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Aseară, In meci amical de handbal masculin

ROMANIA -RE. GERMANIA 18-16
• Mline, la Palatul Sporturilor și Culturii (ora 17,45), partida revanșă
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Meci frumos, de 
jament fizic, ieri 
sala Victoria din 
tre selecționatele
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DE MUNCA Șl VIAȚA AL TINERETULUI

mare anga- 
seara, in 

Ploiești, ta- 
masculine 

de handbal ale României 
R. F. Germania. Peste 2500 
spectatori au trăit din plin 
ceastă aprigă încleștare, 
care ambele echipe au aruncat 
în luptă toate forțele și în 
care victoria a revenit — pe 
deplin meritat — bandbaliști- 
lor români : 18—16 (11—8).

Așa cum s-a anticipat, debu
tul internațional din această 
toamnă al echipei noastre re
prezentative nu a fost prea 
ușor. -Medaliații cu argint la 
ultima ediție a J.O., cea de 
la Los Angeles. handbaliștll 
vest-germanl, s-au arătat a fi 
un adversar redutabil, adău
gind la cunoscuta lor ambiție 
și deplină angajare fizică și 
serioase „argumente" de ordin 
tehnic șl fizic. în aceste con
diții, sarcina jucătorilor români

?i 
de

tn

nu a fost deloc ușoară. Da» 
el s-au achitat bine de ea, 
reușind ca printr-o deplină 
mobilizare ta apărare (mal a- 
les in repriza secundă) și prin 
multă varietate șl răbdare ta 
atac să tempereze avintul ti
nerei echipe a R. F. Germania 
și să stăpînească deplin jocul. 
Meritul handbaliștilor i 
este acela că de fiecare 
cînd selecționata română 
șea, printr-un splendid 
colectiv, să se distanțeze _
scor ei reveneau mereu, parcă 
mal proaspeți, mal ambițioși.

După un debut deloc fericit 
(mln. 7, 0—3 !) jucătorii români 
animați de căpitanul lor de e- 
chlpă, portarul Nicoiae Mun- 
teano, și în această partidă 
bun, au obținut egalarea (3—3, 
mln. 11) care s-a menținut 4—3

Călin ANTONESCU

oaspeți 
dată 
reli
ef ort 

ca

ÎNVĂTĂMÎNT-CERCETARE- PRODUCȚIE,
•4 J f

LA NIVELUL EXIGENTELOR ACTUALE
■I

cu o înaltă calificare în mișcarea sportivă, edu
catori de nădejde ai tinerei generații. Pe grupe 
de studii, pe colective de catedre, sub îndru
marea organizațiilor de partid și ’ a Asociației 
studenților comuniști din.............................................
profesori aprofundează în 
documentelor Congresului 
dului, reținind cu o vie 
din Raport ta care se spune : „Un rol important 
U vor avea, ta perioada următorilor 15 ani, per
fecționarea învățâmîntului și pregătirea temei
nică a forței de muncă a tineretului, a cadrelor, 
pentru a răspunde noilor cerințe ale dezvoltării 
economico-sociale, exigențelor științei și tehni
cii moderne. Vom asigura cuprinderea întregului 
tineret ta învățămîntul de 12 ani, perfecționa
rea și legarea tot mai strînsă a învățâmîntului 
ca cercetarea și

(Continuări In pag a 4-a)

i Dumitiicâ, in etapa a 15-a a Diviziei „ax de lotsal

Realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
tn funcția supremă de secretar general al par
tidului, moment de unanimă satisfacție pentru 
poporul nostru, constituie și pentru cadrele di
dactice din învățămînt prilejul Unei adeziuni 
entuziaste și al unei noi angajări, puternice, 
revoluționare ta înfăptuirea exemplară a docu
mentelor programatice ale celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului, a prețioaselor indicații și 
orientări cuprinse în magistralul Raport prezen
tat înaltului forum al comuniștilor de cel mai 
iubit fiu al poporului român.

Ca pretutindeni ta țară, o atmosferă de pu
ternică efervescență am întîlnit și la Institutul 
de Educație Fizică și Sport din Capitală, acolo 
unde peste 800 de tineri și tinere se pregătesc 
cu pasiune și răspundere pentru

Pe această temă de stringen
tă actualitate, am inițiat o 
masă rotundă cu participarea 
unor specialiști din această 
instituție de învățămînt supe
rior. precum și a unor viitori 
profesori și antrenori. „C* • 
dovadă a modului cum colecti
vul nostru înțelege să aplice 
orientările secretarului general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. se 
înscrie și acțiunea organiza
tă de institut, ta colaborare eu 
Ministerul Educației și Invăță- 
mintului și U.A.S.C.R. — a 
XVII-a Conferință Națională a 
cercurilor științifice studențești 
— spunea conf. univ. Elena 
Firea, rector a! I.E.F.S. Cu 
acest prilej, studenți și cadra 
didactice din institut au dezbă
tut un larg evan ai de proble
me concretizate in lucrările de 
cercetare prezentate, toate le
gate strîns de cerințele des
prinse din documentele Con
gresului, privind sarcinile de 
mare răspundere, de profundă 
angajare revoluționară puse in 
fața invățămîntului, legării lui 
tot mai strinse de 
producție*.

în intervenția 
Cirsiocca, șef de

a deveni cadre
ponsabilul comisiei de perfec
ționare a cadrelor didactice pa 
institut a ținut să remarce 
cîteva teme de deosebit inte-

Mast rotunda
organizata

$1 cadre
de la

practică, de

sa, Vasile 
lucrări, res-

f CAPETELE OL AFIȘ“

s
cu studcn(l

didactice
ILLS.

in secțiunile 
și sport la 

și „Sportul da 
(autor.

institut, studenți și 
aceste zile conținutul 
al XlII-lea al parti- 
satisfacție sublinierea

LA TIMIȘOARA, ORADEA Șl BRAȘOV

res prezentate 
„Educație fizică 
copii și juniori* 
performanță* (autor. Doina 
Morușcă) : .Concepția privind 
rolul social al educației fizica 
și sportului in România, oglin
dită tn gîndirea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu ; Concepția 
și strategia P.C.R. eu privire 
Ia calitatea vieții, fundamentată 
in opera teoretică a secretaru
lui general al partidului, 
documentele Congresului

la 
al 

XlII-lea (autori. Roxana Cos- 
mineanu șl Gelu Leonte) ; Edn-

producția*.
carea sportivilor de performan
ță ta spiritul moralei comuniste 
(autor, Maria Lupu) ; Educarea 
prin muncă și pentru muncă a 
sportivilor de performanță (au
tor, Lelioara Mitru) ; Educarea 
disciplinei conștiente a sporti
vilor de performanță (autor, 
Mariana Georgescu). După opi
nia mea, aceste teme, ca și al
tele, de sinteză, la obiect, vor 
orienta mai concret activitatea 
studenților și cadrelor didac
tice*.

Din discuțiile purtate la 
această masă rotundă am reți
nut și alte acțiuni și preocupări 
ale colectivului de la I.E.F.S., 
legate de îndeplinirea și îm
bunătățirea continuă a proce
sului de învățămînt, specifice 
institutului. Asistentul Iod Ne- 
gulescu. din colectivul catedrei 
de „jocuri sportive*, de pildă, 
sublinia faptul că „toate gru
pele de studenți,' indiferent de 
anul de studii, sint cuprinse 
ta acțiuni menite să-i deprin
dă, tacă din anii de pregătire.

Tiberiu STAMA 
V'orel TONCEANU

(Continuare în pag 2—3)
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PROGRAMUL ETAPEI

Baia Mare : FOTBAL CLUB - F.C. ARGEȘ
Timișoara : POLITEHNICA - DINAMO
Petroșani : JIUL - POLITEHNICA IAȘI
Oradea : F.C. BIHOR - STEAUA
Rm. Vilcea : CHIMIA - CORVINUL
Brașov : F.C.M. - UNIVERSITATEA CRAIOVA
Tg. Mureș A.S.A. - GLORIA BUZĂU
București : RAPiD - S.C. BACĂU

(Stadionul Glulețtî)
București : SPORTUL STUD. - F.C. OLT

(Stadionul Sportul studențesc)
Toate partidele vor începe la ora 14

• Piteștenii, stimulați de succesul din Cupa Balcanică, vor crea, 
probabil, serioase probleme bâimăreniior * La Timișoara, un 
examen sever pentru... Poli in fața liderului clasamentului ® La 
Petroșani, derbyul „polului sud* • După „dușul rece" din 
„16"-imi, F.C. Bihor țintește reabilitarea ® La Rm. Vilcea, reedi
tarea unui vechi duel : Oblemenco - 
F.C.M.-ul față in față cu o echipă..
Mureș și Gloria Buzău, două 
Cupa, datoare suporterilor lor

CLASAMENT

ă

1. DINAMO 14 9 5 0 27-14 23
2. Steaua 14 9 4 1 32- 8 22
3. Sportul stud. 14 8 3 3-32-15 19
4. Univ. Craiova 14 8 3 3 28-20 19
5. Gloria Buzâu 14 6 4 4 23-23 16
6. Corvi nul 14 7 0 7 24-18 14
7. F.C. Argeș 14 6 2 6 20-15 14
8. A.S.A. Tg. ML 14 5 4 5 12-12 14
9. F.C. Bihor 14 5 3 6 16-20 13

10. Chimia Rm. V. 14 5 3 6 14-20 13
11. Rapid 14 4 4 6 16-14 12
12. „Poli" Timiș. 14 4 4 6 14-25 12
13. F.C.M. Brașov 14 5 1 8 15-18 11
14. S.G Bacâu 14 4 3 7 14-19 11
15. F.C Olt 14 4 2 8 14-22 10
16. F.C. Baia Mare 14 4 2 8 13-21 10
17. Polit laș? 14 2 6 6 14-27 10
18. Jiul 14 3 3 8 9-26 9

NurweTler 9 La Brașov, 
europeana • A.S.A. Tg. 

divizionare „A“ care au părăsit 
• In Gîulești, un meci greu șl 

pentru oaspeți, și pentru 
gazde... O In „Regie", Sportul 
studențesc are, evident, prima 

șansă

nu peste mult timn ne luciul 
de gheată se vor avinta sute 
si sute de amatori din orașul 
de pe Bega. Totuși o între
bare se impunea : dincolo de 

aspectul exterior 
— ce-i drept, îm
bietor —, dacă 
miine ar veni iar
na cu tot corte
giul ei, patinoarul 
și-ar putea deschi
de porțile? Răs
punsul l-am pri
mit de la Nicoiae 
Sîrbu, inginer șef 
al întreprinderii 
A.B.S. Timișoara: 
„Patinoarul nostru 
a fost gata cu 
pregătirile in ve
derea noului sezon 
cu zece zile Înain
tea termenului sta
bilit de C.J.E.F.S. 
Timiș*.

Scurt și cuprin
zător. Pentru veri
ficare am apelat, 
însă, și la tovarășa 
Teodora Coman. 
secretară a 
C.J.E.F.S. Timiș, 

și dînsa în raidul

ta aurind, 
cina fri
gul va 
veni, pe 
aceasta 
piști din 
Miercurea 
Clue vtte- 
zlștil ghe- 
fii vor fi 
tn plină 
activitate

loc această frumoasă realiza
re a întreprinderii timișorene 
de profil. Așadar cochetul pa
tinoar artificial din Timișoara, 
aflat in vecinătatea Sălii spor
turilor. va putea primi pe su
prafața sa de 2400 m.p., intr-un 
program non stop, desfășurat 
zilnic Intre orele 7 si 20. pe 
sutele de 
pe gheată.
cu 300 de 
cei mai

Raid-anchetă pe o temă de actualitate (II)

VINE IARNA...
CUM 0 ÎNTÎMPINĂ PATINOARELE?

