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TINERI Al ROMÂNIEI SOCIALISTE !
Fiți întotdeauna prezenți acolo unde țara are 

mai multă nevoie de voi I Răspundeți, printr-o 
activitate avintatâ, cu dăruire, minunatelor condiții 
de muncă și viață de care vă bucurați I Insușiți-vă 
cele mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii, con
cepția revoluționară despre lume a partidului nos
tru I Duceți mai departe, cu nestrămutată voință, 
făclia progresului, a socialismului și comunismului 
în România I

Din APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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In îiifîmpiniircd alegerilor pentru consiliile populare

Reportaj de sezon In „familia" luptătorilor

CÎȚI SPORTIVI, ATÎTEA AMBIȚII Șl SPERANȚE !...
UN REUȘIT FESTIVAL SPORTIV SĂTESC

LA ROSEȚII CĂLĂRAȘILOR

• Peste cîteva zile reîncep pregătirile O lai Cernea : 
„Am mare încredere in băieți lu 0 Ștefan Rusu așteaptă 
„lupta” cu zăpada și kilometrii... • Tinerii nu mai bat 

la poarta lotului, ci intră pe ea cu fruntea sus I

Nu încape nici o îndoială că 
între unitățile de invă$ămînt 
din județul Călărași, Școala 
generală din comuna Roseți face 
o notă distinctă în domeniul 
activității sportive, iată o con
firmare de dată recentă : par
ticiparea elevilor de aici la o 
mare acțiune sportivă de ma.iă 
dedicată alegerilor pentru con
siliile populare de la 21 no
iembrie, un festival sportiv 
sătesc, sub Însemnele „Dacia- 
dei ', susținut masiv (cu sute de 
reprezentanți ai școlii) de copii 
și pionieri.

„Inițiată la sugestia elevilor 
— ținea să remarce prof. Maria 
Rădaeanu, directoarea școlii — 
această frumoasă acțiune spor
tivă continuă, de fapt, alta, în
cheiată recent și răsplătită cu... 
nota 10 1 Este vorba de partici
parea la muncile agricole a e- 
levilor din clasele V—VIII în 
cadrul T.A.S. Roseți. cu rezul
tate deosebite — recoltarea car
tofilor dc pe 28 dc hectare, a 
morcovilor de pe alte 6 hecta
re precum și depănușarea po
rumbului pe o suprafață dc 42 
hectare și un beneficiu de 17 500 
lei. Suma va fi folosită pentru 
procurarea de material didac

Ieri, in campionatul de rugby, etapa a 11-a

ȘTIINȚA PETROȘANI CONFIRMĂ: 22-12 CU FARUL!
Etapa a Xl-a a campiona

tului de rugby, etapă de mij
loc dc săptămină, ar fi fost 
cu totul anonimă dacă n-ar fi 
existat surpriza de la Petro
șani (după „dușul rece" de pe 
„Steaua", Farul pare demora
lizată !) și prestația bună a 
studenților clujeni, gata-gata 
să invingă Steaua...

RAPID — POLITEHNICA 
IAȘI 3—3 (3—3). Joc foarte 
animat și cu numeroase situa
ții de marcare de ambele 
părți și un rezultat just, final
mente, care avantajează însă 
echipa in deplasare, cîșligă- 
toare a două puncte prețioase. 
Ieri oaspeții au fost dominați 
pentru că Rapidul joacă mai 
iute, mai agresiv. Inimoșii ra- 
pidiști erau chiar pe punctul 
de a cîștiga, dar Stănescu 
(min. 72 din l.p) și Sișiu 
(min. f!0 din drop) au pierdut 
ocazii rarisime, fără a mai 
vorbi de cîteva acțiuni legate 
ale înaintării. în care am reți
nut vigoarea lui Duțu, Ciocea- 
nu, Crdăreanu. De la Politeh
nica ieșeană așteptăm mai 
mult, pentru că echipa este 
solidă și bine construită pe 
înaintare, avînd totodată la 
grămadă un demi (Doroftci) 
realmente apt de a juca în- 
tr-o echipă reprezentativă. Au 
marcat din „pedepse", BĂLAN 
(pentru oaspeți), respectiv 
ȘIȘIU. A arbitrat : Gh. Huștiu,

R. C. GRIVIȚA ROȘIE - 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 9—0 (6—0). Ne-am fi aș
teptat la o partidă mai bună

PREMIEREA CAMPIONILOR MONDIALI LĂ MICRDMODELISM
Ieri, la sediul C.N.E.F.S. a 

avut loc o festivitate de pre
miere în cadrul căreia per
formerilor recentului campionat 
mondial de micromodele și 
antrenorilor acestora le-au 
fost înmînate Diplome de o- 
noare. în numele biroului Co- 
mltetit'ui Executiv al C.N.E.F.S. 
tovarășul general lt. Marin 

tic, inclusiv pentru sport, pre
cum și pentru efectuarea unei 
excursii documeniare, în va
canța de iarnă, cu participarea 
celor mai harnici elevi — la 
învățătură, in activități obștești 
șî, sc înțelese, la sport...**

Așadar, după ce au îndepli
nit o lăudabilă datorie patrio
tică, elevii din Roseții Călăra
șilor s-au reîntîlnit, Ia un fes
tival, pe terenurile și în sala 
de sport a școlii ; copii șî pio
nieri din toate clasele. Șl — 
nota bene — toate cadrele di
dactice. Cei doi profesori de 
specialitate, Dumitru Zardava 
și Doina Gelber, au fost in mă
sură să treacă în revistă pe 
toți cei care indrăgesc exerci
țiul fizic, un sport sau altul, 
fie că acesta se cheamă atle
tism, gimnastică, handbal, ci
clism sau oină. Nu vom insista 
asupra rezultatelor, fără o sem
nificație specială. Vom sub
linia însă faptul că, alături de 
sportivi dintre cei mal cunoscuți 
In școală — Lăcrămioara Ionescu

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

din partea a două echipe tine
re, adepte ale jocului deschis. 
Bucureștenii au marcat noro
cos in prima repriză un eseu 
prin ANTON, pe care BIDI- 
REL l-a transformat (urmarea 
unei bîlbiicli copilărești a lui 
Ioniță, în atac, care se încurcă, 
nu degajează, își deschide 
prost aripa Niță, urmarea : o 
grămadă la 5 m de butul ti
mișorean și eseul amintit al 
lui Anton care a urmărit cu 
insistență). Apoi jocul a că
zut complet pină cînd R. TU
DOR a izbutit transformarea 
unei l.p. (gratuite). La 9—0 
— încurajată — Grivița iese 
la... joc și-și manifestă supe-

Dimîtrîe CALLIMACHI

(Continuare In pag. 2—3)

Dragnea, președinte, i-a feli
citat călduros pe sportivii 
Aurel Morar, campion mon
dial, echipa campioană mon
dială formată din Aurel Mo
rar, Aurel Popa și Nicu Bez- 
man, precum și pe antrenorii 
Otto Hints și Gheorghe Chin
gă, care au contribuit la exem
plara lor pregătire.

întotdeauna ne-am simțit bi
ne în „familia" luptătorilor. De 
fiecare dată am găsit, cum se 
spune, ușile larg deschise. Oa
menii ne-au întimpinat — ca și 
acum — cu fețe senine, prie
tenește. Sinceritatea și modes
tia ne impresionează deopotri
vă aici, in lumea marilor cam
pioni pe care strălucirea meda
liilor i-a făcut mai puternici, 
mal cutezători, dar nu... vede
te ! E final de sezon ; a fost 
un an bun, cu titluri și lauri, 
cu un admirabil salt de calita
te... Trecem, insă, peste „bilan
țul Katowice", pentru că el 
este de-acum binecunoscut. 
Toamna trece ! Imoprtant este 
să vedem cum va fi la toam
na... viitoare! Chiar, cum va fi?

Ion Cernea, antrenor al lo
tului, cu ani in urmă (nu prea 
mulți !), campion mondial la 
Tampere, ne este primul inter
locutor : „Feste cîteva zile re
luăm pregătirile. Ne așteaptă 
marile examene preolimpice 
— campionatele europene de la 
Budapesta și cele mondiale de 
la Kiev. Trebuie să fie mai 
bine. Mai bine ca ia Katowice 
și, în orice caz, decît la Var
na. Nu va fi o iarnă de... va
canță. Nici primăvara. Am ma
re Încredere in băieți !“

Dispuți aprigi pentru balon in 
partida R.C. Grivița Rofie — 

Universitatea Timișoara

Foto : Dragoș NEAGU

0 verificare neconcludentă, cu evoluție necorespunzătoare

FOTBALIȘTII NOȘTRI INTRECUȚI CU 4-1 
DE ECHIPA R. D. GERMANE IN MECI AMICAL'
KARL-MARX-STADT, 17 

(prin telefon). Stadionul „Ernst 
Th&lmann" a găzduit întîlnirea 
amicală de fotbal dintre repre
zentativele R.D. Germane și 
României. La capătul celor 90 
de minute de joc, echipa gazdă 
a obținut victoria cu scorul de 
4—1 (2—0). Un scor prea se
ver dacă avem in vedere ra
portul de forțe de pe teren în 
cele două reprize, dar posibil 
în cele din urmă, prin marile 
erori săvirșite de fotbaliștii 
noștri, mai precis de către 
componenții apărării imediate 
și de portarul Moraru, vino
vat la golurile 8 și 4.

