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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚELE DOLJ Șl GORJ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

Partidului 
președin- 
Socia liste

Energiei 
Indus-

ale

secretar general al 
Comunist Român, 
tele Republicii 
România, a făcut marți, 22 no
iembrie, o vizită de lucru in 
județele Dolj și Gorj.

Secretarul general al parti
dului a analizat, impreună cu 
cadre de conducere și specia
liști din Ministerul 
Electrice și Ministerul
triei Construcțiilor de Mașini, 
cu reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, mo
dul cum se înfăptuiesc preve
derile Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale
Partidului, întreg ansamblul de 
măsuri privind asigurarea 
dependenței energetice a tării. 
In acest cadru au fost exami
nate posibilitățile de valorifi
care superioară a cărbunelui 
energetic, de exploatare inten
sivă a termocentralelor, pen
tru a asigura, pe această 
cale, sporirea producției de 
energie electrică și termică în 
vederea acoperirii integrale a 
cerințelor existente. Indicațiile 
secretarului general al partidu
lui, măsurile stabilite in cadrul 
acestei analize au prefigurat 
un amplu program menit să 
ridice pe o treaptă superioară 
întreaga activitate de concep
ție si realizare a termocentra
lelor. echipamentelor, precum 
și a exploatării acestora.

întâlnirea secretarului gene
ral al partidului cu colective 
muncitorești din această parte 
a țării capătă o semnificație 
deosebită, dată fiind ponderea 
energeticii în economia < 
două județe, participarea 
la asigurarea cu energie 
combustibil a țării.

întâlnirea tovarășului 
Ceaușescu cu locuitorii 
tului Dolj are loe pe 
ma industrială de vest 
nicipiului Craiova. La 
elicopterului prezidențial,___
de locuitori ai orașului se a- 
i'lau aici pentru a întimpina, 
ea de 
alese 
torul 
dului 
dresa 
sosit.

Secretarul general al parti
dului răspunde cu prietenie 
tuturor celor prezenti.

Centrala electrică de termo
ficare de la Ișalnita este pri
mul obiectiv înscris in itine- 
rariul vizitei de lucru. La so
sire. muncitorii. tehnicienii și 
inginerii acestei puternice uni
tăți energetice l-au 

tovarășul

in-

celor 
lor 

! și

Nicolae 
jude- 

platfor- 
a mu- 
sosirea 

mii

fiecare dată, cu cele mai 
sentimente, pe conducă- 
iubit și stimat al parti- 
și statului, pentru a-i a- 
din adîncul inimii bun

Ceaușescu cu sentimente de 
dragoste, de stimă și respect.

Următorul obiectiv al vizitei 
de lucru l-a constituit Cen
trala electrică de termoficare 
Craiova-H. Elicopterul prezi
dențial a aterizat pe un pla
tou din apropierea gospodăriei 
de cărbune, recent dată în 
funcțiune.

Craiovenii au venit si aici, 
în număr mare, să-1 salute cu 
dragoste si prețuire pe secre
tarul general al partidului, să 
exprime gratitudinea lor pen
tru activitatea neobosită ce o 
desfășoară in vederea dezvol
tării multilaterale a patriei 
noastre socialiste, pentru ridi
carea bunăstării întregului 
nostru popor.

Dialogul de lucru al secreta
rului general al partidului cu 
energeticienii, constructorii și 
specialiștii din industria con
structoare de mașini si meta
lurgică pe teme de deosebită 
actualitate ale proiectării, con
strucției și exploatării agrega
telor energetice, în perspectiva 
marilor exigente ce decurg din 
programul energetic național, 
a continuat în județul Gorj.

Pe platoul întreprinderii 
electrocentrale Tureeni, mii de 
oameni ai muncii au făcut 
conducătorului partidului și 
statului o caldă și entuziastă 
primire.

în aceeași atmosferă vibrantă, 
entuziastă ce a marcat în
tâlnirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii 
pe întreg parcursul vizitei a 
avut loc sosirea conducătorului 
partidului si statului nostru în 
Centrul industrial-agrar Rovi
na ri.

Numeroși oameni ai muncii 
din acest centru al energeticii 
românești au tinut să fie pre- 
zenți pentru a da expresie 
sentimentelor lor fată de secre
tarul general al partidului — a- 
plaudind cu putere, ovafio- 

» cu însuflețire. scan- 
.,Ceaușescu — P.C.R.l", 

„Ceaușescu si poporul !“, 
„Ceaușescu — Pace!".

La încheierea vizitei, luîn- 
du-și rămas bun de la cei pre- 
zenți, secretarul general al 
partidului a spus : „Dragi to
varăși, doresc minerilor și ener- 
geticienilor rezultate cît mai 
bune in realizarea producției de 
cărbune și energie electrică, in 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cin
cinal. Vă urez multă sănătate 
și fericire !“.

In aplauzele si ovațiile celor 
prezent!, elicopterul prezidențial 
a decolat, indreptîndu-se spre 
București.

nind 
dînd

intimpi- 
Nicolae
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HANDBALIȘTII TRICOLORI DIN NOU LA START
Azi, la Pecs, în „Trofeul Ungaria", partida România — R. D. Germană

După splendidul 
purtat în cadrul 
III-a ediții a Super-cupei cam
pionilor mondiali si olimpici, 
care a însemnat, de fapt. în-

succes re- 
celei de a

cembrie să evolueze la Cam
pionatul Balcanic de la Ankara 
(Turcia).

Pentru competiția de la 
Pecs a făcut deplasarea urmă-

R. 
Va- 
me- 
care

Plonjon spectaculos tn semicerc al lui Neculai Vasilca 
meciul de antrenament dinaintea plecării la Pecs

Foto : Dragoș NEAGU
torul lot: N. Munteanu. Alex. 
Buligan — portari, D. Berbece, 
C. Durău. Gh. Covaciu. M. Du
mitru. G. Dogărescu. M. Be
ții van. Alex. Folker. T. Roșea, 
M. Voinea. C. Petre. N. Va
silca. L. Vasilache si V. Oprea

deplinirea obiectivului de per
formantă al anului 1983. hand- 
baiiștii tricolori își continuă 
sezonul internațional partici- 
pind. începind de astăzi. la 
„Trofeul Ungaria" si urmind 
ca între 30 noiembrie si 1 de-

(antrenori: N. Nedef si 
Volna). Nu se află în lot 
sile Stingă, accidentat în 
ciul cu S.U.A. între cei 
au făcut deplasarea sînt. de
asemenea, jucători pe care 
continuă să-l trateze dr. Eu
gen Craioveanu. fn speranța da 
a-i putea face aptî de ioc pe 
parcursul întrecerii: N. Mun
teanu. M. Dumitru si M. Be- 
divan. Dealtfel, antrenorul Ni
colae Nedef ne-a 
intea plecării la 
folosi competiția 
rea altor jucători, 
tru testarea calităților si a pre
gătirii pentru anumite posturi, 
in vederea cooptării lor intre 
oamenii de bază. Mă gîndese 
la Constantin Petre, la Lucian 
Vasilache. la George Dogăres
cu si chiar la Dumitru Berbe
ce. care, deși a strălucit la 
Super-cupă, trebuie să ne do
vedească si că este ronstant 
la înaltul nivel solicitat de e- 
chipa reprezentativă".

Deși au plecat hotărîti să 
realizeze noi performante re
marcabile. handbaliștii noștri 
resimt, firesc, oboseala fizică 
si psihică a maratonului între
cerii de la Dortmund. In plus, 
accidentările survenite între 
Super-cupa mondială si ..T’o- 
feul Ungaria", ca si necesita
tea testării unor tineri obligă 
la modificări în formația de 
bază. De aceea, această între-

declarat îna- 
Pecs: „V om 

pentru roda- 
de fapt nen-

Hristache NAUM

(Continuare în pag a t-a)

Pentru îndeplinirea obiectivelor olimpice ale tirului nostru

CU ARGUMENTUL REZULTATELOR BUNE, 0 GENERAȚIE DE TINERI 
TAIENTAJI SE ALĂTURĂ CONSACRATHOR
Caracteristica principală a a- 

nului competitional 1933. recent 
încheiat, a fost. în tirul nos
tru. afirmarea puternică a unei 
generații talentate de trăgăiori 
tineri. Putem acum vorbi în 
termeni laudativi despre aceas-

tă generație nouă, bazîndu-ne 
atît pe rezultatele bune ob-

„MECIUL CU S.U.A
_  v _ ______ _________

0 PREMIERA PENTRU MINE
Florin Segârceanu — John
partidâ de atracție

Florin Segărceanu. tenisma- 
r.ul nr. 1 al României, aflat
tntr-o pauză competitională pe 

care a folosit-o pentru a-și
de 
la 

tre-

care a folosit-o pentru 
susține ultimele examene 
absolvire a anului II 
I.E.F.S.. ne-a vizitat, zilele 
cute la redacție. Dialogul cu 
tînărul nostru jucător a cu
prins. firește, multe aspecte 
ale tenisului, dar in rîndurile 
ce urmează ne vom referi la 
opinia campionului țării asupra 
partidei din cadrul ..Cupei Da
vis* cu formația S.U.A.. pre
cum si la cîteva din rezulta
tele obținute de el la turnee 
..indoor* în Europa.

Tocmai mă aflam intr-un

CAMPIONATELOR MONDIALE DE BOX JUNIORI
Doi din cei trei boxeri ro

mâni care au evoluat în semi
finalele campionatelor mon
diale de juniori, de la Santo 
Domingo (Republica Dominica
nă). au cîștigat meciurile res
pective. calificîndu-se pentru 
finalele competiției. La cate
goria cocos Marian Fînățan 
l-a învins la puncte pe Luis 
Mendoza (Columbia), iar la 
categoria grea Mikloș Paizs

l-a întrecut la puncte pe cu
banezul Pedro Montalvo. La 
categoria super-grea, Dorin 
Răcaru a fost învins la puncte 
de Leroy Lewis (Canada), ră- 
mînînd în posesia medaliei de 
bronz. In lupta pentru titlu
rile mondiale. Fînătan va boxa 
cu Juan Molina (Porto Rico). 
iar Paizs îl va întîlni pe Ar
turo Williams (S.U.A.). Fina
lele au loc miercuri noaptea.