* La Miercurea Ciuc, iarna a venit la— 15 iulie I • Eficiență și responsabilitate 
ma mnlfșrtlA Ranni A Poli îl frîmilnî* nii.eS rlaymînl» ranumnla ■ 1* Gh@0rtjh6DÎ;pe malurile Begăi • „Polul frigului" nu-și dezminte renumele : la 

patinatorii și hocheiștii se află deja la ei acasă 
Continuăm, astăzi, să publicăm constatările redactorilor și 

corespondenților noștri prin unele patinoare din țară, acum, taa- 
intea intrării din plin In sezonul de iarnă. De astă dată : Timi
șoara, Gheorgheni și Miercurea Ciue.

prezentă
nostru, care ne-a confirmat oe

CHE0R6HEN1 : Sania

doritori ai mișcării 
în timp ce tribunele 
locuri t>ot găzdui De 
apropiați suporteri : 

Părinți, frați, surori prieteni, 
dintre care unii se vor simți, 
desigur, tentați să oătrundă si 
ei ta dreptunghiul de gheață. 
Anual, după cum ne-au spus 
factorii responsabili, se înre
gistrează aci aproximativ 55 000 
de plătitori, dintre care in iur 
de 1500 sint cursanțli care se 
inițiază, prin forme 
te. ta patinaj. Si — 
sebit de interesant 
cum ne-a informat 
Teodora Coman, 
cursant nu deprinde intr-un ci
clu a b.c.-ul alunecării 
tă, acesta beneficiază 
un alt curs, gratuit, 
rîndu-se că de vină a 
tructorul. Eficiență, dar și res
ponsabilitate I

Paul SLAVESCU

vara !

Colegi la națională (sub culorii* 
căreia au jucat și in meciul vic
torios cu Scoția), Lauren țiu Con
stantin (Steaua) și Ștefan Con
stantin (Farul) vor fi de această 
dată protagoniști ai unui așteptat 

„duel al prinzdtoTilor-...
Foto : I. BÂNTCA.

s-a făcut...

TIMIȘOARA : iarna e așteptata, totul e gata
în ziua vizitei noastre la Ti

mișoara. patinoarul artificial 
strălucea de curățenie sub lu-

mina unul soare... Drimăvăra- 
tic. ta asemenea condiții iți 
venea greu să te ctndestl că

Om gospodar si prevăzător, 
responsabilul patinoarului din 
Gheorghenl. Flaviu Szabo, a 
făcut tot ce-1 stătea in putință, 
tacă de pe vremea cînd afară 
era cald, pentru ca baza de

organiza- 
fapt deo- 
—. după 
tovarășa 

dacă un

pe ehea- 
apoi de 
conside- 
fost îns-

care răspunde să corespundă 
tn condiții cit mai bune soli
citării la care este supusă tn 
sezonul hibernal : aici au efec-

(Continuare tn pag. 2-3)

Divizia „A" la rufi&g

DERBIUL
EÂRUi STEAUA

DOMINĂ ETAPA A IX-a
Miine se încheie turul cam

pionatului Diviziei „A* la rug
by. Etapa de final are un pro
gram de mare atracție, în frun
te cu derbyul Farul — Steaua. 
Un derby sub semnul tradiției, 
al unei frumoase rivalități 
sportive din ultimii ani, un

(Continuare in pag. 2—3)



IN ETAPA DE IERI

ac-

ÎNTRECERI disputateCAMPIONATUL DE BOX PE ECHIPE

ÎNAINTEA TURNEULUI FINAL

incapabilă să ev o-

HZBLTATI DW DIVIZIA ;,D

Constantin MACOVB

DIVIZIA LA RUGB
(Urmare din pag. 1) Constanța

Arad :

Sibiu :

VINE IARNA CUM 0 INTIMPINA
(Urmare din pag. Z)

Seria a U-a

Cuglr :

Valeriu PASCANU

MliNE - „PREMIUL DE ÎNCHIDERE*' PENTRU AMATORI

Radu VOIA
A. MOSCU

mîine 
concu-

reve- 
obțl-

In ultimele 
,B"

adversarele ți v 
coș pentru echi 

Foto : A

tuat deja stagii de pregătire 
componentii loturilor naționale 
de patinaj artistic și viteză, 
aici patinează In pauzele ivite 
zilnic mii de localnici, si tot

PATINOARELE ?

Programul reuniunii de 
este foarte încărcat, 108 
rențl xxrmînd eă-și dispute tntlie- 
tatea. Disputa pentru obținerea 
titlului de campion pe 1984 are

Si 
parti ci parea directă în luptă 
lui N

Cărți noi

Lumlnița Măringuț (Progr 
peste toate

TEHNICE, 
cat. ■ iv-a s L Florin 

Mețac

de perfecționare a 
lor. Circa 2 000 de

Divizia „A“ de baschet feminin

- ȘTiaK 
; L Vasifirâ

— ȘTIINȚA 
; C. Cristăch

— DINAMO

a intrat încă
15 iulie In sezon... de 
Astfel că. în ultimii 
luni din 12. aici, acti- 

se desfășoară la cele

LUMEA MINUNATA h „SPORTULUI MINJII"

(Urmare din pag. 1)

ÎNVĂȚĂMÎNT-CERCETARE-PRODUCȚIE! 
desfășoară activitatea nu mai 
puțin de 14 cercuri științifice^ 
de profil, în care studenții, șub^ 
conducerea cadrelor didactice,^ 
efectuează teme de cercetare, 
punind în evidență tot ce este g 
mai valoros în domeniul nostru^ 
de muncă".

Cele două tinere studente, re- 
prezentante ale anului I, par- 
ticipante la discuții, Adina Fă- g 
cuț și Adriana Rednic au vor- $ 
bit șl ele, cu emoție, despre 
adeziunea deplină la documen- 
tele Congresului al XIII-lea, Ș 
despre sentimentul lor de fe- 
ricire de a trăi in această mi- ^ 
nunată epocă ce poartă numele 
secretarului general al parti- 
dulul, angajîndu-se în numele 
colegilor lor de an de a în
văța și de a munci pentru a 
deveni cadre prețioase ale miș
cării noastre sportive.

„întreaga noastră activitate, 
dominanta strădaniilor specia
liștilor din Institut este de

eu viitoarea profesie. Astfel 
sînt organizate o serie de con
cursuri si competiții ca „Ief- 
siada", la atletism, natație, 
Jocuri sportive. schi. „Cupa 
anilor I" ta atletism, baschet 
și handbal, activități turistice 
pentru cunoașterea frumuseților 
patriei și a importantelor rea
lizări înfăptuite în anii con
strucției socialiste, în „Epoca 
Ceaușescu". Sînt acțiuni în care 
studenții sînt nu numai parti
cipant!. ci și organizatori".

„Ca o modalitate de a lega 
studiul de viața practică, de 
producție, așa cum ne-o cere 
secretarul general al partidu
lui se înscrie și colaborarea 
rodnică pe care noi o reali
zăm cu asociațiile sportive din 
mari întreprinderi din Capita
lă și din tară, ca un sprijin 
competent în organizarea
țitmilor sportive dc masă și 
îndeosebi a gimnasticii la lo
cul de muncă, tot mai convin
gător practicată de mase largi 
de muncitori și muncitoare" — 
arăta. in discuții, studentul 
Doru Simion. din anul III, 
bursier republican (a se ințe- 
lege medii de 10 la toate 
obiectele de studiu !). în nu
mele studenților din Întregul 
Institut, el și-a exprimat ade
ziunea deplină la documentele 
Congresului, satisfacția și mîn- 
dria de a fi trăit emoționantul 
moment al reînvestirii în frun
tea partidului a celui mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul

Campionatul național de box pe 
echipe a ajuns la ultima etapă a 
seriilor, cînd vor fi cunoscute 
cele patru participante la turneul 
final de la București (13—15 de
cembrie). Derulată într-un ritm 
alert, întrecerea boxerilor se
niori a făcut ca pugiliștii din În
treaga țară să susțină, într-un 
Interval relativ scurt, cite 7—8 
meciuri. Este, evident, un cîștlg, 
deoarece după campionatele na
ționale individuale s-ar fi creat 
o pauză competiționalâ îndelun
gată, care ar H impietat asupra 
randamentului boxerilor în vii
toarele competiții internaționale. 
Or, acest campionat pe echipe, 
criticat și nedorit la început, și-a 
dovedit pînă la urmă utilitatea.

Ce a fost pînă acum și ce va 
fi în viitor ? Au avut Ioc etape 
săptămînale, cu partide interesan
te, cu surprize șl scoruri neaș
teptate. Echipele, împărțite în 
două serii au reprezentat fie 
secțiile cele mai puternice (Di
namo, Steaua sau Metalul Bucu
rești), fie selecționate ale unul 
județ sau două. în urma rezul
tatelor înregistrate pînă acum, 
înaintea ultimei etape, de azi șl 
mîine, din seria I vor accede în 
turneul final echipele cluburilor 
Dinamo și Steaua, care sînt cele 
mai omogene și au cuprins spor
tivi valoroși, mulți dintre ei foști 
sau actuali campioni naționali, 
membri al lotului reprezentativ, 
cum sînt Constantin Tițoîu, Flo
rian Tîrcomnicu, Dragomir Iile, 

DatinaaruJui au 
de perfecțio-

aici, numeroasele echipe de nare, vestiarele oferă o am-
co'pii din localitățile ruraJe aJe 
depresiunii, denumită ..Polul

biantă plăcută.
B. MALNAȘI

MIERCUREA CIUC ; 10 din cele 12 luni...
„Pakitul de gheată" — asa nului competitions! 1984—85.

cum este cunoscut In întregul 
județ Harghita patinoarul din 
Miercurea Ciuc 
de Ia 
iarnă I 
ani. 10 
vitatea 
mai înalte cote. Pe baza unui 
program de pregătire a acestei 
baze sportive în vederea sezo-

Miime dimineață, pe hipodromul 
din Ploiești, se va desfășura ul
tima alergare a amatorilor, pe 
distanța de 2100 m. cu partici
pare selectă, in frunte eu Ră
sad, Catren, Robust, Krauss și 
alții. Indiferent Insă de rezulta
tul cursei, titlul de campion al 
amatorilor pe anul 1984 a 
nit lui B. Manea, care a 
nut ptnă acum C victorii. 

Nicolae Ceaușescu, chezășie a 
ridicării patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație 
socialistă.

Doina Dincă, președinta Aso
ciației studenților comuniști 
din I.E.F.S., exprimîndu-și ma
rea bucurie de a fi studentă 
în acești ani în care învăță- 
mîntul se bucură de asemenea 
orientări cum sint cele date de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului. a tinut să spună 1 „An
gajamentul nostru este de a 
depune toate eforturile pentru 
a învăța, pentru a munci, pen
tru a răspunde cu elan revolu
ționar prețioaselor indicații ale 
secretarului general al parti
dului. de a îmbina cunoștințele 
teoretice cu practica, garanția 
formării noastre ca educatori, 
prin muncă, pentru muncă și 
viată". ,

„Am reținut cu deosebit in
teres din multitudinea proble
melor cuprinse în Raportul pre
zentat de secre'.arul general al 
partidului, necesitatea pentru 
noi, cei cuprinși în sfera lnvă- 
tămîntuluî, de a îmbina tot 
mai armonios studiul, cerceta
rea științifică cu practica. Avem 
mereu in față exemplul neobo
sitei activități a tovarășei 
academician dr. ing. ELENA 
CEAUȘESCU, eminent om de 
știință, savant de renume mon
dial, activist de frunte al parti
dului și statului nostru, de a că
rei muncă creatoare sini strtns 
legate realizările prestigioase 
ale științei si cercetării româ
neștii Tb institutul nostru Iși

Dorin Eăcaru și Paul Golum- 
beanu de la Dinamo, Dumitru 
Șchiopu, Reia Ni stor, Dorn Mari- 
cescu, Micloș Paizs șl Gheorghe 
Preda de la Steaua. Pe acești 
sportivi îi vom vedea cu sigu
ranță și pe ringul turneului fi
nal. In seria a n-a. Insă, lucru
rile nu sînt clarificate nici pe 
departe și urmează ca partidele 
ultimei etape (plus o restanță) să 
decidă cele două formații care 
vor evolua în turneul final. Șl 
trebuie să spunem că sînt cam 
multe candidate : Selecționatele 
județelor Brăila, Bacău, Dolj 4- 
Mehedinți sau combinata bucu- 
reșteană Voința + Rapid.