A fost, In general, un meci

Stăm de vorbă și cu cîțiva 
dintre „băieți". Ștefan* Rusu e 
numai zimbet Să fie oare, a- 
cum, pentru că micul Cornel 
— unul din cei trei copii al 
săi — a întrecut toți adversarii, 
parcă „înainte de limită" ? 
Campionul olimpic, mondial (2) 
șl european (4) și-a păstrat și 
forma și., verva (poate una o 
condiționează pe cealaltă ?) din 
întreg acest sezon : „Abia aș
tept să mă lupt «cu zăpada, cu 
kilometrii de alergare. Mă simt 
bine. Mal alea la gindul 
(să-l spun, să nu-1 spun ?) că 
s-ar putea să-mi văd împlinit 
un vis mal scump ca o meda
lie. acela de a candida la pri
mul loe in clasamentul celor 
mai buni 16 sportivi români 
al anului 1982. Ce ziceți ?...“

Cu figura lui de june-prim, 
constănțeanul Ion Draica, în 
spectaculoasă revenire de for
mă, mai ales la „mondiale",

Sîmbăta, la sala polivalentă din Reșița:

„TROFEUL SEMENICULUI“-UN INTERESANT 
SI ATRACTIV SPECTACOL DE GIMNASTICĂ
O Nadia Comăneci — în fața publicului reșițean 9 
Elita gimnasticii noastre susține un nou și dificil test 
£ Concursul pe aparate — o formulă care oferă șanse 

tuturor participanților
In bogata agendă competițio- 

nală a acestei toamne a apă
rut, iată, o întrecere inedită, 
dar cu atit mai interesantă. 
Folosind prezența la Reșița a 
loturilor reprezentative de gim
nastică ale țării noastre, an
gajate într-un concurs de ve
rificare a elementelor și com
binațiilor însușite in acest an, 
care urmează a fi incluse în 
exercițiile pentru viitoarele 
campionate mondiale, gazdele 
au avut interesanta idee de a 
organiza o întrecere pe apara
te dotată cu „Trofeul Semeni- 
cului". Așadar, o dispută ami
cală, dar cu atît mai mult pli
nă de interes, între cele mai 
bune gimnaste și cei mai buni 
gimnaștl ai țării, la finele că
reia „Trofeul Semeniculul" va 
fi decernat primilor clasați la 
fiecare aparat

Recentele medaliate la Balca
niada de la Istanbul, Minaela 
Slănuleț, Lavinia Agache, Eca- 
teiina Szabo, ca și Emilian Nl- 
cula, Dan Odorhean, Levente 
Molnar, clasați pe locul I la 

cu două reprize distincte. în 
prima parte a jocului, evoluția 
fotbaliștilor noștri a fost ne
satisfăcătoare. Totuși în min. 
20, Gabor a ratat o mare 
ocazie, șutind de la 8 m, 
în portarul ieșit in disperare 
de cauză. A fost, se poate 
spune, un moment psihologic 
pentru reprezentativa noastră, 
lipsită in această partidă și 
de aportul a patru dintre ti
tularii ei * Ștefănescu, Ungu- 
reanu, Țicieanu și Cămătaru. 
în continuate, echipa noastră 
primește două goluri, neneușind 
să se organizeze în apărare și 
să devină periculoasă ta poar
ta adversă.

Vasile Andrei ciftlgi meciul 
cu Ion Grigoraș (cat. 90 kg) 

Foto i Ion MIHĂICA
și-a încercaț — fără un rezultat 
decis — forțele cu Petre Dicta, 
firește la o categorie superio»-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pag. 2-3)

aparate în aceeași competiție* 
surorile Camelia și Simona 
Renciu, Oclavian Ionașlu și al ți 
reprezentanți de frunte ai gim
nasticii noastre vor fi prezențl 
la sala polivalentă din Reșița 
simbătă 20 noiembrie, la ora 
17,30, într-un spectacol care 
promite să fie aplaudat la sce- 
nă deschisă de inimosul și en
tuziastul public reșițean. Vor 
fi prezente cu exerciții demon
strative și cîteva protagoniste 
ale gimnasticii ritmice, printre 
cate Doina Stăiculescu șl Dori
na Cordoș.

Cu cel mal mare interes, 
nu ne îndoim, va fi urmărită 
multipla campioană olimpică *1 
mondială Nadia Comaneci, dare 
figurează, de asemenea, In pro
gram, cu exerciții demonstra
tive.

Acest atractiv spectacol da 
gimnastică este organizat da 
Consiliul municipal Reșița pen
tru educație fizică șl sport șf 
de asociația sportivă „Reducto- 
rul“ din localitate.

La reluare, jucătorii români,' 
acționează cu o mai mare de
cizie și cu un plus de clari
tate în acțiunile ofensive. Gra
ție prestației mai bune față 
de prima parte a meciului, tri
colorii au reușit reducerea 
scorului la 1—2, dar după a- 
ceea apar din nou greșelile 
personale, ale fundașilor și ala 
lui Moraru, contribuind la 
pierderea jocului la categori
cul scor de 1—4.

Meciul incepe cu acțiuni ale 
formației gazdă, dar primul

Eftimîe IONESCU

(Continuare In pag 2-3,'
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(% SECȚIA DE SCRIMĂ...

• O COINCIDENȚĂ...

e DEȘI...

NE-

, ca

de la 
de la

arbitraj, dar 
la atacarea 

oficialului e 
Atunci, jucă- 
au apărat —

© CINE-0 FI AVUT 
VOIE...

stupoare la Bucu-

...regulamentul jocului de 
volei prevede clar portul u- 
nui semn distinctiv pentru 
căpitanii de echipă, formațiile 
noastre divizionare nu respec
tă această prescripție. De ce 7 
Și, mai ales, de ce permite 
federația să se persiste în a- 
ceastă neregularitate 7

Rubricâ realizata de Radu TIMOFTE

form căreia cele două tribune 
care constituie tavanul se de
părtează sau se apropie în 
funcție de... temperatura at
mosferei l

...a făcut ca actualul șef al 
pîrtiilor din cadrul S.T.C. 
Brașov, Nae Iovici, să lucreze 
zi și noapte și să ducă la 
bun sfârșit lărgirea Pîrtiei Lu
pului exact într-o porțiune în 
care, din cauza gradului ridi
cat de periculozitate, își frac
tura piciorul, ca schior, cu 
22 de ani în urmă.

® CU O GAURĂ IN 
GARD...

DUBLA LEGITIMARE clarifica 
filiera de promovare a tine
relor e'emente dotate pentru 
sportul de performanța și 
constituie o modalitate de în- 
tr-ajutorane eficienta între sec
țiile puternice de seniori și 
cele specializate în depista
rea, selecționarea și forma
rea sportivilor de perspectiva. 
Juniorii cu calitâți de excepție 
au astfel posibilitatea de a 
se pregăti și evolua în echi
pe de seniori și, deci, de a 
progresa mai rapid pe drumul 
înaltei performanțe. Numai 
câ, uneori, lucrurile capâtâ 
aspecte bizare, așa cum ne 
semnalai recent, Dumitru Fur
nica, președintele CJ.E.F.S. 
Brașov. Din cauza faptului câ 
pe teritoriul județului Brașov, 
secțiile specializate în crește
rea tinerelor talente și-au 
scăzut simțitor producția in 
ultimii ani, marile cluburi bra
șovene își îndreaptă privirile 
(Șl AJUTORUL I) spre secții 
de copii și juniori din alte 
județe : Harghita, Covcsna, 
Prahova. Așa câ, pe la cîte 
un campionat național, Brașo
vul pierde titluri la copii și 
juniori în fața reprezentanți
lor din alte județe, aceștia 
din urmă concur! nd cu schiuri, 
bețe, echipament și cearâ o- 
ferite de Dinamo și A.S.A. 
din Brașov I Ar fi de dorit, 
deci, ca nu numai la Brașov 
și peste tot unde e cazul, sâ 
se facâ totul pentru ca du
bla legitimare sâ funcționeze 
•ficient numai pe teritoriu! 
aceluiași județ I Drumuri lungi 
mai puțin bâtute, economii de 
tot felul șl — nu In ultima 
insbemțâ — o problemâ de 
•tlcâ corect rezolvată.

In ciuda acelui 10—0 re
purtat de rugbyștil de la 
Farul cu R.C. Grivița Ro
șie, cîteva zeci de specta
tori constănțenl au inva
dat terenul, la sfârșitul 
partidei, pentru a se răfui 
cu arbitrul M. Vătui. Or 
îl fost, poate, unele „< 
pete de acuzare" la adresa 
manierei de ' ** * "
de aici pînă 
în hoardă a 
drum lung ! 
torli Farului 
nota bentf! — pe arbitrul 
Vătui, protejîndu-1 și con- 
ducîndu-1 pînă la cabina 
lor : nu de alta, dar și ca
bina oficialilor era... ase
diată ! După o săptămînă, 
Insă, 
reștl. La sfârșitul meciului 
cu Steaua, aceiași jucători 
au trecut, . EI ÎNȘIȘI, la 
atac împotriva spectatori
lor ! Și RAMIN VINO- 
VAȚI, chiar dacă o parte 
din public s-a manifestat 
în mod cu totul insultător 
la adresa oaspeților. Cu 
atît mai mult cu cît Gheor- 
ghe Dumitru a pornit să 
facă dreptate cu... ranga !

Ediția jubiliara a „Cupei anilor 1“ a arătat :

PERFORMANȚELE - SUB NIVELUL CERINȚELOR
' După demonstrat,ia de la 
Complexul cultural-sportiv
Tei, care a marcat, recent, 
momentul de bilanț în „Cupa 
anilor I", competiție aflată a- 
nul acesta la o ediție jubilia
ră (a 25-a) se desprind cîte
va concluzii asupra cărora 
factorii cu responsabilități și 
atribuții în domeniul sportului 
Studențesc din Capitală au 
prilejul să reflecteze.

încă de la ediția Inaugurală, 
în 1Q?E, această competiție a 
bobocilor șl-a propus să atra
gă marea masă a studenților 
care intră in facultăți, la prac
ticarea continuă, sistematică, 
a cxcrclțiilor fizice și sportu
lui. Aceasta a fost ideea care 
l-a călăuzit pe inițiatorul în
treceri, cont. Octavlau Bănă- 
țan. Sigur, în condițiile în 
care priita ediție a „Cupei 
anilor 1“ s-a desfășurat numai 
la o ramură de sport (vole
iul), organizarea întrecerilor 
n-a creat probleme prea difi
cile. Astăzi, competiția cu
prinde aproape o duzină de 
discipline, prioritate avînd a- 
tletismul, tenisul (de cimp și 
de masă), unele jocuri — fotba
lul, voleiul, baschetul și hand
balul, precum și șahul. A 
Sporit șî numărul cadrelor di
dactice de specialitate. în a- 
celași timp, institutele de în- 
ySțămînt superior din Capita
li dispun astăzi de o bază 
materială în măsură să cu
prindă mase largi de studenți 
în sport.

Așa ițind lucrurile, și exi- 
fențele față de „Cupa anilor 

“ trebuie să fie mult mai 
mari, pprnind de la o prezen
te masivă la stârtul etapei pe 
grupe. Or, din datele oferite 
de Comisia de rqșort a Con
siliului U.A.S.C. București re- 
zullă că ediția jubiliară (ca 
<1 preceucntefe, deaitfâl) n-a

...la semifinalele campiona
tului național individual și pe 
echipe de la Brașov au fost 
popicăresele reprezentînd ju
dețele Maramureș și Alba : 
Elisabcta Stănicică și Ligia 
Ncdeș au uitat legitimațiile 
acasă, iar Aurelia Gruiță a 
întîrziat o jumătate de oră de 
la competiție. Au participat 
la întreceri din... tribună. Pe 
cheltuiala cui ?