McEnroe,

bune ob
ținute de ei. cit si oe ocupa
rea unor poziții fruntașe (multe 
soldate cu medalii) in 
competiții internaționale. ----
cum au fost Campionatele Eu
ropene de tir de Ia București. 
Lista acestor tineri, pentru care 
anul 1933 a însemnat anul in
trării lor in scena tirului in
ternational de performantă, 
este poate cea mai numeroa
să din ultimii ani. în fruntea 
ei se află trăgătorul de pistol 
liber si viteză Sorin Babii 
(clubul Steaua, provenit de la 
U.T. Arad), pușcașii Ion Joldea

Retrospective
1983

la București
de jucători americani, 
spus Segărceanu, cînd

mari 
asa

favorite. Rezultate ca 597 P 
la pistol viteză (S. Babii) sau 
599 o la pușcă liberă 60 f.c. (I. 
Joldea) pot constitui prilejuri 
de mindrie și puncte de rezis
tentă ale palmareselor unor 
trăgători de primă mină ai lu
mii. Iar cele 578 p ale Danie
lei Toader la pușcă standard 3 
poziții, ca si cele 581 p la Pis
tol standard ale Dorinei Guler 
constituie pentru orice junioară 
valoroasă o bază de plecare 
mal mult decit promițătoare

grup 
ne-a 
am aflat că sortii au decis ca 
partida noastră din noua edi
ție a „Cupei Davis" s-o susți
nem in compania echipei 
S.U.A. Evenimentul în sine 
este un moment remarcabil în 
cariera mea de jucător. ofe- 
rindu-mi-se posibilitatea — da
că voi fi 
României 
compania 
osebit de 
vom intilni acum pentru

selecționat in echipa 
in 

de
ne 

a 
cincea oară in competiția „Sa- 
latierei". Dar pentru mine me
ciul va fi o... premieră. Soco
tesc că si pentru spectatori, 
pentru iubitorii tenisului in 
general, meciul cu S.U.A. va 
fi deosebit de interesant, de-ar 
fi să tină seama doar de 
simplul fapt că-1 vor putea 
urmări ..pe viu*, cum se spu
ne, pe celebrul McEnroe...

— Ai convingerea că adver- 
la 
va

— să evoluez 
unor parteneri 
valoroși, cu care

sarul tău din meciul 
Wimbledon, din acest 
veni Ia București cu 
S.U.A. ?

— Acest fapt este 
cert. Am discutat la 
Bill Scanlon — care 
și el în atenția căpitanului ne-

lon GAVRILESCU

de 
an.

echipa

absolut 
Basel cu 
se află

(Continuare în pag a t-a)

Un țintas tinăr, dar redutabil la pistol liber și, mai ales, la pis
tol viteză : Sorin Babli. Va fi, oare, 1984 anul consacrării sale 

definitive în tirul internațional ? Să sperăm că da !
Foto : D. NEAGU

(clubul Dinamo, provenit de la 
U.T. Arad). Daniela Toader 
(Unirea Focșani) si Constantin 
Stan (clubul Steaua, format la 
C.S.S. 1 București), trăgătoa
rele de pistol standard Dorina 
Guler (clubul U 
Elena Macovei 
mo). In marea 
acești trăgători 
ultimul an de 
faptul nu i-a 
realizeze noi si _________
corduri personale în probele

U.T. Arad) si
(clubul Dina-

lor maioritate.
i s-au aflat în

juniorat. dar
împiedicat

;i valoroase re-

spre rezultate competitive la 
cel mai înalt nivel ale seni
oarelor care luptă 
prematia mondială 
două probe.

AnuL preolimpic 
noștri trăgători
deci, sub cele mai bune aus
picii. în primul rînd. Pentru

Radu TIMOFTE

pentru su
in cele

al tinerilor 
se încheie.

(Continuare in pag. 2-3)



De miine, In sala Olimpia din Timișoara
DIN TATĂ-N FIU

PRIMUL TURNEU AL RETURULUI O DEMONSTRAȚII

DIVIZIEI „A" DE BASCHET (f)
Wj A FRUMUSEȚII

aceasta Drin 
al returului 

femi- 
de

Activitatea la baschet con
tinuă săptămâna 
primul turneu 
campionatului national
nin. întrecerea găzduită 
miine oină duminică de sala 
Olimpia din Timișoara, cuprin
de zilnic partide atraf-tive In
tre candidate la locurile frun
tașe sau 
dispută 
valorică 
are loc 
tehnica 
București, 
există o veche si frumoasă ri
valitate sportivă.

Programul zilei inaugurale: 
DE LA ORA 9: Mobila C.S.S- 
Satu Mare — 
4 București. 
C.S.Ș. Viitorul 
Comerțul Lie.
Mureș : DE LA ORA 15 : Vo
ința București — C.S.U. 
Prahova Ploiești. Politehnica 
C.S.$. 2 București — Olimpia

intre echiDe care îsi 
promovarea în gruDa 
1—6.Astăzi. de pildă, 
întilnirea dintre Poli- 
Bucuresti si Olimpia 

formații intre care

I.E.F.S. C.S.S. 
Universitatea 

Cluj-Napoca — 
..Bolvai" Tg.

După disputarea primului cur 
clasamentele Diviziei școlare și 
de juniori se prezintă astfel : 
FEMININ, SERIA I : 1. C.S.Ș. 
Viitorul Universitatea Cluj-Napo
ca 12 p. 2. C.S.Ș. Textila Gheor- 
gheni 10 p. 3. C.S.Ș. Mediaș 10 
p, 4. C.S.Ș. Voința Brașov 9 p 
5. Crișul Oradea 8 d. 6. C.S.S 
Dej 8 p ; SERIA A n-a : C.S.Ș. 
Sibiu 13 p, 2. C.S.Ș. Mobila Satu 
Mare 12 p, 3. C.S.Ș. 2 Alfa Ora
dea 12 p. 4. c.s.ș. 1 Oradea 11 p. 
5. C.S.Ș. Comerțul Tg. Mureș 10 
P, 6. C.S.Ș. Universitatea Timi
șoara 9 p. 7. C.S.Ș. Craiova 9 p. 
8. C.S.Ș. Metalul Salonta 9 o : 
SERIA A ITI-a : 1. C.S.Ș. Con
stanta 14 p. 2. C.S.Ș. Chimistul 
Rm. Vîlcea 13 p, 3. C.S.Ș. 2 Po
litehnica București 12 n. 4. 
Voința București 11 p. 5. Olimpia 
București 9 p, 6. C.S.Ș. Călărași 
9 p, 7. C.S.Ș. Galati 8 p. 8. C.S.S. 
Tîrgoviște 8 p ; SERIA A IV-a : 
1. C.S.Ș. 4 I.E.F.S. 14 p. 2. C.S.Ș. 
Voința Sf. Gheorghe 13 p. 3 
C.S.Ș. Bacău 12 p. 4. C.S.Ș. PIo-

Stlrom 
Unirea 
C.S.Ș. 

Focșani 
I : 1.

iești 10 n. 5. Progresul 
București 10 d. 6. C.S.S. 
Politehnica Iași 9 o. 7.
Botoșani 0 p, 8. C.S.S.
8 P : MASCULIN, SERIA

PENTRU ÎNDEPLINIREA
(Urmare din pag. I)

că. iată, acest grup masiv de 
tintasi. in Dofida tinereții lor. 
vin să se alăture trăgătorilor 
deia consacrati. intrati de cel 
Dutin trei ani în vederile se
lecționerilor lotului Dentru Los 
Angeles. între care Corneliu 
Ion. Marin Stan. Florin 
tofor. Ana 
Macovei. 
teoretic, 
în anul 
Angeles 
prilejui 
notabile __ ___________________
de medalii, la mai multe pro
be decit in anul 19S0. la Mos
cova. Atunci se prezentau cu 
pretenții îndreptățite de a cis- 
tiga medalii doar cei doi tră
gători de la pistol viteză. Cor
neliu Ion si Marin Stan. Acum, 
fără a absolutiza.
De oolignnu! din

Cris- 
Maria 
du tin 
intră

Ciobanu.
Astfel că. cel 

tirul românesc 
Olimpiadei de la Los 
cu posibilități de a 

sportivilor comportări 
si. implicit, cu sanse

bineînțeles 
aDrooierea

O „CUPA PĂCII", așa s-a 
numit competiția de Judo des
fășurată, nu demult, în sala 
sporturilor din municipiul Sf. 
Gheorghe — competiție orga
nizată de Consiliul Județean 
al sindicatelor Covasna și a- 
sociația sportivă „Autosport". 
Au participat peste 100 de ju
doka (Juniori I șl H) din o- 
rașele Brașov, Făgăraș, M. 
Ciuc, Tg. Secuiesc și, evident, 
Sf. Gheorghe. Primul loc pe 
echipe a fost ciștigat de Di
namo Brașov (64 p — antre
nor Șt. Popa) • SPECTATORI 
PĂGUBIȚI, s-a intlmplat la 
Hațeg, unde urma să aibă loc 
un joc amical de fotbal între 
echipa locală Avîntu] (din 
campionatul județean) șl di
vizionara „C“ Metalul oțelu 
Roșu, s-av vindut bilete, s-a 
făcut popularizarea de rigoa
re, dar echipa din Oțelu Ro
șu nu s-a prezentat la sta
dion : deși partida fusese per
fectată de conducerile celor 
două asociații sportive. De 
neînțeles acest gest nesportiv 
din partea divizionarei „C“ • 
„CUPA HERCULES" la hal
tere. La Bistrița s-a inaugu
rat, de curind, o sală de pre
gătire pentru atletică grea. 
Cu acest prilej s-au desfășu
rat întrecerile juniorilor do
tate cu „Cupa Hercules", la 
care au participat halterofili 
din Tg. Mureș, Arad și Bis
trița. Trofeul a fost cucerit

Bucuresti Crisul Oradea — 
Progresul Stirom București, 
Universitatea Timișoara — 
Chimistul C.S.S. Rm. Vîlcea 

înaintea acestor locuri, cla
samentul se prezintă astfel : 
1. ,.U“ Cluj-Napoca 22 p. 2.
Voința 20 d. 3. Olimpia 20 p. 
4. Crisul 
17 p. 6. 
șoara 16 
Chimistul 
15 d. 10 
merțul 12 o. 12.
• Clasamentul 

national masculin
Oradea :'

20 p. 5. Politehnica 
Universitatea Timi- 
o. 7. Mobila 15 p. 8.

15 D.
C.S.U.

9. Progresul
14 d 11. Co-
I.E.F.S. 12 p. 
campionatului 
după turneul

desfășurat

♦) Echipă penalizată cu 1 punct.

1. Steaua 15 14 1 1416: 985 29
2. Dinamc 15 13 2 1258: 985 28
3. I.C.E.D. 15 10 5 1187:1115 25
4. Rapid :5 8 7 1158:1126 23
5. Acad. Mii 15 7 8 1130:1212 22
8. „U“ Cj.-N ■5 7 8 1262:1210 22
7. C.S.U. S:biu 15 7 8 1176:1250 22
8. Dinamc Or. 15 7 8 1116:1153 22
9. Polit. Iași 15 6 9 1044:1228 21

10. Farul*) 15 6 9 1036:1073 20
11. C.S.U. Bv. 15 4 11 1065:1246 19
12. Carpați Buc 15 1 14 1079:1318 16

C.S.ș. Medias 13 d. 2. C.S.Ș. Me- 
talotehnica Tg. Mureș 12 P. 3. C.S.Ș. 
Tîrgoviște 12 p. 4. C.S.Ș. Tg. Jiu
9 p, 5. C.S.Ș. Sibiu_9 p. «. C.S.Ș. 
Brașovia 9 
p. 8. C.S.U.
a n-a : 1. 
Cluj-Napoca 
11 P- 
C.S.Ș.
C.S.Ș. _____  .............. ______ __
mi^oara 8 p. 7. C.S.Ș. Satu Mare 
6 p : SERTA A m-a : 1. C.S.Ș. 
4 T.C.E.D. București 14 p, 2. 
C.S.Ș. Steaua București 12 p. 3. 
C.S.Ș. Craiova 11 p. 4. C.S.Ș. 
Ploiești 11 p. 5. C.S.Ș. 1 București
10 p. 6. Carpati grup 8 Construc
ții București 9 p. 7. C.S.Ș. Pitești 
9 d. 8. C.S.Ș. Rm. Vîlcea 7 p (o 
neprezentare) : SERIA A TV-a : 
1. C.S.Ș. 1 Constanța. 14 p, 2. 
C.S.Ș. Dinamo București 11 p, 3. 
Liceul de matematică-fizică Con
stanța 11 p. 4. C.S.Ș. Brăila 9 p 
(6 jocuri). 5. C.S.Ș. 2 Politehnica 
București 8 p. 
Politehnica Iași 
Găești 7 p (5
Botoșani 7 p (6

Al doilea tur 
avea loc între 
nuarie.

