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CAMPIONUL ROMAN - 
FIU AL NEAMULUI SĂU, 

MESAGER AL VIRTUȚILOR STRĂMOȘEȘTI
„Cine oare s-ar încumeta să 

danseze, scuzați, să prezinte o 
mișcare gimnastică pe sclipitoa
rea muzică din -«Zborul cără
bușului» compusă de Nikolai 
Rimski-Korsakov la începutul 
secolului ? Firește, doar o ro
mâncă. In țara Nadiei Comă- 
neci și a Emiliei Eberle nu în
cetează sfidarea imposibilului, 
continuîndu-se o cercetare pe 
care lumea, fascinată, a desco
perit-o în 1976. De atunci, fără 
ca izvorul să sece, apar mereu 
noi valori".

Aceste rînduri, apărute în zia
rul „Sud-Ouest“ din Bordeaux, 
la 22 noiembrie 1982, onorează 
evoluția unor tinere gimnaste 
din țara noastră, care au cîști- 
gat „Marele premiu" al orașu
lui girondin. Dar aceleași rîn

Concurs de orientare turistică In Pădurea VUfoara

VIATA SPORTIVĂ, 0 COMPONENTĂ

A VIEȚII SATULUI SOCIALIST
Comuna Cobadin este una 

dintre celle mart mari din ju
dețul Constanța, dacă nu oea 
mai mare. Pămtntul este unt, 
ou alta, iar oamenii harnici, 
pe măsură. Cele i „ceapsuri" 
și cele 2 asociații «ntercoopo- 
raitlste de producție au înche
iat șt acest an cu rezulta*» 
bune și foarte bune. In comu
nă au apărut blocuri de locu
ințe, se profilează tot mai vi
guros centrul civic, totul vor
bind convingător despre trans
formările revoluționare oare 
au avut loc, sub conducerea 
partidului, în anii luminoși al 
socialismului. In calendarul 
cobădinenilor, ziua de 7 iulie 
1982 este subliniată cu roșu, 
fiind ziua cind tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, 
președintele țării, a venit la 
ei, ca in fiecare din ultimii 
trei ani, să vadă ce-au mai 
realizat, să-i sfătuiască cum e 
mai bine să facă toate cite sini 
de făcut în comuna lor.

Reporterul sportiv se simte 
atras de bogarta activitate ce 
se desfășoară aici, un exem
plu din atîtea altele că șartul 
socialist înseamnă, între altele, 
și sat al sportului. Sosiți de 
cu zori la Cobadin, abia am 
reușit să schimbăm cîteva cu
vinte cu tovarășa Venera Cră- 
ciunescu, secretarul comitetu
lui comunal de partid, prima
rul comunei. A venit să sem

duri elogiază, concomitent, pe 
de o parte bogăția de resurse 
umane a patriei noastre, iar pe 
de alta multilateralitatea talen
tului manifestaf de tineretul 
nostru.

Virtutea fizică a flăcăului ro
mân e cunoscută din moși- 
strămoși. Epopeea Nibelungilor 
laudă destoinicia „călăreților 
valahi". In scrierile istoricilor 
sînt menționate forța fizică, în
demânarea, rezistența, iscusința 
tinerilor de pe aceste melea
guri. Baladele populare adaugă 
acestora calități morale : curaj, 
avîn* generos, protejarea celor 
slabi și săraca. Cîntecele româ
nești din vechime numesc pu
terea fizică la tînăr : averea 
volnicului.

Asemenea haruri naturale, 

neze hirtllle șl plec» I» oomu- 
nă, ca toți ceilalți activiști al 
consiliului popular. Va merge 
cu noi un profesor do educa
ție fizică, Axelt Iemet Omer, 
vicepcețedknteAe consiliului co
munal pentru educație fizică 
șl aport.

Ca pretutindeni, cel mal 
sportivi locuitori al comunei 
slut elevii, cei dan școlile ge
nerale din satele Negrești, Co
nace, Vlișoara și de ta Liceul 
agro-industrial din ceratrufl d; 
comună, numai el o mie și 
cinci sute. Un stadion cu te
ren de fotbal gazonat șl pistă 
de atletism, cu vestiare șl îm
prejmuit, găzduiește întrecerile 
„Daciadei" și meciurile de fot
bal ale echipei asociației spor
tive „Viitorul", din campiona
tul județean. Mai sînt curțile 
școlilor, pe primul Ioc, ca spa
țiu și dotări aflîndu-se, fireș
te, ce» de La liceu.

Activitatea sportivă îmbracă 
» largă paietă de discipline : 
atletismul (tndeossbl crosul), 
handbalul (cel mal răspîndit), 
tenisul de masă, orientarea tu
ristică, cicloturismul, voleiul, 
baschetul, oină. Din ’70 încoa
ce, ni se spune, se caută — 
Șl s-a reușit — tradiționaliza- 
rea umor „cupe" la aceste ra-

Mir cea COSTEA

(Continuare In pag 2-3) 

toate la un loc, nu ar fi fost 
îndestulătoare pentru a face din 
adolescenții români ai zilelor 
noastre ceea ce sînt in palma- 
resele modeme : o forță spor
tivă în lume. Pentru a ajunge 
aici, era nevoie de o atitudine 
progresistă față de educația fi
zică și rolul său în viața so
cială, de o nouă structură or
ganizatorică, de căutarea per
severentă, creșterea cu grijă și 
cultivarea atentă a talentelor.

Pe întreg acest parcurs, de la 
prima lozincă „Toate sporturile 
pentru popor" născută imediat 
după'război și pînă la ultimul 
campion mondial român al a- 
cestui am pe care-1 încheiem, 
se deslușesc clar concepția și 
fapta Partidului Comunist Ro
mân, strădania sa de a asigura 
dezvoltarea unui tineret sănă
tos, cu conformația fizică și 
psihică armonioasă, precum și 
înflorirea unor generații de ele
mente dotate, realizate deplin 
în planul ierarhiilor mondiale, 
spre cinstea și pentru prestigiul 
țării.

Nu există astăzi, în lume, 
enciclopedii de specialitate care 
să nu înregistreze numele unor 
mari sportivi români, de la 
Nadia Comăneci șl Ilie Năsta- 
se pînă la reprezentanții ma
rilor școli autohtone de hand
bal, lupte sa>u caiac-canoe. In 
accepția universală, campionul 
român, recordmanul român sînt 
mesagerii unei mișcări sportive 
puternice care se manifestă po
trivit politicii regimului care 
i-a creat: doritori de pace, pro
povăduitori ai prieteniei, gata 
de start pentru întreceri pașni
ce, amicale, cu gîndul fericit al 
biruinței ca expresie, ca rezul
tat al asprelor ore de pregătire, 
de antrenament, complementare 
după orele de învățătură sau 
muncă.

Este semnificativ faptul că o 
mișcare sportivă afirmată abia 
în anii postbelici a reușit nu 
numai să facă față onorabil 
marilor competiții mondiale, ci 
și să se distingă Intr-o mare 
varietate de discipline. Expo-

Victor BANCIULESCU
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Cluburile sportive școlare Intre cerințe și eficiență

LA C. S. Ș. NR. 1 BUZĂU, VALORILE
SÎNT ÎNCĂ MULT PREA RARE

• Antrenori intre plus și minus • Handbalul, nici măcar'in di
vizia de juniori-țcolară O Luptele, un posibil exemplu de urmat

Se ridică activitatea la Clu
bul sportiv școlar nr. 1 din 
Buzău la cotele dorite șl im
puse de necesitatea dezvoltă
rii continue a mișcării sporti
ve din această zonă ? Iată în
trebarea la care am dorit să 
aflăm răspuns vizitînd această 
unitate tn care se pregătesc 
viitorii performeri buzoieni șl 
— de ce nu? — ai sportului 
românesc, înainte, însă, de a 
trage concluziile, să vedem 
care sînt cotele între care os
cilează munca și, implicit, re
zultatele C.S.Ș. 1 Buzău.

Secțiile cu pondere în acti
vitatea clubului sînt cele de 
atletism, lupte, gimnastică, vo
lei, handbal, adică cele care iși 
găsesc corespondent și la ni
velul seniorilor, dar, lucru im
portant, sînt sporturi cu „bă
taie olimpică". Nu se poate 
spune, de asemenea, că C.S.Ș.

LAVINIA AGACHE

La finele sezonului comperti- 
țional 1982, agențiile interna
ționale de presă șl rubricile 
de aport ale marilor cotidiene 
au acordat spații ample și au 
făcut aprecieri elogioase la a- 
dresa evoluțiilor gimnaștilor 
români. Și aceasta pentru că, 
la Milano, săptămîna trecută, 
în tradiționalele campionate 
internaționale ale Italiei, La- 
vinia Agache și Emilian Nicu- 
la, intr-o valoroasă companie 
internațională, au repurtat 
frumoase și prestigioase suc
cese.

CALINA ASTAFEI (13 ani), 
1,70 m LA ÎNĂLȚIME !

în cadrul concursului muni
cipal de atletism pentru ju
niorii de categoria I și a III-a, 
desfășurat sîmbătă și dumini
că în sala „23 August" din 
București, Galina Astafel (Clu
bul sportiv școlar Steaua.) a 
stabiLiț un nou record națio
nal de sală la săritura în înăl- 

I țime pentru junioare III (13—14

1 Buzău ar duce lipsă de ca
dre, dacă ne gîndim că pentru 
cele 21 norme didactice exis
tă 22 de profesori care se ocu
pă sau ar trebui să se ocupe 
de buna pregătire a tinerilor 
sportivi.

Numai că, la atletism, cu 
toate că s-au afirmat citeva 
talente (Ion Iordache, Valen
tin Voicu, Gabriel Nicolau), că 
există o bună tradiție în acest 
domeniu, că antrenorii lucrea
ză potrivit specializării, doar 
profesorii Șt. Constantin (încă 
suplinitor) și Al. Medvediuc 
sînt „cei mai productivi", 
după cum afirma directoarea 
clubului, Camelia Ionescu. Cei
lalți, Gh. Stelea, Mihaela Ma- 
rica mai bat pasul pe loc. de
oarece, „deși am avut și avem 
copil cu calități, nu ne-am 
concretizat munca, întrucît au 
plecat Ia alte cluburi". Să fie,

Cu deosebire, ni se pare im
portant de subliniat evoluția 
campioanei absolute « țării 
noastre, Lavinia Agache, oare 
a dominat cu autoritate con
cursul feminin și numai o in
tervenție de ultimă oră a ar- 
bitrelor a făcut ca ea să fie 
egalată de o altă sportivă. In
tr-adevăr, campioana noastră 
a avut o evoluție care a entu
ziasmat șl cucerit publlciM 
spectator, obținînd 9,80 la să
rituri, 9,65 La paralele, 9,65 la 
blmă și 9,80 la sol. TotahM 
realizat — 38,90. Natalia Men- 
ko, campioană mondială la sol 
In 1981 șl repurtată reprezen
tantă a gimnasticii sovietice, a 
reușit doar la sol să se situe
ze pe primul Ioc, după ce bri
gada de airbitre l-a măriit nota. 
In orice caz, în cronica sa 
„La Gazzetta dello Sport* are 
cuvinte de laudă la adresa 
sportivei românce, pe care o 
consideră o demnă urmașă a 
Nadiei Comăneci și îi întrevede 
o carieră strălucită în viitoa
rele competiții de anvergură. 
Cronica din cotidianul amintit 
este însoțită și de două foto
grafii, ambele ale gimnastei 
românce. Intr-un subtitlu, zia
rul menționează că Lavinia 
Agache a încîntait 12 000 de 
spectatori prezenți la reuniu
nea de gimnastică de la Mi
lano. Iată primele clasate la 
feminin : 1—2. Lavimi:a Agache 
și Natalia Elenko, ambele cu 
38,90 p, 3. Michelle Goodwin 
(S.U.A.) 38.65, 4. Tang Xiaoli
(R.P. Chineză) 38,65, 5. Andreea 
Tcajanosz (Ungaria) 36,15.