Amatorii de box din Capitală 
au motive să aștepte cu nerăb
dare meciurile turneului final, 
care vor avea loc la 13 decembrie
— semifinalele — șl la 15 decem
brie — finala. Gazda acestor a- 
tractive gale va fi, după toate 
probabilitățile, sala Rapid.

Paul IOVAN
Programul ultimei etape : «îm

băta : Dinamo — Sel. jud. Bra
șov + .Sibiu, sala Dlnamo, ora 
14 ; Metalul Bocșa — Voința -f- 
Rapid București, sala Aro, ora 
17 ; Sel. jud. Galați 4» Vrancea
— Sel. jud. Constanța, la Focșani, 
Sala sporturilor ora 17 ; dumi
nică : Steaua — Sel. jud. Cluj, 
sala URBIS, ora 10 ; Sel. jud. 
Buzău — Sel. jud. Iași, Sala spor
turilor, ora 17 ; Sel. jud. Bacău
— Sel. jud. Brăila. Sala sporturi
lor, ora 18, 

frigului", iși dispută numeroa
sele lor competiții specifice. 
Noul sezon este întimpinat gos
podărește. pentru că. lată, a 
fost dată in funcțiune o saună 
nouă, mecanicii 
absolvit cursuri 

colectivul complexului, condus 
de Arpad Dietrich, a procedat 
la o seamă de aictiuni, devenite 
obligatorii : repararea vestiare
lor. revizia tehnică a instalați
ilor electrice și de Înghețare, 
curățenia grupurilor sociale si 
punerea în funcțiune a tutu
ror celorlalte anexe. Totuși, o 
seamă de alte lucrări (la tabe-

ea o desfășurare inedită prin
’ ' » 

__ ... Nicolae, revelația acestei 
toamne, alături de vechii rivali 
G. Tănase. actualul lider, șl M. 
Ștefănescu, campionul „en ti
tre". Mai remarcăm prezența in 
programul reuniunii a Iul Me- 
âetln, campionul 2 anilor. Deci, 
o reuniune cane se anunță in
teresantă.

______ ______________________ .1 

forma cadre cu o înaltă pre- 0 
gătire științifică — sublinia 
conf. Elena Firea — oameni 
cinstiți, buni patrioți, profund ă 
atașați par dului și poporului, g 
Ne referim nu numai la stu- g 
denți, ei și la eadrele didac- g 
lice care au absolvit institutul, g tlce care au absolvit institutul, g 
prezente periodic în acțiuni de g 
reciclare, de perfecționare a 
pregătirii lor. Circa 1000 de 0 
profesori trec anual prin aces- 
te cursuri. Documentele eeloi g 
de-al XHI-lca Congres al ă 
partdului ne oferă. în această g 
privință, un tezaur de idei, un g 
permanent șl neprețuit pro- g 
gram de muncă".

ÎN „CUPA ROMÂNIEI" IA GIMNASTICA
ARAD, 36 (prin telefon). Intr-o 

ambianță «pecifică concursurilor 
eu miză, vineri a început tn sala 
polivalentă din localitate „Cupa 
României" la gimnastică, compe
tiție bilanț pentru anul 1884. Pri
mii concurenți au fost glmnaștii 
șl gimnastele de la cat. a IV-» 
91 a m-a, în disputa pentru cla
samentul Individual compus și 
calificarea în finalele pe aparate. 
La cat. a IV-a liderul detașat al 
întrecerii a fost campionul cate
goriei Florin Purje (C.S^. Ora
dea), în timp ce la cat. a m-a 
o victorie frumoasă a realizat 
Nlcu Strola (C.S.Ș. Gheorghenl). 
La fete învingătoare au fost 
Diana Bostan (C.S.Ș. Focșani) și 
respectiv Gabriela Potorac (S.C. 
Bacău). REZULTATE -------------
masculin, 
Purje 56,95, 2. Ștefan
(C.S.Ș. Baia Mare) 55,90, 8. Hora- 
țlu Sînă (C.S.Ș. Bala Mare) 55,65 ; 
cat. a III-a : 1. Nlcu Strola 56,80, 
î. Adrian Gali (C.S.Ș. Bistrița) 
56,75, 3. Dorel Vorindan (C.S.Ș. 
Arad) 56,70 ; feminin, cat. a IV-ai 
L Diana Bostan 38,15, î. Mlhaela 
Clupitu (C.S.Ș. nr. 1 Constanța) 
37,45, 3. Ileana Stefănescu (C.S.Ș. 
nr. 1 Spartac Oradea) 37,40; cat. a 
m-a : 1. Gabriela Potorac 38,30, 
3. Cătălina Bucur (C.S.S. Triumf) 
37,95, 3. Gabriela Eftimle (Petro
lul) 37,70.

în reuniunea de după-AmiazS 
au evoluat sportivele <1 sportivii 
de la categoriile a n-a fi I, 
La categoria a Il-a luptă foarte e- 
chfîibrată între Marinei» Cimpo- 
ten> Tatiana Feci om, atașate

la de scor, la mașina ..Rolba" 
atr.). trebuie executate de ur
gență dacă dorim ca hocheiști) 
sl patinatorii — din municipiu, 
din județ, din alte orașe ale țării 
sau component: ai loturilor na
ționale — să se poată bucura 
de condiții optime de lucru.

Si o știre de ultimă oră 
despre patinoarul de viteză de 
400 metri : frigul poate veni 
In orice clipă (de fapt la noi 
el nid nu este departe D tn- 
trucît această bază sportivă a 
fost dotată cu un tractor spe
cial construit, căruia i s-au 
montat diferite agregate pen
tru formarea si buna întreți
nere a gheții.

„Premieră" absolută în literatura noastră sportivă I 
Un Almanah de șah, cu 224 de pagini, apărut In ex
cepționale condiții grafice, vino să completeze In 
mod fericit zestrea cărților Inspirate de lumea minu
nată a „sportului minții*. Scris In deplinul respect al 
regulilor ce guvernează redactarea unor asemenea lu
crări, oferind cititorilor o multitudine de variații pe 
această temă, cu o Impresionantă bogăție de mate
rial cules de pe diferitele planuri In care se desfă
șoară activitatea șahistă. In ce are ea mai interesant 
șl Insolit.

Primează contribuțiile românești la fondul de vo- 
lori al acestei discipline, cele ale șahiștilor noștri col 
mal reprezentativi, succesele lor In arena competițio- 
nală, co și în creația propriu-ztsă. Dar - cel necu
noscători vor fi poate surprinși I — nu au cuvîntul. In 
poglnite Almanahului, doar Florin Gheorghiu, Marga
reta Mureșon sau Virgil Nestorescu, ci Iși dezvăluie 
pasiunea pentru șah asemenea exponenți de frunte ol

culturii noastre, de ieri și de azi, precum Mihail Sa- 
doveanu, I. L. Caragiale, Ca mil Petrescu, Marin So- 
rescu, Octavian Paler. Apoi, din paginile cârțil nl se 
adresează Bobby Fischer și Anatoli Karpov, fostul și 
actualul campion mondial. Mihail Tal, Miguel Najdorf 
șl Mala Ciburdanldze, dar șl Pablo Neruda, Ga
briel Garcia Marquez sau Charlie Chaplin, fiecare 
kibltor de șah In felul Iul. Lectura captivantă, chior 
pentru cel care nu practică decît în mod ocazional 
străvechiul joc pe 64 patrate albe șl negre.

Realizatorii Almanahului, pe care l-au intitulat su
gestiv „Planeta-șah* (editor : Uniunea Scriitorilor), 
merită întreaga noastră apreciere. în principal, auto
rul majorității textelor. Iscusitul gazetar U. Vâlureanu, 
care a depus o muncă Impresionanta pentru strîn- 
gereo șl organizarea întregului material.

SURPRIZE DE PROPORȚII

Joi dimineața In sala Floreasca din Capitală a început 
penultimul turneu dinaintea stabilirii grupelor valorice 
(1—6 și 7—12) din cadrul campionatului național de bas
chet feminin.

„U* CLUJ-NAPOCA — CRIȘUL 
ORADEA 01—75 (44—32). Presupu
sul derby al primei zile nu a 
confirmat așteptările. Tinerele 

~ *u
au alergat 

Iar scorul 
proporții : 

min 17 :

_______ așteptările, 
baschetbaliste de pe Someș 
Început în trombă, 
mult și cu folos, 
a început să ia 
min. 10 : 25—12,
42—24. La începutul reprizei se
cunde elevele lui Nicolae Viciu 
și-au mal revenit, au început să 
reducă din handicap și în min. 
29 : 55—49 pentru „U“. In conti
nuare, studentele, cu Magdalena 
Pall revenită tn teren, au avut 
prestații tot mal bune șl au ctș- 
tigat clar. Au marcat : Enyedi 12, 
Dragoș 4, Manaszen 15, Costana- 
șlu 4, Șandor «, Pali 33, Czegledi 
12 șl Kiss 3 pentru „U“, respec
tiv Perțache 13, Cutuș 9, Pop 5, 
Niculescu 10, Chvatal 33. Nagy 4, 
Oancea 2, Amlhăesel 4.

Au arbitrat bine O. Vestlnlan fl 
D. Trofln.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
COMERȚUL TG. MUREȘ «4—53 
(35—26). A fost un med frumos, 
cu un ritm' alert, dar cu mal pu
țină precizie tn aruncările la coș. 
Bucureștencele au avut mal multe 
aruncări de 3 puncte dintre care 
au marcat 7, Iar adversarele lor 
au reușit doar 4. Progresul * 
avut In Viorica Ciocan un con
ducător de Joc Inspirat, care a 
reușit cîteva acțiuni aplaudate, 
iar in Slmloană și Marlngut două

In final la egalitate, dar titlul a 
revenit primei gimnaste ou notă 
axai mare la sărituri.

REZULTATE TEHNICE 1 1.
Marinda Clmpoleru (C.S.Ș. Ce
tate Deva) 37,775, 2. Tatian» Fe- 
doru (C.SJ5. Triumfi 37,775, 3.
Elena Cazan (C.S.Ș. Cetate De
va) 37,70. Primele trei clasate la 
categoria I 1 L Mariana Tudor 
(CJS.Ș. Focșani) 38,125, 2. Aure
lia Dobre (C.S.Ș. nr. 7 Dlnamo) 
38,10, 3. Mădăllna Tănase (C.S.Ș. 
nr. 1 Galați) S8.00. La băieți au 
fost obținute următoarele rezul
tate: cat. a n-a — L Petri că 
Pătălută 56,63, 5. Marian Teodo- 
rescu 56,60, 3. Florin Gheorghe 
58,00 (toți C.S.Ș. nr. 7 Dlnamo 
Buc.), cat. I — L Marius Tobă 
(CJ5.Ș. Reșița) 57,25, 2. Sorin Bo
ra (C.S.Ș. Arad) 57,18. 3. Cătălin 
Șerbănescu (C.S.Ș. nr. 7 Dina
mo) 57,70.