D. 7. C.S.Ș. Deva 8 
Brașov 8 p ; SERIA 

C.S.Ș. Viitorul „U" 
11 p. 2. C.S.Ș. Arad 

3. C.S.Ș. 1 Oradea 9 d.
2 Alfa Oradea 9 p. 
Gherla 9 p, 6.

4.
5.

C.S.Ș. Tî-

5. C.S.Ș.
6. C.S.Ș.

8 p, 7.. 
Jocuri). 8. 
Jocuri), 
al competiției va 
5—8 si 26—23 ia- 

sub fonmâ de turnee.

Unirea 
C.S.S. 
c.s.ș.

a»

OBIECTIVELOR OLIMPICE

însă, de la premisele 
oină la transformarea lor 
în medalii olimpice 

e lung. Am Putea spu-

orasului Los Angeles trăgăto
rii români not aspira la meda
lii si in probele de Distol stan
dard. Dușcă liberă 60 f.c.. poa
te chiar si la Dușcă standard 
3X20 f.

Sigur 
actuale 
viitoare 
drumul
ne chiar că greul de-abia acum 
inceue. Ne simțim datori să 
amintim că dacă deseori tră
gătorii noștri si-au materia
lizat sansele în numeroase 
comDetitii internaționale de an
vergură. alteori s-a Detrecut si 
invers. Nu mai departe 
ultimul concurs al anului 
Balcaniada de la Istanbul, 
oferit un trist exemplu. 
Drezentantii noștri, creditat! cu 
sanse la aproximativ 10 Drobe 
individuale si De echipe, cuce
rind in cele din urmă... doar 
3! Federația se Doate baza în

decit 
1933. 
ne=-a 

re-

de A.S.A. Tg. Mureș, care a 
totalizat 6172 de puncte. Cel 
mal bun rezultat al concursu
lui a fost realizat la categ. 
82,500 kg (copil) de blstrițea- 
nul Daniel Filip cu un total 
de 252,5 kg — record republi
can • LA COMPETIȚIA CE
LOR 6 ORAȘE la handbal 
(junioare) — disputată la Fă
găraș, tn organizarea Clubu
lui sportiv școlar din locali
tate — au participat echipe 
din Brașov, Sf. Gheorghe, Tg. 
Mureș, Odorhel, Sibiu și. Fă
găraș. Handbalistele de la 
C.S.Ș. Făgăraș au ocupat pri
mul loc in clasamentul gene
ral. Golgetera competiției : 
Nlcoleta Isztoica (Făgăraș) — 
24 de goluri; cea mal bună 
portăriță: Magda Albert
(C.S.Ș. Sibiu) • EVOLUIND 
IN CEHOSLOVACIA, tn ca
drul unui turneu internațional 
de box rezervat Juniorilor, 
pugllistul Gruia Buna cLi-n Ca
ransebeș (antrenor Tiberiu 
Terfeloagă) a urcat, la cate
goria 75 kg, pe cea mal Înal
tă treaptă a podiumului de 
premiere. Merită remarcată a- 
ceastă frumoasă performanță, 
mai ales dacă ținem zeamă 
că pugllistul «Un Caransebeș 
a avut de înfruntat concurențl 
redutabili din R.D. Germană. 
Polonia șl Cehoslovacia. •

Relatări de la: Gh. Briotă, 
N. Sbuchea, I. Toma, V. La- 
zăr ți N. Magda.

BADMINIONliLUI
sa 
de 
in 
pe

C.C. al U.T.C. (prin secția 
de resort) ne-a oferit prilejui 
a consemna o nouă reușită 
sport. Este vorba de finala 
țară a „Cupei U.T.C." la bad
minton, competiție ajunsă anul 
acesta la a 5-a ediție si desfă
șurată sub însemnele „Daeiadet", 
încredințată spre organizare ti
neretului din județul Sălaj și 
găzduită de Sala sporturilor Un 
Zalău. Ciștigătorii etapei pe ju
dețe și al municipiului București 
au demonstrat spectatorilor (sute 
de copii, elevi, dar si oameni 
vlrstnlci dornici să asiste la o 
întrecere oarecum inedită) fru
musețea badmlntonului. sport de 
agrement ideal pentru mișcare, 
o modalitate de petrecere cit mai 
plăcută a urtei părți din timpul 
liber. Cum remarca prof. Ale
xandru Paraschivescu, reprezen
tant al C.C. al U.T.C. „finala de 
la Zalău a însemnat o binevenită 
pledoarie pentru mișcare, prin 
badminton, sport care va trebui 
Încurajat, îndeosebi la nivelul 
copiilor, al organizațiilor de pio
nieri, adică la vîrsta la care se 
formează deprinderile motrice..."

Vorbind despre finala de la Zalău, 
să notăm prezenta în prim-plan 
a reprezentanților ludețelor Mu
res. Timiș și Caraș-Severin, cla
sate In această ordine la „gene
ral". Dealtfel, Intre județele Mu
reș si Tunis s-au împărțit șl 
trofeele: mureșencele au fost cele 
care au dominat, prin Erika 
Stich, întrecerea fetelor (a fost 
urmată de cîștigătoarea ediției 
precedente. Daniela Timofte din 
Caras-Severin șt Cristina Buthe 
din Bacău), în timp oe Horin 
Banu, reprezentant al județului 

a tnchelat primul eon- 
băieților. urmat de Imre 
din Mureș și Florin Ba

la ban din Bacău.
Așa cum a intrat 

finalelor organizate 
U.T.C., premiațl au 
mal fruntașii oompetiției, ci 
cel mal 
nale, în 
14 ani, 
precum 
curent,

în totul, o finală 
o frumoasă impresie și 
care organizatorii 
țări.

Banu.
Timiș 
cursul
Balast

in tradiția 
ai 

fost nu nu
ri 

tînăr participant la fi- 
speță Monica Ghencea — 
din județul 
si cel mâi 
Imre Balasz

ALE TIRULUI

de C.C.

Constanta, 
tehnic con- 
— Mureș, 

care a lăsat 
pentru

merită felici-

t st

NOSTRU
general pe un colectiv de spe
cialiști buni, dar se simte 
nevoia unei selecții si în ria
dul acestora. înșiși trăgătorii 
noștri posedă o bogată expe
riență comDetitională și de 
pregătire a concursurilor tari. 
In mare, sistemul comoetitio- 
nal pregătitor al marelui eve
niment olimpic din anul viitor 
a fost alcătuit în mod judicios. 
De-acum înainte tot 
contează în ..campania 
geles" anartine de 
seriozității ne care o
Dune in pregătire toti compo- 
nentii. De arme, ai Iotului de 
tir al tării noastre. Atit cei 
cunoscuti peste hotare, cit mai 
cu seamă cei tineri, trecuti de 
curind in categoria seniorilor. 
Sâ le urmăm succes la acest 
nou început de drum. De care-1 
dorim si mai rodnic!

ceea ce 
Los An- 
domeniul 
vor de-

Ne-am aflat intr-o după- 
amiază pe stadionul I.C.S.I.M. 
din Capitală. In altă după- 
amiază pe „Electromagnetica". 
Se desfășurau meciuri de fot
bal. Partide alerte, cu fotba
liști frumos echipați șl am
bițioși in joc, cu arbitraje 
„ca la carte", cu galerii en
tuziaste... Erau două din nu
meroasele întilniri din cadrul 
campionatului pe asociație 
(cu 36 de echipe !), organizat 
sub genericul „Dacladei" de 
asociația sportivă „COMEX". 
„COMEX"? știind că acesta 
este nume!" unei noi asociații 
sportive, înființate abia la 
1 august 1983, am căutat să 
aflăm cite ceva despre primii 
pași al acesteia. Deloc difi
cil, intrucît pe marginea te
renului de joc se aflau mai 
mulți membri ai consiliului 
asociației respective, cu toții 
avizați pînă la ultimele de
talii. Așa am aflat despre 
structura asociației (președin
te Nicolae Milculescu), despr" 
aportul deosebit al unor ca
dre entuziaste — Uie Roșea, 
Viorel Rusu, Pavel Peană, 
Stere Drăgulin, Marian Dumi
tru, PIrvu lonescu. Asociația 
cuprinde lucrători din 50 de 
unități In cadrul cărora există 
cercuri sportive. Intre acestea, 
Publiturism, O.N.T., Romtrans, 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Mineral export-import, Prod- 
export, Institutul de econo
mie mondială. Ministerul Co
merțului Exterior șl Cooperării 
Economice Internaționale... U-

In programul reuniunilor 
motocicliste de dirt-track, mo
tocros ji viteză au fost intro
duse curse rezervate juniori
lor ----- " ...................
lor 
ind 
De 
rut 
pot 
rețele

mici și mari, disputele ce- 
mai tineri alergători fi- 
mult apreciate de public 

cițiva ani, la start au apă- 
copii atit de mici incit nu 
încăleca singuri pe moto- 

’ Mobra‘, trebuind aju
tați de părinții lor, foști mo- 
tocicliști, mai mult sau mai 
puțin cunoscuți, de la care, 
de fapt, au moștenit pasiunea 
pentru sportul cu motor, tn 
prezent, s-ar putea spune că 
s-a realizat 
tn materie, 
in diferitele 
mare număr de cupluri copil- 
tată tn postură de sportiv-an- 
trenor Sd exempli
ficăm : Eugen Moa 
50 — Traian Moașa 
(Brașov), Dan Bog
dan — Gheorghe 
Bogdan (Sibiu), Va
leria Milea jr. — Valerlu Mi- 
lea (Cîmpulung-Mușcel), Flo
rian Pop — Dumitru Pop (Tg. 
Mureș). Paul Schmidt — Ca
rol Schmidt (Cimpina), Bog
dan Drăghici — Petru Drăghici 
(Brașov), Levente Roșonczi — 
Iosif Roșonczi (Tg. 
Bogdan Panaltescu — 
Panaitescu (București), 
tian Ionecl — Ion 
(București). Această 
de familie continuă să se men
țină și ta vîrsta sentoratului : 
Ernest Millner — Paul Mill
ner (Zărnești). Jean și Marian 
Setter — Gheorghe Setter (Tg. 
Jiu). Attila șl Iosif Viktor — 
Arpad Viktor (Oradea), Hara- 
lambie Pascu — Ion Pascu 
(Băicoi).

