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NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘAA V

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA I

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN NORVEGIA

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut, vi
neri, 14 noiembrie, la Oslo, 
convorbiri oficiale cu 
ministru al Norvegiei, 
Nordli.

In prima parte a convorbi
rilor s-a făcut un schimb de 
păreri în legătură cu unele 
probleme ale vieții internațio
nale actuale.

Subliniindu-se că în majorita
tea problemelor internaționale 
România și Norvegia au pozi
ții identice sau foarte apropia
te, a fost exprimată hotărirea 
celor două țări de a conlucra 
tot mai activ pc arena mon
dială in vederea înfăptuirii de
zarmării și, in primul rind, a 
dezarmării nucleare, pentru pro
movarea destinderii, înțelegerii 
și păcii, pentru soluționarea 
constructivă a tuturor proble
melor ce confruntă astăzi ome
nirea.

In continuare, în cadrul con
vorbirilor a fost examinată o 
sferă largă de probleme pri
vind stadiul actual și perspec
tivele relațiilor bilaterale.

Relevîndu-se rezultatele ob
ținute in promovarea colaboră
rii bilaterale s-a apreciat că 
economiile României și Norve
giei prezintă posibilități mult 
mai largi pentru sporirea schim
burilor economice și intensifica
rea cooperării in producție in 
ramuri importante — construc
ții navale, industria chimică, 
extractivă, a minereurilor, pre
cum și in alte domenii, valori- 
fieîndu-se, astfel, cit mai efi
cient potențialul econom.e 
continuă creștere al 
țări.

S-a subliniat, de 
cord, că dezvoltarea 
și cooperării româno-norvegienc 
in domeniile economic, tehnieo- 
științific și cultural corespunde 
intereselor de progres ale celor 
două țări și popoare și servește 
totodată cauzei destinderii, secu
rității și păcii in Europa și in 
lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

★
în prezența președintelui Re

publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, și a 
primului ministru al Norvegiei, 
Odvar Nordli, vineri s-a des
fășurat ceremonia semnării u- 
nor documente oficiale privind 
dezvoltarea relațiilor româno- 
norvegiene.

Ceremonia a avut Ioc la scurt 
timp după încheierea convorbi
rilor oficiale dintre președintele

Oslo, 
primul 
Odvar

ln
celor două

comun a- 
colaborării

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru al Norvegiei, 
Odvar Nordli.

In urma dialogului la nivel 
inalt s-a adoptat un comunicat 
in care sint consemnate rezul
tatele fructuoase ale vizitei e- 
fectuate în_ Norvegia 
ședințele 
România, 
Ceaușescu,

de pre-
Republicii Socialiste 

tovarășul 
împreună

Nicolae 
cu to

varășa Elena Ceaușescu, ale 
convorbirilor U nivel inalt pur
tate in aceste zile la Oslo.

In Încheierea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Odvar Nordli 
au ciocnit o cupă de șampanie, 
s-au felicitat reciproc pentru 
rezultatele rodnice ale vizitei, 
ale convorbirilor purtate.

*
Vineri Ia prînz, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat firma „Det Norske Ve
ritas", instituție de cercetare, 
testare și expertizare in mate
rie de proieote și tehnologii in
dustriale-

Intre firma norvegiană, care 
are o reprezentanță in Româ
nia, la Galați, și întreprinde
rile noastre constructoare de 
nave s-au stabilit ln decursul 
anilor relații de colaborare.

★
14 noiembrie, pre- 

Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae 

re-

Vineri, 
ședințele 
România, 
Ceaușescu, s-a intilnit cu 
prezentanți ai cercurilor indus
triale și economice norvegiene.

Răspunzind invitației, a luat 
cuvintul președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Intilnirea* s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, carac
terizată de dorința de a pro
mova relații cit mai ample în
tre cele două țări, o colaborare 
tot mai fructuoasă intre Româ
nia și Norvegia.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte, vi
neri, la un dineu oferit in o- 
noarca lor de guvernul Norve- 
gieL

La dineu au participat Ma
iestatea Sa regele Olav al V- 
lea, Altețele lor prințul moș
tenitor Harald și prințesa re
gală Sonja, prințesa Astrid, 
doamna Ferner.

In timpul dineului, care a 
decurs tntr-o ambianță de caldă 
cordialitate, premierul Odvar 
Nordli și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.
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Miine, etapa a XV-a a Diviziei „A“ de fotbal

PROCADUELUL VECHIULUI CUPLU V. STĂNESCU
• Pe „Steaua", F.C. Baia Mare, în căutarea simpatiilor pierdute... • La Timișoara, 
Lucescu în urmărirea liderului, Păltinișan luptă pentru „supraviețuire"... © La lași. 
Progresul a mai cîștigat cîndva dar... © La Bacău, un ac pentru cojocul lui Giu- 
chici ? • Pe „Republicii", Sportul studențesc fără jumătate de echipă I • La Tg. 
Mureș, Fanici va încerca desprinderea — la „golgeteri" — contra... lanternei • La 
Brașov, F.C.M. speră să repete, cu Dinamo, victoria din partida cu campionii • La 
Craiova, Universitatea, Pigulea și... cele 20 000 de tranzîstoare de la Brașov © La 

Cluj-Napoca, între Cîmpeanu II și F.C. Olt (locul patru „la deplasare").

CLASAMENTUL
L DINAMO 14 10 1 3 27- 8 21
2. Univ. Craiova 13 9 1 3 20-10 19
3. Corvfouf 14 8 1 5 30-20 17
4. F.C.M. Brașov 14 7 3 4 17-14 17
5. F.C. Argeș 14 7 1 6 24-14 15
4, Progresul Vulcan 14 6 2 4 22-25 14
7. A.S.A. Tg. M. 14 6 2 4 22-25 14
8. Chimia 14 6 2 4 18-24 14
9. Jiul 14 6 1 7 21-18 13

10. „LT Cluj-Nap. 
F.C. Olt

14 6 1 7 15-17 13
11. 14 5 3 4 15-21 13
12. S.C. Bacâu 14 5 3 6 17-24 13
13. Steaua 13 5 2 6 15-14 12
14. Polit. lași 13 5 1 7 19-19 11
15. Sportul stud. 14 5 1 3 14-21 11
14. F.C. Baia M. 14 5 1 8 17-23 11
17. „Poli- Tîm. 13 4 2 7 9-14 10
18. F.C.M. Galați 14 5 0 9 20-29 10

București :

Timișoara : 
lași : 
Bacău :
București :

Tg. Mure; : 
Brașov :

PROGRAMUL ETAPEI
STEAUA - F.C. BAIA MARE

(stadion Steaua)
POLITEHNICA
POLITEHNICA
SPORT CLUB 
SPORTUL STUD.
(Stadionul Republicii — ora 13)
A.S.A. - F.C.M. GALAJI
F.C.M. - DINAMO
(repriza a 2-a va H televizată)

UNIVERSITATEA - CHIMIA RM. VILCEA
„U" - F.C. OLT

meciului Sportul studențesc — F.C. Argeș, cele-

- CORVINUL
- PROGRESUL-VULCAN
- JIUL
- F.C. ARGEȘ

Craiova : 
Cluj-Napoca :

Cu excepția 
lalte partide vor începe la ora 1*.

Duminica viitoare, pe stadionul Ciulești

RUGBYȘTII ROMANI Șl CEI FRANCEZI
PENTRU A 30 a OARA FAȚA IN FAȚA

direct cu rugbyștii francezi nu 
ne este favorabil ; de 22 de ori 
succesul a surîs adversarilor, 
jucătorii noștri obținînd victo
ria doar de 5 ori, alte 2 parti
de terminîndu-se la egalitate. 
41 de ani au alergat „rugbyștii 
din Carpați" după un rezultat 
pozitiv. El a venit finalmente 
(11—5) anevoios, dar cu atît mai 
strălucitor, acum 20 de ani, la 
5 iunie 1960, cînd o excelentă

„TROFEUL CARPAȚI" POARTA DE INTRARE
IN ELITA HANDBALULUI MONDIAL

PARIS, 14 (prin telex). Aseară 
a fost formată echipa de rugby 
a Franței in vederea meciului cu 
reprezentativa României, din ca
drul campionatului F.I.R.A. lată 
componenta echipei franceze : 
fundaș : Blanco (Biarritz) ; trei- 
sferturi : Pardo (Bayonne), Ben- 
tranne (Bagneres), Mesny
(Grenoble), Bustaffa (Carcasso
nne) ; mijlocași : Vivies (Agen), 
Elissaide (La Rochelle) ; înain
tași : Fauvel (Tulle), Joinel 
(Brive), Rives Toulouse) — Car
pentier (Lourdes), Maleig (O- 
loron) — Paparemborde (Pau), 
Dintrans (Tarbes), Wolff (B4-
ziers). Rezerve : Herrero (Nico), 
Dubroca (Agen), Lacans (B4- 
ziers), Vachier (Avignon), Fort 
(Beziers). Gabemet (Toulouse).

între marile competiții inter
naționale tradiționale ale hand
balului, „Trofeul Carpați" se 
află la loc de frunte. Desfă- 
șurindu-se cu regularitate și 
reunind an de an principalele 
forțe ale acestui sport, între
cerea și-a căpătat un renume 
de invidiat în lume. De marți 
pînă duminică, noua sală din 
Rm. Vilcea (capacitate 2 500 de 
locuri) găzduiește cea de a 
XX-a ediție, jubiliară, _a „Tro
feului Carpați" la handbal fe-

Pompilie Borș (cu balonul) speră să joace, duminica viitoare, 
pentru prima dată intr-un meci cu Franța. Foto : Ion MIHĂICĂ

Duminica viitoare, pe stadio
nul Giulești, rugbyul româ
nesc va atinge punctul culmi
nant al anului : tradiționa
lul meci — din cadrul campio
natului F.I.R.A. — cu redutabi
la echipă a Franței, una din 
puterile pe deplin consacrate 
pe harta din ce in ce mai des
fășurată a balonului oval. Me
ciul coincide și cu o cifră ro
tundă : 30. Intr-adevăr, de 29 
de ori pînă acum — începînd 
din 1919, anul de debut pentru 
echipa noastră națională pe a- 
rena internațională — rugbyștii 
„tricolori" ai celor două țări au 
stat față-n față, ceea ce confe
ră sportivilor francezi cali
tatea de a fi cei mai statornici 
parteneri de Întrecere ai rug- 
byștilor din România. Ce alt 
argument mai bun decît faptul 
că din cele 135 de meciuri din 
palmaresul echipei noastre na
ționale (cifră care va fi înscri
să, in dreptul întîlnirii din 23 
noiembrie, decisivă — mai mult 
ca sigur — pentru soarta actua
lei ediții a campionatului euro
pean) aproape un sfert s-au 
disputat in compania rugbyști- 
lor francezi 7

Sigur, per total, palmaresul

: ....... i
| CELE MAI MARI COMPETIȚII SPORTIVE | I DINTRE OLIMPIADE

echipă românească, animată de 
cîțiva sportivi de excepție 
(Viorel Moraru, Radu Demian, 
Valeriu Irimescu ș.a.), cunoștea 
„ziua de glorie a rugbyului 
românesc", răsplătind astfel 
eforturile admirabile ale mai 
multor generații și demon- 
strînd că în România se prac
tică un rugby de cea mai bună 
calitate. Doi ani mai tîrziu, pe 
același primitor stadion „23 
August", România cîștiga o 
a doua partidă împotriva Fran
ței (3—0), confirmînd prima 
impresie. Cele două rezultate 
egale, care au alternat cu vic
toriile, 5—5 la Bayonne (1961) 
și 6—6 la Toulouse (1963) au

Dimitrie CALLIMACH1

© De marți, în noua sală din 
minine jubiliare © Campioana 
mondială, R. D. Germană, Ungaria ți Danemarca, 

încercare" pentru noua reprezentativă a României
claie și Danemarca. Cu aceste 
echipe se vor întrece noua și 
tinăra reprezentativă a Româ
niei, precum și formația de 
tineret, cea care trebuie să de
vină rezervorul de titulare 
pentru prima echipă.

Momentul în care se dispută 
Întrecerea poartă și semnifica
ții aparte : după Jocurile Olim
pice de la Moscova și înaintea 
campionatelor mondiale 
pa 
(1982), 
construiesc 
„Trofeul 
un mijloc 
consolidare și 
team-urilor 
fruntea ierarhiei 
mondial, cea care aduce și ca
lificarea In turneul olimpic de 
la Los Angeles.

Este cazul reprezentativei 
Uniunii Sovietice, anunțată la 
acest turneu cu selecționata de 
tineret, învingătoare în campio
natul mondial rezervat catego
riei, cu cea a R. D. Germane,

minin. Valoarea competiției 
este augmentată, firește, de 
participarea celor mai puternice 
formații din lume : Uniunea 
Sovietică, campioană olimpică 
la Montreal șl Moscova, R. D. 
Germană, campioană a lumii. 
Ungaria, aproape permanent pe 
podiumul marilor întreceri ofi-

Gheorghița Oprea, conducătorul de joc al primei reprezentative 
a României, contribuie la eficiența echipei (așa cum eviden

țiază această fază) și prin forța ta de aruncare

Rm. VHcea, întrecerile ediției fe- 
olimpicâ, U.R.S.S., campioana 

„pietre de

(gru- 
valorică A) din Ungaria 

marile echipe își re- 
reprezentativele, 

Carpați" constituind 
de verificare, de 

omogenizare a 
care vor ataca 

handbalului

Hristnche NAUM

(Continuare In pag. a S-a)

(Continuare în pag a 8-a»
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CARTE • SPORT • CARTE • SPORT • CARTE
Centenarul MIHAIL SADOVEANU

„AVENTURILE ȘAHULUI44
Uriașa personalitate și opera 

monumentală a lui Mihail 
Sadoveanu au fost pe larg 
evocate în acest an cînd s-a 
serbat centenarul nașterii 
sale. Am dori, de aceea, să 
consemnăm un alt element al 
activității sale laborioase — 
vocația pentru șah, joc în 
care a deținut o forță de 
maestru și în care s-a consa
crat ca un eminent propa
gandist și organizator.

In 1926, Mihail Sadoveanu 
se număra printre sprijinito
rii cei mai fervenți ai înteme
ierii Federației Române de 
Șah. pentru ca din 1927 să 
devină directorul „Revistei 
române de șah“, pledînd cu 
pasiune pentru răspîndirea 
acestui joc care „singur poate 
să dea plăcere fără abrutizare 
și poate fi pus cu cinste a- 
lături de sporturile atletice". 
Dar, acestui joc, „născocire 
de inteligență, pură ca și 
numerele, armonios și inco
mensurabil ca și ele" i-a de- 
•dicat maestrul inegalabile pa
gini în „Aventurile șahului", 
cea mai vastă lucrare închi
nata tablei cu 64 pătrate, o 
istorie plină de tîlc a originii 
și periplului șahului. A fost 
citită de generații întregi. O 
citesc și acum, cu același in
teres, cei care bat la porțile 
adolescenței, și nu numai ei. 
O dovadă, faptul că recenta 
reeditare a Editurii „Ion 
Creangă" s-a epuizat într-un 
timp record. Și, vorbind des

pre reeditări, am sugera Edi
turii Sport-Turism să-și pro- 
pumi a scoate sub egida sa 
o culegere din textele sado- 
veniene despre tot ce apar
ține domeniului sportului •— 
șahului, în special — și tu
rismului. Subiectul este mai 
mult decît generos și intere
sant.

Totodată, Sadoveanu rămîne 
în memorie și ca un pasio
nat drumeț, străbătînd plaiu
rile Moldovei și cîntîndu-i

frumusețile cu acel glas 
profund, izvorît parcă din 
măreția Bistriței învolburate 
și a Ceahlăului sub cer se
nin ; cum rămîne și ca un 
pescar și vînător neobosit. Dar, 
desigur, Mihall Sadoveanu, 
este pentru cei apropiați 
sportului, înainte de toate un 
„dascăl al generațiilor de șa
hiști", cum, pe drept cuvînt 
a fost și „marele nostru das
căl de limbă română".

NORVEGIA — „ȚARA FIORDURILOR"
După recenta „Primăvară scandinavă", sem

nată de Al. Căprarlu, un nou volum, datorat 
de această dată lui loan Meițolu, ne readuce 
In aceeași zonă geografică, tncercînd să înfă
țișeze „o țară In continuă mișcare, cu o Is
torie zbuciumată șl o spiritualitate profundă”: 
NORVEGIA. Insumtnd impresiile culese de-a 
lungul a 100 de zile petrecute In „Țara fior
durilor", autorul, tnscriindu-se Intre coordona
tele unui jurnal sentimental ți ale unei de
monstrații obiective, realizează o carte supe
rioară prin calitatea expunerii și finețea ob
servației. Dacă tn alte asemenea încercări da
tele oferite cititorului nu depășesc prin expu
nere și noutate „pliantul din muzeu", In acest 
caz avem tn față o reușită simbioză Intre sta
tistică și literatură, istoricul (aceasta este 
profesiunea autorului) ieșind cu dibăcie din 
posibilele capcane ale sterilului. Cititorului i 
se deschide, astfel, o poartă spre cunoaștere, 
eare înseamnă „trecerea" Intr-o țară care 
„Impune prețuire șl generează afecțiune”. Nor
vegia înseamnă „drum către nord”. Parcurgtn- 
du-l, I. Meițolu și, odată cu el și cititorul este 
captat nu numai de frumusețea fascinantă ți 
aparte a peisajului, de vestigiile trecutului ți 
de realizările prezentului ci, mai ales, de oa
menii Norvegiei, harnici, cu ztmbet in priviri, 
cu inimi deschise. „In nordul cu fiorduri, — 
spune autorul — am lntUnlt asemenea chipuri

(sub zodia comunlunll-n muncă), cu-acele chi
puri din natala-ml țară. Șl cînd chemam pe 
cineva pe nume : Per, Olav, Holger, Fridtjof, 
Thor, parc-auzeam ecoul altor nume : ion sau 
Gheorghe sau Marin, Iile...” Sini mulți oameni 
care „trăiesc" (autorul a știut să creeze a- 
eeastă impresie) tn acest volum, dar dintre 
toți, un loc aparte fl ocupă trei — l-am numi 
titani al mărilor și ținuturilor necunoscute —, 
ale căror nume spun de la sine totul : Fridt
jof Nansen, Roald Amundsen, Thor Heyderhal. 
Dincolo de celebrele lor expediții — spre 
Nord, spre Sud, pe apele învolburate ale 
Oceanului — rămtn oamenii, tn care cititorii 
descoperă nu numai personalități științifice ți 
chiar politice, ci ți adevărațl sportivi. Prin tot 
ceea ce caracterizează mai viu ți mai adevă
rat un sportiv: curaj, cinste, dăruire, voință, 
perseverență. Dealtfel, din întreaga carte se 
degajă acea franchețe, acel spirit de sportivi
tate eare guvernează întreaga activitate a nor
vegienilor.

„Călătorie In Tara fiordurilor” — apărută tn 
Editura Sport-Turism — ne descoperă (sau re
descoperă) o țară tn care „mîndria națională 
șl dragostea de libertate au fost adevărați fac
tori activi, reușind să dea norvegienilor im
pulsul constant către Independență șl către 
progres”.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Aniversarea clubului studențesc bănățean

Pfill“ TIimkoapa ia fin nr aniîîltILI 11 ImOURnM LA OU Ul Am
în toamna anului 1920, o- 

dată cu înființarea primei 
instituții de învățămînt su
perior din Banat — Școala 
politehnică din Timișoara — 
din inițiativa eminentului 
om de știință Traian La- 
lescu s-a organizat și „So
cietatea sportivă Politehni
ca". „Hotărîți de-a se în
griji de educația lor fizică"
— după cum afirma revista 
„Stadion" din 5 aprilie 1921
— studenții timișoreni au 
luptat cu greutățile începu
tului și cu asprimea vremu
rilor, bazîndu-se exclusiv 
pe contribuția unor cadre 
didactice și a unor simpati- 
zanți. Cele cinci secții de 
pe atunci s-au distins doar 
prin creșterea unor fotbaliști 
de renume, cum au fost De- 
heleanu, Sfera, Lazăr, Chi- 
roiu, frații Sepi și alții.

Abia după instaurarea pu
terii populare, activitatea 
sportivă a studenților poli
tehnicieni din Timișoara cu
noaște o dezvoltare conside
rabilă. In prezent, în cadrul 
clubului activează 1 120 de 
sportivi, în 14 secții pe ra
mură de sport. De instruirea 
și pregătirea sportivilor se 
ocupă 46 antrenori, medici 
și cadre didactice, sub în
drumarea catedrei de edu
cație fizică și sport a In
stitutului politehnic „Traian 
Vuia" (care are și eficiente 
laboratoare de studiul spor
tului).