La fel de apreciabilă este șl 
comportarea campionului nos
tru Emilian Nicula, învingător 
în întrecerea masculină. Iartă 
notele obținute de el : 9,65 la 
sol, 9,55 la cal cu mînere, 9,75 
la inele, 9,75 la sărituri, 9,60 
la paralele și 9,95 la bairă fixă. 
Printre învinșii săi. două huma 
celebre : Zhou Limin (R.P. Chi
neză) și Bart Conner (S.U.A.), 
situați in această ordine pe 
locurile următoare. Rezultate 
tehnice : Emilian Nicula 58,45, 
Zhou Limin 58,10, Bart Conner 
57,80, Gabriele Bianchi (Italia) 
șl Andrăs Vagâni (Ungaria) 
57,40. S-a atribuit un trofeu și 
Pe națiuni, cucerit de Românii, 
urmată de R.P. Chineză șl 
S.U.A.

ani) cu 1,70 m. Vechiul record 
era de 1,68 m și fusese sta
bilit în urmă cu 4 ani de Oc
tavia Nif. Noua recordmană 
este pregătită d» Constantin 
Dumitrescu șl este fiica fostu
lui recordman al țării la să
ritura csi prăjina Petre Astafel. 
(Nicolae D. Nicolae — ooresp.).

oare, numai acesta motivul?
Nici handbalul nu stă mai 

bine, deși și în cazul său 
avem de-a face cu un sport 
de tradiție, cu o selecție bună, 
dar „antrenorii nu au rezulta
te pentru că nu și-au... dorit 
cu .pasiune să le obțină" (!?). 
O ilustrare a acestei afirmații: 
antrenorii N. Moșteanu, Gh. 
Noroc și i A. Poteraș nu au 
reușit săi aibă nici măcar o 
echipă în divizia de juniori 
— școlară. Pină cînd? O între
bare la care ar trebui să răs
pundă și I. Munteanu, antre
norul. echipei feminine de vo
lei.

Că se poate și altfel, o de
monstrează, înainte de toate, 
antrenorul de luDte G. Stein
bach care, muncind cu pasiu
ne, cu dăruire, nu totdeauna 
în cele mai favorabile condl-

Emanuel FANTANEANU
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„FESTIVALUL ILIILOR VRIffl[“ - 
0IILUȘIIĂ COMPETIȚIE SPORTIVĂ Of MASĂ

Anul acesta ..Festivalul spor
tiv al fetelor vrîncene", compe
tiție înscrisă intre acțiunile 
dedicate Conferinței Naționale 
a partidului, a reunit, La etapa 
pe județ, desfășurată la Foc
șani, peste 500 de tinere repre
sented asociații sportive șco
lare, din întreprinderi, institu
ții și de ta sate, în întreceri 
de atletism, handbal, volei și 
tenis de masă. „Considerăm 
ca o reușită actuala ediție a 
Festivalului — aprecia prof. 
Ian cu Pătrașcu, președintele 
C.J.E.F.S. Vrancea —, mii de 
tinere din Județul nostru fă- 
cînd, cu acest prilej, noi pași 
în direcția practicării metodice, 
organizate a exercițiului fizic 
și sportului. Am în vedere fe
lul cum au fost organizate în
trecerile în etapa de masă, la 
Adjud, Mărășești, Odobești, 
Vidra, Panciu, Focșani și într-o 
serie de comune — Vulturu, 
Movilița, Tătăranu, Vrîncioaia, 
Păunești și Ruginești îndeo
sebi".

Figurinei între primele între
ceri din cadrul etapei de tar- 
nă a „Daciadei" (in care acest 
Județ dorește să ocupe o po
ziție de frunte, valorificînd 
mai Mine condițiile geografice), 
„Festivalul sportiv *1 fetelor 
vrîncene" s-a bucurat, și ta e-

CLUBURI SPORTIVE ȘCOLAREa
(Urmare din pag. 1)

țfi, a reușit, deocamdată, să 
„urce" in lotul olimpic pe unul 
din cei doi sportivi buzoieni 
vizați pentru Los Angeles: tî- 
nărul luptător la libere Va- 
leriu Modoran. Poate că. In 
curind, dintre cei 36 de copii 
aflați în pregătire vor țîșni și 
alți performeri talentați. Pe 
aceeași linie se situează și ac
tivitatea secției de gimnastică, 
antrenorii I. Mazilu, A. Boboc, 
Elena Ioan fiind printre cei 
buni, iar printre ultimele 
„produse" aflîndu-se și Cristi
na Zelenca (acum la Dinamo).

Dar, vorbind despre gimnas
tică, și nu numai despre ea, 
directoarea Camelia Ionescu » 
ținut să-și exprime „oful" eJ 
șl al colegilor: „Selecția Ia Io
turi nu se face după valoare. 
Antrenorii de la Iot îș| adună 
numai elevii lor. Este cazul și 
Ia volei, și la lupte, și la gim
nastică". Fără a o contrazice 
întru totul, nu putem trece cu 
vederea faptul că dacă un 
sportiv este cu adevărat valo
ros nu va fi lăsat să se piardă. 
Din păcate, insă, marile valori

CAMPIONUL ROMAN - 
FIU AL NEAMULUI SĂU, 

MESAGER AL VIRTUȚILOR STRĂMOȘEȘTI
(Urmare din pag. 1)

nenți ai unui tineret multilate
ral dezvoltat, era aproape firesc 
ca sportivii români să dobîn- 
dească notorietatea în diverse 
ramuri. La ultimele ediții ale 
Jocurilor Olimpice, printre me
dal ta ți se află numele unor

VIAȚA SPORTIVA, 0 COMPONENTA
A VIEȚII SATULUI SOCIALIST
(Urmare din pag. 1)

muri de sport, îmbogățind oa- 
tandniruj asociațiilor, in oare 
figurează toate întrecerile „Da
ciadei". Așa sînt, de pildă, 
„Oupa de primăvară" și „Cu
pa de toamnă" la handbal, dar 
fiecare din ele nu durează cit 
durează sezonul, ci die șase 
lumi aproape, acoperind, prac
tic, întregul an, cu Bxcepțta 
cîtorva duminici din iarnă, cînd 
intră in acțiune tenisul de 
masă, șahul și luptele, In ■ care 
Cobadiniul are un vicecampion 
al „Daciadei" pe Mustafa Asan. 
La handbal există un campio
nat sistem divizie, cu 25 de e- 
chipe feminine și 25 masculi
ne, așa că duminica se dispută 
cfte 7—8 meciuri. Și e ooncu- 
r criță. mare. Prof. Iancu Sa- 
margîtt abia prididește eu or- 
gamtzare®, dar se bucură eă 

tapa sa finală, de o organizare 
foarte bună, asigurată nu numai 
de activul C.J.E.F.S. și cel al 
sind:căitelor, ci și de Inspecto
ratul școlar, prin numeroșii 
profesori de educație fizică 
prezenți în calitate de oficiali 
sau arbitri.

Iată și laureatele „Festiva
lului", ediția 1982. Atletism : 
50 m : Lenuța Banu — Șc. gen.
7 Focșani, Daniela Mihăilescu
— Lie. economic Focșani, Lu
dea Barbu — Lie. Ind. 4 Foc
șani. Lungime : Lenuța Banu, 
Carmen Georgescu — Șc. gen.
8 Focșani, Paula Baiciu — Li
ceul 5 Focșani, Doina Cîmu — 
C.E.C. Focșani. Greutate : Gina 
Neagu — Lie. ind. 5 Focșani, 
Gabriela Coteț — Llc. „Uni
rea" Focșanii ; 600 m : Petruța 
Amariei — Șc. gen. 2 Focșani, 
Mariana Nan — Liceul Odo
bești, Maricela Tigoianu — Lie. 
ind. 1 Focșani. Handbal : 
C.S.Șc. Focșani (11—14 ani), 
Lie. „Al. I. Cuza" Focșani 
(15—16 ani), Lie. de chimie 
Adjud (peste 16 ani). Volei : 
Șc. gen. 10 Focșani (11—14), 
Șc. gen. Vidra (15—16), Lie. 
„Al. I. Cuza" Focșani (peste 16 
ani). Tenis de masă : Aurora 
Pintilie — Șc. gen. Ruginești, 
Adriana Zainea — Lie. „Al. I. 
Ouza“ Focșani, Mirela Urban
— Lie. de chimie Mărășești, 

sint încă destul de rare in 
grădina clubului.

Așadar, deși «răspunsul la în
trebarea pusă ’ la începutul a- 
cestor rînduri apare evident, 
el ne-a fost confirmat chiar de 
directoarea Camelia Ionescu. 
„CONTRIBUȚIA NOASTRĂ 
LA NIVEL NAȚIONAL ESTE 
ÎNCĂ MODESTĂ".

Cunoscîndu-se situația, s-a 
lansat „acțiunea ealitate", În
țeleasă nu în obținerea cu 
orice preț a unor medalii în 
diverse competiții, ci prin de
pistarea, pregătirea și lansarea 
in circuitul performanței a u- 
nor elemente capabile cu ade
vărat să obțină rezultate pe 
măsura cerințelor actuale. Con
lucrarea cu diverse școli (Șc. 
gen. 1, 15, 12, Llc. pedagogic, 
Llc. 7), intensificarea muncii 
de selecție, testarea permanen
tă a celor aflați in grupele 
clubului sint doar citeva din 
căile ce pot duce la ridicarea 
nivelului performanțelor la 
C.S.Ș. 1 Buzău, club care dis
pune de cadre tehnice capabi
le („nimic nu se poate face in
să fără pasiune") și condiții 
bune de pregătire.

campioni români ta nu mai pu
țin de 11 sporturi, un bilanț cu 
care puține țări se pot mîndri. 
E fericit poporul care — prin 
strădanii, prin calități și rîv- 
nă — poate da 1 tun li performeri 
la atletism, box și călărie, la 
scrimă, canotaj și judo, la tir 
și volei, la atîtea exerciții spe
cializate. Nu multă lume poate 

are de unde selecționa repre
zentativele comunei. La oi
nă se organizează, premie
ră pe țară, un festival la 
care sînt invitați și prieteni 
din alte părți. Profesorul de 
franceză Vasile Siteavu e a- 
nimatorul sportului național, 
formînd și două echipe femi
nine, ceea ce, să recunoaștem, 
e tot o premieră. Lume miud- 
tă, concurenți și asistenți adună 
și întrecerile de orientare tu
ristică, de la Pădurea Vi ușoara.