chiar un record 
tnregistrindu-se, 
concursuri, un

Mureș), 
Dragoș 

Cris- 
Ionecl 

tradiție

Supuș-, unei atente pregătiri 
șt dornici de afirmare, mulți 
au urcat cu repeziciune trep
tele consacrării; motocrosistul 
Ernesi Miilner este, din primul 
an de seniorat, aproape imba
tabil tn cursele seniorilor; Flo
rian Pop, Paul Schmidt, Eu
gen Moașa. Dan Bogdan, Ha- 
ralambie Pascu au fost pro
movați in loturile republicane 
de tinerel șl de seniori la 
motocros și dirt-track, iar fra
ții Attils și Iosif Viktor au 
devenii merituoși campioni de 
viteză la clasele respective. In 
marea lot majoritate. acești 
motocicllști slnt tncă la vîrsta 
junioratului, anunțtndu-se ca 
performer de nădejde intr-un 
sport care după cum ne ex
plica inimosul antrenor de 

motocros Valeriu 
Milea, din Cimpu- 
tung-Muscel, „tre
buie să muncești pe 
brînci pentru a urca 
pe podium. Băiatul 

meu (n.n. are 11 ani), ca și toți 
adversarii lui, concurează pe o 
motocicletă veche, pe care o 
recondiționăm împreună a- 
proape la fiecare concurs. Di
mineața merge la școală, du- 
pă-amiază își face lecțiile și 
apoi execută programul de 
antrenament. A doua zi o la 
de la început, cu mal multă 
rîvnă, deoarece Valerlcă crede 
că sport mal frumos ca mo- 
toclclismul nu există". • „Nu 
este prea obositor • „Este, 
dar merită. Un tînăr care 
practică motoclclismul În
vață cite ceva din mecani
că, electricitate, vopsitorle șl 
din alte îndeletniciri atit de 
utile".

Troian IOANIȚESCU

Simbâtă ți duminică, in Capitală

TURNEUL FINAL

PE CATEGORII DE GREUTATE
Simbătă si duminică. în 

la Progresul din Capitală, 
avea loc turneul final pe 
tegorii de greutate la lunte 
bere-seniori. La această com-

sa- 
va 

ea- 
li-

Detitie vor oarticipa cite 
sportivi la fiecare categorie de 
greutate, clasați după cele trei 
etape anterioare, precum si 
componenta lotului olimpic.

| STEA
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DE LUPTE LIBERE

I
REZULTATE DIN DIVIZIA „B“ DE VOLEI
Duminică s-au desfășurat parti

dele etapei a cincea din cadrul 
diviziei secunde de volei. Iată 
rezultatele:

FEMININ, seria I: Flacăra ro
șie n București — Voința Bucu
rești 3—0, C.S.Ș. Focșani — Con
fecția București 3—1, Zimbrul Su
ceava — Universitatea București 
9—3, Penicilina II Iași — Ceahlăul 
P. Neamț 0—3; seria a Il-a: Bral- 
conf Brăila — Rapid București 
0—3, Dacia Pitești — C.S.Ș. Oțe
lul Tîrgoviște 3—0, Spartac Bucu
rești — A.S.S.U. Craiova 3—3, 
Chîmpex II Constanța — I.T. 
București 1—3; seria a ni-a: 
G.I.G.C.L. Brașov — Universita
tea Timișoara 3—0, Metalotehnlca 
Tg. Mureș — Olimpia Metal 33 
București 3—0. Armătura Zalău 
— ,U“ Cluj-Napoca 3—1, C.S.Ș.
Explormin Caransebeș — Olimpia 
Oradea 3—0.

MASCULIN, seria I: Prahova

Ultima restantă din campio
natul primei divizii feminine 
de volei este programată astăzi 
(ora 18) in sala de sport din 
Sibiu. Se întilnesc C.S.M. Li-

nități în care, încă de la pri
mele tatonări, s-a constatat 
o receptivitate cu totul de
osebită pentru sport. Ceea 
ce — firește — i-a bucurat 
pe activiștii sportivi și i-a 
îndemnat să pornească mai 
cu spor la treabă.

La început de drum s-au 
făcut sondaje pentru a se afla 
care sînt disciplinele îndră
gite. Și pe locul I s-a situai 
(se putea altfel 7) fotbalul, 
după care au urmat șahul, 
tenisul, voleiul, handbalul. 
Mii de oameni din aceste in
stituții și-au manifestat do
rința sâ facă sport in orele 
libere. Motiv pentru care se 
completează calendarul aso
ciației și chiar in această 
lună se vor lansa primele 
campionate interne la șah șl 
tenis de masă. Vor urma al
tele, ia disciplinele pentru 
care s-au manifestat cele mai 
multe opțiuni. Fotbalul a de
marat rapid. A fost mai întîi 
o competiție dotată cu „Cupa 
33 August" (16 echipe), iar în 
luna septembrie a început un 
campionat, tur-retur, la care 
participă 36 de echipe repre- 
zentînd întreprinderi de co
merț exterior ! Cu Jucători 
tineri, adulți și... vtrstnicl, cu 
mulți oameni angrenați astfel 
In practicarea exercițiilor fi
zice și sportului. Pe agenda 
următoarelor competiții de 
masă — tntreceri de cros, 
orientare turistică, drumeții.

Modesto FERRARINI

I
I.p.G. Ploiești — LOJI. București 
3—1, Spartacus Brăila — C.S.U. 
Galați 3—2, Electra București — 
Viitorul Bacău 1—3; Tractorul n 
Brașov — I.T. București 3—1; se
ria a Il-a: Vulcan București — 
A.S.A. Buzău 0—3, Calculatorul n 
București — Dacia Service Pitești 
J—0, Rapid București — Oltul fim. 
Vîlcea 3—0 (meciul SARO Tîrgo
viște — C.S.M. Delta Tulcea a 
fost aminat); seria a IlI-a: 
I.C.M. Caransebeș — Politehnica 
Timișoara 3—1, Oțelul Oraș dr. P. 
Groza — Metalul Hunedoara 3—1, 
Voința Beiuș — „U“ Cluj-Napoca 
3—0, A.S.A. Sibiu — Voința Za
lău 1—3.

(Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, O. Guțu, I. Domuța, 
I. lonescu, A. Szabo, O. Băltea- 
nu, Gh. Rizu, N. Ștefan, V. Ma- 
noliu, V. Secăreanu, I. Crăciun, 
N. Magda, M. Macovei, M. Domi- 
țian, I. Fețeanu, T. Enache).

bertatea dinz localitate si Pe
nicilina Iași. Meci important 
mai ales pentru formația loca
lă, vicecampioană, dar care în 
actuala ediție a pornit
stîngul (3 infringed in 4 
jocuri!).

cu...
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BOX • GAROAFE pentru boxeri 1 1 
tu) cu mănuși nu este unul dintre c 
blinde, Iar practlcanțil săi nu sint, 
ral. băieți cu sensibilități exagerate, 
reprezentativelor României și R.D. Ge 
fost impresionați de frumoasa primire! 
făcut la Brăila. Un grup de pionieri 
pinat în holul hotelului „Traian", <1 
garoafe. Gest frumos, care poate mișd 
un... dur. • LOCUITORII Brăilei au] 
incă o dată că in municipiul lor boxei 
acasă. La întilnirea România — R.D.J 
după ce Sala sporturilor devenise neiij 
alți aproximativ o mie de amatorii 
teau prin fața caselor de bilete, dori 
vină... spectatori. • L-AM VĂZUT 1 
gala de box pe fostul antrenor Gb« 
binaru, omul de numele căruia se lei 
succese ale boxerilor brăilenl, inclus! 
ților Calistrat șl Simion Cuțov. Fiinl 
„Nea Bobi" nu mal antrenează de 1 
Dar Oamenii nu l-au uitat. Dovadă 1 
i-au reținut un loc, fotoliu de ring.! 
oficialitățile orașului. ■

• MECIURI FARA ■ 
CU... nervi — chiar prea mulți! — ■ 
orădean al Diviziei „A" de baschefl 
Caracterizate printr-o surprinzătoarei 
cu un ritm lent al acțiunilor, partid® 
de Sala sporturilor din Oradea ai 
seoni In prim-plan atitudinile nespotM 
teren cit și pe banca antrenorilor.® 
prompt cu „fault tehnic", unii d '® 
s-au făcut vlnovațl au conttnust <® 
telor. Exemple: M. Nedef (ar.t-e-® 
Steaua), P. Brănlțteanu (Jucător 
Steaua) și V. Suciu (jucător »1 
ultimul ,.remareîndu-se“ In finalul 
pld — T.C.E.D. prin unele

BASCHET

&



etap; a 13-a a Diviziei ..A"

ASCIBILITATEA LUI HALAGIAN
> victoria 
de lider 
echipele 

ui nostru 
ilă pe te- 
însă. a 

cu F.C 
de cinci 

area sur- 
ilistice —

purtate de bucureșten) cu pre
dilecție oe partea lui Lăcătuș 
un jucător în vizibil 
fată de perioada In 
la F.C.M Brașov.

Si a mai existat

progres 
care juca

LA ORA INII FR1H0S BILANf
Dialog cu arbitrul internațional NltOLAf RAINEA

La ordinea zilei

i datorat
Slatina? 

tulul de 
1, jocului 
rmat în 
taștrii in- 
nului. de 
ir în spe- 
sustinute 
de mij- 

rioasă. în 
o notă 
său dur 

icut sase 
deci, că 

unei for- 
oreze Io- 
isamentu- 
pundă cu 
dominare 
ră ma
ri scoată 
eni din 

■ încercat 
^lensive

Ln atacant

o cauză 
care a influențat evoluția de 
ansamblu a echipei 
de 
V.
tea 
cei 
locului nervozitate sanct'onată 
de arbitrul R. Petrescu prin 
trimiterea in tribună a antre
norului Halagian (ne amintim 
că nu este pentru prima da
tă...) datorită repetatelor sale 
intrări pe terenul de joc pen
tru a protesta <!?) la unele de
cizii ale arbitrilor, nervozitate 
transmisă în cele din urmă 
fucătorilor săi. cu repercusiuni 
asupra randamentului lor. cu 
deosebire tn fata porții.

Așadar iată 
au concurat la 
tatului partidei 
la propulsarea 
tare pe primul loc și în „clasa
mentul adevărului" (+7). la 
trei ouncte diferență de princi
palele sale urmăritoare.