îndeobște, numele clubului 
sportiv „Politehnica“-Timi- 
șoara este legat de echipa 
sa de fotbal, formație bine
cunoscută pentru cîștigarea 
de două ori a „Cupei Româ

niei" (1958 și 1980), pentru 
componenții ei din anii con
sacrării (Curcan, Brînzei, 
Tănase, Girleanu, Ciosescu, 
Dinulescu, apoi Lereter, Ma- 
nolache, Surdan, Păltinișan, 
Dembrovschi etc.), ca și pen
tru unele rezultate de ex
cepție (cum a fost, recent, 
eliminarea echipei scoțiene 
Celtic Glasgow din Cupa 
cupelor europene).

Dar ar fi nedrept, In a- 
ceste clipe sărbătorești pen
tru unul dintre cele mai pu
ternice cluburi sportive uni
versitare din țară, să-i redu
cem faima la o singură dis
ciplină. Politehnica Timi
șoara — chiar dacă și-a 
făurit renumele cu încuraja
rea fotbalistică „haide Poli!" 
— s-a distins și în alte 
Sporturi. Culorile alb-violet 
ale clubului au fost cu 
cinste purtate de handba- 
liști (campioni în 1957) și 
handbaliste (campioane în 
1952), de atleți, canotori, 
gimnaști și înotători.

Astăzi, clubul are 6 e- 
chipe în Divizia „A“ la di
verse ramuri și posedă prin
tre membrii săi 4 maeștri 
emeriți ai sportului, 6 ma
eștri și 25 de sportivi de 
categorie internațională. Iată 
un frumos bilanț, care ono
rează cel mai mare club 
din Banat. Acum, la sărbă
torirea celor 60 de ani de 
existență, clubul studențesc 
Politehnica Timișoara gă
sește imboldul cel mai po
trivit de a se angaja să 
muncească pentru a obține 
în viitor rezultate tot mai 
înalte, spre gloria sportului 
românesc.

O ANIVERSARE ÎN PERIMETRUL 

DOCUMENTĂRII SPORTIVE

Ne-a părăsit, acum 
cîtva timp, Teodor 
Mazilu. împlinise — 
în august — 50 de 
ani. A plecat In 

plină activitate crea
toare, tînăr -cu ade
vărat în spirit, pu
tere de muncă, în 
neastîmpărul preocu
părilor lui multiple. 
Literatura noastră 
pierde mult prea de
vreme un mare dra
maturg, romancier, 
poet și eseist. Pierde 
și sportul un stator
nic și vechi prieten. 
Pentru că Teodor 
Mazilu s-a arătat, 
încă din adolescență, 
un entuziast iubitor 
de mișcare, de „par
ticipare la viața tu
multuoasă șl colorată 
a stadioanelor", cum 
apunea așa de fru
mos într-o convorbire 
pe care o aveam cu 
eî. își amintea tot
deauna, cu © nostal
gică bucurie, de me
ciurile echipei liceu
lui unde l-a avut 
coechipieri pe Voi-

A FOST Șl EL 
LA GUADALAJARA...

nescu și Ozon. Foar
te tînăr ziarist, a 
scris rînduri calde în 
rubrica de specialita
te a „Scînteii tinere
tului". Va deveni 
însă nedespărțit de 
fenomenul sportiv 
prin anii îndelungați 
cînd rubrica sa de 
la „Contemporanul" 
a prezentat — săp
tămînă de săptămînă 
— poeme, de o nea
semuită căldură și 
delicatețe, dedicate 
vieții stadionului. A 
cîntat, cu pasiune și 
admirație, marile 
victorii. Și a fost u- 
nul dintre cei care 
au înțeles și au ali
nat marile înfrîn- 
gerl. Nici un fir de 
răutate, de patimă, 
nici măcar de insa
tisfacție personală, 
de Iubitor de sport

în fața eșecurilor, 
n-a pătruns vreodată 
în gîndurile lui Ma
zilu dăruite sportu
lui. A fost alături de 
echipa națională de 
fotbal în mai toate 
meciurile el mari din 
ultimii ani. Lucescu, 
Dinu, Dembrovschi, 
Dumitru, N. Ră du
ca nu, Lupescu, Săt- 
măreanu I și toți cei
lalți tricolori care 
au dus reprezentativa 
noastră la Mundialul 
mexican nu pot uita, 
sîntem siguri, pre
zența delicată — tot
deauna însoțită de o 
vorbă bună, de o în
curajare — a lui 
Teodor Mazilu la 
Guadalajara.

Cîteva fraze, dlntr-o 
ultimă înregistrare a 
uned convorbiri cu 
Teodor Mazilu vor

demonstra, mal mult 
ca orice, credem, cît 
prețuia el sportul, în 
viitoarea vieții agi
tate și stresante a 
secolului nostru : 
„Sîntem caracterizați 
secolul vitezei, seco
lul bombardamentului 
Informațional și așa 
mai departe. S-ar pu
tea ca toate aceste 
lucruri să fie adevă
rate. Eu însă vreau 
să remarc un lucru 
care mi se pare mai 
pozitiv decît privile
giul de a fi contem
poran cu secolul vi
tezei și cu cel al 
bombardamentului In
formațional... Eu ob
serv — și acest lucru 
se manifestă în mai 
toate țările și pe di
verse planuri — că 
acest secol este seco
lul în care impor
tanța sportului este 
admisă cu toată răs
punderea. I se recu
noaște sportului reala 
lui necesitate".

Eftimie 1ONESCU

O aniversare în perimetrul do
cumentării sportive : „Buletinul 
Informativ", editat de Centrul 
de cercetări pentru educație fi
zică și sport al C.N-E.F.S., a 
ajuns la numărul 300. Astfel, 
„Buletinul Informativ" care Ia 
început avea apariție bilunară, 
a trecut ulterior la cea lunară 
și a devenit acum cea mai 
.vîrstnică" publicație sportivă 
românească documentară.

Interesantele sale rubrici, con- 
(inînd variate informații din

sportul internațional, din miș
carea olimpică, din activitatea 
de cercetare, medico-sportivă, 
constituie un prețios mijloc de 
documentare pentru lumea spor
tului din țara noastră, pus la 
dispoziție cu rigoare științifică 
și generozitate publicistică.

în prefața numărului 300, co
lectivul editorial își asigură ci
titorii că va fi și în continuare 
la dispoziția sportului româ
nesc la înălțimea cerințelor tot 
mai mari ale performanței.

ALERGĂRI MODESTE, SPECTATORI PUȚINI
Săracă în concurent! (doar 69 

In 7 probe), ca și in spectatori 
(mulți dintre obișnuițli alergă
rilor de trap renunțlnd in ultimul 
timp să se mal deplaseze pe 
hipodromul din Ploiești 1), reu
niunea de Joi după-amiază n-a 
reușit să satisfacă, dectt parțial, 
pe plan spectacular. Spunem așa 
fiindcă, din cele 7 curse pro
gramate (în sflrșit, organizatorii 
s-au hotărît să renunțe, se pare, 
la hiturl), doar două au atins 
un nivel spectacular satisfăcător 
(cele adjudecate de Banjo și 
Trucaj, excelent susținuți in 
lupta finală de G. Tănase), res
tul neridicînd probleme ciștigă-

ANUNȚ
Universitatea a cultural- 

științifică București, în 
colaborare cu Centrul de 
cercetări pentru educație 
fizică și sport și Consi
liul municipal pentru e- 
ducație fizică și sport, a- 
nunță ținerea cursului de 
reciclare cu tema : „A- 
PLICAREA TEORIEI 
MODELELOR IN SPOR
TUL DE ÎNALTA PER
FORMANȚA".

Masa rotundă, condusă 
de conf. dr. Micu Alexe, 
cu participarea cercetă
torilor Claudia Simio- 
nescu, Corneliu Răduț, 
Ilie Stupineanu, Petre 
Voicu și Pierre Hillerin, 
va avea loc luni, 17 no
iembrie .4980, în sala 
Dalles, la orele 12,30.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Un catren dedicat Iul Hie Năs- 
tase, care în ultimul timp a cîș- 
tigat două turnee :

Celor care vor să fie 
In al tenisului „top", 
Iată că și-acum, Ilie, 
Le mai pune cîte-un... stop !
LUCIAN MIHAILESCU, BUCU

REȘTI. Nu există criterii absolute 
în acordarea notelor la „Trofeul 
Petschovschi". Notele acordate 
publicului spectator sînt în func
ție de prezența Iul pe stadion, 
chiar în condițiile unui timp ne
favorabil (ploaie, frig, vînt etc.), 
ceea ce ilustrează dragostea lui 
pentru fotbal, modul cum își 
susține echipa favorită, compor
tarea lui, în general. Am preci
zat, în general, fiindcă este greu 
de conceput un meci de fotbal 
la care unii spectatori să nu-și

manifeste nemulțumirea față de 
unele decizii ale arbitrului sau 
față de jocul dur al unui adver
sar. Acel „10" de pe Stadionul 
Republicii, de la meciul Sportul 
studențesc — F.C. Olt a fost a- 
cordat în condițiile unui arbitraj 
care n-a primit decît nota 7. 
Apropo : și întîmpinarea dv. ar 
putea să suscite unele... proteste! 
Ceea ce nu însemnează că nu 
vă considerăm un sincer iubitor 
al fotbalului, chiar și prin fap
tul că ați ridicat problema de 
mai sus.

MARCEL PRECUP, BRAȘOV. 
Cel mai înalt jucător de baschet 
din campionatul nostru este Ro
man Opșitaru (Steaua), care mă
soară... 2,10 m, iar cea mai înaltă 
jucătoare este Ștefania Borș 
(Voința București), care are 
1,91 m. în orice meci, deci, el 
sînt la... înălțime !

MIȘU PAVELEA, BUCUREȘTI. 
Din moment ce a fost trecut în 
foaia de arbitraj, un jucător de 
rezervă poate fi pedepsit pentru 
un act de indisiclplină, chiar 
dacă n-a apucat să Intre în te
ren și să joace, dar a avut o 
atitudine necorespunzătoare pe 
banca de rezerve. Nu mal de
parte decît săptămînă trecută,

s-a și Înregistrat un astfel de 
caz : Gheorghe Gheorghe, porta
rul de rezervă al echipei Flacăra 
Moreni, nu și-a... ținut gura în 
meciul cu Pandurii Tg. Jiu și a 
fost suspendat pe 2 etape, pen
tru atitudine necuviincioasă față 
de arbitru. In felul său, Gheor
ghe Gheorghe a stabilit o perfor
manță unică. Pe care Insă, desi
gur, nimeni nu e dornic s-o 
egaleze !

GHEORGHE MAXIM, SATU 
NOU. 1. In fiecare sîmbătă, zia
rul nostru publică clasamentul 
In Întrecerea de „tineret-spe- 
ranțe”. 2. Spațiul nu ne permite 
să publicăm șl clasamentele ce
lor 40 de campionate Județene. 
Dar, cred că un ziar Județean 
ar putea face acest lucru, fi
rește, referindu-se la situația lo
cală. Poate că-i înduplecați pe 
cel de la „Vremea Nouă” din 
Vaslui !

ilustrații : N. ROD1CA |

torilor respectivi. Vigan, deși a 
pierdut teren prețios în galopul 
dat în ultimul ocol, s-a des
prins net la jumătatea liniei 
drepte cîștigînd în acțiune li
beră, Faleza II n-a avut de în- 
frînt decît rezistența opusă de 
Heracle, restul adversarilor fu
gind destul de modest, Copist 
s-a plimbat în cursa respectivă 
(în momentul cînd a fost dema
rat el a făcut „vid"), Polux 
(după o serie de performanțe 
„obscure") a dispus, lejer, de 
Jovmir și Jalonat, iar Ratafia nu 
s-a „chinuit" nici ea prea mult 
în ultima cursă a zilei. In „com
pensație", organizatorii au ținut,' 
totuși, să se „remarce" oferin- 
du-ne o noutate de ultimă oră y * 
absența bufetului, care, chiar 
așa rudimentar cum funcționa; 
satisfăcea, totuși, anumite obli
gații organizatorice. Cam așa au 
stat lucrurile joi după-amiază; 
Poate că în reuniunile viitoare.
Rezultate tehnice : Cursa 1 : 1.* . 
Vigan (I. Oană) rec. 1:43,7, 2.'
Aldina. Simplu 3, ordinea 10.' 
Cursa a 2-a : 1. Faleza n (L 
Bănică) rec. 1:35,2, 2. Heracle,'
3. Onix. Simplu 6, ordinea 7,’ 
event 25, ordinea triplă 322. Cursa 
a 3-a : 1. Copist (A. Ștefănescu) 
rec. 1:35,1, 2. Selima, 3. Dința.' 
Simplu 2,60, ordinea închisă, e- 
vent 24, ordinea triplă 1803, tri
plu cîștigător 1078. Cursa a 4-a î
1. Banjo. (G. Tănase) rec. 1:30,3,'
2. Palicar. Simplu 1,60, ordinea
3. event 13. Cursa a 5-a : 1J 
Trucaj (G. Tănase) rec.. 1:31,0,’ 
2. Indian, 3. Sabău. Simplu în
chis, ordinea închisă, event 22,’ 
ordinea triplă 523. Cursa a 6-a :
1. Polux (I. Florea) rec. 1:34,6,
2. Jovmir, 3. Jalonat. Simplu 13, 
ordinea 9, event 92, ordinea tri
plă 407, triplu cîștigător 394.' 
Cursa a 7-a : 1. Ratafia (R. Ar- 
sene) rec. 1:34,4, 2. Oltenița, 3. 
Tamarint. Simplu 4, ordinea 19» 
event 32. Retrageri : Bafia.

Gh. ALEXANDRESCU |



DfiCIADA - IN CENTRUL PREOCUPĂRILOR!
CUVÎNTUL DE ORDINE: 

TOATĂ ȘCOALA LA START!
Intre unitățile de Invățămlnt din orașul 

Slatina, Școala generală nr. 8, din car
tierul Crișan II, trece drept o instituție- 
pilot, pe toate planurile : la învățătură, 
in munca practică de producție și In cea 
obștească, în activitatea sportivă de 
masă.

Despre acest ultim aspect, directorul școlii, 
prof. Gh. Șerban (specialitatea: educație 
fizică !), ne oferă cuvenitele explicații : 
„Nn mai e un secret pentru nimeni că in 
școala noastră toți elevii și-au făcut din 
sport un prieten, un aliat nedespărțit 
Meritul revine deopotrivă organizației de 
pionieri, cadrelor didactice, indiferent de 
materia pe care o predau și profesori- 
Ior-diriginți care, de multe ori, ne du
blează, acordind asistență la orele de 
sport și la activitățile educative extra- 
școlare. Ba, cum e cazul profesorilor Mi
hai Chiriac — de matematică — sau Flo- 
rica Chintescu — de limba română —, de
seori îmbracă treningul și ies pe teren, 
alături de elevi".

— Statisticile oficiale atestă că mulți 
dintre elevii școlii dv. au fost campioni 
ai „Daciadei" pe oraș și chiar pe județ. 
Ce perspective le întrezăriți la actuala 
ediție ?

— Toți foștii campioni doresc să se... 
repete, alții nutresc speranța de a fi, la 
rindu-le, campioni. Lingă gimnastele de 
frunte ale școlii, Elena Ștefănescu, Daniela 
Văcănaru sau Lilica Luca, alte aproape 
60 vor lua parte la primele întreceri. Un 
succes la „Daciadă" poate fi o poartă

deschisă spre clubul sportiv școlar. Lucrul 
acesta ii știu nu numai gimnastele, ci și 
atleții, gata pentru probele de cros, pe 
care Ie agreează chiar și iama, apoi vo
leibaliștii, handbaliștii și — ca o noutate — 
șahiștii și amatorii de tir cu aer com
primat. Iată de ce cuvintul de ordine este: 
TOATA ȘCOALA LA START!

— Prin urmare, actuala ediție a „Dacia
dei" trebuie să aibă drept echivalent o 
activitate cuprinzătoare pentru toate prefe
rințele elevilor...

— Profesorii de specialitate, pentru care 
orele în școală însumează o... zi-iumină, 
doresc să cuprindă in întrecerile „Dacia
dei" pe toți copiii, oferindu-le satisfacția 
mișcării și în afara orei de clasă. La 
drept vorbind, dacă ar fl să ne rezumăm 
Ia aceasta, n-am realiza prea mult. De 
aici, efortul nostru, al tuturor, de a ex
tinde activitatea sportivă, iar „Daciada* 
reprezintă o modalitate excelentă, marea 
competiție sportivă națională creind cadrul 
formativ-educativ necesar.

— Și unde vă veți desfășura întrecerile?
— Ne bucurăm de înțelegerea celor de 

la „Sporting", care ne-au oferit baza spor
tivă aflată în vecinătatea școlii noastre. 
De asemenea, avem acces la stadionul 
orășenesc. Vom folosi în același timp te
renurile școlii și, din decembrie, sala, a- 
flată în reamenajare. Deci...

— Totul concură, intr-adevăr, la reu
șită. Mult succes !

Tiberiu STAMA

Un obiectiv important

GOSPODARII PLANIFICĂ CU GRIJĂ
FOLOSIREA BAZELOR

In întreaga țară, în clu
buri și asociații, s-a dat 
startul în ediția a Il-a a 
„Daciadei", marea competiție 

polisportivă națională.
Cunoscînd importanța pe care 

o are asigurarea echipamen
tului și materialului sportiv, am 
socotit necesară o investigație 
la Ministerul comerțului inte
rior. Așadar, care sînt preocu
pările rețelei noastre comerciale 
în satisfacerea nevoilor cluburi
lor și asociațiilor, ale iubitori
lor sportului în această direc
ție ?

Discuțiile purtate cu fac
tori de răspundere din M.C.L 
au avut, in vedere, în princi
pal, sporturile de iarnă care, 
nu peste mult timp, vor intra 
în actualitate. Așa cum ne in
forma tovarășul Ion Olaru, di
rector adjunct ai direcției co
merciale metalo-chimică, ple- 
cîndu-se de la realizările și 
neajunsurile semnalate în se
zonul trecut, M. C. I. a contrac
tat pentru perioada 1980— 
1981 cu 20 la sută mai multe 
materiale sportive față de pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut, ceea ce înseamnă că 
procentul depășește chiar rit
mul mediu de creștere a volu
mului de mărfuri din sectorul 
metalo-chimic. Aceasta ar fi 
pe ansamblu. Pe sortimente, 
însă (și sînt aproximativ 700 
de sortimente din domeniul 
sportului și turismului numai 
în sectorul metalo-chimic) si
tuația e total diferită. S-au gă
sit și se vor găsi din abunden
ță pucuri și crose de hochei 
care, omologate, s-au dovedit 
corespunzătoare pentru între
cerile de masă. In privința să

Sfatul specialistului

CUM SĂ NE AMENAJĂM UN PATINOAR ?
Vara sau Iarna, pe terenurile 

clubului sportiv Voința din Capi
tală au loc — zilnic — întreceri 
In cadrul „Daciadei". De organi
zarea concursurilor se ocupă un 
colectiv de specialiști, care, cu 
pricepere șl perseverență, atrage 
pe frumosul stadion de lingă la
cul Tel sute și sute de tineri. De 
terenurile propriu-zise se îngrijește unul din cel mai buni a- 
menajatorl de baze sportive din țară — Gheorghe Vlad. H vom 
da curtatul pentru a ne spune 
— acum în prag de iarnă — cum se face un patinoar natural.

Sigur, la prima vedere problema pare simplă. Există totuși • 
anume „tehnologie", Iar Gheor
ghe Vlad — care plnă la cei 68 
de ani al săi, a amenajat zeci 
de patinoare — confirmă acest lucru.