întrecerile continuă astăzi eu 
finalele pe aparate la cat. IV—I 
și concursul individual al maes- 
trelor șl maeștrilor, iar mtlne di
mineață cu finalele pe «parate la 
eategorla maeștri 

med care opune două fruntașe 
de Ieri, dar și de azi, ale rug- 
byulul nostru : Steaua, campi
oana țării, este lideră, cu 24 de 
puncte din tot atîtea posibile, 
Farul ocupă locul al treilea, cu 
20 p. Un pronostic pare riscant. 
Ambele formații au gînduri 
mari și -.argumente pe măsu
ră. Antrenorul constănțenilor, 
Mihai Naca, nemulțumit de re
zultatul din etapa precedentă, 
0—3 la Baia Mare („cîteva de
cizii ale arbitrului ne-au defa
vorizat clar, iar In privința te
renului de le Ferneziu atrag 
atenția eă are un grad ridicat 
de periculozitate"), este convins 
că echipa sa Iși va strings 
exemplar rîndurile, vlzind un 
rezultat favorabil, egal cu men
ținerea în cursa pentru titlu. 
fj speră să poată alinia cea 
mai bună formulă de echipă, 
inclusiv pe experimentatul in
ternațional Gh. Dumitru. De 
partea cealaltă. Theodor Rădu- 

baschetbafliste cu ga
barit, care au con
trolat lupta sub pa
nouri. De la adver
sare s-au remarcat 
Farcaș și Mathe. 
Au înscris : Pușca- 
șu 4. Simioană 21» 
Aoghel 2, Mărginnț 
18. Ciocan 11, Aii- 
xandru 8 pentru 
învingătoare, res
pectiv Farcaș 11 
Cristea 2, Szocs 8 
Bulgăr 1, Mathe 16, 
Nagy 7, Csenteri 8.

Au conclus AI. 
Guță șl G. Vaida.

OLIMPIA BUCU
REȘTI — VOINȚA 
BRAȘOV Sl—46 (43— 
26).

POLITEHNICA TI
MIȘOARA — RAPID 
BUCUREȘTI «8—39 
(28—12).

CHIMISTUL RM. 
VÎLCEA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 61—54 (30—20) 1 Bine 
îndrumate tactic, cu o apărare 
foarte agresivă și cu 10 aruncări 
de 3 puncte, vîlcencele au învins 
pe merit o echipă care nu a știut 
să-și folosească superioritatea de 
talie. Au marcat : Misăilă 20, lo- 
nescu 19, Barbu 12, Petre 
Nlcolescu 2, Manea 2 pentru în
vingătoare, respectiv Borș 19, Ște
fan 8, Nlnă 6, Grecu 6, Filip 6, 
Anghclina 4, Vasile t, Tomescu 

2, Bodnar 1.
Au arbitrat foarte bine L Bre

za și D. Trofin.
ICEMENERG — POLITEHNICA 

BUCUREȘTI 67—49 (35—26). în
vingătoarele (cu Florentina Nico
la excelentă coordonatoare de 
joc, cu Adriana Nicolau, Ana Ia
tan, Lenuța Trică șl Aurora 
Clrstolu jucătoare de bază) au 
obținut o victorie pe cît de sur
prinzătoare, pe atît de netă, în 
fața unei formații înfumurată la 
început apoi

lueze la valoar 
cat Iatan 24, 
a, Clrstolu 6, T 
Waidt 2, pentru 
răgan 17, Zida 
Prăzaru-Mate 
Duțică 4,

Programul 
slmbătă, de 
București — 
tehnica Timlșo 
de la ora 14 
ICEMENERG, 
versitatea Cluj- 
Rapid, Politehn 
Olimpia. Dumi 
Comerțul — C 
— Politehnica 
sitatea Cluj- 
București, OU 
Rapid — Chl 
«ov — Politeh

Dumitru ST

DI TINERET
etape ale Diviziei 

de baschet au fost înre
gistrate următoarele rezultate: 
MASCULIN : Urbls București — 
OteO Inox Tîrgoviște 81—63 
(45—37), Carpațl Grup > Con
strucții București — Electrica 
Fleni 107—67 (53—37), Comerțul
C.S.Ș. Timișoara — Sodistui 
C.S.Ș. Rzn. Vîlcea 143—74 (72—30), 
Electrica Fleni — C.S.U Brașov 
68—92 (EO—53), C.S.U. Oțelul Ga
lați — Carpațl București 117—77 
(65—34). Jiul Știința Petroșani — 
Oțel Inox 82—99 (32—53), Auto
matica București — Metalotelmlca 
Tg. Mureș 106—76 (43—46), Sodis- 
tul — Oțel Inox 88—86 (60—46)
Metalotelmlca Tg. Mureș — Jhl) 
Știința 83—69 (44—36), ICIM Bra
șov — Automatica București 74—71 
(39—40). Urbls — Carpațl 113—10»

(52—57) , Com 
Electrica Fleni 
FEMININ : Vo 
lași — Mobila 
«7—«3 (36—45)
Gheorghenl 
C.S.Ș. Galați 
bortul I.P.E.T. 
P.T.T. Bu 
Metalul c, 
tehnica n '
Autobuzul C.S 
Utehnica H 7 
— Metalul Sa 
Constructorul 
Bacău 95—90 ( 
tlla 102—55 
C.S.U. Ploi 
«7—56 (30—2
C. Crețu, T. 
C. Gruia, E. 
L Toth, O. B

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAP 
; FARUL —

(stadion Farul, ora 10,30 ; P. 
GLORIA P.T.T. -----

(stadion Gloria, ora 18 
C.S.M.

(stadion Dumbrava, ora 0,30 
București : R. c. GRiviTA roșie 

(stadion Parcul copilului, ora 11 ; Fl. D 
■ ■ POLITEHNICA — RULME

(Stadion tineretului, or* 10 ; I. Davidol

Năvodari : T.C. IND. MIDIA — POLIT
(stadion Chimia, ora 10,30 ; Gh. Huști

Buzău 5 RAPID CHIMIA — C.S.M. S
(stadion Chimia, ora 13 ; Șt. Crăciunes

București OLIMPIA MAȘINI GRELE — „U“ 16 F 
(stadion Olimpia, ora 9,30 
C.S.U. CONSTRUCȚII

(astăzi, teren Tei. ora 
M ET ALUR GISTUL 
(stadion Metalurgistul,

lescu și Radu Durbac iși pro
pun, împreună cu elevii lor, „să 
încheiem sezonul cu fruntea 
sus*. Există la Steaua ci ți va 
jucători (Munfeanu, Rădulescu, 
Murariu, David) nu tocmai în 
plenitudinea forțelor, dar sînt

,,U'
S. Manea

— GLORI
15 ; Th. Wittl

— MTLCOV 
ora 13 ; M. V

șanse 
XV-lul 
că partida 
fi condusă 
bitri divizi
P. Soare
șl AL Pavl

Inter 
din

vistă. In 
doua este 
de reali 
ță alte
te...



TREI DINTRE COMPONENTELE
CVARTETULUI" JOACA IN DEPLASARE
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TAI LOTO PRONOSPORT (NTORMEAZĂ

ESCU

BASCHET

Strun- 
(Bucu-

se pre- 
cu do- 
a trece
fără a 

Misiune

) t-a inăltat 
scrie un nou

D. NEAGU

efec-
Laze. ev 

ofer#

uințarea 
emarcat 
anta va 

de ar
ături de 
Ion eseu

lntrlnd chiar 
— divizie de 
spune —, dar 
sau niciodată 
„din dreapta*

mal Întotdeauna, Cupa

Mîine, runda nr. 15 a Diviziei

orgoliul unor lucători 
cu experiență și fru- 

..cărți de vizită" (în 
rînd Crisan. Grosu) si 
de a se impune a ti-

TK3UR! i 882.214 Tal, din cară 41.530 
lai, raport la categoria 1.
• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIX 28 NOIEMBRIE. 
Categoria 1 (13 rezultate) : 2 va
riante 100% a 5.736 lei fl 117 va
riante 25% a 1.434 lei ; Categoria 2 
(12 rezultate) î 147 variante 100% a 
513 lei 0 2.676 varianta 25% a 128 
lei. Intrucît valoarea unitarâ a clști* 
gurilor de categoria 3 (11 rezultate) 
a fost sub plafonul minim de 40 lei, 
fondul acestei categorii a fost re
partizat, conform regulamentului, ce
lorlalte douâ.

,ală. Au mar
ii 19, Nicolau

8, Agapi 2. 
ngătoare, M-
Keresztesl 10, 

etollțchl 4,

armătoare :
> : Voința 

Brașov, Poli- 
Comerțul ; 

rogresul —
stul — Uni
ca, Crișul — 
ucureștt — 
e la ora 8 :
ICEMENERG 
ara, Unlver-
- Voința
Progresul.

Voința Bra- 
ucureștL

ișoara — 
(81—1») ; 

•Ș. Unirea 
Satu Mare 

c.s.ș 
nstructorul 

32), Ro-
Bacău — 

7-43), 
Poli- 

41—40), 
— Po- 
P.T.T. 

C31—28), 
Robotul 

oblla Tex» 
Prahova 

ința Iași 
pondenti î

C. Alba, 
h. Cotrău,

o- 
seria a 

derby 
Dar

urmări-

A

I
I

ÎNVINGĂTORII Sl ÎNVINȘII DESPRE MECIUL 
UNIVERSITATEA ZELEZNICEAR

Campionatul primei divizii 
se lansează în sprintul final al 
turului. Cele 18 concurente mai 
au „trei lungimi" de parcurs, 
etapele lunii decembrie. Este 
normal să așteptăm, deci, o 
accelerare «^întregii „viteze" a 
caravanei primului nostru eșa
lon. Și, implicit, o creștere a 
spectaculozității jocurilor, de 
care duce încă lipsă competi
ția Internă reprezentativă a 
fotbalului nostru. Acest dezide
rat. de atîtea ori amintit dar 

rămîne si 
a reușitei

prea rar realizat, 
principala condiție 
finalului turului.

Prima dintre cele 
de“ ale lui decembrie — cea de 
mîine — promite mult prin pro
gramul său. Promite foarte 
mult în special prin evoluția a 
trei dintre componentele „cvar
tetului" fruntaș în deplasare, 
fapt care face ca partidele de 
la Timișoara („Poli" — Dina
mo), Oradea (F.C. Bihor — 
Steaua) și Brașov (F.C.M. — 
Universitatea Craiova) să re
vendice titlul de „capete de 
afiș" ale etapei. Liderul 
zihtă pe malul Begăi 
rința justificată de 
Si de al „14-lea val" 
cunoaște înfrîngerea.
grea, fiindcă timișorenii au 
marcat o creștere a replicilor 
date pe teren propriu, pentru 
că mereu jocurile ..Poli" — 
Dinamo au fost echilibrate, 
disputate. La Oradea. elevii 
lui E. Jenei si A. lordănescu

au si ei în fată un adversar 
puternic, care a dat mereu re
plici tăioase si a si obținut 
rezultate bune în compania 
fruntașelor clasamentelor. în 
plus, vom vedea și o întrecere 
între i 
orădeni 
moașe 
primul 
dorința _ ____ __  _
nerei generații de internațio
nali steliștl (Lăcătuș. Balint. 
Iovan). Sub Tîmoa va evolua 
Universitatea Craiova, care s-a 
lansat în urmărirea fruntașelor 
clasamentului si va avea de În
fruntat elanul si puterea de 
luptă a formației brașovene.

Din deplasările celorlalte trei 
partenere de pluton poate be
neficia Sportul studențesc, sin
gura care va juca ne teren pro
priu. Dar nu se poate spune că 
bucureștenil au un meci ușor, 
gîndlndu-ne că F.C. Olt va 
lupta cu toate forțele spre a 
reface din pasivul său de punc
te. Din grupul celorlalte rinei 
jocuri, partida de la Baia Mare 
ni se Dare cea mai echilibrată, 
dată fiind verva arătată de ar
geșeni In jocul lor de miercuri 
cu Beroe Stara Zagora. în ordine 
vom mai cita, după criteriul 
echilibrului luptei (asa cum H 
arată „calculele hlrtiei"). ln- 
tllnirile : Chimia — Corvinul. 
A.S.A. — Gloria, Jiul — Poli
tehnica Iași șl Rapid — S. C. 
Bacău.

