
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au anunțat încetarea 
subită din viață, la 10 noiembrie 1982, în vîrstă de 
76 de ani, a lui Leonid Brejnev, secretar general al C.G. 
al P.C.U.S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., de patru ori Erou al Uniunii Sovietice și 
Erou al muncii socialiste, un remarcabil activist al 
Partidului Comunist și statului sovietic, al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, un mare teore
tician și talentat organizator. întreaga sa viață măreață 
și luminoasă a fost permanent pusă în slujba măreței 
cauze a lui octombrie, partidului lui Lenin, intereselor 
poporului muncitor, construirii comunismului.

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL
Comitetul Politic Executiv al 

C.C. al P.C.R. s-a întrunit în 
ședință în ziua de 11 noiem
brie, sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în le
gătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Leonid llici Brejnev, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice.

Comitetul Politic Executiv a 
păstrat un moment de recule
gere în semn de înalt omagiu 
adus tovarășului Leonid llici 
Brejnev.

Ca semn al deosebitei pre
țuiri față de marele dispărut și 
in spiritul relațiilor de caldă 
prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
Comitetul Politic Executiv a luat 
urmâtoarele hotâriri :

La funeraliile tovarășului U. 
Brejnev să participe o delegație

C.C. AL P.C.R.
de partid și de stat condusă de 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pentru omagierea tovarășului 
L.l. Brejnev, mare conducător al 
Uniunii Sovietice, militant de 
seamă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, per
sonalitate proeminentă a vieții 
internaționale contemporane, pri
eten apropiat al poporului ro
mân, în zilele de 12-15 noiem
brie, în România se declară do
liu național. In ziua funeralii
lor tovarășului L.l. Brejnev se 
vor arbora drapele în bemă.

In Capitală va avea loc un 
miting de doliu, în cadrul că
ruia oamenii muncii Iși vor ex
prima sentimentele de înaltă 
prețuire față de personalitatea 
tovarășului L.l. Br jnev, precum 
și profunda durere pentru înce
tarea sa din viață.

Posturile de radio și televiziu
ne, precum și instituțiile artistice 
vor prezenta in această perioa
dă programe adecvate.
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Divizia ,,A“

de baschet feminin

DE AZI, 
UN TURNEU 

CU DERBYURI 
După Brașov Cluj-Napoca șl 

București, Ploieștiul este al 
patrulea oraș unde are loc un 
turneu al campionatului națio
nal de baschet feminin. întrece
rile au loc, de astăzi pînă du
minică, în sala Victoria, care 
găzduiește, printre altele, atrac
tivele meciuri dintre fruntașele 
clasamentului, cum sînt cele 
dintre Politehnica și Olimpia 
(sîmbătă) și Universitatea Cluj- 
Napoca — Olimpia (duminică). 
Desigur, nu lipsite de interes 
sînt atît jocurile dintre forma
țiile candidate la grupa valori
că 1—6, cit și cele dintre echi
pele amenințate, de pe acum, 
cu retrogradarea. Să mai amin
tim că reprezentanta orașului 
gazdă, C.S.U. Prahova, are pri
lejul »ă demonstreze simpati- 
zanților că posibilitățile el sînt 
superioare prestațiilor de pînă 
acum.

Programul partidelor de azi: 
de la ora 19; Rapid București 
— Olimpia București, I.E.F.S. 
C.S.Ș. 4 București — Universi- 
tarea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
poca; dc Ia ora 15: Comerțul 
Lie. ,.Bolyai" Tg. Mureș — Vo
ința București, Crișul Oradea — 
Politehnica C.S.Ș. 2 București, 
Progresul București — C.S.U. 
Prahova Ploiești, Voința Bra
șov — Universitatea Timișoara.

Clasamentul înaintea acestor 
jocuri: 1. „U“ Cluj-Napoca 22 
p, 2. Voința Buc. 20 p, 3. Olim
pia 19 p, 4. Progresul 18 p, 5. 
Politehnica 18 p, 6. Crișul 17 p,
7. Universitatea Timișoara 16 p,
8. Comerțul 16 p, 9. Voința 
Brașov 14 p, 10. Rapid 13 p, 11. 
C.S.U. Prahova 13 p, 12. I.E.F.S. 
12 p.

Astăzi, in sala sporturilor din Buzău

AL 34-lea MECI DE HANDBAL 
ROMÂNIA-R.F. GERMANIA
Astăzi, la ora 17,30, în Sala 

sporturilor din Buzău este pro
gramată cea de a 34-a intîlnlre 
de handbal dintre selecționate
le masculine ale României și 
R.F. Germania. Partida va fi 
arbitrată de cuplul Arciszewskl- 
Jeziotny (Polonia*/. Duminică, 
în Pliatul sporturilor și cul
turii din Capitală, tot de la ora
17.30, cele două reprezentative 
se vor întîlni din nou, progra
mul cuprinzînd și partidele de 
junioti dintre formațiile Româ
niei și Poloniei, fetele de Ia ora
14.30, iar băieții de la 16.

Pentru întîlnirea de astăzi, 
formația R.F. Germania va fo
losi lotul anunțat (șl publicat 
în numărul de joi al ziarului 
nostru), iar selecționata Româ
niei îl va avea în componență

în Sala sporturilor din Galați

TURNEUL FINAL DE LUPTE LIBERE
PE CATEGORII DE GREUTATE

După turneul final al con
cursului republican de lupte 
greco-romane, începind de azi 
și pînă duminică, în Sala spor- 
turiloi din Galați îșl vor dispu
ta intîfetatea sportivii fruntași 
de Ia „libere". La acest turneu 
s-au calificat numeroși luptători 
din multe cluburi și asociații 
sportive. De la Steaua, Rapid 
și Vulcan București — 30, de 
la Dinarno și Steagul roșu Bra
șov — 25, Hidrotehnica și Farul 
Constanța — 7 etc. Pe saltelele 
de concurs vor evolua, printre 
alții, cunoscuțli luptători Traian 

— așa cum ne-au anunțat an
trenorii Nicolae Nedof și Laseăr 
Pană — șl pe interul dreapta 
Mihai Mironluc.

Mectul de la Buzău este al 
450-lea în palmaresul „tricolo
rilor". Din cele 449 de intilnlrl 
anterioare, România a cîștigat 
309, a terminat 40 la egalitate șl 
a pierdut 100, înscriind 8 783 de 
goluri și primind 7 257. Jocurile 
de la Buzău și București se în
scriu pentru vest-germani în 
campania de pregătire a cam
pionatului mondial grupa valo
rică B (Elveția, 1983), care ofe
ră învingătorului un loc Ia 
J.O., iar pentru sportivii noștri 
în programul preparativelor 
pentru turneul final al Olim
piadei de la Los Angeles.

Marinescu și Andrei Janko (Di
namo Brașov), Aurel Neagu șl 
Ghcorglic Broșteanu (Nicolina 
Iași), Nicu Hincu și Vasile 
Pușcașu (Steaua), Iulian Rîșno- 
veanu (Hidrotehnica), Gheorghe 
Bircu (Steagul roșu), Gheorghc 
Petre (Vulcan).

• Etapa a II-a a campiona
tului republican al echipelor 
de speranțe olimpice, juniori și 
cădeți la lupte libere, progra
mată pentru 21 noiembrie, se 
va desfășura în luna ianuarie 
1983.

24 de ore pe „Dinamo"
f _________ . ________

CE SE PLĂMĂDEȘTE IN RETORTA PERFORMANȚEI
REPORTAJUL DE LA DINA

MO, din șos. Stefan cel Mare, 
a început pe... str. Vasile Con
ta. Vsnlt dimineața pentru a 
face formele de legitimare a 
unor noi sportivi, antrenorul M. 
Lupuțiu, „pivotul" secției de 
scrimă, ne-a spus: „Nu vă dez
vălui acum pe cine legi
timăm. Dorim ca în campio
natul următor surpriza să fie 
totală, nume noi, comportare 
net superioară, scrimerii dina- 
moviști reintrîrd in lupta pen
tru supremație". Cam de mult 
așteptăm așa ceva... NOSTAL
GIA VERII — apa rămasă in 
bazinul de înot; nostalgia toam
nei — miros de frunze arse pe 
aleile parcului Dinamo. NOS
TALGIA SUCCESELOR TRE
CUTE, SPERANȚA CELOR DE 
MIINE, le-am întrezărit la Di
namo, miercuri dimineața, în 
cuvintele președintelui clubului, 
Nicolae Petriceanu care, în 
ciuda optimismului său funciar, 
nu și-a putut disimula amără
ciunea slabei comportări din 
acest sezon a echipei dinamo- 
viste de hochei. „Dar, vino du
pă masă pe Ghencea, Ia rugby 
— a revenit la tonusul său o- 
bișnuit, interlocutorul nostru —, 
pe lingă victoria noastră o să 
ai și ce vedea!" Pronostic exact. 
ÎN BIROUL vicepreședintelui 
clubului. Silviu Gliițescu. Aces
ta ne oferă cel mai prețios ghid 
pentru „labirintul-* parcului 
sportiv Dinamo: programul de 
activități al clubului, tipărit și 
cuprinzînd competițiile și an
trenamentele la care echipele 
și sportivii dlnamoviștl iau par

te in luna noiembrie. Ne roagă 
să-l scuzăm la ora amiezii, ln- 
trucit Biroul consiliului de con
ducere al clubului are o șe
dință în care se analizează sec
țiile de box șl handbal, care 
nu au dat satisfacție în acest 
sezon, precum și munca de se
lecție. SI MUNCA DE SELEC
ȚIE am văzut-o direct la ea 
acasă, Hjungtnd la poligonul de 
țir. Aci, pe ușă un afiș: „Se
lecție pentru secția de tir a 
clubului, între 10 șl 30 noiem
brie, luni, miercuri șl vineri". 
Iar pe poligon, și pe aleea din 
preajmă, zed de tineri in uni
forme albastre. Lt. maj. Viorel 
Angeltscu, șeful sectorului de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei la Comitetul

PE BOB SI SANIE, ÎN DRUM SPRE... SARAJEVO
V 1

0 Aspecte din pregătirile sezonului preolimpic 0 Pri
mele participări la competiții internaționale 0 Pîrtia 
de sanie de pe drumul vechi al Cotei 1 400 va descon

gestiona pista de pe Furnica
După ce s-au înapoiat de la 

Oberhof (R.D. Germană), unde 
a-u făcut pregătiri timpurii, pe 
pîrtia artificială, boberii și să- 
nierli din lotul olimpic au în
cercat să recupereze din han
dicapul față de performerii 
care se antrenează non-stop pe 
gheață, prin exerciții cit mai 
apropiate de specificul acestor 
sporturi. în acest sco>p, pentru 

municipal București al 'U.T.C., 
și antrenorul Gheorghe Ispas 
de la clubul Dinamo, ne spun 
că acum se află în plină des
fășurare întrecerile pentru cu
pa dedicată Conferinței națio
nale a partidului, evoluind în 
jur dc 300 de tineri trăgători 
de flecare Sector, la 5 decem
brie urmtnd să se desfășoare 
finala pe municipiu. Dintre a- 
ceștia, cei mai talentați vor fi 
legitimați Ia secția de tir a 
dubulul dinamovist. TEODORA 
UNGUREANU și micile gim
naste pe care le are în pregă
tire, împreună cu colegul ei,

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag. 2-3)

boberi a fost amenajată (de 
către A.B.S. Prahova, sub în
drumarea maestrului sportului 
Nicolae Neagoe), la Sinaia, o 
pistă specială pentru antrena
rea starturilor cu boburi (deo
camdată pe role, iar cînd se 
va putea și pe patine), a că
rei utilitate a fost subliniată 
ou satisfacție de componenții 
lobului olimpic.

