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în vederea partidei decisive, de mîine, cu echipa Cehoslovaciei

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU SOSIT LA BRA TISLA VA

cu 
un 
L» 
au

BRATISLAVA, 28 (prin tele
fon). Echipa de fotbal a Româ
niei a sosit astăzi (nr. ieri) In 
localitate, venind pe calea aeru
lui din Olanda, unde. în vede
rea meciului de miercuri. 
Cehoslovacia, a -efectuat 
scurt stagiu de pregătire, 
aeroport, jucătorii noștri
fost întîmpinati de reprezen
tanți ai federației de fotbal' 
cehoslovace, precum si de nu
meroși ziariști, fotoreporteri, o- 
peratori cinematografici si de 
televiziune, dornici să transmită 
redacțiilor lor vești cit mal 
proaspete despre echipa națio
nală a României revelația u- 
nei grupe puternice. Solicitat 
pentru un scurt interviu, antre
norul Mircea Lucescu a spus

intre altele : „Sini bucuros că 
locul I in seria noastră este 
disputat de două reprezentante 
ale unor țări socialiste. Indife
rent cine va cîștiga, din grupa 
a V-a preliminară va fi anul 
viitor la Paris o selecționată 
puternică*. La puțin timp după 
instalarea în camerele hotelului 
„Junior Sputnik*, situat la 5 
km. de centrul Bratislavel. tri
colorii s-au deplasat la stadio
nul ..Slovan* pentru un penul
tim antrenament înaintea marei 
finale. La această ședință de 
pregătire, condusă de M. I.u- 
cescu șl M. Rădulescu. au par
ticipat toti cei 20 de compo
nent! ai lotului : Lung, Ior- 
dache. Rodnic, Ștefănescu, Ior- 
guiescu, AL Nicolae, Andone,

Ieri, la F. R. F., au fost trase la sorți

PARTIDELE DIN „16“-imile CUPEI ROMÂNIEI
Ieri, la sediul F.R.F. — în prezența delegaților echipelor de 

Divizia „A* si ai celorlalte formații calificate — a avut loc tra
gerea la sorți a „16“-imilor „Cupei României*, populara compe
tiție care se desfășoară sub egida „Daciadei*. Iată cum au de
cis sorții să se dispute meciurile :
POIANA CIMPINA
U.T. ARAD 
METALUL BOCȘA 
METALUL RĂDĂUȚI 
PETROLUL MOINEȘTI 
VIITORUL GHEORGHEN1 
VICTORIA TECUCI 
CIMENTUL MEDGIDIA 
DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
MINERUL BARAOLT 
SP. MUNCITORESC CARACAL 
MUREȘUL LUDUȘ 
ARMĂTURA ZALĂU 
PRECIZIA SĂCELE 
C.S. TlRGOVIȘTE 
UNIVERSITATEA CRAIOVA

Negrilă. Uiigureanu. Ticleanu. 
Bolonl, Klein, MulțeScu, Hagi, 
Dragnca, Geolgău. Coraș, Au
gustin. Cămătaru si Gabor. Este 
prezent aicL la Bratislava, de 
luni dimineață, si portarul 
Moraru, venit să-și încurajeze 
coechipierii. Marți după-amia- 
ză. la ora jocului (18. ora Bucu- 
reștiului), selecționabilii vor 
efectua un ultim antrenament.

Partenera de întrecere a fot
baliștilor noștri, echipa Cehos
lovaciei. se pregătește intens. 
Sîmbătă. ea a avut în program 
un joc de verificare în compa
nia formației Lokomotiv Pe- 
zinok. care activează In liga a 
III-a. Meciul s-a încheiat cu 
victoria selecționabililor la sco
rul de 5—1 
vingătorilor 
Vizek (min. 
și min. 64). 
27). Nemec 
(min. 68 — din penalty). Antre
norul Fr. Havranek a trimis în 
teren pentru primele 45 de mi
nute următorul „11“ : Miklosko 
— Jakubec Fiala, Prokes. Rada 
_ Chaloupka, Zelenski. Stam
bacher — Janecka, Luhovy, 
Vizek. La pauză au fost ope

(2—1). Golurile în- 
au fost înscrise de 
10 — din penalty — 
Stambacher 
(min. 60) și

(min. 
Rada

Gheorghe NICOLAESCU

— CHIMIA RM. 'VÎLCEA
— POLITEHNICA IAȘI
— A.S.A. TG. MUREȘ
— F.C. ARGEȘ
— DINAMO BUCUREȘTI
— F.C. BAIA MARE
— PETROLUL PLOIEȘTI
— STEAUA
— s.c. bacău
— DUNĂREA C.S.U. GALATI
— CORVINUL HUNEDOARA
— SPORTUL STUDENȚESC
— JIUL PETROȘANI
— RAPID BUCUREȘTI
— F. C. OLT
— F.C. BIHOR

(Continuare In pag. a 4-a)

vorCele două meciuri dintre echipele divizionare „A" «e 
partide, primele echipe 
competiției prevede ca. 

meciurile să fie prelun- 
dacă egalitatea va per-

disputa pe terenuri neutre. In celelalte 
sînt gazde. Reamintim că‘ regulamentul 
în caz de egalitate după 90 de minute, 
gite cu două reprize a 15 minute ; iar 
sista se vor executa lovituri de la 11 m.

Toate partidele din această fază a tntrecerii sîntprogramate 
miercuri 7 decembrie, de Ia ora 13.

IN „CUPA CARPAȚI" LA POPICE,//

TINERETUL-LA ÎNĂLȚIME
...dar nu (otl sclccflonabilll au fost In lormi

Dintre popicarii noștri, Octavia
(936) au obținut duminici

Ciocirlan (458) și lullu Bice 
cele mai mari rezultate.

Ajunsă la cea de a i7-a edi
ție. .Cupa Carpați* la popice a 
reunit sîmbăță si duminică în 
Capitală jucătoare și jucători 
din 8 țări. în marea lor majori
tate sportivi cu frumoase «cărți 
de vizită" in arena internațio
nală. Reprezentanții noștri și-au 
continuat serialul succeselor (în 
acest an ei au cistigai C.C.E. la 
fete si băieți și au cucerit me
dalii de aur sau argint la 
.Trofeul Iugoslavia*, .Cupa Po
lar", „Cupa Sofia*, „Cupa Wer
ner Seelebinder* si la C.M. de

juniori), dominind cu autorita
te. in compania unor adversari 
redutabili, probele individuale 
ale acestei prestigioase compe
tiții. Buni tehnicieni, jucătorii 
si jucătoarele noastre au ocu
pat primele • si. respectiv. 4 
locuri în clasamentele finale. 
Maria Zsizsik si Stelian Boarfa, 
doi tineri de nădejde, tnscriin- 
du-si numele pe tabloul de o-

Traian fOANITESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Profitind de frumoasa zi de duminică ’(care a topit zăpada), rug- 
byștii tricolori și-au intensificat pregătirile. Iată cit e de con

centrat Paraschiv în strădania sa de a reuși atacul...
Foto : Dragoș NEAGU

Rugbyștii au intrat în linia 
dreaptă? la firul sosirii ii aș
teaptă „meciul anului* (Toulou
se. 4 decembrie), denumire sub 
care este îndeobște cunoscută 
clasica întilnire dintre echipe
le reprezentative ale României 
și Franței, aceea care decide de 
fiecare dată cîstlgâtoarea cam
pionatului F.I.R.A. Ca întotdea
una. în acest meci de maximă 
importantă rugbyștii noștri sint 
chemați să confirme. Ce ? De 
astă dată recentele victorii asu
pra reprezentativelor Uniunii 
Sovietice si. mai ales. Tării 
Galilor, renumita echipă din 
rugbyul britanic, aceea care a 
cîstigat pînă acum de 20 de ori 
„Turneul celor 5 națiuni*. Ei bi
ne. această mare echipă a fost 
pur și simplu spulberată Ia 
București acum două săptămîni: 
24—6. sau — dacă vreți — 4

eseuri la zero ! Să confirme jo
cul în mare creștere, mai com
plet ca niciodată, al „trico
lorilor*.-care s-au exprimat cu 
deplină limpezime îmbinînd 
deopotrivă forța (dar si inteli
genta) înaintării cu îndrăzneala 
si claritatea acțiunilor liniei de 
atac, care au participat cu părți 
si drepturi egale la „impresia 
artistică*’: două eseuri în con
tul înaintării : două în cel al 
treisferturilor. Momentul nu a

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag 2-3)

Locul 6 la marele concurs

de la Wintcrhcrg

Evoluții non-stop ale handbaliștilor tricolori

DUPĂ „TROFEUL UNGARIAn
kk

J

LA STARTUL CAMPIONATULUI BALCANIC
Handbaliștii tricolori se află 

— la acest sflrsit de an — in
tr-un program competitional 
extrem de aglomerat. După 
Super-cupa Mondială, ei au luat 
startul in „Trofeul Ungaria* si. 
ajunși aseară acasă, vor pleca 
astăzi la Ankara, pentru a par
ticipa la Campionatul Balcanic... 
Apoi, după un scurt răgaz de 
pregătire la cluburi, va începe 
returul campionatului Diviziei 
„A* (la 22 decembrie), anul 1984 
găsindu-i într-un sprint prelun
git, cu partide programate 
joia si duminica, după care va 
veni „Cupa României’ 
pregătiri 
si turnee 
Angeles !

Firește,
petitii. chiar în acest ritm este 
menită să-i pregătească, să le 
ridice nivelul valoric si să-i a- 
ducă în formă maximă pe 
handbaliștii desemnați să înde
plinească unul dintre cele mai 
frumoase obiective din iștoria 
acestui sport : cucerirea titlu
lui olimpic. A IV-a ediție a 
Campionatului Balcanic, care va 
începe miercuri în capitala Tur
ciei. se integrează în acest pro
gram cu punct terminus J.O. 
*84. Selecționata noastră urmea
ză să intilnească miercuri re

si iar 
la națională, meciuri 
pînâ la J.O. de la Los

Darticiparea la corn-

prczenlativa Turciei, joi echi
pa secundă a Turciei, vineri 
formația Greciei, sîmbătă pe 
cea a Bulgariei si daminică — 
intr-un veritabil derny — e- 
chipa Iugoslaviei

La „Trofeul Ungaria*. înche
iat duminică la Pees, selecțio
nata noastră a ocupat — se 
știe — finalmente locul III. ob- 
tinînd trei victorii (27—26 cu 
Polonia. 37—26 cu Cuba si 35— 
19 cu Bulgaria), terminind la e- 
galitate cu Ungaria (22—22) si 
pierzînd întîlnirea cu R.D. Ger
mană (18—21). Ciștigul acestei 
întreceri, 
care si-l 
trenorii 
Voina si 
acela de
(misiune facilitată 
parea lui Vasile 
necesitatea reducerii 
lui Munteanu. Dumitru si Bedi-
văn. încă nerestabiliti după ac
cidentări recente), de a încerca 
formule noi. atit în atac cit si 
în apărare. Pozitiv este faptul 
că toti cei 13 jucători de cîmp 
care au evoluat le Pecs au mar
cat, în fruntea clasamentului a-

AL
DEBUT PROMIȚĂTOR
BOBULUI NOSTRU DE 4

Gatul olimpic de bob 
în toiul pregătirilor

dealtfel 
fixaseră 
Nicolae
Cornel 
a roda

obiectivul oe 
dinainte an- 
Nedef. Radu 
Pena, a fost 

întregul lot 
de nepartici- 
Stîngă si de 

efortului

se află 
. _ pentru

participarea la Jocurile Olim
pice de la Sarajevo, unde se 
speră ca „noul val* al boberi
lor români să reînnoade vechea 
și frumoasa tradiție a acestui 
sport care ne-a adus uneori 
satisfacția marilor performanțe 
in întrecerile olimpice, mondia
le și europene,

Primul rezultat promițător a 
fost realizat recent, cu prilejul 
„Cupei Veltins“, tradiționala 
competiție de inaugurare a se
zonului internațional, dispu
tată în R. F. Germania, pe 
pîrtia de la Winterberg (1250 
m lungime. 15 viraje, îngheța
tă artificial). Echipajul român, 
format din Dorin Degan — pi
lot, Gheorghe Lixandru, Cor
nel Popescu și Costel Petrariu 
— împingători, s-a clasat pe 
locul 6, după echipajele R. D. 
Germane II (pilot Hoppe), I 
(Richter) și III (Schonau) și 
cele ale Elveției I (Giobellina) 
și III (Hiltebrand), dar înain'r 
tea echipajelor reprezentînd 
Canada (2 echipaje). Cehoslo
vacia (2). Franța (1), R. F. 
Germania (7). Italia (3), Marea 
Britanie 
U.R.S.S. (3).