Ne oprim aici cu exemple!», 
ar mai fi multe, pentru a face 
loc cîtorva nume de oameni al 
sportului care, deosebit de ocu
pați, mai ales în agricultură, 
găsesc timp și pentru viața 
sportivă a comunei, chiar dacă 
copleșitoarea majoritate a co- 
bădinenilor. muncește în aer 
liber : Marin Corneanu, prof. 
Stere Mergiani, Nlcolae Gîrto- 
ne, Ion Corneanu, George Ni-

Campionatele naționale de șah La lucrările Comisiei Internaționale ile

O PREMIERĂ ORGANIZATORICĂ PROPUNERE ROMÂNE

LA CLUBUL I. T.B. PRIVIND ARBITRAJUL, A
Prima rundă a finalei cam

pionatului național masculin de 
șah, care se desfășoară la clu
bul I.T.B. din strada Lipscani, 
ne-a prilejuit o surpriză. Să 
recunoaștem, dintre cele mai 
plăcute. Este vorba de modul 
cum e organizată Întrecerea ce
lor mai buni jucători ai țării 
Prin ingeniozitate și spirit de 
inițiativă s-a reușit ca într-un 
spațiu destul de mic (două săli 
— una la parter și una ta etaj) 
să se asigure condiții optime 
atît concurenților, cit și specta
torilor. Astfel, în sala de la 
etaj (mai mică) au fost insta
late mesele la care se întrec 
jucătorii, iar sala de ta parter 
(mai mane) a fost rezervată 
spectatorilor. Aici se află ta
blele de demonstrații și mai 
multe ecrane de televizor. Mu
tările efectuata sus se comunică 
prin interfon și se efectuează 
pe tablele de demonstrații, tar 
o instalație de televiziune cu 
circuit intern permite spectato
rilor să vadă tot timpul ce se 
petrece in sala de joc, să-i ur
mărească pe concurenți, adîn- 
ciți în glndine sau plimbîndu-se 
pentru o scurtă relaxare prin
tre mese.

Izolarea jucătorilor de public 
are mai multe avantaje. Ea 
creează concurenților un climat 
de liniște deplină, greu de rea
lizat într-o sală obișnuită. în 
acest timp, jos, unde «e află 
privitorii, partidele sînt anall-

CONCURSUL MUNICIPAL DE 
SALA AL ATLEȚILOR JUNIORI

In afara recordului național 
de Junioare III la săritura ta 
Înălțime (1,70 m) realizat de 
Galina Astafel (C.S.Ș. Steaua), în 
concursul municipal de atletism 
desfășurat slmbătă și duminică 
ta sala „23 August" din Bucu
rești s-au mal înregistrat rezul
tatele: JUNIORI I: BĂIEȚI: 50 m: 
Lucian Sfla (Steaua) 0,0, Răzvan 
Cotrotă (Metalul) 6,0; Înălțime: 
Constantin Militaru (Steaua) 2,15 
m; prăjină: Răzvan Enescu 
(C.S.Ș. Triumf) 4,40 m; lungime: 
Sfia 6,83 m; triplusalt: T. Ballnt 
(C.S.Ș. Deva) 14,46 m; greutate: 
Ion Buligă (Steaua) 1S,03 m; 
FETE: lungime: Diana Olănescu 
(Viitorul) 5,62 m; Înălțime: lu- 
Mana Bogdan (C.S.Ș. 4) 1,04 m; 
JUNIORI HI: BĂIEȚI: 50 m: Iu
lian Ciur (Viitorul) 7,3; lungime: 
Claudiu Popa (C.S.Ș. 8) 6,16 m; 
prăjină: Marius Păuna (C.S.Ș. 4) 
3,80 m; înălțime: Dorin Ichlmes
eu (Viitorul) 1,82 m; FETE: 50 
mg: Florina Neder (Viitorul) 7,7; 
lungime: Henrleta Nedelcu (Vi
itorul) 5,32 m; greutate: Mihaela 
Oană (Metalul) 13,37 m. (Nlcolae 
D. Nlcolae — coresp.).

prezenta în palmarese de răsu
net în sport cum sint — fără 
pretenția de a epuiza lista — 
Sanda Toma și Vali Ionescu, 
Ivan Patzaichin și Ștefan Rusu, 
Carmen Bunaciu și Maricica 
Puică, Iile Bal aci și Mircea 
Paraschiv.

Sub îndrumarea iuminaită a 
■partidului comuniștilor, In coor
donatele unei largi mișcări 
sportive, campionul român se 
poate valida, se poate arăta, cu 
adevărat, aa fiu al neamului 
său, mesager al virtuților stră
moșești, cu un invidiat profil 
de sportiv de înaltă perfor
manță.

coară și Tică Tașcu, Njnel Cor
neanu, Benone Ștefănică sau 
Stancu Vulpe. Și mai sînt. 
După cum ne spunea președin
tele Cons iliului unic agro-In
dustrial de stat șl cooperatist 
Cobadin, Ion Ion, el însuși un 
bun prieten al sportului, meri
tul acestor oameni e cu atft 
mai mare, cu cît deși muncdile 
agricole, făcute în bună rîndu- 
tală, ocupă și duminicile, ei 
reușesc să-l angreneze și pe 
cei trecuți de vîrsta școlii să 
participe, cînd se poate, ta în
treceri sportive reconfortante, 
atractive.

Dar pentru a avea o imagine 
completă asupra vieții sporti
ve a Ca bod inului, principate 
explicație a diversității ed, a 
dotării materiale, să menționăm 
sprijinul puternic și sistematic 
de care se bucură din 
partea comuniștilor, a co
mitetului comunal de partid, 
ceea ce reprezintă chezășia si
gură a dezvoltării ei continue, 
împreună cu celeilalte domenii 
de activitate, aflate în impe
tuos avînt pe drumul trasat 
de cel de al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. 

zate și comentate, misiune pe 
care și-a asumat-o maestrul 
F.I.D.E. Emanuel Belcher. El 
explică pozițiile, deschiderile 
care s-au jucat, iar spectatorii, 
ta rîndul lor, propun mutări și 
variante care deseori coincid cu 
cele jucate de maeștri. In fe
lul acesta, fiecare rundă se 
transformă într-o veritabilă lec
ție de șah. Experimentul ni se 
pare deosebit de interesant și 
poate că va fi aplicat și ta alte 
mari competiții Oricum, aso
ciația sportivă I.T.B. (președin
te Nicotae Aldea) și secția aa 
de șaih (președinte ing. Alexan
dru Sterian) merită felicitări 
pentru eforturile pe care le-au 
făcut. (V. Ch.)

★
Aseară, In runda a î-a a fi

nalei masculine, la epuizarea 
timpului de joc, cinci partide 
s-au încheiat remize și «nu
me : Ghițeseu — Pavlov, Cio- 
lac — Stoica, Tratatovlci — 
Ciocâltea, Ardeleana — Nlco- 
laide și Oltean — Kertesz. în
trerupte, Foișor — Ionescu, 
Ghindă — Grfinberg și Gheor
ghiu — Ștefanov. Și un rezul
tat restant din prima rundă : 
Ștefanov — Ciolac 0—1. în cla
sament conduc Th. Ghițeseu 
Și Gh. Ciolac, cu cite 1,5 puncte.

Azi dimineață «e reiau parti
dele întrerupte, iar după-amia- 
ză (ora 16) are loc a 3-a run
dă.

★
La Mediaș, In prima rundă 

a finalei feminine, marea maes
tri Marina Pogorevlci a ln- 
vins-o cu negrele pe Csilla 
Sajter, Mariana Ioni ți (tot cu 
negrele) pe Angela Cabariu, 
Iar Smaranda Boleu pe Ligia 
Jicman (surpriza serii). Remiză 
In intîlnirea Judiia Kantor — 
Eleonora GogMea. Partidele 
Otilla Ganț — Gertrude 
Baumstark șl Gabriela Oltea- 
nn — Edit Ștefanov s-au Între
rupt. Iar cea dintre Margareta 
Teodorescu și Eugenia Ghindă 
■ fost aminată.

scria a n-a

a Diviziei „A" ia nochd CLASAMENTELE DIVIZII
DE BASCHET FEMI

JOCURI ECHILIBRATE^
REZULTATE SCONTATE

tari, la patinoarul 23 August 
din Capitala au fost reluate jocu
rile din cadrul seriei secunde va
lorice • Diviziei „A" la Hochei. 
S-au disputat cu acest prilej par
tidele din prima etapă ale ce&ud 
de al 3-lea turneu, meciuri In
ch etate cu următoarele rezultate:

TÎRNAVA ODORURI — META
LUL RĂDĂUȚI 5—4 (1—1, 1—6,
3—1), Rădăuțeinii ani rezistat nu
mai două reprize, după care 
pregătirea superioară ■ Învingă
torilor șl-a spira cuvtotul. Am 
marcat : Bayer, Peter, Ban, Si
mon, CsergO pentru Tlrnava, Ra
du și Haius pentru MetaJul.
AVINTUL GHEORGHENI —

I.M.A.S.A.  SF. GHEORGHE S—1 
(1—•>. 1—6, 1—1). Avtatul ■ oon- 
dus cu 2—9, LM.A-S.A. a redus 
din handicap, <Sar fa final echi
pa din Gheorghenl e-a tenpus. 
Au Înscris : Begze, Andrei, Șan- 

dor, respectiv Todor.
PROGRESUL M. CrUC — BP. 

STUDENȚESC A.S.E. »—3 (»—6,
•—1. *—I). Ao înscris: Coclș 1, 
Kelemen, CsUd, Pekaa, Merca, 
Gall, Peter, Pall, respecttv Ctor- 
elan u, Gh. Florian.
Programul de azi 1 ora 11, 

I.M.A.S.A. — Metalul ; ora 14je, 
Progresul — Tlrnava ; ora 17, Bp. 
studențesc — AvtatuL

t* .taîSiiel»

H I P I S M
Reuniunea <Sta 13 decembrie 

1983 a fost dominată da for
mația G. Popescu, caro a cu
cerit 6 victorii. Battm, condu» 
ta tren fals, a cucerit ta fo
tografia victoria, ta fața Iul 
Buflx, care a atacat prea ttr- 
riu, trebuind să ae mulțu
mească cu locul doi. Vrednic a 
refăcut In final o victo
rie compromisă, grație mo
dulul negMijenit cum a fost 
condus fa final Krauss (de 
nepermis pentru un conducător 
de talia lui Tănase). Herade a 
dștlgat cea mal Importantă cursă 
a zilei, condu» țâră greșeală da 
N. Nlcolae, un conducător in 
formă mare, oare a mal câștigat 
șl ou Daniela. De fapt, de ta ve
nirea acestui conducător ta for
mația G. Popescu, call parcă au 
renăscut. Un tfoăr care se afirmă 
oa un viitor ta attatan eate O. 
Dumitru, care l-a adus ta vieto-

IN UNANIMI TAT
Recent a avut loc, la Paris, 

conferința anuală a Comisiei 
pentru acrobație aeriană • Fe
derației Aeronautice Interna
ționale, ta lucrările căreia de
legația țării noasțre, condusă 
de vicepreședintele F.A.R., 
Constantin Manolache, membru 
al Comisiei, și-a adus o în
semnată eontrlbuție. La întoar
cere, avînd în vedere ei a- 
cesta a participat șî la con
ferința federațiilor aeronauti
ce din țările balcanice, l-am 
«licitat amănunte ou privire ta 
cele două reuniuni.

