
Comportare meritorie la campionatele mondiale de tir
.   ,mn  ii , it      ....................................... ...................“

ECHIPA ROMÂNIEI - „ARGINT» 
LA PISTOL VITEZA

CORNELIU ION MARIN STAN

GRATIAN CALOTA VIRGIL SUCIU
Pe poligonul „El Libertador" 

din Caracas (Venezuela) au 
continuat întrecerile campiona
telor mondiale de tir pentru 
arme cu glonț ale seniorilor. 
Ca șl în alte ocazii, desfășu
rarea probei de pistol viteză a 
adus micii noastre delegații sa
tisfacția de a avea reprezen
tanți pe podium. De astă da
tă, echipa României, alcătuită 
din Corneliu Ion, Marin Stan, 
Grațian Calotă și Virgil Suciu 
(toți aparținînd clubului Steaua 
București), a reușit să intre în 
posesia medaliei de argint, to- 
talizind 23G2 p și avind deci o 
medie de 590,8 p. In acest 
mod, echipa reprezentativă a 
României a refăcut diferența 
față de plutonul fruntaș, care 
o separa după acel nesatisfăcă-

la 
la

tor loc 4 obținut in 1981, 
campionatele europene de 
Titograd. Titlul a revenit, con
form așteptărilor, echipei U- 
nlunil Sovietice, mal omogenă 
la nivel ridicat, cu un total de 
2378 p.- Pe poziția a treia s-a 
clasat formația Ungariei, cu 
2355 p.

întrecerea Individuală a 
ciștigată de actualul 
man mondial, sovieticul 
Puzirev, cu. 596 p, urmat 
veteranul suedez Uve Gunnar- 
son, cu 595 p, care și-a adju
decat un baraj dificil, susținut 
in compania altor 3 țintași : 
Alfred Radke (R.D.G.), Ser- 
ghel Risev șl Afanasil Kuzmin 
(ambii U.R.S.S.), clasați in 
continuare In această ordine 
Șl cu același punctaj.

fost 
record-

Igor 
d'e

MOlETARI DIN TOATE 1**11». OWTI V* I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORI

ANUL XXXVIII - Nr. 10236 | 4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 5 noiembrie 1982

LOS ANGELES, VISUL UNEI NOPȚI DE TOAMNĂ
• Einilidn Nicula: „Voi munci plnfl clnd voi simți (fi nu mal pot. $1 inc fi puțin după. 
accca" • „0 medalie de aur la Olimpiada-este tot ce poate aduce nou generația mea
handbalului" (Vasilc Stingă) O o suta de sărituri, in loc de o cupa de șampanie.

Deși campionatele mondiala 
nu sînt mai puțin importante 
in cariera unui sportiv. Jocu
rile Olimpice au devenit pen
tru performeri „țelul țelurilor”. 
Poate pentru că Olimpiada re
unește sub aceeași cupolă nu
meroase sporturi, poate pentru 
că fastul ei impresionează pu
ternic, poate pentru că pe por
țile el poți intra doar o dată 
la patru ani, cert este că as
tăzi Sarajevo și Los Angeles 
sînt pe buzele tuturor si nu 
ești socotit în elită dacă nu te 
pregătești pentru ’84. Sportivii 
înșiși visează cele două orașe 
dominate de flamuri albe cu 
5 cercuri înlănțuite și, mai a- 
les, podiumurile de premiere,, 
medaliile de aur — cind sînt 
foarte ambițioși, de argint și 
bronz — cind se află 
ceput de drum sau cind 
îi obligă să coboare o 
sau două...

Cind intri în lumea 
lume care începe cu un... vis, 
realitatea te obligă să scuturi 
mantia 
legi că 
fruntea 
granit, 
urcă cu 
prețul unor incredibile sacri
ficii. Privesc, in sala de la „23

August”, un adolescent, un bă
iat frumos, atlț de tinăr incit 
imi vine să spun „crud de tî- 
năr“, rotindu-se cind intr-o 
mină cind într-alta pe calul cu 
minere, pînă cind eu, cel ca- 
re-1 privesc, amețesc... Apoi 
trece la paralele, apoi la bară, 
apoi...

metri Intre sala de gimnastică 
șl cea de jocuri. Răgaz scurt, 
chiar cind 
Insuficient 
intre filele 
ile din acel 
ințel maximale, in care Nicu
la. Georgescu, Odorhean șl co
legii lor fac fibrele mușchilor

mergi agale, timp 
să închizi numai 

carnetului lmpresi- 
laborator al sîrgu-

la în- 
emoțla 
treaptă

lor, o

reveriei și să înțe- 
medaliile se află 
unor Înalte stinci 

pe care campionii 
sudoarea frunții și

pe 
de 
le
cu

Foto : Ion MIHĂICAHandbaliștii aleargă, aleargă, aleargă...

După succesele de pînă acum ale craiovenilor, în Cupa U. E. F. A

ÎNTR-UN FINAL
Prin această calificare în tu

rul al treilea al Cupei U.E.F.A., 
Universitatea Craiova își re
confirmă cartea de vizită in
ternațională, prestigiul euro
pean clădit — în ultimii ani 
— prin efortul unei pleiade de 
jucători talentațl, care — din
colo de calități individuale re
marcabile — 
mai recentă 
meciuri cu 
frumos spirit 
ruire în joc 
mare angajament, capacitatea 
de a se Încadra în disciplina 
pe care o cere azi marea per
formanță fotbalistică.

Sînt calități certe ale acestei 
echipe și — ca o urmare fi
rească —, de cîțiva ani buni, 
ea înseamnă și un cîmp fertil 
de selecție pentru 
țională A, pentru 
reprezentative.

De ce am făcut 
troducere, acum, după meciu
rile cu Shamrock Rovers (un 
adversar — după cum s-a vă
zut — fără prea ridicată cla-

au dovedit (cea 
probă, dificilele 
Fiorentina !) 
de echipă, 

în partidele
un 

dă- 
de

echipa na- 
alte loturi

această ln-

I

Fază din meciul Universitatea — Shamrock Rovers (3—0) : Ște- 
fănescu și Cirțu In atac, dar Mc Donagh, Stiles și Beglin sto- 

" Foto : Dragoș NEAGU
Pentru că vrem să atragem 

atenția asupra perioadei de 
mari solicitări care stă in fața

Radu URZICEANU

pează acțiunea craiovenilor.
să europeană) în care, poate, 
cralovenil au fost mal puțin 
puși în situația de a apela la 
toate resursele și potențele 
lor ?

Răspunsul este simplu 1 (Șontlnuare in pag. 2-3)

PROFILURI IALOMITENE
Era una din frumoasele du- 

pă-amieze ale acestei toamne 
fără sfîrșit, cind drumul spre 
Ialomița, scăldat de un soare 
văratic, iți lăsa impresia că 
te îndrepți, de fapt, spre Mare. 
Micul, dar cochetul stadion de 
fotbal din Slobozia era pustiu. 
In tribună, trei-patru specta
tori. Era avangarda „mesei ro
tunde”. Constantin Manușaride, 
tatăl arbitrului, ,,in jur de 80“, 
Octavian Domnișoru, undeva 
pe aproape, și Nicolae Prișcu, 
„în jur de 70“... Veniseră să 
întinerească cu vreo 35—40 de 
ani, in jurul mesei amintirilor.

Privind stadionul, Octavian 
Domnișoru a spart tăcerea : 
„Are peste 30 de ani arena 
noastră. Am fost printre nași. 
Se adunaseră vreo 40 000 de 
lei pentru o casă de <npii. Dar

a izbucnit epidemia de polio
mielită și am mai lăsat casa 
Ia urmă. Am băgat cei 40 000 
in acest stadion. Cu 40 000 nu 
cumpăram 
scinduri și 
gat munca 
multă... de 
toți jucătorii pe „șantier" și cu 
părinții jucătorilor. Acum aș
tept ca echipa noastră, care 
conduce Ia „C“, să ajungă in 
„B". Sigur că Slobozia nu e 
chiar printre primele orașe ale 
țării, dar noi tot așteptăm să 
fim cu cei mari. în definitiv, 
dacă județul nostru i l-a dă
ruit pe Răducanu Rapidului, 
pe Ivăncescu „Steagului roșu", 
pe Prepeliță — Oltului și a 
făcut ce-a făcut ca să-1 pro
ducă pe Damaschin, despre 
care aud că e Balaci-ul găra-

decît ceva stilpi, 
cuie, dar s-a adău- 
patrlotică... muncă 
patru milioane, cu

rilor, de ce n-am avea și noi 
curaj să jucăm In „B?“

Așa a început, de fapt, 
top-ul Ialomiței, în jurul unei 
mese la care s-au mai adunat 
încă nouă „electori". Rezulta
tul ?

1. NECULA Răducanu (fotbal)
2. VASILE ANDREI (lupte)
3. MIHAILESCU Ion (fotbal) 

MARINACHE Atanasie 
(rugby)
FURCOI Doina (handbal) 
IORGU Nicolae (scrimă) 

C.S.Ș. SLOBOZIA (scrima) 
GIRBEA Corina (atletism) 
CHIDU Tudorița (atletism) 
CEACU Mihaela (karting) 

(Un top peste așteptări, am 
spune, cu atît mai mult cu cît, 
așa cum afirmă Gheorghe

loan CHIRILĂ

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

(Continuare In pag 2-3)

— Cite ore ți-ai propus E- 
milian Nicula să lucrezi, in 
ritmul ăsta, pînă la Olimpiadă?

— Nu m-am gindit la o ci
fră anume, ei doar să mun
cesc pină simt că nu mal pot. 
Și chiar puțin după aceea...

— CițI ani ai ?
— 19. (Simte și el că este 

prea tinăr-.). Dar Ia Los An
geles voi avea 21 Împliniți !

Deși nu-mi plac calculele, 
am socotit, totuși, că băiatul 
acesta crud își va solicita muș
chii șl răbdarea Încă in vreo 
2 000 de ore pină la traversarea 
Oceanului șl totul pentru o 
singură clipă, cea a bucuriei.

Poate să fie vreo 70—80 de

a- 
cel 
de 
cu
la

să vibreze aidoma coardelor 
unui violoncel.

Băieții lui Nedef și Pană 
leargă de zor. „îi aleargă" 
doi „cerberi", nemulțumiți 
solicitările din meciurile 
Bulgaria, meciuri cîștigate
pas, dar fără eforturile cerute. 
Intre ei, intre handbaliștii „tri
colori”, care alcătuiesc singu
ra echipă românească califica
tă, pînă la această oră, pen
tru Los Angeles, Vasile Stin
gă. îți atrage privirea, chiar 
dacă nu știi cine este, prin

Hnstoche NAUM

(Continuare in pag 2-5)

Pentru sporirea potențialului olimpic al liccfirul Județ

SITUAȚIA IA ZI: SLABA!