— Un patinoar natural bun, și 
frumos la înfățișare trebuie pregătit de pe acum, adică Înainte 
de a veni zăpada și înghețul. 
Vom înconjura, așadar, respectivul teren de sport (din zgură ori 
bitum) cu o bordură de nisip 
luat cu împrumut — pînă la 
primăvară — din groapa de să
rituri. In prima noapte de în
gheț (la minus 6—7 grade), Începem să „atacăm lucrarea". O 
vom face la ora 19, pulverizînd cu 

niilor, se apreciază că cele 
40 000 de bucăți care au fost 
contractate pe 1980 ar rezolva 
problema pentru o primă eta
pă, dacă ele vor fi livrate de 
către furnizorul de bază, între
prinderea Emailul roșu Mediaș. 
In schimb, întreprinderea 
Bucium Iași a scos din produc
ție sania pliantă, pe motiv că 
nu e rentabilă, fără să încerce 
să o facă rentabilă grăbindu-se 
să renunțe la producerea ei. Nici 
Emailul roșu nu s-a mai dove
dit interesată în contractări

Șl DE FURNIZORII DE MATERIALE SPORTIVE
DEPINDE NUMĂRUL PARTICIPĂRILOR-»

LA ÎNTRECERILE DE MASĂ
pe 1981 ! Schiurile pentru co
pil — Turist (pentru preșco
lari), au asigurat necesarul pie
ții și la fel va fi și pe viitor, 
în schimb cele Combier n-au 
satisfăcut cererile și nu este 
sigur dacă restanța de 30 la 
sută pe care producătorul o 
are față de M. C. I. va fl re
cuperată. I. P. L. Reghin, sin
gurul furnizor, a produs marfă 
mal bună In ultimul timp, dar 
nn a dat tot ce trebuia. Mai 
mult, pentru 1981 I. P. L. Re
ghin a redus producția de 
schiuri și e de dorit să revină 
cel puțin la cantitățile din 
1980, pentru că doar cu schiu
rile pentru preșcolari nu se 
poate face mare lucru. „După 
promisiuni" în privința bețelor 
de schi, situația va fi mai bu-

furtunul apă pe te
ren. Ded, pulveri
zînd, nu împrăștiind 
oricum, apa. A- ceastă ploaie Hnă o 
realizăm cu ajutorul unul ștuț mon
ta* la capătul fur
tunului. „Sprayul", 
însă, nu trebuie În
dreptat direct către teren, d ținut oblic, 
In așa fel tacit je
tul să fie absorbit uniform. Prima
„ploaie" de ora 19 
este menită să în
ghețe terenul. tn 
noaptea respectivă vom mal pulve
riza de două ori: la era 1 (pentru a forma primul strat de gheață) 
și la ora 5 dimineața, o paranteză : în ziua respectivă nu se 
mal dă cu apă și, bineînțeles, 
nu se intră pe teren. In timpul 
zlld vom controla, se înțelege, 
uniformitatea gheții. In situația 
cînd nu e „oglindă", se curăță cu „razul metalic" (o lamă din 
tablă mal groasă) și se mătură. 
In noaptea următoare, repetăm 
operațiunea de pulverizare. Tot de trei ori șl tot la aceleași ore, 
cu deosebirea că acum putem 
da un strat de apă ceva mal gros. Ziua se va controla din 
nou terenul spre a elimina go

nă, 20 000 de perechi dintre a- 
cestea fiind de acum difuzate. 
Prodcomplex Tîrgu Mureș a a- 
similat legături de schi destul 
de bune, dar pînă în octombrie 
nu livrase nimic !

Să ne oprim puțin la... pati
ne. In fiecare iarnă s-a simțit 
lipsa numerelor mici, pentru 
copii. Pe piață (un recent son
daj în București ne-a confirmat 
situația) se găsesc doar numere 
mari, pentru că producătorii nu 
se gîndesc, probabil, că primii 
care vor să meargă la patinaj 

sînt copiii. Situația dăinuie de 
mulți ani, fără să se îndrepte, 
in pofida multor sesizări și cri
tici justificate.

De la tovarășa Constantina 
Arsenic, secretar de stat 
în M.C.I., am aflat noutăți 
privind preocupările ministe
rului în mai buna satisfa
cere a pieții, a diversificării 
vinzării, a sporirii rețelei co
merciale in sectorul materiale
lor sportive. Spre sfîrșitul a- 
cestei luni, spre exemplu, pe 
șoseaua Pantelimon, din Capi-, 
tală, va fi dat în folosință, prin ' 
rețeaua I.D.M.S., un mare ma
gazin în care expunerea și or
ganizarea internă, ca și vînza- 
rea, desigur, vor fi făcute pe 
discipline sportive. întins pe o 
suprafață de 2000 m.p. (1200 

lurile de aer din oglinda gheții. 
în sfirșlt, în a treia noapte se 
dau ultimele două straturi de 
apă (la orele 18 șl 22), iar a 
doua zi patinatorii pot. intra pe 
o gheață cum e cristalul.

In cazul că avem o iarnă bo
gată în zăpadă, vom profita de 
acest lucru, trăgînd cu tăvălugul 
(bun e cel de 200 kg) peste 
neaua așternută pe teren. Vom 
mai profita de zăpadă mărind 
cu ajutorul ei și înălțimea bor
durii de nisip. Prima apă — tot 
pulverizată — se dă ziua, pînă 
ce zăpada devine „vînătă". adică 
saturat^. Se lasă să înghețe pînă 
la 4 dimineața, cind se dă un al

„Orașul nostru are cîteva 
baze sportive frumoase, ne 
spunea tovarășul Iacob Pru- 
neanu, prim-vicepreședintele 
C.O.E.F.S. Huși. Avem un te
ren de fotbal în centrul orașu
lui. pe care se desfășoară și 
jocurile Hușanei, echipă de fot
bal din Divizia „C“, trei săli de 
sport — una la Liceul Alexan
dru Ion Cuza, alta la Liceul 
Agro-industrial (este mai mo
destă, dar utilă) și o sală me- 
dico-sportîvă Ia școala specia
li Unitățile de invățămint au 
terenuri de handbal, de tenis 
de cîmp. Ca șl unele întreprin
deri. Sînt zile insă cind toate 
acestea nu sint de-ajuns pentru 
toți cei care vor să facă sport".

Spunînd acestea, ne-a invitat 
să vedem baza sportivă pe caro 
și-au făcut-o muncitorii de Ia 
întreprinderea de încălțăminte 
Hușana. Pe un teren viran. 
Prin muncă patriotică. Aflăm 
că inginerul Teodor Tărnău- 
ceanu a fost sufletul acestei 
acțiuni. S-a amenajat un te
ren de tenis și se lucra intens 
pentru finisarea stadionului, 
a terenurilor de handbal și 

m.p. numai sala de vînzare), a- 
cesta va fi primul magazin de 
acest gen. La sfîrșitul acestei 
luni, la Pitești, 1000 m.p. ai u- 
nui nou magazin vor fi afec
tați pentru vînzarea articolelor 
de sport și camping, iar la ma
rele magazin, „Unirea" din Ca
pitală s-a extins raionul 
de sport-turism-camping. Iată, 
deci, un plus de interes față de 
vînzarea materialelor sportive, 
de asigurare a pieții, preocupări 
pe care iubitorii de sport le vor 
saluta, cu siguranță. Rămîne 
doar ca întreprinderile producă
toare de materiale sportive să 
dovedească mai multă preo
cupare, mai mult interes în o- 
norarea contractelor, în diversi
ficarea produselor lor.

Tinînd seama de marile o- 
biective pe care mișcarea spor
tivă le are odată cu deschide
rea noii ediții a „Daciadei", și 
pentru producătorii de materia
le sportive sarcinile în această 
direcție au crescut și ele tre
buie îndeplinite in mod ri
guros. Iată, dealtfel, ce se 
spune într-o recentă hotă- 
rire a Comisiei centrale de or
ganizare a „Daciadei" : 
„C.N.E.F.S., împreună cu mi
nisterele producătoare, va lua 
măsuri pentru asigurarea prin 
rețeaua comercială a echi
pamentului și materialului 
sportiv necesar participării 
populației la acțiunile și în
trecerile sportive de masă 
și de performanță din cadrul 
«Daciadei»". Așadar, producă
torii au cuvintul. Și cit mai re
pede. Prima zăpadă a căzut !

Constantin ALEXE

doilea strat — ceva mal gros de 
apă. Operațiunea se repetă, si
gur, în funcție de temperatura 
de afară, de starea terenului. Ce 
ar mai fi de adăugat 7 Atenție 
deosebită trebuie acordată și în
treținerii patinoarului. După 
plecarea sportivilor, adică seara, 
se va înlătura — cu lopeți de lemn, apoi cu mătura — zăpada 
formată pe patinoar. Dacă a fost 
„o zi plină", noaptea vom „toni
fica" terenul, pulverizînd apă tn 
două rînduri : la ora 21 șl la 
ora 23. O ultimă recomandare : 
e bine, e necesar, ca patinoarul 
să aibă măcar • bancă pentru 
punerea și scoaterea patinelor. 

volei. Gard in gard cu între
prinderea.

O situație similară am găsii 
și peste drum, la Filatură, la 
asociația sportivă „Firul". S-a 
trecut la amenajarea unui spa
țiu pentru activitatea sportivă. 
Și tot prin muncă patriotică. Ca 
și In anul trecut, la Casa de 
cultură a sindicatelor și la clu
bul tineretului se vor desfășura, 
in cadrul „Daciadei" de iarnă, 
întreceri la tenis de masă șl 
șah...

Orașul, este înconjurat de 
dealuri, pe care mantia albă a 
zăpezii ține mult timp. Ded 
se poate face schi și săniuș. 
Aflăm, că, în colaborare cu 
Comitetul U.T.C. și Casa pio
nierilor și șoimilor patriei, s-a 
pregătit pentru acest an pîrtia . 
de pe Dealul Dobrina.

„Experiența ne-a învățat 
însă că oricite baze sportive șl 
terenuri de sport ai avea, con
tinuă tovarășul Pruneanu, nu 
poți răspunde tuturor solicită
rilor. dacă nu faci O PLANI
FICARE STRICTA A TUTU
ROR activităților spor
tive. Asociația trebuie să 
stăpineasoă perfect acest me
canism. Iată, de pildă, Ia noi : 
sala de la Liceul A. I. Cuza 
este solicitată de toți, că 
e cea mai bună. Ce ne-am face 
dacă nu s-ar acționa după un 
program judicios ? La fel șî 
cu terenul de fotbal, care pînă 
acum este singurul din oraș. In 
al doilea rînd, așa cum ați vă
zut, creăm terenuri simple, lin
gă întreprinderi. Prin muncă 
patriotică. APROPIEM, așa
dar, SPORTUL DE LOCUL DE 
MUNCA. în acest fel, sperăm 
ca în noua ediție a „Daciadei" 
să avem tot mai mulți oameni 
ai muncii pe terenurile de sport 
care, repet, trebuie să fie folo
site la maximum, după o pla
nificare strictă. Numai așa își 
vor îndeplini menirea pentru 
care au fost create.

Sever NORAN

CORESPONDENȚII

NE TRANSMIT
• LA ZLATNA, primele în

treceri din cea de a ll-a ediție 
a „Daciadei" s-au desfășurat în 
cadrul „Cupei Ampeium". Pes
te 1 000 de oameni ai muncii de 
la întreprinderea metalurgică 
de metale neferoase, de la Ex
ploatarea minieră, Cooperativa 
Ampoiul, cit și elevi de la Li
ceul industrial și școlile gene
rale s-au întrecut la cros, po
pice, șah. tenis de masă și de 
cîmp. tir cu arcul. (N. SIMI- 
NOIU — coresp.)
• LA TULCEA. In foaierul 

hotelului „Delta" a început fi
nala „Cupei ziarului Delta" la 
șah, competiție desfășurată sub 
genericul „Daciadei". cu etape 
preliminarii.

Dintre cei 100 de șahiști din 
Tulcea, Babadag și Sulina, în
scriși la concurs, s-au calificat în 
finală sportivi talentați ca Mir
cea Șuteu — campion județean, 
Petre Năstase, V. Babu, G. 
Năstase, A. Nițescu, "M. Papa- 
zicu, V. Cristea și Gheorghe 
Cojocaru.

De la 20 noiembrie, va avea 
loc cea de-a IX-a ediție a com
petiției de box „Mănușa DeP 
tei", care va fi găzduită în 
Sala sindicatelor, tot sub egida 
„Daciadei". In acest turneu vor 
ti reprezentate 16 asociații 
sportive din țară și străinătate, 
luînd parte 110 pugiliști.

Dumitru MORARU-SLIVNA
• PESTE 500 DE TINERI din 

întreprinderile și instituțiile din 
Caransebeș, precum și elevi au 
luat parte la concursurile orga
nizate la popice, tenis de masă șl 
șah cu prilejul deschiderii noii 
ediții a „Daciadei". Iată cîțiva 
dintre Învingători: șah: cat. 12—14 
ani : C. Corneanu și Mihaeln 
Neacșu (Șo. gen. nr. 8) ; cat. 
15—19 ani : A. Sirbu șl Mirela 
Blca (Llc. matematică-fizlcă) | 
peste 19 an! : N. Simlon (Con
structorul) șl Carmen Scăueru (LC.M.) ; tenis de masă : 10—14 
ani : V. Suru și Gabriela Radu 
(Șc. gen. nr. 7) ; 15—19 ani l
St. Dorobanțu (Lie. mat.-fizică) și Veronica Bereghi (Lie. md. 1)1 
peste 19 ani : N. plrvu (I.C.M.) și Ioana Ardeleanu (I.T.A.). (N, 
MAGDA — coresp.).
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19-30 iulie 1981, la București, a

UNIVERSIADELE, CELE MAI MARI

I
5I
l

port universitar î Este tot atît de 
vechi precum „Alma mater", căci 
la această virstă, a studenției, 

sportul este un prieten de nădejde al ti
neretului, marile aspirații sportive aflin- 
du-și acum împlinirea. Despre începu
turile sportului universitar, se spune că 
se pierd undeva in trecut. Cea mai 
veche dintre competiții pare a fi ce
lebra regată de canotaj, de pe Tamisa, 
dintre „opturile" universităților Oxford și 
Cambridge, care a aniversat, anul aces
ta, cea de a 126-a ediție 1

Ideea organizării unei ample întreceri 
internaționale, ceva în genul Jocurilor 
Olimpice, devenite principală sursă de 
inspirație a Jocurilor Universitare Inter
naționale, î-a aparținut studentului în 
chimie Jean Petitjean, conațional al ilus
trului său înaintaș, francezul Pierre de 
Coubertin, inițiatorul Olimpiadelor mo
derne. Ideea lansată in 1922 a găsit rapid 
adepți și a devenit populară in rindurile 
studențimii din multe țări ale lumii, care 
au aclamat-o cu simpatie. Așa se face

că după inceputul din 1923, de la Paris, 
„universitarele" s-au desfășurat cu regu
laritate astfel : 1924 Varșovia, 1927 Ro
ma, 1928 Paris, 1930 Darmstadt, 1933 
Torino, 1935 Budapesta, 1937 Paris, 1939 
Monaco, după care negurile războiului 
au întunecat și' cerul senin al pașnicelor 
întreceri ale studenților sportivi. Ele au 
fost reluate în 1947 la Paris și au con
tinuat în 1949 la Budapesta, 1951 la 
Berlin, 1954 la Budapesta și 1957 din 
nou la Paris. In programul competițiilor 
antebelice au figurat mai multe ramuri 
sportive (tenis, scrimă, înot ș.a.), pon
derea principală avind-o insă atletismul.

Diriguitoarea acestor ample activități 
sportive a fost, de la bun început, Fede
rația Internațională a Sportului Universi
tar (F.I.S.U.), constituită în anul 1923, Ia 
Paris, și avîndu-l ca președinte pe Jean 
Petitjean. După al doilea război mon
dial, in 1946, la Praga, cu ocazia primu
lui Congres Mondial al Studenților, s-a 
decis crearea unui Consiliu special pen
tru educație fizică și sport in cadrul U-
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niunii Internaționale a Studenților (U.I.E.) 
care a funcționat paralel cu F.I.S.U. mai 
bine de un deceniu.

In anul 1957, la Paris, in urma unui a- 0 
cord de cooperare intre F.I.S.U. și U.I.E., 5; 
a început o nouă epocă pentru activitatea Js 
sportivă universitară, la F.I.S.U. aderind 
și organizații sportive studențești din ță- 
rile socialiste. Și ca o consecință fireas- 
că a noii situații, a început organizarea 
Jocurilor Mondiale Universitare sub de- ă 
numirea de UNIVERSIADE.

România a avut o participare activă 
la Jocurile Mondiale Universitare, repre- gj 
zentanții săi numărindu-se printre prota- 
goniști la multe discipline sportive, la 
multe probe. In acest sens, sint pe de- 
plin grăitoare cele 127 de medalii cuce- 
rite, de-a lungul anilor, de studenții S: 
sportivi din țara noastră.

Anul viitor, capitala țării noastre va fi Ș? 
gazdă a marilor întreceri ale Universia- 
dei a Xl-a, indiscutabil cea mai amplă» 
competiție polisportivă din ciclul olimpic 
Moscova - Los Angeles.

Cea mai valoroasă gimnastă la Universiada 
româncă Teodora Ungurean

I. 1959
In seara zilei de 27 august, 

la o oră (21) oarecum neobiș
nuită pentru începerea unei 
competiții sportive, a fost pro
gramată pe Stadio Comunale 
din Torino, festivitatea de des
chidere pentru „Giochi mon
diali dello sport universitario".

universitară
Cele citeva zeci de mii de 
spectatori prezenți în tribunele 
vechiului stadion torinez au 
fost martori _la inaugurarea 
uneia dintre 'marile competiții 
polisportive ale sportului mon
dial a „Micii Olimpiade" cum 
1 s-a spus, încă de pe atunci, 
Universiadei.

Concurenți din 51 de țări, 
printre care și din România, 
s-au aflat printre „fondatorii" 
Universiadei. Sportivii noștri 
au luat parte, la Torino, la 
Întrecerile de atletism, natație 
(înot și polo) și volei. La două 
dintre aceste sporturi, este vor
ba de atletism și volei, Iolan
da Balaș (înălțime — 1,65 m), 
Maria Diți-Diaconescu (suliță 
— 52,38 m) și, respectiv, for
mația noastră masculină (cu 
Caius Miculescu, Marcel Ruses- 
cu, Gh. Corbeanu, Gh. Ferarlu) 
cîștigaseră titlurile de campioni 
mondiali la competiția univer
sitară, desfășurată cu doi ani 
Înainte, la Paris. în mod fi
resc. ei erau considerați ea 
marile vedete ale delegației 
noastre la prima ediție a Uni
versiadei.

împlinind așteptările (dealt
fel, la acea oră, Iolanda Balaș 
n-avea practic in lume o ad-

II. 1961
Campioana noastră Iolanda 

Balaș figurează (lntr-o sări
tură) pe afișele Universiadei a 
doua, pe toate materialele le
gate de acest important eveni
ment căruia oficialitățile spor
tive bulgare l-au asigurat o 
strălucire deosebită. In 1961, 
toii se afla la apogeul carie
rei sale și doar cu cîteva săp- 
tăminl înaintea Universiadei, 
pe stadionul „Vasil Levskî" 
din Sofia, ea Iși realizase re
cordul mondial de 1,91 m.

- Torino
versară pe măsura valorii sale), 
marea noastră campioană a ciș- 
tigat, la Torino, fără nici un 
fel de probleme, primul loc în 
întrecerea săritoarelor în înăl
țime. Cu 1,80 m, de la prima 
încercare, loll a cîștigat meda
lia de aur a Universiadei. Pe 
locurile următoare ale podiu
mului de premiere au urcat 
Valentina Ballod (U.R.S.S.) cu 
1,73 m și Jaroslawa Jozwia- 
kowska (Polonia) 1,61 m.

Surpriza atletismului a fost 
produsă de studentul clujean

Universiadele șl realizările sportivilor români
Total

medalii Aur Argint Bronz
I 1959 — Torino 5 2 1 2

II 1961 — Sofia 20 6 6 8
III 1963 — Porto Alegre nu am participat
IV 1965 — Budapesta 11 3 4 4
V 1967 — Tokio nu am participatVI 1970 — Torino 6 _ 4 2VII 1973 — Moscova 19 4 7 8VIII 1975 nu s-a desfășuratIX 1977 — Sofia 35 11 10 14X 1979 — Mexico 31 13 3 15
Total 127 39 35 53

Cornel Porumb, și el săritor 
în înălțime. Cornel a ocupat 
primul loc cu un rezultat de 
2,01 m, întreeîndu-i pe iugosla
vul Vlado Marlanovica 1,96 m 
și pe polonezul Henryk Fabry- 
kowski 1,96 m.

6-a spus atunci că săritorii 
in înălțime al României au 
fost la... înălțime! Si, într-a- 
devăr, au fost !

Voleibaliștii s-au impus în 
cadrul meciurilor din grupa A 
(au întrecut Bulgaria, Italia și 
Finanța) și s-au calificat pen
tru finala competiției, în com
pania jucătorilor cehoslovaci. 
Finala, desfășurată pe Stadio 
Comunale și condusă de italia
nul Toniolo, a revenit însă e- 
chipel Cehoslovaciei cu 3—0 
(9, 6, 5), jucătorii noștri Fe- 
rariu, Bărbuță, Cberebețiu, Pa
vel, Agîrbiceanu etc.) ■ mulțu- 
mindu-se cu medalia de argint. 
Medalii de bronz au obținut 
Alexandru Bizim la suliță cu 
72,81 m (a cîștigat vest-germa- 
nul Salomon cu 75,95 m) șl 
Maria Diți-Diaconescu, tot la 
suliță, cu 46,86 m (campioană 
Elvira Ozolina — U.R.S.S. a a- 
runcat 49,95 m).