— După eîte știm, ta. luna 
august, cu ocazia campionatu
lui mondial disputa) în Aus
tria, delegația noastră • pro
pus spre studiere celorlalte 
federații îmbunătățirea metodei 
BaueT — Tarasov, folosită ta 
ora actuală în calculul punc
tajului. Cafe a fost ecoul a- 
cestei intervenții și cum a-a 
materializat sa ?

— Propunerea noastră (ela
borată împreună cti lng. elec
tronist Iulian * Ciobanul & 
întrunit sufragiile unanime ale 
întregii comisii, urmind să fie 
pusă în practică incepînd eu 
Campionatul european de a- 
crobație aeriană (Ravena, au
gust 1983). La început. In pa
ralel cu vechea metodă — pen
tru a asigura o trecere In eta
pe. Urmează ca din 1984, an 
în care se organizează cam
pionatul mondial, să fie apli
cată în exclusivitate.

— Alte contribuții ale dele
gației noastrj la lucrările Co
misiei ?

— Anul viitor se va organiza 
primul concurs Internațional de 
acrobație cu planorul, o pre
mieră la care ținem să fim

prezenți. Pro; 
de noi și di: 
•ubcomisiei 
luate in cons: 
de cele ale c 
și-au adus cc 
oorarea reguli 
loagelor care 
activității in 
nou.

— Ref sritor 
taeceri, ce no

— Cunoscîn 
nlco-științific 
bat folosirea 
pentru tnregis 
lor executate, 
posibilitatea u 
aprecieri a m 
jte și, deci, 
acăpărî (voite 
arbitrilor-judc< 
pus verificare: 
tului în spați 
punzător car 
»ol cu ajutoru 
Ironice, superb 
mijloacelor op

— în legătu 
de la Atena ?..

— Convocată 
derației din 
care anul viito 
tă disputarea I 
ferința a luat 
punerea gazdei 
na cu un an 
cauza unor di 
zatorice, urmi 
vară să se ia 
atunci se va < 
propunerilor 
Printre acești 
organizarea 
programarea 
timp a întrece 
cu exigențele f 
patru sporturi 
zbor cu motor, 
rașutism, aero 
nu simultan ca

Di,:

• După desfășurarea celui de 
al pas el ea turneu al campionatu
lui național de baschet feminin, 
eșapamentul Întrecerii este urmă
torul :

L „U- Cj.-N.
1. Voința Bu-c.
3. Olimpia
4. Univ. Tim.
5. Polit. Buc.
8. Crișul Or.

M 22 0 1711:1272 44
22 18 4 1427:1131 40
22 16 6 1493:1268 38
22 14 8 1370:1207 36
22' 14 8 1521:1385 30
22 12 10 1527:1477 34

7. Progresul 22 12 10 1325:1387 34
8. Comerțul 22 7 15 1136:1278 28*
9. C.S.U. PI. 22 5 17 1353:1541 27

10. Voința Bv. 22 5 17 1231:1507 27
11. I.E.F.S. 22 5 17 1380:1660 27
12. Rapid Buc. 22 2 20 1128:1509 24

* Comerțul are un meci pier
dut cu 0—2. Campionatul va fl 
reluat in luna ianuarie, prin 
turnee pe grupe valorice 1—6 ?!
7—12.

• Clasamentul „Trofeului efica
cității- ©ferit de ziarul „SPOR
TUL- • 1. Magdalena Pali („U-
Chij-Napoca) 517 p, 2. Camelia 
Solovăstru-Hînda (Voința Brașov) 
418 p, 3. Luminița Măringuț 
(S.E.FJS.) 384 p, 4. Ș te fan ta Borș 
(Voința Buc.) 378 p, 5. Marla 
Bărăgan (Politehnica) 348 p, 6. 
Georgeta Simioană (Progresul) 
338 p, 7. Marilena Froi- 
ter (Olimpia) 325 p, 8. 
Elena Opriciu (Comerțul) 
812 p, 9. Verglnia \Popa („U*

CI uj -Napoca) 292 
Chepețan (Unive 
na) 288 p, 11. Cc 
CC.S.U. Ploiești) 
dica Ciubăncan 
13. Rodica Armii 
Timișoara) 269 p, 
Bîră (Olimpia) 3 
Blind ul (I.E.F.S.) 
na Pușcașu (Pro: 
Sorina Lambrino 
256 p, 18. Elena 
255 p, 19. Ilona ' 
nica) 247 p, 20. i 
van („U- Cluj-N:

tt In clasaimeni 
indisciplinei și-« 
(nedorită) a U~a 
■iUtea Cluj-Na 
formație care 
cinstea d) să r 
acestui „top* est 
„Bolyai“ Tg', Mu 
meniul la zi : 1 
rești (in turneul 
ra : Alexandra B 
2. C.S.U. PrahoM 
melia Stan) 6 
C.S.Ș. 4 București 
pla București (i 
șl Alexandrina B 
Politehnica C.S.ț 
Progresul Bucureș 
tea Timișoara cit 
Rapid București, 
C.S.Ș. Viitorul ( 
nnemarie Kirr 
colae Martin) șf 
dte 2 g.t., 11. Crf

ssss^QKSJsassizzcaFc

FORMAȚIA G. POPESCU - 4 V
He pe Suvan, intr-o alergare fără 
prea mari șanse. Cei doi prin
cipali candidați la titlul de cam
pion pe anul 1982 (formații), G. 
Tănase și M. Ștefănescu, au eîș- 
tlgal cu Bela și, respectiv, So
lara, egalîndu-1 din nou pe L 
Oană în clasament. Au mai cîș- 
ttgat Robust, care a fost bene
ficiarul unei mari busculade pe 
ultima turnantă, Melin, un reu
șit fiul al lui Vira], șl Horlș.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Melin (N. Gheorghe) 1:36,7,
2. Farandola, 3. Felin. Cota : cîșt.
3, ord. 6, ord. triplă 2.42. Cursa
a n-a : 1. Satlm (N. Nlcolae)
1:37,3, î. Sufix. Cota : ci?L K 
ord. 8, ev. 8. Cursa a in-a: L 
Vrednic (Nica) 1:32,2, î. Krauss. 
Cota : cișt. 2, ord. 4, ev. 5. 
Cursa a IV-a : 1. Ilerade (N. 
Nicoflaie) 1:29,4, 2. Hrubița, 3.
Hogar. Cota : cîșt. 4, ord. 12, ev. 
10, ord. triplă 151. Cursa a V-a i

1. Suvan (O. Du; 
Bucă. Cota : cișt.
16, triplu 3—4—5 8) 
1. Robust (I. G.
1. Dalba, 3. Fre 
cîșt. 2.40, ord. Ir 
ord. triplă 344. Ci 
Solara (M. Ștefă: 
Catren. Cota : cîs 
8, triplu 5—6—7 
VlH-a : 1. Bela (
2. Melbman, 3. 1 
dșt. 2, ord. 10, e5 
214. Cursa a IX 
(N. Nlcolae) 1:3 
Santina. Cota : c 
ev. 11, ord. tripl 
7—8—9 164. Curs 
Horlș (Mltroiu) 1 
Cota : cișt. 2.80, <

Pariul austriac 
suma de 56.577 1< 
ttgat de 3 bulet: 
9.420 lei și 38 cor 
a 744 let
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„Cupa a 35 a aniversare a proclamării Republicii"

| BINEVENIT PRILEJ

Divizionarele „A"
la Jumălafca Întrecerii

Înaintate 
a cadrul 

■u fost 
1, alături 
federații, 

fa «la
și rata
ls baza 

domeniu

>arele ta- 
ji »tat?

esul ieh- 
s-a apro- 
irU video 
programe- 
d astfel 
ai eorecte 
de axecu- 
irea unor 
.voite) ale 
S-a pro- 
rării pilo- 
,n. eores- 
marcat la 
durii elec- 
jineînțeles,

tntîlnirea

ițiativa fe- 
k, țara în 
programa- 

iadei, Con- 
scuție pro- 

a se aniî- 
etiția din 
îți organi- 
?a pînă în 
ilărîre. Tot 

și asupra 
e de noi. 
na privește 
că, adică 
ențiată în 

în raport 
sia din cele 
jonente — 
norîsm, pa- 
alism — și 
ă acum.

-DSTESCU

„A“
N
10. Valeria 

ițea Tiimlșoa- 
anța Grigoraș 

p, 12. Măn- 
Lmpia) 276 p, 
(Universitatea 
. Alexandrina 
p, 15. Lavinla 
*5 p, 16. Ele- 
sul) 261 p, 17. 
‘.S.U. Plodești) 
*ică (Olimpia) 
yatal fPoliteh- 
eorghița Bolo- 
>ca) 246 p.

(neoficial) aH 
Scut apariția 
•hlpă : Univer- 
ca ; sin gura 
izbutit (spre 
nină în afara 
Comerțul Lie. 

:ș. W-ă clasa- 
Voința Bucu- 

ie la Timișoa- 
gheduș) 8 g.t., 

Ploiești (Ca- 
t., 3. I.EJF.S.
5 g.t., 4. Olim- 

L’arilena Frolter 
•ă) 4 g.t., 5-7.

2 București, 
.1 șl Universita- 
5 3 g.t., 5—10

Universitatea 
luj-Napoca (A- 
antren-orul Ni- 
oința Brașov 

il Oradea 1 g.t.
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PENTRU EVIDENȚIEREA>1

UNOR TINERI JUCĂTORI
Simbătă, pe excelentul ga

zon al stadionului Steaua, fa 
prezența a circa 6 000 de spec
tatori, a-a consumat ultimul 
act al competiției dotată tu 
„Cupa a 35-a aniversare • 
proclamării Republicii". Fina
la, după cum s-a văzut fi pe 
micul ecran, a fost cîțtigati 
categoric de Steaua (3—0 cu 
Chimia Rimnicu Vîlcea), după 
o repriză secundă cu multe 
goluri spectaculoase, care «u 
plăcut, care au fost generoa a- 
plaudate. Steaua a primit, 
așadar, trofeul. îl șl merită 
pe deplin, deoarece a abordat 
cu seriozitate toate meciurile, 
cîștigînd cu autoritate grupa 
de la București, tn cadrul e&- 
reia a Învins cu 4—1 pe Dina
mo, chiar pe terenul din jos. 
Ștefan cel Mare, după care a 
eliminat din cursă (1—0), la 
Ploiești, echipa lui Viorel Ma- 
teianu și ea o candidată seri
oasă la primul loc. Steaua a 
cîștigat „Cupa", e adevărat, dar 
cel mai important lucru ni ac 
pare, in ceea ce privește echi
pa militară, că ea a cîștigat 
mult mai mult decît o cupă. 
Ea a cîștigat un bun fundaș 
central, Belodedici, cefl despre 
care Constantin Cernăianu a- 
flrjnă, acum, că are multe ca
lități pentru a ajunge in gru
pul celor mai buni apărători 
centrali din fotbalul nostru.

Belodedici, subliniat cu lite
re verzale in toate cronicile 
meciurilor în care a jucat, 
este, desigur, exemplul cel mai 
semnificativ relevat de aceas
tă binevenită competiție orga
nizată pentru a MENȚINE ÎN 
ACTIVITATE cea mai mare 
parte dintre jucătorii divizio
nari „A“, Îndeosebi pe aceia 
care au evoluat mai puțin pe 
durata toamnei fotbalistice șt 
care, altfel, ar fi intrat intr-o 
vacanță mult prea lungă. In 
această postură s-au aflat ieșenH 
Gheorghiu, Paveliue și M. Rada, 
Nedea de la Chimia Km. 
Vîlcea, Cîrciumaru și Ștefano- 
yiei de la „Poli" Timișoara, 
Șlefăncscu (Petrolul), A. Mnn- 
ieanu și Lică (Sportul studen
țesc), Arteni și Viscreanu 
(S.C. Bacău). Biro II și Costin 
(A.S.A. Tg. Mureș) și Încă 
mulți alții.

