirnogi — F.C.M. Giur
giu 2—1 (0—0), Tehnometal Bucu
rești — Danubiana București 5—1 
(1—1), I.S.C.I.P. Ulmeni — S. N. 
Oltenița 1—1 (1—0), Aversa Bucu
rești — Flacăra roșie București 
3—0 (2—0), I.U.P.S. Chitila —
Argeșul 30 Decembrie 0—0, 
I.C.S.I.M. București — Abatorul 
București 0—0.

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 22 p 
(29—5), 2. Danubiana București
17 p (25—14), 3. Abatorul Bucu
rești 16 p (18—14) ... pe ultimele 
locuri : 15. F.C.M. Giurgiu 9 P 
(8—17), 16. Viitorul Chirnogi 9 p 
(13—32).

ETAPA VIITOARE: Viitorul Chirnogi
— Mecanică fină Steaua București: 
G Gheorghiță (Brăila), I.C.S.I.M. 
București — Argeșul 30 Decembrie: I. 
Marcu (Călărași), I.S.C.I.P. Ulmeni
— Tehnometal București: A. Dinu (Pi
tești), Flacăra roșie București — Con
structorul Călărași: Z. Erdel (Slatina), 
I.C.P.B. Bolintin Vale - Viscolii Bucu
rești: D. Momescu (Constanța), Aba
torul București — I.U.P.S. Chitila: T. 
Petrescu (Craiova), F.C.M. Giurgiu — 
Danubiana București: D. Dracea (Cra
iova), Aversa București — Ș.N. Olte
nița: P. Mihăilescu (Tîrgovlște).

SERIA A VI-a

Flacăra-Au tomecanica Moreni
— Muscelul Cîmpulung 1—0 
(0—0). Electronistul Curtea de 
Argeș — Sportul muncitoresc 
Caracal 2—1 (1—0), Cimentul Fieni
— Știința Drăgănești-Olt 6—0
(4—0), Textila Roșiori — Recolta 
Stodcănești 2—0 (2—0), Dunărea-
Venus Zimnicea — Chimia Găești 
3—2 (1—1), Progresul Co
rabia — Electrica Ti-tu 1—0 
(0—0), Metalul Mija — Cetatea 
Tr. Mă gurele 2-0 (2—0), Petro
lul Videle — Dacia Pitești 4—. 
(2-2).

Pe primele locuri : 1. FLACA- 
RA MORENI 21 p (33—6), 2.
Muscelul Cîmpulung 17 p (24—6), 
3. Dacia Pitești 16 p (2)0—11)^. pe 
ultimele locuri: 14. Cetatea Tr. 
Măgurele 10 p (25—22), 15. Chi
mia Găeștl 10 p (15—20), 16. Texti
la Roșiori 10 p (7—18).

ETAPA VIITOARE: Cetatea Tr. Mă
gurele - Știința Drăgânești: L Ghi- 
țescu (Rm. Vîlcea), Sportul muncito
resc Caracal — Recolta Stoicănești: 
L Dulgheru (București), Cimentul 
Fieni — Dacia Pitești: I. Vereș (Sf. 
Gheorghe), Electronistul Curtea de 
Argeș — Petrolul Videle: M. irimescu 
(Craiova), Textila Roșiori — Metalul 
Mija: T. Popescu (Giurgiu), Chimia 
Găești - Muscelul Cîmpulung: E. 
Pâtrașcu (București), Electrica Titu — 
Flacăra Moreni: M. Toncea (Bucu
rești), Progresul Corabia. — Dunărea 
Venus Zimnicea: D. Mladin (Craiova).

SERIA A VH-a

C.S.M. Dnobeta Tr. Sev — Pro
gresul Băii ești 6—1 (4—0), Viito
rul Drăgășani — Mecanizatorul 
Șimian 1—0 (0—0), Metalul Mi-
hăejștl — Celuloza Dnobeta Tr. 
Sev. 2—0 (1—0), CJJt. Craiova — 
Metalurgistul Sadu 2—0 (1—0), 
Jiul Rovinari — Lotru Brezoi 
7—1 (3—0), Armătura Strehaia —
Electroputere Craiova 1^—1 (1—0), 
Petrolul Ticleni — Pandurii Tg. 
Jiu 1—2 (0—1), Dunărea Calafat— 
Diema Orșova 2—2 (0—1).

Pe primele locuri : L C.S.M. 
DROBETA TR. SEV. 20 p (31—16),
2. Eectrop utere Craiova 14 p 
(20—13). 3. Viitorul Drăgășani 14 
p (14—16).. pe ultimele locuri : 
15. Metalurgistul Sadu 10 p (12— 
16), 16. Lotru Brezoi 9 P (19—381.