PROFILURI
„Ce s-ar fi făcut sucevenii 

dacă n-ar fi apărut Ștefan 
Rusu ?“ — se întreabă, mai în 
glumă, mai in serios, cei din 
Botoșani, în cadrul clasicei ri
valități care animă județele a- 
proplate, așa cum se intîmplă 
și la Galați (cînd e vorba de 
Brăila) sau la Arad (cînd e 
vorba de Timiș), Acolo, în 
Nord, rivalitatea e, însă, poto
lită. moldovenească. între Su
ceava și Botoșani, orașe „la 
doi pași", adică la vreo patru
zeci de kilometri unul de al
tul, jocul de-a întrecerea se 
practică în toate domeniile. Am 
auzit copii de școală clondănin- 
du-se pe nume de scriitori și 
artiști. Cei din Botoșani spun 
Eminescu, cei din Suceava răs
pund Sadoveanu. Botoșănenli 
nu pierd o clipă : Enescu ! Su
cevenii rostesc cu mîndrie Ci- 
prian Porumbescu ; Botoșanii

Selecționabilii, sub îndru
marea antrenorului Valentin 
Paiuc, vor face antrenamente 
de șarturi pe gheață, ia Poia
na Brașov, la patinoarul arti
ficial. Bineînțeles, și în acest 
caz va fi vorba de o improvi
zație ; contactul propriu-zis cu 
pîrtia de sanie va fi luat cu 
ocazia primului concurs (25—28 
noiembrie, la Oberhof) din 
cadrul „Turneului celor 3 pîr- 
tii“ (celelalte două avînd loc 
la Igls — Austria și Konigssee 
— R.F. Germania).

După stagiul de pregătire pe 
uscat, de la Sinaia, boberii 
(Ion Duminicel, Alexandru

SUCEVENE
nu se lasă : Nicolae Iorga, ve
cinii lor se apără cu Labiș. A- 
poi „jocul" se Încheie, deși ar 
putea să continue ; botoșănenli 
spun Luchian și in timp ce su
cevenii încearcă să se apere 
cu Creangă, se aude un „pin- 
aici, fraților. Creangă li din 
Neamț, degeaba încercați să-l 
trageți spre Broștenl... p-acolo 
doar a trecut olecuță cu 
școala..."

După acest prolog pe care 
l-am auzit în timp ce treceam 
pe la Salcea, acolo unde co
boară avionul pe un aeroport 
care servește ambele orașe, ca 
între Koln și Bonn, să ne în
trebăm : „Chiar așa, ce s-ar fi 
întîmplat dacă Ștefan Rusu...?*1 
Dar după cum veți vedea, nu

loan CHIRILĂ

(Continuare In pag 2-3)

I’andrea. Dorin Degan — pi- 
loți ; Costel Petrariu, Doru 
Francu, Gheorghe Lixandru și 
Gheorghe Peptea — lmplngă- 
tori) au plecat din nou la 
Oberhof, pentru acomodarea 
cu gheața, după care vor lua 
parte (între 14 și 21 noiembrie) 
la prima competiție a sezonu
lui, tradiționalul concurs do
tat cu „Veltins cup". la care 
numărul echipajelor este neli
mitat.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag a 4-a)
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Din viafa secfiilor ATLETUL

ESTIMĂRILE DE AZI

a marilor performeriIn ultimele decenii media de vîrstă 
a scăzut mult in diverse sporturi. După înot și gimnastică 
șl alte discipline au dat semnalul asaltului tinerilor și 
foarte tinerilor sportivi peste granițe înalte ale unor per
formanțe ce păreau inaccesibile. Tot mal multe ramuri 
sportive aduc în arena internațională talente precoce, ar
mate însă la școala efortului intensiv, a antrenamentelor 
științific conduse și planificate, astfel îneît întregul po
tențial biologic și psihic să ducă la atingerea cotelor ma
xime ale performanțelor. Inegalabila noastră Nadia Comă- 
neci sau Rica Reinisch (R.D.G.), campioane olimpice la 14 
ani. Jan-Ove Waldner sau Matts Wilander (ambii Suedia), 
primul, vicecampion european de seniori și campion con
tinental la tenis de masă juniori, secundul Învingător la 
Roland Garros, performanțe neatinse pînă la ei la vîrstă de 
17 ani, floretista italiancă Dorina Vaccaroni, ^medalie de 
bronz la „mondialele" de seniori cînd era încă junioară, și 
lista ar putea fi continuată cu alte nume de tineri și foarte 
tineri sportivi ajunși la notorietate în lumea sportului in
ternațional.

Gimnastele Ecaterina Szabo și Lavinia Agache, jucă- 
toarea de tenis de masă Olga Nemeș, jucătorul de polo 
Vlad Hagiu, scrimera Elisabeta Guzganu sînt doar cinci 
exemple de sportivi care încă de la vîrstă junioratului 
(din care n-au Ieșit nici acum) s-au impus în primele echi
pe reprezentative ale României șl, totodată, s-au afirmat 
tn marile competiții internaționale ca adevărate speranțe. 
Exemple care vin să susțină grăitor, pe baza unor reali
tăți de netăgăduit, necesitatea selecției timpurii și a pre
gătirii temeinice și consecvente a foarte tinerilor candidați 
la marea performanță, pe baza unei atente dozări a etape
lor, a asigurării unui calendar intern și Internațional cores
punzător acestor etape. Nu întotdeauna, însă, pe acest cir
cuit al devenirii se face o Judicioasă corelare a pregătirii, 
a acumulărilor cantitative șl calitative, cu verificările pu
blice, de mare responsabilitate. Calendarul bogat și punctat 
cu discernămînt, asigurat juniorilor, cadeților, în unele dis
cipline, ca de exemplu handbalul și luptele, nu-și găsește 
corespondent în atletism, volei, baschet, schi, scrimă, _ de 
pildă. Iată de ce recentul triunghiular de scrimă România 
— R.D.G. — Bulgaria s-a constituit într-o exactă radio
grafie a schimbului nostru de mîine, scoțînd la iveală ca
rențe (surprinzătoare?) în pregătire.

Situînd juniorii din loturile reprezentative cît mal exact 
In contextul valoric al performanței internaționale, 
nările șanselor pentru marile competiții de mîine și 
ales — asimilarea noutăților în pregătire, vor avea 
mai mic coeficient de hazard. Se va închide și ușa 
tivismuiui, celor care iau dorința drept realitate.

esti- 
— mai 
un cit 

subiec- 
________ w ___  ___ __  ____ ______ Astfel, 
vor primi un răspuns direct, de exemplu, acei tineri ju
cători de tenis care au pretenția de a evolua direct la 
Orange Bowl dar care nu reușesc să se impună în întreceri 
mult mai mici și mai apropiate, cei care înainte de a se 
confrunta cu reprezentanți ai unor școli reputate din jurul 
nostru, au dorința de a fi trimiși în „lumea mare" a teni
sului ; vor fi astfel „ajustate", conform realității, angaja
mentele formale pentru obținerea unor medalii și pentru 
împrospătarea loturilor reprezentative

Iată de ce pregătirea, lansarea și 
mari performeri trebuie concepute ca 
și neîntrerupt.

. i pentru 
cu prezumtive valori, 
afirmarea viitorilor 
un proces indisolubil

Paul SLĂVESCU

RABDAREA Șl PERSEVERENTA
AU PASTRAT NESTINSA PASIUNEA
PENTRU HOCHEI LA GHEORGHENI

CONSTANTIN MILITARU
UN REMARCABIL
DE CALITATE IN

SALT
1982

sezon al 
a eviden- 

săritor 
de

• LA ALEXANDRIA, In 
organizarea Radioclubulul ju
dețean și a Casei pionierilor 
a avut loo o expozlție-con- 
curs, „Expotehno Teleorman", 
ediția a II-a, care prezenta 
realizările tehnice șl compe- 
tițlonale (QSL-uri) ale radio
amatorilor teleormăneni. Au 
fost premlațl Romeo Burada 
(Tr. Măgurele), Nicolae Bu- 
nescu (Alexandria) și VirgU 
Llteanu * '* '
precum 
amatori 
din Tr 
dria. • 
REȘIȚA 
șlt concurs automobilistic de 
regularitate șl indemînare cu 
plecarea din Reșița șl sosirea 
la Culmea Prislop (de pe cen
tura masivului Semenic) — 48 
de km a cîștlgat cuplul Pe
tru Losert — Cecilia Birău 
(Reductorul). • IN VECINĂ
TATEA întreprinderii de ma
șini șl utilaj greu din Giur
giu iubitorii sportului de la 
I.G.M.U.G. au amenajat prin 
muncă patriotică un teren de 
fotbal-rugby șl vestiarele a- 
ferente. Asociația sportivă a 
Întreprinderii are echipă de 
fotbal ta campionatul muni
cipal șl In curs de constituire 
o formație de rugby Q LA 
ROMAN a luat ființă recent 
asociația sportivă hipică „Dra- 
goș Vodă", pe lingă I.A.S 
din localitate. Noua unitate 
hipică dispune, In momentul 
de față, de 15 cal de rasă. 
• IN CADRUL stației de u- 
tllaj de construcții șl trans
porturi Galați se desfășoară 
o lăudabilă activitate sporti
vă de masă, datorită sprijinu

(Roșiorii de Vede), 
și cercurile de radio- 
ale casei pionierilor 
Măgurele șl Alexan- 
A. S. REDUCTORUL 
a organizat un reu-

lui acordat de inginerii Mihai 
Tlmpău șl Mircea Varlam. 
Sportivii au la dispoziție un 
teren de fotbal și se află în 
curs de amenajare o popică- 
rie șl terenuri pentru tenis 
șl volei. • UN MARE NU
MĂR de tineri din Satu Ma
re, Hunedoara, Deva, Reșița, 
Timișoara, Caransebeș, Jimbo
lla șl Lugoj au participat la 
crosul „Dealul Viilor" ce a 
avut loc In jurul hanului 
„Ana Lugojana" din Lugoj.

dela
NRlSPOmil 

noștri
Printre clștlgătorll probelor 
(pe categorii de vîrstă) s-au 
aflat: Vaslle Ciorba, Zoltan 
Dugyo, Dănuț Tacad (Satu 
Mare), Erica Șencan (Reșița), 
Nlcolae Haldiner, luliu Făget 
(Deva), Mariana Slmlanu, Er- 
zelia Vlntilă (Timișoara) șl 
Monica Michelbach (Jimbolla) 
• IN ULTIMUL TIMP nume
roși sportivi din Hațeg au 
ajutat la strfnsul recoltei pe 
terenurile C.A.P. și I.A.S. din 
localitate. La aceste munci a- 
grlcole au luat parte mem
brii asociațiilor sportive Voin
ța, Avlntul șl Bucura. • 
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
din Caransebeș a organizat o 
reușită competiție atletică do
tată cu „Cupa micului atlet", 
care s-a desfășurat pe stadio
nul C.F.R., la dnd probe.

