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Ieri, fotbaliștii noștri au avut o zi slabă

UN DUȘ RECE CARE POATE FI UTIL
La Timișoara, in partidă amicală: Romănia — Iugoslavia 0-2 (0-1)

tele- 
pier- 
acest

TIMIȘOARA, 30 (prin 
, fon). Echipa României a 

dut la un scor neașteptat 
■ amical cu Iugoslavia, după o 
Tevoluție slabă, care l-a deter- 
(minat pe gazetarul italian An

tonio Caliendo să nu excludă 
« posibilitatea ca meciul, așa cum 
a fost jucat de „tricolori", să 

* fie un... „cal troian" în tabăra 
lui Bearzot. Sigur că această 

> variantă trebuie exclusă cu lu
ciditate. Părerea noastră e că 
echipa României a continuat de 
fapt, la Timișoara, evoluția

din repriza a doua a 
cu Turcia, impresie 

Intrucitva — atunci — 
spectaculos al lui B5- 
ultimă Instanță.

modestă 
meciului 
atenuată 
de golul 
Ioni, în

O scurtă revedere a momen
telor principale ale meciului 
poate fl o bună premisă pen
tru aprecierile de ordin tehnic, 
care se impun, chiar dacă pînă 
la jocul cu Italia mai sînt doar 
mal puțin de trei săptămîni.

Prima mare ocazie aparține 
tricolorilor, dar centrarea șu
tată a lui Bălăci (min. 10) tre-

Stadion Ma»“; teren denivelat; 
timp fnxnoc ; spectatori — circa 
25 000. Șuturi: 13-5 (pe poartă: 6-3). 
Camere: 2-3. Au marțat: GEKO
(min. 14) șl TRLFUNOVK? (min. 86).

ROMÂNIA: Moraru (min. 46 Lung) 
— Rednic. torgulescu (min. 75 Ți- 
deanu), ȘTEFAN ESCU, Ungureanu — 
Augustin (min. 24 Bolint, min. 59 Af> ' 
done), BălărW, Ktein. Ba'ac! — 
GEOLGAU, Gabor (min. 46 Cîr(u).

IUGOSLAVIA: Svrtor (min. 46 IVKO- 
VICI) - Geko. Hagkl. ZAIET, KLIN- 
CIARSKI - TRIFUNOVICI. Hagibeghici 
(min. 78 Rodovici), Rozici — Măriei. 
MILIANOVICl, Secerbegovici (min. 85 
Musemici).

A arbitrat foarte bine M. Mkrtician 
(U.R.S.S.).

Cartonașe galbene: MILIANOVICl. 
ANDONE.

ce pe lingă 
tr-o poziție 
bilă. Urmează 
deosebit de sugestive. In min.

O fază de
alte ocazii

atac (Cirfu șutează), dar fără rezultat ca și in 
Foto : Dragoș NEAGU

ECHIPA OLIMPICA S-A PREZENTAT
DEZORIENTATĂ Șl INEFICACE

La Belgrad: iugoslavia - România 4 1 (2 0) în meciul 
dc dcDui al preliminariilor J. o.

BELGRAD, 30 (prin telefon). 
Debut neașteptat de slab, de
zolant al echipei noastre olimpi
ce în preliminariile pentru tur
neul final ’ de la Los Angeles, 
în fața unor adversari valoroși, 
care au practicat un fotbal mo
dern, au combinat inteligent și 
eficace. Nu este mai puțin a- 
devărat că olimpicii iugoslavi

Geolgău, aflat în- 
extrem de favora- 

două minute

PROFESORII RE EDUCAȚIE FIZICA
POT CONTRIBUI EA REDUCEREA

SCUTIRILOR PF IA „ORELE DE SANAT£TE“
opinia dr. Gcorficta Dfljc narii, medic primar

UN NOU Șl PRESTIGIOS 
TROFEU PENTRU

GIMNASTA
ECATERINA SZABO
• La Avignon 
pe primele două

naște românce
• Siabo - nota 10 la bimă

tn panoplia cu trofee spor
tive a dublei campioane eu
ropene absolute de junioare 
Ecaterina Szabo s-a adăugat, 
săptătntoa trecută, o nouă șl 
frumoasă cupă. A fost cîști- 
gată to tradiționalul și pres
tigiosul concurs internațional 
organizat anual de federația 
franceză de specialitate la 
Avignon. La ediția din acest 
an a amintitei Întreceri au 
mal participat gimnaste din 
Belgia, Bulgaria, Canada, Spa
nia, Franța, Anglia, Italia, 
R. F, Germania, Elveția și 
Cehoslovacia. Ecaterina Szabo, 
prima clasată la individual 
compus șl la sărituri, bîrnă 
șl sol, a fost excelent secun
dată de Lenuța Dus, situată 
pe locul 2 ......................
pus și pe 
calele. De 
a doua a 
n alele pe 
Szabo a r____ ___  .. ._
bîrnă și 9,90 la sol, cele mai 
mari notări din cadrul con
cursului. Primele clasate la 
individual oompus : Ecaterina 
Szabo 37,95, Lenuța Rus 37,55, 

Nathalie Donați (Franța) 37,00. 
Pepa Kazakova (Bulgaria) 
36,80.

(Franța) - 
locuri jgim-

ia individual com- 
primul loc la pa- 

remarcat că tn ziua 
competiției, la fi- 
aparate, Ecaterina 
primit nota 10 ia

au întilnit o formație olimpică 
românească foarte penetrabilă 
in apărare, unde C. Solomon 
șl Cazan, fundașii noștri cen
trali, au fost de multe ori de
pășiți, o echipă slab pregătită și 
dezorientată. Linia de mijloc a 
încercat să suplinească unele 
deficiențe, dar nu a reușit fă 
acopere golurile din apărare și 
nici să compenseze ineficacita
tea atacanților.

încă din primele minute, ti
nerii fotbaliști iugoslavi și-au 
demonstrat posibilitățile, in spe
cial prin frații Țvetkovici, care 
acționau prin învăluire. Astfel, 
in min. 17, Z. Țv,etkovici trimi
te foarte periculos cu capul pe 
lingă poartă, după ce Cazan 
ratase intervenția. în minutul 
următor este rîndul lui Jan- 
janin, după un „un-doi“ cu Ha- 
lilovici, să trimită mingea pe 
lingă poarta lui Speriatu. Mar
cajul nostru este deficitar, pier
dem ușor balonul ți abia în 
min. 22 notăm primul nostru 
șut pe poartă expediat de Șoi- 
man, șut respins în corner de 
portarul Vlak. Atacurile neîn-

Mircea TUDORAN

— Tovarășă dr. Georgeta Bă- 
jenaru, conduceți unul dintre 
cele mai importante centre de 
cultură fizică medicală 
pitală și din țară...

— ... prin cabinetele 
sînt efectuate, anual, 
mii de tratamente. In 
pildă, an cu activitate medie, 
au fost efectuate nu mai puțin 
de 79 000 de asemenea trata
mente.

— Printre pacienții dv. am 
remarcat deseori foarte mulți 
copii și tineri, elevi șl stu- 
denți. Apare justificată pre
zența acestora în cabinetele 
centrului? fntîlnîți și cazuri jn 
care solicitanții sînt interesați 
în principal de obținerea unei 
scutiri 
fizică?

— In 
zurilor, 
zintă, în mod real, o serie de 
deficiențe fizice, de regulă ale 
coloanei vertebrale — cifoze, 
scolioze, lordoze. Totuși, în 
unele cazuri, trebuie să recu
nosc, ne confruntăm și cu ca
zuri în care 
îl reprezintă, 
spus, scutirea 
sport.