ETAPA VIITOARE: Diema Orșova - 
GS.M. Drobeta Tr. Severin: A. Boba 
(Timișoara), Armătura Strehaia — Vi
itorul Drăgășani: V. Rusu (Deva), 
Lotru Brezoi — Electroputere Craio
va: S. Bârbulescu (Pitești), Celuloza 
Drobeta Tr. Severin — Mecanizatorul 
Simian: E. Seracin (Timișoara), Pe
trolul Mihăești - Petrolul pcleni: L 
Longodor (Cugir). C.F.R. .Craiova — 
Progresul Băilești: D. Cojocaru (Tf« 
Măgurele), Metalurgistul Sadu — Du
nărea Calafat: M. Druță (Gsnădie), 
Jiul Rovinari - Pandurii Tg. Jiu: L 
Munteanu (Timișoara).

SERIA A VlII-a

Mureșul-Explorări Deva — Me
canica Orăștie 2—0 (1—0), Dacia
Oră știe — Minerul Paroșeni 2—2 
(1—0) „ Victoria Călan — Metalul 
Oțelu Roșu 1—0 (1—0). Minerul 
Ghelar — Constructorul Timișoa
ra 2—0 (2—0), Minerul-Știința 
Vulcan — Metalul Bocșa 1—1 
(0—1), Minerul Oravița — Mine
rul Anina 0—0, U.M. Timișoara — 
Minerul Aninoasa 5—0 (1—0), Mi
nerul Moldova Nouă — Minerul 
Certej 1—0 C0—°)«

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 21 p (25—11), 2. UJd. 
Timișoara 15 p (30—15), 3. Mine- 
.rul Paroșeni 15 p (21—21)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Vul
can 10 p (15—27), 16. Minerul 
Aninoasa 9 p (11—23).

ETAPA VIITOARE: Minerul Aninoa
sa - Minerul Ghelar: V. Alexandru 
(Tg. Jiu), Metalul Bocșa — Minerul 
Paroșeni: G. Tuîunaru (Strehaia), 
Minerul Moldova Nouă — Mecanica 
Orăștie: M. Agiu (Tg. Jiu), Con
structorul Timișoara — Minerul Anina: 
F. Marcu (Oradea), Minerul Certej — 
Victoria Câlan: V. Urbanovschi (O- 
radea), Metalul Cțelu Roșu — Mi
nerul Oravița: I. Curteanu (Sibiu), 
Mureșul Explorări Deva — Minerul 
Știința Vulcan: S. Cntană (Drobeta 
Tr. Severin), Dacia Orăștie - U.M. 
Timișoara: M. Ștefănoiu (Tg. Jiu).

Strungul Arad — Înfrățirea 
Oradea 1—0 (0—0), Minerul Șun- 
cuiuș — Unirea Valea lui Mihai
2— o (1—0), Victo-ria In eu — Oțe
lul or. dr. Petru Groza 2—0 
(1—0), Minerul Sărmășag — 
Unirea Sînnioolau 1—0 (1—0). Mi
rul or. dr. Petru Groza — GF.R, 
Arad 3—0 0.—0), Rapid Jibou 
Bihoreana Marghita 1—0 (!•—0),
Silvania Cehu Silvaniei — Șodmii 
Lipova 5—1 (3—0), Voința Oradea
— Unirea Tomnatic 0—1 (0—1).>

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 17 p (21—11), 2.
Unirea Tomnatic 14 p (23—15), 3. 
Rapid Jibou 14 p (21—22).., pe 
ultimele locuri: 14. Bihoreana 
Marghita 11 p (20—22), 15-16.
C.F.R. Arad 11 p (13—1®), Unirea 
Valea lui Mihai 11 p (15—20).

ETAPA VIITOARE: Bihoreana Mar
ghita — Șoimii Strungul Lipova: F. 
Fekete (Baia Mare), Unirea Tomna
tic — Strungul Arad: G. Toth (Aiud),
C. F.R. Arad — Voința Oradea: N. 
Gavrilâ (Cluj-Napoca), Oțelul oraș 
df. P. Groza — Minerul Sărmașag: 
G. Cagula (Baia Mare), înfrățirea O- 
radea — Minerul oraș dr. P. Groza: 
M. Man (Chij-Napoca), Victoria Ineu
— Minerul Suncuiuș: M. Nisif (Reșița), 
Unirea Sînnicolau — Rapid Jibou: 
I. Pădureanu (Reșița), Unirea Valea 
lui-Mihai — Silvania Cehu Silvaniei:
D. Mocanu (Satu Mare).