... Bucur ie mare în 
craiovenilor. miercuri, 
frumoasa victorie în 
Zeleznicear. Cei mai 
Beldeanu și Cămătaru. 
eumnati (Beldeanu este căsă
torit cu sora „vîrfului" craio- 
vean), autorii celor două go
luri. dar si Lung, excepțional 
în intervenții. BELDEANU. si 
pentru jocul său excelent. „Am 
încercat în primele minute un 
șut Ia poarta iugoslavilor, care 
a trecut foarte aproape de stil
oul din stingă ; a urmat apoi 
acel cartonaș galben care parcă 
m-a ambiționat, iar șutul din 
min. 19, cam din același unghi 
cu 
pe 
ga 
A 
Si
Mă. bucur că am fost de folos 
echipei mele", ne spunea auto
rul primului goL în cabina 
craiovenilor se afla, ca si altă
dată. fostul lor iucător. CRI- 
ȘAN, venit de la Oradea ca să 
fie alături de foștii echipieri : 
„Un 
buie 
care, 
si la 
slavi 
balul _ . ___
secretele jocului. Foarte bună 
echipă, Zeleznicear. Cu atit 
mai mare va fi bucuria cali
ficării". LUNG, într-un colt al 
vestiarului, era încă sub im
presia locului : „M-am simțit 
foarte răn în primele 30 de 
minute datorită loviturii la 
țap primită Ia acțiunea iugos
lavilor din primul minut (rut. 
Lung avea o tăietură sînge- 
rîndă foarte aproape de tîmpla 
stingă). Mi-am revenit apoi. 
La penaltyul Iui Ciurici am 
așteptat o fracțiune de secundă 
să văd In ce direcție merge 
mingea șl apoi am plonjai 
spre ea. Păcat că Bicu nu a 
fructificat contraatacul care a 
urmai. La 3—0 am fi fost mai 
liniștiți. Totuși, e bine că nu

vestiarul 
ducă 

fata lui 
felicitați, 
cei doi...

celălalt, a trimis 
negindite. in stiloul 
si a sărit aDOi in 

fost golul care m-a 
mai mult pentru tot meciul.

mingea, 
din stîn- 
poartă ! 
stimulat

succes splendid, care tre- 
însă întregit prin califi- 
deci joc si rezultat bun 
Sarajevo. Jucătorii iugos- 
au demonstrat că au fot- 
in singe, că știu toate

„Șaisprezecimile" Cupei României

ARDOAREA ECHIPELOR
Ca___ ______________ ____

României atrage atenția o dată 
cu „șalsprezeclmlle*. Atunci tn- 
oep să apară șl surprizele, atunci 
vin la rampă sl nume de ju
cători care nu au mal văzut 
niciodată lumina tiparului (cine 
a auzit de mlzlleanul Bojoacă, 
de dobrogeanul Paris sau de 
UTA, al cărui nume e scris cu 
verzale In echipa Drăgășanilor 7).

„Șalsprezeclmlle* ne amintesc 
de fiecare dată că fotbalul nos
tru nu e compus doar din Lung
— Negrilă, TUlhol... sau Moraru
— Rednlc. Nicoiae, nume cu cane
ne Întâlnim mereu, uittad uneori 
că In atltea șl atlbea orașe șl 
sate jucători anonimi așteaptă să 
lasă la lumină, în categoria asta 
L.L.L.J șl jucătorii de B

performanță, se 
care apar o dată 
tn mlcro-cronldle 
paginii de luni.

S-au jucat deci „șalsprezeclml
le*. In general, in această fază 
a competiției se spune că divi
zionarele A nu au prea tratat 
Cupa cu seriozitate.

Nu ne vom ralia acestei pă
reri. In etapa de miercuri, doar 
F.C. Bihor a lăsat Impresia că 
• preocupată mal mult de der- 
by-ul cu Steaua (de mîine) declt 
de perspectiva unei performan
te în CUPA. In rest, să admi
răm ardoarea echipelor mici, cele 
120 de minute ale Cimentului 
Medgidia cu F.C.M. Brașov, re
zistența deosebită a celor din 
Caracal tn țața rnpldlștllor, care 
au Înscris golul victoriei tn mi
nutul 115 I, și, bineînțeles, vic
toriile mlzUenUor asupra Oltu
lui sau succesul lui Dinamo Vic
toria, oare pare să se fi consti
tuit lntr-o echipă de A, dovadă 
Sl această victorie a Iul Custov 
asupra tul... Dudu Georgescu, 
revelația „vechil gărzi*.

Cupa României, tn această te
ză, a fost șl un real „succes de 
casă*. Cel 15 000 de la Focșani, 
eel 1000 de la Medgidia, cel 
7 000 de la Mizll, stadionul arhi
plin de la Sighet stnt tot atltea 
dovezi ale marelui Interes pe 
care fotbalul n stârnește, mal a- 
les «stad întrecerile stat inedite.

premiere 
spectatorul 
te,

MICI
clnd 

ltaiș- 
ur.cl

fotbalistice, și 
poate privi In 

neconectat la tumultul 
etape clasice.

Acum, așteptăm 
Așteptăm — de i 
nouă performanță 
ghetulul, pe care 
așa cum englezii, 
tru care Cupa e 
1, salută victoria unei echipe de 
Liga a patra asupra unei mari 
favorite ca Arsenal sau Nottin
gham.

Așteptăm, deci, sferturile. Deo
camdată avem reperul reoențllor 
flnalliștl al Cupel, Dlnarno și 
Steaua, care au terminat miercuri 
„cap la cap*. cu același scor 
(S—1). Și-acum, așteptăm, cum 
ae spune, provincia, pentru că 
Universitatea Craiova șl F.C. Ar
geș. mal ales după rezultatele 
de..‘. miercuri, au un foarte greu 
cuvlnt de spus.

„sferturile*, 
ce nu 7 — o 
din partea 81- 
o vom saluta 
de pildă, pen- 
competltia nr.

loan CHIRILA

am primit gol acasă". De ace
eași părere este si antrenorul 
M. RĂDULESCU : „Rezultatul 
este mulțumitor în vederea ca
lificării. Sigur, la 3—0 era alt
ceva si Bîcu ne putea aduce 
această bucurie, dar lipsa Iui 
de experiență a făcut ca el să 
rateze. Sînt satisfăcut de modul 
in care Universitatea s-a adap
tat tactic în fata unei echipe 
care joacă cu vîrfurile Ia cele 
două margini, o noutate nen- 
tru noi. Meciul acesta a de
monstrat încă o dată imensa 
diferență de valoare între o 
partidă de eampîonat si una 
din cupele europene. Atîta vre 
me cît nu vom 
pionat disputat, 
nivelul superior 
fi dezavantajați 
-în lume»".

avea un cam- 
echilibrat. la 

al valorii, vom 
la orice ieșire

Iată acum si părerea cunos
cutului IVIȚA OSIM. antreno
rul echipei Zeleznicear : „Re
zultatul e PERICULOS pentru 
ambele formații. Universitatea 
a dovedit că are o mai marc 
experiență internațională decît 
noi. Așa a si reușit cele două 
goluri. După ratarea nenaltyului 
nostru de către Ciurici. noi 
ne-am pierdut cîteva minute, 
dar ne-a salvat... gongul si. 
după pauză, am reușit să am
balăm motoarele, dar Lung a 
apărat senzațional. Este un por
tar care poate decide soarta 
unui meci. Așteptăm cu plăcere 
pe Universitatea Ia noi. Ia Sa
rajevo",

Iată doar cîteva din gînduri- 
le. din părerile învingătorilor 
si învinșilor. Din ele se des
prinde concluzia că si unii și 
alții așteaptă cu nerăbdare si 
speranțe partida-retur.

Mircea TU7ORAN

F.C. ARGEȘ IȘI CONTINUĂ •••

DRUMURILE BALCANICE

SERIA I : Chimia Fălticeni — 
Prahova Ploiești : L. Mâerean 
(Brașov), Dunărea C.S.U. Galați
— A.s. Mizll : L Velea (Craiova), 
Unirea Dinamo Focșani — FEPA

Blrlad : E. Oțelea (Brașov), 
C.S.M. Suceava — Olimpia Rm. 
Sărat : Gh. Ofiteru (București), 
Metalul Plopenl — Partizanul 
Bacău : M. Bădld (Caracal), Cea
hlăul P. Neamț — Oțelul Galați : 
M. Ionescu (Tlrgoviște), Metalul 
Mangalia — C.F.R. Pașcani : V. 
Alexandru (București), Petrolul 
Ploiești — F.C. Constanța : M. 
Stoenescu (București), F.C.M. 
Progresul Brăila — C.S. Boto
șani : P. Bogdan (Reghin).

SERIA A Il-a I C.S. Tlrgoviște
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin : 
C. Gheorghe (Suceava), Mecanică 
fină Steaua — Progresul Vulcan : 
Șt. Rotărescu (Iași) — stadion 
Mecanică fină. Carpațl Mlrșa — 
Unirea Alexandria: L Bălan (A- 
rad). Automatica București — 
Metalul București: D. Petrescu 
(București) — stadion Automati
ca. Șoimii i.p.a. Sibiu — Mine
rul Metru: I. Neaga

Gaz metan Medias — Chimica 
Tîmăvenl: M. Stănescu (Iași), 
Autobuzul București — Dinamo 
Victoria București: Gh. Constan
tia (Rm. Vîicea) — stadion Au
tobuzul, I. P, Aluminiu Slatina
— Flacăra Morenl : M. Feclorescu 
(Bacău), LM.A.S.A. Sf. Gheorghe
— Tractorul Brașov : C. Pădurărl- 
țel (Oradea).

ȘTIRI • MECIURI
• DUBLA ÎNTTLNUtB GRECIA 

— ROMANIA. Miercuri I decem
brie se vor disputa două parti
de amicale între reprezentativele 
A șl de tineret ale Greciei șl 
României. întâlnirea dintre pri
mele reprezentative va avea loc 
la Atena, Iar meciul dintre se
lecționatele de tineret este pro-

SERIA A III-a : Aurul Brad — 
Gloria Reșița : M. Ionescu (Pi
tești), C.F.R. Timișoara — ------
gul Arad : J. Gram» ,_____
rești), Ind. a. C. Turzli — Unirea 
A. Iulla : M. Nlculescu 
rești), Minerul Cavnlo — Mureșul 
Deva s P. Buhalău (Mun. Gh. 
Gheorghlu-Dej), CJS.M. Reșița — 
Armătura Zalău : N. Volnea 
(București), Minerul Lupenl — 
Olimpia 6. "Ill . -
(Drobeta Tr. Severin), 
glstul Cugir 
Turda
U.T.A.

Mare : Șt. Catană 
., Metalur- 

Sticla ArieșuJ 
M. Donees (București), 
- Gloria Bistrița : Ș. Nec- 

șulescu (Tlrgoviște), Avlntul Re
ghin — „u* Cluj-Napoca : 
Constantin eseu (București).