— Adică de 
nătate!?!

— O realitate tristă, 
trebui să dispară. Și 
cît mai curînd!

— Nu cumva unii dintre co
legii dv. de breaslă se arată a 
fi mult prea îngăduitori, elibe- 
rind scutiri medicale fără 
motivație riguroasă?

din Ca-

căruia 
zeci de 
1982, de

de la orele de educație

marea majoritate a ca- 
pacienții noștri pre-

obiectul vizitelor 
cum bine 
de la orele

ați 
de

la orele de să-

arcare 
aceasta

— Departe de a 
asemenea situație, 
duiți să prezint și ___ ___
medaliei, cauza care determină 
o asemenea stare de lucruri. 
Aș pleca de la ideea că edu
cația fizică este disciplina de 
învățămint care își propune să 
asigure sănătatea fizică sl — 
implicit — spirituală a unul 
copil, a unui tînăr. Un corp 
plin de vigoare, de prospeți
me, va avea și o minte ageră, 
o capacitate de efort sporită. 
Gîndind așa, consider că ore
le de educație fizică ar trebui 
să nu lipsească din programul 
zilnic al unui elev sau student.

— Este o opinie exprimată 
și de alti medici...

— Totuși, chiar cu numărul 
redus de ore de educație fizi
că prevăzut în programa de 
învățămînt s-ar putea realiza 
cu mult mai mult — și în 
primul rînd o scădere sensibi
lă a scutirilor medicale — da
că profesorii de specialitate ar 
dovedi un anumit simț peda
gogic. De pildă, dacă în tre
cerea normelor SUVA ei ar ți
ne seama de faptul că un co
lectiv de elevi prezintă struc
turi morfofuncționale diferite, 
deci și cerințele trebuie să fie 
diferite...

— Așadar, pretutindeni o nu
anțare în atitudinea dascălului 
de sport...

nu accepta 
să-mi ingă- 

reversul

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3)

dialog realizat de 
Tiberiu STAMAloan CHIRILÂ

MIRCEA BEDIVAN
a

TALENT REMARCABIL

d« fînaret 
maestru o

d e goluri), 
(151). Este

hor>d- 
locoli- 
1976 ;

AL HANDBALULUI ROMÂNESC

MIRCEA BEDIVAN (Dinamo București) : -.născut 
octombrie 1957, la Constanța, a început să practice 
bold tn 1970 Io Clubul sportiv școlar or. 1 din 
tete, fiind cooptat in formația Dinamo în anul
ane 1.95 m înălțime și 87 kg -greutate ; este student Ic 
I.E.F.S., este căsătorit și tatăl unei fetițe (Greta-Alexan- 
dro) ; poate fi socotit un jucător universal, intrucît evo
luează cu succes pe posturi'e de conducător de ioc, inter 
șl extremă stingă ; a parcurs toate treptele devenirii in 
handbci fiind - selecționat în echipele României de ju- 
oiori — de 25 de ori (a înscris 71 
- 35 (75). B - 22 (40) și A - 70 
sportului.

Mircea

Cu toqtă opozifia 
Bedivan va 

fost atuul 
tale?
a marcat

înscrie !
adeversarului, Mircea 

Foto : V. BAGEAC

aBedivan se 
unul .dintre 

talente ale

Despre 
afirmă că ar fi 
cele mai 
handbalului nostru și ale celui 
mondial. Uneori, el confirmă 
aceste aprecieri... Așa cum a 
fost și în meciul susținut sim- 
băta trecută la Niș. cu Zelez- 
niciar, tn 
cupelor la 
ciștigat de 
cu 27—26.

— A fost 
meci. în tabăra dinamovistă!

— Vă spun drept, nu 
Ne-am dat seama 
rul este deosebit 
și că l-am' invins 
mai bun joc din 
ani. Bucuria ne-a 
ată de gîndul că returul va ti 
Ia fel de greu.

mari

crezi că 
al echipei

semifinalele Cupei 
handbal masculin, 
Dinamo București

bucurie mare, după

prea, 
că adversa- 
de puternic 
realizind cel 
ultimii 6—7 

fost diminu-

(Continuare în pag. 2-3)

Elevi din Singiorgiu, la ora de educație fizică in noua sală de 
sport. Foto : Iosif TRIF — Tg. Mureș

— Care 
principal

— Faptul că atacul 
la aproape fiecare acțiune o- 
fensivă, nelăsindu-i pe hand- 
baliștii iugoslavi să se detașe
ze. A existat Și on moment 
psihologic. După ce la pauză 
era 12—12, tn primele două 
minute ale reprizei secunde 
noi am înscris trei goluri, fă- 
cind ca scorul să devină 15—12. 
Coroborate — ratările lor și 
realizările noastre — cele in-

in aceste două minu- 
făcut pe gazde să-și 

in

iimplate 
te le-au 
piardă răbdarea, să intre 
panică, fn ceea ce ne privește,
totul a fost posibil și. pentru 
faptul că ne-am bucurat de un 
arbitraj excelent, suedezii Nil
sson și Wester fiind de o ad
mirabilă imparțialitate.

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

0 NOUABADMINTONUL
DISCIPLINĂ ÎN SPORTUL DE MASA
• A fost constituită

ședințe care a 
C.N.E.F.S., cu

în cadrul unei 
avut loc ieri la 
participarea unor cadre din or
ganizațiile cu sarcini și atribu
ții in domeniul sportului, a fost 
constituită Comisia centrală de 
badminton, care iși va desfă
șura activitatea în cadrul Sec
ției sport de masă și econo
mică, respectiv Serviciul sport 
de masă din cadrul Consiliului 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport. Așadar, o nouă 
disciplină pornită oficial la 
drum în cadrul sportului de 
masă. Dealtfel, badmintonul a 
început să se practice la noi 
în țară de peste 10 ani, și-a 
creat o largă popularitate in 
rîndurile copiilor si tineretului.

Comisia centrală
ca joc sportiv de recreare, de 
petrecerea timpului liber în 
mod plăcut și cu folos. „Con
stituirea Comisiei centrale ca 
organ de specialitate cu carac
ter obștesc — preciza tovarășul 
Nicolae Dragason, secretar al 
C.N.E.F.S. — aduce sub gene
ricul „Daciadei" o disciplină 
sportivă eu largi posibilități de 
cuprindere a copiilor, a tinere
tului, a oamenilor 
toate virstele Ia 
exercițiului fizic, 
minton".

Au fost aleși : Popa lovită — 
președinte, Cornel Tămășan șl 
Nicolae Curta — vicepreședinți, 
Viorel Manciu — secretar.

muncii de 
practicarea 

jucind bad-



După Campionatele balcanice de judo, de Ia Belgrad : LA rîNTÎNA,
JUNIORII, IN PLINĂ AFIRMARE, LA SINCRAI1
SENIORII, SUB AȘTEPTĂRI!
Campionatele balcanice de 

judo, desfășurate în sala „Pin- 
ki“ din Belgrad, s-au încheiat 
cu un bilanț remarcabil pentru 
juniorii români : toți cei 7 au 
urcat pe podium — Silviu La- 
zâr (cat- superușoară), George 
Ciuvăț (ușoară), Andraș Varga 
(mijlocie) și Adrian Clinei (se
migrea’ au cucerit titlurile de 
campioni balcanici. Ștefan N'agy 
(ușoară) și losif Nicolae (se- 
mimijlocle) s-au situat pe locul 
secund, iar mai puțin experi
mentatul „greu" Eugen Vieru 
s-a clasat pe locul X Aprecieri 
elogioase merită, mai ales. 
George Ciuvăț, care și-a în
trecut net adversarii, fiind 
aplaudat călduros de cei peste 
o mie de spectatori afiați în 
sală pentru realizarea „ippon- 
ului" în primul minut de luptă 
în toate partidele I Această 
frumoasă comportare a junio
rilor ne îndreptățește să consi
derăm că la lotul „speranțelor” 
s-a muncit bine, un merit deo
sebit avîndu-1 antrenorul Ioan 
Petrol. Deci, toate felicitările 
juniorilor.