SERIA A X-a

Sticla-Arieșul Turda — C.I.L. 
Si^het 1—0 (0—0). Oașul Negrești
— Minerul Baia Sprie 3—1 (1—1). 
Minerul Băiuț — Minerul Băița
3— 0 (1—0), Olimpia Gherla —
Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 (2—0),
Unio Satu Mare — Bradul Vlșeu 
3—0 (1—0), Unirea Dej — C.E.M. 
Cluj-Napoca 4—2 (1—1), Victoria
Cărei — CUPROM Baia Mare 4—0 
(1—0), Minerul Baia Borșa — 
Chimia Tășnad 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 21 p (24—9), 2. Unio 
Satu Mare 16 p (27—10), 3. GI.L. 
Sighet 16 p (19—8)... pe ultimele 
locuri : 15. Olimpia Gherla 9 p 
(13—33), 16. Lăpușul Tg. Lăpuș 7 
p (6—22).

ETAPA VIITOARE: C.I.L. Sighet - 
Lăpușul Tg. Lăpuș: L. Vescan (Aiud), 
Chimia Tășnad — Minerul Baia Sprie: 
M. Danca (Oradea), Unirea Dej — 
Minerul Baia Borșa: 1. Dima (Sighi
șoara), C.E.M. Cluj-Napoca — Cu- 
prom Baia Mare: I. Akerman (Arad), 
Bradul Vișeu — Victoria Cărei: l. 
Mathe (Reghin), Minerul Băița — 
Sticla Arieșui Turda: T. Bona (Ora
dea), Minerul Băiuț — Olimpia Gher
le: L. Simonca (Zalău), Oașul Ne
grești — Unio Satu Mare: R. Cîm- 
peanu (Arad).

SERIA A XI-a

Unirea Alba Iulia — Soda 
Ocna Mureș 4—0 (2—0), Metalul 
Aiud — Șurianul Sebeș 3—0 
(1—0), Metalotehnica Tg. Mureș— 
Minerul Rodna 2—1 (1—0), Mie- 
talul Sighișoara — Textila Nă- 
Băud 3—2 (1—1), Fores ta Bistrița
— Mureșul Luduș 5—1 (2—1),
Oțelul Reghin — Mecanica AH^a 
Iulia 2—1 (0—0). inter Sibiu — 
Electromureș Tg. Mureș 2—C 
(1—0), Unirea Ocna Sibiului — 
I.MJ.X. Agnita 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 19 p (27—14), 2. 
Metalul Aiud 16 p (26-9), 3. 
Electromureș Tg. Mureș M p 
(31—12), 4. Unirea Ocna Sibiului
14 p (17—10)... pe ultimele locuri:
15 Metalul Sighișoara 10 p (HO— 
25), 16. Textila Năsăud 6 p 
(8-24,.

ETAPA VIITOARE: IMIX Agnita - 
Metalotehnîca Tg. Mureș: L Pali
(Gherla), Sur'anul Sebeș — Poresta 
Bistrița: V. Stan (Gherla), Oțelul 
Reghin — Metalul Sighișoara: E. Mun
teanu (Devc), Minerul Rodna — Inter 
Sibiu: L Poroch (Suceava), Electro- 
mureș Tg. Mureș — Unirea Alba !u- 
Ha: L Măeretanu (Brașov), Metalul 
Aiud — Unirea Ocna Sibiului: I. Fio- 
rkel (Brașov), Mureșul Luduș — Soda 
Ocna Mureș: t. Voicu (Tg. Jiu), Me
canica Alba Iulia — Textila Năsăud: 
N. lonescu (Craiova).

SERIA A Xll-a

Tractorul Brașov — Minerul 
Baraolt 3—0 (2—0). Textila Prej- 
mer — Electro Sf. Gheorghe 1—0 
(0—0). Minerul Bălan — Celuloza 
Zămești 2—0 (1—0), Torpedo Zăr- 
nești — I.C.I.M. Brașov 2—1 
(2—0), MObila-Măgura Codi ea 
— Unirea Oristu.ru Secuiesc 5—0 
(2—0), Precizia Săcele — Viitorul 
Gheorgheni 1—0 (0—0), Utilajul 
Făgăraș — Mureșul Toplița 1—0 
(0—0), Chimia Or. Victoria — 
Metrom Brașov 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV’ 22 p (24—3), 2.
Viitorul Gheorgheni 18 p (26—8),
3. Textila Prejmer 16 p (16—17)... 
pe ultimele locuri : 14. Mobila 
Codlea 10 p (18—19), 15. Chimia 
Victoria 10 p (13—23), 16. Torpedo 
Zărnești 6 p (6—29).