GRABNICE MASURI PENTRU REVENIREA
EA COTE VALORICE SUPERIOARE

Skccțli de nivel olimpic 7 ; 
secții prioritare : atletism, box, 
haltere, natație, baschet fele ; 
nr. de antrenori : 136 cu nor
mă întreagă, 73 cu plata cu 
ora : sportivi legitimați — 
19,451 ; sportivi clasificați — 
3520 ; sportivi in Iotul olimpic
— 51, in loturile republicane
— 193.

„Orașul de pe Someș”, cum 
deseori este numită capitala 
județului din nord-estul Mun
ților Apuseni, a fost, parcă de 
cind lumea, leagănul sportului 
din această parte a țării.

Nostalgiile localnicilor se 
leagă de nume cu rezonanță 
ale unor mari sportivi ai țării: 
Olga Orban-Szabo — medalia
tă cu argint la J.O. de la Mel
bourne și campioană mondială 
la floretă, sau Ileana Silai, at
leta care a stat pe pistă „o 
veșnicie", avind în vitrină o 
medalie olimpică de argint și 
un titlu european. Pe aceste 
meleaguri au făcpt cunoștință 
cu gimnastica Georgeta Hur- 
muzachc-Dumitrescu, Sonia 
Inovan-Iovan și Ileana Săcălici 
—r medaliate cu bronz la J.O. 
din anul 1956, de aici s-au

lansat în marile arene sportive 
sprinterul de faimă europeană 
Ion Moina, frații Radu și IIo- 
ria Demian.

Nicolae Mureșan, președintele 
C.J.E.F.S. Cluj, vorbește cu 
nostalgie și admirație despre ce 
a fost. Dar nu prea e vreme 
de nostalgii... Activitatea la zi, 
ca și cea din ultimii ani. este 
foarte modestă, slabă și uneori 
foarte slabă !

Așadar, ceea oe a fost, a fost. 
Să vedem cum stau lucrurile 
acum, sau cum vor sta peste 
cîțlva ani, atunci cind sporti
vii noștri se vor afla in focul 
întrecerilor cu reprezentanții 
altor țări în lupta frumoasă, 
dar atît de grea, pentru cuce
rirea laurilor olimpici, sau a 
altor trofee în marile compe
tiții europene sau mondiale.

Numărul de sportivi clujeni 
cuprinși în lotul olimpic 
pane satisfăcător. Trecînd în
să în revistă numele pre
supușilor „olimpici" clujeni vom 
constata că foarte puține din-

Paul IOVAN

(Con'Anua'e In pag 2-3)



Divizia la hochei LOS ANGELES, VISUL UNEI NOPȚI DE TOAMNĂ
DUPĂ UN MECI PALPITANT: 

DINAMO 6-5!

-- ------------------- /
'Urmare din pag I) tragi sufletul, și iar, 

Lingă Nedef șl Pană

STEAUA
Cu cit își derulează turneele 

(multe la număr!), cu atît acest 
campionat al primei serii va
lorice din Divizia „A" la hochei 
se arată mai Interesant, în 
duda faptului că, prin repeta
rea jocurilor, el părea „con
damnat" unei iremediabile mo
notonii. Iată de pildă, ieri, in 
eea de a IV-a etapă a acestui 
al... IV-lea turneu, care se dis
pută la București, am fost 
martorii unui ioc Steaua — Di
namo de toată frumusețea, cu 
spectaculoase răsturnări de 
scor, cu ratări incredibile („sa
rea și piperul" 
hochei...) în care victoria a re
venit, ne „linia de sosire", 
chinei Steaua: 6—5 (1—2, 2—1, 
î—2).

Partida aceasta merită poves
tită. Mai întîi a condus Dina
mo cu 2—0 (min. 14), Steaua 
reușind primul gol abia în min 
19 (finalul primei reprize). Apoi,

meciurilor de
e-

„CUPA ROMÂNIEI 
LA TENIS DE MASĂ

✓/

ARAD, 4 (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate 
au început întrecerile celei de 
a II-a ediții a „f~ 
nlei" la tenis de 
petiția a debutat 
băieților, la care 
echipe, avînd în 
«eniori, juniori și 
2 din fiecare).
Craiova. înfrățirea Tg, Mureș, 
C.S.Ș. Od. Secuiesc și C.S.M. 
Cluj-Napoca se detașează prin- 
tr-o comportare mai bună, a- 
vlnd formații mai omogene. 
Din păcate, multe dintre com
petitoare au o comportare me
diocră, dovadă și rezultatele 
înregistrate in meciurile din 
prima

Iată
Voința 
Vllcea 
Mureș 
zău V 
Iova 
10—0, 
Sticla 
C.S.Ș. 
torul 
Od.
IIRUC București 
torul Brașov — 
10—3, C.S.M. Cluj-Napoca 
Mecanică fină București 
Sticla C.S.Ș. Bistrița — 
ROM București 10—1, 
versitatea Craiova — C.S.Ș. 1 
București 10—1, înfrățirea Tg. 
Mureș — Voința S. Mare 10—2, 
C.S.Ș. Rm. Vllcea — C.S.M. 
Buzău 10—6.

Concursul continuă.
Mircea COSTEA

.Cupei Româ- 
masă. Com- 
cu concursul 
participă 16 
componență 
cădeți (cite 

Universitatea

zl.
scorurile consemnate : 
S. Mare — C.S.Ș. Rm. 
10—4, înfrățirea Tg. 
— A.S.A. Muntenia Bu- 

10—2, Universitatea Cra- 
— STIROM București 

C.S.Ș. 1 București
i C.S.Ș. Bistrița 

Constanța
Tg. Mureș 
Secuiesc

10—6,— Construc-
10—6, C.S.Ș.
— Progresul
10—3, Trac- 
C.S.M. Buzău

10—0, 
STI- 
Uni-

după ce Steaua a egalat și a 
condus cu 3—2. scorul a devenit 
din nou egal: 3—3. A urmat 
o ultimă repriză de mare a- 
tracție. Steaua a ajuns să con
ducă cu 4—3 (autogol Axintel), 
după care Dinamo a revenit 
spectaculos, a egalat (min. 47) 
și a luat conducerea 5—4 (min. 
49). Ce se mai putea întâmpla 
în ultimele 10 minute? Nimic 
— se părea. Dar. în min. 55, 
Justinian a egalat, pentru ca 
înainte cu 3 minute de final 
Gerczuly să aducă victoria e- 
chipci Steaua. Un meci palpi
tant cum se vede și destul de 
„curat". Au marcat: V. Huța- 
nn 2. Olînici, Hălăucă, Justini
an și Gerczuly — Steaua, Cos- 
tea, Toke, Turcanu, Gherghi- 
șan și Dumitrache — Dinamo. 
Slab arbitrajul lui J. Becze.

în deschidere S.C. Miercurea 
Ciuc a dispus de Dunărea cu 
6—3 (2—2, 3—0, 1—1), învingăto
rii conducind cu 2—0, apoi fi
ind egalați și reușind victoria 
doar printr-o prestație mai bu
nă în repriza secundă. Au 
marcat: Z. Nagy 2, B. Nagy. 
Bogoș, E. Antal, Gereb — S.C. 
Miercurea Ciuc. Brandabur, 
Berdilă, Mocanu — Dunărea. 
A condus St. Enciu.

Azi este zi de pauză, turneul 
continuind simbăiă și dumini
că eu ultimele două etape.

Călin ANTONESCU

săritura... miraculoasă, cînd 
planează fracțiuni de secundă 
cit anii de lungi, trimițînd a- 
poi năluca aceea mică drept în 
plasă. Îl privesc, apoi Închid 
ochii încercînd să-i descom
pun mișcarea, nu reușesc, 11 
privesc încă o dată și nu mai 
închid ochii, bucuros că-1 pot 
prii i atit de aproape.

— Te-ai căsătorit anul acesta, 
Vasile, ai devenit campion na
țional, ți-ai dat examenele la 
I.E.F.S., ai fost avansat loco
tenent major, ce-ți mai 
rești ?

— Multe, sint abia 
putui vieții adevărate.

— De pildă ?
— Medalia olimpică 
— Și-au mai dorit-o
— Da, dar ei cîștigascră tit

lul mondial, făcuseră 
pentru handbal, pentru spor
tul românesc. Generația mea, 
pe care o socot cel puțin 
fel de talentată, este și Ia 
de ambițioasă. Trebuie să 
ducem și noi ceva deosebit 
n-avem altceva decit titlul 
limpic, fiindcă handbalul ro
mânesc le are — din belșug — 
pe toate celelalte.

Vasile Stingă, Nicolae Mun- 
teanu, Cezar Drăgăniță, Mir
cea Becii van, Măricel Voinea, 
Lucian Vasilache, Alexandru 
Huligan și ceilalți aleargă, a- 
leargă, aleargă... Apoi trec cu 
mingea printre adversari, se 
înalță și trag cu sete, revin, 
exercițiul se repetă la nesfîr- 
șit, pauzele sînt mici, cit să-ți

do-

Ia încc-

aur!dc
și alții...

ceva

la 
fel
a-

o-

lor

ȘTIRI DIN VOLEI o
• Sîmbătă și duminică sint 

programate meciurile primei 
etape din cadrul ediției 1982— 
1983 a campionatului primei di
vizii masculine de volei.

• Datorită participării
la „Dinamoviadă" (in Cehoslo
vacia), echipelor clubului Dina
mo le-au fost aminate meciu
rile etapei de duminică.

© Vicecampioana feminină 
Flacăra roșie București a sus
ținut 3 partide amicale în 
Bulgaria : 3—2 și 3—0 cu Se
lecționata Etropoie și 3—0 cu 
divizionara „A“ Extrem Tete-
ven.

• Etapa din 21 noiembrie a 
campionatelor Diviziei „A” și 
de juniori a fost reprograma- 
tă pentru 20 noiembrie. ’

• Constantin Armășescu, re
putatul arbitru internațional 
român, retras din activitate, a 
fost distins la Buenos Aires, 
cu prilejul C.M. masculin, cu 
medalia de argint și diploma 
F.I.V.B., pentru activitatea deo
sebită, unanim apreciată, pe 
care a desfășurat-o ani în șir 
în arbitrajul internațional și

în Comisia respectivă a Fede
rației . internaționale. Felici
tări !