Nu același lucru putem spu
ne despre sportivii 
nostru de seniori, 
porneau favoriți în 
— recomandați de ________
lor anterioare obținute in are
na internațională (îndeosebi 
Constantin Niculae și Mircea 

■ Frățică — campioni europeni în 
1981 și respectiv 1982) — nu au 
cucerit nici un titlu de cam
pion balcanic ! Situarea de pa
tru ori pe locul 2 și de două 
ori pe locul 3 intr-o Întrecere 
balcanică nu reprezintă un bi
lanț de natură să satisfacă.

„Superușorul* Gheorghe Dani 
a avut o comportare contra
dictorie in cele 4 meciuri sus
ținute, cistigînd unul prin ip
pon, două prin yusey-gachi 
(superioritate tehnică). dar 
pierzind la 5 puncte diferență 
în iața bulgarului Atanas 
Ghercev. La semiușoară, Cons
tantin Niculae a susținut doar 
3 meciuri (echipa Turciei nu a 
prezentat concurent). El a ter
minat un meci la egalitate, ar
bitrii acordind decizia de în
vingător sportivului nostru, du
pă care a ciștigat o partidă 
prin ippon, dar a pierdut, tot 
prin ippon, in fața iugoslavu
lui Frank Ociko ! -Semigreul* 
Costel Năftică, epuizat după 
primele meciuri ciștigate clar

din lotul 
care, deși 
competiție, 
rezultatele

piin ippon, a pierdut, la fel de 
ușor, la iugoslavul Rujka Ku- 
sik. La -open,* Constantin 
Gotcă a fost la un pas de a 
deveni campion balcanic (ciș- 
tigase 3 meciuri prin ippon în 
primele 40 de secunde), dar in 
cel de ai Glea cu iugoslavul 
Radomir
condus cu 3 puncte. In ulti
mele secunde Kovacevici a 
reușit un procedeu cotat cu 5 
p și acesta a ciștigat la puncte. 
„Semimijlodui* Mircea Frăției 
și „mijlociul* Eugen Lăcătuș 
au avut o comportare sub aș
teptări, intrind pe tatami cu 
reținere nereușindu-le prea 
multe procedee tehnice. Bilan
țul lor : cite o victorie. Petre 
Moțiu. In cadrul categorie: 
ușoare, nu a reușit să învingă 
decit pe sportivul grec, cele
lalte partide pierzindu-Ie prin 
ippon

în ce privește întrecerea pe 
echipe, se poate spune că titlul 
balcanic a scăpat printre de
gete sportivilor noștri. $i a- 
ceasta nu din vina acestora ă 
datorită alcătuirii defectuoase a 
echipei în întilnirea cu forma
ția 
tă 
țin 
Pe 
titularul categoriei semimijlocie, 
Mircea Frățică, accidentat la 
„individuale*. Dar, punctul pier
dut în confruntarea cu selec
ționata Bulgariei a fost, în cele 
din urmă, hotăritor pentru cla
samentul final, echipa Româ
niei situindu-se pe locul secund, 
deși a ciștigat celelalte trei me
ciuri. Titlul balcanic a revenit 
formației Iugoslaviei, întrecută 
cu 3—2 de reprezentativa Româ
niei !

în incheiere, citeva observa
ții se cer a fi reținute. Mai 
intii faptul că Juniorii — din
colo de succesele obținute — 
ne dau reale speranțe pentru 
viilor. Comportarea nesaiisfă- 
eătoare a seniorilor eu mai pu
țin de două luni înaintea cam
pionatelor europene trebnie să 
declanșeze un semnal de alar
mă. Este de datoria tehnicieni
lor care se ocupă de pregăti
rea sportivilor respectivi să 
tragă învățămintele necesare și 
să ia toate măsurile ce se im
pun cu maximă operativitate si 
eficientă-

Nicoloe CHINDEA

Kovacevici. deși a

Bulgariei pierdută la limi
ts—4). Nu este insă mai pu- 
adevărat că in confruntările 
echipe n-a putut fi folosit

A intrat în tradiția Casei 
pionierilor și șoimilor patriei 
din Hunedoara să organizeze 
pentru pionierii din municipiu 
reușite acțiuni de petrecere în 
mod plăcut a timpului liber, 
acțiuni din care 
in aer liber si 
țiul fizic sint 
Multe dintre acestea pot fi 
menționate, desigur, dar noi ne 
vom opri doar la câteva. Iată, 
de pildă, foarte apreciate sint 
demonstrațiile de motociclism 
și karting in fața colegilor ca
re... n-au gustat încă din 
cerea de a sta la volanul 
karting sau la ghidonul 
motorete.

Demni 
drumeția 
sfirsit de

mișcarea 
exerci- 

nelipsite.

plă- 
unui 
uneJ

de toată lauda 
organizată, la fiecare 
an. sub genericul „La

este

de motociclism ale pionierilor.Instantanee de la demonstraiiile

fintină. Ia Sincrai”. Ia care 
participă I 000—8 000 de pionieri 
și școlari. în cadrul acesteia, 
după o drumeție de 8—9 km, 
In zona de agrement Chizid 
din apropierea municipiului, ce
lor prezent* li se oferă demon-

strații sportive în intenția de 
a-i cîștiga pentru sport, se or
ganizează întreceri de fotbal, 
handbal, jocuri demonstrative 
ca : trasul frînghiei, fuga în 
sac s.a.

Ion VLAD, cojesp.

MIRCEA BEDIVAN
(Urmare d:n peg 1)

— Cum va fi duminică, 
returul cu Zelezniciar?

— Cel puțin la fel de greo 
ea duminica trecută Zelezniei- 
ar este, veți vedea, a echipă 
deosebit de patemieă. In afara 
lui Grubici. conducător de jac 
de clasă, si a lui Widen ovio. 
un inter stingă puternic și 
abil, eiștigătaarea -Cupei Iu
goslaviei* are in componenta 
sa și alti sportivi ea reale po
sibilități și experiență in ac
tivitatea internațională. Așa 
cum ii știu, handhalistii iu
goslavi — ne-au și declarat-o. 
dealtfel, după meci — vor 
veni la București botărili să 
eiștige la noi ce an pierdut 
acasă. Va trebui să ne unim 
eforturile si să ne dăruim e- 
ehipei pentru a ajunge in fi
nala atit de mult visată.

— Cunoscindu-ră forța, I—-

TALENT REMARCABIL
ind că in echipă aveți talente 
remarcabile și oameni cu ex
periență — Cornel Dnrău, Tu
dor Roșea, Vasile Oprea, Vir
gil Marchidan. Claudia Iones
co, Mircea Grabovsehi ș.a„ 
dar în primal rind pe Mircea 
Bedivan— —, «perind că veți 
fi capabil: de dăruirie. că veți 
lupta cu dirzenie. cred că veți 
putea cîștiga. Vă dorim acest 
lucru, vă urăm succes! Să tre
cem, de la Dinamo și actuali
tate. la echipa națională, deci 
la perspectivă. Ce posibilități 
fi întrezărești ..naționalei- din 
care faci parte?