ETAPA VIITOARE: Chimia oraș Vic
toria — Mobila Măgura Codlea: Gh. 
Vasile (București), Unirea Cristuru Se
cuiesc — Tractorul Brașov: R. Mușat 
(București), Mureșul Tpplîța — Viito
rul Gheorgheni: I. Vîrlan (Gh. Gheor
ghiu-Dej), Metrom Brașov — Precizia 
Săcele: L. Lupaș (București), Texti
la Prejmer — Torpedo Zărnești: N. 
Nâstase (București), I.C.I.M. Brașov 
— Utilajul Făgăraș: C. Badea (Tîr- 
goviște), Celuloza Zărnești — Minerul 
Baraolt: N. Petria (București), Mi
nerul Bălan - Electro Sf. Gheorghe: 
V. Aurelian (Ploiești).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noșfe4 
voluntari din localitățile respec
tive.

Oristu.ru


COMPETIȚII EUROPENE DE HANDBAL
In competițiile europene 

handbal inter-cluburi a 
loc returul optimilor 
Iată rezultatele in 
masculine :

C. M. DE BOX JUNIORS

„C.C.E." : Honved

de 
avut 

de finală, 
partidele

Budapes- 
ta — ATSE Graz 32—20 (în tur 
27—23), Vfl Gummersbach
(R.F.G.) — Atletico Madrid 
19—18 (16—11). Anilana Lodz — 
Ț.S.K.A. Sofia 29—25 (24—19),
T.H.W. Kiel — B.K. 46 Karjaa 
(Finlanda) 29—24
Dukla Praga — Vlug 
Geilen (Olanda) 33—18 
Zofingue (Elveția) — 
Rehovot 25—24 (meci

ramo (Italia) 30—21 (27—24),
Maccabi Rishon le Zion (Israel) 
— Dalhem Malmoe 23—19 (25— 
26), Sloga Bosnaprcvoz Doboj 
(Iugoslavia) — Smuc Marseille 
41—32 (24—17), HC Berchem 
(Luxemburg) — KR Reykjavik 
(Islanda) 19—31 (12—17), C.F. 
Barcelona —, Asko Iternorm 
Linz (Austria) 33—14 (24—25).

0. Răcani - calificat In semifinale GLOB © GLOB

(31-24), 
Lenig 

(23—20), 
Hapod 

tur).
Tusem„CUPA CUPELOR

Essen (R.F.G.) — Vif Dimitrov 
Sofia 27—12 (18—20). Ski Fre- 
densborg Oslo — Wapunm Te-

„CUPA FEDERAȚIEI" : Ystads 
I.F. (Suedia) — Tatabanya 
Banyasz (Ungaria) 28—21 (24— 
23), Gladsaxe H.G. (Danemar
ca) — Kiffen (Finlanda) 30—18 
(27—16), Boule d’or Lebbeke 
(Belgia) — Steaua roșie Bel
grad 13—24 (24—30), Bsv Ber
na — Oppsal It Oslo 23—20 
(16—18), Gladsaxe Sobor g (Da
nemarca) — Kronohagens If 
(Finlanda) 27—16 (meci tur).

SANTO DOMINGO. După 
Marian Fînătan. calificat în se
mifinalele campionatelor mon
diale de box pentru iuniori la 
categoria cocoș, un alt pugilist 
român a obtinut victoria în a- 
ceastă fază a competiției, fiind 
asigurat, deci, cu medalia de 
bronz : Dorin Răcaru, care l-a 
învins, la categoria super-grea. 
pe bulgarul L. Kamenov prin 
abandon dictat de arbitru în 
repriza a doua. La aceeași ca
tegorie. I.ennor Lewis (Canada) 
l-a întrecut la puncte pe Vin
cent Jones (S.U.A.). In sferturi 
de finală la categoria ușoară. 
Meldrick Taylor (S.U.A.) l-a 
întrecut la puncte oe Rudei O- 
breja. La aceeași categorie. An
gel Espinosa (Cuba) l-a învins 
la puncte pe Tvetan Vanov 
(Bulgaria).

SUCCESE IN SERIE ALE RUGBYȘTILOR ROMANI
(Urmare din pag. 1)

oaspeților. Ce să se ti intimplat 
cu rugbyștii noștri în această 

La doua repriză ? Subscriem la 
ideaa unei oarecari relaxări 
în contextul succesului atît de 
mult „cîntat1* din fața repre
zentativei galeze. Dar atenție, 
e preferabil să jucăm pe car
tea atacului (fie el chiar im
perfect). pentru că o apărare 
(fie ea perfectă) implică 
totdeauna mari riscuri.

• Cîteva cuvinte despre cei 20 
de.rugbyști încercați în cele 
două ultime partide care, fără 
îndoială, 
viitoarea 
ce va fi 
începem
Ion (în „____ ____ ___ _
Dinu (într-al doilea) nu par a 
II „soluția" ideală. Ambii 
lost crispați, fără priză 
la balon, ceea ce pentru _
fundaș e o lipsă capitală. Co- 
doi, ni se spune, e slab in a- 
părare. Atunci ? Dintre iucăto- 
rii folosiți pe aripă cel mai 
util a fost Aldea. excelent în 
primul mef-i. mai puțin jucat 
într-al doilea ; Fuicu și Vărza- 
ru. care au apărui alternativ, 
nu s-au ..văzut" ; poate și 
fiindcă nu au avut baloane. 
Centru, Lungu și Marghescu 
(neschimbați în cele două me
ciuri). au corespuns : Lungu în 
ambele faze (atac-apărare). 
Marghescu (mai mult apărare).