A apărut nr. 10/1982 al revistei
• Puncte de vedere privind denumirea șl 

domeniul științei educației fizice șl aportului, 
de prof. I. Bratu ;
• Creșterea eficienței lecțiilor de educație 

fizică desfășurate tn sala de clasă șl contri
buția lor la dezvoltarea calităților motrice 
(forța), de prof. Gh. Iclozan;
• Selecția tn handbal, de prof. G. Gsttdor, 

prof. R. Drăgănescu șl prof. Fr. Lechner;
• Contribuții la stabilirea modelului de loc 

Internațional cu Implicații asupra direcțiilor de 
acționare in procesul de pregătire la baschet, 
de prof. A. Predescu, conf, unlv. Arlsteia Hriș
că șl șef de lucrări Teodora Predescu;

Nu-ți sînt necesare prea 
multe minute de discuție cu 
activiștii consiliului asociației 
sportive „Avîntul" Gheorgheni 
pentru a te convinge că, aci, 
la această asociație de pe lin
gă o modernă uzină forestieră 
din orășelul de la poalele Hăș- 
m asului Mare, pe planul acti
vității sportive de performan
ță, gîndurile 
rizate de un 
CHEIUL. Se 
performanță 
șui are și 
bal, la Clubul sportiv 
Iar există o foarte puternică 
secție de gimnastică (cu rezul
tate excelente !), dar inima ți 
sufletul localnicilor, mai ales 
ale muncitorilor forestieri, sînt 
trainic legate de hochei.

De aceea, prof. Csaba Bazi- 
lides, antrenorul _ echipei, lingă 
Care se află luliu Cociș (pre
ședintele asociației) șl Ludovic 
Szabo (secretarul consiliului) 
este gata să-ți vorbească ore 
întregi despre activitatea ho- 
cheistică de la „Avîntul" 
Gheorgheni. Ascultîndu-1, în
țelegi mai repede că aici s-a 
muncit serios, cu metodă ți, 
mai ales, cu un deosebit simț 
al perspectivei. Și iată de ce.

Cu ani mulți în urmă, prin 
1962 echipa de hochei „Avîn- 
ttfl" Gheorgheni era printre 
cele mai bune din țară. Atunci 
au abandonat activitatea spor
tivă de performanță o serie de 
jucători de valoare ca frații 
Almassi, Burian, Giacomuzzi, 
Varadi, Tomor. Dar hocheiul 
nu a dispărut. Actualul consi
liu al asociației, ales încă _ de 
atunci (!), a pornit la muncă și 
prospectînd cu răbdare și per
severență prin comunele înve
cinate, lucrînd cu răbdare și 
în condiții grele (fără patinoar 
artificial, ceea ce reducea mun
ca de instruire cu 60—70 la sută !) 
a menținut nestinsă flacăra pa
siunii pentru acest frumos 
sport. în ultimii ani, perse
verența, răbdarea cu care s-a 
lucrat au fost răsplătite. Ho
cheiul a cucerit definitiv ti
neretul din Gheorgheni și din 
comunele învecinate, unde fiin
țează secții de copii și juniori 
foarte puternice ca cele din 
comunele Ciumani (prof. L.

tuturor sînt pola- 
singur sport : HO- 
face și schi 

la „Avîntul", 
o echipa de

de 
ora- 
fot- 
șco-

Domokoș), Kemetea (prof, 
Mincior), Joseni (prof. T. 
nosi), Suseni (prof. E, Mathe) 
și Lăzarea (prof. A. Borșoș). 
Zilnic copii din aceste comu
ne vin acum la Gheorgheni, 
unde sxistă un modern pati
noar artificial acoperit, și fac 
antrenament, plaita orelor pe 
gheață fiind suportate împreu
nă de școlile respective și de 
asociația „Avlntul" Gheor- 
gheni. începutul acestei mun
ci cu copiii l-au făcut însă 
frații Arpad și Csaba Kercso 
care acum, conducînd secția de 
juniori de la „Avîntul" Gheor
gheni, au satisfacția de a fi 
cu echipele lor pe loculi 3 pe 
țară la juniorii mici și pe 
primul loc In „Cupa speran
țelor", un fel de campionat al 
țării la juniorii de 14 ani. în 
plus, îi au și marea satisfacție 
de a vedea promovați în pri- 

‘ ‘ “  ta-
K6- 
lo-

B. 
Ja-

de a vedea promovați în 
ma echipă cîțiva juniori 
lenAați : Ambruș, Bartaiis, 
118, toți trei ajunși și tn 
tul reprezentativ.

Cu alte cuvinte, „după 
de ani" hocheiul de la „Avîn
tul" Gheorgheni asaltează, la
juniori cu un succes remar
cabil, iar la seniori (încă în
grupa a doua valorică) cu nota 
„bine" pozițiile fruntașe în țara 
noastră. Secretul nu îl consti
tuie, așa cum ar putea să 
creadă mulți, doar apariția 
recentă a patinoarului artifi
cial acoperit. Secretul este al
tul. Este, de fapt, acela al 
muncii perseverente, dusă cu 
răbdare, ani și ani, pentru 
păstrarea și dezvoltarea unei 
frumoase tradiții sportive.

Călin ANTONESCU
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Recent încheiatul 
competițiilor atletice 
țiat pregnant un tînăr 
în înălțime. Este vorba 
Constantin Militarii, născut la
14 februarie 1963, la București, 
elev al ' antrenorului emerit 
loan Soter, la clubul Steaua 
Anul trecut, de pildă, în întreg 
sezonul Militaru a avut o sin
gură săritură la 2,15 m, în 
schimb în 1982 media rezulta
telor din cele 16 concursuri a 
fost de 2,178 m, ceea ce evi
dent lasă să se întrevadă un 
salt valoric și mai substanțial 
în cursul anului ce vine, atît 
în privința mediei viitoarelor 
sale rezultate, cît și a perfor
manței celei mai bune a a- 
cestui foarte talentat atlet, cu 
posibilități încă mai mari de- 
cît le-a demonstra*. în acest an.

Iată-i rezultatele din acest 
sezon: 2,22 (1) București (con
curs republican pe grupe de 
probe) ll.IX ; 2,21 m (1) Pi
tești (patrulater Internațional 
de juniori) 21.VIII ; 2,20 m (1) 
București (conc. republican pe 
probe) 16.V ; 2,20 m (1) Sofia 
(Narodna* Mladej) 4.VI ; 2,20 m» 
(2) București (campionatele na
ționale de seniori) 31.VII ; 2,20 
m (1) București (selecție pen
tru J.B.A.) 7. VII ; 2,20 m (1) 
București (meciul de tineret 
România — R.S.S. Ucraineană) 
25.IX; 2,18 m (1) București 
(camp, naționale de juniori) 
l.IX. în afara acestora, Con
stantin Militaru a mai avut 2 
concursuri cu 2,17 m, unul cu 
2,16 m, 4 cu 2,15 m și unul cu 
2,14 m. Dar se cuvine făcută 
precizarea că 4 din aceste ul
time 5 rezultate sînt din con
cursuri în sală așa că, în rea
litate, media rezultatelor ds 
la concursurile în aer liber este 
de 2,188 m, ceea ce, să recu
noaștem, este ceva! (r. vil.).

mm: WAMdrai

PROFILURI
(Urmare din pag I)

SUCEVENE

Atleta Laura Pușcaș (C.S.Ș. 
Reșița) a cîștlgat trei probe 
(lungime, 50 m șl 500 m) și 
a primit Diploma de onoare 
a competiției. S-au mai re
marcat, obținînd primul loc 
în două probe, Simion Gana 
(C.S.Ș. Lugoj) șl Orlando 
Păun (C.S.Ș. Reșița). • DIN 
INIȚIATIVA profesorului Akos 
Fejer, la Școala generală 
Micfalău (jud. Covasna) a 
avut loo o fntîlnlre a cldo- 
turlștllor foști elevi (în ulti
mii 20 de ani) al acestei școli, 
care sub conducerea amintitu
lui profesor au străbătut șo
selele patriei șl ale multor 
țări europene, ajunglnd chiar 
șl la J.O. de la Milnchen. A 
fost o Intîlnlre emoționantă, 
In care s-au depănat amintiri 
de neuitat, apoi s-a vizionat 
standul de exponate — fo
tografii, tăieturi din ziare, 1- 
iustrate care oglindeau locu
rile pe unde au trecut teme
rarii dcloturlști covăsneni. 
Azi, tradiția este continuată 
de noul dlredor al școlii din 
Micfalău, prof. Ladlslau Ra- 
bocskal. • SUB GENERICUL 
„Daciadei" a avut loc la Bis
trița tradiționala întrecere de 
tenis, „Cupa speranțelor". 
Printre cd mal buni Jucători 
s-au numărat Dalia Leșea.n, 
lullana Borgovan, Florin Mo
da (C.F.R. Bistrița), Adrian 
Cuca, Florin Marica (Mecani
ca Bistrița).

RELATĂRI DE LA: FI. Du
mitru, D. Glăvan, Tr. Barbă- 
lată, I. Ion, T. Sirlopol, G. 
Ignea, N. Sbuchea, N. Mag
da, Gh. Brlotă șl I. Toma.