— Sint sigur că va ajunge 
pe podiumul olimpie. Deși 
avem 1—2 posturi mai puțin 
bine acoperite, echipa are ju
cători de excepție și un po
tential general rarei poate a- 
tigura rneeeral la Los Angeles. 
Firește, pentru asta va trebui 
să nrcneiin fără menajamente,

pe 
mai

Asta 
pu- 
ad- 

dîn- 
în-

să dăm toiul pentru izbinda 
cauzei noastre.

— Care dintre posturile 
care evoluezi iți place 
mult?

— Cel de extremă, 
pentru că acolo sint mai 
țin observat și presat de 
versar, libertatea aceasta 
du-mi posibilitatea de a
scrie goluri surprinzătoare 
pentru partener.

Mircea Bedivan, iți urăm să 
devii din „SPORTIVUL SĂP- 
TĂMÎNII* ..SPORTIVUL ANU
LUI*. să ai (și să avem) bucu
ria de a te vedea campion o- 

’ limpic. iar pe cartea de vizită 
cu care vei merge la Los An
geles să 
Dinamo.
cupelor".

scrie și „din 
ciștigătoare a

* 
incepind de

echipa 
Cupei

la
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Astăzi.
17. în sala Floreasca din 
Pitală se dispută partida 
namo București
tea Cluj-Nanoca. _
etapa a XIV-a a Diviziei ..A 
de handbal masculin
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Fără îndoială. In lumea 
Înotului românesc numele 
antrenorilor emeriti Cristi
na Șopterian (Dinamo 
București), Gheorghe De- 
meca (Clubul sportiv școlar 
municipal Baia Mare) si 
Ioan Schuster (C.S.S. Reși-

• PRINCIPALA TRĂSĂTURĂ 
- COMODITATEA

Sint multe cluburi care

Octavian GLTJ C,

Emanuel FANTANEANURubrică realizată de

Ioneseu, 
Alexan-

?. ti'

Cc ia mai 
file tării, ți 
tiveazi o echipă de fotbal, 
numită -Șoimii*. Cu ani In 
amd, dapd citeva evoluții 
bune ia campionatul jude
țean, echipa a intrat in me
diocritate. abia reușind să 
se mențină, eu chiu cu vai, 
in acest campionat. Ca pes
te tot. eu fost schimbați 
feluriți antrenori, 
eu fost puși dife
riți oameni in 
conducerea echi
pei. au fost adu fi 
jucători...

Dar. 
cele din 
bune, 
lui 
tru 
gâ 
doi

rului Tq 
echipei, 
pe pepin 
cători 1 
mult i
car je

Dorel Stl 
formafial 
prima q

Ne scriu
cititorii

intrate în 
urmă 

treburile 
din orășelul 
au început să mear- 

bine. Au fost 
antrenori vrednici 

pricepufi, 
la juniori 
gan — la 
tele bur.e 
așteptate.
campionatul județean ți a 
promovat apoi în Divizia 
„C”, atrăgindu-și simpatia 
ți sprijinul publicului lipo- 
van, despre care s-a scris 
elogios cindva și în ziarul 
„Sportul*. Venirea antreno-

pe mîini 
fotbalu- 

nos-

găsiți 
fi 

Frantzi Frai co f — 
și Mircea Hene- 
seniori. Rezulta- 
nu s-au lăsat 

Echipa a ciștigat

le saiisn 
nu dina 
țoare. 1 
mi-o pd 
de ce nd 
căm tot 
exigență, 
forturi cd 
ramuri d 
dese la 
jocuri spJ 
tică la n 
va s-ar 
ți-ar put 
pe plan 
mai ales 
pice.

MIRCE

dispun de antrenori price
put!, a căror contribuție la 
dezvoltarea continuă a po- 
lo-ului este evidentă. Din 
păcate, la polul» opus se 
află și „tehnicieni* care 
n-au dat nimic, a căror 
principală trăsătură este 
comoditatea și lipsa de am
biție, antrenori care conduc 
în mod defectuos procesul 
de instruire,, care nu fac 
nimic pentru ridicarea ni
velului de cunoștințe pro
fesionale. Aurel 
Ion Miu, Călin 
drescu, Liviu Pîeșca, Virgil 
Romano. Mihai Iliescu, A-
lexandru Fiîip, Alexandru
Crăciuneanu, Zoltan Bog
dan, Alexandru Cinteanu,
Florin Dumitrache — sint 
citeva exemple. Pe cind
scadența?

tent la nivelul unor cluburi și asociații sportive, sec
țiile au fost „catalogate- pe diverse nivele : olimpic, 
internațional, republican. O importanță deosebită »-a 
acordat, firește, celor din primele două categorii, celor 
care dispuneau de reale posibilități de pregătire și lă
sare în circuitul Înaltei performanțe a unor sportivi 
de mare valoare. Din păcate, însă, nu toate cluburile,
nu toți cei ce lucrează la nivelul acestor secții au în-

* rolul ce li s-a încredințat, astfel că
lor sint departe de cerințe. Așa se
Reșița, C.S.U. Politehnica Timișoara 

Cluj-Napoca, Farul Constanța, Elec- 
Rapid (box). C.S.O. Brăila, C.S.M.

___________ ________ _ C.F.R. Ti- 
C.S.M. Cluj-Napoca 

C.S.Ș. Bistrița, 
C.S.Ș. Hunedoara,

țel-es cu adevărat 
rezultatele muncii 
face că la C.S.A. 
(atletism), C.S.M.
trpputere Craiova, ,___ ,, _____ ___
Drobeta Tr. Severin,. Olimpia (caiac-canoe), 
mișoara (canotaj), C.S.Ș. Bistrița,
(gimnastică), Rapid (haltere), C.S.Ș. Bistrița, C.S.M. 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Galați. C.S.Ș. Hunedoara, C.S.Ș. 
Lie. 37 Buc. (înot), Metalul Rădăuți, Delta Tulcea (lupte). 
Mureșul Tg. Mureș (patinaj), Rulmentul Birlad (rugby), 
C.S.M. Iași (scrimă), Calculatorul Buc. (șah) rezultatele 
stat slabe și foarte slabe, ceea ce a determinat secția 
de performanță a C.N.E.F.S. să le dea un avertisment. 
Sancțiune care trebuie să dea de gîndit celor care lu
crează în aoeste cluburi. Pînă nu este prea tirziu 1
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bului Dunărea Galati, pa
tronată de tînăra întreprin
dere de elice INETOF. Cu 
recunoscuta-i competentă 
profesională, cu mult tact 

■ pedagogic, maestrul si ele
vul său au trecut la o ri
guroasă selecție și, după 
numai 6 luni de pregătiri, 
au început să apară prime
le road:

UN DUȘ RECE
rmare din pag. 1)
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Așadar, un joc slab, în com- 
oania unei echipe tinere și am
bițioase, care a manevrat cu 
tehnicitatea bivalentă binecu
noscută a fotbaliștilor iugoslavi. 
Un joc slab, care s-ar fi pu
tut termina la egalitate, ceea 
ce ar fi ameliorat palmaresul, 
dar nu ar fi făcut un foarte 
mare serviciu echipei naționale 
în acest moment, cînd tricolo
rii trebuie să-și facă examenul 
propriilor lipsuri. Ei trebuie să 
revadă in primul rînd momen
tele golurilor, mai sugestive 
decit un film întreg. La ambe
le, a fost vorba de plecări ne
acoperite, ca să nu mai vorbim 
de eterna superficialitate ma
nifestată în fazele fixe.