In-

vor face parte din 
osatură a „XV“-lui 

aliniat la Toulouse. Să
V. 

meci) cit si
cu fundașii : atît 
primul

au 
bună 

un

La „deschidere". Alexandru 
ne-a părut superior lui Podă- 
resen (a cărui formă e totuși 
în creștere) ; cei doi preferi 
din păcate, șutul si folosesc 
prea rar pasa. La „grămadă*, 
Mircea Faraschiv a jucat cu 
Țara Galilor de nota 10. și cu 
asta, credem, am spus totul; 
în meciul cu sovieticii V. Ion 
(mult mai bun pe acest post) 
a fost si el de nota— 9. (De- 
am avea pe fiecare post o ase
menea... concurentă !). Prima 
formulă de linia a treia cu 
Rădulescu — St. Constantin — 
Murariu e intangibilă (deocam
dată). Iul Măcăneață nereușia- 
du-L oarecum, debutuL în linia 
a doua. Dumitru — Carage*, 
ambii de nota 9 ! ; promițătoa
re și apariția lui L. Constantul, 
o mare speranță. Dacă a vorin- 
tat în fata puternicei 
galeze. nedind înapoi, 
spune că și linia întîi 
Pașcu) a corespuns 
cu o notă în plus (9) 
acest taloner de excepție care 
se numește Munieanu.

In încheiere, trei declarații 
lapidare culese după meciul cu 
XV-le Uniunii Sovietice. V. 
Irimescu, antrenor federal : -A 
fost o 
tă pe 
pean. 
ffâm, _ 
pararea* 
principal al echipei 
„A cîștigat, logic, echipa 
bună, care a jucat

profîiînd de orice inexactitate 
a noastră, o expresie a matu
rității tactice*. J. C. Doulcet, 
arbitrul francez al meciului : 
„Un joe cu două reprize dia
metral opuse. An învins româ
nii pentru eă cunosc mai bine 
jocul, dar nu am înțeles scă
derea lor în lupta pentru cu
cerirea balonului după pauză. 
Sovieticilor le-au lipsit eitiva 
înaintași lucizi care să concre
tizeze*.

și Helena
ed 
la 
s<l 
ea14

anunțat 
J.O. de

a avut loc

R.P. CHINEZA, săritorul in înălțime Zhu Jian Hua, care anul 
acesta a îmbunătățit de două ori recordul mondial realizind 
2,37 m și 2,38 m, a încercat, zilele trecute, la Kuwait, la 2,39 m 
eșuind de puțin. Pentru anul olimpic 1984 obiectivul său este 
o performanță de... 2,40 m I Specialiștii slnt de acord că Zhu 
are toate posibilitățile ca să reușească un asemenea rezultat, 
considerat, mai ieri-alaltăieri, ca ceva de domeniul fanteziei. 
Jian Hua (născut la 29.3.1963) are 1,93 m și 69 kg. Evoluția 
rezultatelor sale are un caracter de excepție: 1978 — 1,95 m, 
1979 — 2,13 m, 1980 — 2,25 m. 1981 — 2,30 m, 1982 — 2,33 m, 
1983 — 2,38 m l

ANGLIA. Suporterii, fotbaliștilor britanici au ajuns, pur fi 
simplu, de pomină: pe unde se duc fac scandaluri, bătăi, pro
voacă serioase pagube materiale. Ultimele au avut loc, miercurea 
trecută, la Luxemburg șl s-au soldat cu mașini stricate, cu vi
trine sparte șt devalizate, cu bătăi pe stradă etc. Una dintre 
consecințe a fost și intervenția, tn Camera comunelor, a depu
tatului conservator Toby Jessell care a cerut ca echipelor de 
fotbal britanice să li se interzică, pur și simplu, deplasarea 
peste hotare. „Nu avem timp, dacă federația nu poate lua ea 
însăși măsuri eficace, decit să stabilim o interdicție legală pen
tru echipele noastre de fotbal ca să se mal deplaseze in străi
nătate un an sau doi, dacă este necesar* a afirmat deputatul 
Jessel, indignat că însăși renumele Marii Britanii este afectat de 
activitățile unei „bande de spărgători primitivi".