— Sofia
Iolanda Balaș a confirmat 

așteptările, dștigînd net între
cerea Universiadei, cu 1,85 m 
(a 2-a, Pușkareva — U.R.S.S. 
1,67 m, a 3-a Hopkins — M. 
Britan ie 1,65 m), Împărțind fai
ma mondială tot cu un săritor 
în Înălțime, sovieticul Valeri 
Brumei, care a stabilit atunci 
un nou record al lumii eu 
X25 m.

Și pentru că tot ne aflăm la 
atletism, vom mai aminti că 
Ia această Universiadă, Sorin 

Ioan a obținut un splendid 
succes la triplu (15,93 m — 
nou record) în fața unor mari 
săritori, ca fostul recordman 
mondial sovieticul Oleg Ria- 
hovski (15,85 m) și japonezul 
Oia Tomio (15,65 m)

Universiada de la Sofia a 
prilejuit, dealtfel, sportivilor 
români o splendidă afirmare. 
Cu cele 21 de medalii cuce
rite, delegația română s-a clasat 
a doua, după Uniunea Sovie
tică — 52 medalii și înaintea 
R.F. Germania — 19, Japoniei 
— 18, Ungariei — 18, Ceho

slovaciei — 17, Bulgariei — 14 
etc.

La acest remarcabil succes 
au contribuit, cucerind medalii 
de aur : Sanda Iordan la 200 
m bras (2:59,6), Ilina Mina și

III. 1963 —
Comitetul executiv al F.I.S.U. 

Întrunit la Sofia, în 1961, a a- 
probat cererea forurilor spor
tive studențești din Brazilia de 
a organiza întrecerile Univer
siadei a IlI-a, programate în 
capitala statului federal Rio 
Grande do Sul.

Ca șl la celelalte ediții ale 
acestei mari competiții, atletis
mul se bucură de cea mai 
mare atenție. La Porto Alegre 
marea vedetă a concursurilor 
atletice a fost săritorul în lun
gime Igor Ter Ovanesian 
(U.R.S.S.) care a cîștigat titlul 
cu 7,95 m. Atleții sovietici, de
altfel, au repurtat cele mai 
multe victorii. Amintim, intre 
alții, pe Ianis Lusis cu 79,77 ra 
la suliță, Ghenadi Bliznețov cu

IV. 1965 -
In august 1965, printre oas

peții Budapestei s-a aflat și 
pensionarul Jean Petitjean (77 
ani) creatorul acestei compe
tiții. Era un bătrînel foarte 
vioi și extrem de simpatic, 
prezent de dimineața și pîna 
seara la diferite întreceri la 
Nepstadion sau în insula Mar
gareta, la Sportcsamok,. la 
Jăgszinhâz etc., ca omul mîn- 
dru de ceea ce făcuse... într-o 
zi, a și spus, dealtfel, că atunci 
dnd a luat inițiativa organi
zării acestei competiții nu și-ar 
fi Închipuit că va veni o zi, 
ca aceasta, cind întrecerile a-

Julieta Namian-Boboc la te
nis, dublu femei (6—1, 6—3 cu 
cehoslovacele Horcikova, Stra
hova), formația feminină de 
floretă (Olga Szabo, Maria Vi- 
col, Ana Ene-Pascu, Denisa 
Varvarichi) și reprezentativa 
masculină de volei, cu Derzsi, 
Drăgan. Cherebețiu, Corbeanu 
etc, care pentru a intra în po
sesia titlului trebuia să cîștige 
măcar un set în fața Bulga
riei (5—15, 12—15, 15—13, 
15—12, 7—15).

Dintre cele 6 medalii de ar
gint ale sportivilor noștri, 4 
au revenit atletilor: Maria Diți 
50,64 m la suliță, Florica Oțel 
2:08,6 la 800 m, Zoltan Vamoș 
3:45,8 la 1500 m și Andrei Ba- 
rabaș 14:23,8 (aceștia din ur
mă au fost întrecuți la limită 
cu 0,1 și, respectiv, 0,4 si), una 
Olgăi Szabo la floretă și, a 
șasea, echipei feminine de 
4X100 m mixt.

Medalii de bronz au obținut: 
Ilina Mina și Ion Tiriac la du
blu mixt, din nou Tiriac la 
simplu (finala a avut loc în
tre iugoslavii Jovanovici și Pi- 
lici), Gheorghe Banu clasat al 
treilea la sărituri, atît la tram
bulină cit și la platformă, ca 
și colega sa Emilia Negulescu- 
Lupu la platformă. Voleibalis
tele, în frunte cu Doina Ivă- 
nescu, au urcat și ele pe po
dium, ca și ’gimnasta Sonia 
Iovan, la individual compus, 
concurs cîștigat de sovietica 
Pervuhina. în sfîrșit, să mai 
notăm încă două reușite ale 
atleților : Virgil Manoiescu
52,52 m — record — la disc 
șl Ana Roth-Sălăgean 15,59 m 
la greutate.

Porto Alegre
4,60 m la prăjină, Brumei 2,15 
m la înălțime, Anatoli Mihailov 
14,0 la 110 mg, Edvin Ozolin 
21,3 la 200 m, Taisia Cenclk 
1,72 m Ia înălțime, Tatiana 
Scelkanova 6,48 m la lungime, 
Tamara Press 17,29 m la greu
tate și 55,90 m la disc.

T.a baschet bărbați gazdele 
ocupă primul loc, iar Ia volei 
echipele sovietice se clasează 
primele la femei și la bărbați. 
Pentru a treia oară consecutiv 
floretistul maghiar Jen8 Ka- 
mutl devine campion mondial 
universitar (el avea să mai 
cîștige’ un titlu și după 2 ani. 
la Budapesta !).

La Universiada de la Porto 
Alegre, țara noastră nu a luat 
parte

- Budapesta
veau să atingă un nivel atît 
de ridicat ! Și cind te gîndești 
că bilanțul global al Universia
dei budapestane (32 de țări 
participante, 1290 sportivi, 439 
sportive, 637 conducători, 184 
ziariști străini) a fost mult în
trecut la ultimele ediții ale 
competiției...

Budapesta a oferit întreceri 
de o valoare înaltă la absolut 
toate cele 7 discipline înscrise 
în program. La înot, de pildă, 
aproape că n-a fost probă în 
care să nu se fi îmbunătățit 
recordul mondial universitar, 

uneori copios, ca de pildă 4:15,6 
la 400 m liber Semion Beliz- 
Goiman (U.R.S.S.), 4,53,0 la 400 
m mixt Dick Roth (S.U.A.), 
2,09,3 la 200 m fluture Cari 
Robie (S.U.A.), 1:03,7 la 100 m 
liber Csilla Madarasz (Ungaria) 
sau 2:52,4 la 200 m bras Svet
lana Babanina (U.R.S.S.). Gim
nastica, scrima, voleiul, tenisul, 
ca să nu mai vorbim de atle
tism, au fost, de asemenea, la 
înălțime. La gimnastică, de 
pildă, japonezul Nakayama a 
luptat din greu cu iugoslavul 
Cerar, ambii foști campioni 
mondiali.

In această competiție de 
mare valoare sportivii români 
s-au comportat, in multe ca
zuri, la înălțime. Astfel, repu
tatul nostru tenlsman Ion Ti
riac a cîștigat titlul de cam
pion după o dispută frumoasă 
cu sovieticul Tomas Leius 
(3—6, 6—3, 6—2, 6—2) și tot el, 
făcînd pereche cu brașoveanca 
Judith Dibar-Gohn a obținut 
victoria în finala de dublu 
mixt cu cuplul sovietic Jer- 
molaeva — Leius (6—4, 3—6,
6—4).

Cea de a treia medalie de 
aur a delegației noastre a fost 
cîștigată Ia atletism, la arun
carea suliței, de Mihaela Pe- 
neș, pe atunci campioană olim
pică, cu 59,22 m, cu aproape 7 
m mai mult decît a doua cla
sată, franțuzoaica Demys. Pe 
Nepstadion, Viorica Viscopo- 
leanu a fost a doua la lungime 
(6,18 m), concursurile de atle
tism oferind dispute foarte 
tari : Ter Ovanesian 8,19 m la 
lungime, Randy Matson (S.U.A.) 
20,31 m Ia greutate, Bill Toomey 
(S.U.A.) 7566 p la decntlon, 
Ottoz 13,6 Ia 110 mg etc.

Voleibalistele românce au in
trat în turneul pentru locurile 
1—4 și au întrecut cu 3—0 Ceho
slovacia și 3—1 Bulgaria, pier- 
zînd însă (0—3) cu U.R.S.S. și 
obținînd astfel medalia de ar
gint.

Cele două echipe de floretă 
ale țării noastre au primit me
daliile de argint, fetele (Olga
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v. 1967 — Tokio
Deoarece autoritățile nipone 

au refuzat vizele de intrare 
pentru studenții sportivi din 
R.P.D. Coreeană, în semn de 
solidaritate delegațiile studen
țești din țările socialiste au re
fuzat să participe la întrecerile 
care, în aceste condiții, n-au 
cunoscut un succes prea mare. 
Din concursurile atleților, des
fășurate pe marele stadion Na
țional din parcul Yoyogi, cel 
care găzduise, cu 3 ani mai 
înainte, întrecerile J.O., s-au 
făcut remarcați cîțiva perfor

meri autenti 
rican Tomn’ 
200 m, sem 
Ilan Ralph 
800 m (care 
campioni ol 
hurdlerul it: 
13,9 Ia 110 
nez Keisuke 
29:00,0 la 5( 
10 000 m.

în întrece; 
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dealtfel...

VI. 1970 — Torinc
Sportivi studenți din 63 de 

țări își dau iarăși întîlnire la 
Torino, pe același vechi Stadio 
Comunale. Competiția începe 
cu o splendidă festivitate la 
statuia legendarului erou tori
nez, Pietro Micea, de pe Corso 
Galileo Ferraris, unde a fost 
aprinsă flacăra Jocurilor.

întrecerile de atletism la 
care au luat parte concurenți 
din 51 de țări (!) s-au desfă
șurat la un înalt nivel valoric 
și spectacular. Reamintim că 
ele au prilejuit realizarea a 
două recorduri mondiale, a mai 
multor recorduri mondiale

universitare 
de recorduri 
tura în iun 
Heide Rosen 
să cîștige, c 
olimpic, la . 
recordmană 
sa încercare 
cu 2 cm ma 
pioana noas 
poleanu, in 
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fost opera s 
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OMPETITII SPORTIVE DINTRE OLIMPIADE
™ ‘________ _____

portiva Cuplul Virginia Ruzici — Florența Mihai a cîștigat titlul mon
dial la ultimele două ediții ale Universiadei

VIII. 1975
Universiada prevăzută pentru 

anul 1975, deși nu s-a mai des-

IX. 1977

fășurat, contează, Ia numără-
toare...

Sofia

lversiadelor de vară figurează, în mod 
iportive : atletism, baschet, gimnastică, 
■ituri), scrimă, tenis și volei. Incepînd 
rsiada a Vil-a, în program a fost in- 
Isciplină, la alegerea organizatorilor și, 

F.I.S.U. La Moscova și la Sofia au 
eco-romane și libere), la Ciudad de 
turneul de fotbal, iar anul viitor, la 

c din nou întrecerile de lupte.
podium au obținut sportivii noștri, la 

a 7 ediții ale Universiadei la care am

Total
medalii Aur Argin t Bronz

33 11 10 12
27 8 6 13
22 4 8 10
18 5 7 6
12 6 1 5
10

3 1 0
1 0 2
0 0 3

4 1 2 1
1 0 0 I

urilor mondiale universitare figurează
tlve din România : ATLETISM : 3 000 
Mărășescu 1975 — Roma (campionate 
de atletism), suliță — 67,92 m Eva 
îiudad de Mexico ; ÎNOT : 100 m spa- 
;nn»£is 1979 — Ciudad de Mexico, 200 
mien Bunaciu 1979 — Ciudad de

-Stahl, pic), care a trecut peste șta- 
Pascu) cheta ridicată la 5,46 m.
luptă Pentru sportivii noștri Uni

versiada a șasea a fost singura 
în care n-au urcat pe prima 
treaptă a podiumului de pre
miere, deși o dată, la Torino, 
au fost foarte aproape de a- 
ceasta. Floretista Ecaterlna 
Iencic-Stahl a avut o evoluție 
remarcabilă în competiția des
fășurată la Palazzo della Vela, 
la care au luat parte 33 de 
concurente din 17 ță_ri. După 
o dispută foarte echilibrată in 
finală, 4 concurente s-au aflat 
la egalitate, astfel că pentru 
desemnarea campioanei a fost 
nevoie de un bara]. Au hiat 
parte la el sovietica Maria Sa- 
kolina, poloneza Halina Balon, 
unguroaica Agnes Stmonffy și 
Cati a noastră. în finalul ba
rajului Stahl a condus-o cu
1— 0 și 2—1 pe Simonffy, dar 
a cedat nervos și a pierdut cu
2— 4, revenindu-i astfel meda
lia de argint.

Tot „argint" a cîștigat și e- 
chipa feminină de floretă (Ien- 
clc-Stahi, Rodica Văduva, 
Marina Filip și Suzana Arde- 
leanu) la capătul unei dispute 
strtnse. Alte două medalii de 
argint au fost cucerite In între
cerile de atletism de Elena 
Vintilă (6,35 m la lungime) și 
Cornelia Popa (1,83 m la înăl
țime), și tot la atletism au fost 
obținute și cele două „bron
zuri" ale delegației noastre : 
Valeria Bufanu-Ștefănescu la 
100 m garduri (13,5 s — cam
pioană, poloneza Sukniewicz 
13,0) și Șerban loan la Înăl
țime (2,15 m — pe primul loc 
sovieticul Gavrilov cu 2,18 m).

în înaltul tribunei stadionu
lui Levski focul simbolic a fost 
aprins în două cupe uriașe, pen
tru a sublinia astfel că ’în ca
pitala Bulgariei au avut loc 
două ediții ale Universiadei. 
Aceasta a doua avea să fie 
cea mai reprezentativă din 
întreg șirul de ediții ale „mon
dialelor" studențești, la între
ceri fiind prezenți reprezentan
ții unor organizații sportive stu
dențești (4389 sportivi) din 85 
de țării de pe toate continen
tele, în rîndurile cărora nu
meroși campioni și alți laureați 
ai Olimpiadei montrealeze, mul
ti alți sportivi de mare valoare.

Concursurile atleților au pri
lejuit, între altele, două recor
duri mondiale excepționale : 
Alberto Juantorena (Cuba) aco
peră cele două tururi de sta
dion în 1:43,4, iar connaționalul 
său Alejandro Casanas par
curge 110 mg in 13,21 s. La 
20 din cele 34 probe atletice 
și la 18 din cele 22 de probe 
de înot, de pe programul com
petiției, au fost înregistrate noi 
recorduri ale Universiadei 1

Universiada de la Sofia a în
semnat pentru sportivii români 
prilejul unei comportări exce
lente, care a depășit substan
țial toate realizările anterioare. 
Cele 35 de medalii (11+10+14) 
cucerite cu acest prilej au a- 
dus, în final, delegației noastre 
locul 4 în clasamentul general, 
neoficial : 1. U.R.S.S, 96 (32+ 
35+29), 2. S.U.A. 43 (19+11+13), 
3. Bulgaria 37 (15+10+12).

Așadar, 11 medalii de aur 
pentru sportivii români, în con
dițiile unei concurențe acerbe, 
extrem de puternice și de valo
roase, reprezintă, ca șl cele
lalte medalii, ca și alte locuri 
fruntașe, o prestație remarcabi
lă.

Gimnaștii, luptătorii si scri- 
merii — au avut fiecare cîte 3 
medalii de aur : Alina

rin — sabie, echipa de sabie 
(Dan Irimiciuc, Corneliu Marin, 
loan Pop, Marin Mustață și Ion 
Pantelimonescu) și echipa de 
spadă (Liviu Angelescu, Octa
vian Zidaru, Costică Bărăgan, 
Constantin Duțu, Ion Popa) 
care au obținut succesele, mai 
ales cele 2 echipe, după lupte 
foarte strînse, pline de suspans : 
sabrerii au învins Ungaria cu 
9—7 (în ultimul asalt Pop-Na- 
gyhazi, la 4—4, într-o încordare 
extraordinară, sportivul nostru 
a găsit resurse să „dea" tușa 
victorioasă 1) iar spadasinii i-au 
învins pe francezi, după ce, de 
fapt, mai susținuseră o „finală" 
cu sovieticii... Cuplul de tenis- 
mane Virginia Ruzici — Flo
rența Mihai au reînnodat, după 
16 ani, șirul victoriilor româ
nești la această probă (au învins 
dublul cehoslovac Renata To- 
manova-Yvona Brzakova 7—5, 
7—6 !) iar poloiștii, frații Slă- 
vei, Dinu Popescn, Cezar Ră- 
ducanu, Viorel Rus, Adrian 
Schervan și ceilalți, s-au aflat 
acum la primul lor succes în 
această competiție, în care au 
învins U.R.S.S. cu 4—3, Japo
nia cu 14—1, S.U.A. 8—6, au 
încheiat egal meciul cu Unga
ria : 7—7 șl apoi alte două vic
torii în turneul final : 6—5 cu 
Iugoslavia și 4—2 cu Italia 1

Ne face plăcere acum să rea
mintim și numele deținătorilor 
medaliilor de argint și bronz: 
echipa feminină de gimnastică 
(Alina Goreac, Anca Grigoraș, 
Gabriela Trușcă, Rodica Sabău),

X. 1979

Grigoraș — bîrnă, Trușcă — 
paralele, luptătorii Nicu Gingă 
(cat. 52 kg), Șt. Kusu (cat 68 kg), 
Gh. Ciobotaru (cat. 74 kg), atle- 
ții Paul Copu (3000 m obst.) și 
Natalia Mărășescu (1500 m), e- 
chipa feminină de floretă (Mag
dalena Chezan, Marcela Moldo
van, Viorica Țurcan, Adriana 
Băcioi, Mariana Bog) și dublul 
de tenismani Virginia Ruzici — 
Dumitru Hărădău — argint; 
Goreac — birnă, Grigoraș — 
sărituri, Nicolae Oprescu

Ion Draica iși va apăra anul 
viitor, la București, titlul 

cucerit la Sofia
inele, Dan Irimiciuc — sabie, 
Ilie Floroiu — 10000 m, Mari- 
cica Puică — 1500 m, Nicolae 
Horinccanu (cat. 57 kg), Petre 
Dicu (cat. 90 kg) la „greco-ro
mane", Gheorghe Bîrcu (cat. 52 
kg), Gigei Anghei (cat. 62 kg), 
Ion Ivanov (cat. 90 kg), Vasile 
Pușcașu (cat. 100 kg) și Ladis
lau Simon (cat. +100 kg) la 
„libere", înotătoarea Anca Mi- 
clăuș — 100 m delfin, — bronz.

Ciudad de Mexico

Goreac

Pentru a doua oară Univer
siada traversează Atlanticul, 
de data aceasta gazdă fiindu-i 
capitala Mexicului, care a pus 
la dispoziția concurenților ba
zele pe care, cu 11 ani In ur
mă, au avut loc întrecerile O-

Ce este F. I. S. U. ?
a Sportului Universitar are afiliate organl- 

națlanala studențești din întreaga lume.
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VII. 1973
întrecerile „Micii Olimpiade* 

îșl justifică integral și din ce 
în ce mai mult prestigiul și. 
In același timp, amploarea deo
sebită La Moscova sînt înre
gistrate recorduri însemnate, în 
primul rînd în privința partici
pării (2 703 sportivi din 72 de 
țări) și apoi, în privința cali
tății întrecerilor, a rezultatelor 
înregistrate.

Cea mai strălucitoare victo
rie dintre cele 4, recompensa
te cu medalii de aur, ale spor
tivilor români, ni se pare ar fi, 
chiar și după atîția ani de a- 
tunci, cea înregistrată de flore- 
tistele românce în întrecerea pe 
echipe. în finala competiției 
s-au întîlnit reprezentativa 
României și marea favorită, for
mația Uniunii Sovietice. Din 
rîndurile acesteia din urmă fă
ceau parte Elena Belova, cam
pioană mondială In acel an, 
la Goteborg, Valentina Niko
nova,’ campioană mondială de 
tineret. Valentina Burocikina, 
campioană mondială universita
ră, cu cîteva zile mai înainte 
și Olga Kosteakovaz, o tînără și 
talentată floretistă. Din echipa 
noastră au făcut parte Suzana 
Ardeleanu, Ecaterina Stahl. I- 
leana Gyulai-Jenei, Magdalena 
Bartoș-Chezan (Viorica Draga- 
Turcan). Comportîndu-se admi
rabil. cu mult peste așteptări, în 
finală, fetele noastre au răs
turnat toate pronosticurile și 
au obținut victoria cu 9—3 !