______ pregătită 
antrenori’ FI Halagian $1 
Dinul Si anume nervozita- 
exagerată manifestată de 
doi tehnicieni in timpul

19 noiembrie putea fi o zi 
fără fotbal, ca atitea altele 
Dar sîmbătă s-au disputai 
jocurile etapei a 13-a a Divi
ziei „A". Si cel care s-a bucu
rai cel mai mult că era „o zi 
eu fotbal' a fost arbitrul Ni- 
cola» Rainea. deoarece chiar in 
ziua aceea împlinea frumoasa 
virstă de 50 de ani, dintre 
care 25 i-a închinat fotbalului. 
Așadar, N. Rainea nu a rămas 
acasă să-și sărbătorească ziua, 
a venit Îs București și a ar
bitrat meciul Dinamo — A.S.A' 
Tg Mureș L-am intilnit după 
joc „Am iubit prea mult fot
balul ca să-l trădez chiar azi 
spunea el prietenilor din jur 
Mi-a adus atitea satisfacții" ■■■

Am stat mult de vorbă Par
că n-au trecut anii. A rămas 
acelas’ interlocutor volubil 
gata să-ti povestească un 
meci să-ti spună o glumă. 
L-am cunoscut cu 18 ani în 
urmă la Arad, cu ocazia celui 
de-al doilea meci. oe care îl

elementele care 
stabilirea rezul- 
de la Slatina, 
formației mili-

Mirceo TUDORAN

MANEA

PROBLEMA GOLURILOR!

exem- 
cu 

re- 
0- 

iu-

cîștige 
> Iași, 
ia treimi 
teren un 
-a reușit 

multe 
vrem să 
oarte a- 
nd „in 
lui Biro 
rat cu o 
e
ată

F a■itate 
Batea
Fi Bucu.
■ ie spus. 
Bă echipa 
B efectiv
■ _ ce și 
B Ea reu- 
■Ți-si'.zeze 
■le echi- 
■■ea ma
lt opera

.
i-a 

■* singur, 
■adverse.

■nea nu 
I infinit.

■ ! Pen- 
■țin... în 
■n trei 
■^ cîști- 
■st lucru 
■te cu

oenalty-uri transformate ! Așa 
a fost în partida cu Sportul 
studențesc: așa a fost și în 
meciul cu C.S. Tîrgoviște. Si 
tot așa. mai 
fruntarea cu 
Galati 1

Probabil că 
Politehnica 
un astfel de penalty, dar aș
teptarea a fost zadarnică, pen
tru că Ursu si coechipierii lui 
s-au apărat ..curat" ta supra
fața de pedeapsă. Sigur că fie
care echipă își organizează jo
cul si în funcție de piesele pe 
care le are la 
cazul Rapidului 
nu se poate să 
greul doar oe . __
nului echipei. în timp ce cei
lalți din atac nu sînt jucați 
cum trebuie (Damaschin) sau 
pur si simplu fac figurație 
(Coiocaru. Avram). Nu mai 
vorbim de componentii liniei 
de miiloc. cei care în partida 
cu Politehnica au jucat sub 
orice critică. Rapid are o apă
rare bună (pînă acum a 6-a 
din Divizie), dar un atac care 
nu punctează decît cu mare 
greutate. Aceasta este, consi
derăm. problema pe care 
trenorii Valentiri Stănescu 
Viorel 
zolve 
scurt.

recent. în con- 
Dunărea C.S.U.

si în partida cu 
unii au așteptat

dispoziție, în 
— Manea. Dar 
fie lăsat tot 
umerii căpita-

Kraus trebuie să o 
într-un timp cît

an-
si 

re- 
mai

Laurentiu DUMITRESCU

e hîrtia nu le poate reproduce. Tot la 
meci, arbitrii au reținut legitimațiile ju- 
Ir V. Suciu, G. Mihuță și S. Ardelean, 
rmeazâ a fi judecați de Comisia de dis-

I • O INTIMPLARE Invizibilă 
lestăinultă de Mi hai Marghescu, 
mo: „Cind am rămas la pămint, 

; țara Galilor,

din trl- 
jucător 

____„ . . .ta me- 
i țara Galilor, pînă să intre ta teren 
i Gheracopol a venit, primul, la mine 
[Lungu (n.n. — jucător la Farul). Vedeam 
stele verzi, dar am simțit mtagîierea 

tteanului și i-am auzit vorba caldă: «Hal, 
[din dinți 1 Trebuie să continui ! Vreau 
kmt pînă la sfîrșit 
linuare siguranță». 
I chiar buimac șl 
I să ies din joc ?I puterile-ți renasc,
Li naționalei — o __ __
liee inspirată — au contribuit, fiecare în 
I amîndol împreună, la răsunătoarea vic- 
Lipna țării Galilor.
I • ÎN ETAPA DE SÎMBATA a Di- 
Ia", echipa feminină Laromet București 
fct detașat partida cu Carpați Sinaia: K p.d. Printre principalele realizatoare 
■igătoarelor s-au numărat veterana echi- 
■a Andrei (425 n-d.), și fata el de 15 ani, 
■ndrei (410), aflată la al treilea meci di-
■ Moștenind pasiunea pentru sportul po- 
■le la mama ei, Laura și-a pus tn gînd 
B la cote mai înalte, ștafeta familiei. 
B • SE INTIMPLĂ, nu o dată, ca antre- 
■1 antrenoarea-îucătoare să evolueze sub 
■iovelor, postură tn care devine mai 
B. vezi lipsurile coechipierelor. în cazul
■ Grecescu lucrurile au stat Invers sîm- 
■b a reușit cel mal mare rezultat (434)
■ m Olimpia București. • ÎNG. TULIU 
■cător de bază al echipei campioane a 
■ui Baia Mare, e pe calo să depășească,
■ proprie, granița celor 1000 p.d. Duml-
■ întîlnlrea cu Progresul Oradea, el a 
■în 200 bile mixte 090 popice, corec- 
^Hul record al sălii cu 26 p.d.

lingă mine, să-mi dai 
Spuneți și dumnea- 
nerefăcui total fiind, 
Cu asemenea oameni 
parcă...". Iar cei doi 
formulă în premieră,

România", cum v-au spus con
frații din Argentina, nu și-a 
pierdut din marile acumulări ?

— Fără ele e imposibil să 
faci fată pe plan mondial și 
european Nu am omis însă 
niciodată nici pregătirea teo
retică Nu se poate arbitra 
după ureche iar dacă ești 
bine pregătit nu vei ceda la 
intervențiile unor jucători și, 
nu de puține ori, ale tribune
lor.

...Scoate din sacoșă cîteva 
reviste de sport din străină
tate.

— Iată mult discutatul pe
nalty pe care unii mi-au spus 
că trebuia să-l acord pentru 
italieni, in finala Cupei cam
pionilor europeni, în me
ciul Hamburg — Juventus 
Sint patru fotografii in care se 
vede cum ambii jucători. Pla
tini și portarul Stein, urmă
resc mingea De ce să fi năs
cocit eu un 11 metri dacă n-a 
fost ? Si azi rămin la convin
gerea mea că am procedat co
rect, in spiritul regulamen
tului.

— Ce își dorește arbitrul 
Nicolae Rainea la acest mo
ment de frumos bilanț, cu trei 
campionate mondiale la ac
tiv, cu un campionat european, 
cu meciuri și finale in cupele 
europene 7

— Să fiu sănătos și să mai 
ajut fotbalul nostru după pute
rile mele. Cît ? Vom vedea. 
Doresc tricolorilor succes in 
dificila partidă pe care o vor 
susfine la 30 noiembrie, la 
Bratislava. M-aș bucura mult 
ea fotbalul românesc să fie 
prezent la turneul final al 
Campionatului european, de a- 
nul viitor. Si mai doresc ca li
nul, sau mai multi arbitri din 
România, să promoveze in rîn- 
durile arbitrilor de reală va
loare internațională, cu care 
fotbalul din România să se 
mîndrească.

Constantin ALEXE

Întreruperea campionatului
NU-I 0 MINI-VACANJA!

întreruperea Diviziei „A“ 
pentru a se face loc pregă
tirilor importantului meci 
cu echipa Cehoslovaciei de 
la 30 noiembrie nu repre
zintă, pentru adevăralli 
„gosnodari" ai primului eșa
lon, o pauză. Dimpotrivă. 
Acest moment de îptreru- 
oere. bine intrebuintat. poa
te constitui o regrupare de 
forte, o retusare a defec
țiunilor. recuperarea jucă
torilor indisponibili. Altfel 
spus, o demarare spre ul
tima norfiune a turului, re
prezentată de cele patru eta- 
ne care au mai rămas de 
disputat.

Practic, prilejul unui 
respiro al campionatului 
s-ar traduce printr-o in
tensificare a antrenamente
lor. zile în care antrenorii 
pot lucra Ia remedierea din 
mers a lipsurilor pe care 
formațiile lor le-au arătat. 
Practic, înseamnă angaja
rea cel puțin a unui joc, 
astfel ca ritmul programu
lui normal să nu se modi
fice în nici un fel. Prac
tic, s-ar putea lucra mai in
tens individual cu iucătorii 
tineri si foarte tineri care 
mai au atîta de învătat 
la capitolul tehnică indi
vidual^ Practic, n-ar dău
na de fel. dimpotrivă, da
că s-ar revedea prevederi
le regulamentului de ioc. 
date fiind gravele erori 
săvîrsite chiar de jucători 
cu experiență din necunoaș

terea legilor jocului. Prac
tic, fără să se plaseze de
loc printre măruntele ac
țiuni din această perioadă 
de întrerupere, s-ar putea 
analiza cu seriozitate si cu 
toată severitatea modul de 
comportare în teren al e- 
chipei. un bun îndrumar în 
materie fiind chiar clasa
mentul sportivității. dotat 
cu cupa ziarului nostru.

Fie că scopul este conso
lidarea unor poziții frunta
șe. fie că se urmărește pă
răsirea ..zonei minate" a 
clasamentului. indiferent, 
deci, de obiective. există 
de lucru în ..curtea” orică
rei echipe si roadele ulti
mei părți a întrecerii de 
toamnă vor fi în direct 
raport și de modul cum 
vor sti, să muncească in 
aceste zile fără campionat 
cei prevăzători si harnici.

Cine confundă întrerupe
rea campionatului cu o mi- 
ni-vacantă va constata pe 
pielea lui cît de greșit este 
să adopți o asemenea ati
tudine. Atitea probe De viu. 
oferite de angaiarea fotba
lului nostru în marile com
petiții internaționale. de
monstrează că fără o pre
gătire zilnică intensă se 
Doate pierde rapid ritmul 
întrecerii. pot interveni 
..pauze" în functionarea me
canismelor de ioc.

Eftimie IONESCU

? $

ÎNTRE VESTIAR Șl GAZON
conducea in primul eșalon. 
U.T.A. — Steaua. Meci greu, 
dar tinărul ..cavaler al fluie
rului". l-a dus la bun sfîrșit.

— 25 de ani de arbitraj, pes
te 450 de meciuri conduse în 
Divizia „A“. probabil mai 
mult de 1000. în total. Ce au 
însemnat toate aceste meciuri 
pentru Nicolae Rainea 7

— Satisfacția unei datorii 
împlinite. Fotbalul e ușor 
cind îl privești din tribună. Pe 
teren e cu totul altceva. Am 
înțeles acest lucru din prima 
zi și m-am pregătit ca ata
re. fără rabat cum s-ar spu
ne, cot la cot eu jucătorii. 
Poate că si din această cauză 
mă simt incă tinăr. M-am pre
gătit și o fac și acum cu a- 
ceeași seriozitate. Anul tre
cut, la turneul final al cam
pionatului mondial din Spania, 
ca și la celelalte două cam
pionate mondiale la care am a- 
vut cinstea să oficiez — și să 
reprezint fotbalul românesc —, 
m-am aflat printre primii la 
testele fizice, ceea ce înseam
nă că incă mai am rezerve.