La 
români de la Winterberg, 
solicitat i 
Panaitescu

(3). S.U.A. (3) și

înapoierea boberilor 
am 

antrenorului Dragoș 
amănunte. mai

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2-3) (Continuare in pag a 4-a)

Dumitru STANCULESCU



Sub egida „Daciadei"
'Erazzn
îl

Floretistul A. File (C. S. Satu Mare) și sabrerul V. Szabo
(Tractorul Brașov) primii laureați

au în-
Floreasca

Sub egida ..Daciadei" 
ceput ieri. în sala 
din Capitală. întrecerile finale 
ale campionatului national de 
juniori I la scrimă, pe planșe 
evoluînd In probele indivi
duale floretiștii si sabrerii- Ca
lificați din fazele anterioare 
— 21 de concurenți. care si-au 
disputat un tur preliminar, pe 
grupe, pentru a ajunge la faza 
eliminărilor directe (16 spor
tivi).

întrecerea floretiștilor a fost 
dominată, conform așteptărilor, 
de școala sătmăreană. prezentă 
în eliminări cu 7 reprezentanți, 
din care 4. apoi, si-au apărat 
șansele în semifinale. avînd. 
deci, asigurate toate locurile pe 
podiumul acestei ediții a fam- 
pionatului național si a ..Da
ciadei". Mai este demn de re
marcat sl calificarea în finala 
de 8 a floretiștilor a repre
zentantului Clubului sportiv 
școlar Triumf din București. 
Mădălin Băloi (antrenor 
Matei), în vîrstă de 16 
deși limita superioară a 
goriei este 19 ani. Iată 
țațele finalei de 8 : 
(C.S. Satu Mare) — C. Rădutu 
(C.T.A.S.) 10—3. V. Costa (C.S. 
Satu Mare) _ Z. Kessler
(C.T.A.S.) 11—9. A.' Kovacs.
(Flacăra S. Mare) — A. Bor- 
șodi (C.S. Satu Mare) 10—7. Z. 
Eder (C.S. Satu Mare) 
Băloi (C.S.S. Triumf) 
în semifinale : 
10—7. Eder — 
pentru locurile 
Kovacs 10—6 ;
1—2 :
10—3. intr-un asalt în care 
s-a consemnat egalitatea la 3. 
pentru ca apoi File să se des
prindă irezistibil, deși a 
curat cu glezna piciorului sting 
umflată. La 18 ani. File se 
arată a fi șeful de promoție al 
tinerei generații.
acum să progreseze 
lotului reprezentativ.

în ultimul act al 
eabrerilor. pe lingă 
■contată a mai 
Szabo. Sultan, 
două calificări spectaculoase : 
Medragoniu (16 ani) si Pintelei

Gh. 
ani. 

cate- 
rezul- 

A. File

— M. 
10^1 ;
Costa

10—4 ;
File —
Kovacs
3—4 : Costa — 
pentru locurile 

Atilla File —Zsolt Eder 
intr-un

con-

astentlndu-l 
în cadrul

întrecerii 
prezența 

cunoscuților 
Elorea. Leca.

S-au dus în vtnzare biletele 
nentru ultimul cuplai fotbalis
tic al anului, care va avea 
loc ne stadionul . 23 August" 
In ziua de duminică 4 decem
brie ac- Incepînd de la 
ora 12.

Biirfele se săsesc la casele 
stadioanelor Dinamo, steaua. 
„RepublbcU", Gtulești, Politeh
nica. precum si la casele a- 
flate In pasai ul de la Univer
sitate. la Casa Centrală a Ar
matei șl sediul c.N.E.F.s.

ROBUST - PRINCIPALUL
Condus impecabil de R. X. Ni- 

colae. Robust, atacînd puternic 
ne a doua parte a cursei. si-a 
dominat net adversarii In tinal. 
orodueînd surpriza zilei. Tot din 
această formație a mal Învins Su- 
ditu. care a arătat o puternică 
ret enlre de formă sl valoare 
ceea ce ne bucură. Tot două vic
torii a obtinut si S. Ionescu cu 
Adorata, la mare luptă, șl cu 
Simbria, care, deși venea dună 
două succese, a fost identic han- 
dicapată. dstiglnd fără proble
me. la fel ca si Sugău. Ne în
trebăm plnă clnd handicapeuri, 
V0Ț qvea ontica de a scăpa anu
mit! cai In curse, deoarece a- 
ceasta produce numai oreludlcil 
hipodromului. A doua cursă im
portantă a zilei a revenit lui 
Răsad, care Insă a trebuit să facă 
acel la ultimele resurse, obtinînd 
victoria La fotografie In fata lui 
Trudin. slab susținut In final. 
Probele rezervate 2 anilor au re
venit lui Hematie, un mlnz de 
perspectivă sl lui Sugău. de care 
am amintit. Pericola. cu G. Mar- 
cta tn sulky, care o stăplnește 
foarte bine, a obtinut victoria in 
fata unor adversari resemnați. 
Am lăsat la urmă victoria lui 
Simbol, deoarece performanta Iui 
este total contradictorie fată de 
ultimele evoluții.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: 1. Adorata (Ionescu) 1:31-,5, 2. 
Negostina. 3. Tusan. Cota : cîst. 
1.60. ord. 15. ord. triplă 388. Cursa 
a Il-a : 1. Vigan (Oanăl 1:28.7. 2. 
Herald. Cota : cîst. 5 ord. 12, 
ev. 20. Cursa a IlI-a : i. Hema
tie (Pască) 1:33.9. 2. Străina. Co
ta : clst. 7. ord. închisă, ev. 17. 
Cursa a IV-a : 1. Suditu (I.T. Ni- 
colae) 1:29,5, 2. FideMo. 3. Tunl- 
cel. Cota : cîst. 1.80, ord. 5. ev. 
8. ord. triplă 174. Cursa a V-a : 
1. Pericola (Marelui 1:35.3 2.
semonic. 3. Su.rduc. Cota: cîșt. 6. 
ord. 12. ev. 4. ord. triplă ' 164.

SURPRIZA DE LA BAIA MARE
Ieri, în Divizia

(17). primul elev al antrenoru
lui dinamovist Marius Lupuțiu 
secundul, al antrenorului ieșean 
Iulian Bitucă. ambii calificați 
direct în finala de 8. Ba mai 
mult, ieșeanul, o apariție inedi
tă In performanta acestui an. 
a ajuns să-Si dispute chiar ti
tlul de campion, cu mai ruti
natul brașovean Szabo, compo
nent al lotului national, pier- 
zind la un scor strîns. Iată re
zultatele finalei : V. Szabo 
(Tractorul Brasov) — M. Florea 
(C.S.Ș. Slobozia) 10—5. W. Sul
tan (Tr. Bv.) — J. Medragoniu 
(Dinamo) 12—10. D. Pintelei 
(C.S.Ș. Unirea Iași) — A. Ho- 
rotan (C.S. Satu Mare) 10—8. A. 
Papp (C.T. Tr. Bv.) — Gh. Leca 
(C.S.Ș. 1 Buc.) 10—4; in semifi
nale : Szabo — Sultan 10—6. 
Pintelei — Papp 12—11 ; pen
tru locurile 3—4 : Sultan — 
Papp 10—6 ; pentru locurile 
1—2 : Vilmos Szabo — Daniel 
Pintelei 10—7. brașoveanul con- 
ducînd cu 6—2. ieșeanul remon
tări spectaculos ptnă la 5—6. 
talonîndu-și apoi adversarul 
care a reușit, prin experiență, 
să se detașeze în ultima trei
me a asaltului. Pe podium, 
deci, doi reprezentanți ai pepi
nierei brașovene de la Tracto
rul, încadrind un ieșean, urmaș 
(în sfîrsit !) al lui Dan Irimi- 
ciuc.

Era cu totul ■firesc ca în
trecerea de maestre din ca
drul Campionatelor națio
nale de gimnastică ale ju
nioarelor să fie dominată 
de 
reprezentativ, 
vut 
luni 
mai 
perfecționa măiestria, 
dar. nimic mai firesc 
Simona Păucă, 
mitru. Violeta 
Tania Boțea,

S.C. MIERCUREA CIUC

Paul SLAVESCU

Divizia

componentele
care 
inasigurate 

condiții 
bune

lotului 
au a- 

ultimele 
dintre 

pentru

făcut 
să o

realmente 
auzim pe 

prezentă 
calitate de 
cu entii-

cele 
Oe-fi 

Așa- 
ca

Du-Dana 
Eurtescu. 

Ioana 
hăiesei să se afle 

to-

Ami- 
pe locuri

fruntașe, ?i 
tuși, competiția de 
la Baia Mare ne-c 
oferit și o verita
bilă surpriză. Ea 
se numește Camelia Voi- 
nea.

Ciștigătoare a '.itlului 
de campioană națională la 
sărituri 
paralele, 
cui 4 la 
Camelia 
gimnastă 
Farul

și a locului 2- 
clasată 

individual 
Voinea, 

de 14 ani 
Constanta, 

— pentru public și 
liști — o veritabili 
tie, Provenită din 
niera Constantei, 
care a dat loturilor 
tentative și alte sportive 
de incontestabil talent 
(să le amintim, de pildă, pe 
Livia Dascălu sau pe Nico- 
leta Profir). Camelia Voi
nea ti are ea antrenori pe 
aceiași dascăli modești 
și com pe ten ti care rint 
Clementa și Matei StăneL 

mai mult decit pozițiile 
fruntașe menționate mei 
sus. despre forța ti mă
iestria Cameliei Voinea 
vorbește feritul că ea a 
prezentat exercițiile cele

la 
lo-pe 

com put.
tinăra 

de la 
a fost 
specia- 
revela- 

pepi- 
oraș 

repre-

mai dificile la birnă, parale
le și sol, unele dintre ele 
fiind notate chiar cu 10 !

Ne-a 
plăcere
Nadia Comăned, 
la Baia Mare in 
arbitră, vorbind 
ziasm despre Camelia Voi
nea. „I-am acordat notă 10 
la bimă — ne spunea Na
dia — fiind convinsă că tî- 
năra gimnastă din Constan
ta a avut cel mai bun e- 
xerclțiu liber ales din în
tregul concurs, cu elemente 

de mare risc și 
spectaculozitate, e- 
recutate impeca
bil Spre a vă 
convinge, să men- 
că, între 
prezentat 

salt înainte, 
i și salt

altele, 
roată- 
roatâ- 

360 de 
fiind

(ionez, i 
ea a 
apel cu i 
Auerbach 
grade pe un picior. 
tingura gimnastă din lume 
care execută tn concurs a- 
eeastă combinație ! Este 
foarte mult pentru o gim
nastă tinără".