„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"
• Jocul liniilor dinapoi la rugby, de antre

nor AL Carnabel;
• Investigații medicale complexe (clinice, ra- 

dlologice, radlotelemetrlce, biochimice) In re
paus șl efort specifio la Înotătoare de per
formanță, de dr. Ecaterina Flora, dr. Carmen 
Dumitru, blochimlst Elena Georgescu șl prof. 
Cristina Șopterian.

Revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT” nu 
trebuie să lipsească de pe masa de lucru a 
profesorilor de educație fizică, a antrenorilor, 
a tuturor activiștilor mișcării sportive. ABO
NAMENTUL este calea cea mal sigură șl mal 
comodă de a primi cu regularitate revista 
„Educație fizică și sport”.

(roche-

(hochei

(atle-

s-ar fi întîmplat mare lucru, 
pentru că iaca, după Rusu se 
află multe fețe mari...

1. RUSU Ștefan (lupte)
2. IRIMESCU Valeriu (rugby)
3. UDIȘTEANU Gabriel (vo

lei)
4. RACILA Valeria (canotaj)
5. MATEI llie (lupte)
6. MORARIU Silvestru 

to-modelism)
7. HUȚAN Gheorghe 

pe gheață)
8. ZAMFIRACHE Ion 

tism)
9. MIRONIUC Mihai (handbal)

10. PAPUC Vasile (schi)
Ideea că Ștefan Rusu ar fi 

o apariție neobișnuită în arena 
sportului sucevean cade. Și nu 
numai pentru faptul că „deca
tlonul Sucevei" are nume din... 
nouă sporturi. Apariția lui Ște
fan Rusu e legată de atracția 
deosebită a luptelor, mai ales 
la Rădăuți, orașul campionului 
olimpic, mondial, european etc., 
etc. Cînd vine vorba de lupte, 
sucevenii sînt chiar în apele 
lor. Ei au un campionat jude
țean „cu putere de regiune", 
tn care intră sate ca Horod- 
nicul de Sus, Solea, Arbore,

Măneuți, Calafindeștii, satele 
luptătorilor vicoveni și ale fru
moaselor vicovence (cel de sus 
și cel de jos). Deci. Ștefan 
Rusu e doar liderul unui sport 
care domină geografia sportivă 
a Sucevei...

Dar să revenim la „decatlon". 
Elementul de interes e în 
tul că județul Suceava, 
deosebire de alte județe, 
numeroși sportivi activi, 
excepția lui Udișteanu și a lui 
Irimescu (deși e greu de spus 
că nu e sportiv activ antre
norul echipei naționale de rug
by), toți ceilalți, inclusiv poli
sportivul Papuc, schiorul de 
ieri, fotbalistul de azi, sînt în 
plină activitate, inclusiv rache- 
tomodeiistul Silvestru Morariu, 
pe care „masa rotundă" la im
pus cu insistență, în calitatea 
lui de recordman mondial 1975.

...Apropo de locurile atribui
te în „decatlon". La două 
zile după șezătoarea noastră 
sportivă de la Suceava, întîm- 
plarea a făcut să ne întîlnim 
la Iași cu Gheorghe Drobotă, 
cindva „zimbrul Moldovei" In 
echipa națională de rugby. Din 
vorbă în vorbă, am ajuns și la 
topul Sucevei. Drobotă a pri
vit lung decatlonul și a rămas 
pe gînduri : „înseamnă că su
cevenii mei m-au uitat... An 
uitat că eu sînt din Fălticeni

In cuplajul voleibaliste din Capitală

fap- 
spre 
are 
Cu

MECIUL FETELOR MAI FRUMOS DEClT AL BĂIEȚILOR
Cuplajul volelballstic desfășurat 

Ieri după-amlază In sala Dlnamo 
a satisfăcut numai In parte exi
gențele numerosului public care 
a ținut să-l vadă, deoarece numai 
una dintre partide a creat șl 
spectacolul sportiv așteptat. A- 
ceasta pentru că prima Intttnlre, 
cea dintre echipele masculine Dl
namo și Tractorul Brașov a fost 
lipsită de nerv șl calitate, presă
rată cu greșeli copilărești, Bucu- 
reștenll au cîștlgat eu 3—1 (3,
—13, 6, 3) fără a avea o prestație 
deosebită șl fără a fi convingă
tori, prin Joc, tn superioritatea 
lor evidentă (dar nld pe departe 
la proporțiile arătate de scor). 
Brașovenii, ca de obicei, crispați 
peste măsură. A reținut mal 
mult atenția setul secund, tn 
oare brașovenii (superiori, ori
cum, în apărarea din linia a 
doua) au condus la scor : 6—0,
8—1, 9—2, 11—3 șl au rezistat, plnfi 
În final, cursd de urmărire a 
dinamovlștilor. Arbitrii I. Stoica 
din Bacău șl R. Farmuș din 
București au condus tn general 
bine echipele : DINAMO — Căta- 
Chițiga, Dumănolu, Păușescu, 
Glzdavu (Gheorghe, Slabu), Vrîn- 
euț, GIrleanu ; TRACTORUL — 
— Crlșan, (Schiau), Dragu (Cră
ciun), Zamfir, Hînda, Oprea, 
Stancu.

Meciul fetelor, Dlnamo — Fla
căra roșie București, a fost poa
te cel mai valoros din actualul 
campionat, prin echilibrul său 
permanent, prin calitatea supe
rioară a execuțiilor tehnice, prin 
duelul serviciilor (execuție bună 
la ambele formații), dar mal ales 
prin Jocul de apărare al vice- 
camploanelor. A cîștlgat Dlnamo 
cu 3—1 (15, —11, 11, 9), datorită 
experienței mal mari a multora 
dintre jucătoarele Doinei Ivă- 
nescu (care a recurs tn cele din 
urmă șl la Mariana lonescu) șl 
nu unul potențial cu adevărat 
ridicat al echipei, dar formația 
Iul S. Chiriță putea și ar fi me
ritat Ieri victoria (dealtfel, Fla
căra roșie a cedat Inexplicabil 
primul set In care fusese mal 
bună și condusese cu 4— 0, 8—1, 
7—3, 14—11). Arbitrii bucureștenl 
M. Stamate șl V. Ranghel au 
condus corect echipele : DINAMO 
— Speranța Găman, Doina Moro- 
șan (Mariana lonescu), Mirela 
Pavel, Irina Velicu, Corina Cri
văț, Victoria Nlculescu ; FLA
CĂRA ROȘIE — Georgeta Zaha- 
ria (Viorica BIrsășteanu), Lucia 
Ettz, Daniela Drăghlcl, Marlnela 
Buzdugan, (Corina Otteanu), Si
mona Enache, Georgeta Lungu.

Aurelian BREBEANU

Cea mal Importai

RUG8YUL I 
DIN NOU, .
Finalul de stadiu 

că se anunță pasic 
ceastă oră, o singt 
reușit să meargă 
In victorie, dar ea 
rul Constanța — 
departe decît dum 
renul Stelei, tarla 
lui, primește vizit: 
La celălalt pol al c 
cam jumătate dir 
toare visează să i> 
de iarnă cu un pi 
asigurător, pe un 
călduț.

Ce-t drept, nu a 
șl Steaua să aibă 
mum de puncte. E 
de vină e prestați 
țin convingătoare 
priză a derbyului 
Făcind o asemene 
avem în vedere ni 
realizărilor înscris 
marcaj (3—12 în 
12—6 după pauză! 
seamă vizibila dil 
calitatea jocului 
două jumătăți de 
fel, dacă in prjtnn 
nute rteliștii au I 
ține faze, ei au 
aceea pe cartea at 
cu unele împerfe 
lorificîndu-șl incc 
bine numeroasele 
decate în momei 
nu uităm, totodat 
considerat premat 
slăbind ritmul Ins 
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neri!) 
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tician și vivace 
ciu Stoica, un n 
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și că Fălticenii 
țin... Și pentru 
ba, să-ți mai si 
uitat și pe lup> 
Țigănaș, care e 
și lipsește...".

Așa stînd luci 
pe cititori să 
tual, modifică:,, 
ceea ce ne prive 
în orice caz, pi 
intea lui Matei, 
timp să urce îi 
formanței încă
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fie și pentru 
tește de un 
chiar dacă nu 
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i concluzie după derbyul Steaua — Dinamo: | Un așteptat derby

IMÂNESC A DEMONSTRAT, j 
JEVĂRATEEE SAEE RESURSE ‘
fagbysti- 

nt! La a- 
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.a En- 
ș care 
și-l tră

iește — efectiv! — numit Mircea 
Paraschiv, beneficiind de sigu
ranța știută a lui Ion Constan
tin la loviturile de picior, de 
dăruirea, travaliul și ambiția 
celorlalți, Dinamo a terminat 
partida așa cum a început-o. 
Adică viguros și inspirat. Sanc- 
ționin J prompt orice inexacti
tate adversă, insistînd în mo
mentele de cumpănă, constru
ind poate economic însă ori
cum eficace, campioana a con
firmat întru totul spusele pre
ședintelui secției de rugby din 
Șos. Ștefan cel Mare, Gh. Mari
nescu: „Am pregătit derbyul 
sub toate aspectele, antrenorul 
Ion Țuțuianu și elevii săi o- 
prindu-sc la mai multe variante 
tactice, Iucrîndu-le, rcpetindu-lc 
in consecință".

S-ar mai putea spune, desi
gur, multe pe marginea derby- 
ului (ne întrebăm, de pildă, de 
ce Steaua nu a trecut printre 
rezerve un jucător de linia a 
treia, Costică I’Iorea fiind mult 
mai indicat să-l înlocuiască pe 
Alexandru Rădulescu, acciden
tat, decît Mircea Muntcanu, 
care rămîne un excelent... ta- 
loner). Mai presus de toate, ni 
se pare însă faptul că cele două 
fruntașe au demonstrat miilor 
de spectatori — tribunele de la 
„Ghencea" dovedindu-se prea 
mici pentru un derby așa de 
mare! — că rugbyul românesc 
are resurse, că are cu adevărat 
valoare nu numai in partidele 
internaționale, cum s-a mai a- 
firmat citeodată. în fond, cam
pionatul reprezintă șl trebuie 
să reprezinte baza afirmării în 
lume. Și el merită toată aten
ția 1

Geo RAEȚCHI
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UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO
Dupâ cum ce știe, sîmbâtâ, pe „Centralul1* craiovean, ce *a disputa 

cel mal așteptat derby al campionatului nostru, el opunind douâ echipe* 
fanion ale fotbalului românesc, pe „europenele** Universitatea din localitate 
șl pe Dinamo București.