— Deci „locomotiva din

$

$
$

g

■ Mircea Băduleseu, 
antrenorul secund al 
echipei naționale. la 
sfîrșitul meciului de la 
Galati, pe care l-a ur-

ÎN ALB... -----

Untversitățll Craiova, 
pe care l-am văzut e- 
voluînd ta meciul de 
la Galați ta campania 
formației similare Du-

Nu este pentru primo dată cind „galeria* 
unei echipe oaspete, alcătuită dintr-o 
oameni entuziaști, domină un public 
chlpei gazdă - cifrat la cîteva mii 
soane. Cu citva timp în urmă, om 
„galerie- a echipei F.CM. Brașov

mină de 
— al e- 
de per- 
văzut o 

..._____ ______ __________  __ k> Bucu
rești, pe stadionul Metalul. Sîmbătă, la Sla
tina, pe elegantul stadion „1 Mai*, un grup 
de suporteri oi Stelei a dat un odevărat re
cital. Neobositi timp de 90 de minute, sus- 
ținîndu-și echipa tn mod entuziast, dar civili
zat. ei cu avut un rol' important tn mobili
zarea jucătorilor pregătiți de cuplul Em. Jenei 
— V. Stănculescu pentru apărarea golului mar
cat in min. 24 de Lăcătuș.

ȘTIRI
• MI INE, 24 noiembrie, la 

ora 16.30. ta sala I.S.B. din str. 
Berzei, va avea Ioc plenara co
misiei municipale de fotbal, care 
va analiza activitatea desfășurată 
în anul 1983 și va adopta măsuri 
pentru o bună pregătire a sezo
nului competitional viitor. La 
plenară vor participa reprezen
tanții secțiilor de fotbal din clu
buri si asociații, delegații. an
trenorii si căpitanii echipelor 
bucureștene și din Sectorul a- 
griool Ilfov.
• ASTĂZI, pe stadionul Auto

buzul din Capitală, se va dis
puta meciul amical dintre divi
zionara „A" Rapid si Autobuzul. 
Partida va începe la ora 14,30.

$

g

mărit ta calitate de 
observator federal: 
„Inii pare rău nentru 
Dunărea, care astăzi a 
făcut o foarte bună re
priză a doua, mă bucur 
pentru Universitatea 
Craiova, care, prin 
comportarea și rezulta
tele din ultima vreme, 
își recapătă tot 
mult încrederea in 
rele ei potențial". 
Sîmbătă seara, la 
borîrea selecționabllilot 
Universității Craiova 
din autocarul oare i-a 
adus la 
trenorul 
Oțet l-a 
pe rînd, . _ 
grilă, ștefănescu, 
gureanu, țicleanu, 
mătaru sl Geolgău 
toți gapte convocat! la 

‘ — Sl 
succes 
• So- 

reținem 
tinăr si

nărea C.S.U. Pepiniera 
„Bănie" produce 

continuare... • 
Multi, foarte multi in
disponibili in ambele 
echipe care au jucat.

IN NEGRU
mai 
txia-

co-

București, an- 
Constantln 

rlnd 
Ne- 
Un- 
Că-

sărutat, 
pe Lung,

lotul național 
le-a urat mult 
la Bratislava.
rohan. Să 
numele acestui 
talentat fotbalist al e- 
chinei de speranțe a

tei (ultimul, deși in
complet refăcut, a in
trat. totuși, ta joc, In 
partea a doua a parti
dei) : 
Majaru (care 
la „speranțe") si 
(urcă. Să fie 
campionatul nostru atit 
de tare, ori este vorba 
de calitatea pregătiri
lor? • Deși a primit car
tonaș galben pentru un 
atac dur asupra lui
Lăcătuș, Bumbescu 
(F.C. Olt) a fost cel
mai bun jucător al gaz
delor. Actualul căpitan 
de echipă, avtad acum 
două cartonașe galbe
ne, nu va juca însă la 
4 decembrie. In meciul 
cu Universitatea Cra
iova. După meci, an
trenorul FI. Halagian 
îi reproșa arbitrului B. 
Petrescu că J-a lăsat 
fără unul dintre jucă
torii de bază pentru 
jocul următor, care este 
cel cu Universitatea

la Steaua — 
a jucat 

Pi- 
oare

Publicul ploieștean, lăudat eu alte prile
juri de noi chiar In rubrica opusa (de cu
loare... albă), și-a dat în petic, de data a- 
ceasta, Io meciul dintre Petrolul șl F.C. Baia 
Mare. Supăra ți mai puțin pe propriii jucători, 
extrem de ineficaci în ciuda dominării efec
tuate. și mai mult pe arbitru, care nu a 
avut, nici el, o zi fastă, spectatorii l-au supus 
unui tir' cu bulgari de zâpadâ. întețit ’ la sfir- 
șitul partidei, cînd protagoniștii se retrăgeau 
spre cabine I In gura tunelului însă o 
bucata de zăpada înghețata nu l-a nimerit pe 
P. Balaș, conducătorul jocului, ci, din greșeală, 
pe căpitanul echipei gazdă, Butufei. Butufei 
s-a chircit de durere, acuzind din plin lovi
tura. Acest sacrificiu a potolit spectatorii tur- 
bulenți. Cam scump prețul...

sîmbătă, la Slatina. De 
pildă, la F.C. Olt — 
Nițu, Minea, M. Po
pescu, Prepeliță si Ma

Craiova". In mod si
gur, însă, vinovat nu 
e arbitrul... • Un ve
chi conducător de club.

un experimentat om de 
fotbal, Gheorghe Urich, 
ne spunea după meciul 
Petrolul — F.C. Baia 
Mare : „îmi este peste 
puttată să Înțeleg de 
ce ta formula de echi
pă a Petrolului L So
lomon. care a jucat 
toată viața mijlocaș, a 
fost desemnat extremă 
stingă, iar Călin, care 
este o veritabilă extre
mă stingă, a jucat 
mijlocaș ? !“ Clne-i
răspunde la întrebare I 
• Am urmărit două 
meciuri consecutive ale 
echipei din Tg. Mureș, 
cu Rapid și Dinamo, și 
în ambele ea a lăsat 
o impresie frumoasă, 
chiar și la București, 
deși a pierdut cu 3—0 
în fata campionilor. 
Ne-au plăcut tinerii re
cent promovați. care 
au adus prospețime si 
chiar acuratețe ta joc. 
E vorba de Munteanu, 
Botezan si Dumitrescu, 
produse ale udețului. 
cărora sîmbătă li s-a 
adăugat, ca rezervă de 
portar, Vodă, și el tot 
sub 20 de ani. • In 
meciul de speranțe, 
Dinamo a învins cu 
3—1. Golurile învingă
torilor au fost marcate 
de trei speranțe ... 
consacrate : "" ’
Al. Nicolae 
avut două 
galbene) și Nemțeanu. 
lamandi a fost rezervă 
la prima echipă si ast
fel numărul indisponi
bilităților din lotul di- 
namovist s-a redus 
simțitor. S-a acciden
tat insă portarul Mo- 
raru (un prim diag
nostic — ruptură mus
culară), o pierdere 
grea pentru club si 
pentru lotul național. 
Să sperăm că in scurt 
timp Moraru va reveni 
între buturi.

V. Radu, 
(care a 
cartonase

g

!
g
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SINAIA
...sau o destinație turistică ce nu mai are nevoie de re

comandări, supranumită și „Perla Carpaților".
In ambianța plăcută a acestei stațiuni, plină de frumu

seți naturale si zone pitorești, veți găsi un ansamblu de 
condiții optime pentru reconfortarea energiilor dv. fizică 
și intelectuală, pentru odihnă si refacerea capacității de 
muncă.
• Hoteluri, case de odihnă și unități de alimentație pu

blică modeme, cabane montane.
• Multiple posibilități de distracție și agrement : pis

cine acoperite, săli de spectacole, cluburi, săli de jocuri 
distractive, discoteci, mijloace moderne de transport pe 
cablu. •
• Drumeții, excursii la cabanele din munți sau locali

tățile apropiate — Bușteni, Predeal, Brașov, Poiana Brașov, 
Rîșnov, Bran. București — se organizează în permanență.

Biletele se pot procura de la agențiile și filialele O.J.T. 
din întreaga țară, precum și de la cele ale I.T.II.IT’ Bucu
rești.
----------- ---------- —— -------- ------------- PUBL1TUR1SM ---------

ClȘTIGliRILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 NO
IEMBRIE 1983 : categoria 1 (12 
rezultate) : 5 variante 25% a 
36.717 lei ; categoria 2 (11 re
zultate) : 5 variante 100% a 
7.493 lei și 127 variante 25% a 
1873 Iei : categoria 3 (10 rezul
tate) : 44 variante 100% a 947 
lei și 1.762 variante 25% a 237 
lei.

JUCAȚI DIN TIMP 
NUMERELE PREFERATE !

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă în aceste zile vînzarea bi
letelor pentru tragerea excepțio
nală Loto de duminică 27 noiem
brie 1933, care oferă particlpanți- 
lor posibilități multiple de cîș- 
tiguri în autoturisme „Dacia 
1300", mari sume de bani și 
excursii peste hotare. Se poate 
juca pe variante simple, varian
te combinate și combinații ,.cap 
de pod", achitate sută la sută

sau în cota de 25 la sută. Bi
letele de 25 lei varianta au drept 
de ciștiguri la toate cele șapte 
extrageri cu un total de 66 de 
numere. Consultați prospectul a- 
cestei trageri deosebit de avanta
joase șl jucați din timp nume
rele preferate I Sîmbătă 26 no
iembrie este ultima zi pentru 
procurarea biletelor.

Tragerea obișnuită Prorioexpres 
de astăzi, 23 noiembrie 1983, se 
televizează în direct începînd de 
la ora 16.50.

LOZ ll¥ PLIC

JUCA7I LA LOZ ItoPiiC.



Df HANDBAL (feminin)
In partidele retur ale opti

milor de finală ale competi
țiilor europene inter-cluburi la 
handbal feminin au fost înre
gistrate rezultatele :

„CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI": Balonmano Iber
Valencia — Ț.S.K.A. Sofia 18— 
24 (în tur 23—21), Polisens 
Stockholm — Skjeberg I.F. 
(Norvegia) 13—11 (13—16), Start 
Bratislava — Știința Bacău 
28—22 (21—26). Niloc Amster
dam — Radnicki Belgrad 
16—26 (14—32). Atv Basel — 
Maccabi Ramat Gan 21—15 
<17—18). Bayer Leverkusen — 
Helsingor If (Danemarca) 32— 
17 (18—16). Bordeaux — Vasas 
Budapesta 12—18 (10—25).

„CUPA CUPELOR": Paris
U.C. — Sverresborg (Norv.) 
25—23 (17—27). Hellas Haga — 
Tj Gotiwaldow 15—14 (15—22), 
RK Osijek (Iugoslavia) — 
Esteblock Ferrara (Italia) 35— 
14 (38—20). L.R. Zurich —

(9—20). 
Epitok 
N. N.