Aceeași competiție a consti
tuit, Insă, șl un excelent pri
lej pentru cluburile diviziona

re „A“ de a arunca priviri 
mai insistente în propriile pe
piniere sau spre eșaloanele in
ferioare pentru a „fixa" ti
neri de real talent, în vederea 
testării însușirilor acestora, ne
cesare promovării in primele 
garnituri. Și la acest capitol 
exemplele sînt in număr des
tul de mare, iar dintre ele ne 
vom opri numai la clteva : 
portarii Denteanu („Poli" Ti
mișoara) și Dohot (Politehnica 
Iași), mijlocașii Marinof (F.C. 
Constanța) și Mezaroș (Spor
tul studențesc), fundașii Cră
ciun („Poli* Timișoara), An- 
dronic (S.C. Bacău) și Turcu 
(C.S. Tîrgoviște), atacanții A. 
Georgescu (Sportul studențesc), 
Deaconescu (Chimia Km. Vîl- 
eea) și Morometc (F. C. Ar
geș). Sigur, ei au demonstrat 
tn meciurile „Cupei" că au ta
lent, că pot fi reținuți în ve
derea unor eventuale promo
vări. Dar pentru a ajunge în 
rindurile titularilor diviziona
relor „A" vor trebui să mun
cească mult, să se pregătească 
intens, cu o seriozitate exem
plară, cu o dăruire totală. „Cu
pa a 35-a aniversare a procla
mării Republicii* le-a oferit 
marea șansă de a se remarca. 
Nu le rămine decit să recon
firme ceea ce ne-au arătat la 
sflrșitul acestei lungi toamne 
fotbalistice.

întrecerea, cu foarte mici 
excepții (una dintre acestea a 
fost chiar la finală, cind mai 
mulți tineri suporteri ai clubu
lui Steaua au invadat terenul 
la sfîrșitul meciului!), a fost 
bine organizată și s-a bucurat 
de audiență la iubitorii fotba
lului, mii de suporteri ai echi
pelor luind loc in tribunele 
stadioanelor, așa cum s-a ln- 
ttmplat la București, Ploiești, 
Rm. Vîlcea.

Oricum, „Cupa a 35-a ani
versare a proclamării Repu
blicii* și-a demonstrat din plin 
utilitatea, tocmai prin ceea ce 
am subliniat mai sus, adică 
prin aducerea in prim-plan a 
unui grup de Jucători tineri, 
față de care cluburile trebuie 
să manifeste mare Încredere și 
o mai mare răbdare. Pentru că 
numai astfel se poate forma 
schimbul de mîine al fotbalu
lui nostru.

Laurențiu DUMITRESCU

ÎNTRECERI DE MINIFOTBAL, LA BUZĂU Șl ARAD

ILa Buzău șl Arad s-au organi
za* două atractive competiții de 
mtailotbal, care au fost dotate 
eu „Cupa a 35-a aniversare a

I proclamării Republicii* șl care 
s-au bucurat de un frumos suc
ces. Iată rezultatele Înregistrate. 
La Buzău : Chimia Buzău — O-

Ilimpla Rm. Sărat 7—5 (după pe- 
nalty-url), Gloria — Metalul, am
bele din Buzău, 10—3 ; Olimpia

I— Metalul 3—0 șl. In finală, CHI
MIA — Gloria 9—7. Cel mal e~ 
flea ce Jucător s-a dovedit a fi

fostul stelist Iosif Vlgu, de la 
Chimia, cu 7 goluri Înscrise. La 
Arad : Strungul — Șoimii Llpova 
«—4, Rapid — Șoimii 11—3, U.T.A. 
— Rapid 3—1, Strungul — U.T.A. 
t—I șl U.T.A. — Șoimii 3—1. A 
cîștigat U.T.A. Cel mal eficace 
Jucător a fost Marcel Coraș, cu 
I goluri, cel mai tehnic A. Mol
dovan, de la Rapid Arad, Iar cel 
mal bun portar Duca dam. Me
ciurile acestor Întreceri s-au dis
putat în sală șl au fost urmărite 
de mii de spectatori.

SPORTUL STUDENȚESC ȘTIE CĂ TITLUL DE TOAMNĂ
NU-I DECÎT UN SIMBOL

Premieră absolută In Regiei 
Echipa studenților bucureștam 
este, pentru întîia oară in is
toria sa, campioană de toam
nă ; după o cursă de mare re- * 
gularitaite,- în care cînd a dus' 
trena, cind a stat în umbra 
campionilor, pentru ca să 
sprintaze pe ultima lungime a 
sezonului. Performanța este re
marcabilă diin mai multe puncte 
de vedere. în primul rfnid, sub 
aspectul ATITUDINII față de 
marea performanță. Pentru că 
această talentată echipă a mai 
urcat pe podium. însă n-n a- 
vut niciodată rezistența psihică 
să rămînă acolo sus. De data 
aceasta. Sportul studențesc ți-a 

valorile 
omogen, 
singurul

apărat valoarea ți 
printr-un joc serios, 
un joc de siguranță, 
capaibij să-i valorifice din plin 
realele disponibilități. „T~*—
naiul mecanism" al studenților, 
cu inegalabilul joc de pass din 
„perioada Angelo Niculescu*, 
cu „schimburile de ștafetă" 
efectuate în mare viteză șl cu 
eficiența reașezare a unor piese 
importante din „perioada Ion 
Voica* și-a găsit, tn sftrșit, in 
toamna trecută, combustia mo
rală și ambiția unei perfor
manțe unice, la care mulți se 
gîndesc de aiiîta vreme...

Ultimele eiirici toamne ale 
Sportului studențesc sdnt și ele 
revelatoare pentru actuala per
formanță. Să privim „zestrea" 
din ultimele cinci toamne «le 
studenților și să tragem linia 
necesară. Deci :

Toamna lui 1978 : locUl 10 |
17 puncte (6 victorii, 5 egalurl, 
6 înfrîngeri, golaveraj 24—21);

Toamna ‘ ‘ ‘ "
16 p (7 2

Toamna
12 p (5 2

Toamna
18 p. (6 6 5 19—21) ;

Ultima toamnă : looufl I ; 26 
P (11 4 2 28—10).

Saltul este evident ! Pornind 
de la acel surprinzător loc 17 
din ’80, de la minima studenți
lor, la maxima de la această 
oră, se naște obligatoriu între
barea : cum se explică saltul 7 
Altfel spus, care sînt cauzele 
care au dus la plusul progresiv? 

„Maturizarea echipei! — opi
nează antrenorul principal Ion 
Voica. Plus maniera de trata-

■ ■ ■
re a jocului. Pentru că noi pu
nem bazele apărării în momen
tul cînd... atacăm și sădim ger
menii ofensivei în momentul 
în care ne apărăm !“... Pentru 
a împlini asemenea aparente 
paradoxuri, e nevoie și de ju
cători capabili să interpreteze 
dificilele roluri. Ceea ce echi
pa studenților bucureșteni se 
poate lăuda că are. Un exce
lent fundaș cum este marele 
„anonim* Cazan, și libero, și 
stoper de marcaj, după cum o 
cere faza, un fundaș central 
ca lorgulescu, actualul inter
național al echipei, tehnic și 
ofensiv, doi fundași laterali 
ca M. Mihai ți Munteanu 
II, vînjoși ți 
multe ori.... extreme,

Cu un joc din pornire ofen
siv, studenții au reușit să ob
țină cele mai multe pun.ee în 
deplasare, 10 d?n 8 partide, 
fiind lideri și în „clasamentul 
deplasărilor".

In același timp, ach:pa cu 
cele mai multe victorii din tu
rul campionatului este și for
mația cu cele mai puține go
luri primite, ceea ce vorbește' 
de la sine despre idee» de e- 
chilibru, marele atu al „alb-ne- 
grilor".

La ora actuală, în acest ceas 
al euforiei, se pune firesc în
trebarea : Va rezista Sportul 
studențesc altitudinii '!

O întrebare pe care și-o pun 
nu numai universitarii bucureș- 
feni, dar și... dinamoviștii. cra- 
iovenii, argeșenii. steliștii și 
destui , neutri. Ce gîndeșt.e an
trenorul Ion Voica 7 „Ajungind 
pe prima treaptă, singura noas
tră problemă este să nu o nă-

„Infer-

lui 1979 : 
8 17—17) ; 
Iui ' 1980 :
10 17—25) 
lui 1981 : 
5 19—21) ;

Jocul

locul

10

17

locul 5

I

I

I

M. Mihai (in alb), unul dintre 
cursă spre... confirmare

pistoanele liderului, in plină 
Foto : Dragoș NEAGU

chizător* ca Pană, on portar 
experimentat ca Speriata, un 
„dispecer" matur ca O. Iones
cu, doi cărăuși Imteligenți ca 
Terheș și Chihaia, două extre
me de suta de metri plat, cum 
stat Fi. Grigore ți Bucurescu, 
ți un vîrf ea M. Sandu, „vul
poi* bătrln, în stare să aler
teze orice ațpărare, iată „pio- 
nii-regiziă" ai Sportului studen
țesc prin c®re ECHIPA a rea
lizat cel mai bun sezon de 
toamnă, cu opt puncte superior 
celui de la finele turului tre
cut.

1. SPORTUL STUDENȚESC 17 11 4 2 28-10 26
• Puncte realizate acasă : 16 (a pierdut cîte un 

șl Corvinul) ; puncte ob(lnute In deplasare : 10 
F. C. Argeș, Petrolul, F. C. Constanța șl F. C. 
eu Dinamo și A.S.A. Tg. Mureș).
• Gdgeteriî echipei : M. Sandu 3 goluri, FI.

punct cu Jiul 
(cite două eu 
Olt, cite unul

___„____ _____r__ ____ ____ .__ __ „____ Grigore 7, O. 
Ionescu 4, Bucurescu șl lorgulescu — cite 3, Terheș 2, Muntea- 
nu n 1.

• Jucători folosiți : 17 (Speriata, M. Mihai, Munteanu n. FI. 
Grigore, M. Sandu și Terheș — cîte 17 meciuri, Cazan, Pană 
șl Bucurescu — eîte 16, lorgulescu 15, Chihala 14, O. Ionescu 11, 
Munteanu I 9, Șerbănlcă 7, Lică 6, Lala 2, Glrjoabă 1).
• Cartonașe galbene : 20 — 12 Jucători ; cele mai multe : 

Sandu și lorgulescu — cîte 4.
• Cartonașe roșii : lorgulescu (etapa a 2-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 3 transformate 

Ionescu), una ratată (Chihaia) ; a fost sancționată cu un 
nalty, transformat.
• A expediat 202 șuturi (148 acasă — 54 tn deplasare), dintre 

care 105 pe spațiul porții (76 acasă — 29 tn deplasare).

M.