FOTBAL
• Da 1 Fotbal ta... 9 I Iată 

formula pe care au descoperlt-o 
.divizionarele „C“ Marina Man
galia și Portul Constanța. In
tr-adevăr, tatâlnindu-se duminica 
trecută, ele au terminat meciul 
fiecare ta 9 oameni, 4 jucători 
fiind eliminați de pe teren pen
tru diferite abateri. Comisia de 
disciplină l-a suspendat pe Ena- 
ehe si Diciu (Marina Mangalia) 
pe cite 3 etape, iar pe Vijiială

CLASAMENTUL 
LUI DE

CAMPiONATU 
SPERANȚE

Iat-o pe F.C. Argeș trecînd 
cu bine un nou examen inter
național. probînd încă o dată 
frumoasa-i capacitate de a se 
mobiliza exemplar atunci cind 
are de confirmat experiența sa 
competițională. Miercuri echi
pa pregătită de antrenorii 
Nicoiae Dobrin si Constantin 
Cîrstea a obtinut o calificare 
merituoasă In compania 
mației Beroe Stara 
care nu este alta 
gătoarea ultimelor 
ale tradiționalei 
„Cupa Balcanică".

Misiunea argeșenilor părea 
extrem de dificilă prin pris
ma rezultatului din parti
da tur. cind jucătorii bulgari 
s-au impus cu 4—1. Dar. în 
manșa retur, dintr-o mare am
biție si o evoluție De măsură, 
plteștenil au refăcut handicapul 
si au promovat în faza urmă
toare a competiției gratie vic
toriei cu 4—0. Un scor pe de
plin meritat, obtinut cu arme 
tactice si tehnice apreciabile 
în fata unei partenere care s-a 
..bătut" tot timpul pentru a-si 
menține avantajul din meciul 
tur. Prin maniera de abordare 
a partidei de miercuri si Drin 
tratarea ei pe întreg parcursul, 
piteștenii si-au depășit cu mult 
actuala condiție din campionat. 
O reală autodepășire, datorată 
unei pregătiri adecvate făcută 
de antrenori, ei găsind soluții 
interesante în prezentarea unui 
„11“ cît mai competitiv. Pentru 
că. o spunem încă o dată, echi
pa din Pitești s-a confruntat 
Si încă se mai confruntă eu 
unele probleme de efectiv, 
multi lucători de bază al for
mației plecînd în ultimul timp 
la alte echipe, lăsînd descope
rite posturi-cheie in agrenajul 
argeșean. Toate aceste „despăr
țiri* au îngreunat munca celor 
doi antrenori, care însă nu au 
dezarmat, ci — dimpotrivă — au 
căutat, au răscolit prin propria 
pepinieră, si-au aruncat ochii

for-
Zagora. 

declt cîști- 
două ediții 

competiții

AMICALE • ȘTIRI
gramat la Patras.
• CLUBUL VIITORUL, cu se

diul la stadionul ,J3 August*, 
organizează selecții pentru < opta 
născuțl Intre 1 august 1911 si 1 
august 1975. Selecțiile vor avea 
loc zilnic ia stadionul „23 Au
gust*, Intre orele 8—12 si 1-4—17, 
in perioada 3—8 decembrie.

spre iucătorii echipelor din 
iudeț si. în bună parte au 
găsit înlocuitori promovindu-i 
curajos si dîndu-le astfel po
sibilitatea să se afirme. Unul 
dintre aceștia este tînărul 
Tănase, care miercuri a avut 
o evoluție apreciabilă, el ma- 
nifestînd calități reale pentru 
postul de fundaș stingă, fiind 
deseori prezent 
faze ale jocului, 
pauză, la fel de 
a lăsat și el o
Ajungînd la capitolul eviden
țieri. trebuie însă să mențio
năm că lista celor care si-au 
adus o substanțială contribuție 
la calificare ii are în frunte 
De laboriosul Iovănescu 
departe cel mai bun 
teren — și pe Cristian 
prin intervențiile lui i 
te a creat liniștea atit 
cesară în tabăra pitestenilor, 
atunci cind oaspeții amenințau 
tot mai insistent 
scorului. Foarte 
randamentul celor 
flat Nica (același 
bordant în cursele 
bună finalizare). Stancu (sigur 
și lucid) si 
crificiu. cu 
sionant).

Pe lingă 
de cei doi 
atuurile cunoscute ale jucăto
rilor bulgari — gabarit, pre
sing. angajament în joc. con
traatacuri rapide — trebuie 
menționată starea psihică re
marcabilă a echipei. O stare 
psihică care este necesară si 
pentru partidele care au mai 
rămas de disputat în campio
nat. astfel încU echipa arge- 
șeană să obțină rezultate care 
s-o propulseze snre plutonul 
fruntaș al campionatului,. acolo 
unde — după local ei 
miercuri — prate aspira 
urce.

Deci. F.C. Ar—>s își conți-, 
nuă... drumurile balcanice, ur- 
mînd ca la primăvară să sus
țină. în ultima fază preliminară 
din grupă, o dublă manșă cu 
Arls Salonic, calificată în fata 
formației Galatasaray Istanbul 
(5—1 și 1—1). După care ur
mează finala competiției cu 
lnvingătoarea celeilalte grupe 
semifinale, piteștenii gindin- 
du-se de pe acum la invidiatul 
trofeu...

în cele două 
Introdus dună 
tînărul Bănuță 
bună impresie.

i — de 
de oe

— care 
inspira- 
de ne-

reducerea 
anroape de 
doi s-au a- 
iucător de- 

sale si cu o

Badea (om de sa- 
un travaliu impre-

„contrele" pregătite 
antrenori vizavi de

de
să

Adrian VASILESCU

„TROFEUL FAIR-PLAY
Săli (Portul Constanța) pe 

cite 3 și. respectiv, 8 etape. 
Poate că cele două echipe, con
ducătorii sl antrenorii lor, vot... 
redescoperi — Intre timp — ade
văratul fotbal, od ta 11.

■ Șl la Întâlnirea dintre bucu- 
reștenele Viscolii șl Abatorul a 
plouat cu eliminări, unul după 
altul 3 jucători luînd drumul 
vestiarelor. Înainte ca meciul să 
se fi Încheiat. Este vorba de 
Râdulescu sl Caliann (Abatorul), 
care au fost suspendați pe cite 
una sl, respectiv, două etape si 
de Ungureanu (Viscofil), care 
nu va juca 4 etape. Șl, ta raport 
cu faptele, nu se poate spune 
câ sancțiunile au fost prea as
pre...
• La fel, Intr-un med al 

..speranțelor*, cel dintre Cor vinul 
Hunedoara șl Rapid București, 
s-au Înregistrat 3 eliminări. în
tr-un asemenea meci speranțele 
noastre erau cu totul altele I A- 
vram $1 Pop (Rapid) au fost 
suspendați pe dte două etape, 
Iar Burlan (Corvinul) șl-a pier
dut orice... speranță de a juca 
4 etape, din cauză că șl-a lovit 
adversarul, de fapt partenerul de

SPORTUL"
Cele 18 cartonașe galbene înre

gistrate in etapa a 14-a a Divi
ziei „A* au produs modificări la 
cel doi poli al clasamentului 
„Trofeul fair-play Sportul*. F.C. 
Olt a revenit în frunte, fosta 
lideră — Politehnica Timișoara 
— coborînd o treaptă iar In si.b- 
sol Chimia Hm. Vîicea a preluat 
„lanterna* de la Politehnica laș'.

După 14 etape, 
„Trofeului fair-play 
prezintă astfel :

clasamentul 
Sportul" se

1. STEAUA 14 12 0 2 35- 5
X F.C. Argeș 14 10 1 3 21- •
3. S.C. Bacău 14 8 3 3 22- 9 19
4. Gloria-Luc. 13 8 2 3 24- 8 18
A Dlnarno 14 6 5 3 17- 8 17
8. Universitatea 14 6 3 5 20-12 18
7. Sportul stud. 14 6 3 5 15-12 15
1. F.C. Olt 14 6 3 5 15-13 15
». „Poli* Timiș. 14 6 2 6 12-17 14

18. A.S.A. 14 4 5 5 17-15 13
11. Corvinul 14 6 1 7 17-17 13
12. FCM Brașov 13 6 1 6 18-24 13
13. Rapid 14 4 3 7 9-16 11
14. F.C. Bihor 14 4 2 8 19-24 10
15. Chimia 14 4 2 8 8-23 10
18. F.C. Bala M 14 2 3 9 13-23 7
17. Jiul 14 3 1 10 9-33 7
18. Poli. Iași 14 3 1 10 9-34 7

1. F.C. Olt 260 p
255 p2. „Poli44 Timișoara

3— 5. A.S.A. Tg. M. 250 p
F.C. Bihor 250 p
Gloria Buzău 250 p

6— 7. Corvinul 240 p
F.C. Baia Mare 240 p

8— 9. F.C. Argeș 235 p
Univ. Craiova 235 p

10—12. Rapid 230 p
S.C. Bacău 230 p
Steaua 230 p

13—15. Dinamo 220 p
F.C.M. Brașov 220 p
Sportul stud. 220 p

16—17. Jiul 215 p
Politehnica Iași 215 p

18. Chimia Rm. Vîicea 205 pJack BERARIU

mai pot 
tragert 

cest an. 
iniei

dubu- 
Bncu- 

nr. rt

(Buzău),

posibilitate» particip anțllot a* 
obțină importante câștiguri In 
autoturisme „DACIA 1300*. bani 
sl excursii In R.S. Cehoslovaci 
Biletele de 23 lei participi la 
toate extragerile.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 30 NOIEMBIRE. EXTRAGE
REA I : «0 25 86 89 84 32 «3 17 «2 i 
EXTRAGEREA A ll-o : 38 88 55 10 » 
27 73 4 80 ; FOND TOTAL DE 05-



Voleibaliștii de la Steaua In „Cupa cupelor" SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
„DORIM SĂ NE CALIFICĂM IN TURNEUL FINAL"

La ora cind apar aceste rin- 
cluri numărătoarea inversă pen
tru startul echipei Steaua in 
competiția continentală de vo
lei „Cupa cupelor" aproape că 
s-a terminat, reprezentanta ță
rii noastre urmînd să întâl
nească in cursul acestei seri, 
la Cannes, echipa cu același 
nume (medul tur). înaintea 
plecării in Franța, am găsit 
lc tul Stelei la Sala ..Agrono
mia" (aici unde este prvgrama- 
tă partida-retur) efectu'nd una 
din ședințele de pregătire in
tense, sub supravegherea an
trenorului principal Gyn la 
Bartha și a „secundului" său 
Virgil Dumitrescu. • Deci. te- 
varășe Bartha, iată-v* foarte 
aproape de diLeila confruntare 
cu formația A.S. Cannes— * 
„T .tr-adevăr, ne așteaptă o 
confruntare dificilă de-rareee. 
in primul rind nu știm oiște 
despre echipa franceză, singu
rele noastre repere fiind doar 
trăsăturile generale ale voleiu
lui francez, observate la edi
ția de anul trecut a Campio
natului european. S-ar pățea

• Primul joc, asta scări
ca AS. Cannes să fie un sex
tet* foarte bun sau foarte slab. 
Indiferent insă de aceasta, vreau 
să precizez că ne-am pregătit 
eu foarte multă atenție pe 
toate planurile, din mers cum 
s-ar spune; mai intfi. in jo
curile din primul turneu (al 
primei grupe valorice) al Di- 
viri-i -A“. unde cele mai eloc
vente concluzii au fost trase 
după meciul cu campioana țâ
rii. Dmamo ț apoi, in ședințele 
pregătitoare ce au urmat. In 
care am finisa: problemele de 

r. Mte :a:::c". • 
Tetoji. pe re ați insistai T • 
.Vedeți dr, „sextetul" nostru 
are o me-ie de vtrstă de apro
ximativ 23 de ani. de aid de- 
curgind și o anumită lipsă de 
maturitate, apărată uneori ia 
jocurile tari, acea lipsă de 
coccentrare marunâ. permaneu- 
ti -i ț reluarea servlctaM și gru
parea e&deată a blocajului. Pe 
aceste laturi am i-sirtat toarta 
ma —■ • Ia sfîrsit, eu ta (ia
duri abordează Steaaa actual»

in franța co A. s. Cannes
ediție a „Cupei cupelor" T • 
.Fără discuție, cu arzătoarea 
dorință de a reedita succesul 
din anii 1981—82. cind ne-am 
calificat in turneul final dis
putat in Belgia și in care am 
ocupat locul 3. Macavei, Iones- 
cu și Mina, singurii care au 
jucat atunci in actul final al 
compet ției continentale, ca și 
ceilalți tineri dia noul val, 
Dascălu, Șaica, Pralea, Pen- 
teiescu. Constantin, Spinu, Să
niuță etc., sint deciși să lupte 
cu ardoare pentru ea șansele 
de calificare să suridă echipei 
noastre. Realizarea acestui fru
mos obiectiv ar insemna acu
mulări la capitolul experiență 
internațională, ceea ce s-ar răs
frânge pozitiv atit pe planul 
loturilor naționale — pentru că 
Steaua dă actualmente 6 ju
cători la echipa ,.A" și 4 la 
tineret — dt și la nivelul cam
pionatului intern, unde dorim 
ca meciurile cu Dinamo să fie 
ctt mal disputate și la un înalt 
nivel spectacular".