® Ca urmare a injuriilor a- 
duse arbitrilor la meciul de 
la Cluj-Napoca, cu Universita
tea, jucătoarea Niculina Sta
nică de la Maratex Baia Ma
re s-a aflat în discuția Comi
siei de disciplină a F.R.V. care 
a sancționat-o cu o etapă 
noiembrie) de suspendare, 
secția băimăreană a primit 
avertisment pentru lipsă 
preocupare în educarea sporti
velor sale.
• O parte a publicului spec

tator din Orașul dr. P, Groza 
s-a obișnuit să pună deficien
țele în joc ale echipei locale, 
Oțelul din divizia secundă, pe 
seama arbitrilor. Așa a făcut 
și la meciul pierdut cu A.S.A. 
Electromureș din Tg. Mureș, 
asaltîndu-1 și lovindu-1 pe ar
bitrul băimărean Vasilc Sza- 
kacs. A făcut-o în detrimentul 
echipei proprii căreia comisia 
de disciplină i-a suspendat te
renul pe 3 etape. Voleibaliștii 
Oțelului se află la a treia a- 
semenea sancțiune...

(14 
iar 
un 
de

PROFILURI IALOMIȚENE
(Urmare din pag. 1)

Nica, președintele C.J.E.F.S., 
„am pierdut ceva nume prin 
reorganizarea teritorială ■ ju
dețului, dar, „din fericire, 
ne-au rămas cam toate speran
țele, adică tineretul").

RADUCANU, pentru că 
a intrat in Istoria ~ " 
nostru, chiar dacă 
doar prenumele său...

VASILE Andrei pierde pri
mul loc numai din cauza 
popularității fotbalului șl a 
portarului 
„tricolori" 
profilurile oltene, „electorii" 
l-au preferat pe Dicu (tot un 
luptător) lui Oblemenco Aici, 
in schimb, raționamentul a fost 
invers. E adevărat, cele peste 
patruzeci de tricouri tricolore 

fost ur

așa 
fotbalului 
acesta e

care i-a dus pe 
la Guadalajara. în 

s. „electorii"

patruzeci de tricouri 
ale lui Răducanu au 
argument în plus...

MIHĂILESCU Ion e __ 
me de glorie, inter dreapta la 
„Sportul" de altădată, „trico
lor" in toate compartimentele 
echipei naționale, unul dintre 
puținii fotbaliști care acope
reau terenul cu o rîvnă brita
nică, adică de alergător de 
cros, fiind In același timp un 
mare animator de joc. Un Ioc 
trei pe deplin meritat.

un nu-

DIRECȚIA GENERALA A 
POȘTELOR SI TELECOMUNI

CAȚIILOR

Anunță că a început con
tractarea abonamentelor 
pentru anul 1983 la presa 
internă și la cea externă 
din țările socialiste.

MARIN ACHE, din vechea 
gardă a rugbyului, prezent, in
tre altele, in echipa României 
care a învins pentru prima 
oară Franța...

FURCOI Doina, 
rate ori în echipa 
handbal.

IORGU Nicolae, 
talent, ajuns la Steaua, cam
pion național și european, cu 
echipa...

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
SLOBOZIA (sabie), care meri
tă un capitol special în topul 
nostru, din mal multe motive :

' ~ divizionară „A" de scri- 
Slobozia !
medie de vîrstă sub 20 
(Fillpoiu Laurențit^—în

tre timp transferat la 
— Cruțu Marin, Stoian 
Badea Petre, Capros Slmion, 
Florea Marlus).

3. Un antrenor tînăr 
mos : Nicolae Mihăilescu, 
la Steaua.

4. Potențialul moral al 
pei. Cei mai mulți dintre co
piii care au pornit la scrimă... 
nu e vorba doar de cei amin
tiți... provin din casele de co
pii... Vorba Iul Moș Domnișoru: 
„Din casa dc copii neridicată... 
șl mai ales din cele zidite de 
atunci încoace, spre binele co
piilor necăjiți".

(Directorul clubului sportiv 
școlar din Slobozia, Ocfavian 
Sima, nu exclude victoria Iul 
Florea Marius la campionatele 
mondiale de tineret din... 1983. 
Gînd temerar, desigur, dar s-a 
mai întîmplat. Acum 20 de ani, 
înainte de campionatul mon
dial din Argentina, subsemna
tul a îndrăznit să întrevadă 
victoria Olgăi Orban, motiv 
pentru care a fost acuzat de

de nenumă- 
națională de
spadasin de

1. O 
mă la

1 O 
de ani

Steaua 
Nicolae,

ini- 
fost

echi-

teribilism. Sperăm că Sima va 
fi în aceeași situație).

GÎRBEA Corina, campioană 
națională de suliță, una dintre 
cele mai bune performere mon
diale ale anului 1982, „capul de 
coloană" al unei frumoase agi
tații în atletismul ialomițean, 
care, vorba lui Gheorghe Nica, 
nu are nume, dar are multe 
speranțe. Dovadă...

CHIDU Tudorița, junioară 
III, recordmană națională pe 
600, cu 1:33,8.

Pe locul 10, o „amazoană pe 
cai putere", care completează 
inedit — în acest al 22-lea top 
— profilul județean.

Ialomița sportivă se supune 
unor ritmuri noi, care nu se 
prea potrivesc cu molcoma le
gănare a binecunoscutei nostal
gii „Cînd eram pe...“.

Ritmurile sînt impuse de cei 
tineri. Așa a fost cu sala de 
scrimă („cam a treia sală de 
scrimă din țară"), așa e cu an
trenorii cei tineri. Iată că încă 
tînărul Ion Neacșu (C.S.Ș. Șco
lar), care a crescut-o pe Cori
na și care se străduiește să 
facă vînt suliței talentatului 
Dumitrescu (16 ani, 56,80 m) 
sau talentatei Niculina Petcu 
(tot 16 ani, 44,20 m), are acum 
doi colegi de meserie, ambii la 
Fetești... e vorba de fosta lui 
elevă Corina și de fostul cam
pion de disc Daniel Grasu, „al 
cărui frate mai mic, Dănuț 
Grasu, a și ajuns recordman 
național la juniori III".

E o, frumoasă agitație în a- 
tletismul ialomițean. Vorba lui 
Octavian Domnișoru : „Dacă
soarele atletismului a cam 
pus pe Bega sau pe Someș, 
trebuie să urce neapărat 
Ialomița...".

»- 
ei 
pc

și iar... 
__ =_ _____ , _ _ se află 
profesorul metodist Cojocaru și 
doctorul Șerpe, toți cu privirile 
ațintite spre cei 18—20 de bă
ieți. Privirile lor nu trădează 
nici compasiune, nici îngăduin
ță, ci o fermă încăpățînare de 
a-i vedea pe „elevi" cu lecția 
știută.

In parc alte zeci și zeci de 
viitori olimpici se antrenează, 
stimulați de profesori-antrenori 
sau de antrenori-profesorl. Cu 
siguranță nu observă că soa
rele toamnei a picurat în frun
zele care țes un covor moale 
culori pe care pictorii le vor 
căuta in zadar pe palete, că 
din pămîntul reavăn se Înal
ță voaluri de aburi, prin care 
soarele își filtrează razele. Nu 
e timp ! Spre mine vin doi 
tineri, bine dispuși, rîzînd mo
lipsitor.

— Ce-ai visat azi-noapte,

să se impli-

mă antrenez, 
azi-noapte fac 

in

era

Vali Ionescu, de ești așa ve
selă ?

— Că eram campioană olim
pică, ciștigasem la Los Ange
les cu 7,50 m și un stadion 
întreg, imens, plin ochi, mă 
aplauda...

— S-ar putea 
nească, dacă...

— Știu, dacă 
Pentru visul de
astăzi o sută de sărituri 
plus. Așa, în loc de o cupă de 
șampanie. Pe aia am s-o beau 
cînd visul se va implini.

Odinioară, adolescența
vîrsta visării, iar maturitatea 
a împlinirilor. Lumea se gră
bește, însă. Acum, împlinirile 
vin cînd tinărul este încă im
berb, cînd tînăra abia a aflat 
cîtă poezie este într-un „clar 
de lună", viața îi călește de
vreme, devreme de tot. Dar 
cu cîtă muncă !

Luptătorii fruntași, din nou, la start

ÎN SALA DINAMO - TURNEUL FINAL
LA „GRECO-ROMANE"

Astăzi, în sala Dinamo 
București, 
turneului 
republican 
greutate 
greco-romane. Participă 
140 de sportivi, calificați 
cele 4 etape anterioare, 
cum și alte elemente talenta
te, de perspectivă, invitate de 
federația de specialitate. Re
amintim că în rîndul competi
torilor se vor afla Ștefan 
Rusu, Ion Draica, Vasile An
drei, Nicolae Zamfir, Ștefan 
Negrișan și al ți luptători cu 
binecunoscute „cărți de vizită" 
in arena internațională. -

Turneul final se va disputa

din 
încep Întrecerile 

final al concursului ' 
pe categorii 
(seniori) la

de 
lupte 
peste 

in 
pre-

după următorul program : vi
neri de la orele 10—13 și 17— 
20, sîmbătă de la orele 10—13 
și 17—20, duminică de la orele 
10 la 13, reuniune finală care 
va desemna atît cîștigătorli pe 
categorii de greutate cit și or
dinea în clasamentul pe e- 
dhipe.

„CUPf
LA HAI

in ultim 
toamnă", 
formațiilor 
„A", s-au 
Seria I : 
HIDROTEJ 
23—21. Pri 
toș 10, Po 
c&neală 6 j 
TEROM 
BUCUREȘ1 
catoare : E 
pectiv Măi 
VEI — co 
BUCUREȘ1 
23—15. Seri 
DEPENDED 
MENTUL B 
marcatoare 
Drăguței 7 
resp.), MUB 
C.S.M. SF. 
Cele mai ef 
4, respectiv 
— coresp.), 
VILCEA — . 
20. Printre : 
7, respectiv 
IU — coreSR

c
Seria I

1. TEROM IE
2. Știința Bc 
S. Progr. Bu
4. Hidro C-ți
5. Confecția 1
6. Textila Bu

Seria a II-s

aem tim: 
Rulment i>' 
CSM Slb 
Chim. Rm. 
CSM Sf. C, 
Mureșul Tg. 
Finala comj

vea ,loc dumii 
ora 11, in S 
Alexandria, 
TEROM Iași

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MECI INTERNAȚIONAL, DE ȘAH LA
Un eveniment așteptat cu mult Vidln (Bulgar, 

re internațlom 
echipe. Returu 
iembrie, Ia Vi

interes de sportivii vîlceni : In 
zilele de 6 și 7- noiembrie, șahiș
tii de la Voința Rm. Vllcea vor 
primi vizita celor de la Levskl

E333

PENTRU SPORIREA POTENȚIALULUI OLIMPIC
celor ce se ocupă de boxul clu
jean și-au axat munca pe de
pistarea și... instruirea junio
rilor. Nimic rău în asta, dar, 
o trecere in revistă a sportivi
lor respectivi ne arată o listă, 
destul de săracă, ceea ce în
seamnă că, de fapt, activita
tea cu juniorii este un refu
giu. D. Țențea a fost cu echi
pa reprezentativă de juniori la 
Balcaniada din Grecia și a ob
ținut medalia de argint. D. Lu- 
cîgan a fost și el în lot, dar 
nu a fost selecționat in echipă. 
S-ar părea că doar tînărul 
Mikloș Paizs, de Ia categoria \ 
grea, poate înregistra saltul 
spre marea performanță. Cali
tățile fizice, seriozitatea în 
pregătire și în viață îl reco
mandă ca un boxer de viitor, 
dar și aici este un „dar", se 
pare că vrea să renunțe la box 
din motive încă nelămurite de 
forul județean.