...de tabelele de scor 
sala de tenis de masă _ 
Stadionul Republicii, dlspărtute 
cu ocazia... renovărilor de 
după Universiadă 7 I In lipsa 
lor. de un an și jumătate, o- 
ficialii fac exerciții de ținere 
de minte, Iar normălele puneri 
de acord în privința scorurilor 
se fac cu voce tare. Șl asta 
e încă puțin pe lingă faptul 
că splendidul parchet al sălii 
este, în funcție de vreme, u- 
dat de apa pătrunsă prin ta
van : de vină ar fi, zice-se, 
soluția constructorului, con-

Conform unei măsuri din 1979 a M.E.I., unele echipe 
studențești treceau fie sub patronajul unor întreprinderi, 
sau al Centrului universitar București, or se desființau. 
Măsura a „subțiat", în continuare, performanța sportivă 
studențească. Dacă, bunăoară, cu 5—6 ani în urmă, 
I.E.F.S. avea două echipe (M 4-F) in Divizia A de bas
chet, acum fetele stnt pe ultimul loc, iar băieții... nu mai 
există ; dacă în anii *70— 73, Universitatea Timișoara ofe
rea lotului național de handbal pe Simona Arghir, Doina 
Furcoi, Doina Cojocaru, Constanța Petrovicl, Maria Bossi, 
Terezia Preda ș.a., și această echipă a dispărut ; dacă 
echipele de volei ale Universității București erau perma
nențe ale Diviziilor A, acum fetele fac naveta între A și 
B, iar băieții s-au „stabilizat" în B ; dacă la schi, repre
zentanții I.E.F.S. aspirau adesea la titluri naționale, la 
fel cu cei de la C.S.U. Pitești, acum el nu mai contează 
in această luptă, situații similare fiind in cazul biatlo- 
nlștilor de la C.S.U. Oradea sau al alpinilor de la C.S.U. 
Brașov și „U* Cluj-Napoca. Să fi scăzut, oare, potenția
lul sportiv al studenților ? Desigur, nu ! Numai că stu
denții nu mai beneficiază de acel cadru organizatoric 
avînd forța și capacitatea de a tnmănunchia și propulsa 
valorile universitare care, în consecință, preferă să ac
tiveze la cluburi sindicale, militare, meșteșugărești. Alte 
anomalii pe ruta performanței studențești : drept de joc 
în echipe studențești pentru sportivi cu locul de produc
ție în întreprinderi (de aici obligativitatea plătirii scoa
terilor din producție !) ; un singur om (inspectorul gene
ral Mircea Lovin), responsabil cu toate problemele spor
tului studențesc.

Sînt, toate, aspecte de fond care grevează performanța 
studențească, pînă nu de mult avînd o contribuție majoră 
Ia mișcarea sportivă românească.

înregistrat un progres ; de 
regulă aceleași colective se 
fac remarcate printr-o pre
zență corespunzătoare — In
stitutul politehnic, A.S.E., 
I.M.F., Institutul de construc
ții, Institutul agronomic ; bi
neînțeles se detașează I.E.F.S., 
nelipsit de la competițiile stu
dențești — in timp ce in res
tul institutelor participarea 
este mai mult simbolică — 
Artele șl Arhitectura, cu un 
coeficient sub 10 Ia sută.

Ceva mai mult, chiar colec
tive cu merite deosebite în 
angrenarea tineretului studios 
in competiție apar de multe 
ori descoperite : mulți studenți 
din primul an de facultate se 
prezintă in concursuri și com
petiții ca deprinderi motrice 
sub parametrii vîrstei ; nu 
știu să execute un exercițiu 
de marș sau să păstreze o ca
dență (!?!), «a să nu mai amin
tim de necunoașterea tehnicii 
de alergare sau a săriturii. 
Este de salutat, de aceea, o- 
rientarea unor colective de 
catedră care pun accent, la 
lecțiile de educație fizică cu 
anii I, pe trecerea normelor 
S.U.V.A. și inițierea studenți
lor in diferite ramuri de sport, 
în primul rînd în atletism. 
Țotooată, calendarele competi- 
ționale ale unor institute cu
prind tot mai multe acțiuni 
organizate pornind de la gru
pe, sub insemnele „Dacia- 
dei". Așadar, preocupări pen
tru a forma deprinderi motri
ce tuturor studențilar din anii 
I, prin lecțiile de educație 
fizică și prin activitățile com- 
petiționale. O astfel de preo
cupare se face simțită In 
munca unor responsabili de 
colective de catedră (Ion Opri- 
șescu, Miliai Tățăreseu, Octa
vian Băn&țan, Maria Șcrban), 
dar ea trebuie să fie prezen

<■

$

...a C.S.Ș. „Energia" Bucu
rești a devenit pepiniera du
hului Dinamo, întrucit, din 
campionatul următor, in echi
pa de floretă fete a clubului 
din șos. Ștefan cel Mare, vor 
evolua tinerele Georgeta Beca 
șl Cornelia Chelaru, în vîrstă 
de 17 ani. împreună cu ele 
trece la Dinamo și antrenorul 
lor, R. Pellegrini.

... a fost înlocuită impozanta 
poartă de fier a stadionului 
Metalul, din București (car
tierul Pantelimon), duminică, 
cu ocazia concursului de mc- 
tocros. Cu atît mai nefericită 
ideea, cu cit acțiunea a con
stituit o reluare bucureșteană 
după 20 de ani, șl s-a bucu
rat de un mare succes de pu
blic. Felicitări, dar cuvenita... 
amendă 1

tă peste tot. Fiindcă numai 
așa se va ajunge la Îndepli
nirea dezideratului care în
cununează activitatea sportivă 
de masă — promovarea in 
sfera performanței, in cele 29 
de secții pc ramură de sport 
cite cupiind cele 6 cluburi 
universitare bucurcștene. Cit 
de convingătoare ar fi o ase
menea acțiune, dacă — așa 
cum s-a preconizat, cu ani in 
urmă, de către Ministerul 
Educației și fnvățămintului, 
C.N.E.F.S. și l.A.S.C.R. — fie
care cadru universitar s-ar 
strădui să descopere și să 
modeleze cel puțin un student 
pentru performanță.

Stă în capacitatea cadrelor 
didactice, din Centrul univer
sitar București, care numără 
foarte mulți foști sportivi de 
mare performanță, să realize
ze un asemenea salt valoric. 
Alexandru Bizini (atletism), 
Sonia levan, Elena Lcuș- 
tean, Elena Dobrovolschi-Fodor 
(gimnastică), Gh. Ola, (fotbal, 
M. Stoian (box), I. Hnat, Aurora 
Leonic, Olimpiu Nodca (hand
bal), R. Cliiriac, M. Lconiuc, C. 
Fugigi (rugby), Margareta 
Pruncu (baschet), T. Bălan, 
I. Bulugioiu (sporturi nautice), 
iată doar cîteva din gloriile 
de ieri ale mișcării noastre 
sportive și care — pornind de 
la activitățile sportive de 
masă, întrecerile pentru 
„Cupa anilor I“, cele din ca
drul campionatelor republica
ne universitare, unele între
ceri tradiționale („Cupa An
gliei Saligny", „Cupa dr. Carol 
Davila “ ș.a.) — vor fi in mă
sură, colaborînd strîns cu A- 
sociațiile studenților comu
niști, să ajungă Ia o aseme
nea necesară împlinire !

Tiberiu STAMA
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FRUMOASA DRUMEȚIE ȘCOLARĂ...
La Predeal,' din trenul 

„Cursă de persoane", de ia ora 
9,45, au coborît 1 253 de elevi 
bucutcșteni. E duminică, e 
toamr.ă splendidă la munte și 
în ci te va minute peroanele 
s-au golit — toată lumea a 
pornit către înălțimi ! Elevii 
Școlii generale nr. 117 din 
cartierul Militari, grup masiv, 
au ales ca punct de popas și 
recreare cabana „Trei brazi". 
Cei de la Liceul industrial nr. 
22 au un traseu ceva mai 
complicat, mai la obiect, res
ponsabila grupului fiind pro
fesoara de... geografie Vasilica 
Ștefănescu. De la Ploiești 
s-a „atașat" un vagon cu e- 
levi de la Școala generală nr. 
24 (conducătorul expediției — 
profesorul de educație fizică 
Doru Busuioccanu). Ceva mai 
„munteni", ei au pornit-o că
tre Susai — se are in vedere 
(normal !) și o plimbare cu 
telcscaunul... Vasile TOFAN

CAMPIONATUL DE RUGBY, ETAPA A 11-a
(Urmare din pag. 1)

ri ori taica așteptată ; am re
ținut percuțiile lui Stroe și 
V. Vlail, ca și acuratețea in 
joc a lui Țuică, C. Tudor și 
foarte tinărului Mlrea. De 
la oaspeți — la a treia depla
sare consecutivă în opt zile 
(ce tragere la sorți o mai fi 
și asta ?) — i-am remarcat pe 
mereu tinerii Coniănici ți Pe
ter. Arbitrul Gh. Voinca — 
Buzău — pentru noi în... pre
mieră — o premieră ratată !

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
FARUL CONSTANȚA 22—12 
(12—6). Gazdele în creștere 
de formă — animate de Bucos 
— ambiționat de a învinge... 
fosta lui echipă —, au făcut o 
partidă foarte bună, dominînd 
clar momentele fixe ale jocu
lui (grămezi și tușe) și folo
sind baloanele cu luciditate au 
înscria trei eseuri orin FI. 
DUMITRU, ORTELECAN și 
BUCAN, BUCOS rotunjind 
scorul prin 2 transf. -Ț- diop + 
l.p. De la oaspeți a înscris 
BEZUSCU — 3 l.p. + drop. în 
spiritul jocului, arbitrajul bun 
al lui Paul Soare (București). 
Partida spectaculoasă a plăcut 
mult celor peste 1 000 de stu
denți care au încurajat tot 
timpul, cu sportivitate, echipa 
Institutul de mine. (Em. NEA- 
GOE, coresp.)

DINAMO — C. S. M. SIBIU 
31—13 (12—4). Partidă real
mente interesantă : Joc des
chis, eseuri de o parte și de 
alta, tendință spre „aerisirea" 
fazelor a campionilor, respec
tiv o remarcabilă prezență, în 
orice situație, a oaspeților. 
Victoria dinamoviștilor — lip
siți ieri de aportul lui Enciu 
Stoica, suferind — nu a stat 
o clipă în cumpănă, însă și așa 
evoluția curajoasă a sibieni- 
lor, veni ți în Capitală să joa
ce, se cere subliniată. Citeva 
evidențieri : Dărăban, Paras- 
chiv, Caiagea, Vereș, Aldea 
(D), Zamfir, Săracu, Bechcș, 
Amariei, Negru (C.S.M.). Rea
lizatori : CARAGEA, PAKAS- 
CHIV, Fl. IONESCU, I. CON
STANTIN — eseuri, ultimul 
mai punetînd din trei lovituri 
de pedeapsă șl tot atîtea trans
formări, pentru gazde, NE

• JUCAȚI DIN TIMP NUME
RELE PREFERATE ! Agențiile 
Loto-Pronosport stnt in plină 
vînzare a biletelor pentru tra
gerea specială Loto l de dumi
nică 21 noiembrie 1982, care oferă 
partlclpanțllor șanse multiple de 
a obține autoturisme „Dada 
1300“, mari sume de bani varia
bile și fixe și excursii peste ho
tare. Se reamintește că vor fl 
efectuate 7 extrageri In 8 faze, 
cu un total de 32 de numere.