La o primă evaluare, irpediat 
după joc, ne putem referi la :

1. Tonusul scăzut al echipei, 
care trebuie analizat cu serio
zitate.

2. Valoarea reală a unui ad
versar care pune mereu „pe 
bandă" noi și noi promoții de 
fotbaliști.

3. Absența Iui» Câmătaru, ca
re a cintărit foarte mult, ma
sivul și inimosul virf craio
vean fiind pivotul capabil să 
dizloce — așa cum s-a văzut 
deseori — o apărare aglome
rată, ceea ce nu au reușit să 
o facă micile subtilități ale lui 
Gabor și chiar Geolgău.

4. Jocul mult prea retras al 
Iui Boloni, un fel de al doilea 
libero, în căutarea unor spații 
largi neproductive Ia 60—70 de 
metri de poarta ad^rsă. Acest 
lucru a redus mult din dina
mismul liniei de mijloc și ex
plică, într-o oarecare măsură, 
plecările iritate ale fundașilor 
laterali și ale lui Iorgulescu.

5. Revenirea lui Bălăci la sti
lul individualist, in fața unei 
echipe de presupuși anonimi, 
dar care i-au demonstrat că 
nu se poate trece prin „zid".

Această înfrîngere în meciul 
cu Iugoslavia este — nu o spu
nem de complezență — bine 
venită pentru o echipă care 
la cele trei meciuri de pînă 
acum și mai ales cel din Gre
cia începuseră să-i confere o 
liniște incompatibilă cu mereu 
noile solicitări ale fotbalului 
modern. După joc, Enzo Bear- 
zot spunea, mai în glumă, mai 
în serios, că îi va fi greu să 
facă la federația italiană un 
decont după o deplasare in ca
re nu a văzut mal nimic... E- 
chipa României și antrenorul ei 
Mircea Lucescu au obligația de 
a demonstra că acest med cu 
Iugoslavia a fost doar jo toto- 
grafîe mișcată" dintr-un serial 
cu destule promisicnL

13, Iorgulescu execută un sprint 
aplaudat, pe extremă, centrea
ză, dar contraatacul iugoslav, 
deosebit de viguros, îl surprin
de avansat și Milianovici, în 
fața unui culoar, ratează o 
mare ocazie. Cornerul obținut 
este bine executat de Trifuno- 
vici, mingea ajunge Ia funda
șul GEKO (complet nemarcat
— această sarcină, în fază fixă, 
ii revenea numărului nostru 11
— Bălăci) care reia, din voleu, 
nestingherit, dintr-o poziție ca
re putea fi „tăiată" din fașă 
prin ieșirea curajoasă a lui 
Moraru : 0—1. Golul, neaștep
tat, apasă asupra jucătorilor 
români. Cei doi din față (Geol- 
gău și Gabor) sînt foarte strîns 
mareați de Hagici și Geko, a 
căror masivitate obține ciștig 
de cauză in duelul inegal din 
punct de vedere al alonjei. în 
tot acest timp, Bălăci încearcă 
să .intre" in dribling, dar a- 
părarea iugoslavă se grupează 
excelent pe centru. Abia în 
min. 38, Bălăci va reuși o foar
te frumoasă pătrundere pe ex
tremă, va trece vijelios și pe 
lingă libero-ul Zaieț, dar vir- 
furile noastre se vor jena re
ciproc, ratind o foarte bună o- 
cazie. Echipa României dă 
semne de nervozitate, dovadă 
faptul că șutează pentru" pri
ma oară pe poartă in min. 43, 
prin Ungureanu.

După pauză, „tricolorii" au 
zece minute de forcing care 
permite unele speranțe. Sint 
minutele in care Bălăci și 
Cirțu se simt reciproc. E mi
nutul 50, in care Cirțu, lansat 
de Bălăci, eșuează inexplicabil 
in fața lui Svilar. E, mai ales, 
minutul 54, cind se pierde cea 
mai mare ocazie de a egala 
scorul, Ia capătul unei rapide 
acțiuni Bălăci — Cirțu — 
Klein, golul-fiind ratat de aces
ta din urmă. După aceste zece 
minute bune, iugoslavii refac 
jocul și Ungureanu salvează 
(min. 78) în fața lui Ieșici. In 
min. 84, după un slalom pre
lungit al lui Geolgău, șutul 
bombă al lui Boloni este res
pins de la „vinclu" de inspiratul 
Svilar, care spulberă ultima o- 
cazie de egalare a „tricolori
lor". Peste numai două minute, 
valorosul TRIFUNOVICI de
marează pe partea stingă, a- 
bandonată de Rednic, și șutul 
lui puternic este deviat in 
poartă, peste Lung, de Ștefă- 
nescu, altminteri unul dintre 
puținii jucători români — daci 
nu singurul — eare a jucat la 
adevărata valoare.

Pe teme actuale

ADVERSARI
...„Universitatea Craiova a 

eliminat echipe binecunoscute, 
cu stiluri de joc diferite. Alt
fel joacă francezii, altfel ita
lienii, altfel vest-germanii. 
Craiova a știut, așadar, să se 
adapteze mai multor maniere 
de joc, ceea ce inseamnă mult, 
vorbește despre valoarea fot
baliștilor ei...“ declara, printre 
altele, în interviul acordat zia
rului nostru. Antonio Oliveri- 
ra, Toni pe numele său de 
sport, fost cunoscut internațio
nal portughez, astăzi antrenor 
secund la 'Benfica, viitoarea 
adversară a formației craiovene 
in semifinalele Cupei U.E.F.A.

Foarte interesantă si reală 
observația tehnicianului portu
ghez și ea se oprește asupra 
uneia dintre marile explicații 
ale consecutivelor succese 
craiovene în importanta com
petiție continentală: contraca
rarea aiit de diverselor stiluri 
de joc pe eare le-a intilnit în 
drumul de pină acum. Pentru 
că, în adevăr, grupul adversa
rilor Universității prezintă cele 
mai diverse maniere de joc, 
diverse temperamente de ju
cători. sisteme tactice diame
tral opuse. Să știi, să poți să 
răspunzi fiecărei confruntări 
cu cele mai adecvate arme, ia
tă prima și cea mai importan
tă condiție care s-a pus și se 
pune pentru echipa din Bănie 
și pentru conducerea ei tehni
că. Să auzim ce ne spune, în 
această privință, unul dintre 
cei mai autorizați în materie, 
antrenorul principal C. Oțet: 
„Am căutat să ne cunoaștem 
cit mai bine adversarii. Am 
beneficiat mereu de filme cu 
meciuri intregi, din campionat 
sau din competiții internațiOȚ 
nale, ale viitorilor parteneri 
de joc. Ne-am completat aces
te imagini vizuale cu date do
cumentare, cu descrierea jocu
lui adversarilor noștri, adevă
rate portrete ale echipelor pe 
care urmam »i le tntilr.im. 
Proeurarea acestor fișe com
plete am realizat-* «rmărind 
direct, fie «legal ■»*= N-Ivan, 
fie ea. partide ale fmwafiitar 
ea eare armam ai ne Intre- 
cem. Am atilizai. ea eficien
tă. ti documentare din
diverse ziare, reviste. In acest 
fel ne am format totdrana» o 
imagine completă in privința 
caracteristicilor adversarilor 
noștri. Am avut, astfel, posi
bilitatea să ne alcătuim tacti
ca noastră in deplină cunoștin
ță de cauză."