OLANDA. Miniștri ai sportului din Belgia, Marea Britanie, 
Danemarca, Franța, R.F. Germania, Olanda, Portugalia, Spania 
și Suedia și tnalți funcționari din alte țări s-au reunit, la 
Rotterdam, pentru a stabili un plan comun de măsuri împo
triva violenței tn sport, din ce în ca mai alarmantă. Dealtfel, 
anul viitor, in Malta va avea loc, pe această temă, o reuniune 
a miniștrilor sportului din majoritatea țărilor de pe continent. 
Incidentele violente și slngeroase la Rotterdam, la meciul Fe- 
yenoord — Tottenham Hotspur (peste 10 de răniți, tntre care unii 
tn stare gravă), pentru a nu da decit un singur exemplu, 
impun măsuri hotărttoare și imediate I

BAHRAIN. La Manama, in capitala statului arab Bahrain, de 
la Golful Persie, au făcut un joc demonstrativ iluștrii tenis- 
mani BJom Borg și Vitas Gerulaltls, urmărit Cu un mare in
teres. „Doresc să Încurajez țări ca Bahrainul să-șl dezvolte 
tenisul, a declarat Borg, sportul acesta urmlnd a figura tn 
1988 pe programul J.O.". Un alt meci demonstrativ - -----
și la Dubai, tn Emiratele Araba Unite.

CEHOSLOVACIA. Atletele Jarmlla Kratochvilova 
Fibingerova, campioane mondiale la Helsinki, au 
se vor retrage din activitatea competițională după 
Los Angeles. Kratochvilova a declarat ci, anul viitor, speră 
ciștige cel puțin o medalie olimpică de aur, după care 
deveni anirenoare. Șt Fibingerova are ca obiectiv pentru 
o medalie olimpică, dar ea nu precizează din ce... metal l

(fe țirJ

grâmezl 
putem 

(Buran— 
integral 

pentru

victorie foarte 1 raport an- 
drumul titlului... euro- 
Am marcat cit să ciști- 
apoi ne-am verificat •- 

L Bobkov, antrenorul 
U.R.S.S. ț 

mai 
economie.

SPADA FEMININA
Prezent la Campionatele 

iote de invitat de onoare. __ ___ ____ ________ _______ ______
rației internaționale de scrimă (F.I.E.), a avut amabilitatea de a răs
punde unor întrebări ce i-au fost puse de ziariștii acreditați la aceasta 
tradiționala întrecere. Una dintre întrebări s-a referit la perspectiva 
de a se organiza, chîar din anul viitor, un campionat european 
feminin de... spadă I

Dl. Brusati a subliniat că această inițiativă aparține federației 
bulgare de specialitate, in speță cunoscutei animatoare a scrimei 
Violeta Katerinska. fostă floretistă >1 ie prezent una din personali
tățile proeminente ale mișcării sportive bulgare. „Este o inițiativă 
frumoasă, care m-a surprins plăcut Motivul î Chiar eu am fost spa
dasin, din 1931 ți pinâ In 1937, component al «squadrel azzurra»*...

Președintele F.I.E. a salutat ideea organizării primului campionat 
continental de - -
țâtoare, aceea 
Angeles, . adică 
vede nici un fel 
petiții : „Eu nu 
va concura floreta feminină. Cred, mai de grabă, că cele două probe 
cu participare feminină se vor dezvolta ia paralel. Concurența s-ar 
putea ivi in sensul bun al cuvintului, pe plan valoric, ceea ce mi 
va fi decit in beneficiul acestui îndrăgit sport olimpic*. Di. Brusati 
este convins că „spada, prin' intermediul... sexului frumos, iți va spori 
spectaculos adepții și simpatizanții, așa cum s-a intimplat. de altfel, 
și in alte ramuri de sport, in atletism, tenis, baschet, volei sau 
handbal**.

In întîmpinarea acestei Inițiative - a precizat președintele F.I.E. — 
unele țâri au și luat masuri pentru organizarea unor campionate 
naționale feminine de spada. „Este un lucru util, care ar putea 
influența favorabil viitorul Congres al Federației internaționale de 
scrimă, din primăvară forul care va decide cind și cum se va da 
startul în prima ediție a europenelor in aceasta inedită proba...**

Prin urmare există premise ca familia „mușchetarilor* să fie com
pletată cu o nouă probă feminină, spada I Și aceasta dt de curlnd l.«

Tiberîu STĂM A

balconies de scrimă din acest an, in caii- 
dl. Gian Carlo Brusati, prejedintele Fedo-

spadă feminină, „intr-o... perspectivă șl mal promt* 
a unul campionat mondial, după J.O. de la Las 
începind cu anul 1985**.,. Personal dl. Brusati --nu 

de dificultăți In organizarea unei asemenea com- 
sint de acord cu cei care afirmă că spada feminină