A mai râmas o singura zi pînâ la acest pasionant și foarte atractiv meci.
Vâ prezentăm In grupajul de fațâ derby-ul in lumina cifrelor și In viziunea 

unor oameni de fotbal care nu mai au nevoie de o prezentare aparte.

Fază din ultimul meci Universitatea Craiova — Dinamo. Orac 
a șutat puternic la poartă, Purima se ferește, parcă, să nu-l lo
vească mingea. Foto : Dragoș NEAGU
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ani. Astăzi, nume ea Liliana 
Ichim, Gabriela Haja (din Io
tul olimpic de sanie) poate că 
nu spun mare lucru, după cum 
nici Violeta Beclea (lot națio
nal la 800, 17 ani) sau Lenuța 
Rață sau Gheorghe Savu, lup
tătorul, nu sint încă stele de 
decatlon, dar noi sintem con
vinși că „scrisoarea asta închi
să" ne va spune foarte mult în 
foarte scurt timp".

Suceava e dominată de tri
unghiul atletism-lupte-schi. 
„Pentru că, orice-ai face — 
cum spun sucevenii — fără 
atletism nu se poate nimic, 
dacă vrei să faci o treabă se
rioasă". Și în sprijinul acestei 
ij 'irmații stă mărturie noua 
' .iă de atletism lipită de sta
dionul „Areni", probabil cea 
mai frumoasă și mai încăpă
toare din țară..., o sală de pes
te o sută de metri, într-atît de 
lată îneît s-ar putea face și o 
cursă de 400 cu turnante scurte 
și într-atît de înaltă — în pri
ma treime — îneît s-ar putea 
bate și recordul mondial de să
ritura cu prăjina. Ca să nu 
mai vorbim de subsolul sălii, 
cu încăperi pentru atletica 
grea, cu saună, cu un bazin de 
recuperare 12X4 m în care s-ar 
putea face și cursuri de ini
țiere... și e timp berechet... 
iarna e lungă la Suceava, do
vadă că pista mare de patinaj 
poate fi folosită cel puțin 120 
de zile pe an... iar cea de ro
tile, din interiorul hiperbolei, 
poate fi folosită tot anul...

Suceava e un foarte tinăr și 
plin de speranțe județ pe 
harta sportului. „Ne cam lip
sește o Polivalentă" — .spun 
sucevenii — dar noi adăugăm: 
cînd ai o sală ca aceea de a- 
tletism, o poți privi și asculta 
pe Vlcoveanca și la televizor...
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CORNELlu STROIE (vicepre
ședinte al clubului Universitatea): 
„Unii înclină să creadă că meciul 
acesta va fi ușor pentru noi. Eu 
unul nu împărtășesc această opi
nie, Dinamo fiind, orlctnd și 
oriunde, un adversar redutabil. 
Asta nu înseamnă tnsă că stnt 
sceptic. Nu. Consider că echipa 
noastră va clștiga acest derby 
din două motive foarte impor
tante. Primul este acela că echi
pa are o pregătire corespunză
toare, iar cei mat mulți dintre 
jucători se află intr-o bună for
mă sportivă. Iar al doilea, tn- 
drăznesc să-l afirm, pentru că 
Universitatea rămlne, totuși, cea 
mai bună echipă a momentului. 
Nu-l, desigur, vorba despre o su- 
praestimare, ci de o realitate".

ION OBLEMENCO : „Craiovenli 
vor clștiga la două-trei goluri di
ferență I De ce ? Pentru că a- 
ceasta este diferența de valoare 
dintre cele două echipe la ora 
actuală. Craiova este mai com
pletă, Dinamo are clteva indivi
dualități. Craiova se află in as
censiune de formă, iar apropierea 
disputei cu Bordeaux, din Cupa 
U.E.F.A., ii va mobiliza pe stu- 
denți și In partida cu echipa cam
pioană. îmi amintesc cu plăcere 
de rivalitatea sportivă dintre U- 
niversitatea Craiova și Dinamo 
dusă de-a lungul anilor cu mult 
fair-play. Mereu cele două echi
pe au oferit adevărate spectacole 
fotbalistice, cum cred că se va 
tntimpla și acum 1"

PETRE DESELNICU : „Derby-ul 
acesta stlrnește un interes imens 
la Craiova, mai mare chiar dectt 
cel de la partida cu Florentina. 
In tribune vor fi in jur de 50 000 
de spectatori ! Universitatea, pen
tru a clștiga, va trebui să se an
gajeze cu toate forțele el, să a- 
tace continuu, dar să se și apere 
calm, să țină cont de contra
atacurile ijlnamovlste, foarte pe
riculoase. Valoarea lotului craio
vean mă face sd cred cd Univer
sitatea va clștiga partida la două 
goluri diferență, cu 2—0 sau 3—1. 
Dacă nici Craiova nu-l va stopa
pe dinamovlștl, atunci chiar că 
nu văd cine i-ar mai putea în
vinge. Totul va depinde, tnsă, 
și de arbitrul partidei, de modul 
cum acesta va ști să-i tempere
ze pe jucători".

VASILE ANGHEL (vicepreședin
te al clubului Dlnamo): „Privim 
tntilnirea de la Craiova cu maxi
mă seriozitate, gtndlndu-ne la trei 
factori foarte importanți: valoarea 
recunoscută a Universității Cra
iova, forma sportivă foarte bu
nă In care se află la ora actua
lă adversara noastră și un amă-

I DE ORE PE „DINAMO“
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lentatul jucător internațional 
dinamovist, 1 s-a înmînat ordi
nul de trecere în rîndul ofițe
rilor. Succes în munca profesio
nală și în sport! 3 COMPARTI
MENTE în sala de jocuri: bas
chetul și voleiul fac casă bună, 
în timp ce antrenorul T. Giur- 
culescu își supraveghea cei 22 
de baschetbaliști juniori, tine
rele voleibaliste se antrenau 
fără ca M. Arcan să fie de fa
ță. CANOTAJUL N-A INTRAT 
ÎN VaCANȚĂ, așa ne-au spus 
antrenorii D. Popa și P. Cea- 
pura, care se pregăteau să ple
ce, cu tot ce era necesar antre
namentelor, la Snagov. ION 
MONEA ne asigură, în sala de 
box, că elevii lui, Rudei Obre- 
ja, campion național de juni
ori și cîștigător al Turneului

Prietenia (cat. 60 kg), în vîrstă 
de 1'7 ani, precum și Tudor 
Panait, 19 ani, campion națio
nal de juniori la cat. 81 kg, vor 
duce, nu peste multă vreme, 
faima boxului românesc pe rin
gurile internaționale. LUPTE
LE GRECO-ROMANE, secție 
fruntașă a clubului, își asigură 
permanent pepiniera. în sală, 
sub supravegherea antrenorului 
Al. Ruzsi, 20 de candidați la 
glorie. Printre ei C. Ciobanu și 
M. Angeîescu, două autentice 
speranțe, V. Ciobanu, fiul unui 
fost luptător dinamovist. Șta
feta generațiilor continuă. NI
MIC DESPRE FOTBAL! Tăce
rea dinaintea derbyului cu „U“ 
Craiova.

...

nunt deloc de neglijat, acela că 
deține avantajul terenului pro
priu, unde miile de suporteri ti 
vor susține necontenit pe jucă
torii olteni. La rtndul nostru 
ne-am pregătit cu toată atenția, 
sperăm să le opunem o rezisten
ță serioasă și să onorăm der
by-ul de toamnă prlntr-un joc 
de ridicată valoare".

CONSTANTIN rRAȚILA : „Da, 
tml amintesc bine, eu am des
chis scorul in disputa dintre Di
namo și Universitatea, dispută 
declanșată In 1964. Noi eram a- 
tunci campioni, iar Știința abia 
la începutul... carierei ei de di
vizionară „A". Intre timp s-au 
schimbat multe, echipa olteană 
devenind tot mai puternică. Si
gur, in confruntarea derby a a- 
cestui tur, balanța pare să incli
ne spre gazde. Dar să nu se uite 
că Dinamo este neînvinsă după 
14 etape, că este la ora actuală 
un „11" echilibrat și bine pregă
tit, că in aproape toate meciurile 
din această toamnă susținute in 
deplasare a marcat goluri. Așa 
că...".

VALERIU CALINOIU : „Întot
deauna meciurile dintre Universi
tatea Craiova și Dlnamo, indi
ferent unde s-au disputat, au dat 
naștere la tnttlniri de ridicată co
tă valorică. Șl acum întrevăd un 
joc de mare spectacol. Sigur că 
prima șansă o are echipa lui 
Balacl, dar să nu omitem știința 
jocului de contraatac a dinamo- 
vlștilor, manieră care poale sur
prinde echipa olteană avtniată In 
atac. Dacă pină la pauză Uni
versitatea nu va reuși să înscrie, 
cred că Dinamo va izbuti să 
păstreze egalitatea pină In final. 
Fdcînd abstracție de rezultat, im
portant este ca cele două echipe 
fruntașe să-și dispute șansele co
rect și sd ofere un spectacol de 
calitate, pe măsura unui meci 
considerat de toată lumea der
by-ul turului campionatului".

DERBYUL TA ORA PREMISELOR
Deși nu sint puțini cei care au văzut... de pe acum — 

înainte de a se juca ! — derbyul Universitatea Craiova — 
Dinamo, lansîndu-se cu o sublimă dezinvoltură în judecăți 
peremptorii de genul : „Bate sigur Craiova la 3—4 goluri 
diferență !“ sau „In orice caz, Dinamo nu pierde, va fi cel 
puțin X !“, convingerea noastră este că la fotbal, mai mult 
ca în oricare alt joc, nici un meci nu e jucat dinainte. Cu 
atît mai mult, un meci Craiova — Dinamo, care rămîne 
oricînd și oriunde o funcție de funcții... Adică o foarte com
plicată problemă de sport asemănătoare in rezolvarea ei cu 
o problemă de matematici superioare în care soluția fi
nală este dată de concursul a numeroase „funcții mici", 
mai mult sau mai puțin previzibile în variația lor, cum 
este cazul la un mare derby de fotbal.