La alte cîteva sporturi indi
viduale sînt unele rezultate 
bune în competițiile interne. 
În această categorie se află 
patinajul viteză, halterele, lup
tele libere, tirul cu arcul șl 
cam atît. Dar ce facem cu re
prezentarea peste hotare ?

La jocuri sportive, cuvinte 
frumoase s-ar putea spune des
pre echipele de baschet fete — 
„U“ a cîștigat titlul național la 
ultimele două ediții ale cam
pionatului — în care activează 
multe sportive din echipa re
prezentativă, handbal băieți, 
care în actuala ediție se află 
pe locul 3 al clasamentului, In 
apropierea fruntașilor handba
lului nostru masculin, constitu
ind una dintre surprizele plă
cute ale campionatului, 
aici și rodul activității 
tehnician pe cit de priceput pe 
atît de harnic și pasionat, Gh. 
Zamfir, cel care a ridicat sus 
ștacheta valorică a muncii și, 
implicit, a performanței.

limaie din pag 1)

tre ele reprezintă certitudini 
în ceea ce privește înregistra
rea unor performanțe notabile.

Atletismul de pe Someș se 
află de mai mult timp în su
ferință. Acum se contează pe 
revenirea posibilă a Evei 

-Zorgo-Raduly, care în caprici
oasa probă a aruncării suliței 
năzuiește, din nou, la perfor
manțe bune prin conștiinciozi
tate — caracteristică. Hurdle- 
rul Pal Pajfy ar fi celălalt can
didat olimpic și cu aceasta am 
încheiat lista atleților, deoare
ce pe sprinterii C. Ivan și V. 
Selevcr, cu tot talentul de care 
dispun, nu-i vedem realizind 
haremurile care se cer pentru 
o bună reprezentare. Natația, 
alt sport prioritar, dispune de 
condiții bune de pregătire, dar 
nu a înregistrat saltul valoric 
așteptat. Deși are o bună bază 
materială, un colectiv de an
trenori condus de experimen
tatul Octavian Mladin, înotă
torii bat pasul pe loc, singura 
sportivă de la care se așteaptă 
saltul spre marea performanță 
fiind tînăra Corina Creț. Deci, 
din nou foarte puțin...

Boxul este și el in impas. 
Antrenorii din județ se mul
țumesc cu o muncă de mîntu- 
ială, în salturi, pentru a-și 
justifica, cît de cit, retribuția, 
îmbolnăvirea lui Eugen Douda 
a făcut ca mulți sportivi să re
nunțe la antrenamente. Singu
rul specialist care își onorează 
titlul de antrenor este Ion Bo- 
tezan, In rest, antrenori cunos- 
cuțl ca I. Chendreanu, FI. Sta- 
nomir ș.a. se mulțumesc cu 
puțin, cu ceea ce au realizat 
în trecut. Or, se pare că mulți 
dintre aceștia au uitat că se 
află. încă, in plină activitate. 
Despre prestațiile boxerilor se
niori din județ nu se poate 
aminti mal nimic. Majoritatea

Este 
unui

AB'I INI SI RAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZĂ
CONCURSU- 

PRONOSPORT DIN 2 NO
IEMBRIE 1982

REZULTATELE 
LUI

F.C. Va-
X ; XII. F.C. Porto — 
Anderlecht 1 ; XIIL 

Kaiserslautern — Na-

AL FIECAI
Dar, după ci 
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Interlocutori., 
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ori depuse), 
și un spor de ii 
(nu numai prin 
programul 
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C.J.E.F.S. și org 
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Iar județean, aci 
tivă de pe aceste 
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Aston Villa — Dinamo 
1 ; II. Univ. Cv. — Sham- 
Rovers 1 ; III. F.C. Sara- 
— Corvinul 1 ; IV. H.J.K.

F.C. Liverpool 2 ;
A.Z. ’67

i. 
Buc. 
rock 
jevo 
Helsinki
V. Internazionale
Alkmaar 1 ; VI. Ujpesti Dozsa
— Real Madrid 2 ; VIL Bayern 
MUnchen — Tottenham 1 ; 
VIII. Bordeaux — Hajduk 
Split 1 ; IX. I.F.K. Norkfiplng
— A. S. Roma 1 ; X. Bohe
mians Praga — St. Etienne 1;

XI. Banik Ostrava 
lencia 
R.S.C.
F.C. 
poli 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 508.912 LEI.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 29 OCTOMBRIE

Categoria 2 : 3 variante 100% 
a 47.518 lei și 10 variante 25% 
a 11.879 lei ; categoria 3 : 22
variante a 4.455 lei ; categoria 
4 : 34,25 variante a 2.861 lei ; 
categoria 5 : 137,50 variante a 
713 lei ; categoria 6 : 295,75 va

riiante a 331 lei ; 
1.502.50 variante

Report la oatego 
lei.
• Tragerea oblși 

astăzi, 3 noiembrie 
vizează In direct b 
ora 15,30.
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Așa cum. dealtfel, se așteptau 
gazdele noastre de la Aston 
Villa și cum înșiși dinamoviștii 
ne asiguraseră că se vor stră
dui s-o facă, echipa bucureș- 
teană a jucat miercuri seară, la 
Birmingham, mai bine, mai 
eficient decît neușișe cu două 
săptămîni în urmă pe stadio
nul „23 August", dovadă fiind 
chiar rezultatul obținut. Ce-i 
drept, el consemnează tot o In
fringer e și la aceeași diferen
ță de scor ca și în prima 
manșă, dar faptul că de aceas
tă dată campionii noștri au ie- 
butit să marcheze două goluri, 
pe lîngă șutul în bară al lui 
Custov, din min. 63, vorbește 
de la sine despre replica evi
dent mai bună dată de ei deți
nătoarei trofeului european chiar 
în fieful acesteia. Prin evoluția 
sa de ansamblu în meciul de 
miercuri, Dinamo a lăsat o bu
nă impresie tuturor celor ce au 
urmărit-o. Felicitind după meci 
echipa noastră pentru jocul 
prestat, arbitrul suedez Fredrik- 
sson a ținut îndeosebi să re
marce reușita ei de a marca 
două goluri, performanță care 
— potrivit propriei sale afirma
ții — nu stă la îndeimîna ori
cărei formații strane pe tere
nurile britanice. La rîndul lor, 
conducătorii clubului Aston 
Villa și-au exprimat satisfacția 
pentru faptul că Dinamo s-a 
dovedit în meciul de miercuri 
un partener redutabil, care a răs
puns br.a exigențelor publicului 
si l-a convins pe viu asupra 
valorii calificării formației sale

favorite în turul III al C.C.E.
Pentru a respecta integral 

adevărul, trebuie să spunem că 
miercuri seară Aston Villa nu 
a mai repetat excelenta evolu
ție dc ansamblu de la Bucu
rești, care chiar după spusele 
conducătorilor ei a constituit in 
bună măsură o excepție. „Căci 
— afirmau aceștia — dacă e- 
chipa noastră ar juca totdeauna 
in campionat așa cum a făcut-o 
in meciul din deplasare cu Di
namo n-am avea nici o proble
mă să cîștigăm titlul". Totuși, 
echipa din Birmingham a avut 
și miercuri perioade în care și-a 
demonstrat înalta clasă de joc, 
iar cîțiva dintre componenții ed 
(Shaw, în primul irind, ca și 
Morley) au confirmat din nou 
excelenta lor valoare. Dealtfel, 
dacă — potrivit tacticii preco
nizate și măsurilor luate în 
apărare de Dinamo — Al. Ni- 
colae a reușit să-1 supraveghe
ze foarte strins pe masivul 
Withe, în fapt anhilîndu-1 a- 
proape complet, marcajul efec
tuat de Stredie la Morley și de 
I. Marin la Shaw nu a avut 
efectul scontat, cei doi atacanți 
englezi dejucînd frecvent tacti
ca adoptată de apărătorii noș
tri și contribuind decisiv la vic
toria echipei lor. Nu numai 
prin feflul în care s-a descurcat 
în fața marcajului advers, în 
care a înscris cele trei goluri, ci 
prin întreaga sa comportare, 
Shaw a convins că este un ju
cător excepțional, o mare spe- 
ranță a soccerului englez. în
locuitorul său, jucătorul de cu-

RĂSPUNDERI SPORITE IN FAȚA UNIVERSITĂȚII
(Urmare din pag. 1)

acestei formații în luna care 
urmează.

Pe Universitatea, ca echipă 
de club, pe mulți dintre jucă
torii săi, în calitate de com
ponent ai lotului național (și 
ne gîndim la Ștefănescu, Un- 
gureanu, Țicleanu, Bălăci, Că- 
mătaru ; poate și Cîrțu, Cri- 
șan ; de ce nu și Donose ?...) 
îi așteaptă un final de sezon 
deosebit de încărcat.

De cîteva săptămîni, craio- 
venii nu prea au ieșit din rit
mul „miercuri — sîmbătă — 
miercuri" (ceea ce — pentru 
un o\ irvator atent — s-a re
simțit în randamentul lor In 
teren și chiar în... starea de 
nervozitate a jucătorilor), dar 
acest ritm nu va putea fi evi
tat nici în săptămînile care ur
mează. La 13 noiembrie, meci 
cu Dinamo ; la 17 noiembrie, 
echipa națională joacă in
R. D.G. ; la 21 noiembrie, la 
București, cu Steaua ; la 24 
noiembrie, prima manșă din 
turul III, în Cupa U.E.F.A. ; 
apoi deplasarea pentru meciul 
din 4 decembrie cu Italia ; la 
8 decembrie, returul în Cupa
U. E.F.A. ! Și se mai pune și

ARBITRII ETAPEI A 14-a 
A DIVIZIEI J"

Politehnica Timișoara — 
F.C.M. Brașov : L CRACIU- 
NESCU (Rm. Vîlcea) — E. Pă- 
trașcu și I. Vasile (ambii din 
București).