AGENDA SĂPTĂMiNII
22. XI BOX: campionate!? mondiale de Juniori, la Santo Domin

go (se încheie la 26.XI); AUTOMOBILISM: raliul Marii 
Britanii (pînă la 24.XI); TENIS: turnee internaționale 
în cadrul ,.Marelui premiu** la Toulouse și Johannesburg 
(bărbați), „circuitul feminin*, la Sydney (plai la 27.XI); 
HANDBAL: „Cupa polară* (Franța, Norvegia, Olanda și 
U.R.S.S.) la Oslo; FOTBAL: meciul tur al super-cupel eu
ropene: Hamburger S.V. — F.C. Aberdeen; BASCHET: 
campionatul masculin al Asiei, Ia Hong Kong (pînă la

23. XI FOTBAL: meciuri tur în cadrul optimilor de finală ale
„Cupei U.E.F.A.*; SCHI: concurs internațional de probe 
alpine, la Bormlo (pînă la M.XI).

24. XI SANIE: turneul internațional al celor trei plrtil la Igls,
în Austria (pînă la 27.XI).

26. XI SCRIMA: campionatele internaționale ale Austriei, la flo
retă bărbați, la Viena.

27. XI BOWLING: „Cupa mondială", la Ciudad de Mexico pînă
la 3.XII).

Balsa Smetanina. una dintre cele mai valoroase schioare fon
date din lume, iși pregătește « asiduitate participarea la „Olim
piada Albi' de la Sarajevo. Foto : AP.-Novosti

CANDIDAȚI OLIMPICI PENTRU
(Urmare din pag. 1)

ceri, profesorul său a intuit și 
calitățile deosebite de revenire 
fizică după efort, calmul și re
zistenta native ale tinărului a- 
lergător. De aici si plnă la 
specializarea in proba celor 
două... probe opuse — alergarea 
pe zăpadă șl tragerea la țintă 
— n-a mai fost decit un pas. 
Au urmat cîteva titluri de 
campion national de juniori, 
remarcarea în aria națională a 
disciplinei și. implicit, promo
varea in secția de resort a 
cunoscutului club brașovean 
Dinamo (antrenor Ștefan Stăi- 
culescu) dar șl cooptarea in 
lotul national de seniori. Acolo,

„SARAJEVO ’84“
sub conducerea 
Constantin Arghiropol 
Gbeorghe Gîmiță, Todașcă 
făcut 
sezon 
titluri _______ , _
de km) și medalia de argint la 
Universiadă, cu echipa Româ
niei. Student în anul IV 
I.E.F.S. Vladimir Todașcă 
putea deveni, beneficind 
cele învățate, un biatlonist 
marcat si pe plan international. 
Trebuie, Insă, să adauge cali
tăților native o mai mare can
titate de muncă și de Interes 
in pregătire, condiții fără de 
care nici un performer nu poa
te viza succesul și pe pîrtii de 
peste hotare...

antrenorilor
Si 
a 

noi nași, reușind un 
de virf : două

naționale (10 si 20

la 
ar 
de 

re-

FOTBAL 
I meridiane

© Miercuri slnt programate par
tidei s din cadrul optimilor de fi
nală ale „Cupei U.E.F.A.": Tens
— Anderlecht, Sparta Rotterdam
— Spartak Moscova, Radnlcki Niș
— Hajduk Split, Watford — Spar
ta Praga, Bayern Munchen — 
Tottenham, Nottingham Forest — 
Celtic Glasgow, Austria Viena — 
Inter Milano, Sturm Gras — Lo
komotiv Leipzig.
• Turneul preollmplc, zona eu

ropeană, grupa „D", subgrup* 
„A* la Tel Aviv: Israel — IU. 
Germania 0—1 (0—1). A marca*
Schatzchneider (mln. 6).
• La Hamburg se va disputa 

astăzi prima manșă a finalei 
„Supercupel Europei" In care 
Hamburger S.V., deținătoare* 
„Cupei campionilor europeni", v* 
întilni formația scoțiană F. C. 
Aberdeen, cîștigătoarea „Cupei 
cupelor". Partida retur este pro
gramată, la 20 decembrie, la 
Aberdeen.

GRECIA (et. 12): Ethnikos — 
Panathlnalkos 0—1, Kalamarla — 
Heraklis 1—2, Apollon — Aris o—0, 
PAOK — Serres 2—2, Ofl — Olym- 
plakos 0—0, Doxa — AEK 0—0, 
Aigaleo — Panionios 0—I, Yan- 
nina — Larissa 1—1. Clasamentul: 
1. Panathinaikos 19 p, 2. Herakll* 
18 p. 3. Arls șt PAOK 15 p..., 15. 
Kalamarla și Yannlna 4 p.