încercînd să rămînem pe terenul solid al realităților, ne 
limităm la datele obiective ale jocului văzut înainte de a 
se... juca : 1) Este, fără îndoială, un mare derby, cel mai 
autentic derby valoric pe care ii poate produce Ia această 
oră fotbalul românesc. 2) Se întiinesc echipele românești cu 
cca mai mare experiență internațională (mai exact spus : cu 
„rodajul" internațional cel mai avansat). 3) Craiova este 
echipa cu cea mai mare forță ofensivă, după cum Dinamo 
este formația cea mai echilibrată ca evoluție. 4) Universi
tatea joacă acasă — atu important, dar Dinamo a jucat și 
alte meciuri foarte grele în deplasare, la Milano de pilda, 
tot cu o echipă foarte puternică (Internazionale) și a făcut 
față. 5) Cifrele și clasamentul au și ele ponderea și deter
minarea lor : Dinamo se află pe locul I, cu 21 de puncte, 
Craiova pe locul IV, cu 4 puncte mai puțin. Dinamoviștii 
vor să confirme, craiovcnii vor să infirme... Ambele „ba
loane cu ambiție" sint foarte umflate...

Peste toate aceste date și considerente, esențială ni se 
pare PRETENȚIA pe care o are publicul, marele și iubi
torul public al fotbalului nostru, față de acest derby. Or, 
publicul VREA un meci mare, un meci de valoare euro
peană, pe măsura reală a capacității celor două protago
niste. Această dorință, absolut legitimă, obligă.

în încheierea acestor rînduri, nu avem decît o speranță : 
cel mai bun să învingă !

Marius POPESCU

PROTAGONISTELE
Cele două valoroase echipe ale 

campionatului nostru s-au Intîl- 
nit pină astăzi, pe prima scenă, 
de 38 de ori. Bilanțul acestor 
confruntări este următorul:

18 victorii Dlnamo
7 egalurl

11 victorii Universitatea
Sîmbătă, pe Centralul din Bă

nie, al 19-lea duel, la Craiova. 
Care este istoria celor 18 dis
pute Universitatea — Dlnamo de 
pe terenul oltean, istorie începu
tă în aprilie 1965 7

0—2, 0—0, 1—1, 0—1, 1—0, 1—2, 
1—0, 2—1, 1—0, 1—1, 3—0, 1—2,
1-1, 3—2, 2—0, 1—0, 2—0, 2—0.

Golaveraj 23—13 în favoarea 
studenților care au cîștigat 10 
meciuri pe terenul lor.

Din cite se vede, dinamoviștii 
au reușit, la Craiova, patru vic
torii și patru egaluri, care au

FATĂ ÎN FATĂ
cîntărit greu In palmaresul ge- 
neral al celor 36 de întîlnlri de 
pină astăzi. Să reținem că dacă 
In primele patru confruntări de 
la Craiova, dinamoviștii n-au 
cunoscut înfringerea, în ultimele 
patru ei n-au reușit nici măcar 
să înscrie vreun gol ! Șl pentru 
că a venit vorba de goluri, să 
notăm că primul în confruntări
le dintre cralovenl și dlnamo- 
viștl a fost realizat de Titi Fră- 
țilă, în 1965, în timp ce ultima! 
aparține lui Ilie Bălăci, In dis
puta din noiembrie, anul trecut. 
Cine va marca simbătă, în dis
puta dintre lnvingătoarea Flo
rentinei, singura formație româ
nească rămasă în cupele euro
pene, șl echipa campioană 7 Este 
unul dintre răspunsurile pe care 
îl așteptăm de la acest derby al 
fotbalului nostru, (m.m.i.)

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• DUMINICA, PE STADIONUL 

GIULEȘTI, de la ora 11, va ave- 
loo o atractivă întllnlre amicală 
internațională. Liderul seriei a 
n-a a Diviziei „B“, Rapid Bucu
rești, va primi vizita formației 
bulgare Dunav Ruse.
• BRIGADA DE ARBITRI RO

MANI LA MECIUL GRECIA — 
ANGLIA (tineret). Marți 16 no
iembrie se va disputa la Atena 
meciul Grecia — Anglia din ca
drul Campionatului european re
zervat selecționatelor de tineret. 
Meciul va fi condus de o bri
gadă de arbitri din țara noastră, 
avîndu-1 la centru pe Mircea Sa- 
lomir. El va fi ajutat la linie 
de M. Axente și M. NIcuIescu,

• IERI, IN DIVIZIA „B“. La
Arad s-a disputat ieri după-a- 
miază partida dintre U.T.A. șl 
Armătura Zalău, contînd pentru 
etapa din 28 noiembrie a Diviziei 
„B", seria a IlI-a. Arădenii au 
ciștigat cu scorul de 6—9 (3—0),
prin golurile realizate de Coraș 
(min. 21, 38 șl mln. 63 din 11 m), 
Hirmler (min. 30), Tîrban (min.' 
77) șl Tisa (min. 86). (N. STRA- 
JAN, coresp.).
• OLIMPIA RM. SARAT — 

ROYAL AIR FORCE (TAILANDA) 
3—1 (2—1). Golurile au fost mar
cate de Preda (min. 20), Opre» 
(mln. 45), Roșea (min. 60), res-, 
pectlv Hosnarm (min, 35). (T. 
BUDESCU, coresp.).

ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA A 15-a A DIVIZIEI „A"
Universitatea Craiova — Di

namo : R. PETRESCU (Brașov) 
— FI. Popescu (Ploiești) și’M. 
Neșu (Oradea).

Jiul — „Poli" Timișoara: A 
GHEORGHE (iPatra Neamț) — 
C. Pădurăriței (Oradea) și I, 
Coț (Ploiești).

F.C. Olt’ — F.C. Bihor : I. 
VELEA — M. Popescu și C. 
Bîtilan (toți din Craiova).

Sportul studențesc — Chi
mia Km. Vîlcca : A. MUSTA- 
ȚEA — M. Ionescu ți A. Ni- 
colescu (toți din Pitești).

F.C. Constanța — Petrolul: 
P. BALAS — V. Alexandru și 
D. Manole (toți din București).

Corvinul — Steaua : S. NEC- 
ȘULESCU — I. Tănasî (ambii 
din Tîrgoviște) ți L. Frunză 
(Sibiu).

F.C.M. Brașov — Politehnica 
Iași : M. AXENTE — I. Bă
lan (ambii din Arad) și L. 
Sălăgean (Satu Mare).

F.C. Argeș — S.C. Bacău : D. 
PETRESCU — J. Grama și Gh. 
Ofițerii (toți din București).

C.S. Tîrgoviște — A.S.A. Tg. 
Mureș: CR. TEODORESCU 
(Buzău) —■ A. Porumboiu (Vas
lui) și C. Gheorghiță (BrăHa).

ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
INSTITUTUL DE EDUCA
ȚIE FIZICA Șl SPORT 

DIN BUCUREȘTI 
ANUNȚA

Deschiderea cursurilor 
de pregătire pentru can- 
didații la concursul de 
admitere din Iulie 1983, 
începînd cu data de 5 
decembrie 1982, ora 9.

Cursurile se vor des
fășura la sediul Institu
tului, din str. Maior Ene 
nr. 12. Se pot prezenta 
elevi șl absolvenți de li
ceu cu recomandarea 
conducerii școlilor sau 
cluburilor.

• AU JUCAT, AU CIȘTIGAT 1 
Intruclt clștlgurile In autoturis
me obținute la LOZ IN PLIC au 
fost prezentate mai des tn aceas
tă rubrică, ne ”om referi astăzi 
șl la clștlgurile In bani, care răs
plătesc in permanență perseve
rența unul număr tot mal mare 
de partlclpanțl. Astfel, numai tn 
cursul lunii octombrie au fost 
atribuite peste 170 de clștlgurl 
cu valori de 20.000, 10.000 șl S.000 
lei, fără a mal vorbi de cele de 
2.000, 1.000, 500 lei etc. Dintre clș- 
tlgătorli lozurilor de cite 20.000 
lei menționăm pe: Predescu N. 
Dlonlsie (satul Bărbătești, Jud. 
VUcea), Bălan Săvlnel (Vaslui), 
Crăciun Angela (București), Ba
dea Gavrilă (satul Ruglnoasa, 
lud. Sălaj), Antal ștefan (corn. 
Lăzărești, jud. Harghita), Bolcoș 
Gheorghe (București). Partlclpînd 
cu regularitate la LOZ IN PLIC, 
puteți obține șl dv. succese ase
mănătoare sau chiar mal mari. 
Se știe, însă, că NUMAI CINE 
JOACA POATE CIȘTIGA...

• TRAGEREA OBIȘNUITA LO
TO de astăzi, 12 noiembrie 1932, 
se televizează In direct inceplnd 
de la ora 17,25.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 5 NOIEMBRIE 1982. 
Categoria 1 : 2 variante 25% — 
autoturisme Dacia 1300 ; cate
goria 2 : 5,75 variante a 14.103 
lei; categoria 3 : 18,25 variante 
a 4.443 lei ; categoria 4 : 67,75 
variante a 1.197 lei ; categoria 
5: 160,25 variante a 506 lei; 
categoria 6 : 338,25 variante a 
240 lei ; categoria X : 1.954,75
variante a 100 lei. Report la 
categoria 1 : 495.151 lei. Auto
turismele „Dacia 1300“ de la 
categoria 1, obținute pe bilete 
jucate 25%, au revenit partici- 
panților VASILE FILIMON 
din Cisnădie, județul Sibiu șl 
CONSUELA STANCIU din 
Giurgiu.



OLIMPIADA DE ȘAH
• in programul rundei a 11-a : România - Islanda (f) și România 
- Suedia (m) a Avans confortabil de puncte pentru echipele

U.R.S.S. • Se anunțâ un finiș spectaculos

In programul de desfășurare 
al Olimpiadei de șah, ale cărei 
întreceri continuă în sala de 
expoziții din orașul elvețian 
Lucerna, au mai rămas de 
disputat 4 runde. Mai mult de 
două treimi ale competiției 
au fost lăsate în urmă, dar nu
mai acest finiș va aduce preci- 
zlunile necesare în cele două 
clasamente, masculin și femi
nin, aflate pînă acum în con
tinuă mișcare. Cu excepția pri
melor locuri, care în ambele 
turnee au intrat mai de mult 
în posesia echipelor Uniunii 
Sovietice, acestea asigurîndu-și 
un avans ce este suficient 
pentru a-și putea păstra ti • 
tlurile deținute de la precedenta 
ediție.