Iată, deci cit de importan
tă a devenit, în activitatea 
fotbalistică internațională pre
gătirea tactică a unei partide. 
Cum foarte bine observa an-

Șl STILURI
trenorul lui Benfica, fiecare 
adversar a reprezentat un caz 
nou. Fiecare a venit cu alte 
date ale problemei. Gîndiți-vă, 
de pildă, la Fiorentina. Repre
zentantă tipică a fotbalului 
italian, jucînd cu o mare ri
goare în apărare dar acționînd 
în atac sub inspirația, de tip 
brazilian, a lui Antognoni. 
Shamrock Rovers a venit cu 
caracteristicile fotbalului bri
tanic, joc de mare angajament, 
marcat de strictă severitate. 
Cu totul alt specific de joc. 
Sortii au oferit, apoi. Univer
sității. pe Bordeaux. Un .un
sprezece" cu tehnicieni rafi
nați. cu joc rapid, cu acțiuni 
imprevizibile, cerînd o mare 
concentrare psihică plus capa
citatea de a răspunde „cu a- 
ceeași monedă" virtuozității 
tehnico-tactice a mult apreci
atei echipe franceze. S-a pre
zentat, in continuare, la „e- 
xamenul craiovean" Kaisers
lautern. echipă cu o mare for
ță de joc. fără menajamente 
pentru partenerul de joc dar 
imbinînd forța și viteza de joc 
cu subtilitățile de care sint 
capabili un Allots sau un 
Bongartz. O schimbare consi
derabilă de culoare a jocului 
intre Bordeaux și „unspreze- 
cele" vest-german ! De fiecare 
dată insă Universitatea a gă
sit. în arsenalul său. antidotul 
cel mai potrivit.

Acum, "echipa din Bănie pre
gătește „colocviile" cu Benfica. 
Portughezii sînt socotiți „bra
zilienii" Europei. îi știm din 
evoluțiile naționalei pe stadio
nul bucureștean. Ii cunoaștem 
și din descrierile făcute Si cro
nicile echipelor lor de club. 
Buni dribleuri. punind multă 
imaginație in construirea a- 
tacurilor. jucători de tempera
ment. alteraind acțiunile ran1.— 
de cu cele mai puțin iuti, poț 
sedind știința coniraatacul'jî 
(ea le-a adus victoria de pe 
stad-mii olimpic din Roma), 
fotbeiisui de la Benfica pre
zentă, dea. date noi. caracte
ristici noi, in comparație cu 
Briegel et co. Și acum, ca de 
fieeare dată, antrenorii Uni
versității Craiova studiază jo
cul formației din Lisabona. 
Antrenorul secund N. Ivan ur
mărește două partide în Por
tugalia. înregistrările pe film 
făcute de Teodor Roibu de Ia 
I.E.F.S. completează observați
ile tehnicianului craiovean. Iar 
posibilitățile complexe ale Io
tului vor face că și de aceasta 
dată să se găsească^ sîntem si
guri, cea mai bună cale spre 
succes.

Eftimie IONESCU

ale muncii lor e- 
xemplare. Astfel, 
cu ocazia campio
natului județean al 
juniorilor, tinerii 
(sportivi de la 

C.S.M. Dunărea Galați au cu
cerit nu mal puțin de 9 tit
luri de campioni. Promisi-

ubUvveA-

a- 
:n-
bx. unile noului cuplu de an-
e- trenori se vor dovedi in

pa- curînd certitudini, pentru
in- că C. Raicu, I. Nicoară, C.
sită , Roman, C. Ripanu, C. Bo- 
pci, lea, St. Suverian, M. Ște-
aa- fănescu, Cr. Băltățescu, C.
tea Cristea dovedesc reale ap-
cu titudini pentru această dură
lui dar frumoasă disciplină
iii- sportivă care este boxul.
Pe- Petre Mihai ne demon-
cu strează încă o dată valabi- 
A- litatea proverbului că omul 
iri- sfințește locul.'
:lu- Telemac SIRIOPOL

I
1

I
I
I

E EDUCAȚIE FIZICĂ <

rf‘_ I un 
lon- 
Isau 
lare 
I si- 
pbi- 
lati- 
tict, 
liria 
I va 
hec- 
ob- 

lun- 
port 
Elevi

fi- 
Ne- 
Je-

nica Aiiel; in provincie, Vasile 
Ultimescu 
Gronea la 
Kummer la 
Bazilides la 
tre Darie

la I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Nieolae 
Arnold 
Tiberiu 

Pe-

> Iași. 
Craiova, 
Brașov. 
Gheorgheni.

Bimnicu Vilcea 
sau Marin Trincă la- Timișoara, 
în cazul acestora și al altora,

la

criteriul valoric nu-1 reprezen
ta în exclusivitate aptitudinile 
elevului, ei țineau seama și de 
gradul de receptivitate fald de 
lecție, de strădania, de bună
voința elevului.

— Ați evocat nume de pro
fesori care de fiecare dată au 
predat lecții-model!...

— Sigur! într-un fel .ți lu
crează elevii la oră cind le a-
răți ce vrei, cind execuți și tu 
exercițiile și altfel atunci cînd 
le arunci o minge in teren, 
apoi te retragi într-un colț al 
curții sau al sălii, iți aprinzi o 
țigară și ii ironizezi pe cei care 
aleargă, prea încet, greșesc o 
pasă său ratează un șut...

— La un moment dat am
avut impresia eă sinteți puțin 
ostilă profesorilor de educație 
fizică...

— Dimpotrivă, port o mare 
stimă față de cei care înțeleg 

j.să iși facă datoria cu pasiune, 
cu onestitate, cu responsabili
tate civică. Si vă asigur că a- 
semenea cadre didactice nu se 
prea confruntă cu scutirile 
medicale. Clasa participă in 
corpore la lecție. Cei mai do
tați vor lucra intensiv, alții, 
după puterile lor. Dar. de la 
lecție nu va lipsi nimeni. în 
fond, aici cred că stă secretul: 
acela de a nu confunda ora 
de clasă cu o ședință de an
trenament, într-un club de per
formanță. Exercițiul fizic tre
buie să fie un bun al tuturor, 
PRACTICAT ÎNSĂ PE MĂSU
RA APTITUDINILOR FIECĂ
RUIA. Dacă profesorii de edu
cație fizică ar înțelege acest 
adevăr și l-ar aplica, vă asi
gur că foarte curînd nu se ’.a 
mal vorbi de scutiri de la o- 
rele de sănătate. Problema — 
doar aparent, controversată — 
s-ar rezolva de la sine...

MIRCEA LUCESCU:
„Echipa nocstri a început 

jocul prea relaxată, dra cere 
cauză a primit repede goi. f-. 
mod stupid, la o fazi fixă. 
N-am gătit încă jucătorul care 
tă-l poată înlocui pe Țiclecnu, 
am zimții, de asemenea lipsa 
lui Câmătaru.

Apreciez totuși ca bine ve
nit. adică folositor, acest test

Pentru a evolua la potenția
lul dorit, se pare ci echipei 
noastre naționale ii este nece
sară o perioadă mai mare de 
pregătire in comun. Sper ca 
in cele 10 zile pe care le vom 
avea la dispoziție pentru pre
gătirea meciului cu Italia să 
punem echipa la punct".

ENZO BEARZOT:
„Ech.pa României a fost de

parte de randamentul ei nor
mal. Îndeosebi componența U- 
niversitățsi Craiova mi-au lă
sat impresia că nu vor să riște 
nimic înaintea apropiatului joc 
tu Benfica. De fapt, eu n-am 
efectuat deplasarea la Timi
șoara pentru a vedea echipa 
is ansamblul ei, ci pentru a 
urmări niște individualități. 
Mai precis pe jucătorii noi 
pentru mine, pe Geolgău și pe 
Balint.