$i dacă vom mai adăuga 
ei la paralele Camelia Voi- 
uea incheie execuția prin 
gigantică cu eoborire Tsu- 
kahara, element realizat 
ptnă acum doar de băieți, 
avem destule mărturii 
marilor posibilități 
care această talentată 
gimnastă le are de a urca 
lntr-un 
trepte In desăvirfirea mă
iestriei 
oale.

Un motiv In 
fi urmărite 
mare atenfie 
gâtirea ri evoluția ta 
toare

Constantin MACOVEI

MIERCUREA CIUC. 28 (priD 
telefon). Campionatul primei 
serii valorice a Diviziei .A" la 
hochei continuă în mijlocul unui 
interes deosebit, cele 6 formații 
oferind, nu de Dutine ori. locuri 
foarte îndîriite. asa cum a fost 
cel de duminică dintre Dinamo 
Si Dunărea Galati (6—5 !) 
care gălătenii au fost la 
pas de o mare surpriză, con- 
ducînd în min. 45 cu 5—4 ! E- 
tapa de luni, dominată de der- 
byul S. C. Miercurea Ciuc — 
Dinamo, a fost însă mai puțin... 
..generoasă" în această privință. 
Iată însă cîteva scurte consem
nări de la aceste partide :

tn 
un

S.C. MIERCUREA CIUC — 
DINAMO 4—2 (1—0, 2—1, 1—1). 
Meci de bună factură tehnică, 
spectaculos, cu multe situații de 
gol. Gazdele s-au dovedit mai 
inspirate la finalizare, înscriind 
prin Todor 2, E Antal și Gereb, 
partidele dinamoviștilor fiind 
marcate de Lukacs 
A arbitrat bine N.

. jutat la cele două 
Both și M. Dinu.

și Solyom. 
Enache, a- 
linii de E.

,A“ de baschet feminin

ale 
pe

timp scurt noi

tale competitio- .

plus de 
eu ți 
fi grijă

a-i 
mai 
pre- 
t?h-

STEAUA — 
GHEORGHENI 14—4 
1—2). Bucurestenii

AVlNTUL 
(5—1. 5—1. 
au iucat

MQĂ ni 1 UDIA DOOMinwATĂ nr înniiiu -nILlflVINoA, ULI MrlA - rnuMlUVAIA rE LuLuL
După turneul desfășurat în 

sala Olimpia din Timișoara, in 
clasamentul Diviziei -A' 
baschet feminin 
două modificări 
Olimpia București 
turneul 
sitatea 
vat pe 
Voinței 
a cedat

de 
s-au modus 
imoortante : 

(neînvinsă în 
ca si Univer-

• Activitatea cempe-.:: orală 
continuă arin al doilea turneu 
al returului eamuionatuFj 
tional masculin. ale cărui me
ciuri se vor disouta. de =oi oină 
duminică în sala Fkreasca. Re

ia 
se

na

2

respectiv.
Cluj-Naooca) a oromo- 
locul secund (in locul 
București), iar I.E.FS. 
..lanterna roșie" forma

ției Comerțul Tg. 
samentul la zi :
L .U* CJ.-N.
2. Olimpia B. 

Voința B. 
Crisul Or. 
Poli. Buc. 
Univ. Tim. 
Progr. B. 
Mob. S.M. 
Chim. R.V. 
C.S.U PL

uniunile ir.ceo in fiecare zi 
ora 8 oartideie unr.Ind să 
desfășoare non-sico.

Mure. Cla-

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

3.
4.
5.
«.
7.
8.
9.

10.
11. I.E.F.S. _
12. Com. Tg. M. 15

0
2
4
5
6
8
9 

10
8 

11
13
14

no 30
25
26
25
24
22
21
20 
20*
10
17
16

15
13
11
10

9
7 
t
5
7
4
2
1

• Echipă ocna Uzată cu 2 puncte 
«nentru nefolosirea a trei luci
toare de 1.80 m în meciul cu 
Mobila Satu Mare).

ÎNVINGĂTOR AL ZILEI

Cursa a VI-a : 1. Răsad <M. Ste- 
tănescu) 1:28.3. 2. Trudln. 3. Ex
celent. Cota : clst. 2.40. ord. 10. 
ev. 6. ord. triplă 267. Cursa a 
vn-a: 1. Simbol (Toduță) 1:29.8,2. 
Crater. Cota: cSșt. 3, ord. Închisă, 
ev- D. triplu 3—5—7 928. Cursa a 
VHI-a 1. Robust (R.I. Nicolae) 
138,8. 2. Calafat. 3. Rural. Cota: 
clst. 7.
triplă
Sugău 
Rubla
1.80. ___ _______
149, triplu 7—8—9 750. Cursa a X-a: 
L Simbria (Ionescu) 
Vinga. Cota : clst.
4. Pariul austriac 
suma de 16 534 lei

ord. închisă, ev. 56. ord. 
2004. Cursa a IX-a : ș. 
CM. Dumitru) 1:38.8. 1

3. Formidabil. Cota : «ăst- 
ord. 15. ev. 26. -ord. triplă

1:314. X 
3. ord. 8. ev. 
s-a ridicat la 
sl s-a Închis.

A. MOSCU

• Rezultatele din Divizia . B* 
de tineret : MASCULIN ; Me- 
talotehr.ica C.S.S. Tg. Mures — 
Lotus Băile Felix C.S S 2 Ora
dea 83-53 (51—27). Automatica

București — Politehnica Timi
soara 73—72 (40—27). Oțel Inox 
Tirgoviște — Electrica Fieni 
58—72. Jiul Stiinta Petroșani — 
CLS.U. Otelul Galati 85-80 (42— 
37)) ; FEMININ : Rapid Bucu
rești — Comerțul n Tg. Mureș 
81—45 (37—21). Voința B.-asov — 
Robots! QS.S. Bacău 17—56 
(41—23). C.S.S- Metalul Salon- 
ta — Voința C.S.S. Unirea Iași 
S—52 (35—20). Corespondenți t 
C. Alba. O. Gata. M. %vana S 
Biloi N. Costachc. V. Sccă- 
reanu. Gh. CoUărn

Mecanica 
că u 1—0 (1 
Victoria Gi 
in ța-Gloria 
Vaslui 2—0 
Gheorghiu-J 
Panciu O—0.

foarte bine 
prize. dună 
..motoarele", 
ultima narte 
mai echilibr. 
Gerczuly 3.
Chiri ță 2, 
Cazacu 
Dentru Ii 
Ambrus, An 
Gyorgypall. 
ajutat la cel 
Becze si B.

PROGRES1 
CIUC — DI 
3—2 (1—1. O 
urît. cu foa: 
peri. Au mai 
— Progresul. 
Dunărea. Au 
cu la een 
Petras la

Programul 
modificat. A 
ză. la ora ' 
S. C. Miere 
greșul Mie 
miercuri sin 
două partid 
namo — Av 
ora 13 : Si 
lati.

V. P

DUPĂ „TROFEUL UNGARIA^
(Urmare din pag. 1)

flindu-se fie jucători tineri, fie 
dintre cei care n-au participat 
la Super-cupa Mondială si au 
fost testati la „Trofeul Unga
ria" : Berbece 18 goluri. Dogă- 
rescu 17. Folker 14 (urmează 
Durau 14, Roșea 13. Covaeiu 12. 
Voinea 11. Dumitru 10, Petre 
8. Bcuivan 7. Vasilca 6. Vasila- 
che 6 si Oprea 3). Retinînd 
faptul că portarii n-au mai a- 
tins nivelul de la Dortmund 
(repetăm : N. Munteanu s_a 
prezentat nerefăcut), se impune 
a fi subliniat faptul că rezul
tatele au fost în funcție de 
prestația în apărare a echipei. 
Inconstanta ei a determinat e- 
secul din meciul cu R.D. Ger
mană si a contribuit efectiv la 
oierderea unor mari avantaje 
realizate în perioadele de efort 
general intens. Carența Doate fi 
explicată prin lipsa de omoge
nitate a iucătorilor care au evo
luat cu precădere în 
defensiv (s-a încercat 
tuirea unui ..zid" înalt 
optarea lui Folker si a

tache). Lnsis 
formulă 
tn competll 
obținute ru. 
portant ești 
riasi" să ’ 
viteza de di 
nei apărări 
de întîmpii 

Firește.
vor putea 
acestui sezo 
puțind fi f 
oerea preg 
neul final

RE

sistemul 
consti- 

prin co- 
lui Vasi-

SĂPTĂMiNA MECIULUI DE RUGBY CU FRANȚA
(Urmare din peg jj

trecut neobservat. Nu e la înde- 
mina oricui să învingă Tara Ga
lilor intr-o asemenea manie-

Un reporter special si un fo- 
toreoorter de la marele coti
dian de snort francez J-TB- 
quipe" (Patrick Lemoine Ei 
Cristian Roetard) au venit snre 
a studia rugbyul românesc la 
el acasă, ne toate fetele, ince- 
Dind de la echipa națională si 
Dină la nivelul juniorilor si co
piilor.

„Tricolorii", care peste cinci 
zile vor i aca un meci decisiv In 
..capitala rugbyului francez" 
s-au reintilnit simbâtă diminea
ță. Stadionul Steaua, covor de 
zăpadă, e învăluit de o ceată 
densă. ..ceată londoneză*, iar 
frigul pătrunzător ne dă impre
sia că ne aflăm De o-, banchi
ză. nicidecum De un stadion. 
Numărăm 24 de băieți vinioșu 
li distingem cu greutate, chipu
rile fiindu-le Învăluite in aburii 
efortului. _Profesorul* (Valeria 
Irimescu) a fost „sechestrat" 
un timD nentru interviu de re
porterul francez, căruia îi spune 
..frumoasa poveste a rugbyu
lui românesc*, aiutor compe
tent fiindu-i fostul internatio
nal ing. Paul Ciobănei.

Antrenamentul oropriu-zis il 
comandă doi vechi tricolori" : 
Gheorgbe Dumitru (54 de selec- 
tD — care conduce înaintarea 

si Mircea Paraschiv (43 de 
tricouri în echipa A), omul în a 
cărui grijă sint treisferturile. 
be fac alergări scurte, urmate 
de Hotărî. 61 din nou alergări. 
Adoi scheme de ioc. specifice 
fiecărui compartiment în parte, 
de data asta cu balonul. Foto
reporterul îi ..mitraliază" cu a- 
Paratele robot Apoi toti 24 trec 
Prin fata obiectivului si sînt i- 
mortallzati Dentru .J’Equipe". 
Tratament de rutină aplicat e- 
etifoelor de ..rangul întîi". Me
ciul cu Tara Galilor, strălucitul 
succes al rugbyștilor tricolori, 
nu a trecut neobservat

Le finele primului antrena
ment. din noul ciclu comoetitio- 
nal. antrenorul federal VaJeriu 
Irimescu ne-a comunicat nume
le celor 21 de jucători care 
vor face declasarea la Toulouse. 
Iată echipa probabilă (si rezer
vele) s fundaș — V. Ion (Fa
rul) 5 treisferturi : Aldea (Dina
mo). Ltmsu (Farul). Marghescu 
(Dinamo). Vărzaru (Steaua) ; 
mijlocași : Alexandru (Steaua).

Paraschiv (Dinamo) ; înaintași, 
linia a treia : Rădulescu (Stea
ua) St. Constantin (Știința Pe
troșani). Murariu (Steaua) : li
nia a doua : Dumitru (Farul). 
Caragea (Dinamo) ; linia întîi : 
Pașcu (Grivița Roșie). Muntea
nu (Steaua). Bucan (Știința Pe
troșani). Așadar, fată de meciul 
cu Tara Galilor — o singură 
schimbare : Vărzaru în locul lui 
Fuicu. Rezerve : Bălan. Măcă- 
neată (Grivița Rosie). Moț. L. 
Constantin. Fuicu (Steaua) Po- 
dărescu (Dinamo).