Urmărim pînă aproape de 
cabana Vinătorilcr grupul de 
elevi de la Școala generală nr. 
117, unitate de îr.vățămint cu 
peste 4 090 de copii, cu un di
rector — profesorul de limba 
română Paul Popescu — spri
jinitor permanent și activ al 
sportului. E cea mai organi
zată coloană de mlni-excursio- 
niști. La ieșirea din Predeal, 
o scuită haltă de ajustare și... 
o fotografie pentru ziarul 
„Sportul" • Cum e in dru
meție ? • Bucurie 1 Cunoaș
tem traseul pe dinafară, il 
parcurgem Ia fiecare sfirșit dc 
săptămină, dar — asta e — 
ne-ara îndrăgostit de munte 1...

Un fluier scurt și coloana 
s-a pus în mișcare. In frun
te, la prepriu și la figurat, 
profesorul de educație fizică 
Doru Dinulescu...
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GRU — două eseuri, AMA
RIEI — l.p. și transformare. 
Arbitrul constănțean Vasile 
Chirondojan a onorat, din nou 
— printr-o bună prestație — 
apariția sa în București.

R.C. SFORTUL STUDEN
ȚESC — RULMENTUL BÎR- 
LAD 22—7 (19—0). în fine, ca
litățile acestui mult cîntat XV 
al studenților bucureșteni au 
fost în mare măsură valorifi
cate și concretizate într-o vic
torie de necontestat. Echipa 
bucureșteană a jucat, mal cu 
seamă în priima repriză, dezin
volt, sigur, vivace. Iar dacă ea 
merită lăudată în întregul ei, 
o subliniere în plus se cuvine 
hărniciei șl talentatei linii a 
treia : Covaci — Gurămare — 
FI. Atanasiu. De partea cealal
tă, subliniem replica dîrză .de 
după pauză. Au punctat : CO
JOCARU — eseu drop -|- 
l.p. 4- transf., CHICIU și GU- 
RĂMARE — cite un eseu; res
pectiv HODORCA — eseu, 
HARNAGEA — drop. Arbi
trajul lui C. Stanca — Con
stanța — foarte bun.

POLITEHNICA 16 FEBRUA
RIE CLUJ-NAPOCA — STEA
UA 7—9 (3—3). Clujenii au 
trecut pe lingă o meritată vic
torie 1 Ei au condus cu 7—3 
pînă în prleungiri, clnd CODOI 
a marcat un eseu transformat 
tot de el. Au mal punctat : 
RACEANU — eseu și l.p., res
pectiv ALEXANDRU — l.p. A 
condus Șt Manea (Sibiu). (Ol. 
LAZAR, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE — GLORIA P.T.T. A- 
R1D 16—9 (7—3). Med domi
nat de gazde, dar replica oas
peților a fost dîrză. Au înscris 
pentru învingători : ISTRATE 
și VLADILA — cîte o încer
care, TÎRNYANCEV — 2 Lp. 
ți o transformare ; respectiv 
DUMITRU — eseu, LECA — 
l.p. + transf. și DOMOKOS — 
transformare. Arbitru : Gh. 
Bănceanu (București). (A. CRI- 
ȘAN, coresp.)
• Ia clasament : 1. DINAMO 

— 31 p. 2. Steaua — 31 p. 3. 
Farul — 28 p. 4. Știința Petro
șani 26 p. 5. Știința Cemln 
Bala Mare 23 p etc.
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ADMINISTRAȚIA Df STAT LOTO PR0N0SP0R1
Nu ocoliți prilejul de a vă nu
măra șl dv. printre marii cîști- 
gătorl 1
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN
17 NOIEMBRIE, Extragerea I : 39
18 19 8 36 6 ; extragerea a n-a : 
37 1 34 38 43 29. Fond total de 
dștiguri : 1.191.279 lei, din care 
292.833 lei, report la cat. 1.

• CIȘTIGURI 
CEPȚIONALE 
DIN 7 NOIEMB 
rtantă 100% —■ 
da 1300“ șl 1 
17.500 lei ; cat. 
a 13.672 lei sau 
cursie de 2 loci 
R.P. Polonă — 
rența In nume;
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f: SILVANIA-STEAUA 3-2!
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MARE —
1—3 (6,

n set dș- 
lârenil au 
slab, fiind 
— evident 
iță, cu un 
,at. Princi

palele atuurl ale învingătorilor : 
blocajul, mobilitatea în teren, e- 
ficacitatea atacului. S-au remar
cat : Slghiartău și Covaci de Ia 
gazde, Hînda, Dragu șl Crișan, de 
la oaspeți. Au arbitrat : C. Ion 
din București șl E. Mcndel din 
Sibiu (A. CRIȘAN, coresp.).

SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI 
— STEAUA 3—2 (—8, 8, 5, —12, 
12). Peste 1000 spectatori au încu
rajat cu frenezie echipa gazdă 
angajată în acest meci derby al 
etapei disputat timp de două ore 
șl 15 minute. Victorie absolut 
meritată. Cu mal multă atenție 
gazdele puteau clștiga setul 4 și 
ar fi fost scor final de 3—1. Stea
ua a Început bine dar a pierdut 
mal ales din cauza preluărilor 
greșite, a jocului slab din linia 
a doua. Cei mal buni : Mășcășan, 
Tutovan, Ghlc (Silvania), Bădiță, 
Pralea, lonescu (Steaua). Au ar
bitrat : V. Chloreanu, M. Herta 
ambii din Cluj-Napoca. (Marin 
ștefan, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—3 (—«, —0, —7).
Med fără Istoric, după cum arată 
și scorul. Cel mal buni : Dumă- 
noiu, Căta-Chițlga, Gîrleanu (Di
namo), Șteflea, Dumitru. Au ar
bitrat Gh. Clutacu din Iași șl 
I. Stoica din Bacău (I. MIN- 
DRESCU, coresp.).

CARPAȚI RM. VILCEA — 
C.S.U. ALUMINA ORADEA 3—2 
(—8, 0, —5, 3. 10). vncenll au 
muncit din greu pentru victorie 
pe care au obținut-o deși au 
fost conduși de două ori. S-au 
evidențiat : B. Dumitrescu, Coa
ma de la gazde, Manole $1 Todo- 
ran de la oaspeți. Au arbitrat : 
A. Dragomir, V. Vrăjescu, ambii 
din București (P. GEORNOIU, 
coresp.).

• în med restanță, din Divizia 
„A" (feminină) FARUL CON
STANȚA — DINAMO BUCUREȘTI 
2—3 (4, 10, —7, —3, —10).

I O ACȚIUNE UTILĂ CARE TREBUIE CONTINUATĂ

DIN DIVIZIA SECUNDĂ
campiona- 
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H Cons- 
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Timișoara 
ova 3—1,
Mureș — 

3—1, Tex- 
Olimpia O- 
CULIN, se- 
I.P.G. Plo

iești—Sportacus Brăila 3—0,
A.S.A. Buzău — PECO Ploiești 
3—0, Relonul Săvinești — I.O.R. 
Buc. 3—1, Viitorul Bacău — 
Tractorul II Brașov 3—2 ; se
ria a II-a : Metalul Hunedoara
— Electra Buc. 3—0, Rapid 
Buc. — Steaua II Buc. 1—3, 
SARO Tirgoviște — I.C.M. Ca
ransebeș 1—3 (I), Vulcan Buc.
— Delta Tulcea 1—3 ; seria a 
IlI-a : A.S.A. Sibiu — Oțelul 
Oraș dr. P. Groza 3—0, Voința 
Zalău — Voința Beiuș 3—0. 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș
— „U“ Cluj-Napoca 3—0, Vo
ința Alba Iulia — Politehnica 
Timișoara 0—3.

Corespondenți : N. Mateescu, x 
Gh. Lazăr, O. Guțu, A. Szabo, 
I. Doniuța, I. lonescu, Șl. Gur
gui, C. Crețu, N. Magda. I. 
Iancu, Tr. Enache, O. Bălteanu, 
M. Avanu, M. Macovei.
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Re stadionul Republicii din Ca- . 
pitalâ, a avut loc, marți, un 
meci-test între două selecționate 
de jucători tineri, sub 21 de ani, 
care activează în Diviziile „A“ șl 
„B“. S-au aflat, de fapt, față-n 
față a doua echipă de tineret a 
țârii, alcătuită, în cea mal mare 
parte, din jucători divizionari „A: 
Girjoabă (Sportul studențesc) — 
Jenei (A.S.A.), Belodedici 
(Steaua), Tătăran (F.C. Baia Ma
re), Bălan (F.C.M. Brașov) — 
Paveliuc șl Gheorghiu (ambii 
Politehnica Iași), O. Grigore (Pe
trolul Ploiești) — Lăcătuș (F.C.M. 
Brașov), Bolba (Olimpia Satu 
Mare), Cașuba (C.S.M. Suceava), 
plus niescu (Sportul studențesc) 
șl Dumltreasa (Corvlnul), care au 
jucat în repriza secundă - si o 
selecționată de „B", care a avut 
mai mult timp inițiativa pe par
cursul celor 90 de minute : Cîr- 
lau (Ind. sîrmel) — Comănescu 
(C.S.M. Borzești), Costln (Pro
gresul-Vulcan), Negoiță (Dună
rea — C.S.U.), Epure (C.S. Boto
șani) — Gafencu (C.S.M. Sucea
va), Nlță (Metalul București), Gr. 
Moldovan (Metalurgistul Cuglr) 
— Gh. Mureșan (Olimpia S. 
Mare), Steop (Delta Tulcea), Vu
ia (U.T.A.), din minutul 46 mal 
intrînd in Joc V. Moldovan (F.C. 
Baia Mare), Farkas (Autobuzul 
București), Popa (Precizia Săce- 
le), Cabal (înfrățirea Oradea) șl 
Olteanu (Mecanică fină).

Evoluția celor 29 de jucători a 
fost urmărită de clțiva tehnicieni 
cunoscuți, cărora le-am solicitat 
opinia despre trial, despre calită
țile Jucătorilor convocațl, acțiu
nea avînd drept scop DESCOPE
RIREA ACELOR JUCĂTORI TI
NERI CARE ÎNDREPTĂȚESC 
SPERANȚE PENTRU A FI PRO
MOVAȚI ÎN LOTUL DE TINE
RET,

„B“-UL A DAT O REPLICĂ 
PUTERNICA

Ludovic SATMA- 
REANU î „Trial U- 
tll, pentru că am 
putut revedea ju- 
cînd o parte din 
jucătorii de rezervă 
al echipei noastre 
de tineret, care, ori 
joacă, ori nu joa
că, din diferite mo
tive, Ia cluburile 
lor. Pentru prima 
dată s-a alcătuit șl 
o selecționată de

tineret a Diviziei „B" șl lată că,
Ia prima el apariție, ea a dat o

Un sondaj de opinii, la care răspund 6 cunoscuți tehnicieni

FESTIVAL SPORTIV SĂTESC
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Ia handbal, 
șl Constan- 
Paul Bancu 

1 și juniorii 
va va alcă- 
îb culorile 
ilar din Că- 
i se afirme 
ui ’nseamnă 
plecare. Vor 
pe clase șl 

: acțiuni, în

scrise în calendarul asociației 
sportive și care vor marca pre
zența copiilor și pionierilor din 
Roseți în întrecerile etapei de 
Iarnă a „Dacladei".