Pusă in gardă de eșecul de 
astăzi, echipa României, sînt 
convins, va pregăti temeinic 
meciul cu noi“^

Martor ocular

DOUĂ HUITURI PE MINUT! Șl „IX-RAPIDISTUI“ 
DUNGU PRIVEA Șl... TĂCEA!

ECHIPA OLIMPICĂ
ADMINISTRAȚIA DE STAT 

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ 
AȚI JUCAT NUMERELE

PREFERATE T
AMăzi este ultima » de 

procurare a biletelor cu nume
rele preferate de dv. pentru tra
gerea obișnuită Loto de vineri 
1 aprilie 1983.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 30 MARTIE 1983 
EXTRAGEREA I : 8 4 22

5 37 19
EXTRAGEREA A II-a : 24

26 35 1 20 42
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 

1.614.419 lei, din oare 500.000 lei 
report la categoria L

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 23 MARTIE 

Categoria 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism „Dacia 1300“; cate
goria 2 : 3 variante 100% a 25.899 
lei și 5 variante 25% a 6.475 lei; 
categoria 3 ; 26,75 variante a 3.366 
lei; categoria 4 : 97,25 variante a 
926 leii ; categoria 5: 247,25 va
riante a 364 lei; categoria 6 : 
9.165,75 variante a 40 lei ; cate
goria 7 : 253,25 variante a 200 led; 
categoria 8: 4.435,50 variante a 40 
lei. REPORT LA CATEGORIA 1: 
500.000 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
revenit partioi-pan.tul'Uâ NECULA 
ION din Lehliu-Gară, jud. Călă
rași.
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(Urmare din' pag. 1)

I 
I
I 
I
I

cetate ale gazdelor iși găsesc 
concretizarea in min. 25, cind 
HALILOVICI il „Întoarce" pe 
Cazan $i șutează necruțător : 
1—0. Un mare rol in sprijini
rea atacului gazdelor îl au fun
dașii laterali și chiar liberoul 
Elsner, care ajung în repetate 
rînduri în" fața lui Speriatu. 
La o astfel de acțiune, Bazda- 
revici il driblează pe C. So
lomon, pasează lui JANJANIN 
(min. 40) și acesta înscrie im- 
parabil (2—0).

După pauză, formația româ
nă atacă ceva mai curajos, în 
primele minute evidențiindu-se 
Bărbulescu (bară — min. 55) 
și mai ales IRIMESCU care ex
pediază trei șuturi consecutive, 
anunțindu-și parcă golul din 
min. 63, cind a reluat balonul 
în plasă la cornerul executat 
de Bărbulescu : 2—1. Minutul 
75 avea să prilejuiașcă un mo
ment psihologic al partidei : 
Jtadu II are egalarea în virfui 
ghetei, dar Vlak respinge. Ur
mează un contraatac, Haliio- 
vici expediază balonul în 
„transversală", de acolo ajunge 
Ia nouf intrat JIVKOVICI ca-

IUGOSLAVIA - ROMANIA 
(olimpici) 4-1 (2—0)

Stadion J.NA., teren denivelat, 
timp frumos, spectatori — circa 10 000. 
Șuturi: 25—12 (pe poartă: 14—5). Cor- 
nere: 2-6. Au marcat: HALILOVICI 
(mia. 25 |i 79), JANJANIN (min. 40), 
JIVKOVICI (mm. 75), respectiv IRI
MESCU (min. 63).

IUGOSLAVIA: Vlak - B. Djurovskl, 
ELSNER. Bazdarevici, Z. TVETKOVIC1 
— Radanovici, JANJANIN (min. 73 
Milosevici), Mlinarici (min. 64 JIV- 
KOV1CIJ - B. TVETKOVICI, HALILO- 
VICI. MARKELA

ROMÂNIA: SPERIATU - M. Mihai, 
Cazan. C. Solomon, Stredie. — BAR- 
BULESCU, Pană, Donase (min. 79 
Majaru), IRIMESCU — Șoiman, lor- 
dache țmrn. 56 Radu H).

A arbitrat corect A. Marques Pires 
(Portugalia).

re. nemarcat, șutează nestin
gherit de pe linia de 16 m :
3— 1. Profitind de momentele de 
uluială ale apărării noastre, 
HALILOVICI (min. 79) îl de
pășește pe Solomon și marchea
ză ultimul gol al partidei :
4— 1. Scor care vorbește grăi
tor despre calitatea foarte sla
bă a jocului echipei noastre, 
ca și despre munca de pregă
tire, întîmplătoare, cu totul ne
satisfăcătoare, a primei etape 
a preliminariilor olimpice.

„Matineul" Rapidului, consu
mat duminică pe stadionul 
Steaua în compania formației 
Unirea Alexandria (aflată în 
zona fierbinte a retrogradării), 
a adus în tribune aproximativ 
10 000 de spectatori. Ei s-au 
bucurat mult de victoria giu- 
leștenilor (chiar dacă s-a con
turat mai greu). Că nu s-au 
așteptat ca jocul ..alb-visini- 
ilor" să fie așa de precipitat, 
uneori confuz — cel puțin pînă 

.la deschiderea scorului — asta 
este o cu totul altă problemă. 
Subscriem si noi la nemulțu
mirile suporterilor Rapidului, 
mai ales că un lider, care are 
un picior în Divizia ..A“, tre
buie să arate altfel în teren. 
Dar nu despre acest aspect 
ne-am propus să vorbim acum, 
ci de gustul amar pe care ni 
l-a lăsat partida, sub aspectul 
său disciplinar. Tensiunea ner
voasă a apărut din primele 
minute ale jocului : tensiune 
imprimată de oaspeți, care au 
practicat în apărare un joc de 
intimidare, de enervare a ad
versarului — obstrucții, faul
turi repetate, chipurile pentru 
a ..tăia elanul" gazdelor (să re
cunoaștem. că pină duminică 
n-am descoperit astfel de ann- 
cături la echipa lui Florea Voi- 
cilă. exemplu de corectitudi
ne). Fundașul Tius a „cosit" în 
stingă si în dreapta, pînă s-a 

- plictisit (ce tăvălit a fsst Ma

nea !), Nica mai tot timpul l-a 
luat în brațe pe Paraschiv 
(credea teleormăneanul că a- 
cesta-i marcajul „om la om“\ 
Oprea nu s-a lăsat nici el 
mai prejos. Aproape două 
faulturi pe minut s-au înre
gistrat în teren în primele 2Q 
de minute ! Surprinzător, an
trenorul oaspeților, „ex-rr.pi- 
distul" Gheorghe Dungu, pri
vea și... tăcea, lăsîndu-si elevii 
(pe unii dintre ei. desigur) să 
„confunde" jocul bărbătesc cu 
cel dur. să apeleze mereu la 
mijloace antifotbal. Nici un re
proș, nici un cuvînt de poto
lire nu s-a auzit de pe banca 
rezervelor echipei Unirea. Ce 
contrast cu cealaltă bancă, de 
unde de cîteva ori am recep
ționat vocea baritonală a an
trenorului Valentin Stănescu. 
atunci cînd un jucător _ de-al 
său încerca să plătească po
lițe : „Ioane... liniștește-te !“ 
„Parasehive... vezi-ți de joc... !“ 
Cit despre arbitrajul arădeanu
lui Remus Cîmpeanu ce să 
mai zicem ! El, cu brigada sa, 
a făcut un lung drum pentru 
a ne demonstra incompetenta 
sa (să nu fi auzit de legea 
avantajului ?). lipsa de decizie, 
de fermitate (abia după 15 
faulturi a scos cartonașul gal
ben pentru fundașul Tiuș).