— Vfl 
19—18

Iniția fem. Hasselt (Belgia) 
11—13 (12—15). Dalma Split — 
Vif. Dimitrov Solia 27—24 (19— 
21). Leganes (Spania) — Union 
Admira Viena 23—21 
S.T. Stockholm — 
B-pesta 15—19 (19—24). 
Forende (Danemarca) 
Sindelfingen (R.F.G.) 
(19—16).

„CUPA FEDERAȚIEI" : Fra- 
ternelle Esch sur Alzette (Lu
xemburg) — Vfl Oldenburg 
(R.F.G.) 4—43 (3—53), A.S.U. 
Lyon — Zaragoza 26—9 (23— 
18). Bâkkeîagets Oslo — Spor
ting Neerpelt (Belgia) 33—12 
(32—9), Enzico Swift (Olanda) 
— Holsttebro (Danemarca) 16— 
15 (15—14). Celelalte echipe. 
Iskra Partizan (Cehoslovacia), 
Bekescsabai Elore Spariacus 
(Ungaria), Lokomotiv Mostar 
(Iugoslavia) si Chimistul Rm. 
Vileea, s-au calificat direct în 
sferturile de finală.

ETAPA A Vll-a A „CUPEI DE TOAMNĂ"
LA HANDBAL FEMININ

în etapa a Vil-a a „Cupei 
de toamnă- la handbal femi
nin. în care sint angrenate 
divizionarele „A“, două dintre 
formațiile care au c\ 
teren propriu. Progresul 
rești si Rapid, nu si-au 
fructifica acest avantaj, 
fiind învinsă, iar cea 
doua scoțind un „egal”, 
ni rea Confecția București 
Stiinta Bacău a fost

Iată scurte relatări 
cele cinci partide.

SERIA I : TEROM 
TEXTILA BUHUȘI 
n^-r ' ________  _
tabela electronică arăta 16—16. 
dar în cele din urmă ieșence- 
le au cîstigat datorită cîtorva 
contraatacuri reușite. Printre 
realizatoare : Corban 9. Cova- 
line 7. respectiv Popovici 7, 
Bortaș 6. Varga 6 (AL. NOUR 
— coresp.).

oluat pe
Buco- 
putut 

prima 
de-a 

Intil-

amina ti. 
de la

IAȘI — 
29—23 

12). In min. 36. scorul pe

HANDBALIȘTII TBICOlORI
(Urmare din pag. 1)

cere, ca si Balcaniada dealtfel, 
trebuie folosite ca m>iloacc de 
pregătire — în condiții de con
curs —. omogenizare si testa
re a unor jucători pentru de
finitivarea lotului.

„Trofeul Ungaria" reunește 
la start selecționatele Bulgariei, 
Cubei. R.D. Germane. Poloniei, 
României și Ungariei. Progra
mul echipei României este ur
mătorul: astăzi, de la ora 18, 
cu R.D. Germană: joi. de la 
ora 16,30. cu Cuba; vineri, de 
la ora 18. cu Ungaria; simbătă. 
de la ora 16 30. cu Polonia; du
minică. de la ora 9. cu Bulga
ria. De notat, dintre aceste 
participante sint calificate la 
turneul final al Jocurilor O- 
limpice de la Los Angeles for
mațiile României. R.D. Germa
ne. Cubei. Poloniei si Ungariei.

F.I.H. a invitat la 
competiție 18 cupluri de arbi
tri. cele mai bune din lume, 
pentru a le testa si a alege oe 
..cavalerii fluierului" care vor 
oficia la J-O. ’84. între cani- 
dati se eăsesc si arbitrii ro
mâni Marin Marin si Ștefan 
Șerban.

® CAMPIOANA ROMÂNIEI, 
STEAUA, a evoluat (fără ju
cătorii din lotul național) la 
Viterbo in compania Selecțio
natei Armatei Italiene. Hand- 
balistii noștri au cistigat cu 
scorul de 25—15 (10—7). la ca
pătul unei fntilniri ne care au 
dominat-o. fiind îndelung aplau
dați pentru jocul lor frumos. 
Cele mai multe goluri au fost 
m reale de Ștefan Birtalan —

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
29—23 (12—11). După o țepri- 
ză echilibrată, constânțencele 
au trecut la conducere, obți- 
nind o victorie meritată. Cî- 
teva marcatoare : Pislaru 
Nisi peana 4, respectiv______
9. Bocăneau 5. (NIC. TOKA- 
CEK — coresp.).

SERIA A n-A 
BUCUREȘTI — CHIMISTUL 
KM VILCEA 18—18 
Chimistul a trecut la 
cere chiar la începutul parti
dei (4—0 în min. 4). Abia In 
ultimele 10 minute rapidistele 
forțează, reușind cgalarea cu 
un minut înainte de 
Printre marcatoare : 
5, Ștefan 4, respectiv 
nache 7, M. Petre 4. 
ȘTEFAN — coresp.).

MUREȘUL IMATEX TG. 
MUREȘ — A.E.M. TIMIȘOARA 
28—14 (15—5). Cele mai efica
ce : Dorgo 9, respectiv Căuș- 
Boici 5. (A. SZABO 
resp.).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — RULMENTUL BRA
ȘOV 33-21 (17—12). Printre
marcatoare : Cojocari (a 9. Pa
liei 8. Tor joc 7. respectiv Fur
tună 8, Drăguței 6. (C. CREȚU 
— coresp.).

8,
Ca za cu

RAPID

(S—10), 
condu

final. 
Oancea 
Andro-

(NIC.

CO-

această

PEISAJUL EUROPEAN IN
Actuala ediție a Campionatului 

Europei pentru primele reprezen
tative arată o energică afirmare 
de echipe noi, de jucători tineri, 
in cunoscuta revistă „France 
Football", Jacques Ferran o nu
mește o veritabilă „explozie a 
ambițiilor de echipă sau indivi
duale, care a provocat multe 
schimbări de poziții in angrena
jul fotbalului de pe bătrinul nos
tru continent". Eram obișnuiți 
cu asaltul noilor promoții, mai 
cu seamă in perioada imediat ur
mătoare unui campionat al lu
mii, atunci cînd selecționerii — 
cel care au supraviețuit, dar mai 
cu seamă aceia noi — se gîndesc 
cu seriozitate și simț al preve
derii la alcătuirea garniturilor 
pentru atacarea următoarei edi
ții a întrecerii mondiale.

Un caz tipic îl reprezintă, a- 
cum. echipa Italiei, dar aici se 
poate vorbi de o presiune a re
zultatelor asupra lui Enzo Bear- 
zot, obligat la o renovare a lo
tului care a adus Italiei aî trei-

lea titlu suprem. Nu vom lua 
insă în considerare un asemenea 
caz special, cum menționam. Sint 
altele exemplele la care se refe
rea și cunoscutul comentator pa
rizian mai sus citat, care dove
desc simțitoare schimbări de 
forțe în peisajul fotbalului con
tinental. De ce n-am începe chiar 
cu echipa noastră, cu echipa Ro
mâniei, despre care, intr-un larg 
comentariu dedicat Campionatu
lui Europei, alt prestigios ziarist, 
englezul Brian Glanville, afirma 
deunăzi: „O veritabilă revelație o 
reprezintă pentru noi echipa 'Ro
mâniei, Tare, iată, iși dispută

PE EȘICHIERUL

INTERNAȚIONAL
• Un start animat a avut pri

ma semifinală a turneului can- 
didaților la titlul mondial, care 
opune pe Viktor Korcinoi lui 
Garri Kasparov, în meciul înce
put luni seara, la Londra. Kor- 
cinol (cu negrele) a pus tînăru- 
lul său adversar dificile proble
me în deschiderea partidei — o 
Indiană nouă —, obligîndu-1 pe 
acesta să consume mult timp de 
gindire. Jocul a trecut intr-un fi
nal avantajos pentru vicecampio- 
nul mondial, care a clștigat la 
mutarea S3. Scorul după prima 
din cele 11 partide ale semifina
lei: Korcinoi — Kasparov 1—#.

*Cea de-a patra partidă a me
ciului dintre marile maestre so
vietice Nana Aleksandria șl Iri
na Levitina, contind ca semifi
nală a turneului candidatelor la 
titlul mondial feminin de șah, s-a 
încheiat remiză la mutarea a 
84-a. Scorul este favorabil cu 
2,5—1,5 puncte Irinei Levitina.
• La Atena se desfășoară tur

neul internațional feminin al ță
rilor din Balcani. După opt run
de conduce iugoslava Maria Pe- 
trovlci, cu 7 p, urmată de com
patrioata sa Suzana Maximovici 
6,5 p. Reprezentantele țării noas
tre, Elisabeta Polihroniade șl 
genia Ghindă, au cite 6 p.
• Marele maestru britanic 

gel Short a clștigat turneul 
ternațlonal de la Baku, cu 9 p 
(13), înaintea sovieticilor A. Gu
seinov și V. Malaniuk — 7,5 p.

Eu-

Nl-
ln-

FINALISTII CAMPIONATULUI NATIONAL DE SAH■ > »
si E. Mozes (A.E.M. Timisoa
ra). clasați in această ordine 
pe baza coeficienților Sonne- 
born. Al cincilea a fost M. 
Tratatovici (Voința Tirgoviste). 
cu 9 p.

Primii trei clasați din fie
care grupă se califică pentru 
finala campionatului, progra
mată Ia București intre 6 și 
22 decembrie. Calificați direct 
sfnt alti zece iucători. 
tre care M. Șubă, 
ghiu, M. Ghindă, 
(campionul tării). 
Th. Ghitescu.

La CRAIOVA și 
tinuă turneele feminine. Con
duc Gabriela Olteana (Calcu
latorul) si Viorica Ioneseu (O- 
țelul Galați) — 5.5 o (7). res
pectiv Mariana Duminică (Me
canică fină) 6 p (7)

f

S-au încheiat întrecerile din 
cadrul celor două turnee fina
le ..B“ — penultima fază a 
campionatului național indivi
dual de șah — desfășurate la 
BUCUREȘTI și MEDIAȘ. Un 
frumos succes a obtinut tină- 
rul maestru bucureștean Dan 
Bărbulescu (I.T.B.). învingător 
in grupa din Capitală, cu 12 
puncte din 17 posibile. El a 
fost urmat in clasament de V. 
Nieolaide (Mecanică fină) 11.5 

Lupu (Universitatea 
p. S. Giurumia (Poli- 
10,5 o. Em. Reicher 
Tr. Stanciu (Uni ver

și P. Joița (Politehni-

D. S. 
Iași) H 
tehijipa) 
(I.T.B.). 
sitatea) 
ca) — 10 p. In a doua grupă, 
întrecerea s-a disputat în 15 
runde, cite 10 p ob’.inind X 
Mărășescu (A.E.M. Timisoara). 
D. Oltean (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca). A. Kertcsz (Calculatorul)

orin-
FL Gheor- 

O. Foișor 
C. Ioneseu,

DEVA con-

UN INTERESANT SIMULTAN IN CAPITALA
ta sala de șah de la Casa 

studenților „Grigore Preotea
sa" va avea loc duminică (ora 
9.30) un interesant simultan. 
susținut de sase dintre frun
tașii acestei discipline. Vor

iuca marii maeștri Florin 
Gheorghiu si Marina Pogore- 
vici, maeștrii internaționali Dol- 
fi Drimer. Theodor Ghitescu, 
Parik Stefanov, maestra Ma
riana BădicL