In vederea acestor Întreceri 
pregătirile sînt în toi ; la sa
nie, tenis de masă, șah, cei din 
Roseți vor să fie printre pri
mii pe județ ! La concurentă cu 
elevi din alte comune călărășe- 
ne, din Cuza Vodă și Grădiș
tea, din Ciocănești și Perișo- 
ru...

I IERI IN „CUPA ROMÂNIEI**

Iîn etapa disputată ieri în „Cupa 
României", oompetlțle ce se des
fășoară «ub egida „Dacladei", 
Is-au înregistrat următoarele re

zultate : Chimia Brazi — Unirea 
Alexandria 1—0 (1—0), Carpațl 
Sinaia — Tractorul Brașov 0—1 

1(0—1), Sportul muncitoresc Cara
cal — I.P. Aluminiu Slatina 2—0 
(2—0), Minerul Moldova Nouă — 
C.F.R. Victoria Caransebeș 2—0 

1(1—0), Metalul Rădăuți — C.S.
Botoșani 2—1 (2—0), Mureșul Lu
duș — „U“ Cluj-Napoca 1—2
(1—1), Metalul Sighișoara — Car- 

Ipațl Mîrșa 5—4 după lovituri de 
la 11 m, Silvana Cehu' Sllvanlel 
— C.F.R. Cluj-Napoca 1—0 (1—0), 
Auto Timișoara — Vulturii IURT I Lugoj 3—0 (0—0, 0—0), Celuloza
P. Neamț — C.S.M. Borzești 6—5 
după lovituri de la 11 m. Portul 
Constanța — F.C.M. Progresul 

I Brăila 4—2 (0—1, 2—2), Letea Ba
cău — Dunărea C.S.U. Galați 1—0 
(0—0), Unirea Slobozia — Progre
sul Vulcan București 0—2 (0—2), 

I Minerul Anlnoasa — Șoimii
Strungul Llpova 2—4 după lovi
turi de la 11 m.
• ROMANIA — UNGARIA (JU- 

INIORI ’84) 1—0 (0—0). Partida s-a 
disputat la Oradea. A înscris 
Sabău (min. 75, din 11 m). (I. 
GHIȘA, coresp.).

ITAJ DE SEZON ÎN
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90 kg. Stăm 
li credem cu 
'a mai spune 
3 mari întîl- 
!, inclusiv la 
ocamdată, în- 
intrenorl, oa- 
are il prețu
it spun, mai 

irect, să vadă 
il de kllogra- 
rformanță as- 
e mult și nl- 
irtat. O spun 
tru alții. Pen- 
-n, de exem- 
ine dotat, un

talent deosebit, dar care tre
buie să muncească mai mult, să 
asculte de cei care trebuia să 
asculte și să se împace cu... 
disciplină. Cînd n-o face, a vă
zut cam ce se întîmplă !

Astăzi, Vasilc Andrei, „omul 
nr. 1” (deocamdată) la 90 kg, 
nu prea are adversari pe mă
sură. Dar știe că la anul va 
avea ; pe cei mai tari din Eu
ropa, pe cei mai tari din lume. 
Ne spune că „argintul1- de la 
Katowice l-a stimulat mai mult 
decît credem și va căuta să fie 
printre primii, dacă nu primul, 
in pregătirea de iarnă, atît de 
importantă și pentru medaliile 
de la anul și pentru turneul 
olimpic de la Los Angeles.

replică puternică unor jucători 
divizionari „A". Eu i-am remar
cat pe Gafencu, Iliescu, Belode- 
dici, Jenei și Epure“.

LA UNII JUCĂTORI SE OB
SERVĂ LIPSA DE MECIURI

Leonid ANTOHI: 
„Foarte Interesant 
ml s-a părut faptul 
că cel care joacă 
tot timpul la clubu
rile lor au evoluat 
bine și în partida 
de astăzi. Șl la cei
lalți se disting des
tule calități, dar se 
observă clar lipsa 
de jocuri. între ce
le două selecționate 
n-a existat o dife

rență pronunțată, în schimb se 
poate observa că în seriile I șl 
a IlI-a ale Diviziei „B“ se acor
dă o atenție mai mare jucători
lor tineri. Tătăran, Paveliuc, Gri
gore, Iliescu, Epure, Cașuba, Co
mănescu șl Gafencu ml s-au pă
rut a fi cei mal înzestrați. în 
orice caz, astfel de acțiuni-trial 
ar trebui să se mai organizeze, 
pentru a se evidenția cît mal 
pregnant potențialul speranțelor 
fotbalului nostru. Știu eu, poate 
că si la »C“ se află talente care 
așteaptă să fie remarcate șl cui 
ar strica un alt meci-test între 
selecționate ale eșalonului III 7“

SELECȚIA TREBUIE 
CONTINUATA

Paul POPESCU : 
„Acțiune binevenită 
deși ne aflăm spre 
sfîrșitul sezonului. 
Au fost convocațl 
Jucători cu reale 
calități din eșalonul 
secund, dar această 
selecție nu țrebuie 
întreruptă, iar cel 
care vor fi reținuți 
ar fl Indicat să sus
țină meciuri pentru 
a ciștlga, dt de elf,

ca omogenizare. Remarcațll mei 
de la selecționata Diviziei „B" : 
Epure, Gafencu, Vuia, Steop, iar 
de la lotul de tineret n — Ilies
cu, Belodedici, Tătăran șl Ca; 
tuba".

O NOTA BUNA PENTRU 
DISCIPLINA

S-A PORNIT DE LA IDEEA 
POSTURILOR DEFICITARE...

NfORriEAîA
TRAGERII EX- 
PBONOEXPRES 

E. Cat. 1 : 1 va- 
lutoturism „Da- 
îriantă 25% a

3 variante 100% 
i» alegere o ex- 
l în U.R.S.S. sau 
U.R.S.S. șl dlfe- 
r și 6 variante

25% a 3.418 lei ; cat. 3 : 15,25 a 
4.034 lei ; cat. 4 : 77 a 790 lei ; 
cat. 5 : 208,75 a 295 lei ; cat. 6 : 
6.662 a 40 lei. Cat. A : 1 variantă 
25% — autoturism „Dacia 1300“; 
cat. B : 26,50 variante a 3.499 lei ; 
cat. C : 63,50 a 1.281 lei ; cat. D : 
3.153,50 a 60 lei. Autoturismele 
„Dacia 1300“ au fost cîștlgate de: 
ANTON LĂCĂTUȘ din comuna 
Cetate, jud. Bistrița-Năsăud și 
respectiv ELENA STOLNICEANU 
din Iași.

Ion CÎRCIUMA- 
RESCU : „o acți
une de real folos, 
un început eare tre
buie să continue. 
Deși au avut o oa
recare reținere, pen
tru unii a existat 
chiar tracul de a 
juca în Capitală, 
această selecție șl^a 
atins scopul. încă o 
dată se poate spu
ne că eșalonul se

cund dispune de elemente va
loroase, capabile oricînd să facă 
față rigorilor Diviziei „A". De la 
selecționata „B“ 11 remarc pe Ga
fencu — un inspirat conducător 
de joc, cu o bună orientare în 
teren, simțind jocul. Ml-a plăcut, 
de asemenea, fundașul Comânes- 
cu — capabil să participe la 
ambele faze. Iar de la lotul II 
remarc pe Belodedici, remarca
bil prin plasamentul său, cu In
tervenții simple șl eficiente șl E- 
pure, de la Botoșani, o notă 
bună pentru disciplină In zilele 
Selecției șl în teren".

VERDICTE DUPĂ O SUITĂ 
DE VERIFICĂRI

Nicolae OAIDA : 
„O acțiune bineve
nită, care continuă 
unele selecții ante
rioare. Această idee 
a federației trebuie 
să aibă continuita
te prin selecții cît 
mal dese pentru ja 
se putea bine apre
cia un jucător. Du
pă o repriză sau 
chiar un meci este 
insuficient, Iar ima

ginea reală a calităților lor nu 
se poate contura declt după două 
sau chiar trei testări. Am urmă
rit, In mod special, atacanțli. 
Dintre cel prezențl, un plus pu
tem pune în dreptul Iul Gafencu, 
Steop șl Vuia. M-a decepționat 
Bolba, iar speranțele puse tri 
Cașuba au fost anulate chiar de 
el prin jocul individualist, el frî- 
nînd multe acțiuni. Dintre cei
lalți 11 remarc pe Epure, Costln, 
Comănescu, Tătăran șl Belode
dici".

Cornel DRAGU- 
șin : „Am organi
zat acest meci-test 
pornind de la con
cluziile sezonului, 
de la necesitatea a- 
coperirii posturilor 
deficitare. Au fost 
convocațl jucători 
pe baza următoare
lor criterii: 1. „can
gurii" bronzului din 
Australia care evo
luează acum în

.,B" ; 2. cei care au trecut, un an 
sau doi, pe la loturile de juniori; 
3. juăctorii cu cel puțin șapte 
meciuri -susținute în Divizia „B“. 
Dintre aceștia am găsit doar 23 
in cele trei serii, o dovadă eloc
ventă a... bătrîncții eșalonului se
cund. Am văzut, în acest meci, 
în total 29 de jucători și, ca an
trenor al lotului de tineret, pot 
spune că mă așteptam la mai 
mult. L-am remarcat îndeosebi 
pe botoșeneanul Epure. Alții, ca 
Gheorghiu, Belodedici, Jenei, Lă
cătuș, Gafencu, Comă: eseu cji 
Steop, bine pregătiți la echipele 
lor, au frumoase perspective de 
progres. Și fac aceste aprecieri 
gindindu-mă tot timpul la valoa
rea adversarilor pe care-i vom 
lntilni în campionatul european, 
la rostul echipei de tineret, ace
la de a pregăti jucători de valoare 
pentru prima selecționată a țării. 
Or, priviți prin această prismă, 
cei convocați au rămas, totuși, 
datori. Vom continua însă să fa
cem si alte trialuri, pentru că e 
bine să știm exact pe ce putem 
conta, ce ne pot oferi eșaloanele 
Inferioare".

Prea multe lucruri, pe lingă 
Cele spuse de antrenorul federal 
Cornel Drăgușin, nu credem că 
mai putem spune. Ele se pot 
constitui în concluzii semnifica
tive pe marginea partidei-test 
dintre cele două selecționate, ac
țiune care — cum subliniază și 
antrenorii investigați — trebuie 
să continue, în folosul aducerii fn 
prim-plan a unor talente care 
nu evoluează, totuși, pe prima 
scenă, dar care, bine pregătite, 
pol da replici de valoare.