Iată si echipa Franței : fun
daș — Gabernet (Toulouse) ; 
treisferturi : Lagisquet (Ba
yonne). Sella (Agen). Codorniou 
(Narbonne). Estâve (Narbonne); 
mijlocași : Lescarboura (Dax). 
Gallion (Toulon) ; înaintași, li
nia a treia : Rives (Racing Pa
ris). Joinel (Brive). Erbani (A- 
gen) ; linia a doua : Condom 
(Le Boucau), Lorieux (Greno
ble) ; linia întîi : Garuet (Lour
des), Dintrans (Tarbes), Cremas- 
chi (Lourdes). Rezerve : Rizon 
(Montferrand). Detrez (Nîmes). 
Orso (Nice). Bărblzier (Lourdes), 
Pardo (Montferrand). D.' Cam- 
berabero (La Voulte).

C.F.R. 
cecea 6—0 
— Metalul 
Tg. Neamț 
0—0, Cristal 
Să vin ești 3- 
tra Dornei 
1—0 (0—0), 
Unirea Săi 
brul Șiretă 
morului 2W 
Ia Fălticen 
Neamț — ? 
dovenesc^i
• Mec» 

C.F.R. PjM 
(pe teCMW 
de cătr^Z, 
rea echipei

Pe primei 
după etapa 
PAȘCANI 2 
Gălăfn-ești 1’ 
rul Guira 
12)... pe 
retul Pa 
Celuloza

ETAPA
— Zimbrul 
lațl), Electro 
Ionești : V. 
Cimpulung
V. Rczman 
S avi ne ști — 
(Buzâu), Mei 
Vatra Domel 
Laminorul Roi 
I. Fasole (PI 
C.F.R. Pașcan 
ghiu-DeJ), M
— Celuloza 
(Focșani).

LOCURI DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT 
ÎN TRIMESTRUL I 1984

I.T.H.R. BUCUREȘTI a pus în valorificare locuri la odih
nă $i tratament pentru trimestrul I al anului 1984. Men
ționăm că și în această perioadă se pot face economii în 
bugetul dv. deoarece majoritatea stațiunilor practică tarife 
reduse.

înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 
LT.H.R. din : Bd. Republicii nr. 63 (tel 14.08.00), Bd. 1848 
nr. 4 (tel. 14.98.81), Bd. N. Bălcescu nr. 35 (tel. 15.74.11),- 
Calea Moșilor bl. 55 bis (tel. 11.08.48), str. Luterană nr. 4 
(tel. 14.21.77/2058), str. Tonitza nr. 1 (tel. 14.95.94).

ADMINISTRAȚIA DI STAI 1010 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CtȘTIGUBILJB TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 23 NOIEMBRIE 
1M3. Cat 12 1 variantă 25% Au
toturism Dada 1300 ; eal 2 : 4,75 
variante a 13469 Iei ; cat. 3 : 22,25 
a 2.794 lei ; cat. 4 : 88 a 707 led ; 
cat. I : Î78 a 224 led ; cat. c : 
7478,75 a 40 lei ; eat. 7 : 240,75 a 
200 1-1 j cat. 8 : 4.126,25 a 40 '
Report categoria 1: 212.470 
Autoturismul Dacia 1300, de 
categoria 1, Jucat pe variantă 25% 
6 «ost obținut de WALTNER IO
SIF dfn Reșița.

ASTAZI — ULTIMA ZI DE PAR
TICIPARE ! Dună cum s-a mat 
anuntat. numai astăzi se mal not 
nrpeura bilete cu numerele alese

lei. 
lei.
la

de dv. Dentru tragerea specială 
Pronoexpres Olimpic de miercuri 
30 noiembrie 1983. care oferă Dar- 
ticlDantilor sanse multiple de cis- 
tdguri In autoturisme -Dacia 1300“. 
mari sume de bani variabile si 
fixe (în frunte cu cele de 50.000 
lei) si excursii Dește hotare. Se 
Doate iu ca De variante simole 
variante combinate si combinații 
-can de nod“. achitate sută la 
sută sau în cotă de 25 la sută. 
Biletele de 25 lei varianta au 
dreot de cîstieuri la toate cele 
sase extrageri cu un total de 38 
de numere. Rețineți : flecare va
riantă lueaită — o nosăbllitajbe de 
a vă număra sl dv. mîine Drin- 
tre marii cîstifiători 1

trcflul Moln 
Secuiesc 3— 
Adjrud — CI 
(1-0). Prole 
ruj Com&ne

Pe prfmeli 
BACAU 20 ] 
Blrlad 20 p 
Vaslui 17 p 
locuri : 14. 
(10—14), 15. 
10 p (11—1 
Energia Gh.
— 2 victorii.

ETAPA VllT< 
chl — Mecarr 
(Galați), 
Bacău î M. C 
Vaslui — Peti 
dicâ (Folticen 
luceafărul 
Neamț), Me 
nergia Gh. 
lass (Făgăraș 
Protetarul Bac



PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
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AZI, 0 DUBLĂ ÎNTÎLNIRE 
CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA 
La Trcncin, lațfl-n lațâ selecționatele de tineret..

Cloria Dazflj - o recordmana a Diviziei „U"

tEA
AȚI 
neei ■ 
sru- I 
kab I 
sf I

s-a 
tu
ciul 
-*ro-
iar 

loar
Di

li si 
Ga-

I
I
I
I

TRENCIN, 28 (prin telefon). 
La 120 km de Bratislava, in a- 
iunul marelui meci al .crime
lor renrezentative. se va discuta 
aici marți (n.r. azi) partida din
tre echipele de tineret, din ca
drul campionatului european, 
importantă mai ales pentru e- 
chipa eazdă. care continuă să 
aspire la primul loc al erupet 
Formația României a sosit in 
cursul dimineții de luni la Bra
tislava. pe calea aerului ai a 
pornit imediat cu autocarul spre 
Trencin. Aici vremea este plo
ioasă. terenul se îngreunează 
mereu, dar aceasta nu i-a îm
piedicat pe iucătorii români să 
se antreneze după sosirea In 
localitate. în paralel, jucătorii 
cehoslovaci s-au pregătit susti- 
nind duminică un meci de an
trenament cu echipa T.T.S. 
Trencin. pe care au învins-o cu 
2—1 orin golurile marcate de 
Kluekeh si Kovacik.

Pentru acest meci, care va 
începe la ora 16.30 (17.30 ora 
Bucure știu lui), antrenorii Cor
nel Drăgușin si Nicolae Pantea 
vor alinia următoarea formație: 
Ducadam — Mănăilă, Belode- 
dici. M. Popa. Eduard — Balint, 
Movilă, Tătăran. Bălan — Co
lo ca ru. Sertov.

Antrenorul jucătorilor ceho
slovaci Petr Packer! va alinia 
următoarea formație : Stejskal 
— Bielik, Chovanec, Kiusky, 
Hasek — Pavlik, P. Serda, Ko
vacik — Kala, Griga, Knoficek.

Jucătorii români sînt animați 
de dorința de a face o partidă 
bună, care ar însemna o re
vanșa fata de slaba comportare 
de la... Iași. Ei doresc sa. re
zultatul acestui meci să repre
zinte un preludiu Încurajator 
pentru derbyul de miercuri de 
la Bratislava.

loan CHIRILA

Gloria Buzău este la această 
oră lidera cea mai autoritară a 
Diviziei -B“. Si cea mai liniștită, 
se înțelese, cu cele 5 Dunote a- 
vans. distantă De care n-au reu
șit s-o imDună. în seriile a n-a 
si a m-a nici vijelioasa F.C.M. 
Brasov, nici metodica .U“ CJui- 
NaDoca. DuDă ce a scăpat de ta- 
lonalul Gloriei Bistrița (în ciuda 
înfrîneerii de la Bistritaj lat-o 
eliminînd si ne Otelul Galati din 
cursă. în urma meciului direct 
din etaDa de duminică. De care 
l-a cîstieat sub nrivirile resem
nate a 18.009 de călăteni. care au 
înțeles că buzoienii au argumente 
suDerioare. DudS 15 eiaoe. Gloria 
Buzău Drezintă cifre record în 
divizia secundă : 25 de cuncte 
fi +11 în .„clasamentul adevăru- 
tai“, cu un singur meci nul Ga 
Suceava) și doar două înfrîngeri 
(la Bistrița și Ploiești) în depla
sare. #

Care sînt. de faDt. atuurile Glo
riei Buzău ?

Marea experiență a echipierilor 
săi. doar 4 lucători (Andri esei. 
Balaur. Comănescu si Stănciu- 
lescu) dintr-un lot de 21 ne- 
urdnd niciodată oe scena Divi
ziei „A“. în această balanță, a 
rutinei. Gloria Doate arunca 
chiar cîteva nume - grele*, cum 
ar fi Zahiu. Kramer si Sumu- 
lanschi. care fac. dealtfel, si lo
cul. primul la dispecerat. al doi
lea ca o icurea de transmisie", 
orintr-un mare travaliu. între a-

Dărare si atac, cel de al treilea 
wterorizînd* careurile advese Drin 
Dlasament si un acut simt al 
porții.

Am mal adăuga o Dutere fizică 
si DSihică certă dovedită acolo 
unde este mai multă nevoie de 
ea. în condiții de deplasare. de
monstrată si în derbyul de la Ga
lati. cînd a făcut marcaj sever. 
reusindu-1 în bună măsură si 
Dressingul. controlînd. de fa ut. 
locul. Drin aDărare ermetică (su
verană. nu disDerată) din care 
se Doate ieși De contraatac.

Gloria Buzău are sl o ..bancă 
tehnică* înțeleaptă. ponderată. 
Dersonificată de acest Nicolae Lu- 
pescu cane a urcat în clasament 
cu toate echioelc oe care le-a an
trenat: Rapid, Mecanică fină, U- 
nirea Alexandria, Șoimii Sibiu.

Se Doate considera Gloria Bu
zău promovată ? Noi credem că 
da. președintele ei. Radu Oprea, 
fiind însă mai -diplomat* cînd ne 
declară : »Nu putem fi liniștiți 
decît înaintea ultimei etape cu 
condiția să avem 3 puncte a- 
vans“.

Ion CUPEN

Galeria Iul „11“ — redivivus !
Derbyul seriei a III-a a divi

ziei secunde, de la Clu1-NaDoca. 
n-a fost un SDectacol caDtivant. 
asa cum se anticiDa : Doate din 
vina lui (fiindcă. crisDată.
n-a reușit locul ei bun). Doate — 
sau mai al 66 — din cauza echi- 
Dei resirene. Poate...