(O. 
pe-

răsim. I 
prezintă 
care, cu 
nuna de 
răm însă 
foarte greu, însă posibil. Che
ia titlului se află în pregătirea 
de iarnă, cea care nouă ne-a 
„ieșit" mereu pînă acum !“ 
Pentru edificare, să trecem în 
revistă „zestrea" din ultimele 
patru retururi : 18 puncte în 
primăvara lui ’79 ; 21 de punc
te în primăvara lui '80 ; 24 de 
puncte în primăvara lui ’81 ; 
20 puncte în ultima primăvară. 
Sportul studențesc trebuie să 
se provoace singură la... duel. 
La lupta cu sine însăși. La 
auitodepășire. în fotbalul euro
pean, o singură echipă studen
țească a cîștigat titlul de cam
pioană națională : Universita
tea Craiova. Sportul studențesc 
ar putea fi a doua formație. 
Ca stimul poate fi folosit punc
tajul general cu care s-au cîș
tigat ultimele campionate : 45 
de puncte în 1979 ; 44 în 1980; 
46 în 1981 și 47 de puncte a- 
nul trecut. Sportul studențesc 
are dreptul la 17 încercări 
pentru o singură săritură : a- 
ceea din condiția de eternă e- 
chipă bună, dar neîncununată, 
de la titlul de toamnă, simbo
lic, Ia primul tricou de cam
pioană !

Mircea M. IONESCU

Craiova și Dinamo re- 
adversari redutabili, 
siguranță, vizează cu- 

> viitori campioni. Spe- 
să nu coborim ! Va fi
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Cei care se plîng că nu visa 
©aplU la sport n-au nici un 
temei. Aduc acest argxumen.1 
cei comozi — antrenori sa<u 
profesori de educație flzlcâ 
—, care așteaptă să vină co
piii la ei, dacă se poate, ga
ta formați, chiar șl cu recor
duri, pregătiți să intre tn 
competiții oficiale și să obți
nă locuri Intîi, bune pentru... 
darea de seamă.

Copiii vin la sport. Ne-am 
eonvins de acest lucru, o da
tă în plus, sîmbătă diminea
ța, cînd, la concursul de •-

IN'CARTIERE, „SEZONUL FOTBALISTIC" NU S-A ÎNCHEIAT!
Hetism organizat de Consiliul 
municipal pentru educație fi
zică șl sport, sala de la Cen
trul „23 August" din Capita
lă era plină de băieți șl fete, 
tați intre 13 și 14 ani. Ara 
văzut acolo sute de copil O 
adevărată sărbătoare a spor
tului.

Alt exemplu l-am găsit du
minică dimineața in cartie
rul bucureștean Drumul Ta
berei. Terenurile școlilor ge
nerale 164 și 203, oel de la Li
ceul industrial nr. 28. toate a- 
fiate tn zona Favorit, erau 
supraaglomerate.

Copiii, elevi, tineri pînă la

18—19 ani jucau fotbal. Doar 
6—7 încercau să arunce min
gea prin inelul unul panou 
de boschet. In rest, FOTBAL.

Am stat șl l-am numărat. 
108 copil, elevi, tineri, in a- 
ceastă frumoasă zi de dumi
nică, cu soare strălucitor, a- 
lergau pe terenuri. Jucau fot
bal, deși sezonul oficial s-a 
încheiat. Dar pentru el fot
balul se joacă pînă cind vine 
zăpada I Duminică dimineața 
au venit singuri. Nimeni nu 
i-a convocat. Erau atrași de 
minge ca de un magnet. I-am 
urmărit și ne-am bucurat și 
noi.

Din păcate, am avut șl un 
regret. N-am văzut printre el 
nici un profesor de sport, 
nici un antrenor I Ce și-or 
fi spus aceștia : sezonul s-a 
încheiat, sintem In concediu. 
Dar copiii din Drumul Tabe
rei șl. probabil, din celelalte 
cartiere, din toate orașele țâ
rii, n-au încheiat sezonul. 
Fac sport din proprie iniția
tivă pentru că le place. Iar 
unii antrenori — să-1 crezi 7 
evident, nu ! — spun că ,z.u 
vin copiii la sport*, la fot
bal, mal ales...

Constantin ALEXE

| ADMINISTRAȚIA Df STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA

ie MARI SUCCESE LA ÎNDE- 
MINA TUTUROR... 0 Agențiile 
Loto-Pronosport mai pot elibera 
doar astăzi bilete cu numerele

I preferate de dv. pentru tragerea 
obișnuită Pronoexpres de 
miercuri 15 decembrie 1982. O 
formă de Joc foarte avantajoasă,

■ utilizată cu succes de tot mal 
numeroși partlcipanțl, o consti
tuie variantele combinate țrf 
combinațiile „cap de pod“, achl-

Itate 100% sau în cotă de 25%, pe 
care se pot obține suite de cîștl- 
guri la mal multe categdrii. 0 
in aceste zile continuă vtnzarea 

IbiAetetar pentru tragerea excep
țională Pronoexpres de dumini
că If de«*embrie 1982. la care 
ae vw efectua opt extrageri în

douft faze, cu un total de 44 nu
mere. Participanților li se oferă 
pansa multiple de a obține auto
turisme „Dacia 1300“, mari sume 
de bani și excursii peste hotare.

0 CIȘTIGURILE TRAGERII PRONO
EXPRES DIN 8 DECEMBRIE. Cat.
2 wkinte 25% autoturism Dacic 
T300 ; cat. 2 : 1 wriaotâ 100%
a 33.215 lei |i 4 variante 25% 
a 8.303 ; cat. 3 : 8 variante 100%
a 3.163 lei și 52 variante 25% a 
7P1 lei ; cat. 4 : Pi a 730 lei ; cat 
5 : 207 a 321 *ei ; cat. 6 : 7.006,75 a 
40 lei ; cat. 7 : 220 a 200 lei ; cot.
8 : 3.611 a 40 leT. Report cat. 1 : 
89.370 lei. Autoturismele Dacia 1300, 
Jucate pe variante 2!5% au fost ob
ținute de: Șoarec Miron din Cluj-Na- 
poco și Munteanu Aurel d‘in București.

SIMPLU, OPERATIV, AVANTAJOS...!

autoturisme

LOZînPLIC
CU 
cîștiguri 
Tn băniși

ȘTIRI
0 TURNEUL ECHIPEI F.C.M. 

BRAȘ ÎN MAROC. Formația 
brașoveană s-a înapoiat duminică 
din turneul întreprins în Maroc, 
unde a disputat patru partide, cu 
un bilanț pozitiv : două victorii, 
un meci egal și o înfrîngere. Ce
le două rezultate pozitive au fost 
înregistrate la Casablanca (1—-0 
cu echipa R.C.A., deținătoarea ti
tlului ; golul a fost marcat de 
Cramer II) și Mckncs (2—1 cu 
„ll“-le local, aflat pe locul II în 
campionat ; goluri semnate de 
Cramer II și Gherghe) ; egali
tatea — la Mohammedia (0—0 cu 
Selecționata olimpică a Marocu
lui), iar în f rin ger ea — la Keni- 
tra (0—1) cu selecționata regională.
0 UN NOU CUPLU DE ANTRE

NORI LA PROGRESUL-VULCAN. 
Divizionara ,,B“ Progresul-Vulcan 
are la conducerea tehnică un 
nou cuplu de antrenori, alcătuit 
din Petre Gavrilă și Constantin 
Ștefan.

0 ÎN PERIOADA 17—23 DE
CEMBRIE va avea loc la Brașov 
o acțiune comună a F.R.F. și fo
rului de specialitate din Olanda, 
tn vederea îmbunătățirii pregă
tirii copiilor între 11—14 ani. Cu 
acest prilej vor avea loc și două 
lntîlniri între selecționatele de 
copii ale României și Olandei, în 
zilele de 19 și 21 decembrie. Sînt 
invitați toți antrenorii coordona
tori de la centrele de copii șl 
juniori.

0 ȘEDINȚA DE LUCRU a co
misiei de copii și juniori va a- 
vea loc mîine, la sediul F.R.F. 
Va fi definitivat calendarul In
ternațional- pe anul 1983 și se va 
completa lotul de jucători al clu
bului Luceafărul.



PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
GAEVLE. Pe patinoarul din 

localitate s-au întilnit repre
zentativele de hochei ale Sue
diei și Uniunii Sovietice. Muil- 
tă vreme echilibrată, soarta 
partidei a fost decisă în ulti
ma treime, in favoarea câm
penilor mondiali. Deci : Sue
dia — U.R.S S. 2—4 (0—0, 2—0, 
0—4). Au marcat : Fetisov 2, 
Skvortov și Krutov, respectiv 
Eriksson și Olsson.

HELSINKI. Hocheiștii din 
Cehoslovacia, în schimb, și-au 
impus, de la început, superio
ritatea în fața celor din Fin
landa, pe care i-au întrecut cu 
4—1 (3—0. 0—1, 1—0). Au în
scris : Lala. Rusnak, Dornic și 
Richter, respectiv Jalo.

INZELL. Un nou record 
mondial de patinaj viteză a 
fost înregistrat pe pista arti
ficială din această localitate de 
către sportiva vest-germană 
Sigrid Smuda. Ea a parcura 
distanța de 5000 m în 7:56,0, 
cu 0,70 s mai repede decît o 
făcuse .deținătoarea recordului 
lumii. Andrea Schone (R.D. 
Germană).

KAKL MARX-STADT. Cam
pioana mondială Karin Enko 
■a dominat categoric întreceri
le campionatelor de patinaj 
viteză ale R.D. Germane, cîști-

gînd clar toate probele din 
programul concursurilor : 500
m — 41,93, 1000 m — 1:25,00, 
150Q m — 2:13,07, 3000 m — 
4:32,80.

KIKCALDY. Pe gheața pati
noarului din această localitate, 
din Scoția, s-au desfășurat, 
săptămîna trecută. întrecerile 
campionatelor europene de 
curling. Finala masculină- a 
fost cîștigată de echipa Sco
ției, care a dispus cu 6—5 
(după prelungiri) de cea a R-F. 
Germania. Pentru locul 3, El
veția — Danemarca 4—3. Com
petiția feminină a fost domi
nată de reprezentativa Suediei 
(13—2 în finala cu Italia). 
Pentru locul 3, Elveția — Nor
vegia 13—3.

LILLEHAMMER. Concursul 
de sărituri cu schiturile, con- 
tînd pentru „Cupa Europei", 
desfășurat în această localitate 
din Norvegia, a avut, în final, 
pe podium pe : Jari Puikkonen 
(Finlanda) 266,2 (sărituri de 
119,5 m + 118,5 m), 2. Matti
Nykanen (Fini.) 265,5 p (122,0 
+120,5) și 3. Per Bergerud 
(Norvegia) 260,3 p (119,5+115,0).

LAPPENRANTA. O întîlnire 
atractivă au oferit echipele se
cunde de hochei pe gheață ale 
Finlandei și Cehoslovaciei. Vic-

toria a revenii selecționatei 
cehoslovace cu 4—3 (1—1, 2—1, 
1-1).

PONTKESINA. Pe pîrtia din 
renumita stațiune elvețiană a 
avut loc o competiție de biat- 
lon. Proba de 20 km, desfășu
rată sîmbătă, a fost cîștigată 
de campionul olimpic Frank 
Ullrich (R.D. Germană), crono
metrat în 1.06:35, și avînd o 
penalizare de 3 minute. Dumi
nică, concurențiî au luat star
tul în cursa de 10 km. învin
gătorul din ajun, Ullrich, a so
sit abia al 17-lea (!), disputa 
fiind cîștigată de Matthias 
Jung (R.D. Germană) cu tim
pul de 31:56 (1 mi>n. penaliza
re), urmat de italianul Johann 
Paissler — 32:43 (1) și de vest- 
germanui Peter Angerer, cu 
32:50 (3).