Laurentiu DUMITRESCU 
Adrian VASILESCU

0 VERIFICARE NECONCLUDENTĂ
(Urmare din pag. 1)

șut spre poartă, va fi acela al 
lui Boloni, de la aproximativ 
25 m. După circa 10 minute, 
feste rindul lui Dorner să în
cerce vigilenta lui Moraru, 
însă mingea expediată de e- 
cesta la o lovitură liberă, va 
trece peste bara transversală, 
în min. 20, se petrece marea 
ocazie a tricolorilor, de care 
amintdam mai sus : Bălăci s-a 
apropiat amenințător de ca
reul advers, i-a „pus" perfect 
mingea lui Gabor la picioare, 
care, de la numai 8 m, com
plet singur, a șutat greșit în 
portarul Rudwaleit. Un minut 
mai tîrziu, acțiune Bălăci — Ra
du II, Bălăci, și ultimul reia, din 
săritură și din dezechilibru, cu 
capul, imprecis. în min. 31 se 
înregistrează deschiderea sco
rului : Richter demarează pe 
partea dreapiă, centrează, ne- 
stingheril, pe partea opusă și 
KUIIN reia din voleu, din col-

n

„FAMILIA" LUPTĂTORILOR
Doi antrenori care ar merita 

mai mult decît aceste cîteva 
rînduri : Virgil Gheraslm din 
Rădăuți, primul maestru al lui 
Ștefan Rusu și al altor cam
pioni, și Constantin Ofițerescu 
din Constanța, antrenorul lui 
Draica șl primul îndrumător, și 
el, al multor alțî performeri. 
Ne spun — ce angajament fru
mos ! — că și anul viitor vor 
da lotului național tineri bine 
pregătiți, care să... pună pe 
gindurl mulțl titulari.

Vrem să știm cine se află, 
la ora actuală, in această lun
gă și grea cursă a pregătirilor 
de iarnă. Ne adresăm tot an
trenorului Ion Cernea și pen
tru că în acea zi el sărbăto
rea, împreună cu Dumitru Cuc, 
cucerirea de către clubul Di
namo a celui de al 32-lea loc I 
in întrecerile republicane pe 
echipe ! Notăm pentru început: 
„schimbul de mîine" confirmă 
— cei mai buni în 1932 : 
Gheorghe Savu, Sorin Herțea, 
Anton Arghira, Ion Grigoraș... 
Intră în vederi pentru „lotul 
mare" și Mircea Huțuleac și 
Gheorghe Lavric. Revine Ion 

I Tecuceanu (un posibil duel cu

Ștefan Negrișan ?). La celelalte 
categorii, cite 2—3 candidați de 
valoare apropiată. Ceea ce este 
foartg bine. Dacă n-ar fi, încă, 
acel statu-quo de la 48 kg și 
plus 100 kg. La 48 kg poate 
că pînă la urmă va învinge 
ambiția lui Constantin Alexan
dru ! La 57 kg — Nicolae Zam
fir, Clim Filipov și Gheorghe 
Lavric, la 62 kg — doi tineri 
talentați, • dar încă neexperi- 
mentați : Constantin Uță și
Gheorghe Savu, la 74 kg un 
contracandidat pentru Rusu 
(Costel Boală), la 82 kg Ion 
Draica va trebui Să reziste a- 
saltului tineresc al lui Sorin 
Herțea și ambiției de afirmare 
a lui Gheorghe Glonț.

Să ne oprim aici. Nu fără a 
aminti că, în afara lui Cons
tantin Alexandru, la cluburi se 
vor mai afla in pregătire o se
rie de alți luptători valoroși — 
George Dimitriu, Gheorghe 
Ciobotaru, Aurel Glonț, Dinu 
Obrogea...

Cîți sportivi, atîtea speranțe. 
Cite speranțe, atîția pași spre 
noi izbînzi, spre titlurile și me
daliile care răsplătesc virtuțile 
și eforturile nuxriloi campioni.

țul drept al careului mic, in 
colțul lung, printre lorguJescu 
și... portarul Moraru. Trei mi
nute mal tîrziu, Moraru scoate 
o minge dificilă, plonjînd lingă 
bară. în min. 36, este rindul 
gazdelor să rateze o mare o- 
cazie, prin Richter care a săl
tat mingea peste Moraru, însă 
fără precizie și permițîndu-i 
acestuia să salveze în corner, 
în min. 41, va fi 2—0 : același 
Richtcr a centrat de pe aripa 
dreaptă, in careu, unde 
SCHNUPHASE, venit din 
urmă, a reluat, complet sin
gur, de la circa 10—12 m la
teral dreapta, nestingherit, în 
plasă.

După pauză, in min. 48, Au
gustin se intercalează în linia 
intîi, dar mingea expediată de 
el va trece peste bară. Același 
Augustin va relua (in min. 50, 
la o acțiune de trei-patru pase 
pe partea dreaptă) mingea la 
colțul porții, in stingă- porta
rului. în min. 51, Moraru res
pinge un șut periculos al lui 
Kiihn. în min. 54, la o cen
trare a lui Bogdan, Klein ra
tează, din careul mic, inter
venția cu capul. In min. 61 se 
înscrie unicul gol al tricolori
lor ; la o lovitură liberă, de la 
circa 20 m lateral dreapta, Bă
lăci trimite scurt lui BOLONI, 
al cărui șut, cu stingul, trimite 
balonul, in stingă portarului, 
jos, lingă bară. Satisfacție de 
scurtă durată în tabăra noas
tră, întrucit, in min. 64, gaz
dele înscriu din nou : Dorner 
centrează de pe partea dreap
tă, mingea șterge capul lui Bo
loni, ajunge la KtÎH’N, care, 
de Ia 10—12 m, trimite, cu 
capul, la colț, in dreapta lui

R D. GERMANA 4 (2)
ROMÂNIA 1 (0)

Stadion „Ernst Thâlinann" ; teren 
tare ; timp frigyros ; spectatori — 
circa 15 000. Ău marcat : KUHN 
(min. 31 șl 64), HEUN (min. 85). 
SCHNUPHASE (min. 41), respecți» 
BOLONI (min. 61).

R. D. GERMANA : RUDWALEIT - 
Kre-er, Trlaloff, Ullrich, SCHNUPHASE 
— Pilz (min. 66 Troppa), DORNER, 
Liebers (min. 86 Stomann) RiCHTER, 
Heun, KUHN.

ROMANIA : Morarii (min. 87 —
Ducadam) — Rednic, Andor.e (min. 
55 Someș), lorgulescu. Bogdan — 
Augustin, BOLONI, Klein, BĂLĂCI - 
Cobor, Radu H (min, 75 Cocoș).

A condus bine R. Jushka (U.R.S.S.).
Cartonașe galbene : GABOR.

Moraru. Fotbaliștii noștri se 
năpustesc în atac, încearcă în 
repetate rînduri șutul din a- 
fara și din interiorul careului, 
dar cei care vor înscrie vor fi 
tot fotbaliștii din R.D. Ger
mană, prin IlEUN, care intro
duce balonul in plasă, din a- 
propicrc, la o minge scăpată 
de Moraru, la șutul lui Richter 
<le la 16 m.

Meciul se încheie cu o ul
timă ocazie a jucătorilor noș
tri de a reduce din scor. în 
min. 90 Gabor spulberă două 
ocazii succesive, trimite mingea, 
cu o lovitură de cap în bara 
laterală, de unde revine tot la 
acesta, un nou șut și portarul 
Rudwaleit salvează de pe li
nia porții.

PE MICUL ECRAN
VINERI 19 NOIEMBRIE, ora 17 (programul II), în cuprinsul 

emisiunii „Stadion" : selecțiunl din campionatele europene de 
gimnastică ritmică modernă de la Stavanger (Norvegia) și re
zumatele meciurilor de fotbal Elveția — Scoția, Irlanda — Spa
nia, Grecia — Anglia, Bulgaria — Iugoslavia, Austria — Turcia 
și Irlanda de Nord — R.F.G., din preliminariile campionatului 
european.

SÎMBATA 20 NOIEMBRIE, ora 14 î Fotbal, Steaua — Univer
sitatea Craiova (transmisiune directă de la București ; comen
tator — Cristian Țopescu).

DUMINICA 21 NOIEMBRIE, în cuprinsul emisiunii „Album 
duminical" î selecțiuni din întîlnirea de handbal masculin Ro
mânia — R.F.G. și rezumatul meciului de fotbal Italia — Ce
hoslovacia, din preliminariile campionatului european ; ora 19,30 
(programul II) : „Telerama sport" — emisiune de Dumitru Tă- 
năsescu.



Divizia „A" de baschet masculin De vineri pînă duminică, la Sofia TELEX
l

C.S.U. BitAȘOV W FORMĂ: 88-70 Cl) C.S.U. SIBIU!
Campionatul national de bas

chet masculin a fost reluat ieri, 
în sala Floreasca, cu meciurile 
etapei inaugurale a celui de al 
patrulea turneu. Rezultate :

C.S.U. BRAȘOV — C.S.U. 
BALANȚA SIBIU 83—70 (44— 
42). Au fost două reprize a- 
proape diametral opuse. în 
prima, întrecerea a fost echi
librată, cu dese si captivante 
răsturnări de scor, cu joc bun 
din partea ambelor echipe, mai 
cu seamă în atac, unde s-a în
scris si de sub panou si de 
Ia distantă (ca urmare si a a- 
părărilor „in zonă“ destul de 
anemice). Apoi, brașovenii au 
devenit ceva mai ambițioși in 
defensivă, ceea ce i-a jenat In 
mod vădit pe adversari, care 
au început să rateze din ce 
în ce mai mult, obținînd, în 
această repriză, procentaj mult 
inferior celui din prima parte 
a partidei : d ar 32% (37 a- 
runcări din acțiune, 12 coșuri 
înscrise), fată de 62% (20 din 
32). în aceste condiții, brașove
nii, avînd o prestație net su
perioară celei din turneele pre
cedente, cu Kriszbai, Tecău, 
Moraru, Csender si Flaundra 
Jucători de bază, au repurtat 
un succes la o diferență neaș
teptat de mare, însă pe deplin 
meritat. Au înscris : Tecău 22, 
Flaundra 20, Moraru 15, Csen
der 15, Kriszbai 12. Benedek 3, 
Zoppelt 1 pentru învingători, 
respectiv Copăcian 26, Chirilă 
14, Takacs 12, Bretz 4, G. Dă- 
ian 10, Tonca 2, Aposiu 2. Au 
arbitrat R. Siănciulescu (cu 
greșeli) si Z. Raduly (bine).