„Sistemul elvețian" de dis
putare a competiției, care pre
vede trageri la sorți înaintea 
fiecărei runde, opunînd tot
deauna echipele cu punctaje 
apropiate, este unul din moti
vele caracterului deschis ce-1 
poartă lupta. Așadar, mereu 
derbyuri între egali, cu depar
tajări continue, motiv pentru 
ca fiecare meci să solicite un 
efort maxim din partea celor 
angajați în luptă. E drept, pen
tru lideri, șahiștii sovietici, 
lista oponenților de elită, în 
turneul masculin, a început să 
se epuizeze, așa că în runda a 
11-a — cu care se reia între
cerea după o zi de pauză — 
echipa U.R.S.S. va întîlni un 
out-sider, formația Argentinei. 
Pentru „cvartetul" condus de 
actualul campion mondial, A- 
natoli Karpov, secundat de tî- 
nărul Gări Kasparov (impre
sionant în victoria sa asupra 
lui Korcinoi din runda pre
cedentă), ar putea fi o simplă 
formalitate, judecind și după 
cele două victorii la scor obți
nute in fața ultimelor adver
sare, Anglia (3,5—0,5) și Elve
ția (4—0). Echipa U.R.S.S. de
ține un avans confortabil în

FLORENCIO CAMPOMANES (Filipine),
NOUL PREȘEDINTE

AL F.l.a.E.
La Lucerna, cu prilejul lucră

rilor Adunării generale a Fe
derației Internaționale de Șah 
în funcția de președinte al fe
derației a fost ales Florencio 
Campomanes (Filipine). Au 
mai candidat fostul președinte, 
Fridrik Olafsson (Islanda) și 
Bojidar Kazici (Iugoslavi?). în 
primul interviu acordat ziariști
lor după alegerea sa, noul pre
ședinte al F.I.D.E. a declarat 
că principalul său scop va fi 
dezvoltarea jocului de șah la 
special în țările Asiei, Ameri- 
cil Latine și Africii. F. Cam- 
pomanes a organizat în anul 
1979 la Baguio (Filipine) me
ciul de șah pentru titlul mon
dial între Anatoli Karpov și 
.Viktor Korcinoi. înaintea Con
gresului de la Lucerna, F. 
Campomanes a vizitat 75 din 
cele 119 țări afiliate la Fede
rația Internațională de Șah. 

Caleidoscop PRIMUL SAU PRIMA (III)
• După ce ani de-a rfndul boxul se fă

cea cu pumnii gol, în 1811 căpitanul 
Barclay, pugilist amator, a avut ferldta 
idee de a-șl proteja pumnii, cu mănuși, 
in medul pe care l-a susținut ou profesio
nistul Tom Mollneaux. Dar, cu tot suc
cesul acestei întîlnlrl, a trebuit să treacă 
multă vreme (cîteva decenii) pînă ce folo
sirea mănușilor a devenit obligatorie pen
tru toți boxerii. Aceasta s-a petrecut spre 
sftrșitul secolului al XlX-lea. • Un record 
mondial — incă neegalat — în materie de 
box este cel al spectatorilor — rețineți bi
ne I — plătitori, care au urmărit la Chi
cago. la 22 septembrie 1927, men- arabilul 
med dintre Jack Dempsey șl Gene Tunney. 
Această tntilnlre, de la „Goldiers Field", 
pentru titlul de campion mondial al grei
lor, a fost urmărită de 104 943 spectatori I 
• Cea mai veche carte românească de 
gimnastică a fost tipărită în anul 1889 de 
Imprimeria Statului din „Bucurescl". Este 
vorba de lucrarea lui Gheorghe Moccanu, 
„profesoru de gimnastică", șl se Intitulează 
„Carte de gimnastică, cu figuri, textu es- 
plicatoriu șl un tablou de aparate". 
Gheorghe Moceanu este unul dintre pionie
rii gimnasticii românești. Numele său a fost 
dat tradiționalelor campionate internațio
nale de gimnastică ale României. • Pri
mul nume, pe lunga listă a sportivilor 
distinși anual cu „Trofeul pentru fair-piay 
Pierre de Coubertin", este cel al hoheru
lui italian Eugenio Monti. în 1964, la Jo
curile Olimpice de iarnă de la Innsbruck, 
el l-a ajutat materialmente pe adversarii

săi britanld — vlttime ale unul accident 
mecanic. In acest fel englezii Antony 
Nash șl Rodin Dixon au înregistrat tim
pul total de 4:21,90 (in ede 4 manșe) șl 
s-au clasat pe primul loo, iar echipajul 
Italian Monti — Sergio Siorpaes a ocu
pat locul medaliei de bronz. • Cea dinții 
legislație românească privind educația fi
zică poate fi considerată anexa a m-a a 
„Regulamentului Organic". în 1831 prin 
aoea anexă se recomanda conducătorilor 
de școli și părinților să întărească truipul 
copiilor. In capitolul V se prescrie pen
sionatului Colegiului Sf. Sava (actualul li
ceu Nlcolae Băloescu din București) să 
dea elevilor mijloace de a face exerciții 
gimnastloe care „le pot întări trupul șl a-i 
face Îndrăzneți". • în anul 1802 direcțiu
nea liceului din Sighetul Marmațlel a emis 
un ordin pentru elevi care conținea lista 
exerdțillor fizice interzise și a celor care 
pot fl practicate. Potrivit acesteia, popicele, 
săritura peste capră șl luptele erau cu 
desăvlrșlre interzise, tn schimb, puteau fi 
practicate luptele călare și lapta (un joc 
asemănător oinei). a Primul record olim
pic deținut de un sportiv român a fost 
cd de la tir, proba de armă liberă cali
bru redus, poziția culcat. El a fost reali
zat de regretatul Ioslf Slrbu ta 1952, pe 
poligonul Malaml din Helsinki șt a fost de 
400 puncte din tot atltea posibile. Ulterior, 
lotanda Balaș, Viorica Viscopoleanu, Lla 
Manollu șl Argentina Mente (atletism) și 
Lazăr Baroga (haltere) au Înregistrat, de 
asemenea, recorduri olimpice. • Flacăra

clasament, unde totalizează 30 
puncte, față de cele 26 ale ce
lor mal aproplați urmăritori, 
S.U.A. șl Anglia. în continuare 
sînt clasata Cehoslovacia 25,5 
p, Argentina 24,3 p (1), Polonia
24.5 p. R.F.G. șl Suedia 24 p. 
Echipa Românie! (care a fost 
învinsă cu 3—1 de Cehoslova
cia, la prima masă Gheorghiu 
cedind Iul Smejkal) totalizează
23.5 p șl va întilnl acum 
Suedia.

O situație asemănătoare se 
prezintă în turneul feminin, 
unde echipierele Uniunii Șo

fată rezultatele indivi
duale ale echipierilor Ro
mâniei. obținute după 10 
runde (in ordinea meselor 
de loc):
• Margareta Mureșan 3,5 

puncte (din o posibile), 
Marina Pogorevid 3,3 (7), 
Dana Nuțu-Terescenco 8,5 
(0), EHsabeta Pollhroniade 
* (3).• Florin Gheorghiu 3,5 
(8), Mihai Șubă 7 (9), Vic
tor Clocâitea 3,5 (8), Mlhai 
Ghindă 3.5 (8), Valentin 
Stoica 1 (4), Ovidiu Foi
șor 3 (5),

vietice s-au distanțat, cu 23 p, 
formația României, aflată pe 
locul doi, avînd 19,3 p. în e- 
chipa noastră o oarecare ca
rență se manifestă în evoluția 
jucătoarelor de Ia primele două 
mese, așa cum se poate ve
dea și din totalurile de puncte 
pe care le publicăm alăturat. 
In luptă pentru locurile pe po
dium se mal află echipele Un
gariei, cu 19 p, urmată de 
R. P. Chineză, Polonia și Sue
dia 18,5 p, R.F.G. 18 p. Islan
da 17,5 p. Aceasta din urmă 
este adversara noastră în a 
11-a rundă.

MARGARETA MUREȘAN - LIDIA SEMENOVA
ÎN TURNEUL CANDIDATELOR LA C.M. DE ȘAH

ZURICH (Agcrprcs). — 
Miercuri, la Lucerna, unde are 
loc Olimpiada de șah, s-a efec
tuat tragerea la sorți a meciu
rilor din sferturile de finală ale 
turneelor candidaților la titlu
rile mondiale.

în competiția feminină, marea 
maestră româncă Margareta 
Mureșan, cîștigătoarea interzo
nalului de la Tbilisi, o va în- 
tîlni pe Lidia Semenova (ITRSS) 
Iată șl celelalte perechi: Nana 
Aleksandria (URSS) — Tatiana 
Lemaciko (Bulgaria); Nana Io-

CUPELE EUROPENE DE BASCHET
Rezultato înregistrate în cupele 

europene de baschet : „Cupa 
campionilor europeni": masculin : 
Cibona Zagreb — Honved Buda
pesta 122—98; Ford Cantu — O- 
lymplo Fribourg (Elveția) 108—79; 
feminin: Asnleres Sport — S.T.C. 
Londra 88—53; Real Celta Vigo — 
Koksyde (Belgia) 72—88. „Cupa

PRINCIPALELE
ALE SEZONULUI

LINZ. în localitate a avut 
loc reuniunea anuală a Asocia
ției europene de atletism care, 
între altele, a stabilit calen
darul de concursuri aii anului 
viitor. Iată cîteva dintre prin
cipalele competiții din 1983 : 
campionatele europene de sală. 
Ia Budapesta (5 șl 6 martie), 
campionatele europene de ju
niori, la Schwechat în Austria 
(25—28 iunie), campionatele 
mondiale. Ia Helsinki (7—14 au
gust), Cupa Europei — Bruno 
Zault finalele la : „A" la Lon
dra. bărbați șl femei, „B“ la 
Praga. bărbați și la Sittard 
(Olaada) femei. „C“ la Dublin, 
bărbați șl femei (aceste finale 
sa vor desfășura la 20 și 21 
august), Cupa Europei la probe 
combinate, finala „A" la Sofia

ÎN DRUM SPRE... SARAJEVO
(Urmart din pag. 1)

Vești interesante și îmbucu
rătoare am primt de la Sinaia, 
unde forurile sportive locale 
au luat inițiativa amenajării 
unei pirtii de sanie (875 m lun
gime, 75 m diferență de nivel, 
16 viraje) pe drumul vechi 
care coboară de la Cota 1400. 
Pirtia va fl deschisă tuturor 
categoriilor de sănieri, dar în 
special începătorilor, și va des
congestiona — tn mare măsu
ră — pista betonată do pe 
Furnica. Cu sprijinul între
prinderii de mecanică fină au 
fost construite patine pentru 
bob, iar întreprinderea de 
construcții aeronautice a reali
zat sănii din fibră de sticlă și 
patine din oțel special.

în mod cert, preocuipările 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de pregătire în acest sezon 
preollmpic nu lipsesc. Se cu- 

seliani (URSS) — Liu Shilan 
(R.P. Chineză); Nona Gaprin- 
dașvili (URSS) — Irina Leviti
na (URSS).