Turneele Diviziei „A“ feminine de volei
Stei inn TRANDAF1RESCU

• TOKIO. 3« (Agerpres). — 
în Concursul special pe anarate 
din cadrul competiției interna
ționale de gimnastică de la 
Tokio, Ecaterina Szabo (Ro
mânia) s-a clasat De locul intil 
la bîmă cu 9,90. urmată de 
Bettina Schieferdecker (R.D.G.) 
— 9,80 si Irina Baraksanova 
(U.R.S.S.) 9,70. La sol, Eca
terina Szabo s-a situat pe locul 
doi cu 9,85, precedată de Elena 
Șușunova (U.R.S.S.) — 9,90,
care a cîștigaț si la sărituri cu 
9,75. Hana Ricna din Ceho
slovacia a ocupat primul loc la 
paralele cu 9,90. In concursul 
masculin japonezul Shinji Mo- 
risue a cîștigat trei anarate: 
bară fixă — 9.95. sărituri — 
9,75 și paralele — 9,90. La sol 
a terminat învingător U Ning 
(R.P. Chineză) — 9,90. la inele 
Iuti Balabanov (U.R.S.S.) — 9,85 
și la cal cu minere Sylvio 
Kroll (RD.G.) — 9,80.

VARȘOVIA, 30 (Agerpres). — 
în sferturile de finală ale pro
bei de simplu femei din cadrul 
turneului international femi
nin de tenis de la Varșovia, 
jucătoarele românce au obținut 
victorii : Aurelia Gheorghe a 
învins-o cu 7—5. 6—2 pe Eva 
Jeredetkaia (Polonia), iar OtllU 
Pop a clștigat cu 6—2, 1—6,

6—2. la Iva Kriatova (Bulga
ria). Alte rezultate : Regina 
Marsikova (Cehoslovacia) — 
Elisabeta Jabolitkaia (Polonia) 
5—7. 6—1. 6—2 : Nora Bra-
cikova (Cehoslovacia) — Mo
nica Banek (Polonia) 6—2. 6—l
• BERLIN. Selecționata de 

hochei a țării noastre, aflată in 
turneu în R.D. Germană, a sus
ținut o partidă cu nrima repre
zentativă a R.D.G.. componen
tă a grupei „A" a C.M. în jo
cul disputat joi seara, la Ber
lin. victoria a revenit la limită 
gazdelor : 4—3 (1—1, 1—1. 2—1). 
Asa după cum ne-au relatat 
colegii de la ..Deutsches Sport 
Echo" echipa română a lăsat 
o bună impresie prin tehnici
tate și omogenitate tactică con- 
duclnd cu 1—0 (min. 5) si men- 
ținînd un scor egal pînă în ulti
mele 10 minute. Au înscris i 
Frenkel, Kuhnke. Bolke. I’ro»- 
ehke — R.D. Germană. Cazaca 
2. E. Antal — România, Meciul 
a fost condus, la centru da 
arbitrul cehoslovac Jaromir 
Gottwald.

meridiane

irâlWf: OIUMI Șl flRUL C.S.Ș. COWIAIJA ÎSCEP SĂ ÂP)RĂ SURPRIZELE IA OIIMPIADA Dt ȘAH CAMPIONATE, ȘTIRI

BACAU, 38 (prin telefon). Două 
echipe se detașează clar ta acest 
prim turneu al plutonului frun
taș al Diviziei ..A“ remittee se
volei : Farul CSȘ Constanța 
Dinamo, singurele nelnvmse
acum șl al căror med dzn

I»
;-a

tias* doar sțdanța gltaseans* 
Cztetxua ltar.il. o lansoură de ta 
ani. In iiiizu' meri a. -o.--.-—■u

DL I. 4- Gaxfieăe au sentul de
etapă se anunță extrem de atrao-
tlv și echilibrat. Și la cea de-a 
treia zi echipa iiu~‘1nți fă con
dusă cu aceeași vervă șl mteU- 
gență de Dcinița Popescu, care 
trece astfel In fruntea topclte 
coordonatoarelor, șl i—boldită de 
avîntul juvenil al— veteranei Ma

a a luptat iot t-repoX
-ete Sădnd. ta riadul «ar. cel 
mal bou joe al turnetdta. Bo-

Cufuveauu F trtaa V efieu. tar de

ria Enache. a surclasat por st 
simplu pe Chimia Rm. Vilcea cu 
3—0 (3, 9, 3). întregul sextet tri
mis In teren de antrenorul Oc
tavian Dimofie — din care au
mai făcut parte, alături de cete 
două jucătoare taer.ționate. B- 
lena Piron. Marinei* Neaeșa. B- 
lena Cocoș și Mirela Cazangiu — 
a acționat coerent, ia perma
nentă mișcare, arătind o pregă
tire deosebită.

Partida următoare. CSC Calați 
— Universitatea Craiova. termi
nată cu scorul de 3—1 (IX —X 
S, 13) a fost mal echilibrat*, dar 
jocul practicat de cele dooă e- 
chipe nu s-a ridicat la ntveta! 
cerințelor, -apărătoare au apărut 
mal ales c ilațiile ambelor com
batante nu numai de la ou set 
la altul, d șl pe parcursul ace
luiași seu Astfel, dap* ee au 
dominat primul set, gălățencete 
au fost puse la net* inferioritate 
in următorul, tar la setul pe
tru. dup* ce au condus eu 
10—2 s-au văzut conduse ta ria
dul lor cu 13—11 1 Merită esudeo-

Bvccxxșn. Pdssni joe em 
sata Raped u-u avut valențe sen- 
roce sau spectaculare deouettte. 
Dour Vtariea Geapuaa dm for
mația ccnstănțeaaă a jucat ceva 
mal aproape de ceea ee ar fl tre- 
bun șt astfel formația Căina pe» 
.n-a pus probleme" deosebise 
-•---- : - ' - •:
CS M Llăertasea să ctșuge ușor : 
3—• (4. ix M). firesc pentru e* 
Mirela Popov.du, cea mal hrota 
jucătoare de pe teren, s-a deta
șat șt ta taxele de apărare, sta
turi de Anca Beția șl Doina 
Bisefain. șl ele tair-o zi burta Ia 
al doilea med. visul frumos al 
elevelor de la CS $ Explorata 
Caransebeș n-a durat dedt sa 
set —primul —. apo* nacăra
rssie. care s-a Ir.rlâzît ceia mal

SAXONTC, 3S. A zecea ri a 
CXrmptartrl de saă a fost parc*, 
scruta surprtzrior. Ee au race- 
put de ta luearea tatrerupteăor 
rna a »-* rund*, ta care tders 

■— necha măscuite. ediioe 
C14S. a șuier- priza* mîrt»- 
gore. cvrrind ea 1.5—X» ta fata 
s~u-_rl AVA. ectat* pta* a- 
cum doar prinse cut -Oder» ta- 
tt-eeertL

Bczultasete mal perna scoctars 
aa coctlauat si P« tabelul run
de» următoare, a 14-a. Dta pă- 
caiic. prmtrț acestea au fiimrut 
M otit ale IztCnlrUoe sustmut* 
de reprezentanții tării r.oastre 
Ls f—rr echipa Romtnlei a 
fost temecut* de justețe de BJ". 
Căiaeză (1—2). nereușlad dectt 
două recuze; pria Margareta 
Mur-esan ta Ltu SheLaa si Dana 
tata â* Zaao Laa. tar Eisabe- 
;a Pochrecuade p-.erzfnd la Jaa- 
«ee-t Iu.~uta* a fost si formația 
soasmă masosilsA. ta tata A»- 
tbri. eu lS—2 4 tu.:r-un med cu 
adevărat dramatic. M Sub* a 
ctaugat spectacujae (ta 2» de mu
tări n partida cu A. Miles, dar 
perdanU au lost FL Gheorghiu la 
J. Muaa si M Ghcad* ta J. Spe- 
e~m.»T Egalitatea părea c* va fi 
restabilita de TU. Ghltescu. care 
tatrerupsese cu araataj ta J. 
Mestai. dar lat* c* sahistut bri- 
taate a găsta o rurprlazătoare 
cate de remlz* salvbrdu-se pria 
șah etern 1

la alte med uri ate runde» a

18-a. la feminin, s-au Înregistrat 
■ermâ".oarele rezultate: Polonia — 
Bulgaria LS—14 U.XS.S. — in
dia 3—9. KF.Q. — Spania 
XS—«A Ungaria — Grecia 2—8 
(1). Iugoslavia — Anglia 1—8 
(Z). S.V..A — Franța 3—0. Elve
ția — islanda 2—1, Cuba — ca
nada 2.5—8.5. Clasamentul prime
lor locuri: 1'K.S.S. u n. Bulga
ria X I p. E.P. Chinez* șl R F.G.
— 19* p. Eomănla 1» p. Unga
ria 1» p (1). S.UA. îg p. Olan
da 17J n U).

In turneul masculin: U.ILSA.
— Bulgaria 3—1. Suedia — Iu
goslavia 1.5—1* ft). S.UA — 
Ungaria LS—1*. Spania — O- 
landa 2—1 (1). Islanda — B.P.
Chineză 1.5—4.5 (Z). Cehoslovacia
— Franța 1—1 (2). R-F.G. — Fi
ii pi ne »—x Columbia — Cuba 
1—3 O. Argentina — Brazilia 
3—X Clasament: V-R-S.S. a p, 
&UJU 2* p. Suedia 24* p a), 
Aațlu g Fillpins — 24.5 p. Iu
goslavia st Spania 24 p fl). 
Eomănla. l'cgaria șl Bulgaria — 
24 p. Islanda 23* p (2). LT.G. 
3* p.

Au Inoeput șl lucrările celui 
de-al SS-tea Congres ri.DX 
Printre propunerile prezentate fi
gurează șl organizarea Olimpia
dei de sah ta fiecare patru anL 
de către federația elen* de spe
cialitate. ta Salonic. Edițiile in
termediare ar urma s* tie or
ganizase ta alte țări.

ROMÂNIA - R. F. GERMANIA LA HANDBAL

TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM * S-a

lat raliul Marii BrttarJl cu vte- 
toria cuplur.il Vatapco — Har- 
ryman (Finlanda — Anzlia). Bate 
ultima proba a CM. 1: .1 li
nii clasament este ormltard: L 
Stlg Blomq.-st (Suedia) 123 p, 
X Hanna MlkkoU (Finlanda) :M 
p. X Markka Alen (Finlanda) M 
p. 4. Ari Vatanen (Ftetanda) M 
p; mardi 1. Audi 13» o- X Lan
cia IM p. X Peoeeot 74 P. i- 
Toyota 6i p. S. Roiault ÎS p.