Steaua — F. C. Constanța : 
A. MUSTĂȚEA — D. Ciolan 
(ambii din Pitești) și D. Busu
ioc (Craiova).

S.C. Bacău — Petrolul Plo
iești : I. DIMA (Sighișoara) — 
L Tărcan (Reghin) și M. Con- 
stantinescu (București).

F.C. Bihor — F. C.
S. NECȘULESCU — I. 
(ambii din Tlrgoviște) 
Lică (București).

Dinamo — C.S. Tîrgoviște : 
A. GHEORGHE (P. Neamț) —
V. Curt (Medgidia) șl M. Geor
gescu (Constanța).

Universitatea Craiova — Jiul: 
CR. TEODORESCU — N. Go- 
goașe (ambii din Buzău) și T. 
Chelu (București).

Chimia Rm. Vîlcea — Cor
vinul Hunedoara : M. SALO- 
MIR — M. Man (ambii din 
Cluj-Napoca) și L. Vdrdș (Re
șița).

A.S.A. Tg. Mureș — Sportul 
studențesc : O. ȘTRENG (Ora
dea) — I. Ghergheli (Baia 
Mare) și R. Cîmpeanu (Arad).

Politehnica Iași — F.C. Olt: 
M. STOENESCU — N. Voinea 
și L. Ciucă (toți din București).

problema meciului de campio
nat cu C.S. Tîrgoviște, care nu 
se va putea, oricum, juca în 24 
noiembrie, cînd e programată 
ultima etapă a turului...

Iată deci că la Craiova, nu 
numai în interesul clubului 
dar și al fotbalului nostru 
(ceea ce implică și o preocu
pare in consecință a F.R.F.), 
în perioada de circa 4 săptă
mîni care urmează trebuie să 
se stabilească o atmosferă de 
lucru de maximă răspundere, 
de disciplină fermă, de calm, 
de deplină înțelegere între ju
cători, antrenorul Constantin 
Oțet și secundul său Nicolae 
Ivan, în colaborare cu antre
norul secund al echipei națio
nale, Mircea Radulescu (care 
ține, in cadrul federației, legă
tura tehnică cu această echipă) 
trebuind să vegheze la o pla
nificare cit mal judicioasă a 
pregătirilor, a întregului pro
gram, la starea de sănătate a 
jucătorilor.

La rîndul lor, aceștia trebuie 
să adere cu toată convingerea 
la efortul și disciplina cerute, 
să lase la o parte micile ani
mozități (care se pot repercuta 
neplăcut asupra randamentului 
echipei), să-și impună, pe te
ren, calmul ce-i poate pune la 
adăpost de necazuri de tot 
felul. Să nu mai pățească și 
alții ca Bălăci care, din cauza 
unei durități Inutile, într-un 
meci ca cel cu Shamrock Ro
vers, va trebui să stea pe tușă 
în primul joc din turul al 
treilea...

Poate trece cu bine Univer
sitatea Craiova perioada de so
licitări mari care o așteaptă 7 
Credem că da ! Pentru această 
echipă și pentru fotbalul româ
nesc, noi o dorim și o sperăm.

loare Walters, a arătait, de ase
menea, calități de înaintaș re
marcabile, dublate de o mare 
și firească ambiție de afirmare.

In schimb, compartimentul de
fensiv al gazdelor s-a dovedit 
miercuri departe de clasa li
niei ofensive, ceea ce ar fi tre
buit să... stimuleze și mai mult 
pe atacanții dinamoviști pentru 
a deveni mai curajoși și insis- 
tienți, mai agresivi, în sensul 
bun al cuvîntului. Pozitiv ră- 
mîne, desigur, faptul că ei au 
șutat destul de mult și de bine 
la poarta lui Rimmer (rapor
tul șuturilor la poartă s-a 
menținut tot timpul echilibrat), 
superbul gol al lui Iordache 
fiind urmarea unei execuții de 
reală frumusețe. Păcat doar că 
atunci cînd atacul a reușit să 
dea în deplasare două goluri 
unei echipe de reputația lui 
Aston Villa apărarea dinamo- 
vistă (inclusiv portarul Moiaru, 
în zi mai slabă) a primit cam 
ușor golurile.

Privind comparativ cele două 
evoluții ale campioanei noastre 
în oomnania echipei Aston Villa, 
nu putem decît să apreciem 
că, după umilința suferită în 
meciul de Ia București (cînd 
s-a și pierdut, practic califica
rea), dinamoviștii au reușit 
miercuri seară, la Birmingham, 
să se reabiliteze parțial.

Desigur, dețintăoarea Cupei 
campionilor europeni este o 
echipă foarte valoroasă și — să 
recunoaștem — evident superi
oară echipei Dinamo. Ceea ce 
nu ne împiedică să afirmăm că 
— dacă în ambele manșe ar fi 
jucat la adevăratele ei posibi
lități — campioana noastră ar 
fl avut alte șanse în disputa cu 
Aston Villa, căreia ar fi putut 
să-î pună în cumpănă califi
carea în turui III al competi
ției. Așa însă, Dinamo s-a ales 
cu învățămintele. Prețioase și 
ele, fără îndoială...

Constantin F1R.ĂNESCU

In pofida multor avertismen
te, măsuri și suspendări din 
partea F.R. Fotbal, actele ne
sportive in terenul de fotbal și, 
uneori, în afara stadionului, 
continuă. In fiecare joi, la uși
le federației se adună în jur 
de 20—30 jucători și delegați 
ai cluburilor divizionare A, B 
și C, chemați la comisia de 
disciplină pentru lovirea ad
versarilor, insulta arbitrilor, 
pentru alte gesturi condamna
bile. Desfășurarea în bune con- 
dițiuni a meciurilor este astfel 
afectată, competiția și spiritul 
de sportivitate fiind alterate.

De cele mai multe ori sus
pendările trec cu ușurință de
oarece conducători și antrenori 
ai echipelor îndulcesc, prin di
ferite căi, „soarta" celor sanc
ționați. Răsfățul șl toleranța 
cu care sînt încurajați jucăto
rii duc de cele mai multe ori 
la comiterea cu ușurință în te
ren a unor acte nesportive. 
Apoi, măsura luată de F.R. 
Fotbal la începutul acestui 
campionat de a renunța la sus
pendarea automată a jucători
lor după cumularea a două 
cartonașe galbene, înlocuind-o 
cu sancțiuni administrative, nu 
a dat rezultate. Cartonașul gal
ben a pierdut din valoarea 
punitivă și a dus la ignorarea 
acestei sancțiuni care, iată, 
miercuri la Craiova, în cazul 
lui Bălăci, aflat la al doilea 
cartonaș în cupele europene, va 
sta pe tușă la primul meci al 
echipei sale cu viitoarea ad
versară din al 3-lea tur. Bălăci 
a omis, probabil, că se află 
intr-un joc internațional și a 
acordat eventualului cartonaș 
galben valoarea din campiona
tul nostru. S-a înșelat și va 
suferi atît echipa sa, Universi
tatea Craiova, cît și reprezen
tarea internațională a fotbalu
lui nostru.

Este de așteptat ca pentru 
returul campionatului F.R.F. 
să revalorifice cartonașul gal
ben redîndu-i-se prerogativele 
anterioare, după cît constatăm 
atît de necesare la noi șl de 
uzuale și eficace în fotbalul 
internațional.

Eliminările jucătorilor Dumi- 
trache pentru lovirea cu capul 
a arbitrului de centru, și Ga
bor, pentru insulte în minute
le penibile văzute miercuri Ia 
televizor de Ia meciul F. C. 
Sarajevo — Corvinul, sînt și 
ele urmarea răsfățului făcut 
de cluburi, de anturaj și, de ce 
să nu recunoaștem, și de prea 
multele laude aduse lui Du- 
mitrache pentru trecut și lui 
Gabor pentru prezent și viitor, 
dealtfel ca și altor jucători. 
Fotbaliști in ale căror cluburi 
problemele de educație sînt 
ignorate își închipuie că li se 
poate permite orice în virtu
tea faimei lor sau a statutului 
de jucători internaționali, a- 
cum. Dar iată că competiția 
internațională este altceva de- 
cît campionatul nostru. Conse
cințele vor fi grele. U.E.F.A. 
va suspenda pe Dumitrache și 
Gabor și va impune amenzi 
clubului F.C. Corvinul, amenzi 
care vor trebui plătite in de
vize pentru ca reprezentarea 
fotbalului nostru de alte echi
pe românești să fie permisă 
mai departe în cupele europe
ne. Desigur că și F.R.F. va 
lua măsuri.

Răsfățul este alimentat în 
bună parte și de atmosfera din 
jurul multor echipe. Pasiunea 
pentru fotbal și rezultatele e- 
chipelor -favorite sînt uneori 
duse prea departe. Se bla
mează jucătorii adverși, se 
mai aruncă în terenuri cu me
re și cu sticle, se mai sparg 
geamurile autocarelor echipe
lor oaspete, așa cum s-a în- 
tîmplat, recent, Ia Pitești, în 
etapa a 13-a, cu Universitatea 
Craiova.

Așteptăm ca în aceste ulti
me etape de fotbal ale sezo
nului să se înregistreze cît mal 
puține abateri de la disciplina 
șl altitudinea necesară de fair- 
play din stadioane și din afa
ra stadioanelor, iar cele care 
se produc să fie aspru sanc
ționate de către F.R.F.

Aurel NEAGU

ELIMINAREA CORVINULUI - DOUA MOMENTE PSIHOLOGICE, 
DAR, MAI AltS, CARENȚE AIE JOCOLUI Șl DISCIPLINEI

Derularea filmului confruntă
rilor dintre Corvinul și F. C. 
Sarajevo, din turul al doilea 
al Cupei U.E.F.A.. ne îndeam
nă să ne oprim la două mo
mente de ’care jucătorii iugo
slavi au profitat din plin și au 
stabilit scorul final de 8—4 în 
favoarea lor. Primul — desfă
șurat pe stadionul din Hune
doara, atunci cînd Klein a ra
tat o ocazie rar întâlnită, sco
rul rămînind 4—2 în loc de 
5—2. Ratarea a schimbat fi
zionomia jocului în favoarea 
oaspeților, care au plecat cu 
un nesperat, la un moment dat, 
rezultat de egalitate: 4—4. Al 
doilea moment s-a consumat 
miercuri, pe stadionul Koșovo, 
In min. 33. Din primul și pînă 
în acel minut hunedorenii apli
caseră bine tactica stabilită 
înainte de meci, aceea de a în
chide orice culoar spre poarta 
lui loniță și de a păstra balo
nul cît mal mult timp, neper- 
mițînd adversarilor să-șl creeze 
situații de finalizare. Dar, in 
acel minut 33, Petcu a comis 
o greșeală copilărească (pășind 
balonul lui Janjos) care a dus 
la deschiderea scorului și, ceea

ce este mai important, la 
schimbarea aspectului jocului. 
In dorința de a marca, funda 
șii hunedoreni și-au părăsit 
deseori zona, în care uneori nu 
se găsea nici un jucător al 
Corvinului, și unde au zbur
dat cum au vrut „vulpoii" de 
Susioi și Pasici. Și. după cum 
s-a văzut, F. C. Sarajevo, una 
dintre bunele echipe ale Iugo
slaviei, a fructificat majorita
tea situațiilor create la poarta 
lui loniță.