SCHIMBARE
R.F. Germania, Strack ! Altfel, 
calificata seriei ar fl fost o altă 
formație, mai puțin galonată. Ir
landa de Nord, cu încă juniorul 
Whiteside ca atacant nr. 1, sim
bol al asaltului noilor promoții de 
jucători ce se face atit de pu
ternic simțit. Dar echipa Țârii 
Galilor, care deține prima șan
să în grupa a 4-a, nu aliniază 
șl ea o pleiadă de fotbaliști în 
plină afirmare, prototipi fiind 
Jan Hush (omul cel mai bun, 
actualmente, în linia de înainta
re a lui Liverpool) și Charles II ? 
Mal departe, în ultima grupă, a 
7-a, selecționata Olandei, în care

■Acest gol, înscris in min. S0, printr-o lovitură cu capul de fun
dașul central Strack, a adus victoria echipei R. F. German a 
in partida, de duminică, cu Albania (2—1) și calificarea ei in 

turneul final al campionatului european din 1384.
Telefoto : A.P.-AGERPRES 

doar Schrivers șl W. van dea 
Kerkhof ne mai aduc aminte de 
pleiada vechilor Internaționali, nu 
a ajuns la egalitate de puncte 
cu prima favorită, echipa Spa
niei, dar cu un golaveraj supe
rior (17—6 față de 12—7) 7 Ceea 
ce ne-o prezintă ca probabila ca
lificată a seriei după ultimele 
jocuri care se anunță mal mult 
ca ocazii de „rotunjire" a gola
verajului (Olanda — Malta si 
Spania — Malta) 7 Din această, 
absolut' întîmplătoare, trecere în 
revistă a grupelor de calificare 
(nu am păstrat, cum constatați, 
nici măcar o ordine cronologică) 
constatăm că cea mai logică și 
liniștită calificare — respecting 
întru totul „calculele hîrtiei" — s-a 
înregistrat în prima serie, în 
care echipa Belgiei, menținînd în 
totalitate echipa de la „Mundial" 
și pe atît de echilibratul ei 
lecționer G. Thys, a efectuat 
„parcurs de regularitate".

în toate celelalte grupe__
simțit puternic aerul tinereții, al 
renovărilor, s-au produs clătinări 
de ierarhii chiar. Altfel spus, 
peisajul fotbalistic ' european ne 
apare în schimbare.

adevărata finală a grupei a s-a, 
după ce a înlăturat din luptă doi 
mari favoriți, Italia și Suedia". 
Dar noutățile acestor calificări 
sint destule, cum menționam de 
la început.

Iată, selecționata Danemarcei, 
care realizează una dintre cele 
mal spectaculoase calificări in 
dauna redutabilei reprezentative a 
Angliei. O echipă cu mulți ju
cători tineri, în frunte cu o a- 
nunțată viitoare stea, Laudrup 
(19 ani), despre care antrenorul 
lui, J. Piontek, afirmă că este o 
„reunire a talentului lui Cruyff 
șl Bekenbauer". Comentariile au 
subliniat că intrarea danezilor în 
turneul final constituie justețea, 
ea dovedindu-se a fi, indiscuta
bil, cea mai bună echipă a gru
pei a 3-a. O mult remaniată e- 
chipă a Portugaliei — Pinto, Ima- 
clo, Enrico, Pacheco, Costa, iată 
nume absolut noi — a obținut șl 
ea o nescontată victorie în gru
pa a 2-a, calificare produsă (ce 
curiozitate !) după ce antrenorul 
Otto Gloria a părăsit, din pro- 
prla-1 voință, directoratul tehnic. 
Ce final dramatic a produs în 
grupa a 6-a selecționata Alba
niei ! învinsă abia în minutul 80 
(jucînd în 10 oameni î) de fun
dașul central al reprezentativei

DE
• Comisia de con

trol și disciplină a 
ULfA, reunită vi
neri. la Ziirich, a dic
tat importante sanc
țiuni bănești unor e- 
chlpe participante la 
competițiile europene 
inter-cluburi. Intre a- 
cestea. Tottenham 
Hotspur, spre exem
plu, a fost sancțio
nată eu suma de 
25 OM frânei elvețieni, 
iar Feyenoord cu 
8 009 franci, pentru 
incidentele grave pe
trecute la meciul de 
la Rotterdam, între 
suporterii celor două 
formații. Și alte e- 
chlpe au primit astfel 
de sancțiuni, majori-

se- 
un

s-a

Eftimie IONESCU

PRETUTINDENI
tatea din cauza atitu
dinii nesportive a 
propriilor suporteri!...
• Reamintim 

astăzi au loc 
opt partide din opti
mile de finală, 
ale Cupei ~ ' 
în care ____ .
deținătoarea trofeului) 
se deplasează în
Franța, la Lens. Ce
lelalte partide, toate 
interesante, sînt : 
Sparta Rotterdam — 
Spartak Moscova, 
Radnicki Nlș — Haj- 
duk Split, Watford — 
Sparta Fraga, Bayern 
Munchen — Totten
ham, Nottingham Fo
rest — Celtic Glasgow, 
Austria Viena — Inter

câ 
cele

tur,
U.E.F.A., 

Anderlecht,

Milano și Sturm Graz
— Lokomotiv Leipzig.
• CEHOSLOVACIA 

(et. 13): Inter Bratis
lava — Sparta Praga 
1—2, Teplice — Slo
van 1—0, Slavia — 
Presov 2—2, Vitkovice
— Kosice 1—0, Banska 
Bistrlca — Dukla 
Praga 1—0, Trnava — 
Nltra 3—1, Cheb — 
Ostrava 3—1, Bohe
mians — Zilina 4—0. 
Clasamentul: 1. Spar
ta Praga 21 p, 2. Du
kla Praga 20 p, 3. 
Dukla Banska Bistri- 
ca 17 p, 4. Bohemians 
Praga 14 ?..., 15. Lo
komotiv Kosice 9 p, 
16. R.C. Cheb 7 p.

MECIUL CU S.U.A.7»
(Urmare din pag. I)

0 PREMIERA PENTRU MINE"

jucător Arthur Ashe — și mi-a 
confirmat că, la simplu, ca și 
la dublu, vor juca McEnroe 
și Peter Fleming. Ceilalți doi 
tenismani vor fi aleși dintre 
Scanlon, Arias si Teltscher.

— Am aflat, dintr-o discu
ție cu secretarul responsabil 
al federației noastre de tenis 
si cu antrenorul federal, 
meciul se va juca pe 
set". Cunoști această 
față ?

— Recent, am jucat 
turnee, în Austria și 
chiar pe „Greenset". Se com
pune din plăci de lemn poros,

că 
„Green- 

supra-

două 
Elveția,

vopsite in verde. Este o su
prafață destul de dură. care 
imprimă mingii o viteză me
die, Dar, dacă m-ar întreba 
cineva pe ce suprafață avem 
cele mai mari șanse, răspun
sul meu ar fi : pe zgură !

— Să revenim la turneele 
tale. Unde ai jucat în ultima 
vreme ?

__ Am participat la patru 
turnee, dar rezultatul cel mai 
bun l-am obținui ia Koln, 
unde, alături de americanul 
Saviano, am clștigat finala de 
dublu, învingindu-i cu 6—4, 
6—3 pe Korita — Annakon din 
S.U.A. în semifinală i-am în
trecut cu 6—4. 3—6, 6—4, pe 
brazilienii Kirmayr — Motta,

favoriții nr. 1 
tați acum pe 
clasamentul 
ehilor.»

— Apropo

ai turneului, co- 
pozitia a 5-a în 
A.T.P. al pere-

de 
pe ce loc te afli 
mondială ?

— Sint al 73-lea

clasamente : 
în ierarhia

si fac efor
turi să mai urc. Simt că am 
resurse.

în încheierea discuției. Flo
rin Segărceanu ne spunea că, 
în mod firesc, din formația 
României nu va putea lipsi, 
nici la această ediție. Ilie 
Năstase. „Abia aștept __ ne
spunea Florin — să-1 întîlnesc, 
să punem la punct meciul cu 
S.U.A.".

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX @ TELEX © TELEX
BASCHET • Reprezentativa masculină a Iugoslaviei a jucat în

S. U.A. cu echipa Universității din Austin, pe care a întrecut-o cu 
82—62.

BOX • Pugllistul olandez Rudi Koopmans, campion european la 
cat. semigrea, și-a păstrat titlul continental dispunînd la puncte, 
în 12 reprize, de francezul Rufino Angulo, în gala desfășurată la 
Paris.

HOCHEI PE GHEAȚA • In meci retur pentru C.C.E., echipa Ita
liană Wurth Bolzano a terminat la egalitate cu St. Gervais (Franța): 
2—2 (1—1, 1—0, 0—1). învingători, în deplasare, în meciul tur (7—4), 
hocheiștil italieni s-au calificat pentru turul trei al competiției. • 
In cadrul turneului de tineret de la Praga, Dynamo Weisswasser 
(R.D.G.) a învins cu 15—1 (7—0, 2—1, 6—0) pe Legla Varșovia, iar
T. E. Vitkovice a dispus de Slavia Praga cu 7—6 (1—1, 4—2, 2—3).

FOTBAL • In turneul internațional din Kenya, reprezentativa 
Malawi a întrecut Zanzibarul cu 3—1 (1—0) șl s-a calificat în semi
finală. • în turneul feminin de la Guangzhou (R.P. Chineză), se
lecționata provinciei Liaoning a întrecut echipa Japoniei cu 2—1 
(0-1).

PATINAJ ARTISTIC • Campionatele mondiale de juniori vor a- 
vea loo la Sapporo, în Japonia, între 6 și 11 decembrie, cu partici
parea a 144 de tineri, între 10 șl 15 ani, reprezentînd 22 de țări.

TENIS • In circuitul feminin, la Sidney: Helena Sukova — Anne 
Minter 6—7, 6—J, 6—2, Betsy Nagelsen — Paula Smith 6—0, 4—6, 
6—1, Rafaella Reggl — Alycia Moulton 2—6, 6—J, 6—4, Amanda Ding
wall — Catherine Tanvler 6—3, 6—3, Corine Vanler — Marcela 
Mesker 6—1, 7—6. ® Turneu masculin la Toulouse: Barazzuttl — 
Tulasne 6—4, 3—6, 6—4, Saviano — Dadillon 6—0, 7—5, Gunnarson — 
Goven 6—1, 6—4, Ctiapers — Elter 6—3, 6—1, Brown — Van Patten 
6—2, 6—J. ® în clasamentul general al „Marelui Premiu — Volvo", 
situația la zl: L Lendl 2614 p. 2. Wilander 2501 p, 3. Connors 2355 p. 
4. McEnroe 2250 p, 5. Yannick Noah 1682 p.

TENIS DE MASA • A treia Intîlnlre dintre reprezentativele 
Ungariei șl R.P. Chineze, desfășurată la Gy6r, s-a Încheiat cu vic
toria oaspeților ou 5—0 atit la bărbați, cit șl la femei.
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