Succese Ia fel de frumoase, 
fiecare în felul său desigur, cu 
anume semnificații au mai în
registrat și alți sportivi ro
mâni. Astfel, atleta Virginia 
Ioan a cîștigat săritura în înăl
țime cu 1,84 m, rezultat reali
zat și de Rita Kirst (R.D.G.), 
clasată a doua. Pe locul trei 
s-au aflat italianca Sara Simeo-

•— Moscova
ni și sovietica Filatova, ambele 
cu 1,81 m. La inele Dan 
Grecu a prezentat elemente de 
mare dificultate, într-o succe
siune amețitoare, o „cruce* ex
cepțională și o aterizare per
fectă. De menționat că al trei
lea clasat la acest aparat a fost 
tot un român, Mihai Borș, iar 
Dan Grecu a obținut și el un 
„bronz* la bară. în sfîrșit, 
Gheorghe Berceanu a probat, 
din plin, că este un mare lup
tător și a cîștigat titlul de cam
pion la categoria 48 kg, la de
butul luptelor la Universiadă.

Și pentru că am amintit de 
acest debut, vom arăta că lup
tătorii noștri au mai obținut la 
Moscova 5 medalii de argint 
(Nicu Gingă — cat. 52 kg, Ion 
Păun — cat. 62 kg, Staicu OI- 
teanu — cat. 82 kg la „greco-ro- 
mane“, Vasile Iorga — cat 82 
kg și Ladislau Simon — cat. 
+ 100 kg la „libere) și 3 de 
bronz (Nicolae Neguț — cat. 
90 kg, Victor Dolipschi — cat. 
4- 100 kg, respectiv Emilian 
Cristian — cat. 74 kg).

Au mai primit onoruri pen
tru bunele lor clasări : Argen
tina Menis — locul II la disc 
cu 63,92 m (Faina Melnik a ob
ținut 64,54 m), Mihai Tiu — 
locul II la floretă cu 3 v, după 
sovieticul Stankovicl — 4 v, 
Dan Irimiciuc, al treilea între 
sabreri, după sovieticul Nazlî- 
mov și ungurul Pal Gerevlch 
și, în sfîrșit, formația gimnaș- 
tilor cu Constantin Petrescu, Ni
colae Oprescu și, evident, Mi
hai Borș și Dan Grecu.

Cu cele 19 medalii cucerite 
de sportivii săi. România ocu
pă locul al treilea în clasa
ment, după Uniunea Sovietică 
și Statele Unite.

Federația Internațională 
zații sportive și uniuni —,--------- ---------- - — ____
Obiectivele principale ale F.I.S.U. sînt : dezvoltarea sportului în rin- 
dul studenților și lărgirea ©ooperărH In domeniul sportului universitar. 
FJ.S.U. organizează. In mod oblșnuBt Universiade de vară șl de 
lamă, campionate mondiale șl concursuri Internaționale studențești ba 
diferite discipline sportive, conferințe Șl semlnariii pe probleme, ale 
sportului universitar. Pînă în prezent, sub egida forului Internațional 
al sportului universitar au fost organizate 10 ediții ale Universiadelor 
de vară și 7 ale Universiadelor de lamă, reprezentanții României ' 
fiind prezenți la majoritatea edițiilor.

In activitatea sa, F.I.S.U. colaborează cu Consiliul Internațional pen
tru Educație Fizică și Sport (CJ.E.P.S.), UNESCO șl Uniunea Inter
națională a Studenților.

Țara noastră este membră a FJ.S.U. din 1957, Iar din anul 1961 
Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România este reprezen
tată în Comitetul Executiv al Federației.

(cea mai bună gimnastă a com
petiției) la individual și la pa
ralele, Dan Grecu la inele,

Corneliu Marin a obținut in 
1977 medalia de aur in proba 
individuală de sabie și a con
tribuit la cucerirea titlului pe 

echipe
luptătorii de greco-romane Con
stantin Alexandru (cat. 48 kg), 
Ion Păun (cat. 62 kg) și Ion 
Draica (cat. 82 kg) s-au impus 
într-o întrecere foarte tare. La 
fel și scrimerii : Corneliu Ma-

limpiadei a XlX-a. A fost o 
Universiadă nu numai cu un 
fast deosebit, ci și de o va
loare deosebită. La diferitele 
competiții au luat parte peste 
5100 de sportivi (în acest nu
măr au fost incluși și diferiții 
oficiali) din 89 de țări.

Reprezentanții României so
cialiste au fost și de această 
dată Ia înălțimea așteptărilor 
și a speranțelor, evoluția lor fi
ind răsplătită cu 31 de medalii, 
dintre care 13 de aur (cele mai 
multe cucerite pînă acum de 
sportivii noștri).

„Vioara întîi" a delegației 
noastre a fost gimnasta Teo
dora Ungureanu, care reintra 
în marile concursuri după 
multe luni de pauză impusă de 
o hepatită. După o întrecere 
dramatică și spectaculoasă Teo
dora, a cîștigat titlul la indi
vidual compus la o diferență 
de numai o zecime, în fața re
putatei Maria Filatova din 
U.R.S.S. La Mexico, Teodora 
a mai cîștigat încă 2 medalii 
de aur (paralele și bîrnă), 2 
de argint (sol și echipă, cu 
Anca Grigoraș, Cristina Itu și 
Gabriela Trușcă) și una de 
bronz (sărituri). Dealtfel, gim
nastica a obținut acum încă 6 
medalii (în total 12 medalii I) : 
Ion Checicheș — aur la inele, 
Anca Grigoraș — argint la 
bîrnă și bronz la paralele, Kurt 
Szilier — bronz la sărituri, pa
ralele și bară, ca și .echipa mas-

culină (Szilier, Romulus Bucu- 
roiu, Sorin Cepoi și Ion Che- 
clcheș).

O frumoasă recoltă de meda
lii au obținut și atleții: 5 de 
aur (Ilie Floroiu — 5000 m și 
10 000 m, Paul Copu — 3 000 m 
obstacole, Natalia Mărășescu — 
1 500 m și Eva Zorgo-Raduly — 
suliță) și 3 de bronz (Fița Lo
vin — 800 m, Mihaela Loghin 
— greutate, Florența Țacu — 
disc). Aceasta a fost cea mai 
bună evoluție a atleților români 
la o Universiadă !

Tenisul s-a prezentat iarăși 
foarte bine. Avem în vedere, 
In acest sens, cele două medalii 
de aur cucerite de Virginia 
Ruzici la dublu femei, împreu
nă cu Florența Mihai (reeditare 
a succesului lor din 1977) și la 
dublu mixt, cu Traian Marcu. 
Virginia a fost distinsă și cu o 
medalie de bronz pentru locul 
ni la simplu. Alte 2 medalii 
de bronz au revenit tinerilor 
Andrei Dîrzu la simplu și cu
plului Florin Segărceanu — 
Andrei Dîrzu la dublu bărbați.

Un remarcabil succes a în
registrat Carmen Bunaciu, în 
piscina olimpică „Francisco 
Marquez". Excelenta noastră 
sportivă și-a adjudecat ambele 
titluri de campioană mondială 
în probele de spate, în care 
cu 1:03,35 la 100 m și 2:16,20 
la 200 m a înregistrat noi 
corduri ale competiției.

Spadasinii (Ion și Mihai 
pa, Octavian Zidaru, Liviu__
gelescu, Rudolf Szabo) au urcait 
Pe podium primind medalia de 
bronz, ca și sabrerul Marin 
Mustață. în sfîrșit, echipa de 
fotbal s-a clasat și ea pe locul 
trei, al bronzului !

Delegația României a ocupat, 
in final, locul tr°i

re-

Po- 
An-

XI. 1981 — București
Imnul oficial al Universia

delor, cîntat la fiecare festivi
tate de premiere, este străve
chiul ..Gaudeamus igitur". în 
iulie (19—30) 1981 el va răsuna 
Pe diferitele baze sportive ale 
Bucureștiuluj în onoarea dife- 
rițiior sportivi învingători...
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus...

Documentar de Romeo V1LARA



„VIITORUL ' NU ESTE DOAR UN CENTRU In derbyul de
DE ANTRENAMENT, CI ȘCOALĂ
A PtRfORMANJtl SPOHTIVE!

In diferitele clasamente, întoc
mite după ediția din acest an a 
Jocurilor Olimpice de vară, fi
gurează, pe locuri de frunte, 
numele unității sportive bucu- 
reștene Viitorul, de fapt „Central 
de antrenament — Viitorul". 
Pentru ediția a XXII-a. a J.O. 
au figurat în delegația țării 
noastre și 9 sportive, toate ca
notoare, de la această unitate, 
care au totalizat 11,532 p (lo
cul 4 în clasamentul cluburilor) 
și au obținut o medalie de aur, 
prin Sanda Toma, ------------- 4
olimpică. Dealtfel, 
câștigătorilor pe medalii 
zintă astfel, in partea 
perioară :

ria Ignișca, Tr. Nicolau

campioană 
clasamentul 

se pre- 
lul su-

_2_ __ ' i — atle
tism, Tr". Ogrinjeanu — box, Gh. 
Gheorghiu, Maria Drăghlcl, Nlc. 
Geoga — canotaj, Ana Moțet șl 
Geta Dumitrescu — gimnastică, 
Nic. Amzuică — haltere, C-Hn 
Penciu — lupte, Zoltan Gered — 
scrimă, Marcel Șerban, Mariana 
Cristea, Margareta Cristiani 
Dan Lâzărescu (voluntar) 
volei.

Roadele muncii de selecție 
pregătire a tinerelor talente 
văzut bine acum, la Moscova, 
Sanda Toma, Olga Homeghi, Sofia 
Banovici,' Mariana Zaharia. FI»- 
rica Bucur, ' —
Dobrițoiu 
cerile de

Si

s-a

•, Elena Bondar, Elena 
luînd parte Ia intre- 
cauotaj de la Krilat-

aur argint bronz

1. C.S.Ș. „Cetate- Deva 1+1/6 —
2. Steaua București 14-V2 14-1/4 1+2/3 +2/9+5/12+6/14

3. Viitorul București I — 1/24-2/5
4. Mobila Rădăuți 1 — —»
5. Dinamo București 1/2 14-3/4 3+5/12+3/14
6. C.S.Ș. Arad ““ 14-1/6 ““ •

Și. îtl sfîrșit, în clasamentul skoe, dar și de-a lungul anilor
Întocmit după prima legitimare, 
„Viitorul" ar ocupa locul secund 
cu 15 sportivi !

Ce este insă acest 
Cum am arătat, 
antrenament 
C.N.E.F.S. O 
soara Maria 
centrului (ea ____
fruntașă) ne-a edificat mai bine 
despre ceea ce este și face „Vi
itorul București" : „Înființată la 
inceputul deceniului 7, „Școala 
sportivă experimentală — Viito
rul", devenită ulterior centru de 
antrenament, desfășoară o activi
tate susținută pe linia înaltei per
formanțe sportive, la nivelul ju
niorilor, in cadrul a 8 secții pe ra
mură de sport : atletism, box, 
canotaj, gimnastică (modernă), 
haltere, lupte (greco-romane), 
scrimă și volei. Profesorii-antre- 
nori, care lucrează în aceste sec
ții, sînt foști sportivi de perfor
manță. îngăduiți să-i amintesc : 
Geta și C-tin Mușat, Sorin loan, 

Pâcuraru, Aurelia Sirbu, 
Cristea, Eug. Ducu, Zaha-

„ Vil torul” T 
centru de 
direct de 
cu pr.fe- 

directearea

un
pendinte 
discuție

Simiori,
însăși fostă atletă

deoarece la „Viitorul" s-au for
mat ca sportivi gimnaștll Dan 
Grecu și Nicolae Oprescu, sabre
rii Corneliu Marin șl Marin Mus
tață și floretistele Magdalena 
Chezan și Aurora Dan, voleibalis
tele Irina Petcuieț și Mariana lo- 
nescu, boxerul Gabriel Pometcu, 
halterofilul Marin Parapancea, 
atleții Maria Samungi, Nicolae 
Bîndar, Tudor Stan, Horia Truș- 
culescu, Bedros Bedrosian și încă 
mulțl alții.

Selecția, obiectiv permanent In 
munca noastră, o desfășurăm cu 
sprijinul prețios al unora dintre 
colegi, profesori în zona Stadio
nului „23 August", unde ne a- 
flăm sediul. Mă gîndesc cu re
cunoștință la conducerea Grupu
lui școlar M.I.U. (Sterie Mari
nescu, Elena Bucurencl și Lavl- 
nia Ionescu), Ia profesorii Elena 
Godorogea și Elena Vintilă (Șc. 
g-rală 66), Sanda Necula (Șc. 
195), Cornel Bucur și Dina Ște- 
fănescu (Șc. 200), Cleo Strzelbiscki 
(Șc. 196) etc.

Acum, întregul nostru corp de 
tehnicieni și sportivi 
grijă și răspundere 
concursuri al anului 
gațiile noastre față 
tarea performanței, 
național și internațional, 
dintre cele mai mari. Și sîntem 
deciși să le împlinim !...* (R.
VIL.)

pregătesc cu 
sezonul de 
viitor, obli- 
de dezvol
ta nivelul 

fiind

SÎMBÂTĂ

FOTBAL. Stadion „23 Au
gust" (teren IV), de la »ra 
14: Luceafărul București — 
Metalul Plopeni (Div. „B").

RUGBY. Parcul copilului, de 
la ora 15 : R.c. Grlvița roșie 
— Dinam» București (Cupa 
F.R.R.).

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
era 17 : Dinamo — Universi
tatea București („A“, o.

DUMINICĂ
Sala I.S.B.
de la ora 10 

Metalul".
Stadion

(Strada 
: finala

BOX. 
Berzei), 
„Cupei

FOTBAL : 
de la ora 14 : Steaua — 
Baia Mare (Div. „A“) ; 
dionul Republicii, de la ora 

Sportul studențesc Bucu- 
F.C. Argeș ‘ ;

C.A.M. de la ora 11 : 
studențesc — F. C. 
(speranțe) ; stadion 
de la ora 11 : Meta- 

Mecanică

Steaua, 
F.C. 
Sta-

13 -
rești — 
stadion
Sportul 
Argeș 
Metalul, 
lui București 
fină București (,,B“) ; Stadio
nul Republicii, de la ora 11 : 
Sirena București — Rapid 
București (,,B“) ; stadion Au
tobuzul, de Ia ora 11 : Auto
buzul București — ROVA Ro
șiori (,,B“) : stadion T.M. de 
la ora 11 : T.M. București — 
Voința - ’
stadion 
Ia ora 
rești — 
(„C”) ; 
la ora 
rești — 
(,.C“) ;

G.A-) ;

București („C") ; 
„23 August" IV, de 
11 î Luceafărul Bucu-

■ Electronica București 
stadion Laromet, de 

11 : Tehnometal Bucu- 
Cetatea Tr. Măgurele 

__  , , stadion Abatorul, de 
La ora 11 : Abatorul București
— Petrolul Bolintin (,,C“) ; 
stadion Automatica, de la ora 
11 : Automatica București — 
Petrolul Videle („C"); stadion 
Steaua, de la ora 12 : Steaua
— F.C. Baia Mare (speranțe).

VOLEI. Sala Olimpia, de la 
ora 9 î Calculatorul — Chimia 
Rm. Vîlcea (,,B“, f) ; Calcu
latorul — Tractorul Brașov 
(„A", m) ; Calculatorul — 
Metalul Hunedoara („B", m) ; 
sala Giulești, de la ora 10,30 : 
Rapid — Penicilina Iași (,,A“, 
f) ; sala Construcția (I.C.E.D.), 
de la ora 11 : I.O.R. — Elec- 
troputere- Craiova (,,B“, m) ; 
sala inst. pedagogic, de la 
ora 9 : Voința — Ceahlăul 
Piatra Neamț (..B“, f) ; Con
fecția — Chimia Tr. Măgu
rele (,,B“, f) : sala Progresul, 
de la ora 10,30 : Progresul — 
Petrolul Ploiești (,,B“, m) ; 
sala Steaua, de Ia ora 10 î 
Steaua II — Peco Ploiești 
(,.B“. m).

ortul

Peste 8000 de spectatori (re-; 
cordul de public al sezonului 
de hochei) au asistat aseară la 
o nouă ediție a tradiționalului 
derby Dinamo — Steaua. Me
ciul, mai echilibrat și mai pa
sionant decît cel de joi,sionant decît cel de joi, s-a 
încheiat din nou — și pe de
plin meritat — cu victoria lui 
Dinamo: 4—2 (1—1, 2—0, 1—1), 
după un joc de calitate, în ul
tima repriză de-a dreptul dra
matic. Steaua a 
forturi pentru 
după acel 2—7 
rea precedentă, 
să se recunoască __ .
unuj adversar care i-a fost su
perior sub două principale as
pecte : puterea de luptă și abi
litatea tehnico-tactică. Să ne 
explicăm:

Și în acest meci, Dinamo a 
folosit, practic, doar 10—11 ju
cători, care au făcut o mare 
cheltuială de efort pentru a 
face față unei echipe cu lot 
mai numeros. Neavînd sufi- 
cienți fundași, dinamoviștii i-au 
folosit pe rind pe Tureanu și 
Axinte în acest post. Dar, din
colo de dăruirea în joc, Dina
mo a avut și un plus de tehni-

făcut mari e- 
a se revanșa 

din confrunta- 
dar a trebuit 
învinsă în fața

AVINTUL GHEORGIIENI — 
METALUL SF. GHEORGHE 
10—4 (4—2, l—1, 5—1). In jo
cul de la Miercurea Ciuc, A- 
vîntul și-a luat o clară revanșă 
pentru înfrîngerea din meciul 
anterior, pe care-1 pierduse la 
scor. Hocheiștii din Gheorgheni 
s-au desprins decisiv în prima 
repriză, cînd au condus cu 
4—0 în min. 19. Au marcat pen
tru învingători : Barabaș (4), 
Daniel (2), Tamaș (2), Vereș, 
Antal, iar pentru învinși Ke- 
menessy ‘ 
condus : 
Petraș).

(2), Baka și Szabo. Au 
T. Szabo (Z. Roth. P.

V. Pașcanu, coresp.
DUNĂREA GALAȚI — S.C. 

MIERCUREA CIUC 3—6 (1—2, 
1—3, 1—1). Autorii puncte
lor : Vișan. Marcu și Mocanu 
pentru Dunărea, respectiv 
Bartalis, (2), E. Antal, Bogdș, 
B. Nagy și Miklos. A condus 
L Bencze (București), ajutat la 
linii de N. Enache (Galați) și 
B. Mihaiuc (Rădăuți).

T. Siriopol coresp.

HOCHEI, DINAMO
citate și orientare, calități i- 
lustrate' semnificativ de faptul 
că ei au reușit de două ori să-și 
fructifice 
merică (in 
deși a jucat 
tima repriză 
doi în plus __ __ ,___  ___
odată I), după cum, ca o ex
presie a plusului tehnic al di- 
namoviștilor, se poate menționa 
și amănuntul că atunci cînd 
ambele echipe aveau cite un 
om pe banca de penalizare, di- 
namoviștii au exploatat de două 
ori situația, speculînd mai bine 
spațiile mari create în teren.

Scorul a fost deschis în min. 
8 de Dinamo (a înscris Solyom) 
dar după 5 minute Cazacu e- 
galează. în min. 25 Tureanu 
își aduce din nou echipa în a- 
vantaj (șut de la distanță), pen
tru ca în min. 40 Axinte să 
înscrie un gol cu mare pon
dere psihologică, cu un șut de 
la linia albastră. La numai 2

STEAUA 4-2
superioritatea nu- 

timp ce Steaua, 
15 minute din ul- 
cu un om și chiar 
n-a marcat nici-

minute după a doua pauză, Tu
reanu îi pune în poziție de șut 
pe Moroșan și... 4—1. In min. 
44 însă, din angajament, Hălău- 
că, reduce scorul. Din acest 
moment jocul se încinge, Stear- 
ua forțează poarta adversă, a- 
jutată și de faptul că Dinamo 
joacă, practic, pînă la sfîrșit 
în inferioritate numerică I Li
derii clasamentului (cu un lot 
în care mai ales Tureanu, 
Cosțea, Axinte, Moroșan, Gh. 
Huțan au fost exemplari prin 
luciditate și dăruire) păstrează 
rezultatul favorabil, mărindu-și 
astfel șansele la titlu] ’ 
pioni.