RAPID BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI 77—67 (38—36). Pînă în 
min. 30 (scor 50—50), echipele 
merseseră „cap la cap" sl a- 
nunțau un final echilibrat. De 
aici, Insă (beneficiind si de e- 
liminarea lui L Ionescu, pen
tru 5 greșeli personale) fero
viarii s-au desprins datorită 
faptului că Vintilă și Fluturaș 
și-au coordonat și impulsionat 
mal bine partenerii, iar Gh. 
Dumitru, Mihuță și Sipoș au 
punctat în momentele de cum
pănă. De la 50—50 s-a ajuns 
la 65—54 (min. 35), după care 

studenții au folosit presingul, 
au refăcut o parte din handi
cap, dar nu au putut „intoar- 
ce“ rezultatul, favorabil echipei 
mai constantă de-a lungul în
tregului meci. Au înscris : Gh. 
Dumitru 14, Fluturaș 16, Sipoș 
10, Suciu 9, Mihuță 8, Caraion 
3, Dăescu 6, Ciochină 4, Vin
tilă 2 pentru învingători, res
pectiv Pascu 17, Petrof 15, D. 
Dăian 13. Constantinescu 10, 
Popovicl 6. Ionescu 6. Au ar
bitrat C. Dumitrache (bine) și 
C. Comăniță (cu destul de mul
te greșeli, unele grave).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — 
IMUAS BAIA MARE 59—52 
(39—26). Cele numai lfl punc
te înscrise sint ilustrative asu
pra nivelului tehnic submedio
cru al acestui meci. In care 
ambele echipe au rămas res
tante la capitolul eficacitate. 
Ca evoluție, întîlnirea a fost 
echilibrată pînă în min. 11 
(scor 22—21 pentru băimăreni), 
după care clujenii au luat con
ducerea și s-au desprins de
cisiv. Au înscris : Barna 19, 
Herbert 19, Szabo 10, Nicoară 
9, Tril 2 pentru învingători, 
respectiv Ciocan 8, Florea 8, 
Mara 8, M. Dumitru 6, Mură- 
șan 6, C. loan 6, D. Dumitru 4, 
Munteanu 4, Kocsis 2. Arbitri : 
A. Atanasescu și O. Vestinian.

STEAUA — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
BUCUREȘTI 112—85 (55—39), 
DINAMO BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA, 110—61 
(43—41), DINAMO ORADEA — 
POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI 73—78 (30—38).

Din programul de astăzi, ma
joritatea meciurilor se anunță 
echilibrate ; singurele favorite 
sigure sînt Steaua șl Dinamo 
București, aflate In ajunul în- 
tîlnirii dintre ele (vineri, la 
ora 18). Astăzi, partidele se 
desfășoară în următoarea or
dine : de la ora 19 : Farul — 
Universitatea, Steaua — Poli
tehnica Iași ; de Ia ora 15 : 
C.S.U. Sibiu — Politehnica 
București, Dinamo Oradea — 
Dinamo București, I.M.U.A.S. — 
Rapid, C.S.U. Brașov — I.C.E.D.

Dumitru STANCULESCU

CEA Dt A IV-a EDIȚIE A CAMPIONATULUI 
BALCANIC Dt HANDBAL FEMININ

La sfîrșitvl acestei săptă- 
mini, va avea loc la Sofia cea 
de a IV-a ediție a Campiona
tului Balcanic de handbal fe
minin. întrecerea balcanică 
se inscrie printre competiții
le de importanță ale acestui 
sezon, la startul ei prezentîn- 
du-se selecționatele naționale 
ale Iugoslaviei, României și 
Bulgariei, precum și reprezen
tativa secundă a țării gazdă. 
Actuala ediție a Campionatu
lui Balcanic feminin are loc 
vineri. sînibăt! șl duminică, 
jocurile fiind găzduite de sala 
„Hristo Botev" din capitala 
Bulgariei.

Prima confruntare handba
listică feminină din Balcani 
a avut loc In 1979 la Sofia, 
victoria revenind (la golave
raj !) selecționatei Iugoslaviei, 
primele trei clasate aflîndu-se 
la egalitate de puncte. Ir. or
dine (tot la golaveraj !) au 
urmat echipele Bulgariei șl 
României. Cea de a Il-a edi
ție s-a disputat în țara noas
tră, la Tg. Mureș, în anul 1980

OLIMPIADA DE ȘAH 

DIN 1984 

ÎN INDONEZIA 

SAU VENEZUELA?

Următoarea ediție a Olim
piadei de șah se va desfășura 
peste dai ani, adică în 1984. 
Cu ocazia recentului Congres 
al Federației internaționale 
de șah (F.I.D.E.), desfășurat 
în Elveția, la Lucerna, au fost 
prezentate candidaturile fede
rațiilor șahiste din Indonezia 
și Venezuela de a organiza 
întrecerile ediției viitoare a a- 
cestei importante competiții. 
Nu s-a luat insă, deocamdată, 
nici o decizie în acest sens. 

și a revenit reprezentativei 
României, care a fost urmată 
în clasament de Iugoslavia și 
Bulgaria. în sfirșit, ediția 
anterioară, cea de a IlI-a, a 
fost găzduită de orașul iugo
slav Kikinda și a fost ciști- 
gată de echipa Iugoslaviei ur
mată de reprezentativa Bulga
riei și de echipa secundă a 
României (prima garnitură se 
afla la aceeași dată, la C.M. 
grupa B din Danemarca). Așa
dar, tn cele trei ediții ante
rioare, două victorii ale Iugo
slaviei și una a României.

în ce privește echipa noas
tră, antrenorii Remus Drăgi- 
nescu șl Constantin Lache au 
programat, după cele două 
jocuri amicale cu echipa Iu
goslaviei de la Kikinda, în 
continuare, antrenamente de 
lucru intens la care au parti
cipat toate cele 19 jucătoare 
aflate în lot, dintre care doar 
15 vor face astăzi deplasarea 
la Sofia.

Călin ANTONESCU

AZI ÎN CC. E.
LA HOCHEI:

H.C. BOLZANO-STEAUA
Astă-seară, în cunoscuta 

stațiune montană italiană 
Bolzano are loc jocul tur din 
cadrul C.C.E. la hochei, din
tre echipa locală H. C. Bolza
no și Steaua. Partida se dis
pută in cadrul optimilor de 
finală și echipa calificată va 
intilni In sferturi de finală 
pe ȚSKA Moscova. Meciul 
retur are loc sîmbătă tot la 
Bolzano.

SCANDALUL DIN FOTBALUL BRAZILIAN

AUTOMOBILISM > pilotul fran- 
cez de formala I Didier Pironi, 
accidentat grav înaintea Marelui 
Premiu al R.F. Germania șl spi
talizat de trei luni, speră să pă
răsească în curînd clinica în care 
este internat. Operat de mal 
multe ori, Pironi trebuie să mat 
suporte o grefă osoasă la piciorul 
drept pentru a putea merge.

BASCHET • Echipa spaniolă 
Celta Vigo, calificată In sferturile 
de finală ale Cupei campionilor 
(feminin) a anunțat că se retra
ge din competiție din cauza difi
cultăților financiare.

CICLISM • Titlul de campion 
european (profesioniști) în cursa 
cu antrenament mecanic a reve
nit vest-germanului Horst Schuetz, 
50 km In <3:59. Pe locul doi. la 
140 m, s-a clasat elvețianul Max 
Huerzeler

HOCHEI PE GHEATA • Rezul
tate din campionatul U.R.S.S. ; 
Dinamo Moscova — Torpedo 
Gorki 4—2, Sokolov Kiev — Ari
pile Sovietelor Moscova 3—0, 
Spartak Moscova — S.K. Salavat 
Ufa 12—2, Dinamo Riga — y.S.K.A. 
Moscova 1—10, Himik Voskre- 
sensk — Traktor Celiabinsk 7—1. 
• în campionatul Cehoslovaciei : 
Dukla Jlhlava — V.S.Z.H. Kosice 
3—0, Poldi Kladno — Tesla Par
dubice 5—3, T.E. Vitkovice — 
Sparta Praga 4—3. Tn clasament 
conduce Dukla Jlhlava cu 31 p, 
urmată de T.E. Vitkovice cu 
27 p.

ȘQUASH © Pakistanezul Ja
hangir Khan și-a apărat, la Bir
mingham, titlul de campion mon
dial, întrecîndu-1 în finală pe 
australianul Dean Williams cu 
9—2. 6—9, 9—1, 9—1.

TENIS • Rezultate din turneul 
de la Dortmund : Smid — Solo
mon 7—5, 6—2, Gullikson — Ta- 
roezy 7—5, 6—3, Gunthardt —
Haroon 3—6, 6—3, 6—3, Simpson
— s Amrltraj 7—5, 6—4. Gonzales
— Fromm 7—5, 7—6.

VOLEI > Rezultate din Cupa 
campionilor europeni : masculin : 
Sokol (Austria) — V.S.C. Giessen 
(R.F.G.) 3—2, Tromsoe (Norvegia)
— Reykjavik 3—0, Speedwell (An
glia) — Servette Geneva 3—2, 
Odense (Danemarca) — Floby 
(Suedia) 3—2, Son Amar (Spa
nia) — Maccabi Tel Avlv 3—0 ; 
feminin : Tamise (Belgia) — 
Bergen (Norvegia) 3—2, C.S.M. 
Clamart (Franța) — Olympic Lu
xemburg 3—0.

Marea vedetă a Jocurilor 
Olimpice din 1912, atletul a- 
merican Jim Thorpe (născut 
In 1888, In rezervația pentru 
indieni din Oklahoma), învin
gător, la Stockholm, la penta
tlon și la decatlon, era nu nu
mai un atlet desăvîrșit, ci șl 
un excelent jucător de base
ball și de fotbal american. 
Primit triumfal la revenirea 
în S.U.A.. Thorpe s-a bucurat, 
cîteva luni din plin, de faima 
pe care și-o cucerise cu atîta 
trudă, pentru ca, dintr-o dată, 
un adevărat trăznet să cadă 
din senin, distrugind totul...

„Povestea" a început în 1909. 
pe ’ cind Thorpe frecven*■> 
cursurile colegiului Carlisle. 
Tinăr foarte sărac el a fost 
reperat de acei „talent scouts" 
(căutătorii de talente) și pen
tru o sumă modică (doar 60 
de dolari pe lună !j a fost an
gajat să joace basebail în e- 
chipa profesionistă Rocky 
Mount, la Lafayetteville, în 
Carolina. Dar Thorpe n-a stat 
acolo decit puțină vreme și 
s-a înapoiat la Carlisle, la fel 
de sărac precum plecase...