S-ar părea că cele două mo
mente psihologice au hotărît 
soarta partidelor de la Hune
doara și Sarajevo, a calificării 
pe o treaptă superioară în 
competiția continentală. Ele au 
cîntărit greu, jucătorii noștri 
n-au avut tăria și resursele cu 
care să treacă peste ele și »- 
pod să presteze un joc capabil 
de rezultate favorabile. Adevă
rul este că atît la Hunedoara 
cit și la Sarajevo, jucătorii 
Corvinului au evoluat la un 
nivel ce ni se pare departe de 
a fi competitiv pe plan conti
nental. Dorința lor de a marca 
cît mal multe goluri nu ane 
un suport solid, fiindcă supe

LIC I

Argeș : 
Tănase 
și M.

ȘOIMAN I,
Știați că există Șoiman I și 

Șoiman II, „ambii" figurînd ca 
aripă dreapta la divizionara 
„A" S.C. Bacău ? Nu credem 
că știu acest fapt nici măcar 
majoritatea suporterilor bă
căuani, ci doar aceia care-și 
însoțesc echipa favorită și la 
meciurile de acasă și la cele 
din deplasare. Pentru simplul 
motiv că, de regulă, tînărul 
jucător (22 ani, 96 meciuri dis
putate în prima divizie, doar 
14 goluri marcate) evoluează 
cu inventivitate, vervă și de
cizie, doar pe terenul propriu, 
in timp ce la partidele din 
deplasare FRICA de a se an
gaja direct spre poarta adver
să, de a încerca acțiuni pe 
cont propriu, „uitînd" la Ba
cău viteza și driblingul care-1 
fac periculos, îl transformă în 
anonim. Recent, am a-

ȘOIMAN ZL
vut o nouă exemplificare a a- 
cestei duble fațete a talenta
tului jucător, în meciurile sus
ținute de S.C. Bacău la Hune
doara (0—4) și acasă, cu F.C. 
Bihor (2—0, un gol înscris de 
Șoiman, altul creat de el). Iar 
actualul antrenor al olimpici
lor, Gheorgbe Staicu, ne-a 
spus că el nu mizează pe 
Șoiman „1“ sau „II", cl pe mo
bilizarea tînărului atacant.

Este, însă, doar mobilizarea 
suficientă 7 întrebare care se 
poate pune și în cazul altor 
tineri fotbaliști, ca Gabor (21 
ani). Terheș (22), Țălnar (25) 
a căror cotă in meciurile de 
campionat și în cele internațio
nale a fost scăzută in acest se
zon, mult sub ceea ce se aș
teaptă de la ei. „Cangurului" 
Gabor i-a dispărut, între „mon
dialele" de juniori de anul tre

cut și acest sezon, „marsupiul" 
cu goluri, atacantul hunedo- 
rean înscriind o singuri dată 
în 12 meciuri, remarcîndu-se 
foarte rar, deși porțile loturi
lor repr/zentative 11 sînt me
reu deschise, cu speranțe me
reu înnoite. Țălnar, aripa care 
debutase furtunos la Dlnamo, 
s-a cumințit mult Înainte de 
vreme, devenind uneori rezer
vă, tresăririle Iul de orgoliu, 
rare și doar acasă, dovedind 
Inconstanță. Terheș, fostul vîrf 
de atac băimărean, in care 
mulți vedeau, cu dol-trei ani 
in urmă, titularul postului în 
echipa națională, a lăsat mult 
în urmă această ipoteză, ajun- 
gînd un mijlocaș oarecare la 
Sportul studențesc, cu un gol 
la activ din 13 meciuri.

La toți acești tineri jucători 
se pune aceeași Întrebare : ce 
va fi determinant, in perspec
tiva evoluției lor, valoarea, 
forma sau... întîmplarea ?

Paul SLAVESCU

rioritatea numerică pe care au 
avut-o deseori in acțiunile o- 
fensive a fost haotică, cu ris
cul descoperirii apărării, a lă
sării de zone libere la dispo
ziția adversarilor. Or, dacă „mo
mentul apărării" nu este pre
gătit temeinic la antrenamente 
și aplicat cit mai bine în parti
dele oficiale nu poți să-ți îm
bogățești palmaresul cu rezul
tate valoroase. Și pe stadionul 
Koșovo hunedorenii au arătat 
că dușul rece de pe propriul 
teren nu i-a trezit la realitate!

Meciul de la Sarajevo, din 
păcate, a scos la iveală și ne
dorite carențe la „capitolul 
disciplină". Golul patru, mar
cat din ofsaid, a declanșat ne
așteptate și nedorite reacții din 
partea mai multor jucători, dar, 
mai ales, a lui Dumitrache șl 
Gabor. Cîteva bune minute te
nii jucători au 1: conjurat pe 
tușierul Altobslo și pe „cen
tralul Menegalli, oerîndu-le a- 
nularea golului. In „melcul" 
format pe marginea terenului, 
în fața tribunei a doua, Dumte 
trache l-a lovit cu capul pe ar
bitrul de centru și apoi, în 
timp ce părăsea terenul, Ga
bor, schițînd gesturi pe care nu 
le putem descrie, a văzut și el, 
cum o merita, cartonașul roșu. 
Manifestările de indisciplină 
declanșate de hunedoreni la o 
greșeală a arbitrului die linia 
La înscrierea golului cu nr. 4 
(nu la primul, nici la al doilea, 
nici la al treilea !!) au avut un 
deznodămînt contrar intenției 
celor care l-au declanșat. Fi
indcă atitudinea lor nu a fă
cut decît să reverse paharul 
plin de amărăciunea produsă de 
comportarea cenușie a formației 
din Hunedoara.

Pompiliu VINTILA

• SELECȚIONATA IRAKU
LUI - SPORTUL STUDEN
ȚESC 4—1 (0—1). Miercuri, Ia 
Bagdad, Sportul studențesc a 
susținut un joc amical în com
pania echipei reprezentative a 
Irakului. Victoria a revenit 
jucătorilor irakieni cu •corul 
de 4—1 (0—1). Golul echipei 
noastre a fost marcat de Ter-j 
heș.



r

Divizia „A“ de baschet masculin

Nicoară 6, 
respectiv 

14. Bo- 
8, Dă-

BRAȘOV, 4 (prin telefon). 
In Sala sporturilor din locali
tate a început al treilea tur
neu al campionatului național 
de baschet masculin. Rezulta
tele ;

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — POLITEHNICA IAȘI 
67—65 (37—33). Partida de de
but a turneului brașovean a 
fost foarte echilibrată, iar în- 
vingătoarea a fost stabilită în 
ultimul minut de joc. Cele 
două formații studențești au 
luptat cu ardoare pentru a-și 
asigura succesul, care, pînă la 
sfîrșit, a surîs clujenilor. Punc
tele au fost marcate de: Barna 
17, Crăciun 12, Rotarii 12, Her
bert 12, Mathe 6, 
Trif 2 pentru „U“, 
Moisescu 22, Măgurean 
ișteanu 14. Mihăilescu 
năilă 4, Gligor 3.

C.S.U, SIBIU — 
BAIA MARE 72—63 
Meci deosebit de plăcut, 
care ambele echipe și-au adus 
contribuția. Băimărenii au con
dus pînă în min. 27, cînd au 
fost egalați : 38—38. în conti
nuare, pe fondul unei apărări 
bune și al acțiunilor de atac 
purtate în mare viteză, fiecare 
formație a condus, pe rînd, dar 
niciodată decisiv, 
elevii antrenorului 
conduceau doar cu 
era greu de prevăzut cîștigă- 
toarea. în această ultimă par
te însă, băimărenii au comis 
o suită de greșeli inexplicabile, 
pur și simplu s-au pierdut, și,

IMUAS 
(22—33). 

la

In min. 38,
Fi. Stoica
64—61 și

turul 
de 

ieri

in piscina Floreasca, unde se 
desfășoară jocurile din 
al doilea al Diviziei „A“ 
polo se mai comenta și 
spectaculoasa revanșă a Cri- 
șului Oradea, învingătoare 
(miercuri seară), la capătul u- 
nui meci dinamic, spectaculos, 
în fața formației Rapid Bucu
rești. Deși pornea cu șansa a 
doua — în septembrie, Ia Ora
dea, Rapid a învins cu 9—8 — 
echipa bihoreana a jucat ex
cepțional, cîștigînd intr-o ma
nieră impresionantă (12—9).
Costrăș, Gordan (in special), 
Fejer și Garofeanu, alături de 
portarul Rada, au acționat cu 
dezinvoltura unor poloiști de 
clasă, obligînd „7“-le rapidist 
să guste pentru prima oară In 
acest sezon, din cupa înfrân
gerii.