Arbitrii Fl. Gubernu 
tru). St. Enciu și Gh. 
(la linii) au condus 
meci care le-a ridicat proble
me dificile, dar pe care le-an 
rezolvat cu fermitate și deci
zii perfect regulamentare.

de cam-

(la cen-
Mureșa» 
bine ua

Radu URZICEANU

CAMPIONATE • COMPETIȚII
ETAPA A ll-A A DIVIZIEI „A" DE VOLEI

Astăzi și mline au loc jocu
rile din cadrul etapei a II-a a 
campionatelor Divizlel„A”. In în
trecerea echipelor feminine, cele 
mal echilibrate partide vor avea 
loc la Constanța (Chimpex va da 
replica proaspetei promovate 
Flacăra roșie București — seria 
I) și Craiova (unde studentele 
primesc vizita colegelor de la 
Farul Constanța — seria a n-a). 
La băieți, in seria I, cel mai in
teresant joc se anunță a fl cel 
de la București între Calculato
rul și Tractorul Brașov, echipă 
aflată la a doua deplasare con
secutivă în Capitală. In seria a 
II-a, Silvania, echipă capricioasă 
și prin aceasta mereu incomodă, 
va întîlni la Șimleu Silvanlei pe 
Steaua și ea la a doua deplasare 
consecutivă. Iată cum arată însă 
programul complet al celei de a

II-a etape a campionatului Dt- 
ziel „A" la volei. FEMININ. Se
ria I : Dinam» Buc. — Unln, 
Buc. (singurul meci care are loc 
astăzi, în sala Dinamo de la er» 
17), Chimpex Constanța — Fla
căra roșie Buc., Maratex Bala 
Mare — Știința Bacău. Seria a 
II-a : Univ. Cluj-Napoca — C.S.U. 
Galați, Rapid Buc. — Penicilina 
Iași (în sala Glulești, de la ora 
10,30), Univ. Craiova — Farid 
Constanța. MASCULIN. Seria I > 
Calculatorul Buc. — Tractorul 
Brașov (în sala Olimpia, de la 
era 10,30), Univ. Craiova — Ra
pid Buc., C.S.M. Delta Tulcea — 
Dinam» Buc. Seria a II-a : Viit»-’ 
rul Bacău — C.S.U. Galați, Explo
rări Baia Mare — Politehnica 
Timișoara, Silvania Șimleu Sllva- 
niei — Steaua Buc.

O ETAPĂ CU MULTE „CAPETE DE AFIȘ 
IN DIVIZIA „A“ DE JUDO

La 
avea 
celei 
,A” .. ____ ____________ ,
mal multe partide sînt așteptata 
cu deosebit interes, deoarece 
opun echipe de forțe foarte apro
piate. Să amintim clteva : Di
nam» București va întîlni pe 
Dinamo Brașov (singurele for
mații neînvinse plnă acum) f Ni- 
tramonia Făgăraș, clasată pe lo-

Alba Iulia șl la Iași, ver 
loc, azi șl mîine, meciurile 
de a 3-a etape a Diviziei 

de judo. In cadrul acesteia,

Poate mai mult ca niciodată

TINERE TALENTE EXISTĂ IN SCRIMA ROMÂNEASCA;
ESENȚIALUL ESTE SĂ ȘTIM SĂ
Ediția din acest an a cam

pionatelor naționale dedicate ce
lor mai tineri scrimeri, copii 
și juniori, a reunit pe planșe 
ceL mai mare număr de concu- 
renți 
ceste 
faza 
tiții, 
numărat mai puțin de 100 de 
candidați la investitura de 
sportivi de performanță. Ceea 
ce, să recunoaștem, dovedește 
că scrima tinde (și pe plan lo
cal se fac eforturi in acest 
sens) să-și mărească aria de 
popularitate și de practicare și 
constituie, totodată, o premisă 
pentru continua sporire a rin- 
durilor sportivilor fruntași, din 

.care să se poată selecționa pu
ternice 
Rămîne, 
dintre micii sau foarte 
scrimeri 
planșele 
nale și, 
finaliștii 
cent în 
ajunge în secțiile divizionare, 
în loturile țării. Pentru că, in 
fond, dincolo de contribuția fi
rească pe care și scrima — ală-

înregistrat vreodată la a- 
categorii de virstă. In 

I a acestei mari compe- 
în nici o probă nu s-au

echipe reprezentative, 
însă, de văzut cîți 

tinerii 
an pe 
națio- 
dintre

aliniați in acest 
campionatelor 
mai ales, cîți 
care s-au întrecut re- 
sala Floreasca II, vor

Aflăm trista veste că pro
fesorul CORNELIU 1OVA- 
NESCU, una dintre figurile 
proeminente ale atletismului 
românesc, profesor șl antrenor 
emerit, ' '
ral și 
încetat 
șoara.

Mai bine de 50 de ani, pro
fesorul lovănescu a fost unul 
dintre principalii animatori al 
atletismului, ai sportului tn 
general, căruia i-a dedicat cu 
pasiune, 
tență, I 
Prin 
rații 
meri 
s-au 
de 
noastre.

Prin dispariția sa, sportul 
românesc pierde un activist 
prețios.

fost antrenor fede- 
al lotului national, a 
din viată, Ia Timi-

f, exigență șl compe- 
intreaga sa activitate, 

mina sa au trecut gene- 
întregi de mari perfor
ai sportului românesc, 
format generații întregi 

oameni utili societăți)

turi de alte discipline sportive 
— trebuie să o aducă la de
prinderea tinerei generații cu 
exercițiul fizic și sportul, se 
subînțelege că are și menirea 
de a contribui la afirmarea 
sportului românesc pe plan in
ternațional, cu atît mai mult 
cu cit scrima din țara noas
tră este recunoscută pe plan
șele mondiale, prin valoarea sa.

Finalele, la toate categoriile 
de virstă (copii, juniori II și 
juniori I) s-au constituit în- 
tr-o reală radiografie a poten
țialului scrimei juvenile, a fie
cărui centru 
pune de un 
ric adecvat, 
din nou in 
recunoscute 
ultimilor ani, cum ar fi Satu 
Mare (floretă), Tractorul Bra
șov (sabie), C.S.Șc. Olimpia 
Craiova (spadă), C.S.Șc. Slobo
zia (sabie). Și nu intimplător 
exponentele acestor centre și-au 
înscris numele, cel mai des, pe 
lista campionilor Ia aceste ar
me, nu intimplător tineri și 
foarte tineri scrimeri de la 
sus-amintitcle centre s-au afir
mat ca autentice speranțe, In- 
trînd chiar în vederile selecțio
nerilor pentru loturile de pers
pectivă ale țării. Avem în ve
dere pe floretistul A. File 
(C. S. Satu Mare), floretistele 
Rozalia Oros, Gabriela Betu- 
ker (C. S. Satu Mare), Elisa- 
beta Guzganu (Steaua), Corne
lia Chelaru și Georgeta Beca 
(Energia București), dar și că
deți care promit mult pentru 
viitorul apropiat, cum ar fi„ 
floretiștii Reka Lazar (Tracto
rul Brașov), V. Coste (C- S 
Satu Mare) și L. Buzan (A.S.U. 
Tg. Mureș), spadasinul M. Pet- 
cușin (C.S.Șc. Olimpia Craio
va), sabrerii W. Sultan (Trac
torul) și M. Florea (C.S.Șc. 
Slobozia). Vorbind, însă, des
pre aceste tinere talente, și 
încă multe altele pe care nu 
le-am amintit, trebuie să sub
liniem și aportul deosebit — 
prin pasiune și profesionalitale

unde aceasta dis- 
cadru organizato- 
Astfel, au apărut 
prim-plan centre 

ca pepiniere ale

LE MODELAM !
— al altui detașament iinăr, cel 
al antrenorilor.
centa ediție a finalelor confir
marea calității 
neri antrenori, 
altora care și-au făcut acum 
„debutul" In lansarea unor reale 
talente. Dacă cunoșteam aportul 
in timp al unor asemenea re- 
putați tehnicieni, dedicați mi
cilor scrimeri, ca Ștefan Hank- 
ler, Mihai Ticușan, Ladislau 
Rohoni, Nicolae Mihăilescu, 
iată că li s-au alăturat, de a- 
ceastă dată, intr-un palmares 
onorant, Eva Lengyel (Satu 
Mare), Șerban Vlad (Brașov), 
Dumitru Popescu (Craiova) și 
Romeo Pellegrini (București).

Un reviriment s-a observat 
in activitatea din rîndul micilor 
scrimeri din Oradea (unde 
tînăra profesoară Ana Sturza 
se aliniază la eforturile înde
lungate ale antrenorului Gh. 
Qyulafalvy), Clubul sportiv șco
lar nr. 1 București (alături de 
prof. E. Turcu se află profe
soarele Ana Pascu și Maria 
Vicol, maestre emerite ale 
sportului), I.E.F.S. (cu tenacele 
antrenor, prof. M. Gh’impușan) 
și, mai ales, Steaua, club in 
care acum prin efortul prof. 
Olga Szabo, maestră emerită a 
sportului, și prof. Maria Teo- 
doru, se culeg primele roade.

In schimb, unele centre cu 
tradiție și condiții, cu echipe 
divizionare, ca Farul Constanța, 
Progresul București, Politeh
nica Iași, A.S.U. Tg. Mureș, 
se păstrează într-un anonimat 
total, lipsit de acoperire, cele 
cîteva excepții nefăcînd decît 
să sublinieze faptul că, dacă 
s-ar munci cu continuitate și 
perseverență in domeniul selec
ției și pregătirii timpurii, re
zultatele* nu s-ar lăsa aștep
tate. Rezultate care ar însem
na, în primul rind, un flux de 
tinere talente in echipele divi
zionare ale respectivelor clu
buri I

Am avut la re-
muncii unor U- 
dar și revelația

cui 3 înaintea acestei etape, va 
lupta cu Constructorul Miercu
rea Ciuc, situată pe locul 4 șl 
cu Carpați Mîrșa, de care o deo
parte numai un punct ; Politeh
nica Iași — Carpați, altă partidă 
de atracție.

Tată programul complet al eta- 
pel (în ordinea de disputare a 
meciurilor) : la Alba Iulia : Di
namo București — Constructorul 
Alba Iulia, I.E.F.S. București — 
Rapid Arad, A.S.A. Tg. Mureș
— Dinamo Brașov, Dinamo Buc,
— I.E.F.S., Dinamo Bv. — Rapid. 
A.S.A. — Constructorul,
— I.E.F.S., Dinamo Buc. 
name Bv., Rapid — 
structorul ; Ia Iași : 
monia Făgăraș — Rapid 
radea, Universitatea Cluj-Napoca
— Carpați Mîrșa, Politehnica 
Iași — Constructorul Miercurea 
Ciuc, Nitramonla — Carpați, Po
litehnica — Rapid, Universitatea
— Constructorul, Politehnica — 
Carpați, Universitatea — Rapid.

‘ Nitramonia — Constructorul.
CLASAMENTUL

DINAMO Buc. 
Dinamo Bv.
Nitramonla 
Constr. M. Ciuc 
Constr. Alba 
Carpați Mîrșa 
Poli. Iași 
A.S.A. Tg. M.

Buc.

L
t.
3.
4.
5.
C.
7.
8.
». I.E.F.S

10. „U" Cluj-N. 
ÎL Rapid Oradea
12. Rapid Arad

Paul SLÂVESCU 
Tiberiu STAMA

A.S.A. 
— Di- 

Con* 
Nitr»- 

O-

8 8 0 45- 7 1 
880 36-13 O
862 31-16 0
853 31-15 *
853 31-10 I 
853 23-20 5 
II 4 26-20 4 
864 23-27 6 
8 2 6 10-33 I 
817 17-37 1 
817 12-33 1 
80S 14-42 0

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
INCERCAȚI-VĂ Șl DV. 

ȘANSELE I
participanții la siste- 

joc organizate de Admir 
_____ de Stat Loto-Pronosport,1 
acest sfîrșit de săptămînă oferă 
noi șanse de frumoase satisfacții 
la jocul preferat.
• Concursul Pronosport de 

mîine se anunță deosebit de a- 
tractiv, majoritatea partidelor in
cluse în program fiind sub sem
nul întrebării : 1, X sau 2 ? Stal 
de așteptat, așadar, cîștigurt 
substanțiale pentru cei care vm 
avea mai multă inspirație ta 
alegerea pronosticurilor, a Un 
prilej de noi și mari succese îl 
constituie, desigur, și prima 
tragere Loto 2 din această lună, 
care va avea loc mîine la era 
16,30 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42. (Ca de obicei, 
numerele cîștigătoare vor fl 
transmise în cursul serii prta 
intermediul televiziunii și radiou- 
Jjji). • In sfîrșit, cel mai sim
plu și popular sistem de joc.' 
LOZUL ÎN PLIC, oferă partid- 
panților posibilitatea de a obține 
AUTOTURISME „Dacia 1300*. 
„Skeda 120 L“ sau „Trabant 
6Q1", precum șl CIȘTIGURI ÎN 
BÂNI 4e 20.000, 10.000, 5.000,
2.000 lei etc.

NUMERELE EXTRASE LA

Pentru 
mele de 
nlstrațla

TRAGEREA LOTO DIN 14
NOIEMBRIE 1980

Extragerea I : 7 57 77 25 90
8 43 18 47

Extragerea a II-a: 36 22 67
55 63 53 3 59 24

FOND 
GURI : 
101.917 Iei 
GORIA 1.

TOTAL DE ClȘTT-
902.409 lei din care 
REPORT LA CATE-



etapa a 15-aD. • • & I!ivizia ,,A PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI
DT MÎINE A DIVIZIEI J‘r

TELEGRAFIC, DIN CELE 18 TABERE
• STEAUA nu are indispo

nibilități în lot. Este sus
pendat" însă, pe două etape, 
Agiu, care a fost eliminat de pe 
teren în meciul de la Petro
șani. • F. C. BAIA MARE a 
plecat vineri seara spre Bucu
rești. Nici băimărenii nu au 
accidentați în lot. • ARBI
TRI: T. Balanovici — V. An- 
tohi (ambii din Iași), S. Dră- 
gulici (Drobeta Tr. Severin).

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA anunță un absent sigur 
(Șerbănoiu — două cartonașe) 
și patru incerți : Dumitru (în
tindere de ligamente la genun
chi, deci nu ruptură de menise), 
Nedelcu II (deces în familie), 
Cotec și Șunda, ambii cu ușoa
re întinderi e CORVINUL HU
NEDOARA va alinia un 
fără Văetuș (încă o etapă 
stat pe tușă). • ARBITRI:

ț Salamir (Cluj-Napoca) — 
i’Teodorescu (Tîrgoviște), 
I Raab (Cîmpia Turzii).
î; © POLITEHNICA IAȘI. Cio-

„11“ de
M. 
Cr.
N.

cîrlan este ușor accidentat • 
PROGRESUL-VULCAN a jucat 
joi la Botoșani cu divizionara 
„B“ din localitate, în fața că
reia a pierdut cu 2—4. Nu va 
juca M. Ioncscu, care mai are 
o etapă suspendare. • ARBITRI: 
V. Topan (Cluj-Napoca) 
Forwirth (Timișoara) 
Gornea (Sinaia).

• S. C. BACĂU a 
întreaga săptămînă 
mente obișnuite. Toți 
sînt apți de joc. Șoșu

A. 
și Gh.

efectuat 
antrena- 
jucătorii 
a acu

mulat însă 4 cartonașe galbene 
și este suspendat două etape. 
• JIUL a susținut joi un meci 
amical la Lupeni cu divizionara 
„B“ Minerul ; scor : 2—2.
Singura indisponibilitate — 
Varga, accidentat în meciul cu 
Steaua. • ARBITRI : M. Ivăn- 
eescu (Brașov) — M. Fediuc 
(Suceava) și G. Mihăilescu 
(București).

• SPORTUL STUDENȚESC 
se prezintă la start cu des
tule absențe. Cei doi Grigore

Derbyul zilei se joacă mîlne la Brașov. Ambele echipe au In
trat, de mult, în febra partidei. Ambele echipe se tem și speră, 
la așteptarea derbyulul de mîine, 
țață cele două formații, cu M de 
arbitrului.

am Încercat să aducem fată Sa 
®re Înainte de primul fluier al

Ce spune palmaresul, de-a lungul anilor ?
1957—53 : 1—1 și 1—4 ; 1953—59 ! 

0—8 și 3—2 ; 1959—60 : 2—2 șl
1—2 ; 1960—61 : 3—1 și 0—2 ; 1961— 
62 : 2—1 și 1—2 ; 1962—63 : 0—4
și 3—0 ; 1963—64 : 1—0 șl 2—6 ; 
1964—65 : 3—1 șl 1—10 ; 1965-66 : 
4—1 și 0—1; 1966—67 : 1—0 Si

1—0 ; 1967—68 : 1—1 și 0—1 î
1968—69 : brașovenii in Divizia 
«B" ; 1969—70 : 2—1 și 0—1 ; 1970— 
71 : 0-1 și 4—4 ; 1971—72 : 2—1
șl 2—1 ; 1972—73 : 0—1 Șl 0—1 î
1973—74 : 2—3 și 0—0 ; 1974—76 î 
0—1 șl 2—1.

Ce spun, astăzi, brașovenii
Antrenorul Nico

lae Froca : „Nici 
că-mi vine să cred 
că, 
după 
chipa 
pută 
mare 
vizi ei . _
meciul cu Craiova, 

acum derbyul cu Dinamo, ceea ce 
răsplătește, zic eu, munca tuturor. 
Acest meci cu Dinamo este cel 
mai greu pentru noi din tot tu
rul !“ • Mai greu decît cel cu 
Universitatea Craiova sau cel cu 
Steaua, la București 7 • „Mal
greu ! Pentru că acelea au tre
cut, șl au trecut foarte bine pen
tru noi ! Invingind Craiova șl 
obținind un punct pe stadionul 
Steaua, ne-am creat mari obliga
ții, acum ! Intilnirea cu Dinamo 
este cel mal greu examen pen
tru echipa mea deoarece : 1) Di
namo a reușit să-și facă una 
dintre cele mai bune echipe ale 

“ multe 
Joacă 
fără 

dato- 
a tn-

___ i și
• Ineer- 
„Nu sînt 
pronostic, 

• Ați Învins totuși 
" ‘ „Atunci

flecare 
Cine-mi

la citeva luni 
promovare, e- 

noastră dii- 
un al doilea 
derby al Dl- 
„A“. După

Diviziei „A“, chiar fără i 
nume sonore ; 2) Dinamo 
foarte bine ta deplasare, 
complexe de inferioritate, 
rită experienței superioare : 
tregii echipe, care numără 
dțiva internaționali !“ 
câți un pronostic 7 • 
ta stare să dau un 
credeți-mă !' _ ,
echipa campioană ! ©
am prins o zi în care 
șri-a depășit condiția I 
poate garanta că se va repeta 
acea zi 7 !“ © Care sînt, atunci; 
argumentele dv. pentru acest 
meci 7 ® „Munca și pregătirea 
echipei, faptul că flecare e con
știent că prin efort șl orientare 
ta joc va trebui să suplinim va- 

f loarea superioară a adversarului I
Profit de această ocazie pentru 
a-1 felicita public pe Valentin Stă
nescu pentru rezultatele echipei 
naționale și mai ales pentru vlc-

torla cu Anglia. Am lucrat îm
preună, la Brașov, acum 9 ani, 
am rămas buni prieteni. Dumi
nică, Insă fiecare lși va apăra, 
fiți siguri, cu toată 
cauza echipei sale".

Nicolae Pescaru, 
echipei : „Dacă joc, 
ciul meu nr. 311 în 
aie I Șl ce meci!... 
greu ! De fapt, pentru o echipă 
promovată, ca a noastră, toate 
meciurile au fost grele t" • La 
Brașov, nimeni n-a Izbutit să 
smulgă un punct ! • „Va În
cerca Dinamo ! Bazindu-se pe 
superioritatea sa de ansamblu ! 
Noi vom opune a mobilizare 
totală ! E atuul nostru !“ © Un 
pronostic 7 © „Cred In victorie ! 
Acum 5 ani, la ultimul meci al 
campionatului, eram retrogradați 
și tot am Învins Dinamo !...".