Dar SDectayj.ul snortiv (ce su
perb a fost !) l-a dat galeria 
-sepcilor-rosii*. instalată la tri
buna a Il-a cu steagurile clu
bului. cu eșarfe „alb-negre*. cu 
tobe, cu chlDiuri cu însemnele 
lui -U“ : o galerie renăscută, care 
îsi mărește neîncetat rîndu die în 
acest sezon, demonstiînd că Du
bli cui clujean s-a reîntors cu 
toată inima «nre echiDa sa pre
ferată. La locul cu -Poli*. apro
ximativ 20 0C0 Ce. spectatori au

...iar la Povarsho Bistrica ede de Juniori II

fost în tribune, la meciul cu li
dera seriei Dește 15 030 ’

...Cîti nervi, cîte eșuări in fxta 
meterezelor resitene : acțiunile de 
atac, odată destrămate, erau re
luate cu aceeași înverșunare de 
Suciu, Ciocan. Bucur. Fl. Pop et 
como. Erau oroDU’sate de supor
teri. care cîntau fără contenire 
„Gaudeamus*. .-.Oda bucuriei*, o 
încurajau frenetic oe ..U* pentru 
ca ea să găsească acei moment 
mai lucid nentru a înscrie golul 
ne care îl merita. A venit în a- 
cel minut 72. cînd Suciu a lo
bat senzațional mingea, aruneînd 
literalmente tribunele In aer Sl 
galeria a cîntat mai cu foc vic
toria. Pentru iuJAtor* sj n»’ în 
ultind rînd. □întru tîr.ărul ier 
auwrMk ji* Remus VI id
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POVARSKA BISTRICA, 28 
(prin telefon). De la aeropor
tul din Bratislava, echipa na
țională de juniori II (sub 16 
ani) si-a continuat drumul spre 
Povarska Bistrica, peste 200 km. 
O rută mai lungă decît cea a 
lotului de tineret dar un drum 
mai scurt spre... ocuparea locu
lui I în grupa preliminară a 
campionatului european de ju
niori II. Pentru că naționala 
noastră poate totaliza 9 puncte 
după cele două meciuri pe care 
le mai are de disputat (cel de 
la Povarska Bistrica. de marți, 
si cel de la 7 decembrie, eu 
Grecia, la Atena), adică să de
pășească cu un punct pe ac
tualul lider, reprezentativa Iu

goslaviei. care si-a epuizat par
tidele.

Antrenorii N. Belizna și D. 
Lică au mare încredere In evo
luția tinerilor noștri fotbaliști, 
care în partida tur au cîștigat în 
fata reprezentativei cehoslovace, 
cu 1—0. la Medgidia. După cum 
ne-au comunicat cei doi antre
nori, formația noastră probabilă 
este următoarea : Voicilă — 
Chivu, Szekeli. Zamfir. Pojar — 
N'ăstase, Proșteanu, Pistol — 
Badea, Ilarșani, Henzel. Forma
ția probabilă a gazdelor : Ba- 
redeh — Pivarnik. Nemecek, 
Prokop, Sobota — Zanjecek. 
Hamrik, Fryc — Petelik, Suken- 
nik. Stanosek.

Partida va începe la ora 15 
(16, ora Bucureștiului).

Dacă seriile I și a IlI-a au 
avut derbyurile lor, in se
ria a Il-a a Diviziei „B“, 
punctele de interes le-au 
constituit meciurile dintre 
edhipele bucureștene. Iată 
o secvență din partida Pro
gresul Vulcan București — 
Metalul București, încheiată 
cu victoria Metalului la 

scorul de 1—0.

Foto : D. NEAGU

PENULTIMEI ETAPE A TURULUI DIVIZIEI „C“

ionul

Programul și arbitrii meciurilor din etapa a XV-a [duminică 4 decembrie]

Iod :

SERIA A UI-a

Tomnatic Strungul

Metalul

2.

Sărmășag 12

ETAPA
Bițiu

Calafat
SERIA A XII-a

Gheorgheni
SERIA A VI-a

SERIA A X-aSERIA A IV-a

SERIA A VUI-a

Chimia Găești

12
12
U

SERIA A VII-a

Giurgiu
Chlmogi

Iu! Oțelu 
Vîlceo).

ETAPA VIITOARE : Victoria țâlan - 
Minerul Moldova Noua : P. Prioteasa

p (21-21)...
15. Silvania 
(?1-24), 16. 
p (13—24).

acum
1 s-a

15. Tractorul Viziru 9 p
16. Victoria Țăndărei 8 p

2.
3.

2—0 
Du- 
Jhd 
Jiu

SERIA A V-a

Rovinari 
Țicleni 
B rezol

Minerul Șun-
Mare :

ETAPA VIITOARE : Ș.N.

Electronistul Curtea de Argeș : C. Va
cile (București), Muscelul Cîmpulung 
— Textila Roșiori : T. Stănescu (Ama
ro), Metalul Mija — Sportul munci
toresc Caracal : G. Pirvu (Constanța).

VIITOARE :
Unirea Sînnicolau
(Sotu Mare), Silvana Cehu 
— Bihoreana Marghita : L

S. Florea (Alexandria), Chimia Brazl- 
Ploiești - Chimia Victoria Buzău : 
1. Popa (Brașov).

Dunărea Venus
Reni : A. Bâîă- 

Flacăra Morenl — 
A.

hei), Aripile Bacău
M. Lăzărescu

— Fepa 74 Bîr- 
___ _ ...________ (București), Vic

toria Gugești - Voința Gloria Odo- 
bești : Gh. Mihălîescu (București).

VIITOARE : Tractorul Viziru 
T. Ștefănescu

locuri : 14. Jiul
(17—21), 15. Petrolul 
(14—20). 16. Lotru 
(21—38).

SERIA A Xl-a

Stan 
nerul 
cău),

Metalul Mangalia — Victoria
T.C. Galați 1—1 (1—1), Chimia 
Brăila — Cimentul Medgidia 2—1 
(1—0), Progresul Isaccea — Por
tul Constanța 2—0 (1—8), I.M.U. 
Medgidia — Ancora Galați 6—0 
(3—0), Ș.N? Tulcea — Laminorul 
Brăila 3—0 (1—0), Voința Con
stanța — Victoria Tecuci 2—0 
(1—0), Arrubium Măcin — Șoimii 
Cernavodă 3—0 — întrerupt In 
min 12, deoarece echipa oaspete 
s-a retras de pe teren, D.V.A. 
Portul Galați — Chitmpex Con
stanța 4—0 (4—0) .

Pe primele locuri : L META
LUL MANGALIA 20 p (19—9).
Ș.N. Tulcea 19 p (26—12), 3. Chi
mia Brăila 18 p (26—18)... pe ul
timele locuri : 14. Ancora Galați 
11 p (13—28), 15. Progresul Isac
cea 11 p (16—38), 16. Șoimii Cer
navodă 8 p (9—23).

ETAPA VIITOARE : Victoria Tecuci 
— D.V.A. Portul Galați : S.
(Gura Humorului), Cimentul Medgi
dia - Voința Constanța : S. Lupșescu 
(București), Chimpex Constanța - 
Progresul Isaccea : S. Hlușcu (Foc
șani), Șoimii Cernavodă — Metalul 
Mangalia : C. Nistor (Vaslui), Portul 
Constanța - Arrubium Măcin : C
Geambașu (București), Victoria T.C. 
Galați — Chimia Brăila : H. Zlâvog 

.(lași). Laminorul Brăila — I.M.U. 
Medgidia : I. Samek (București), An
cora Galați — Ș.N. Tulcea : V. Ma
xim (lași).

Rapid Fetești — Chimia Brazi- 
Ploiești 0—2 (0—2), Poiana Cîm
pina — Victoria Lehliu 6—0 (2—0), 
Petrolul Băîcoi — Victoria Țăn
dărei 4—3 (2—2), Chimia-Victoria 
Buzău — A.S.A. Mizil 3—1 (2—0), 
Petrolul Brăila-Ianea — Minerrul 
FIM pești 2—0 (1—0), Petrolul Ber
ea — Tractorul] Vizlru 3—1 (1—0), 
Carpați Nehoiu — Carpați Sinaia 
1—0 (1—0). Unirea Urzicenl — 
Metalul Buzău 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : L CHIMIA 
BRAZI 25 p (43—11), 2. Poiana 
Cîmpina 21 p (32—11), 3. Chimia 
Buzău 19 p J30—15)... pe ultimele 
locuri : “
(18—27), 
(10—34).

ETAPA
— Unirea Urzicenl :
(lași), Victoria Lehliu — Petrolul Ber
ea : I. Condruț (Mongolia), Minerul 
F.’ pețf — Carpați Nehoiu : V. Cre- 
tolu (București), Carpați Sinaia — 
Pet-o’*jl Băîcoi : V. Prodan (Galați), 
AS.A. MizH - Poiana Cîmpina : I. 
T’--o$e (Tirgoviște), Metalul Buzâu — 

*c-»ca ■ C. Ltrpșa (București)» 
z Țc-»cărei — Rapid Feteștii

Viitorul Chirnogi — Mecanica 
fină Steaua București 0—0, 
I.C.S.I.M. București — Argeșul 30 
Decembrie 3—0 (1—0), Flacăra ro
șie București — Constructorul 
Călărași 1—1 (1—1), Abatorul
București — I.U.P.S. ChitiUa 3—1 
(0—1), I.S.C.I.P. Ulmeni — Teh- 
nometal București 2—1 (1—0),
I.C.P.B. Bolintin — Viscofil Bucu
rești 1—0 (0—0), F.C.M. Giurgiu 

Danubiana București 2—2 
(0—0), Aversa București — Ș.N. 
Oltenița 4—1 (2—0).

Pe primele locuri : L MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 23 p 
(29—5), 2. Danubiana București 
18 p (27—16), 3. Abatorul Bucu
rești 18 p (21—15)... pe ultimele 
locuri : 14. Tehnometal București 
10 p (19—24), 15. F.C.M. 
10 p (10—19), 16. Viitorul 
10 p (13—32).

Oltenița 
— Flacăra roșie București : A. lonescu 
(Tîrgoviște), Danubiana București — 
I.C.P.B. Bolintin : S. Marin (Brăila), 
Argeșul 30 Decembrie - Abatorul 
București : N. Toader (Brăila), Me
canică fina Steaua București — F.C.M. 
Giurgiu : M. lonescu (Tîrgoviște), 
I.U.P.S. Chitila — Aversa București :
S. Sasa (Sinaia), Tehnometal Bucu
rești — Viitorul Chimogi : E. Gidea 
(Craiovo), Constructorul Călărași — 
I.C.S.I.M. București : V. Ștefanov 
(Tulcea), Viscofil București — I.S.C.I.P. 
Ulmeni : A. Jianu (Găești).

Electrica Titu — Flacăra-Auto- 
mecandca Moroni 1—0 (0—0), Ce
tatea Tr. Măgurele — știința 
Drăgănești-Olt 1—1 (0—1), Spor
tul muncitoresc Caracal — Re
colta Stodcăneștd 5—1 (0—1), Ci
mentul Fienl — Dacia Pitești 2—1 
(1—0), Electronistul Curtea de Ar
geș — Petrolul Videle 3—1 (1—0), 
Textila Roșîoni — Metaluj Mija 
1—0 (0—0), Chimia Găești — Mus
celul Cîmpuilung 0—1 (0—0), Pro
gresul Corabia — Dunărea-Venua 
Zimnicea 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FLACARA 
MORENI 21 p (33—7), 2. Muscelul 
Cîmpuilung 19 p (25—6), 3. Dada 
Pitești 16 9 (21—13), 4. Sp. m.
Caracal 16 p (25—18)... pe ultimele 
locuri : 15. Cetatea Tr. Măgurele 
11' p (26—23), 16. “ * ‘ “
10 p (15—21).

ETAPA VIITOR :
Zimnicea — Cimentul 
cescu (Tq. Jiu),
Chlmio Găești : A. Moroîanu (Plo
iești), Recolta Stolcânești — Electrica 
Tîtu : D. Tapeîea (Craîova), Dacia 
Pitești — Progresul Corabia : N. Or- 
ghldeanu (Agnita), Petrolul Videle — 
Cetatea Tr. Măgurele : G. Manea 
(Constanța), Știința Drâgârtești —

Dierna Orșova — C.S.M. Dro
beta Tr. Sevenin 2—3 (1—1), Ar
mătura Strehaia — Viitorul Dră- 
grășani 4—0 (1—0), Lotru Brezoi
— Electroputere Craiova 2—0
(1—0), Celuloza Drobeta Tr. Se
verin — Mecanizatorul Șimian 
1—1 (1—0), Metalul Mihăești — 
Petrolu] Țicleni 1—1 (0—0), C.F.R. 
Craiova — Progresul Băilești “ “ 
(2—0), Metalurgistul Sadu — 
nărea Calafat 1—0 (0—0),
Rovinari — Pandurii Tg. 
0—1 (0—0).
• Pandurii Tg. Jiu are 

18 p în clasament, deoarece 
anulat, de către F.R.F., penaliza
rea de 4 p din campionatul tre
cut.