Contraatacurile vijelioase ale 
Crișulul au dezorganizat, 
regulă, 
nă, asigurîndu-i 
deplin meritat, 
te, dealtfel, și 
antrenorul formației feroviare : 
„Nu trebuie să ne pară rău că 
ne-a învins o echipă mai bu
nă. Orădcniior Ie-a „mers" io
tul pină Ia 6—2 (min. 1) ; noi 
am depus eforturi deosebite 
pentru a egala (7—7 în min. 1‘J) 
și a lua conducerea (8—7 în 
min. 21). Surprinzător, adver
sarii nu au cedat in ultima re
priză, iar noi am greșit deci
siv. Orădenii ău profitat de 
fiecare eroare și au cîșligat pe 
merit".

de 
defensiva bucureștea- 

un succes pe 
O recunoaș- 
Cornel Rusu,

• IEPURAȘUL A DEVENIT la mare mo
dă din moment ce, lată, urechilă a foot 

| ales ca mascotă oficială la trei mari com
petiții sportive internaționale. A fost mal 

Iîntîl „Hopsi", mascota schiorilor alpini par- 
tlclpanți la campionatele mondiale de la 
sflrșltul lunii ianuarie a acestui an, Ia 
Schladming, în Austria. A fost apoi le- 

I, purașul grec, cel cu broscuța țestoasă, e- 
roli fabulei lui Esop, la campionatele euro
pene de atletism de la Atena șl va fi, a- 
nul viitor, „Lasse" mascotă a primei ediții 

Ia Campionatelor europene de atletism, din 
iulie, de la Helsinki 1... • DINCOLO DE 
CERCUL POLAR, în insula Taimlr, cea mal 
mare parte a anului acoperită de zăpadă 

Ișl gheață, există un oraș de mineri, Norilsk 
(250 000 de locuitori) tn care sportul este la 
el acasă. Principalele baze sportive slnt : ' 
sala de atletism (54 X 18 m) cu pistă de 

I tartan, o sală de lupte șl haltere, un poli
gon de tir șl un... patinoar artificial (60 X
30 m), cu tribune pentru clteva mil de 

I spectatori. In alte părți, patinoarele artifi
ciale sînt amenajate pentru a putea face 
gheață, la Norilsk pentru a juca hochei șl 
patina la... căldură I • PIRJO HAGGMAN, 
fostă alergătoare finlandeză (finalistă olim
pică la 400 m în 1976), membră a C.I.O., 

j începînd de anul trecut, a fost aleasă „ho- 
tessă" în satul atlețllor de la Otanieml (la 

. cîțlva kilometri de Helsinki), la Campiona
tele mondiale de anul viitor • LA LAU- 

I SANNE a fost Inaugurat „Centrul de stu
dii olimpice" care cuprinde o expoziție

permanentă a mișcării olimpice și a J.O. 
de la prima ediție din 1896 șl pînă astăzi, 
O bibliotecă etc. • NEAȘTEPTATA CAM
PIOANA europeană a maratonlstelor, aler- 
gătoarea portugheză Rosa Mota (24 de ani, 
studentă la Universitatea din Porto), a pă-

șlt, cum se spune, cu dreptul In acest an, 
căd chiar In noaptea de Revelion ea a 
clștlgat competiția de cros „Șan Silvestro", 
pe străzile orașului brazilian Sao Paulo. 
Ea a clștlgat detașat tradiționalul cros, so
sind cu 48,2 șl 1:03,2 tnaintea celei de a 
doua (americanca Schilli) șl, respectiv, a 
celei de a treia clasate (vest-germanca 
Hutterer). Astfel că surpriza de la Atena 
parcă nu mai este chiar atît de mare cum 
a părut atunci, la prima vedere 1 • RE
PREZENTATIVA DE RUGBY a „leilor bri
tanici" va efectua anul viitor un lung țur- 
neu (de la 14 mal la 16 Iulie) In Noua Zee- 
landă. în acest răstimp, britanicii vor sus
ține 18 jocuri, între care 4 meclurl-test, cu
___  ____ ____ _ ___ i___

Noua Zeelandă, la Christchurch, Welling
ton, Dunedin și Auckland. • DOI TINERI 
SPORTIVI FRANCEZI, Pascal Marks șl 
Jenna de Rosnay, în cadrul unei curse de 
viteză la Weymouth, au realizat noi re
corduri mondiale pe distanța de 500 m cu 
performanțele de 27,82 șl, respectiv, 23,67... 
Am uitat Insă să spunem că aceste cifra 
reprezintă „noduri" marine (unitate de mă
sură pentru viteza navelor, egală cu viteza 
unei nave care se deplasează cu o milă 
marină — 1852 m — pe oră) șl că perfor
manța iul Marka este echivalentă cu 52 
km/h. Aceste noi recorduri au fost reall- 
zațe pe planșă cu velă. • DE LA ALE
GEREA sa în fruntea Comitetului Interna
țional Olimpic, la J.O. de la Moscova, In 
1980, și pînă astăzi, Juan Antonio Sama
ranch a vizitat 78 de țări de pe toate con
tinentele, evident, membre ale C.I.O. • 
DICȚIONARUL „Who’s Who International" 
(1981—82), care apare in Anglia, la a 45-a sa 
ediție, prezintă cititorilor amănunte bio
grafice șl palmaresul sportiv al celebrei 
noastre gimnaste Nadla Comănecl, căreia 
l-au fost acordate 17 rînduri, cu 8 rtnduri 
mai multe dectt se notează despre faimosul 
fotbalist brazilian Pele. • PRIMELE ÎN
SCRIERI de principiu, 1a J.O. de iarnă de 
la Sarajevo au venit din S.U.A., Suedia, 
Polonia șl Luxemburg. Plnă la „Olimpiada 
albă" mal este însă mal mult de un ani...

Romeo VILARA
I

1
ca urmare, studenții au cîști- 
gat, pe merit, dar mult mai 
greu decît arată scorul final. 
Au marcat : Chiriiă 23, Copă- 
cian 17, Apostu 10, Dăian 6, 
Bret 10, Palhegy 4, Tonca 2 
pentru C.S.U., respectiv Flo- 
rca 17, Munteanu 10, Murășan 
8, loan 8, Ciocan 7, M. Du
mitru 4, Mara 4, D. Dumitru 
3, Marian 2.

RAPID — I.C.E.D. 84—63 
(40—35). Presupusul derby al 
primei zile nu a durat decît 
foarte puțin. După 10—11 mi
nute de joc echilibrat, baschet- 
baliștii pregătiți de H. Tursu- 
gian au pus stăpînire pe joc 
șl, cu Caraion Irezistibil în 
aruncările la coș, s-au distan
țat pe tabela de scor, cîștl- 
gînd clar în fața unei formații 
parcă resemnată cu înfrînge- 
rea, mai ales după ce Carpen 
(unul dintre jucătorii de bază) 
a părăsit terenul pentru 5 gre
șeli personale (min. 17). Au 
marcat : Caraion 22, Gh. Du
mitru 12, Suciu 12, Dăescu 9, 
Bulancea 9, Mlhuță 6, Fluturaș 
6, Sipoș 6, Vintilă 2 pentru 
Rapid, respectiv V. Constantin 
16, Ardelean 9, Chircă 4, Ma
rinescu 2, Carpen 6, Cheorleu 
3, Voicu 9, Fogonaru 14.

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
99—72 (47—38), FARUL CONS
TANȚA — C.S.U. BRAȘOV 
82—75 (38—26), STEAUA — DI
NAMO ORADEA 103—60 (52—33).

Paul IOVAN

Dinamo București culege 
noi victorii și își rotunjește 
permanent golaverajul, ea fiind, 
la această oră, singura echipă 
neînvinsă. Ieri, dinamoviștii 
au întrecut pe C.N. ASE cu 
18—8 (4—0, 5—3, 6—1, 3—4),
fără să se întrebuințeze în 
mod serios. Au marcat : Ha
giu 5, Ciobăniuc 4, Rus 2, Ș. 
Popescu 2, Moiceanu, D. Po
pescu, Ungureanu, C. Dan, Ar- 
dcleanu, respectiv Șerban 3, 
Ioneseu 2, Taurîci, Stoenescu, 
Angeleseu. Arbitri : B. Băje- 
naru șl S. Stănescu.

In cel de al doilea meci al 
reuniunii, selecționata juniori
lor de la Lie. 37 
repurtat un nou 
13—8 (3—1, 4—3,
cu Rapid Arad.
Oprlșan 4, Vamoș 
Ragea 2, Marinescu, 
respectiv Ghițan 4, 
Szekeres șl Alony. 
Gh. Nistor și A. Soos.

în ultimele meciuri : Crișul
— Progresai București 13—4
(4—0, 3—2, 4—1, 2—1), Ra
pid București — Voința Cluj- 
Napoca 11—6 (3—1. 3—1, 2—1, 
3—3).

Programul de azi : de Ia ora 
9 : Dinamo — LIc. 37, Rapid 
Arad — Crișul, C.N. ASE — 
Rapid București și Progresul
— Voința ; de la ora 17 : Ra
pid București — Lie. 37, Ra
pid Arad — C.N. A.S.E., Di
namo — Progresul și Crișul — 
Voința.

București a 
succes clar : 
2—2, 4-2),
Realizatori : 
3, Ghlță 2, 

Zaharla, 
Szabo 2, 
Arbitri :

Adrian VASILIU

OLIMPIADA DE ȘAH 
9 Echipele feminine ale României ți Ungariei se intilnesc in 
runda a 5-a. 0 In turneul masculin : U.R.S.S. - Iugoslavia 2,5-1,5

LUCERNA, 4. — După o zi de 
odihnă, participanții la Olim
piada de șah urmează să reia 
întrecerea cu disputarea întâl
nirilor clin a 5-a rundă. Echipa 
feminină a României, care ocu
pă locul 2—3 în clasament, are 
ca adversară formația Ungariei, 
într-o intîlnire rămasă între
ruptă din runda precedentă, Iu
goslavia și Polonia au terminat 
la egalitate 1,5—1.5. Așadar, in 
turneul feminin, după 4 runde, 
pe primele locuri se află 
U.R.S.S. 10 p, România și Bul
garia 9 p, R.P. Chineză, Unga
ria șl Suedia 8,5 p, Iugoslavia, 
Polonia, R.F.G., Anglia șl Olan
da 8 p.

I decembrie, 
acestor me- 
efectuată as-

publicate ieri

S-a Încheiat șl etapa a doua a 
cupelor europene la fotbal. Se 
cunosc, acum, echipele califica
te pentru turul al treilea. In 
C.C.E. șl Cupa cupelor, sferturi
le de finală se vor desfășura la
2 șl 16 martie 1983, In timp oe in
Cupa U.E.F.A. optimile de finală 
stnt programate încă In acest an, 
la 24 noiembrie șl * '
tragerea la sorți a 
clurl urmtnd să fie 
tăzl, la ZUrich

Dintre rezultatele .
au lipsit cîteva : In C.C.E. Spor
ting Lisabona — Ț.S.K.A. Sofia 
0—0 (în tur 2—2. S-a calificat e- 
chlpa portugheză, dar sofioțli au 
ratat promovarea In ultimele mi
nute, clnd Zdravkov singur In 
fața portarului Meszaros a tras 
alături I). In Cupa U.E.F.A. s 
F, c. Porto — Anderlecht 3—2 
(0—2), dar Anderlecht s-a califi
cat In urma victoriei din tur cu 
4—0. In fine, din cauza cețll, 
partida dintre Servette Geneva șl 
Slask Wroclaw a fost amînată.