Marin Paraschivescu, debutant 
tatr-un meci cu Dinamo : „Joc 
pentru prima oară Împotriva lui 
Dinamo, dar 11 cunosc bine pe.„ 
adversarul meu direct, Ghiță, 
Ne-am tatîlnit de citeva ori In 
„B", pe cind el juca ia Slatina, 
Iar eu la Metrom sau C.S.U, 
Brașov ! Deci ne cunoaștem, fie
care, 
șurile", 
marcat _  ____ ___ ,____
• „Numai 3 ! Voi încerca dumi
nică, unul care să facă cit... toate 
trei 1 Deși meciul e deosebit de 
greu pentru noi, mai puțini ex
perimentați dectt dinamoviștii".

ardoarea,

„veteranul* 
va fi me- 
prima dlyl-
Extrem de

reciproc, calitățile și lip-
• Cîte goluri al 

în acest campionat ?

sînt in continuare indisponibili, 
O. Ionescu și Munteanu II nu 
vor juca (pentru cartonașe), 
Tănăsescu are entorsă la ge
nunchi, iar Moraru este incert 
(traumatism la umăr). • F. C. 
ARGEȘ anunță echipa care a- - — - arbitri :

— R. Pe- 
(ambii din

jucat la Slatina. • 
O. Ștreng (Oradea) 
trescu și M. Dobrin 
Brașov).

• A. S. A. TG. 
va utiliza pe Biro I, care și-a 
terminat suspendarea dictată de 
comisia de disciplină, dar nu și 
pe Pîslaru, care mai are încă 
două etape de interdicție, după 
„episodul" de la Iași. • F.C.M. 
GALAȚI a plecat la Tg. Mureș 
cu tot lotul valid și cu dorința 
de a realiza un joc bun. • 
ARBITRI : V. Tătar (Hunedoa
ra) — C. Ghiță (Brașov) și C. 
Voicu- (București).

• F. C. M. BRAȘOV i-a avut 
sub îngrijirile medicului L. 
Taus, pe Bucur, Boriceanu și 
Papuc. Formația va fi anun
țată la ora meciului. • DINA
MO nu-1 va folosi pe Dudu 
Georgescu, aflat în convales-

MUREȘ îl

cență. Este apt de joc Stănes
cu ; se anunță, ca probabilă, re
intrarea lui Mulțescu. • AR
BITRI : Fl. Cenea (Caracal) — 
Gh. Jucan (Mediaș) și L. Gră
dinara (Reșița).

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA nu îl va putea folosi pe 
Boldici, suspendat o etapă 
pentru acumularea a două car
tonașe galbene. Beldeanu a 
reluat pregătirile, dar este in
certă utilizarea lui. • CHI
MIA continuă să aibă dificul
tăți 
sînt 
s-a 
are 
Vor 
probabilitățile,
G. Stan. © ARBITRI : R. Stîn- 
can — Gh. Retezan și D. Ior
dache (toți din București).

• „U“ CLUJ-NAPOCA. în 
continuare, accidentați, L. Mi
hai și Țiglariu. Lor li se adau
gă Țegean, reaccidentat la an
trenamentul de marți. • F. C. 
OLT. Tot lotul este valid. • 
ARBITRI : G. Dragomir (Bucu
rești) — G. Ionescu (Brașov) 
și V. Ciocîlteu (Craiova).

de lot. Savu și Cilean nu 
încă refăcuți, Carabageac 
accidentat recent. Preda 
unele probleme familiare, 
juca, în schimb, după toate 

Alexandru și

Ce spun, astăzi, dinamoviștii
Antrenorul Valentin Stănescu : 

cunosc noua echipă a Bra
șovului, dar clasamentul o reco
mandă ca e formație bine pusă 
la punct, în stare să facă clipe 
grele oricărui adversar. Știu cit 
de bine poate pregăti • echipă 
prietenul Nicolae Froca, cel eu 
care am lucrat Împreună la clu
bul brașovean, aproape 3 ani. 
Un antrenor priceput, sever, ea 
Nicolae, nu poate prezenta declt
• echipă foarte disciplinată, de 
mare angajament, cu o apărare 
„grea*. Nu Intimplător formația 
brașoveană a promovat la pas 
șl se bate pentru podiumul de 
toamnă !“ © Ce înseamnă acest 
meci pentru Dinamo 7 © „E in 
Joc primul loc al turului !...*
• Un pronostic 7 ■ „Aș fi ne- 
alncer, dacă aș spune ci meciul 
nu e... deschis oricărui rezultat I 
Nu știu, deci, care va fi rezul
tatul final, dar știu că băieții 
pe care-i pregătesc, împreună cu 
Tănase Dim a, vor face totul ca 
jocul să „curgă* in favoarea 
noastră. Cred intr-un joc bun, 
fără brutalități, un meci care să 
demonstreze că derbyurile pot fi 
•norate, atunci cînd în prim-plan 
sînt falr-play-ul șl dorința de a 
juca. Ne interesează, 
punctele puse în 
loarea jocului ca 
perimentațil mei 
nerii lui Nicolae 
stare, zic eu, de a oferi 
spectacol fotbalistic adevărat".

Cornel Dinu, „veteranul" echi
pei : „Sigur, e un 
pentru că echipa 
are o disciplină

fața unui adversar 
harnic, dar fără ex
periență !“.

Cornel Țălnar, de
butant la... Brașov: 
„Dacă presa - 
cam lăudat în 
mul timp, am 
bUgație in 
de a face 
meci bun, in prima mea evolu
ție la Brașov. Personal, cred In 
victoria noastră !“ * Argumente 
pentru această ultimă afirmație? • 
„Antrenorul nostru este antreno
rul... echipei naționale, șl mulți 
dintre noi vrem să ajungem 
acolo, sus, Dinu, Sperlatu, Drag- 
nea, Augustin, Ghiță, Iordache 
șl mulți alții au demonstrat că 
■Int în mare formă ! Vom fi șl 
Ia Brașov !...“.

Mircea M. IONESCU

m-a 
uiti- 

o o- 
plus 

un

POT FI NUMIJI

: a

SERIĂ I : Viitorul Gheor- 
gheni — Chimia Brăila : Mi
hai Cruțescu (București), Vi
itorul Vaslui — C.S.M- Bor
zești : C. Lăcraru (Oradea), 
Minerul Gura Humorului — 
Cimentul Medgidia : M. Con- 
stantinescu (București), C.S.M. 
Suceava — C.S.U. Galați : O. 
Anderco (Satu Mare), C. 3. 
Botoșani — Oltul Sf. Gheorghe: 
A. Kraskovski (Zalău), F.C.M, 
Brăila — Gloria Buzău J Șt. 
Dinu (București), Gloria Bis
trița — Delta Tulcea : D. Olo- 
geanu (Arad), F. C. Constanța
— Unirea Focșani : Al. Ioniță 
(București), I.M.U. Medgidia — 
Ceahlăul P. Neamț : I- Bungău 
(Timișoara).

SERIA A Il-a : Poiana Cîm- 
pina — Flacăra Moreni : Gh.’ 
Ispas (Constanța), Luceafărul 
București — Metalul Plopeni : 
M. Huștuc (București) — se 
dispută azi, pe stadionul 23 
August (teren IV), de la ora 
14, Metalul București 
tlică fină București 
(București), Șoimii 
Chimica Tîrnăveni : 
(eseu (Craiova), C. 
viște — .
Adam (Cluj-Napoca), Sirena 
București — Rapid București 5 
C. Bărbulescu (București), Pe
trolul Ploiești — Pandurii Tg. 
Jiu : N. Rainea (Bîrlad), Gaz 
metan Mediaș — Rulmentul 
Alexandria 
Autobuzul 
Roșiori : 
șoara).

SERIA 
Lupeni — 
C. Făgaș 
Aiud — 
Vlase (Craiova),
— Olimpia 
lanul (Iași), 
Dacia Orăștie : M. Abramiuc 
(Suceava), C.F.R. Timișoara — 
Metalurgistul Cugir : M. Buzea 
(București), înfrățirea Oradea — 
Minerul Moldova Nouă : M. 
Stoenescu (București), 
Cluj-Napoca — U. T. 
M. Moraru (Ploiești), 
Anina — F. C. Bihor 
I. Crăciunescu (Rm. 
Rapid Arad — F.C.M. 
Al. Mustățea (Pitești).

— Meca- 
: I. Pop 
Sibiu — 
D. Preo- 
S. Tîrgo- 

Tractorul Brașov : M.
(Cluj-Napoca),

Mediaș
: Al. Ilie (Craiova), 
București — Rova

Schweli (Timi-R.

III-a : Minerul
M. Timișoara : 
Jiu), Metalul - - ■ c.

A
U.

(Tg.
Minerul Cavnic : 

Aurul Brad 
Satu Mare: V. 
C.I.L. Sighet — 

M.

C.F.R.
Arad : 

Minerul 
Oradea : 

Vîlcea); 
Reșița :

SUPORTERI CEI CARE COMIT
i, evident, 

joc, dar și va- 
atare, mal ex- 
jucători șl tl- 
Proca, fiind în 

un

ACTE
• Sancționarea

OE HULIGANISM?
echipei C. S. M Borzești

brigada

greu,
Froca 

joc e- 
xemplară și o mare putere de 
luptă !“ s Argumentele lideru
lui 7 • „Cel psihologic ! Mergem 
la victorie 1 Sper că Țălnar șl 
Dragnea vor reuși să rupă or
dinea de joc stabilă a brașove
nilor, 
namo 
„tip Froca" șl... 
prezenta în ținută de gală

meci 
iul 

de

că toți jucătorii lui Di- 
vor trece de marcajul 

va 
ta

de 
liderul se

Ce așteaptă iubitorii fotbalului ?
Un veritabil derby, din toate 

punctele de vedere ! Un med la 
Înălțimea pretențiilor spectato
rilor brașoveni șl... telespectato
rilor din întreaga țară, un med

de calitate, la nivelul posibilită
ților reale ale cdor două echipe, 
care ne-au dovedit In această 
toamnă că sînt puse pe fapte 
mari !

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI
DIVIZIONAR DE „SPERANȚE-
1. DINAMO 14 12 1 1 44-12 25
2. Univ. Craiova 13 10 1 2 39-14 21
3. S.C. Bacău 14 8 4 2 38-20 20
4. F.C. Baia M. 14 8 2 4 41-27 18
5. F.C.M. Galați 14 6 5 3 40-19 17
8. F.C. Argeș 14 7 2 5 26-19 16
7. Corvinul 14 6 3 5 27-17 15
8. Sportul stud. 14 7 1 6 24-19 15
9. Steaua 13 4 6 3 29-23 14

10. F.C.M. Brașov 14 4 5 5 24-19 13
11. Polit. lași 13 6 1 6 32-42 13
12. „Poli* Tim. 13 4 4 5 27-32 12
13. Jiul 14 4 3 7 15-24 11
14. A.S.A. Tg. M. 14 4 1 9 21-28 9
15. Chimia 14 4 1 9 18-42 9
16. „U* Cluj-Nap. 14 2 4 8 18-32 8
17. Progresul-Vulcan 14 3 1 10 22-50 7
18. F.C. Olt 14 2 1 11 9-55 5

DIN NOU, DIVIZIA ;,A“ CAP DE

ȘTIRI
• MINERUL GURA HUMORU

LUI — BUCOVINA CERNĂUȚI 
3—1 (2—0). Joi s-a disputat la 
Gura Humorului Întâlnirea ami
cală internațională dintre for
mația locală Minerul și echipa 
Bucovina Cernăuți care activea
ză în Divizia „B“ a campionatu
lui din R.S.S. Moldovenească. 
Intîlnlrea s-a încheiat cu victoria 
gazdelor, învingătoare cu 3—1

LA COMISIA DE DISCIPLINĂ
Alți doi jucători din Divizia 

„A“ au apărut în fața Comisiei 
de disciplină a F.R.F., ca urmare 
a abaterilor săvîrșite în etapa 
de duminica trecută. Faptul că 
înregistrăm mereu cazuri de fot
baliști din primul eșalon elimi
nați de arbitri, ar trebui să dea 
de gîndit atît cluburilor și con
ducătorilor respectivi, cît și Co
misiei de disciplină, chemată, în 
această situație, să aplice sanc
țiunile de rigoare la limitele lor 
maxime — firește, în funcție de 
gravitatea abaterilor — șl nu la 
©oțele lor minime, cum este în

dinată, uneori, să aplice regu
lamentul.

Joi seara, Comisia de disci
plină l-a sancționat cu „avertis
ment" pe Dumitriu IV (Corvinul 
Hunedoara), iar pe Agiu (Steaua) 
l-a suspendat pe 2 
cesta a recunoscut că 
adversar, negînd însă 
ționate 
l-ar fi 
nulul, 
partea
atitudine 
rectă, 
tea spune.

etape. A- 
a lovit un 
cele men- 
anume căde arbitru, și 

insultat la părăsirea tere- 
Ar fl fost de dorit din 
unui jucător fruntaș o 

mai sinceră, mai co
ma! bărbătească, am pu-

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
(2—0). Autorii golurilor : Coșe- 

reanu (mln. 12), Bălan (min. 22) șl 
Covaci (min. 67), respectiv' Kauba 
(min. 57). (D. Balaban — coresp.)
• MIERCURI 19 NOIEMBRIE, 

DOUA MECIURI RESTANȚE. 
După cum am mai anunțat, 
miercuri 19 noiembrie, sînt pro
gramate două meciuri restanțe 
din etapa a 8-a a Diviziei „A“.

Este vorba de partidele Politeh
nica Iași — Steaua șl Politehnica 
Timișoara — Universitatea Cra
iova. Ambele întîlnirl prezintă 
un deosebit interes pentru confi
gurația clasamentului, atît 
partea superioară, dar mai 
seamă în zona lui periferică. 
Cele două întîlniri sînt progra
mate la ora 14.

în 
cu

Timp de DOUĂ ORE, 
de arbitri care a condus intil
nirea dintre divizionarele „B“ 
C.S.M. Borzești și Gloria Bis
trița n-a putut părăsi vestiarul 
in care intrase în fugă, nu atit 
pentru a se dezechipa și spăla 
după terminarea jocului, cît 
pentru... A SE REFUGIA și a 
facerea astfel să scape de bom
bardamentul cu pietre al unor 
huligani. Ce s-a întîmplat nu 
e greu de ghicit : echipa favo
rită pierduse pe teren propriu, 
ceea ce constituie, după unii, 
un fapt de netolerat... Vino- 
vați? Chipurile, ARBITRII, și 
nicidecum jucătorii echipei 
gazdă, care conduceau la un 
moment dat cu 3—1, pentru 
juca apoi nervos, dezlînat și 
pierde în final cu 4—3 !

Unii spectatori au pătruns 
în incinta terenului, motiv pen
tru care Comisia de disciplină 
a ridicat dreptul dc organizare 
pe teren propriu, pe o etapă, 
echipei C.S.M. Borzești, apli- 
cîndu-i și o amendă de 5 000 
lei. în dictarea acestei sanc
țiuni — foarte moderate ! — 
s-a ținut seama de faptul că 
cei mai mulți jucători de Ia 
C.S.M. Borzești. au avut o ati
tudine corectă, îndepărtîndu-i 
din teren pe spectatorii certați 
cu disciplina, cu etica cetățe
nească. Dar a fost și un jucă
tor care s-a comportat altfel ? 
Căpraru (C.S.M. Borzești). Deși 
eliminat de arbitru pentru lo
virea adversarului, el a intrat 
de mai multe ori în terenul 
de joc, incitînd publicul. Pe 
bună dreptate, a fost suspendai 
pe 8 etape.

Astfel stînd lucrurile, credem 
că e bine să amintim cluburi
lor și jucătorilor ceea ce pre
vede Regulamentul de organi
zare a activității fotbalistice — 
la Capitolul IV, litera D — 
Măsuri de ordine — art. 48 — 
pentru prevenirea unor aseme
nea regretabile și condamnabile 
acte. /

ARTICOLUL 48. Cluburile și 
sociațiile sportive * organizatoare 
răspund de buna desfășurare a 
jocurilor indiferent dacă sînt sau 
nu proprietare ale terenului pe 
care au loc jocurile lor și ao 
obligația să ia mă3url eficiente 
pentru prevenirea și înlăturarea

a

?1

oricăror incidente 
produce înainte, 
după terminarea jocului.

în vederea menținerii ordinii 
și disciplinei pe terenul de joc 
și asigurării securității persoane
lor, precum și pentru crearea u- 
nor condiții normale de vizio
nare spectatorilor, cluburile (a- 
sociațiile) organizatoare au ur
mătoarele obligații :

a) să nu permită punerea în 
• vînzare a biletelor de intrare
sau accesul publicului în sta
dion (teren) peste numărul de 
locuri corespunzător capacității 
tribunelor și peluzelor existente ;

b) să ducă permanent și în 
mod sistematic o muncă de pro
pagandă scrisă, vizuală și orală 
care să contribuie la educarea 
publicului spectator în spiritul 
ordinei și disciplinei, șl al unei 
înalte ținute și atitudini de spor
tivitate ;

c) să interzică cu desăvîrșire 
introducerea băuturilor alcoolice 
în stadion și să nu permită ac
cesul persoanelor recunoscute ca 
turbulente și provocatoare de 
dezordine, a căror prezență poate 
da naștere la incidente ;

d) să asigure protecția jucăto
rilor și conducătorilor echipei 
vizitatoare de la sosire și pînă 
la plecarea din localitate ;

e) să asigure protecția arbitri
lor de la sosire și pînă Ia ple
carea din localitate, punîndu-le 
la dispoziție, permanent, pe u- 
nul din conducători, care, în caz 
de incidente, are obligația să-î 
apere și să-i însoțească în de
plină siguranță pînă la cel puțin 
60 km de localitatea unde a 
avut loc jocul ;

f) să nu permită accesul în in
cinta terenului de joc și la ves
tiarele arbitrilor și echipelor a 
altor persoane decît cele stabilite 
de regulament ;

g) să execute necondiționat dis
pozițiile arbitrului sau ale ob
servatorului delegat cu privire 
la păstrarea ordinii în teren ;

h) să sprijine echipa vizita
toare, arbitrii și alte persoane 
oficiale în vederea asigurării ca
zării și întreținerii contra cost, 
în condiții bune. în acest scop, 
cei în cauză vor anunța, data și 
ora sosirii (plecării) în 
localitate ;

1) să înmîneze arbitrilor, 
inte de începerea jocurilor, 
mul legal de arbitraj.

în caz de neachitare a 
mulul, echipa organizatoare va 
fi sancționată așa cum arată ca
pitolul „Abateri și sancțiuni1'.

ce s-ar putea 
în timpuT si

(din)

îna- 
bare-

bare-

Sporțul|Pag.q7-o



BOGATĂ ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ LA HANDBAL

ROMANIA - ELVEȚIA 17-16
Astăzi, la Aarau, cele două selecționate susțin o uni Inlllaire

HERISAU, 14 (prin telex).
Echipa reprezentativă mas

culină de handbal a României 
și-a început vineri noul sezon 
internațional, jucînd în locali
tate în compania selecționatei 
Elveției. La capătul unul meci 
deosebit de disputat, subliniat 
deseori de aplauzele celor 2 000 
de spectatori, handbaliștii ro
mâni au obținut o victorie la 
limită : România — Elveția 
17—16 (9—8). Este a treia vic
torie pe care sportivii români 
o obțin în acest an în parti
dele cu reprezentanții „țării 
cantoanelor". Ei au cîștigat ta 
iunie la Valladolid, în Spania, 
cu 20—17 și în iulie, la Moscova, 
ta cadrul Jocurilor Olimpice, 
CU 18—16.

Selecționata Elveției, aflată 
ta plină ascensiune, a dat o

replică viguroasă selecționatei 
României. Deși oaspeții au con
dus ta permanență, scorul n-a 
luat nici un moment proporții, 
gazdele deținînd tot timpul po
sibilitatea obținerii egalității. 
Sistemul defensiv al echipei 
României a funcționat însă 
foarte bine, astfel că Ziițlig, 
Huber și colegii lor au trebuit 
să accepte ta final înfrîngerea.

Au marcat : Birtalan 5 (4 din 
7 m) Măricel Voinea 4, Marian 
Dumitru 3, Drăgăniță 3, Folker 
1 și Durău 1 — pentru Româ
nia, ZQllig 6 (5 din 7 m), Schăr 
4, Huber 2, Muller 2, Jehle 1 
șl Lehmann 1 — pentru El
veția. Au arbitrat Lux și Le- 
large (Franța). Sîmbătă (n.r. 
azi) are loc la Aarau cea de 
doua tatîlnire.