Pe primele locuri : 1. CJ5.M.
DROBETA TR. SEV. 22 p (34—12)
— penalizată cu 1 p, 2. Pandurii 
Tg. Jiu 18 p (23—13), 3. Armătura 
Strehaia 15 p (22—21)... pe ulti
mele

P 
P 
P

ETAPA VIITOARE : Dunărea
— Armătura Strehaia : A. Mustoțea 
(Pitești), C.S.M. Drobeta Tr. Severin
— Metalurgistul Sadu: M. Vlntilâ (Ca
racal), Mecanizatorul Șimian — C.F.R. 
Craiova : F.
Pandurii Tg.
V. Lunca nu 
Drăgâșani — 
(București), 
Jiul Rovinari 
Petrolul Țiclenl
Tr. Severin : I. Nicoară (Cugh), Pro
gresul Băilești — Dierna Orșova : M. 
Cojocaru (Cimpulung).

Mârcuceanu (Bocșa), 
Jiu — Metalul Mihăești : 

(Hunedoara), Viitorul 
Lotru Brezoi : A. Rolea 

Electroputere Craiova — 
: I. Pa seu (Cîmpina), 

Celuloza Drobeta

Mureșul-Explorări Deva — Ml- 
nerul-Știința Vulcan 2—0 (0—0), 
Minerul An incasa — Minerul Ghe- 
lar 2—0 (2—0), Metalul Bocșa — 
Minerul Paroșenâ 2—2 (1—1), Mi
nerul Moldova Nouă — Mecanica 
Orăștie 4—1 (1—1), Constructo
rul Timișoara — Minerul Anina 
6—0 (2—0), Minerul Certej — Vic
toria Căi an 1—0 (0—0), Metalul
Oțelu Roșu — Minerul Oravița 
5—0 (1—0), Dacia Orăștie — U.M. 
Timișoara 4—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1.
ȘUI. DEVA 23 p (27—11), 2. 
nerul Paroșeni 16 p (23—23),
U.M. Timișoara 15 p (31—19), 
Constructorul Timișoara Î5 
(25—18)... pe ultimele locuri : 
Minerul Oravița 11 p (16—26) 
5 victorii, 15. Minerul Aninoasa 
11 p (13—23) — 4 victorii, 16. Mi
nerul Vulcan 10 p (15—29).

MURE- 
Ml-

3.
4.
P 

14.

(Craiova), Minerul Oravița — Dacia 
Orăștie : V. Havași (Arad), Minerul 
Anina — Metalul Bocșa : V. Bâleanu 
(Drobeta Tr. Severin), Minerul Ghelar 

— Mureșul Explorări Deva : C. Ol- 
teanu (Drobeta Tr. Severin), Meca
nica Orăștie — Constructorul Timi
șoara : I. Dogaru (Rm. Vîlceo), Mi
nerul Paroșeni - Minerul Aninoasa : 
M. Șielescu (Tg. Jiu), U.M. Timi
șoara — Minerit! Certej : G. Nan (Si
biu), Minerul Știința Vulcan - Meta- 

~ ‘ Roșu : M. Ecatrinescu (Rm.

Unirea
Arad 2—2 (0—1), Bihoreana Mar
ghita — Șoimii Lipova 5—1 (1—0), 
C.F.R. Arad — Voința Oradea 
1—0 (0—0), Oț31ui Or. dr. Petru 
Groza — Minerul Sărmășag 5—1 
(2—1), Înfrățirea Oradea — Mine
rul Or. dr. Petru Groza 3—3 
(1—0), Victoria Tneu — Minerul 
Șuncuiuș 3—0 (2—0), Unirea Sîn- 
ndcolau — Rapid Jibou 4—0 (2—0), 
Unirea Valea lui Mihai — Silva- 
nla Cehu Srlvaniei 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 18 p (23—13), 2. Oțe
lul Or. dr. P. Groza 15 p (30—21),
3. Unirea To-mnatic 15 p (25—17),
4. Victoria Ineu 15 
pe ultimele locuri : 
Cehu Silyaniel 12 p 
ifinerul

Silvan iei ______
Murguli (Vișeu), Minerul Sărmășag — 
Unirea Valea lui Mihai : I. Sarosi 
(Ouj-Napoca), Strungul Arad - Vic
toria Ineu : Gr. Macavei (Deva), 
Șoimii Strungul Lipova - C.F.R. Arad: 
T. Nanu (Tg. Jiu), Minerul oraș dr. 
P. Groza — Unirea Tomnatic : S. Ju- 
can (C. Turzîî), Voința Oradea — 
Oțelul oraș dr. P. Groza : T. Tuiu 
(Caransebeș), Rapid Jibou — înfrăți
rea Oradea : V. Bonțiu (Reghin).

Minerul Bălța — Sticla-Arieșul 
Turda 2—2 (0—1), CJ.L. Sighet — 
Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 (1—0), 
Chimia Tășnad — Minerul Baia 
Sprie 1—1 (1—0), Unirea Dej — 
Minerul Baia Borșa 2—1 (1—0) ; 
(LE.M. Cluj-Napoca — CUPROM 
Bala Mare 0—0, Bradul Vișeu — 
Victoria Cărei 2—1 (0—1). Minerul 
Băluț — Olimpia Gherla 4—0 
(3—0), Oașul Negrești — Unio Satu 
Mare 3—0 (2—0).
• Meciul Lăpușul Tg. Lăpuș

— Victoria Cărei, din etapa a 
12-a (pe teren 0—2), a fost omo
logat de către F.R.F. cu 3—0 în 
favoarea echipei Lăpușul.

Pe primele locuri ; 1. STICLA 
TURDA 22 p (26—11), 2. C.I.L. Si
ghet 18 p (22—8), 3. Oașul Negrești 
17 p (22—13)... pe ultimele locuri:
15. Lăpușul Tg. Lăpuș 9 p (9—23),
16. Olimpia Gherla 9 p (18—37).

ETAPA VIITOARE : Minerul Baia 
Borșa - C.E.M. Cluj-Napoca : S. Ves- 
can (Alba lulia), Unlo Satu Mare — 
Minerul Băița : M. Tîmoc (Zalău), 
Sticla Arieșul Turda — Minerul Băluț: 
L Pătruț (Timișoara), Olimpia Gherla
- C.I.L. Sighet : T. Bone (Oradea), 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Chimia Tâșnad :

F. Marcu (Oradea), Minerul Baia 
Sprie — Unirea Dej ; V. Naghi (Ora
dea), Cuprom Baia Mare — Bradul 
Vișeu : V. Mureșan (Luduș), Victoria 
Cărei — Oașul Negrești : I. Diaconu 
(Timișoara). i

I
Electromureș Tg. Mureș — Uni

rea Alba lulia 3—0 (1—0), Șuria
nul Sebeș — Foresta Bistrița 5—C 
(0—0), I.M.I.X. Agnita — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 2—1 (0—1), 
Oțelul Reghin — Metalul Sighi
șoara 1—0 (0—0), Minerul Rodna 
— Inter Sibiu 2—0 (1—C), Metalul 
Aiud — Unirea Ocna Sibiului 
4—0 (1—0), Mureșul Luduș —
Soda Ocna Mureș 2—1 (2—1), Me
canica Alba lulia — Textila Nă- 
săud 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 19 p (27—17), 2. Me
talul Aiud 18 p (30—9), 3. Elec- 
tromuneș Tg. Mureș 16 p. (24—12),
4. Șurianul Sebeș 16 p (23—21)... 
pe ultimele locuri : 15. 
Sighișoara 10 p (13—26), 16. Tex
tila Năsăud 6 p (8—26).

ETAPA VIITOARE : Textila Nâsâud
- Metalul Aiud : C. Pâdurorlței (O-
radea), Metalul Sighișoara — Meca
nica Alba lulia : N. Gheorghiu
(București), Unirea Ocna Sibiului — 
Electromureș Tg. Mureș : I. Coț (Plo
iești), Foresta Bistrița — I.M.I.X. 
Agnita : Gh. Vîrjoghie (Brașov), Me- 
talctehnica Tg. Mureș — Mureșul Lu
duș : I. Barna (Oradea), Inter Sibiu
— Șurianul Sebeș : Gh. Lustig (Sf. 
Gheorghe), Unirea Alba lulia — Oțe- 
krl Reghin : I. Bălan (Arad), Soda 
Ocna Mureș — Minerul Rodna : L 
Roșoga (Timișoara).

Unirea Cristuru Secuiesc — 
Tractorul Brașov 1—0 (0—0), Chi
mia Or. Victoria — Mobila-Mă- 
gura Co dl ea 2—1 (0—1), Mureșul 
Toplița — Viitorul ’ ‘ ’
2—2 (2—2). Metrom Brașov —
Precizia Săcele 0—1 (0—0), Tex
tila Prejmer — Torpedo Zărneștî 
1—0 (1—0), I.C.I.M. Brașov — Uti
lajul Făgăraș 4—1 (3—1), Celu
loza Zărnești — Minerul Bara olt 
4—0 (1—0), Minerul 
lectTO Sf. Gheorghe

Pe primele locuri 
TORUL BRAȘOV 22 
VIDtorul Gheorgheni
3. Textila Prejmer. 18 p 
Pe ultimele locuri : 15. 
Codlea 10 p (19—21), 16. Torpedo 
Zărnești 6 p (6—30).

Bălan — E- 
2—1 (2—0).
; 1. TRAC-
p (24—4). 2.

19 p (28—10), 
(17—17)...

Mobila

ETAPA VIITOARE : Utilajul Fânâraș 
- Textila Prejmer : N. Bogdan (Bucu
rești), Precizia Săcele - Celuloza 
Zărnești : N. Ungureanu (Bucureștii, 
Mobila Măgura Codlea — I.C.I.M. 
Brașov: V. Simîon (Buzâu), Viitorul 
Gheorgheni — Chimia oraș Victoria : 
L. Frunza (Sibiu), Electro Sf. Gheor
ghe — Mureșul Toplița : D. Sîmțion 
(București), Tractorul Brașov — Mine
rul Bălan : M. Gheorghiu (Giurgiu), 
Torpedo Zărnești — Unirea Cristuru 
Secuiesc : I. Marin (București), Mi
nerul Baraolt — Metrom Brașov : 
I. Moîso (Buzâu).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



SHUN CAMPiONATttOi! MONDIALE Of ȘAH
® A naira partidă dintre ma

rii maestri Viktor Korcinoi si 
Garri Kasparov, in cadrul se
mifinalelor turneului candida- 
tilor la titlul mondial de sah. a 
început in seara zilei de du
minică. la Londra, cu o deschi
dere Catalană, pentru prima 
oară adoptată de cei doi adver
sari. Jocul a decurs intr-o notă 
echilibrată, partida întrerupîn- 
du-se cu egalitate materială pe 
tablă. Kasparov (cu negrul) a

dat a 41-a mutare în plic. Sco
rul meciului se menține favo 
rabil lui Korcinoi : 2—1 (1).

• S-a modificat scorul in in- 
"tilnirea de la Soci, opunînd pe 
marele maestre Lidia Semenova 
Si Nana Ioseliani. într-una din 
semifinalele turneului candida
telor. Cistiglnd a sasea partidă, 
după întrerupere Ioseliani a 
egalat rezultatul fiind acum 
3—3.