SAN BERNARDINO. în ca
drul meciului de schi fond El
veția — S.U.A., americanul
Bill Koch a cîștigat. cursa de 
15 km în 45:46, urmat de el
vețienii Giachen Guidon (45:56) 
și Fraina Renggll (46:17).

COMPETÎTilLE EUROPENE DE HANDBAL
în urma desfășurării partidelor 

retur din optimile de finală ale 
competițiilor continentale de 
handbal masculin, pentru etapa 
sferturilor s-au calificat urmă
toarele formații, avînd înscrise 
între paranteze rezultatele retu
rului și scorul general al celor 
două partide :

C.C.E. : Barcelona (Hapoel Re- 
hovot 30—8 ; 55—24), Honved Bu
dapesta (Geleen — Olanda 26—13; 
56—34), Ueim Goteborg (St Otmar 
St. Gali — Elveția 12—16 ; 44—36), 
V.f.L. Gummersbach (Slcovbakken 
Aarhus — Danemarca 24—20 ; 
45—38), T.S.K.A. Moscova (Epi- 
t6k Veszprem 30—25) ; Metal o- 
plastika Sabac (Steaua Buc. 22— 
18, 27—22 după IOV. 7 m ; 45—44). 
CUPA CUPELOR : T.V. Gross

wallstadt — R.F.G, (B.S.V. Berna 
25—14 ; 54—38), Drott Halmstadt 
— Suedia (U.S. Ivry — Franța 
25—27 ; 49-48), Volan Szeged 
(Fredericia Kfum — Danemarca 

29—27 ; 54—44) ; Dinamo Bucu
rești (Bondsspaarbank de Gazei- 
len Doetinchen 25—17 ; 52—41).

CUPA FEDERAȚIEI : Helsingor 
r- Danemarca (VSZ Kosice 25—19; 
49—48), Zaporoje — U.R.S.S. 
(Blau Wit — Olanda 24—21 : 60— 
24), Reinickendorfer — R.F.G. 
(Granollers Barcelona 29—18 : 52— 
38), Banyasz Tatabanya (R.T.V. 
Basel 32—30 ; 59—52), Empor Ros
tock (Minaur B. Măre 24—23 ; 
49—41).

Rezultatele celorlalte partide le 
vom publica intr-un număr vii
tor.

„SĂPTĂMÎNA FERICITA
A FOTBALULUI ROMÂNESC"

Comentariile lui Jean Philippe Rethacker in ziarul „L'Equipe" despre 
frumoasa comportare a reprezentativei României și a Unit Craiova

PARIS, 13 (Agerpres). Sub 
titlul „Săptămîna fericită a fot
balului românesc", cunoscutul 
comentator francez de fotbal 
Jean-Philippe Rethacker scrie 
în ziarul „L’Equipe", printre al
tele : „Fotbalul românesc a 
trăit o săptămină plină de sa
tisfacții, în care a reușit să 
țină in șah la Florența pe cam
pionii mondiali italieni și apoi, 
la Craiova, echipa Universita
tea să elimine pe Bordeaux, 
continuind frumoasa aventură 
în „Cupa U.E.F.A.". Această ca
lificare poate fi dintre cele 
mai utile pentru selecționerul 
Mircea Lucescu deoarece, ju- 
cind la 2 și 16 martie în „Cupa 
U E.F.A.", fotbaliștii craiovenl, 
componenți ai lotului național, 
vor intra in formă în perspec

tiva meciului cu Italia de la 
16 aprilie".

în continuare, referindu-se la 
valoarea de excepție a unor 
jucători craioveni, autorul arti
colului apreciază jocul foarte 
bun al liberoului Ștefănescu, 
al stoperului Tilihoi și al por
tarului Silviu Lung, care în 
partidele de la Bordeaux și 
Craiova a dovedit cu prisosință 
că este o valoare certă. Refe
rindu-se la vîrful de atac al 
craiovenilor, Jean-Philippe Re
thacker scrie : „Câmătaru este 
in momentul de față unul din
tre alacanții centrali europeni 
compleți. I-am apreciat i'uleul. 
eleganța, jocul de cap cu care 
domină careul, precum și teh
nica cizelată ce-i permite un 
control perfect al balonului”.

CURSA PENTRU ORGANIZAREA TURNEULUI
FINAL AL C. M. DE FOTBAL DIN 1986

24 DE ORE ÎN PISCINĂ !
După cicliști, caro au cursele lor de 6 zile, șl mărșăluitori» cu pasio

nantul Strasbourg — Paris (peste 700 km),, iatâ-i și pe înotători la 
startul unui veritabil maraton : 24 do ore In piscină I Organizată le 
bazinul olimpic din Woluwe (Belgia), competiția a atrae la start țara 
temerari din tot atîtea țări. Cine au fost aceștia î Ulrich HSveker, un 
medic din Berlinul Occidental In virată de 46 de ani, wngurul care a 
folosit ca procedeu brasul, Paolo Pinto, un avocat italian în vîrstă de 
42 de ani, deținător ai recordului traversării strimtoril Messina, Kevin 
Murphy (32 ani), un ziarist englez, care ar» deja la activ 7 traver
sări ale Canalului MînecN, Irene Van der Laan (21 de, ani), o stu
dentă olandeză In arhitectură (a traversat Canalul M îneci! în 8 ore 
și 44 de minute, al doHea timp mondial), lan Muir (32 ani), un poM- 
țlst scoțian și Vera Zeitzen (22 ani) din Anvers.

Cei șase au înotat fără întrerupere timp de 24 de ore, încerci nd să 
depășească recordul belgianului Henri Suentene (64,020 km, parcurși în 
197®). „Maratonul** a fost cîștigat de Irene Van der Laan care a izbu
tit să acopere o distanță de 80,825 km. In primele patru ore ea a 
avut o medie de 4,200 km, iar In ultimele — doar de 2,525 km. Pe 
locurile următoare : Vera Zeitzen (71,796 km) șl lan Muir (69,503 km). 
Brasistul Hâveker nu a putut parcurge decît 52,641 km I După succes, 
Invingătoarea a declarat ziariștilor : „Nu tint o profesionistă, dar Imi 
place mult sâ înot în mare. Zilnic stau intre două și patru ore în 
apă I...* (a. v.).

TELEX J TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX

Renunțarea de către Columbia 
la găzduirea ediției a 13-a a tur
neului final al C.M. de fotbal, 
din 1986, creează — pentru prima 
oară în Istoria competiției con
siderată ca cea mai importantă 
după J.O. — o situație deloo co
modă forului mondial. în adevăr, 
în nici una dintre precedentele 
ediții nu s-a înregistrat o ase
menea retragere după ce orga
nizarea fusese in mod oficial a- 
tribuită unei federații naționale. 
Din chiar momentul în care pre
ședintele Columbiei a anunțat că 
țara sa nu își poate asuma răs
punderea organizării turneului 
final din 1986, a început o fe
brilă luptă de culise pentru ob
ținerea dreptului de a găzdui e- 
diția nr. 13. E foarte greu a ae 
anticipa cine va cîștiga verita
bila „cursă de calificare*. Unele 
considerații slnt însă posibile.

Un lucru apare ca cert 1 
campionatul va fi găzduit de o 
țară a continentului american. 
Cu excepția edițiilor din 1954 *1 
1958, găzduite succesiv de țări 
europene (Elveția șl Suedia), în 
nici o altă situație nu s-a mal 
înregistrat rărjitnerea consecutivă 
în Europa șau în America a tur
neului final. Șl cum, după Spa
nia, țară europeană, vine rlndul 
con tin en tulul a m erican (dovadă 
șl țara Inițial aleasă, Columbia), 
se poate afirma cu siguranță că 
F.I.F.A. nu va acorda organiza
rea ediției 1986 vreunei alte fe
derații naționale decît uneia de 
pe continentul american. Dealtfel, 
primele știri ale agențiilor de 
presă au șl fixat la patru, toate 
țări ale Americii, numărul can
didatelor certe pentru preluarea 
mandatului la care a renunțat 
Columbia.

Ce avantaje șl ce handicapuri 
ar prezenta cele patru concuren
te lansate într-o interesantă cursă 
pentru C.M. nr. 13 ? S-ar părea 
că în frunte se găsesc Brazilia 
șl S.U.A., Brazilia are avantajul 
performanțelor fotbalului său șl 
ale echipei reprezentative șl. în 
plus, pe acela că dispune de o

rețea de stadioane de mare ca
pacitate, situație care nu presu
pune mari lucrări de construcție 
sau reamenajare a arenelor care 
ar găzdui jocurile. Handicapul 
brazilian H constituie faptul că 
federația din Rio a mai găzduit, 
în 1950, un turneu final al C.M. 
șl ar fi pentru prima oară cînd 
o țară ar primi din nou orga
nizarea marii întreceri. S.U.A. — 
în a cărei federație joacă un rol 
important fostul secretar de stat 
Henry Kissinger — * nu a mal 
organizat un turneu final ; forul

să a ambianței și ospitalității, de 
toți apreciată, de la ediția 1970. 
în fine, o altă candidatură in
solită, Canada. Recomandate d« 
succesul organizatoric repurtat 
la J.O. 1976, forurile canadiene sa 
bLzuie pe această bună reputație. 
Handicapul apare și aici sub 
forma redusului teren pe
l-a cucerit fotbalul-asociație ra 
comparație cu alte discipline 
mult mal Iubite, precum și In 
necesitatea completării rețelei da 
stadioane specifice fotbalulul-a- 
sociație.

HAVELANGE...ȘL TOTUȘI,
Știrile de „ultimă oră* arată o creștere a șanselor Mexicului de a 

redeveni (după 16 ani) gazda turneului final al C.M. Mal cu seamă 
după declarațiile (reînnoite) ale președintelui F.I.F.A., Joao Havelange, 
care menționează că „Brazilia nu dispune de Infrastructurile necesar, 
pentru a asigura organizarea. Condițiile financiare, mijloacele da 
transport și rețeaua de hoteluri «tn* net insuficiente la ora actuală* 
precizează Joao Havelange. El a arătat, mal departe, că F.I.F.A. so 
află tn posesia candidaturilor Mexicului, S.U.A. și Canadei șl că nu va 
accepta pe aceea a Braziliei dectt tn situația că aceasta va obține ga
ranțiile guvernului său privind organizarea probei mondiale din 198*. 
tn opoziție cu afirmațiile președintelui F.I.F.A. apar cele ale președin
telui Confederației braziliene de fotbal. Glullte Coutinho, oare afirmi 
că țara sa dispune de toate condițiile pentru a găzdui turneul fi»»1 
de peste patru ani.

său de specialitate a făcut, de
altfel, în repetate rin duri, cunos
cută, la reuniunile F.I.F.A., do
rința de a prelua organizarea e- 
diției viitoare a C.M. Deza
vantajul l-ar reprezenta neîncre
derea pe care mulțl membri al 
Comitetului executiv al F.I.F.A. 
o au încă în privința succesului 
de public al unei competiții de 
fotbal-asociație, date fiLnd con
troversatele evoluții ale popula
rității acestuia într-o țară unde 
fotbalul american rămîne prima 
preferință a publicului. Mexicul, 
handicapat asemenea Braziliei de 
faptul Că ar fl pentru a doua 
oară gazdă a turneului final, se 
bucură însă de amintirea frumoa

Patru candidate lansate, deci, 
într-o competiție în care puterea 
de convingere, tăria argumente
lor de tot felul (obținerea voturi
lor componenților Comitetului e- 
xecutiv al F.I.F.A. nu e pe ul
timul plan), opțiunea comisiei 
speciale pentru campionatele 
mondiale (prezidată de vest-ger- 
manul W. Neuberger) constituie 
elementele esențiale ale victori
ei. Cine va trece prima linia de 
sosire o vom ști abia la termi
narea reuniunii forului mondial 
din mai 1983, cînd se va lua de
cizia definitivă.