MECIURILE DE JUNIORI 
ROMÂNIA - POLONIA 
IAȘI, 14 (prin telefon). In

Sala sporturilor din localitate 
s-a disputat dubla întîlnire de 
handbal dintre selecționatele de 
juniori și junioare ale Româ
niei și Poloniei. La capătul li
nei partide presărate cu gre
șeli tehnice de ambele părți, 
echipa feminină a țării noastre 
și-a adjudecat victoria cu 15-13 
(7-5). Printre marcatoare : Oncu 
7, Turbatu 2, respectiv Miene- 
jewska 7, Wrebek i. Au arbi
trat bine G. Gruiev și B. Ne- 
nov (Bulgaria). în partida bă
ieților, datorită unei evoluții 
șterse a reprezentanților noș
tri, ei au trebuit să se recu
noască Învinși. Echipa Poloniei 
a cîștigat cu 23—21 (6—9). Au 
arbitrat J. Strelka și A. Moza 
(Cehoslovacia). Meciurile re
vanșă sint programate_ dumi
nică dimineață. (D. 
NESCU — coresp.).

DIACO-

România ■ R. D. Germană 6-5, la box (juniori)

VICTORIE MERITATA A PUGILISTILOR NOȘTRI
ioc următoarea intilnirc<0 Duminica, la (iala(i, arc

BRĂILA, 14 (prin telefon), 
în fața a peste 1 500 de spec
tatori, Sala sporturilor din lo
calitate a găzduit prima intîl- 
nire dintre reprezentativele de 
box (juniori) ale României și 
R.D. Germane. Partida a fost 
interesantă, cu multe meciuri 
viu disputate, oaspeții prezen- 
tind o echipă foarte bine pre
gătită. La capătul unei întîl
niri destul de echilibrate, ti
nerii pugiliști români au ob
ținut victoria cu 6—5. Au ter
minat cîștigători I. Tănasă (se- 
mimuscă), I. Matei (cocoș), T. 
Fîșie (pană), N. Vînătoru (se- 
mimijlocie), V. Mihai (mijlocie 
mică) și F. I’amfil (mijlocie). 
O mențiune specială pentru L 
Matei care, într-unul din cele 
mai spectaculoase meciuri ale 
reuniunii, l-a Învins pe cam-

„TROFEUL CARPAȚI*1
TURNEUL DE ȘAH

pionul european, de juniori da 
1* Rimini (1980) — F. Rausch- 
ning, pe care l-a trimis și 1* 
podea in primul rund. Tot 
înainte de limită a cîștigat și 
brăileanul T. Fișie care, in ur
ma unei contre de dreapta, ur
mată de o serie de lovituri, 
l-a silit să abandoneze în pri
ma repriză pe S. Mehnerti. Un 
meci foarte bun a realizat și V. 
Mihai în fața lui A. Wieworr*. 
Celelalte rezultate : I. Tănasă 
b.p. (3—0) J. Paetz ; W. Prosch 
b.p. (3—0) C. Stancu ; R. 
Poye b.p. (3—0) I. Stan; G. 
Sasse b.p. (2—1) — o decizia 
eronată — FL Țîrcomnicu; N. 
Vînătoru b. ab. II M. Ernst; J. 
Demmler b.ab. II M. Vasilache; 
P. Philipp b. ab. III P. Golum- 
beanu.

Cea de-a 
programată 
ță ta Sala 
lăți.

doua tatîlnire este 
duminică diminea- 

sporturllor din Ga-,

Mihai TRANCA

(Urmare din pag. 1)

din rîndurile căreia 6 dta cele 
7 jucătoare de bază au aban
donat handbalul sau și-au În
cheiat activitatea la națională, 
poate și al altor formații. Este 
cazul reprezentativei României, 
ta cadrul căreia antrenorii Eu
gen Bartha și Remus Drăgi- 
nescu au promovat masiv jucă
toare tinere. Lotul alcătuit dta 
Lidia Stan, Angela Ciubotă, 
Doina Copacz — portari, Elena 
Ciubotaru, Viorica Cojocăriț*, 
Rodica Ionașcu-Covaliuc, Ev* 
Gaal, Maria Ionescu, Maria 
Igorov, Elena Leonte, Rodie* 

■ Marian, Gheorghița Oprea, An* 
Maria Răducu, Zoranka Ștefa- 
novici, Maria Torok și Niculin* 
Sasu îmbină experiența compe- 
tițională a handbalistelor cu 
mai vechi state de serviciu cu 
vigoarea și dorința de afirmare 
a sportivelor tinere. In mod ®- 
vident, ponderea este acordată 
„noului val", lotul lărgit cu
prinzând și alte jucătoare aflate 
ta fața porții afirmării. Și, a- 
poi, mai este lotul de tineret — 
pregătit de antrenorii Constan
tin Popa și Nicolae Marian — 
al cărui examen la „Trofeul 
Carpați" este de maximă lm- 
portanță, el fiind singurul care 
poate da măsura talentului și 
pregătirii —-1 ____ _
de cadre pentru prima repre
zentativă. Dealtfel, opinia fe
derației — exprimată de secre
tarul său responsabil, prof. Lu
cian Grigorescu — este aceea 
c;'i aceste două loturi se va 
alcătui echipa pentru campiona
tul mondial, conpurența anuri- 
țindu-se, deci, acerbă.

Așadar, „Trofeul Carpați" 
este o competiție de „răscruce", 
o întrecere de Ia care se aș
teaptă concluzii clare asupra 
Potențialului formațiilor ce-și 
dispută întiietatea la „mon
diale" și la Olimpiadă, direcții

de acționare ta viitor. Găsin- 
du-se tatr-o situație asemănă
toare cu marile sale partenere, 
selecționata României — recent 
Învingătoare ta „Trofeul R. F. 
Germania*' — iși va verifica 
perspectivele ta compania unor 
echipe aflate aproximativ ta 
același punct (al pregătirilor, al 
căutărilor). Evident, un moment 
favorabil pentru un start 
lansat ta arena performanței.

Pentru prima 
unei manifestări 
amploare, orașul 
o citadelă Jn 
sportului nostru — s-a pregătit 
intens. Oamenii locului, in 
general ai fotbalului (pînă a- 
cum), vor cunoaște și frumuse
țea acestui sport și — sîntem 
convinși — vor susține cu en
tuziasm efortul celor mal 
bune handbaliste din lume. 
Noua Sală a sporturilor, cu 
o capacitate de 2 500 de locuri,

oară gazdă a 
de asemenea 

Rm. Vilcea — 
devenire a

principalului rezervor

DE LA BADEN
neîncăpă- 
număr de 
asiste la 

mondial, 
da

se va dovedi, firește, 
toace pentru marele : 
spectatori dornici să 
o premieră de nivel 
Televiziunea și radioul vor 
posibilitatea, și celorlalți iubi
tori ai sportului de Ia noi să 
fie prezenți, prin intermediul 
transmisiilor în direct, la acest 
mare eveniment al handbalului, 

în cursul zilelor de duminică 
și luni echipele Uniunii Sovie
tice, ,R. D. Germane, Ungariei 
și Danemarcei vor sosi la Rm. 
Vîlcea (cele ale României se 
află de cîteva zile în orașul de 
pe malul Oltului). Odată cu ele 
își vor face apariția și cele 4 
cupluri de arbitri care vor ofi
cia Ia „Trofeul Carpați" : Milan 
Valcici și Miodrag Stanoevici 
(Iugoslavia), Ryszard Hele- 
mejko și Jerzy Jaworski (Polo
nia), Pantelie Cîrligeanu — Ro
meo Iamandi și Marin Marin 
— Ștefan Șerban (România).

rundă înainte de ter- 
turneului internațional 

de la Baden (Austria),
Cu o 

minarea 
de șah 
ta clasament se menține lider 
A. Beliavski (U.R.S.S.) cu 9‘A p 
șl o partidă Întreruptă, urmat 
de Nunn (Anglia) 91/, p, 
Spasski (U.R.S.S.) 9 p (1). Ma
rele maestru român Florin 
Gheorghiu, care in runda a 
14-a a remizat cu Vaganian, 
se află pe locul 7 cu 7l/i p.

VIRGINIA RUZICI

LA AMSTERDAM
In turneul internațional femh-' 

nta de tenis de Ia Amsterdam, 
jucătoarea româncă Virginia Ra
ziei a Invins-o cu 6—3, 6—1 pe 
Eva Pfaff (R.F.G.). Alte rezul
tate: Barbara Rotter—Mima Ja- 
usovec 6—0, 6—3, Hana Mand- 
likova—Renăe Blount 6—4, 6—2.

PREȘEDINTELE C.1.0. LA PARIS

0 MUĂ ECHIPĂ FEMININĂ A R.B.C
Actualul sezon internațional 

reprezintă startul unei noi echi
pe reprezentative feminine a 
handbalului din R. D. Germa
nă. S-a produs o necesară 
întinerire, deoarece Kretzsich- 
mar, Richter și Kiinert au a- 
bandonat handbalul, iar Zo- 
ber, Krause și Rudolph și-au 
încheiat activitatea la na
țională. Din „vechiul val" au 
mal rămas Tietz (acum, însă, 
accidentată), Kunisch, Wunder
lich, Kruger, Rother și Uhlig. 
Lor li se adaugă „noul val" 
format din Pickcn, Pueh și 
Suckow (portari), Koffent, Ge
yer, Koch, Jungmichel, Bruger, 
Nehring. Schaumburg.

Noul lot a cîștigat „Cupa Po
lar", disputată recent în Norve
gia, intrecînd Suedia cu 21— 
14, Norvegia cu 24—9 și ter- 
minînd la egalitate (13—13) cu

Iugoslavia, formație pe care

RUGBYȘTII ROMANI Șl FRANCEZI
(Urmare din pag. 1)

spulberat și ultimele Îndo
ieli cu privire la valoarea in
contestabilă a școlii românești 
de rugby, consacrînd-o pe de
plin.

Din acest moment nimeni, 
nici chiar cei mai iluștri mînui- 
tori ai balonului oval, nu l-au 
mai putut ignora pe rugbyștii 
români, ale căror calități de or
din moral și tehnic fuseseră 
demonstrate în chip atît de 
convingător. Următoarele trei 
victorii: 15—14 (București
1968), „meciul lui Irimescu" — 
cum i s-a spus — care prin ex
celente lovituri de picior a 
demontat o mașină rugbystică 
bine pusă la punct ; 15—IO 
(București 1974), dar mai cu 
seamă acel de neuitat 15—12 
(București 1976) amplificat de 
faptul că Rives, Bastiat, Skrela, 
Astre. Cholley et comp., înca
sau 3 (trei) încercări într-un 
singur meci, fapt nemaivăzut 
intr-o partidă cu Franța I Toți 
trei autorii eseurilor noastre : 
Murariu, Paraschiv șl Alexan
dru vor figura probabil și în 
formația care se va pre
zenta duminica viitoare pe ga
zonul giuleștean, la fluierul 
arbitrului galez Alun Richard*, 
(Ultimele două succese au du* 
la cîștigarea „Cupei F.I.R.A.*^.

Cinci victorii românești, care 
In ochii pasionați ai rugbyștilor

au căpătat proporții de legen
dă, fiecare cu propria-i istorie, 
dar toate cu un punct comun, 
DRAGOSTEA NEȚĂRMURITĂ 
FAȚA DE CULORILE PA
TRIEI, care dă aripi de 
vultur unul sportiv. Partidele 
cu Franța ne-au deschis poarta 
spre ceea ce numim marele 
rugby : Argentina (1973) ; Noua 
Zeelandă (1975), cu un test 
memorabil la Wellington, 10—10 
cu echipa faimosului maori 
Graham Mourie ; Anglia și 
Tara Galilor (1978 și ’79. cu un 
test remarcabil pe Arms-Park-ul 
din Cardiff — 12—13) și din 
nou Anglia și Irlanda (anul a- 
cesta, cu un nou rezultat mare 
la Dublin, 13—13 cu naționala 
„trifoiului" 1).

Așa, cu multă trudă, și-a cîș- 
tigat rugbyul românesc o auto
ritate care-i permite să pri
vească astăzi senin spre o- 
rice adversar. De pe această 
poziție avansată va fi, desigur, 
abordată și proxima partidă cu 
„15-le* Franței, partidă pe care 
rugbyștii noștri, în ciuda difi
cultății inerente unei ase
menea întîlniri, sint hotărîți 
s-o cîștige I

• Azi și mîine, noi partide 
ta „Cupa federației" : Grivița 
Roșie — Dinamo (azi. Parcul 
copilului, ora 15) ; Știința Pe
troșani — „U" Timișoara ; PTT 
Arad — C.S.M. Sibiu.

a 
devansat-o în clasamentul fi
nal datorită unui golaveraj mai 
bun.

A 20-a ediție a „Trofeului 
Carpați" reprezintă, deci, pen
tru noua selecționată feminină 
a R. D. Germane cel mai im
portant prilej din acest sezon 
pentru a se confrunta cu ma
rile puteri ale handbalului. 
Constatările acestui 
nai turneu vor sta la 
cătuirii planului de 
pentru viitor.

Peter Kretzschmar, 
rul reprezentativei R. D. Ger
mane, ne-a declarat : „Sîntem 
bucuroși că startul noii echipe 
a fost bun. Urmează acum să 
evoluăm într-un turneu mult 
mai tare, de „forța 1“ aș spu
ne, „Trofeul Carpați" de la Rm. 
Vîlcea. Acolo vom putea de 
fapt să estimăm perspectivele 
acestei tinere formații, acolo 
ne vom da seama ce și cit mai 
are nevoie pentru a se ridica 
la nivelul prestigiului pe care 
handbalul din R. D. Germană 
și l-a creat în lume. Așteptăm 
cu nerăbdare, cu deosebit inte
res evoluția în acest 
turneu al handbalului 
țional".

Selecționata R. D. 
sosește la București ____ _
după amiază, urmînd să-șl con
tinue-imediat drumul spre Rm. 
Vîlcea.

PARIS, 14 (Agerpres). Pre
ședintele Comitetului Interna
țional Olimpic, Juan Antonio 
Samaranch, și-a început la Pa
ris turneul care-1 va purta prin 
mai multe orașe ale lumii pen
tru a lua contact cu oficialită
țile sportive, în scopul întăririi 
mișcării olimpice.

în timpul vizitei la Paria, 
președintele C.I.O. a fost pri
mit de către președintele Fran
ței, Valery Giscard d’Estalng. 
cu care a discutat probleme ale 
mișcării olimpice.

La sfîrșitul întrevederii, J. A. 
Samaranch a declarat ziariștilor 
că a ținut ca prima vizită ofi
cială, in calitate de președinte 
al C.I.O., să o efectueze in pa
tria lui Pierre de Coubertin,

întemeietorul Jocurilor Olimpi
ce moderne.

Referindu-se la programul vi
itoarelor olimpiade, președinte
le C.I.O. a spus că tenisul do 
masă va figura cu siguranță 1* 
J.O. de vară din anul 1988.

Următoarele etape ale turneu
lui președintelui C.I.O. vor fi 
Londra, Tunis și Los Angeles, 
gazda Olimpiadei de vară din 
1984.I
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HEPTATLONUL

tradițio- 
baza al- 
pregătire

antreno-

mare 
interna-

Germane 
duminică

JURGEN SELLERT
„Deutsche Sport Echo” Berlin

„GHEATA DE W 
ȘI PALMARESUL SAU

PARIS (Agerpres). Comentînd 
palmaresul trofeului „Gheata de 
aur“, instituit de revista „France 
Football", ziarul „L’Equipe" subli
niază că în cele 13 ediții de pină 
acum, trei jucători : Eusebio 
(Benfica Lisabona), în 1968 și 
1973, Gerd Miiller (Bayern Mftn- 
chen), în 1970 șl 1972, și Du du 
Georgescu — ~
în 1975 și 
claseze de 
cui întîi în _________ ________
buni golgeteri europeni.

La ediția din anul acesta, gol- 
geterul campionatului român, 
Cîmpeanu („U* Cluj-Napoca), eu 
24 de goluri înscrise, s-a situat 
pe locul 14.

(Dinamo București), 
1977, au reușit să se 
cite două ori pe le- 
clasamentul celor mal

SE REIA PROCESUL 
TOTO NERO“ ’!

ROMA.
Roma a 
penal ta 
sportive 
zguduit fotbalul Italian in acest 
an, ta fața tribunalului urmtod 
să apară 33 de jucători șl or
ganizatori de pariuri.

14 (Agerpres). — La 
fost reluat procesul 
afacerea pariurllor 

clandestine, care *

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cu prilejul me

ciului amical 
R.P.D. Coreene și R. P. 
desfășurat la ‘
chineză Li Xiathui a stabilit un 
nou record național șl al Asiei 
în proba de aruncarea discului 
cu rezultatul de 58,84 m.

FOTBAL • La Bologna s-a 
disputat meciul dintre selecțio
natele Italiei și Iugoslaviei, con- 
tînd pentru campionatul european 
rezervat echipelor de tineret. 
Fotbaliștii italieni au obținut vic
toria cu 1—0 (1—0). prin golul
marcat de Guerrini (min. 30). • 
La Luanda, într-un meci amical 
selecționata Mozambiculul a în
trecut cu 4—3 (după executarea lo
viturilor de la 11 m) formația 
Angolei. La sfîrșitul timpului re
gulamentar de joc, scorul a fost 
egal ; 1—1.

NATAȚIE © înotătorul bulgar 
Vasko Stolanov a efectuat un

dintre echipele 
,' ~ ~ Chineze
Phenian, atleta

maraton nautic pe Dunăre, par- 
curglnd distanța de 2 083 km de 
la Ingolstadt (R. F. Germania) 
șl pînă la Silistra. V. Stolanov a 
obținut această performanță In 
300 de ore, Inottnd zilnic cite 9—10 
ore (circa 60 km ln medie pe zi).

SCHI • Cunoscuta sportivă 
Hannl Wenzel (Liechtenstein), 
dublă campioană olimpică la 
J.O. de la Lake Placid, s-a ac
cidentat in timpul unei eoborîri 
de antrenament. Medicii au con
statat o ruptură de ligamente la 
glezna piciorului sting șl au in
dicat o urgentă intervenție chi
rurgicală.

TENIS • în cadrul turneului pe 
eare-1 întreprinde în R. P. Chi
neză, echipa masculină a statu
lui Chile a evoluat la Shanghai 
ta compania unei selecționate le- 
cale. Victoria a revenit oaspeți
lor cu scorul de 2—1.
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FEMININ
Jacurile Olimpice de 

Moscova a<u prilejuit ultimul 
mare concurs al penta tiionis- 
talar, astfel cî sovietica Na- 
dejda Tkacenko, ciștigătoareo 
medaliei de aur, este prac
tic ultima campioană și tot
odată ultima recordmana 
mondială a probei cekx 
cinci probe, cu 5083 p. A- 
ceasta pentru că, incepind 
de anul viitor, oficială va 
fi pentru atletele polliatlo- 
nâste proba de heptatlon. in 
vederea ei, în multe țări au 
avut loc primele concursuri 
de heptatlon, care au oferit 
multe concluzii interesante și 
cele dinții rezultate oficiale. 
Intre acestea din urmă și ac
tualul... record mondial, al 
Ecatsrinei Gordienko : 6144 p 
realizat ~ ‘
pionatul 
in urma
- 14,04,
înălțime 
24.53 In . w
- 6,43 m, sulița — 32,06 m,
800 m - 2:11,4 in ziua a 
N-a. Acest rezultat întrece cu 
170 p cea mai bună presta
ție mondiali anterioară, cea 
a campioanei “
briela Ionescu (13,9 
m, 1,75 m - 23,6 ; 6,35 m
- 28,22 m - 2:12,9).

Fiind vorba de o probă 
nouă, In cercurile speciatiș- 
tUor s-a discutat mult des
pre ea. Intre altele și despre 
valoarea rezultatelor, aprecl- 
indu-se că o performanță de 
6 000 ni 
treaptă 
Primele 
strează insă că 6000 p sint to
tuși destul de ușor abordabile 
unui mare număr de concu-

se 
co-

la I

3

i
3

ta Odesa, la com
uniunii Sovietice, 

rezultatelor : 100 mg 
greutate — 14,80 m, 
- 1,74 m, 200 m - 
ziua I, și lungime

noastr. Ga-
11.76

ar reprezenta o 
de calitate înaltă 

concursuri demon

rente, astfel că acum 
spune că... 6 500 p ar 
răspunde mai bine acestui 
calificativ, ceea ce ar echi
vala cu 8 000 p la decatlo
nul bărbaților.

întrecerile de pînă acum 
arată că nou introdusa pro
ba de aruncare a suliței 
pare a fi „cheia" heptatlo- 
nutal, dar, cu siguranță, at- 
tetele vor 
secretele 
se vor 
cerințele 
talionului, 
șl atunci — veți vedea — re
zultatele vor depăși în multe 
competiții, de către multe 
concurente și „baremul" ce
lor 6 500 puncte I...

$ Romeo VI LAR A

3

$

$

desluși rapid și 
acestei aruncări, 

acomoda cu 
inedite a*le hep- 

în general,

I
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