SUCCESE ALE GIMNAHILOR 
ROMÂNI LA „OINÂMOVIAOĂ”

In cadrul finalelor pe apara
te ale „Dinamoviadei" de la 
Sofia, frumoase succese au fost 
repurtate de reprezentanții clu
bului sportiv Dinamo București. 
Astfel, Aurelia Dobre a cucerit 
locul I la sol (19,50) și la sări
turi (19,40), în timp ce Leven
te Molnar s-a situat pe locul I 
la inele, cu un punctaj foarte 
ridicat : 19,85. La sol, Marian 
Colăcel s-a clasat pe locul 3, 
cu 19,30 p.

Sărbătoarea națională a Iugoslaviei socialiste

FLACĂRA OLIMPICĂ
VA ARDE LA SARAJEVO...

IN „CUPA CARPAȚI"
(Urmare din pag. 1)

LA POPICE, TINERETUL-LA ÎNĂLȚIME
noare al cîstigătorilor mult riv- 
nitului trofeu.

Pentru membru loturilor 
noastre republicane. „Cup* Car- 
pati” a constituit un test con
cludent. ei incununind efortu
rile depuse de snortivi si an
trenorii lor — Crist* Szccs. Ro
ger Cernat si Constantin Negu- 
loiu — in camDarâa pregătirilor 
Dentru C.M. din 
Drimă constatare 
este aceea că în 
există o evidentă 
tru un loc printre cei 6 com- 
Donenti ai echipei reprezenta-

anul viitor. O 
îmbucurătoare 
lotul masculin 
întrecere pen-

I

olo 
oW biot*

ANGLIA. Asociație ziariști- 
lor sportivi britanici i-a de
semnat pe Steve Cram, cam
pion mondial de atletism in 
proba de 1 500 m, și Jo Da
rie, semifinalistă a turneelor 
de tenis de la Roland Garros 
și Flushing Meadow, drept 
cei mai buni sportivi britanici 
ai anului 1983. Cea moi bună 
,,echipă" a fost aleasa pere
chea de patinatori crt'st’d 
Jayne Torvill și Cristopher 
Dean, multipli campioni eu- 
ropeni și mondiali.

ELVEȚIA. Charles Schneider 
a inventat noi patine cu ro
tile. Acestea sint dotate cu o 
volantă care permite, prin ac
celerarea impusă patinelor de 
către sportiv, să folosească 
forța inerției, ușurind foarte 
mult deplasarea. Volanta an
trenează rotilele cu ajutorul 
unei curele de transmisie. In 
afara concursurilor profK*u- 
zise de patinaj cu rotile, es
tetă și fond, oceste patine 
sint folosite cu succes în an
trenamentele pe uscat 
schiorilor fondiști și 
tonrștilor.

R. F. GERMANIA. La Mun- 
chen, la sediul Federațței In
ternaționale de Baschet, au 
fost stabilite programele, in 
continuare, ale competițiilor 
europene inter-cluburi. în 
..C.C.E.", la bărbați, spre e- 
xemplu, în turneul final s-au 
calificat C.S.P. Limoges (Fran
ța), Cantu și Banco Roma 
(Italia), Bosna Sarajevo (Iu
goslavia), Barcelona (Spania), 
Maccabi Tel Aviv (Israel). 
Turneul fina! va începe la 8 
decembrie și programează 10 
etape, pînâ la 8 martie. Fina
la competiției va avea loc la 
20 martie, în Elveția, la Ge
neva.

IUGOSLAVIA. Patinatoarea 
Sanda Dubravcici, în vîrstâ 
de 21 ani, recentă cîștîgâ- 
toare a competiției „Pirueta 
de aur", de la Zagreb, unde 
a învins-o pe campioana 
mondială, americanca Rosalyn 
Summers, a declarat câ după 
J.O. de la Sarajevo va renun
ța la activitatea competițio- 
nală. Ea se va dedica în ex
clusivitate studiilor în medi
cină.

CANADA. Vameșii aeropor
tului internațional din Mont
real au găsit în bagajele a 
patru tineri halterofili o mare 
cantitate de substanță dopantâ 
(steroizi anaboîizați șl testos
teron) adusă din străinătate. 
Federația de haltere din Que
bec î-a suspendat pe trei din
tre ei pentru o perioadă de 
șapte luni 1

tive. selecția incepind acuta de 
la 900 p d. rezultat pe care 
sîmbătă 1-au depășit 8 jucă
tori. tn al doilea rind, pozițiile 
de lideri ai echipelor, nationale. 
feminine si masculine, deținuta 
de sportivi cu o mare experien
ță comoetitională. au fost se
rios puse sub semnul întrebă
rii de către reprezentanții 
-noului val*. Marja Zsizsik gi 
Stelian Bcariu, laureatii ediției 
1983. invingind pe princinahl 
favoriti. De asemenea. Era 5 
Gergely, care a urcat ce două 
ori pe podium, Octavia C'ioeir- 
lao. Rodie* Baciu, An* Sx*be. 
Vasia Donos. Manon Fare*, d 
Alexandru Szekely progresează 
de la un concurs la altul Sis
tem convinși că acești tineri, 
ca si ceilalți colegi de cromoUe 
din loturile reprezentative vor 
ti supusi în continuare use* a- 
tente pregătiri, pentru a ajunge 
la o valoare certă în olanul 
confruntărilor internaționale.

Semnificativă centru verifica
rea formei sportive ta care se 
află oamenii de bază ai forma
țiilor reprezentative a fost evo
luția cunoscutilor jucători ta
lia Bice si Iosif Tismîaxr. care, 
a doua zi. ta araba de perechi 
mixte, au acționai cu precizie 
de metronom : ei au doborî: 938 
sl. respectiv. 933 p d. fără nid 
o lovitură ta gol '. Nu acelad 
lucru se poate afirm* despre 
două jucătoare cu un bogat be-

gaj de cunoștințe. Elena Pană 
ci Elena Andreescu. Ele au 
marcat o neașteptată scădere de 
randament în manșa a doua, 
coborind de la 446 la 403 si. 
respectiv. 412 d d. Catlza ? Cre
dem că nu au o suficientă re
zistentă fizică si psihică atunci 
cind sint conduse de partene
rele directe, cum s-a întimplat 
duminică cind Gjorgyne Vidare 
— Ungaria (470) si Birgit Hun
ter (RB. Germană) (464) ju
cau cu o dezinvoltură de parcă 
ele s-ar fi antrenat pe pistele 
respective. Si incă ceva : Elena 
Andreescu «j chiar Maria Zsi- 
zsîk. de regulă .deschizătoare 
de pîrtie* în echipa națională, 
au dovedit că nu știu să evo
lueze oe toate posturile, mai a- 
les pe cele cind tensiunea se ri
dică ta maximum

Nu putem încheia fără a spu
ne citară cuvinte despre Sil
via Berinde. câștigătoarea edi
ției de anul trecut si Hie Hosu. 
sportivi care aveau de obicei 
evoluții remarcabile Tratînd To
cul de la inăivmei unui vizi
bil complex ue superioritate 
fată de adversari ei au înre
gistrat— o cădere, nu si-au mai 
putut regăsi ritmul normat 
fiind marcat: dear eu 3.90 «i.
respectiv. 836 p d. Evoluția ul
timului se mai datorează «i fap
tului că este supraponderal 
pariind circa 13—12 kg ta plus 
ta timpul celor 9» de lansări.

29 noiembrie este o zi de 
poarele Iugoslaviei socialiste 
două evenimente din istoria ____ ... ___ ___ _
ele ocupației hitleriste, la 29 noiembrie 1943, la Jaice, a 
fost pusă temelia noii Iugoslavii, democratice fi apoi, după 
doi ani. Adunarea Constituantă a tării a adoptat declarația 
prin care era abolită monarhia si proclamată Republica 
Populară Federativă. In felul acesta a fost încununată lup
ta eroică a popoarelor Iugoslaviei, sub conducerea 
tllor. împotriva fascismului, pentru libertate și 
denti.

Prin munca însuflețită a maselor populare, sub 
rea partidului comuniștilor, obiectivele stabilite 
decenii ta urmă au prins viată in chipul de azi al tării so
cialiste vecine și prietene. Deopotrivă cu 'celelalte domenii 
de activitate, mișcarea sportivă din Iugoslavia a 
nut mari succese in perioada socialismului, găzduind 
lungul anilor importante competiții internaționalei

Peste 70 
slavia si 
vor 
sportive si 
mii. cu 
oficiale 
Dice de iarnă. Incenind din 
7 februarie 1984. un miliard 
si iumătate de oameni vor 
—*— datorită transmi-

televizate — să 
si să admire 
Iugoslaviei so- 

tărim urile 
in

mare sărbătoare pentru po- 
prietene. Astăzi se aniversează 
acestei țări : in condițiile grele

comuniș- 
indepen-

conduce- 
cu patru

obfi- 
de-a

DEBUT PROMIȚĂTOR ĂL BOBULUI NOSTRU DE 4
(Urmare di a psj. I)

tatii despre buna performanți 
a echipajului nostru pilota* 
de Dorin Degan (25 de ani, 
mecanic auto la Tractorul Bra
șov. practicant al bobului din 
anul 1981).

— Starturile au fost excelen
te (echipajul s-a dovedit per
fect omogen și sincronizat) ea 
urmare a pregătirilor efectuata 
pe uscat; pentru prima dată 
după Jocurile Olimpice de la 
Lake Placid — 1910, echipajul 
român a avut la dispoziție tn> 
bob nou (Podar) ; Dorin De- 
gan a început să stipineasci 
mai hotârit fiselele. ca urmare 
a acumulării de experiență 
și a celor 50 de coboriri de an
trenament (mai multe ca in o- 
ricare alt sezon) efectuate anul 
acesta la Oberhof.

— Ce 3-a petrecut in cursa 
echipajelor de 2 persoane ?

— A cîștigat echipajul sovie
tic Kipurs-Schepsts; echipa
jele tării noastre s-au clasat 
pe locurile 32 (Degan-Petrariu) 
și 34 (Pap — Lixandru). Cau
za ? Vechimea de șapte ani a 
boburilor. tntr-un fel, cobo- 
ririle de antrenament și din 
concurs la bob — 2 au folosit 
pentru o cit mai bună acomo
dare cu pirtia, tn vederea par
ticipării în 
de 4.

— Știm că s-au ivit noutăți 
în privința 7 2
rilor. Care sint ?

— La bob — 4 modificările 
au fost minore. Cu 
reprezentanților R. 
mane (care au avut I 
construcție proprie), 
lalfi participant 

au venit
(Podar și

La

R. D. Gerauane am remarcat 
faptul ci ca suspnsie inde
pendentă pe cele patru pattne. 
La boi — 2. eehspajele
U.HS.S. H R. D. Ge~mzne. 
clasate pe primele sase locuri, 
ea v-euii ca bobari de con
strucție proprie, dintre cere 
cele sovietice stat ieșite dis 
coataa (respecttnd insă regula
mentul FJ.B.T.). Ele ea stat 
„•Tipie* Ia mijloc, ca toate ce
lelalte. că dintr-o bucată, sa 
forme unei țsffiri de foi. foar
te bsguste n Hat cc-tpie: ca- 
renate (mei pafta, btnemțeles. 
spat tul rezervat echipațulut),

— Ce urmăriți de acum îna
inte ?

— Zilele acestea le dedscim 
irr.bunătâtrru pregătirii fizice, 
apoi rom pleca la Sarajevo. 
unde. între 1 ți 11 decembrie, 
se va disputa, pe pirtia olim
pică, un mare concurs interna
tional. care ta constitui pentru 
boberi un nou prilej de verifi
care, iar pentru organizatori o 
repetifiz înaintea lor O-
limpice.

cursa echipajelor

construcției bobu-

lalti . 
Veltins" 
clasice 
bineînțeles noi.

excepția 
D. Ger- 

boburi de 
tofi cei- 

la „Cupa 
eu boburi 
Sciorpaes).

boburile

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Campionatul Asiei 

(bărbați) : 
70—46. R.P. 
Sud 92—63.