A urmat perioada străluci
toare a succeselor sale atleti
ce, cu.’minînd cu cele două 
meda'ii de aur de la Olimpia
dă și onoarea, de adevărat e- 
rou naționtl, cu care a fost 
lntîmpmat. La începutul anu
lui 1913, cîid nu se stinseseră 
încă ecourile izbînzilor sale, 
la Worchester, în Massachu- 
ssets, ur. ziarist, în căutare de 
senzațional, descoperă într-o 
colecție a ziarului „New York 
Times" o fotografie a Iui 
Thorpe ca jucător (profesio
nist) de baseball ! A urmat un

PREGĂTIRI PENTRU
EDMONTON, 17 (Agerpres). 

— Universiada de vară din 
198$ cane va avea loc în ora
șul canadian Edmonton 
(700 0G0 locuitori), se va des
fășura sub deviza „Canada 
salută pacea", emblema Jocu
rilor Mondiale Universitare 
avînd în centru porumbelul 
păcii.

DE LA JIM THORPE LA
scandal în toată regula, în 
care forul atletic american 
(A.A.U.) a cerut descalificarea 
acestuia. Ceea ce C.I.O. a și 
făcut, obligindu-1 pe neferici
tul atlet ai Înapoieze medalii
le de aur.. „N-am cunoscut 
prevederile regulamentelor 
privitoare la amatorism" a 
susținut, sus și tare, Thorpe, 
dar inutil I în 1953, bolnav 
de cancer, el a murit în urma 
unei crize cardiace, neîmpăcat 
cu nedreptatea ce 1 se făcuse. 
(După mulți ani, iată că mai 
deunăzi, C.l.O. a revenit asu
pra sancțiunii din 1913 și, post 
mortem, t-a reacordat Iul 
Thorps onorurile cuvenite).

Ne-aoi amintit de povestea 
dureroasă a marelui campion, 
zilele trecute, ' cind agențiile 
de presă anunțau că Renaldo 
Nchciuiah a revenit la atle
tism !... Nehemiah este re
cordmanul mondial al alergă
torilor de la 110 m garduri 
(12,93 s), fiind singurul dintre 
ei care a coborît sub granița 
„imposibilă" a celor 13 se
cunde. La 22 de ani, astă-pri- 
măvară. Nehemiah a sem
nat contractul de fotbalist 
profesionist (fotbal american, 
desigur) ia clubul din San 
Francisco, cîștigător al tro
feului suprem american „Su
per Bowl". Nu știm exact 
suma prevăzută în contractul 
Iul Nehemiah, știm doar agi
tația produsă 4n presa inter
națională, în lumea atletis
mului, de acest transfer al Iul 
Renaldo, de la atletism la fot
bal. S-a apreciat, de către cei 
mai mulți, că pentru atletism 
era o mare pierdere, ceea ce 
trebuia să însemne însă un 
cîștlg pentru Nehemiah I

Dar n-a trecut ptea multă 
vreme, că Renaldo Nehemiah 
a renunțat la fotbal și, sollci-

UNIVERSIADA ’83
în vederea găzduirii acestui 

important eveniment sportiv, 
organizatorii canadieni au 
luat toate măsurile pentru a- 
sigurarca unul cadru deosebit 
întrecor'lor. Astfel, s-a anun
țat că stadionul principal al 
orașului a fost reconstruit, 
capacitate» tribunelor fiind 
sporită de la 43 000 la 60 000

RENALDO NEHEMIAH...
tind reamatorizarea, a revenit 
la atletism ! ForuV atletic a- 
merican a avizat favorabil 
cererea lui de a lua parte la 
concursurile cu caracter in
tern, dar va fi nevoie acum și 
de acordul Federației interna
ționale de atletism amator 
(I.A.AF.) pentru a putea evo
lua In competiții internațio
nale... Dar, așa cum se ln- 
tlmplă astăzi lucrurile, este 
probabil că Nehemiah (care 
cunoaște, desigur, povestea 
lui Thorpe !) să revină pe 
stadion în tcate drepturile. 
Cit de mult au evoluat, iată, 
lucrurile și mentalitatea în 
sportul american șl în cel 
mondial !...

Romeo VILARA

BORDEAUX ÎNVINGĂTOARE 
IN DEPLASARE

în etapa a 15-a a campionatu
lui Franței, Girondina de Bor
deaux, viitoarea adversară a e- 
chlpel Universitatea Craiova in 
Cupa U.E.F.A. a jucat la Sochaux 
(locul 17 tn clasament) unde a 

învins formația cu același nume, 
cu 1—0. Bordeaux are acum 20 p 
șl se află pe locul secund in cla
sament, urmată de Lens tot cu 
20 p dar cu un golaveraj mai 
slab, tn frunte este Nantes cu 
24 p. Alte rezultate mal impor
tante : Lille — Paris St. Germain
1— 0, Strasbourg — Bastia 2—1, 
Tours — Nantes 0—4, St. Etienne 
— Lena 0—1, Toulouse — Brest
2— 2, Laval — Lyon 1—1.
DINAMO MOSCOVA Șl DI

NAMO TBILISI ÎNVINSE
LA SCOR PE TEREN PROPRIU I

Două rezultate neobișnuite s-au 
Înregistrat tn etapa a 33-a a cam-

Iocurt. S-a încheiat, de ase
mene», construcția unei mari 
săli, cu 17 000 locuri, precum 
șl a unei alte săli, pentru 
turneele de baschet Velodro
mul a fost reamenajat, Iar 
satul Universiadei se află In 
ultima fază de construcție.

Organizatorii au prevăzut și 
desfășurarea în timpul jocu
rilor sportive studențești a u- 
nui program cultural-artistic.

Un scandal de proporții zguduie fotbalul brazilian. Potrivit 
revistei „Placar**, in această (ară există o adevărată „mafie a 
loteriei sportive", In ale cărei mreje au căzut 125 de jucători, 
antrenori, arbitri șl conducători de cluburi, pe care autorul ar- 
tloolulul din revista amintită, Flavio Moreira, ti acuză de co
rupție, de trucare a rezultatelor. Fără a avea, deocamdată, re
zonanța afacerii „Totonero" din fotbalul italian, dezvăluită cu 
aproape trei ani in urmă, șl fără a aduce pe tapet numele unor 
mari Jucători — lmplicind, totuși, cluburi celebre, precum Vasco 
de Gama, al cărui portar, Mazaropl, ar fi primit bani pentru 
a fi mai puțin... vigilent — scandalul declanșat este conside
rat drept grav tn lumea fotbalului brazilian.

Președintele federației braziliene de fotbal. Ciulite Coutinho 
a cerut efectuarea unei anchete serioase, spunind că Imaginea 
prestigioasă a fotbalului brazilian nu trebuie știrbită. Deocam
dată, cel acuzați au protestat — evident — cu vehemență ! To
tuși, potrivit presei braziliene, poliția federală din Sao Paolo, 
de competența căreia ține cazul, tn urma ezitărilor de a se 
pronunța ale Casei economice federale (de care ține loteria 
sportivă) ar fi primit recent o serie de documente contabile 
care dovedesc existența unei rețele a corupției. Acestea sînt 
susținute de declarațiile unor antrenori șl conducători de clu
buri care afirmă că au asistat la tentative de corupere a Ju
cătorilor lor.

tn ceea ce-1 privește pe cel Înșelați, marea masă a pariorilor. 
se spune că ar fi existat exclamații de genul : „Toată lumea 
trebuie băgată Ia închisoare", urmate de dispariția cozilor (obiș
nuite) din fața ghișeelor de pariuri...

Este, se pare, manevrat din culise ptnă și cel mai frumos 
fotbal din lume t...

Vladimir MORARU

plonatulul U.R.S.S. Lidera clasa
mentului, Dinamo Minsk a sur
clasat, in deplasare, pe Dinamo 
Moscova cu 7—0, tn timp ce Di
namo Kiev a învins la Tbilisi 
cu 5—1, formația locală Dinamo. 
In ultima etapă va avea loo der- 
by-ul campionatului dintre Di
namo Minsk șl Dinamo Kiev, pe 
terenul prlmela ! Numai o vic
torie a formației din Kiev M va 
putea aduce clștigarea titlului de 
campioană. Iată primele clasate : 
Dinamo Minsk 45 p, Dinamo Kiev 
44 p, Spartak Moscova 42 p, Di
namo Tbilisi 39 p, Ararat Erevan 
38 p. Pe ultimele locuri Torpedo 
Kutaisi 28 p, Neftcl Baku 27 p, 
Kuban 25 p, Kairat 23 p.

FINALA 
„CUPEI LIBERTADORES*

S-au încheiat meciurile din 
grupele semifinale ale „Cupei 
Libertadores" (Cupa campionilor 
Ameridl de Sud). Marți seara, la 
Rio de Janeiro, a avut loc ulti
ma partidă din grupa „A" dintre 
Flamengo din localitate șl Pena- 
rol din Montevideo. Surprinză
tor, formația Uruguayan! a re
purtat victori* cu 1—0 (1—0),
prin golul marcat de Jalr in 
min. 25. Cealaltă ctștigătoare a 
grupei semifinale ,,B“ este echi
pa chilian! Cobreloa. Deci, tn 
finală, se vor tnttlnl Penarol cu 
Cobreloa.

IN C.E. DE TINERET
La Hollabrunn : Austria — Tur

ela t—1 (8—1). La Aarau : Elve
ția — Scoția 3—4 (0—1). La Ttr- 
novo. Bulgaria — R.D. German! 
2—0 (echipe olimpice).

• tn finala turneului de Juniori 
de la Monaco : Italia — Franța 
2—0. Pentru locul trei, Iugoslavia 
— Spania 7—6, după penaltyurt.

IN CAMPIONATUL ARGENTINEI

După 23 de etape, lupta pentru 
primul loo in campionatul Ar
gentinei se menține toarte pasio
nantă. Lidera clasamentului Es- 
tudianles (care are 23 de jocuri 
și 33 p) a fost Învinsă pe teren 
propriu cu 2—1 de Boca Juniors 
(22 de jocuri) — 30 p ! Indepen- 
diente (22 J) — 21 p nu a jucat, 
se află pe locul secund. Iată alte 
rezultate : River Plata — Union 
2—1, Sarmiento — Rosai io 1—1. 
Cordoba — Huracan 2—0, Newell’s 
Old Boys — Talleres 5—1, Racing 
Buenos Aires — Quilmes 4—1, 
Argentinos Juniors — Velez Sars- 
field 2—0, Ferrocarril Oeste — 
Platense 2—1, Nueva Chicago — 
Racing de Cordoba 2—0.

La închiderea ediției 
ASEARĂ ÎN C.E. (seniori) 
Aseară, tn preliminariile C.E.

(seniori) s-au desfășurat mai 
multe meciuri :
Gr. 1 : ELVEȚIA — SCOȚIA 2—8 
(0-0) I
Gr. 3 : GRECIA — ANGLIA 0—3 
(0-1).
Gr. 4 : BULGARIA — IUGOSLA
VIA 0—1 (0-1).
Gr. 8 : AUSTRIA — TURCIA 4—0 
(3-0).
Gr. 7 : IRLANDA — SPANIA 3—3 
(1-1).
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