La masculin se vor disputa 
următoarele meciuri: Robert 
Hubncr (R.F. Germania) — Va
sili Smîslov (URSS); Gări 
Kasparov (URSS) — Aleksandr 
Beliavskt (URSS); Zoltan Ribli 
(Ungaria) — Eugenio Torre (Fi
lipino) ; Lajos Portisch (Unga
ria) — Viktor Korcinoi (Elve
ția). Titlurile mondiale sînt de
ținute de Maia Ciburdanidze și 
Anatoli Karpov (URSS).

Liliana Ronchetti" — feminin : 
ViUeurbanne — Barcelona 71—52; 
Stade Franțais — Skovșunde 
93—42; Steaua Roșie Belgrad — 
Salonlo 91—49; B.C. MUnchen — 
Clermont Ferrand 61—51; Kosice 
— M.T.K. Budapesta 79—56; B.C. 
Budapesta — Vozdovao Belgrad 
74—72,

COMPETIȚII 
ATLETIC 1983

și „B“ la Moniargis în Franța 
(10 și îl septembrie), Cupa Eu
ropei la maraton, la Laredo în 
Spania (19 iunie) etc. Comite
tul de organizare a „euro-me- 
tingurilor" a anunțat că între 
8 mai — Tokio și 9 septembrie 
— Crystal Palace, Londra, vor 
avea loc astfel de reuniuni in
ternaționale în diferite locali
tăți ca : Nankin, Paris, Edta- 
bourg, Os'o, Lausanne. Stock
holm, Helsinki, Nisa, Buda
pesta, Zurich, Bruxelles, K31n, 
Roma, Rletl etc.

Alta competiții de amploare 
vor avea loc peste Ocean. Este 
vorba de concursul preolimpic 
de la Los Angeles în luna iu
lie șt de Universiada de la Ed
monton, tn Canada, de aseme
nea, tn Iulie.

vine, însă, din. partea celor 
ce vor concura la Sarajevo și 
a antrenorilor lor, sporirea co
tei de exigență in pregătire.

MARELE PREMIU
F. I. L. T.

în clasamentul „Marelui pre
miu" n-au intervenit modificări 
importante în ultimele săptă- 
minl, ordinea tenismanilor frun
tași al anului 1982 fiind urmă
toarea: 1. Jimmy Connors
(SUA) 3355 p (17 turnee), 2. 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) 2313 
p (12), 3. Guillermo Vilas (Ar
gentina) 2285 p (13), 4. John 
McEnroe (SUA) 2105 p (11), 5. 
Mats Wllander (Suedia) 1730 p 
(18), 8. Vitas Gerulaitis (SUA) 
1380 p (15), 7. Jose Higueras 
(Spania) 1218 p (15), 8. Yannick 
Noah (Franța) 1059 p (14), 9.
Peter McNamara (Australia) 
1036 p (13), 10. Gene Mayer 
(SUA) 1020 p (13). 11. Andres 
Gomez (Ecuador) 956 p (19), 12. 
Jose-Luis Clerc (Argentina) 907 
p (12). 13. Steve Denton (SUA) 
797 p (13) etc

în clasamentul dublurilor 
conduce perechea S. Stewart — 
F. Taygan (SUA) cu 536 p.

IN C.E. - SENIORI
La Luxemburg, tn med pentru 

preliminariile campionatului eu
ropean, selecționata Danemarcei 
a Învins cu 2—1 (1—0) formația 
Luxemburgului. Golurile au fost 
înscrise de Lerby (min. 30) și 
Bergreen (mln. 60). respectiv Dl 
Domenico (mta. 54).

In clasamentul grupei a 3-a 
conduce Danemarca — 3 p (din 2 
jocuri disputate), urmată de 
Grecia — 2 p, Anglia 1 p (am
bele din cite un med), Luxem
burg — Op (din 1 partide). 
Echipa Ungariei nu a disputat 
incă nid un med.

„O victorie olimpică era, in ochH gre
cilor, mal glorioasă decit însăși triumful 
în ochii romanilor".

Marcus Tullius CICERO (106-43 
l.e.n.), om politic, orator (I scri

itor roman

olimpică a ars pentru prima oară la J.O. 
din 1028, de la Amsterdam. Ea a fost a,prin
să de la razele soarelui, la Olympia, in 
Pelopocnez, pe locul unul vechi templu. Din 
Grecia, ea a fost purtată plnă în orașul 
gazdă a Jocurilor abia in anul 1938, la 
Berlin, de o ștafetă uriașă ou cîteva mii 
de schimburi. în 1976, la Montreal flacăra 
olimpică a fost transmisă cu ajutorul la
serului via... satelit I a Primul sportiv 
care a depus jurămintul olimpic a fost 
scrlmerul belgian Victor Bota la J.O. de 
la Antwerpen, în 1920. • în 1767 la Crls- 
tiania (actualul Oslo) un grup de militari 
norvegieni s-au întrecut intr-o probă de 
coborîre pe schiuri dotată cu premii 
„pentru cei care pe o pantă potrivită pu
teau schia printre tufișuri, fără să cadă șl 
fără să rupă schlurlle". a Primul concurs 
de patinaj artistic a fost organizat in An
glia în anul 1872, această disciplină spor
tivă bucurîndu-se de o deosebită populari
tate. Aoeasta șl explică faptul că pentru a 
putea fl prelungită perioada de activitate 
pe gheață, în 1876 a fost inaugurat, la 
Londra, primul patinoar artificial.

Romeo VIIARA

TELEX
BOX • Campionul european la 

categoria ușoară, italianul Joe 
Glbillsco, și-a pus titlul in joq. 
la Sassari, in fața șalan ger u lui 
său. Spaniolul Jose Antonio Gar
da. Glbillsco a repurtat victoria 
prin k.o., in repriza a 4-a.

HANDBAL • în prima zi • 
competiției internaționale mascu
line de la Szeged (Ungaria), se
lecționata Iugoslaviei a întrecut 
cu scorul de 35—17 (15—10) for
mația Bulgariei, iar reprezentati
va Poloniei a dispus cu 27—28 
(15—10) de echipa R.S.S. Ucrai
nene.

HOCHEI PE GHEATA O In 
med retur pentru turul II al 
„Cupei campionilor europeni" e- 
chlpa Dynamo Berlin a întrecut 
pe teren propriu, cu scorul da 
9—8, formația A.I.K. Stockholm, 
învingători ta primul joc cu 7—2, 
hochelștli suedezi s-au calificat 
pentru turul următor al compe
tiției.

PATINAJ • La Haga au înce
put Întrecerile tradiționalului 
concurs internațional dotat cu 
„Cupa Ennia". In proba indivi
duală masculină, după executa
rea „programului scurt", condu
ce Brian Boitano (S.U.A.), urmat 
de Igor Bobrin (U.R.S.S.) șl Jo
sef Sabovdk (Cehoslovada).

TENIS • în primul tur al tur
neului internațional de la Lon
dra, contind pentru „Marele Pre
miu — F.I.L.T.", campionul po
lonez Wojtek Fibak l-a eliminat 
cu 6—2, 3—8, 7—8 pe Mats Wl
lander, John McEnroe (S.U.A.) a 
dispus cu 7—5, 6—2 de Claudio 
Panatta (Italia), iar Henri Lecon
te (Franța) l-a tatrecut cu 6—2.
6— 4 pe Bruce Manson (S.U.A.).

TENIS DE MASA • La Usti 
nad Labem (Cehoslovada), In 
med pentru „Cupa ligii europe
ne". echipa Iugoslaviei a tatrecut 
cu 4—3 formația Cehoslovadei. In 
cea mal echilibrată partidă, Zo
ran KgUnld l-a învins cu 2—1 
(21—19, 26—22, 21—15) pe Jindrlch 
Pansky. Alte rezultate: Franța — 
U.R.S.S. 3—4; Suedia — Ungaria
7— 0; Anglia — Polonia 4—3; Da
nemarca — R.F. Germania 1—6.

TIE • Proba masculină de ar
mă standard (300 m) pe echipe 
din cadrul campionatelor mon
diale de la Caracas a fost rfștl- 
gată de selecționata U.R.S.S. oara 
a totalizat 4 542 p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat selecțlonatela 
S.U.A. — 4 488 șl Norvegiei — 
4 461 p.

MECIURI AMICALE
OLANDA — FRANȚA 1- J

• La Rotterdam, tn med ami
cal, echipa Franței a repurtat o 
frumoasă vittorle In fața selec
ționatei Olandei. Scor: 2—1 (1—1). 
Pentru olandezi a marcat Taha- 
mata (mln. 8). apoi Battiston a 
egalat (min. IZ), iar cu opt mit- 
nute înainte de finalul partidei 
francezii au Înscris punctul vic
toriei prin Platini. „A fost o vlo- 
torie meritată — menționează A- 
genția France Presse — dar care 
arată și faptul că echipa olan
deză, ca și In preliminarii c.M. 
’82, este In dedin de formă". In 
reprezentativa Franțd au evo
luat șl doi jucători de la Bor
deaux: Trăsor șl Țigana.
• La Schwerin, s-au intilnlt 

echipele olimpice ale R.D. Ger
mane șl Poloniei. Au Învins gaz
dele cu 4—1 (1—0).

• La Tokio, in al doilea med
Se care formația Cosmos din 

lew York l-a susținut ta Japo
nia, gazdele au fost Învinse cu 
1—0 (0—0), prin golul marcat de 
Chlnaglla. Cu acest prilej In for
mația americană a reintrat Franz 
Beckenbauer, care a mal jucat 
aid înainte de a fl la Hamburger 
S.V.

ALTE ȘTIRI
• Finala Cupei Scoției se va des

fășura între Glasgow Rangers șl 
Celtic Glasgow. în semifinale, 
Celtic a dlmlnat pe Dundee U- 
nited, iar Rangers pe Heart Mid
lothian.

• In C.E. de juniori (prelimi
narii), la Dublin: Irlanda — Is
landa 1—0 (în tur I—1).

• In etapa de duminică a cam
pionatului italian șl-a făcut re
intrarea internaționalul Roberto 
Bettega, revenit pe terenurile d« 
fotbal după o lungă absență da
torată unei acddentărl și, s« 
pare, formei slabe. Dovedln- 
du-se cel mal bun atacant de la 
Juventus (într-o concurență se
lectă. cu Rossl și Boniek), Bette
ga șl-a pus candidatura, se a- 
preciază, pentru titularizarea tn 
reprezentativa Italiei încă ta a- 
cest sezon.