BOX •
Poontarat 
mondial . ___ _ _____ _____
muscă. El l-a învins la puncte 
Dex,?»^âSj.9roîlo ^Venezuela).

luat șfîrslt 
cu următorul cla- 

U.R.SS. u D. 2.
3. Norvegia 4 p. 4.

Japonia — Kuwait 
Chineză — Corcea de

Thailandezul Payao 
este noul campion 

(WBC) la cat. super-

HANDBAL • A
..Cuna nolară" 
sament : 1.
Franța 5 t> 
Olanda 3 d.

HOCHEI •
îa Sofia : 1. ________ _______ _
slovacia. 3. Polonia. 4. R.D. Ger
mană. 5. România. 6. Ungaria. 7.

..Turneul Prietenia*
U.R.S.S., S. Ceho-

Bulgaria. în ultimele meciuri. 
România a învins Ungaria cu 
8—6. iar U.R.S.S. a întrecut Ceho
slovacia cu 5—3.

PATINAJ VITEZA • Meciul 
dintre echipele R.D. Germane si 
U.R.S.S.. de la Karl-Marx Stadt. 
a revenit oaspeților cu 196—189 
n. în ziua a doua au obtinut vic
torii : 1 500 m : Hoffman 2:01.25 
3 000 m : Berezin (UKSS) 4:15.77: 
fcmei : 1 500 m: SchSne 2:12.80.

SCRIMA • Italianul Frederico 
Cervl a rfstlgat. la Viena. Drima 
nrobă din -Cum mondială* la 
floretă. L-au urmat : Hein (RFG) 
sl Ctoressa (It).

de zile. Iugo- 
_ _ orașul Sarajevo 
Intra in istoria vieții 

culturale a lu- 
ocazia inaugurării 
a Jocurilor Olim-

putea — 
siunilor 
aprecieze 
realizările 
cialiste De toate 
si cu deosebire 
niul sportiv.

Cu cinci ani 
cind la Atena, i 
sesiunii sale. Comitetul In
ternational Olimpic a a- 
cordat organizarea Olimpia
dei albe din 1984 celei mai 
meridionale dintre candi
data. a fost o surpriză. De 
atunci 
orașul 
atit de adine ancorat in tre
cut si-a atenuat mirarea 
rărind splendoarea împre
jurimilor. Peste urbea de 
pe malurile riulul Miljacka 
coboară 
dese de 
mania.

dome-

oeIgman sau Bielasnita
Skenderiia sau 
realizate înalte 
favorizate de 
pregătiri si

in 
cu

urmă, 
prileiul

insă, cine a vizitat 
modern ■ si totuși

pădurii 
muntele Ro- 

lumina e 
de versantii în- 

Jahorinei. Pano- 
mai frumoasă o 
coama Trebevici. 
că surplombează 

cetătii. acooerisu- 
caselor coborind în

răcoarea 
De 

Iama.
imblinzită
zăpeziti ai 
rama cea 
•feră însă 
care pare 
zidurile 
rile
cascadă.

Capitală 
Socialiste 
teaovina i 
locuitori, 
bucură de 
fi ..centrul 
Iueoslaviei. 
tuturor 
fluentelor 
civilizație, 
le de ocupație otomană, ca 
ci stăpinirea imperiului 
austro-ungar au 
urme un trecut 
de monumente, printre care 
impresionante moschei si 
un mare bazar multicolor 
de tio oriental, intr-un car
tier bătut cu piatră de rîu.

mărețe 
semn

a
Bosnia Si
CU 440 000

Sarajevo

Republicii
Her- 

de 
se

privilegiul de a 
geografic" al 
la confluenta 

curentelor si in- 
in cultură si 
Sigur că secole-

lăsat 
balizat

Pe de altă parte, 
construcții recente, 
al elanului creator al unui 
popor harnic.

In 
sint 
care 
de a 
Olimpice de iarnă. Cu si
guranță. pistele de la

acest peisaj insolit 
asteotati concurentii 

rivnesc medaliile celei 
14-a ediții a Jocurilor

UNGARIA (et.
turului). Fîrencvaros — Videoton 
9—0, Vasas — Gy6r 3—1. Csepel 
—Tatabanya 1—1. Nylregvhaza — 
Dtosgybr 1—0. Szeged — Szombat- 
heiy J—0. Zalaegerszeg — M.T.K. 
3—1. UJpesti Dozsa — Pecs 2—1, 
Honved — Volan 2—0. Pe primele 
locuri : Videoton șl Honved ctte 
22 p. Ujpesd Dozsa 21 p. Gvor și 
Tatabanya cite 1! p. Pe ultimele: 
14. Nyiregyhaz* 11 p. 15. DiosgyBr 
IC p, IC. Volan > p.

ANGLIA (et. 15). Birmingham
— Sunderland »—1, Coventry
— Southampton 9—0. Everton
— Norwich " *
Liverpool 1 
Arsenal . ._ _____ _
— Aston Villa 5—2. stoke — Not
tingham Forest 1—1,* Tottenham
— Q. P. Rangers 3—2. Watford — 
Luton 1—2, West Bromwich — 
Wolverhampton 1—3. West Ham
— Manchester Utd. 1—1. Pe pri
mele locuri: Liverpool 31 p, West 
Ham, Manchester Utd. cu ctte 
30 p. Tottenham 28 p.

AUSTRIA (et. 15 — ultima 'a 
turului). Voest — Salzburg 1—1, 
Grazer A.K. — Rapid Viena 3—2, 
Eisenstadt — Favorit Viena 0—0, 
LASK — Weis 3—1, Innsbruck — 
Neusiedl .7—0, Admira Wacker — 
Wiener Sportclub 2—1, Klagenfurt
— St. Veit 2—1, Meciul Sturm 
Graz — Austria Viena a fost a- 
mtnat. Pe primele locuri : Sturm 
Graz 23 p (un joc mai puțin),

•— I, 
9—0.

0—3. Ipswich —
1—I, Leicester —

3—0. Notts County

LASK 23 p, Austria Viena 21 p 
(un joc mal puțin). Pe ultimele : 
15. Favorit 9 p, 16. Neusiedl o p.

SPANIA (et. 13). Zaragoza — 
Salamanca 3—0, Cadiz — C.F, 
Barcelona 1—1, Valencia — Sevil
la 2—0, Malaga — Osasuna 1—2, 
Bet is — Majorca 2—0, Real Ma
drid — Bilbao 0—0, Valladolid — 
Murcia 2—1, Espanol — Gijosi 
2—0. Pe primele locuri : Real Ma
drid 17 p, C.F. Barcelona șl Za
ragoza cite 16 p. Pe ultimele : 17, 
Cadiz 8 p, IS. Majorca 4 p.

SCOJIA (et. 14). Celtic — Dun
dee 1—0, Dundee Utd. — Aber-

patinoarele 
Zetra vor fi 
performante, 
minuțioasele 
de buna organizare sporti
vă asigurată de gazde. Dar 
primul record a si fost bă
tut : cu 14 luni înainte de 
începerea Jocurilor, la Sara
jevo au fost încheiate toa
te lucrările Sl date în folo
sință toate instalațiile 
(ceea ce a si permis 
carea lor ta cursul 
1982/83).

Deși altitudinea 
lui nu e impresionantă 
(518 m). crestele munților 
din preajmă corectează 
aprecierea. Jahorina si Bje- 
lașnita. 
probele de 
minine 
situează 
Boberii 
Dista De 
la 1 629 
disciplinele 
clusiv 
rile de la trambuline) 
află locul de disputare ceva 
mai jos. în jurul a 1 200 m.

La 29 ianuarie, flacăra o- 
limDică va fi aprinsă, dună 
tradiție, la Olympia, si în 
aceeași zi. pe calea aerului, 
va ajunge la Dubrovnik, de 
unde, pe două largi trasee, 
ștafetele o vor purta de-a 
lungul si de-a latul Iugo
slaviei. ca un prim mesaj 
de pace al popoarelor s- 
cestei țări. Ștafetele se 
vor reuni, la 6 februarie, la 
Sarajevo, unde. De pirami
da special construită in in
cinta stadionului Kosovo, 
va avea loc ceremonia ofi
cială de inaugurare, la 8 
februarie 1984. ora 15.

E aici si un prilej de me
ditație istorică. Oricărui 
vizitator al orașului i se 
arată coltul de stradă si 
urma pașilor lui Gavrilo 
Prinkip care a tras asupra 
arhiducelui Franz Ferdi
nand în 1914. mareînd înce
putul 
dial.
— ce 
suna 
glasurile 
tineri 
reuniți sub flamura pașnică 
si prietenoasă a cercurilor 
olimpice. recunoscind i 
viitorul omenirii stă 
frăție si bună viețuire.

Victor BĂNCIULESCU

verifi- 
lernii

orașu-

unde vor avea loc 
schi alpin (fe- 
masculine). se 

2000 m înălțime, 
sănierii îsi au

si 
la 
si 
muntele Trebevici. 
m altitudine. Doar 

nordice (in- 
biatlonul si săritu- 

isi

primului război mon- 
Tot aici, la Sarajevo 
revanșă ! — vor râ

de astă dată voioase 
atîtor mii de 

din lumea Întreagă.

că 
în

deen 0—2. Hearts 
2—2, Motherwell — 
St. Johnstone 
gers 0—1. Pe 
Aberdeen 23 p, 
dee Utd. 18 p. 
Motherwell 7 p, 
4 p.

IUGOSLAVIA
Zagreb — Radnickl Niș 2—1, Lju
bljana — Velez 2—0, Vojvodina — 
Steaua roșie 3—1, Sarajevo — 
Skoplje 3—0, Zeniea — Osljek 
1—0, Partizan — Tuzla 2—1, Vrn- 
kovicl — Titograd 2—1, Pristina 
— Zeleznlcear 1—1, Rijîka — Haj- 
duk Split 1—1. Pe primele locuri: 
Hajduk Split 20 p. Zeleznlcear, 
Partizan șl Rijeka ctte 19 p. Pe 
ultimele : 16. Ljubljana 13 p, 17. 
Tuzla 13 n, 18. Skoplje 12 p.

St. Mirrm 
Hibernian 1—2, 
Glasgow Ran- 

primeăe locuri : 
Celtic 20 p, Dim- 
Pe ultimele : 9.

10. St. Johnstona

(et. 16). Dinamo

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU SOSIT LA BRATISLAVA
(Urmare din pag. 1)

rate cîteva modificări. Jurke- 
mik, Sloup si Nemee înlocuin- 
du-i. în ordine, pe Fiala. Stam- 
bacher si Janecka.

Cum era si firesc, interesul 
in' jurul acestei partide decisi
ve este uriaș. Toate biletele au 
fost epuizate de mult. Printre 
cei 60.000 de spectatori se 
afla 8.000 de turiști români. In 
momentul în 
ne parvine o telegramă sosită 
pe adresa hotelului pentru e-

vor

care transmitem.

chipa de fotbal a României. 
Este semnată Ilie Bălăci si con
ține următorul text : „Doreso 
ea miercuri seara să faceți feri
ciți pe toți iubitorii fotbalului 
din țara noastră. Mult succes !•

In încheiere. încă un amă
nunt important pentru meciul 
de miercuri : la Bratislava, tim
pul e ploios, temperatura +7 
grade. Pentru mîine (n.r. azi) 
buletinul meteorologic indică o 
scădere a temperaturii în jurul 
lui zero grade.
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