Eftimîe IONESCU

BOX o La Cottbus s-au desfă
șurat campionatele R.D. Germa
ne. Iată campionii In ordinea ca
tegoriilor: semlmuscă: Robert
Marx; muscă: Wolfgang Prosch; 
cocoș: Klaus-Dieter Kirchstein ; 
pană: Frank Rauschning; ușoară: 
Hartmut Krueger; super-ușoară: 
Siegfried Mehnert; semimijlocie: 
Michael Timm; super-semlmljlo- 
de: Ralf Hunger; mijlocie: Hel
mut Woge; semigrea: Jens Dem- 
mler ; grea : Klaus-Dieter
Schmidt; super-grea: Ulll Kadan.

CICLISM • Clclocroaul de la 
Steinfort (Luxemburg) a fost dș- 
tigat de Claude Mlchely (Luxem
burg), cronometrat pe 27 km cu 
timpul de lh 07:23. Pe locul doi, 
la 1:19, s-a clasat vest-germanul 
Raymond Dietzen. • Clcloerosul 
desf’șurat Ungă Bilbao, pe un 
parcurs de 18 km, a revenit el
vețianului Gilles Blaser tn lh 
07:56, urmat de spaniolul Benlto 
Duran In lh 08:28.

HANDBAL 0 Turneul mascu
lin de la Tbilisi a fost dștigat 
de echipa U.R.S.S. — 10 p, ur
mată de formațiile Poloniei — 8 
p șl R.S.S. Gruzine — 6 p. In 
ultima zi s-au înregistrat rezul
tau a : U.R.S.S — R.S.S. Gruzi
nă 36—21 (17-10), Polonia — "iu
goslavia 40—30 (18—16), Cuba — 
U.R.S.S. tineret 38—27 (18—12).

HOCHEI PE IARBA • în ziua 
a patra a turneului celor 10 na
țiuni de la Melbourne: Pakistan 
— Malayezia 5—0 (1—0), India — 
Olanda 2—1 (1—1), R.F. Germa
nia — Canada 4—2 (2—1).

JUDO • în medul tur al fi
nalei Cupei campionilor europeni, 
la Sarajevo, echpa franceză 
Villlers-le-Bel - a întrecut cu 
5—2 formația locală Sarajevo. Re
turul va avea loc la 18 decem
brie.

ȘAH • ta Sod se desfășoară 
festivalul „Rossia", cu două tur
nee. In od masculin (16 jucă
tori), după 8 runde conduce Mi
trali Tal cu 4,6 p, urmat de Se
mina Dvoirls 4 p și Oleg Româ
niși» 3,5 p. In turneul feminin 
(14 participante), după 8 runde 
conduce Elena Ahmllovskal* cu 
4,5 p (1). • Medul dintre Vik
tor K or cin ol șl Jan Tlmman. 
desfășurat la Hllveraum (Olanda), 
s-a terminat la egalitate : 3—3. • 
Cel de-al 9-lea aamplonat mon
dial prin corespondență s-a În
cheiat cu victoria mardul maes
tru sovletlo Tynu Ylm (originar 
din RSS Estonă), care a totali
zat 13 p din 16 posibile. Pe lo
cul doi, cu 12,5 p, s-a daaat 
Frotz Baumbach (R. D. Germa
nă). în ultimii 10 ani, Tynu Ylm 
(41 de ani) a pierdut doar 4 
partide din cele 182 disputate.

TENIS • In finala campiona
telor Australld, la Melbourne, a- 
mer.canul Johan Kriek l-a Între
cut cu 8—3, 6—3, 6—2 pe com
patriotul său Steve Denton. • 
Finala feminină la Richmond : 
Wendy Turnbull — Tracy Austin 
6—7, 6—4, 6—2. • Clasa
mentul Marelui Premiu F.I.L.T. 
tn urma campionatelor Aus
traliei șl a, turneului de 
la Toulouse : 1. Connors 3355
p. 2. Vilas 2495 p, 3. Lendl 2313 p, 
4 McEnroe 2305 p. 5. Wilander 
1730 p, 8 Gerulaitls 1680 p, 7. 
Higueras 1316 p, 8. Kriek 1220 p 
etc. Primii șase clasați strit prac
tic calificați pentru „Maștera" 
(In Ianuarie, la Madison Square 
Garden din New York). ultimele 
trei turnee ale anului (Sydney, 
Adelaida șl Melbourne, urmînd 
să-l desemneze pe ceilalți șase 
participant!.

TENIS DE MASA • Turneul 
pe echipe (masculin) de la Mos
cova a fost otștlgat de Suedia : 
5—0 tn finală cu URSS. Pe locul 
trei s-a clasat Cehoslovacia.

DIN NOU DESPRE 
F.C. KAISERSLAUTERN

Viitoarea adversară a eohlpel 
Universitatea Craiova, r. C. Kai
serslautern, a ol>ț in ut stmbăU 
un rezultat bun, In deplasare, cu 
V.LB. Stuttgart (1—1) Șl deține 
locul 7. în general, echipa vest- 
german» joacă foarte bine acasă.

t actualul sezon ea a pierdut 
doar 3 puncte (două eu Dortmund 
șl unul cu Hertha). In deplasare, 
• terminat de I ort la egalitate I 

După tragerea la sorți, interna
ționalul Briegel a declarat : 
„Craiovenll vor fi pentru noi ad
versari foarte dificili".

Șl Încă un amănunt Inedit, 
înaintea Începerii campionatului. 
F. C. Kaiserslautern a cîștigat un 
turneu In Spania, unde a În
vins cu 2—1 pe Luton Town șl

cu 3—0 pe Valencia, dar apoi 
jucătorii s-au Îmbolnăvit de un 
virus digestiv șl echipa a toet 
nevoită să-șl amine meciurile 
din primele două etape.

CAMPIONATE
R. O. GERMANA (ultima eta

pă a turului) : Rostock — Mag
deburg 3—2, Jena — Dinamo 
Berlin 1—1. Leipzig — Dresda 
I—1, Zwickau — Halle 3—3. Pe 
primele locuri In clasament : 
Dynamo Berlin 31 p, Lokomotive 
Leipzig 18 p, Erfurt șl Jena, cite 
17 p.

CEHOSLOVACIA (et. 15) î 
Trnava — Sparta 1—0. Dulda 
Praga — Cheb 4—2 I, Bohemians

AGENDA SĂPTĂMÎNII
14. XIJ SCHI: concurs de slalom special, la Courmayeur,

conțin d pentru „Cupa mondială*; PATINAJ ART IS- 
TIC: campionatele europene de juniori, la Sarajevo 
(pînă la 19.XII) ; TENIS ; turnee internaționale la 
was Vegas și Sydney (pînă la 9.XII).

15. XU FOTBAL: meciuri în preliminariile campionatului
“uropean: Belgia — Scoția, la Bruxelles (grupa I), 
Anglia — Luxemburg, la Londra (grupa a III-a), 
Iugoslavia — Țara Galilor (grupa a IV-a), Albania 

—Irlanda de Nord, la Tirana (grupa a Vl-a); SCHI: 
concurs de slalom special femei, la Plancavallo, con- 
tînd pentru „Cupa mondială"; CĂLĂRIE: concurs 
internațional de obstacole, la Londra.

16. XH CICLISM: cursa de 6 zile, la Maastricht, în Olanda;
HOCHEI: turneul dotat cu „Cupa Izvestia", la Mos
cova.

17. xn ÎNOT: „Cupa Europei", la GOteborg.
19.XII SCHI: concurs de coborîre, bărbați, la Val Gardena

și slalom super-gigant, la Zell am See, în Austria, 
contînd pentru „Cupa mondlajă"; FOTBAL: prelimi
narii C.E., Malta — Olanda, la La Valetta (grupa 
a Vil-a).

— Vltkovlce 3—1, Ostrava — Sla
via 3—1, Slovan — Zilina 2—L 
In clasament : Bohemians 22 p, 
Ostrava 20 p, Slavia șl Vltkovlce, 
cite 19 p.

FRANȚA (et. 19. ultima a tu
rului) : Lille — Toulouse 3—o. 
Tours — Paria St. Germain 3—1. 
Nantes — Lens 5—L St. Etienne
— Bordeaux 3—1, Metz — Laval 
3—1. In clasament : Nantes 30 p, 
Bordeaux 26 p, Lens M p, Paris 
St. GermaLn 22 p, Laval u □.

GRECIA (et. 3) : A.E.K. — 
Makedonlkos 3—1, Olympiakos — 
Seres 2—0, Panathlnalkos — Rho
des 3—0, Apollon — PAOK 2—1, 
Panahalkl — Aris 1—0. în clasa
ment : A.E.K. 15 p, Olympiakos 
13 p, Panathlnalkos 12 p.

SPANIA (et. 15) : Malaga — 
Atletico Madrid 0—2, C. F. Barce
lona — Athletic Bilbao 0—1 I, 
Real Madrid — I Palmas 1—0, 
Sevilla — Valencia 2—0, Real So
rt edad — Espanol 0—2 I, Gijon
— Zaragoza ’2—1. în clasament : 
Real Madrid 24 p, Athletic Bilbao 
22 p, C. F. Barcelona șl Zarago
za cite 20 p.

REZULTATE • ȘTIRI
• în finala Cupei campionilor

Africii (retur) : la Cairo, Al-AhU 
(Egipt) — Ashanti Kotoko (Ghana) 
t—1 (0—1). tn tur : 3—0. Astfel,
formația egipteană intră tn po
sesia trofeului la cea de a 18-a 
ediție. Anul trecut dștigase echi
pa J.E. Tizi Ouzu din Algeria.
• Echipa Ungariei, aflată tn 

turneu tn Insulele Caraibilor, a 
Învins formația Jong Holland 
din Curacao cu 5—0.
• Fostul antrenor al reprezen

tativei Argentinei, Cesar Menotti, 
se află tn Brazilia, la Belo Hori
zonte, unde dorește să încheie 
un contract cu formația looală 
Atletico Mlnelro.

Pentru rtrdindtote j abonomenta o*in IlEXlM . deoc<tomentul «aport Import orecâ P.O Bo> 134-137 >ecpo coresp 12.42 28 interurbon <37 | telei 18 350 romsp. Hporul l P „Informația*
Redoctto * odm.niMroțio » cod 70773 București «tr V Conta 16. P I I R I, te! centroid H 7970 și 11 5059 telei 11 226. București, str 13 Decembrie nr. 9. R. t. t, 0. 4