Trecînd în revistă rezultatele 
din manșa a doua a jocurilor de 
miercuri vom sublinia clteva as
pecte, nu lipsite de interes. IN 
CELE 30 DE MECIURI S-AU 
ÎNSCRIS NU MAI PUTIN DE 
102 goluri I Deci, tn medie, peste
3 goluri de fiecare joc, fapt de
sigur pozitiv. Clteva exemple slnt 
edificatoare : tn C.C.E. 8 goluri 
marcate la Lodz (wldzew — Ra

ADVERSARI VALOROȘI ÎN PRELIMINARIILE TURNEULUI OLIMPIC
Odată cu repartizarea echi

pelor în grupele preliminare 
F.I.F.A. a anunțat șl princi
piul care va sta la baza parti
cipării fotbaliștilor la turneul o- 
limpic : sînt calificați numai 
aceia care nu au luat parte In 
trecut la preliminariile șl tur
neul final al campionatelor 
mondiale. Totodată s-a stabilit 
ca meciurile preliminare să se 
dispute intre 1 ianuarie 1983 și
15 aprilie 1984.

Ca și la edițiile precedente, 
din Europa se vor califica for
mațiile care la sflrșltul meciu
rilor din grupe vor ocupa lo
cul I. Astfel, din continentul 
nostru vor fi prezente la tur
neul final oele patru câștigă
toare ale grupelor, împreună 
cu formația Cehoslovaciei, cîș- 
tigătoarea medaliei de aur la 
J.O. din 1980, de la Moscova. 
Intrucît regulamentul prevede 
ca la turneul final să participe
16 echipe, celelalte 11 vor fi : 
S.U.A., ca țară organizatoare, 
trei formații din Africa, trei 
din Asia-Oceania, două din A- 
merlca de Sud și două din A-

Două rezultate, după jucărea 
întreruptelor, Ja masculin; 
U.R.S.S. — iugoslavia 2,5—1,5; 
R.F.G. — S.U.A. 2—2. în cla
sament: U.R.S.S. și Cehoslova
cia 13 p. R.F.G. și Elveția 12 p, 
Iugoslavia, Argentina, Austria 
și Olanda 11,5 p etc. România 
totalizează 10,5 p și va juca in 
compania echipei R.P. Chineze.
• în timpul Olimpiadei de șah. 

la Lucerna se va desfășura Con
gresul Federației internaționale 
de șah (F.I.D.E.) La această im
portantă reuniune, țara noastră 
va ti reprezentată de prof. unlv. 
dr. ing. Ion Gudju, președinte 
de onoare al F.R.Ș. și decan fon
dator al F.I.D.E. din 1924. pre
cum șl delegatul permanent al 
României la acest for, prof. An- 
ghel Vrabie, secretarul F.R.Ș.

Echipele calificate
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : F. C. Liverpool, Aston Villa, 

Wldzew Lodz, Juventus Torino, Hamburger S.V., Sporting Lisabona, 
Real Sociodad, Dinamo Kiev.

CUPA CUPELOR : C. F. Barcelona, Austria Viena, Paris St. Germain, 
Barem MUnchcn, Intemazionale, Waterschei, Aberdeen, Real Madrid.

CUPA U.E.F.A : Benfica Lisabona, Servette Geneva sou Slask Wro
claw (in tur 2—0), F. G ZUrich, F. C. Sevilla, Spartak Moscova, 
Dundee United, F. C. Koin, Werder Bremen, Bohemians Praga, F. G 
Kaiserslautern, Valencia, Anderlecht, 
Universitatea Craiova.

pld Vlena 5—3), In Cupa U.E.F.A. 
9 puncte înscrise la Brage (Bra
ce — Werder Bremen 2—6 I), 7 
goluri la Norrkoping (Norrkoping 
— Roma 1—0, după 120 de minu
te, apoi Italienii au transformat 
4 puncte din penalty, in timp ce 
gazdele doar două, șl, astfel sco
rul a devenit 4—3 In favoarea e- 
chlpei Italiene !) Șl alte scoruri 
stnt concludente : Liverpool câș
tigă cu 5—0 (cu Helsinki), Ham
burger S.V. cu 4—0 (la Pireu, cu 
Olymplakos) tn C.C.E. ; Bayern 
Munchen învinge pe Tottenham 
cu 4—1, același scor consemnat șl 
în întîlnlrea dintre Waterschel — 
K, B. Copenhaga, Real Madrid și 
Aberdeen cîștlgă In deplasare cu 
1—0 (cu Ujpestl Dozsa și, respec
tiv, Lech Poznan) in CUPA CU
PELOR ; In timp ce alte formații 
au clștlgat cu 4—0 (Bordeaux In

competiție europeană).

olimpice cea mai fru-

merica de Nord, Centrală și 
Bazinul Caraibilor.

Reamintim că reprezentanții 
fotbalului românesc se vor 
confrunta cu cel din Iugosla
via, Italia, Austria șl învingă- 
toarea dintre formațiile olimpi
ce ale Olandei și Liechten- 
steinului (stat a cărui federa
ție de fotbal a fost recent a- 
filiată, pentru prima dată In
tr-o . . “/
Dintre... concurentele reprezen
tativei noastre aceea a Iugo
slaviei a avut de-a lungul tur
neelor . ___ ____;
moașă comportare : clasată de 
trei ori consecutiv pe locul 
secund (1948, 1952, 1956), a cu
cerit medalia de aur In 1960 ; 
Italia a fost campioană olimpi
că in 1936, iar Austria s-a cla
sat, în același an, pe locul al 
doilea.

Așadar, o grupă valoroasă, 
adversarele noastre (in rîndul 
eărora putem trece șl „Xl“-le 
Olandei) fiind reprezentantele 
unor soccere fruntașe in arena 
mondială.

Mircea TUDORAN

I
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BARCELONA CANDIDEAZĂ
LA ORGANIZAREA 10

DIN 1992
BARCELONA. — Orașul Bar

celona iși va prezenta ofi
cial candidatura la 12 și 13 no
iembrie, pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de vară din 
1992, au anunțat surse apro
piate municipalității catalane.

Primarul orașului, Narcis 
Serra, împreună cu o serie de 
personalități sportive ale ora
șului spaniol, vor face în vi
itorul apropiat o vizită la Lau
sanne, sediul Comitetului In
ternațional Olimpic, pentru a-1 
intîlni pe Juan Antonio Sa
maranch, președintele C.I.O., 
în vederea solicitării organi
zării ediției din 1992 a Jocu
rilor Olimpice.

Roma, Bordeaux, F. C. Sarajevo,

de 
au 
au

fața lui Hajduk Split după ca 
pierduse cu 1—4), Sevilla (cu 
PAOK Salonic), Bohemian®. Praga 
(cu St. Etienne), Sarajevo/. (cu 
Corvinul Hunedoara). Vom mai 
aminti și de eficacitatea unor 
formații din unele țări : 5 echi
pe vest-germane au înscris 21 * 
goluri, 3 formații engleze 
marcat de 10 ori și 4 italiene 
punctat de 8 ori ! (I.O.).

0 IN C.E. ^de juniori (preli
minarii) : Ungaria — Austria
1— 0 (0—0) ; Suedia — Danemarca
2— 1 (1—0) ; Elveția — Olanda
1—1 (0—0). O MECIURI amicale: 
Cosmos New York — Sel. Japo
niei 3—1 (La Oruyaj Japonia), 
Honved — Beveren 1—2 (1—0). 0 
IN CUPA EUROPEI CENTRALE : 
Vasag Budapesta — Zilina 2—0 
(1-0).

2 LE
BASCHET • Rezultate din 

competițiile europene : Cupa cu
pelor : Stars Southampton (An
glia) — Den Bosch (Olanda) 70— 
101, Klosterneuburg (Austria) — 
Bratislava 74—64 • Cupa Koracl: 
Lebole Mestre (Italia) — Steaua 
roșie Belgrad 91—78, Latt< sole 
Bologna — Monaco 73—85/ . lanco 
din Roma — Arts Salonic 39—86, 
Zalaegerszeg (Ungaria) — Zara
goza 81—72, N.H.K.G. Ostrava — 
Basket Vevey (Elveția) 97—85, 
ABC Merkur Graz — Maes Plls 
Malines (Belgia) 81—92, Pully 
(Elveția) — Zadar (Iugoslavia) 
98—112, USC Bayreuth (RFG) — 
Hapoel Tel Aviv 77—70, Tour» 
(Franța) — Elmex Leiden (Olan
da) 84—80 (calificate pentru sfer
turile de finală : Limoges — 
Franța, Slbenlk șl Partizan Bel
grad — Iugoslavia, Juventud Ba- 
dalona — Spania, Rletl — Italia, 
Dlnamo Moscova). • Cupa „Li
lian® Ronchettl" (femei) : Barce
lona — Vllleurbanne 62—94, Sko- 
vlunde Copenhaga — Stade Fran
cai» 42—94, Clermont U.C. (Fran
ța) — USC Mîlnchen 63—66, Ha
poel Haifa — AS Montferrand 
(Franța) 78—110, MTK Budapesta
— Lokomotiv Kosice (Cehoslova
cia) 64—65, Vozdovac Belgrad — 
BSS Budapesta 75—76 (calificat» 
direct pentru sferturile de fina
lă : Spartak Moscova, Sparta 
Ițraga, Tungsram Budapesta, Ca
non Roma. Partizan Belgrad). 
Toate aceste partide contează ca 
meciuri tur In etapa optimilor 
de finale.

HALTERE • La Haskovo au 
luat sftrșlt C.E. de juniori. La 
cat. 110 kg titlul a fost cucerit 

■ de sovieticul Iuri Zaharevlcl cu 
432,5 kg (195+237,5 kg), record 
mondial de juniori. La categoria 
peste 110 kg primul s-a clasat 
bulgarul Vladimir Penev cu 402,5 
kg (172.5+230 kg).

HANDBAL • „Trofeul Polar" 
(feminin) la Oslo t Cehoslovacia
— Franța 24—16, R.D. Germană — 
R.F. Germania 25—19. Norvegia — 
Olanda 25—14. • La Vesprem 
(Ungaria), echipa masculină a 
SUA a susținut două locuri cu 
echipa locală Epltoek. tn primul 
au clștlgat gazdele cu 30—26, tn 
al doilea oaspeții cu 25—24.

HOCHEI • După 15 etape In 
campionatul URSS : ȚSKA 27 p, 
Dlnamo Moscova 24 etc. In eta
pa a 15-a : Dlnamo — Snartak 
7—3. SokOl Kiev — Hlmlk Vos- 
kresensk 3—3, SKA Leningrad — 
Traktor Celiablnsk 2—4.

TENIS • tn finala turneului 
demonstrativ de la Perth : McEn
roe — Borg 6—1, 6—4.

VOLEI • La Fraga, în cadrul 
Dfnamoviadel (feminin) : Ruda
Hvezda — Dlnamo București 3—1, 
Dlnamo Moscova — Dynamo Ber
lin 3—2.