BASCHET • Preliminară r w 
(masculin): la Ie.usalim: Israel
— Anglia S5—77; la Kaney: 
Franța — Pc oaia 81—74. ta I*- 
tanbul: Turda — RJ.G. >5—44 
la Praga: Cehoslovaca — Eve- 
țla .“l—«3. la Sofia: Bulgaria — 
Grecul M—91. la Zalaegerszeg: 
Ungaria — Belgia 91—M (dup* 
prelungiri).

BOX * Japonezul Jlno Wata
nabe. campion mondial ta su- 
per-musc* (W.B.C.) si-a apârat 
cu succes titlul dispunlnd de 
thaEandezul Pbayao Px>laraX 
prin oprire in rep. a 11-a. la 
Kumamoto c Englezul Tony 
Sibson s!-a apărat titlul euro
pean la cat. mijlocie dispunlnd 
la puncte de conaționalul său 
Mark Kaylor. In gala de ta 
Wembley.

HANDBAL * „Cupa polar*", 
la Oslo: Norvegia — Israel 20—1», 
Islanda — Italia 25—15.

ȘAH • Partida a 29-a a me
dului pentru titlul mondial, din
tre Anatoli Karpov si Garri Kas
parov a fost amînatâ la cererea 
lui Kasparov.

tents a Rezultate din ..inter
naționalele" Australiei, la Mel
bourne : feme! : Navratilova — 
Platek 6—2, 6—1, Amlach —
Mould 6—3. 7—5. Shriver — Va- 
nier 6—2, 6—1. Temesvari — Wade 
4—6, 6—0. 6—2 Sukova — Bales- 
trat 7—5. 6—2; bărbați: Nystrdm
— Dowdeswell 6—i. 6—1. 6—4,
Davis — Lewis 6—4. 6—2, 6—v, 
Simonsson — Meclr 7—5, 6—2.
7—5, Sadri — Lloyd 6—4, J—6, 
4—6, 7—6, 6—3 Lendl — Scanlon 
4—8. 6—4. 6—4. 6—1, Gonzales — 
Gerulaitls 7—6 6—4, 6—1.

grea, a treest ta cXaa jocului pe 
care l-a dstlga* eu 3—1 (—ix
1X9 Ev-.d-=tia*e : Crisztaa 

Daneela laeaU st V mii na 
Bujor CT3 Crtsuna Floreâ. Ftort- 
ea Tlztasăe șt Claadta Tăzucu 
(ExJ- ta uiumul med. cel din
tre Cateatatarul « Rapid. edU- 
pele nefnTinse pint acum. lr.tr-ua 
med Olrz. al arab:;; jor. a dsdgat 
Calcalatcrul cu 3—1 (IX x —IX 
—IX IZ).

rXOGllMIL ; Sîmblta. de ta 
ora 1SJ» : Oătapex — Catrutatu- 
ruL Explormia — Rapid și CSM 
— Flacăra roșie ; duminlc*. de ta 
ora 9.3» : Flacăra roșie — Chim- 
pex. Rapid — CSM *t Caleutato- 

1 'Modesto FERRAR1NI

(Pratxre dta Oig l)

minute (S—6. nun. 16). Din *- 
cest moment echipa română 
s-a desprins, s-a „dus" la două 
goluri avantaj (8—8. min. 19) 
și apoi chiar la 4 goluri (11—^7. 
min 28). Oaspeții n-au renun
țat la luptă nici in repriza se
cundă cind .conturile" păreau 
Încheiate (au recuperat, de 
pildă, spectaculos de la 8—13 
la 11—13 min. 37 sau de la 
12—17 la 15—17 min. 52 !), dar 
dirzenia in apărare și forța 
de atac (foarte bun In acest 
med Marian Dumitru) au dus

echipa noastră la o victorie 
muncită, grea și prin aceasta 
cu atit mai frumoasă.

Au marcat : Marian Dumitru 
7, Vasile Stingă 7. Berbece 2, 
Porumb și M. Voinea 1 —
România. Wunderlich 5, Neit- 
zel 2. Paul 2, Schwenker l, 
Dorhoffer 2. Roth 1, Fîtzeck 
1 și Meffle 1 — R.F. Germa
nia. Au condus eu scăpări, În
găduitori uneori față de jocul 
prea dur, Peter Szendrey și 
Csaba Somhegy — Ungaria.

Meciul revanșă are loe mîi- 
ne, la ora 17,45, in Palatal 
Sporturilor și Culturii.

• Ia preliminariile C.M.. ta
acest an se mal dispută uraiâ- 
toarele meciuri: Bulgaria —
Luxemburg (gr. a 4-a, la 5 de
cembrie), Franța — R.D. Germa
ni (gr. a 4-a, la 12 decembrie). 
Malta — B.F. Germania (gr. a 
2-a. ta 16 decembrie). Grecia — 
Belgia (gr. 1. La 19 decembrie). 
Albania — Belgia (gr. 1, la 23 
decembrie) șl Cipru — Olanda 
(gr. a 5-a, la 23 deoembrle) Dia 
lotul Franței pentru partida cu 
R.D. German* printre selecțio
nați se află: Amoros, Bossia, 
Genghlnl, Giresse, Platini, Țiga
na. BeUone, Stopyra.
• Tragerea la sorti a meciuri

lor din sferturile de final* ala 
cupelor europene (care vor avea 
loc ta primăvară) va fl efectua
tă la 14 decembrie, la zdrlch.
• Antrenorul vest-german 

Jupp Derwall, care conduce, ta 
prezent, echipa turc* Galatasa- 
ray a fost ales In Comisia teh
nic* a federației din Turcia. Re
cent. Derwall a anunțat că na 
va accepta această funcție pan- 
tru simplul motiv că nu cunoaș
te valoarea jucătorilor din a- 
ceast* tar5.
• Comitetul de organizare ai 

C.M. a stabilit ca meciurile tvr- 
neulul final din Mexic, s* încea
pă ta orele 13 șl 16 (ora Mexi
cului) care corespund cu ora 26, 
șL respectiv, 2L ora Românie».
• Echipa Guarani, noua cara- 

pioan* a Paraguayului, alături 
de formația Cerro Porteno va 
participa ta „Cupa Llbertado- 
res".
• Roberto Utarta (Real Sode- 

dad) a Înscris cel de al 100-lea 
său gol In meciul de campionat 
cu Zaragoza. O performant* tru- 
moasâ pentru un jucător eare 
are doar 24 de anL
• Celebrul regizor Franco ze- 

flrelll, un mare pasionat al tot- 
baluluL a asistat duminică ta 
meciul dintre Fiorentina — Mi
lan (1—1). declartnd: „brazilianul 
Socrates este pentru mine un 
geniu al fotbalului"
• Meciuri amicale: Tottenham 

— Australia 3—2; Kenya Leo
pard* — NorrkSplng 3—2. Young 
Africans — Norrkoping 0—5.

a în „Cupa Europei centrale") 
Bekescsaba — A talan ta 1—2 
(8—1). ________

a\.«; . t, .
5*

Caleidoscop ,,IN VINCIB ILirk...

i

i

i

Sportul este o activitate care are, în mod 
obișnuit, un Învingător *i mal mulți în
vinși, cazurile de „invincibilitate* fiind ex
trem de rare, ma* ales în zilele noastre 
cind există mai mulți candidați, de forțe 
egale, la șefia unei probe, a unei categorii 
de greutate chiar a unei discipline spor
tive.

Ediția de față a „caleidoscopului" o de
dicăm acelor sportivi care au obținut un 
șir mal mare de succese, într-o perioadă 
de timp îndelungată...
• Marea noastră campioană Iolanda Ba- 

laș-Sdter, de la J.O. de la Melbourne (1 de
cembrie 1956) cînd s-a clasat a cincea șl 
pînă In 1967, la 18 iunie, cînd a abandonat 
activitatea competițională (la „internațio
nale", încă nerefăcută după un accident, a 
sărit doar 1,68 m, clasîndu-se a doua după 
Dagmar Melzer — R.D.G. cu 1,71 m), a
clștigat toate cele peste 200 de concursuri 
de săritură în înălțime la care a luat parte, 
între care J.O. de la Roma șl Tokio, C.E. 
de la Stockholm șl Belgrad, J.M.U. de la 
Paris. Torino, Sofia etc. în acest Interval 
de peste 19 ani a stabilit 14 recorduri mon
diale șl a dominat proba de 
autoritate suverană î

© Boxul ne oferă mal multe 
„invincibili". Unul este cel al 
Marciano (născut la 1.9.1924

înălțime cu
exemple de 
lui Rocky 
— mort la

31.8.1969). A fost campion mondial al grei
lor. Din 1952 (victorie prin k.o. rep. 13 asu
pra lui J. J. Walcott) și pînă în 1956, cind

a abandonat boxul, a susținut 49 de me
ciuri, toate victorioase. Și-a apărat de șase 
ori titlul de campion al lumii. Al doilea 
exemplu nl-1 oferă tot un „greu", Larry 
Holmes pînă mal deunăzi campion mondial 
al W.B.C., în prezent campion al I.B.F. 
Holmes are în palmares 45 de meciuri, 
toate ci ști ga te, și dorința sa este sâ-l în
treacă pe Marciano...

Și pentru că tox sîntem pe... ring, să-1 
amintim și pe Mark Breland, campion 
mondial și olimpic la cat. semimljlocie, 
care a susținut 111 meciuri, dintre care a 
cîștigat. . 110 !
• Judoka japonez Yasuhiro Yamashita 

este apreciat de toți specialiștii ca cel mal 
valoros practicant al acestui dinamic sport, 
în ultimele decenii. Yamashita a cîștigat 
de mai multe ori titlul de campion al lu
mii la categoria grea și la open, iar la re
centele Jocuri Olimpice n-a avut nici un 
fel de dificultate pentru a cîștiga medalia 
de aur, de campion al categoriei open, a- 
dică, de fapt, la toate categoriile. în finala 
olimpică de la Los Angeles, Yamashita l-a 
învins prin ippon pe egipteanul Rawshan. 
De altfel, el a cîștigat înainte de limită 
toate întîlnirile susținute la J.O.

Yamashita, în vîrstă de 29 ani șl cîntă- 
rind 140 kg, deține un autentic record de 
victorii : 198 succese consecutive din 1977 
încoace. El ar fl trecut, pînă acum, poate, 
de 200, dar accldentîndu-se la Los Angeles, 
a fost nevoit să-șl întrerupă activitatea șl

MUnoori ea insumi am fost surprins 
cum se schimbi prin antrenament. ta 
cițiva ani, toate calitâțile umane".

PAAVO NURMI (1897—1973), 
atlet finlandez, a deținut 22 recorduri 
mondiale in alergâri de semlfond fond

să urmeze un tratament de clteva săptă- 
mlnL O va face însă slntem siguri, dt de 
curlnd...
• Dr. Reiner Klimke (48 de ani) este li

nul dintre veteranii de astăzi ai sportului 
călare, un reputat specialist al atit de di
ficilului dresaj. Om calm, foarte calculat, 
răbdător, iubitor al inteligentului patruped 
pe care-1 pregătește pentru concurs, Klimke 
a repurtat o serie impresionantă de succese 
In arena olimpică. A fost, spre exemplu, 
campion cu echipa R.F.G. în 1964 — 2558 p, 
în 1968 — 2699 p, in 1972 — 5155 p, în 1976 - 
5155 p șl anul acesta — 4955 p. La Los An
geles, pentru prima oară, dr. Klimke a ob
ținut șt medalia de aur în întrecerea indi
viduală, cu calul Ahlerich, totalizînd 1504 p.
• Fostul recordman mondial la aruncarea 

greutății Parry O’Brien (a corectat de 16 
ori recordul între 1953 și 1959, dudndu-1 de 
la 18,00 m la 19.30 m) a obținut 115 victorii 
consecutive. Și tot așa hurdlerul Edwin 
Moses care s-a apropiat de 110 victorii con
secutive la 406 m garduri.

Romeo VILARA
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