OLANDA (et. 14): Feyenoord — 
Dordrecht 2—1, Volendam — 
ZwoUe 0—2. Helmond Sport — Til
burg 1—3, Slttard — Utrecht 3—«, 
Haarlem — Sparta Rotterdam 
2—2, Groningen — Excelsior Rot
terdam 0—2, Ajax — Kerkrada 
5—2, Ahead Eagles — Eindhoven 
2—1, Den Bosch — Alkmaar 2—4. 
Clasamentul: L Feyenoord Rot
terdam 24 p, 2. P.S.V. Eindhoven 
șl Ajax Amsterdam 21 p, 4. F.C. 
Utrecht 19 p..„ 15. F.C. Den 
Bosch, Dordrecht șl Volendam I 
p, 18. Helmond Sport 4 p.

PORTUGALIA (et. 8): Pen'afiel
— Benfica 0—3, Boavista — Ague- 
da 4—1, Farense — Porto 0—1, 
Varzlm — Braga 2—0, Esptnho — 
Rio Ave 2—3. Guimaraes — Setu- 
bal 3—4, Sporting — Portlmo- 
mense 3—0, Salgueiros — Estoril 
amlnat. Clasamentul: 1. Benfica 
Lisabona 15 p, 1. F.C. Porto 14 p, 
3. Sporting Lisabona 11 p, 4. Gui
maraes 11 p... 14. Salgueiros 4 p 
(7 j), 15. Agueda 4 p, 18. Esptnho 
2 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX © TELEX © TELEX

ATLETISM • Semimaratonul 
(21 km) de la Juncos (Porto 
Rlcol a fost clstlgat de ameri
canul Kirk Pfeffer In lh05:03. 
urmat de Pedro Elias Ortiz 
(Porto Rico) 11x05:47. • Cea de-a 
l-a ediție a crosului „Daunhln^ 
llbără". desfășurată la Greno
ble. a fost cîstigată de francezul 
Thierry Watrice. 10 km In 28:11. 
urmat de Gabor Szabo (Ungaria) 
23:11 si Tony Simmons (Analta) 
23:35. • Maratonul de la Manu- 
kau (Noua Zeelandă) a revenit 
americanului Peter Pfitzinger tn 
2hl2:19. urmat de australianul 
Nlck de Castella (fratele cam
pionului mondial Robert de 
Castella) tn 2hl5:07.

AUTOMOBILISM • După 11 
probe speciale. In raliul Marii 
Britanii oonduce suedezul Stlg 
Blomqvist (.Audi Quattro") ur
mat Ia 48 de secunde de Ml- 
chăle Mouton (Franța. „Audi 
Ouattro") si la 1:08 de finlan
dezul Henri Toivonen („Opel").

BASCHET • La Lafayette 
(Louisiana), echipa Universității 
Louisiana a Învins cu 87—83 (42— 
50) selecționata masculină a 
Cehoslovaciei • La Bowling 
Green, echipa masculină a Tur
dei a Întrecut cu 59—58 (31—31) 
formația Universității Kentucky.

HANDBAL • Turneul feminin 
de la Hakodate (Jaoonia) a re
venit echlDd R.P. Chineze, care 
s-a calificat pentru faza urmă
toare a preliminariilor turneu
lui olimpie, in care va Inttlnl 
clstigătoareie competițiilor din 
Africa șl America.

ÎNOT • În concursul de la 
Leningrad, sportivul român So
rin Pier s-a clasat ne locul doi 
la 100 tn liber In 53.84. după 
Prisekin (U.R.S S.) 53.13

PATINAJ • Jayne Torvill M 
Christopher Dean au clștlgai 
Dentru a S-a oară consecutiv 
proba de dans a campionatelor 
Angliei, la Nottingham, cu un 
exerdtlu nou. care le-a adus

sase note maxime. • Concursul 
de juniori de la Banska Bto- 
trlca a fost clstlgat. la indivi
dual feminin, de Jane SJodln 
(S.U.A.) cu 4.4 p. Iar la mascu- 
Un de Daniel Weiss (R.F. Ger
mania) cu 3.8 p.

SCRIMA • Concursul de flo
retă de la Varșovia a fost cts- 
tlgat la masculin de Boguslaw 
Zych (Polonia). Iar la feminin 
de compatrioata sa Barbara 
wysoclnska.

ȘAH • La Sod. In medul 
Nana Ioseliani — Lidia Seme
nova, semifinală a turneului 
candidatelor la titlul mondial, 
după 4 partide scorul este 2—1 
pentru Ioseliani. Partida a 4-a 
s-a Întrerupt.

TENIS • Turneul demonstra
tiv de la Anvers a fost clstigat 
de John McEnroe, 8—4, 1—3, 6—4 
In finala cu Gene Maver • 
Finală la Ferrara : Thomas
Hogsted (Suedia) — Butch Walts 
(S.U.A.) 6—4. 6—4.
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