Stelian TRANDAFIRESCU



Campionatele mondiale de scrima (tineret) de la Budapesta Campionatul mondial Cc hochei seniori (grupa B) 
—__- - - - - - - - -— - i

PRIMII LA STARTUL CONCURSULUI -FLORETIȘTII
Printre ei: românii Buzan, Costa, File

BUDAPESTA, 30 (prin tele
fon). Joi, la ora 8,30, vor de
buta întrecerile celei de a 34-a 
ediții a campionatelor mondia
le de tineret la’ scrimă (pînă 
la 20 ani). Deschiderea oficia
lă va avea loc însă vineri 
după-amiază, înaintea primei 
finale, cea masculină de flo
retă. în prima zi a competi
ției se vor desfășura prelimi
nariile probei de floretă băieți 
în care sînt înscriși "0 de 
concurcnti din 28 de țări din 
toate continentele. La start se 
va affa si campionul mondial 
de tineret, en-titre, italianul 
Cipressa. alături de coechipie
rii săi Vitalesta și Cerioni. Cu 
șanse sînt acreditați, de către 
specialiștii prezenti la Buda
pesta; sovieticii Avtonin, Mar- 
duciaev si Memedov, llărtel 
(R.F.G.), francezii Laurie, Bel 
Si Lotharie, precum si VVeisse-

born (R.D.G.). Alături de ei vor 
concura, cu speranța unei com
portări de prestigiu, reprezen
tanții noștri : Livius Buzan, 
Vasile Costa, Atila File.

întrecerile primei zile se vor 
încheia la ora 19. urmînd ca 
faza eliminărilor directe si re
calificări (18 concurent), pre
cum si finala să se desfășoare 
In după-amiaza zilei de vineri, 
in dimineața acelei zile înce- 
pind și faza preliminară a pro
bei de sabie.

Aid se manifestă un mare 
interes pentru competiția care 
se anunță efectiv ca o Între
cere de înalt nivel. Un exem
plu: floretista italiancă Dorina 
Vacaronl, una dintre cele mal 
bune scrimere din lume, dar 
care n-a reușit cîștigarea titlu
lui de campioană mondială de 
tineret, a venit in capitala Un-

gariei direct de la turneul de. 
categorie A de la Minsk pen
tru a încerca în această primă
vară, pentru ultima oară (din 
cauză de virstă), dobîndirea 
titlului suprem la această cate
gorie. Nu vor lipsi de la star
tul probei nici francezele Mo- 
daine, surorile gemene Anne și 
Giselle Maygret — primele 
două medaliate la ediția din 
anul trecut a competiției. In 
luptă directă pentru medalii, 
după cum afirmă specialiștii, 
se află și reprezentantele noas
tre Elisabeta Guzganu, Rozalia 
Oros si Csila Ruparcsics.

Paul SLAVESCU

ROMÂNIA A PIERDUT O PARTIDĂ4 

DECISIVĂ: 2-12 CU AUSTRIA
TOKIO, 30 (prin telefon). 

Penultima zi a campionatelor 
mondiale de hochei seniori 
(grupa B) a programat două 
întîlniri foarte importante 
pentru stabilirea echipelor 
care, la ediția viitoare a în
trecerii, vor evolua în grupa 
C. Echipa României a întâlnit 
Austria într-o partidă în care 
hocheiștil noștri n-au rezistat 
decît o primă repriză (0—1), 
fiind întrecut! categoric în ur
mătoarele două. Așa că sco
rul final al meciului ne-a fost 
net defavorabil : 2—12 (0—1, 
1—6, 1—5). Golurile echipei

învingătoare au fost marcata 
de Holst 3, Sivec 2, Cijco 2, 
Lebler 2, Konig, Poex și Ha- 
rand, cele ale formației noas
tre fiind Înscrise de Solyom 1' 
Cealaltă candidată la retrogra-, 
dare, Elveția, a învins Iugo
slavia (deja căzută în grupa

SEBASTIAN COE DOREȘTE
ROMA (Agerpres). — Aflat în

italla pentru un stadiu de antre
nament, atletul britanic Sebas
tian Coe a declarat Că, după opi
nia sa, recordurile mondiale la o 
milă șl pe distanța de 1 300 m 
vor fi doborîte în curînd. „Cred 
că in scurtă vreme, a spus Coe, 
recordul lumii la o milă va fi de 
3:*S,0, iar la 1 500 m — 3:30,0, a- 
ceste performanțe puțind fi rea- 
ttrate chiar in următorul sezon’.

IITLURI Șl NU RECORDURI!
în oe-1 privește, Sebastian Coe 

a arătat că in acest an nu a 
urmărit, prin pregătirea pe care 
a efectuat-o, să bată recorduri, 
obiectivele sale fiind victoriile în 
cursele de semlflond din cadrul 
primei ediții a campionatelor 
mondiale, ce vor avea loc în 
luna august la Helsinki. In vi
itor, Inceplnd chiar de la sfîrșltul 
acestui an, a precizat Coe, inten
ționez să încep antrenamentele 
pe distanța de 5 000 m.

ÎN C.M.
• La Bad Kissîngen a con

tinuat meciul dintre marile 
maestre Margareta Mureșan și 
Lidia Semionova, din cadrul 
turneului candidatelor la titlul 
mondial de șah. Partida a treia 
a fost dominată de șah ista ro
mâncă, ea avînd la întrerupe
re un pion în plus și avantaj 
pozițional. Pînă la reluarea 
jocului, azi după-amiază. sco
rul este de 2—0 (1) In favoa
rea jucătoarei sovietice.
• Nona^iaprindașvili a cîș- 

tigat a opta partidă a meciu
lui cu Irina Levitina, de la 
Lvov, din cadrul sferturilor de 
finală ale turneului candida
telor la titlul mondial feminin 
de șah. Scorul a devenit ast
fel 5—3 pentru Levitina.
• A doua partidă dintre 

Viktor Korcinol si Lajos Por-

DE ȘAH
tisch, la Bad Kissingen, s-a 
încheiat remiză. Scorul este 
1,5—0,5 p în favoarea lui 
Korcinoi,
• La Velden, In meciul Va

sili Smislov — Robert Hubner 
șl a treia partidă s-a încheiat 
tot egal. Scorul: 1,5—1.5 p.

C), cu 4—1 (1-0, 3—0, 0—IX 
și a reușit să depășească echi-J 
pa noastră in clasamentul ge- 
neral. Cum e greu de presu
pus că hochelștii români vor 
învinge în ultima etapă Polo-’ 
nla, ei păstrează puține sanse 
de a rămîne în grupa B.

In celelalte două partide ale 
zilei, S.U.A. șl-a consolidat 
poziția de lideră a clasamen
tului printr-o. victorie catego
rică asupra Norvegiei — 8—3 
(2—1, 5—0, 1—1) — iar Polo- , 
nla a Învins Japonia după o 
dispută extrem de echilibrată! ’ 
2—1 (1—0, 0—1. 1—0).

Programul ultimei zile, joi I 
Austria — Iugoslavia, Polonia 
— România, S.U.A. — Japonia 
șl Norvegia — Elveția.

Călin ANTONESCU

Dr. (iijortjij Cahaios, 
președintele Uniunii europene (E.T.T.U.) 

„AVEȚI 0 ECHIPĂ FEMININĂ 
CARE POATE REALIZA REZULTATE

GIMNAȘTI ROMANI IN ÎNTRECERI
Activitatea interna; 

gimnastelor si gimnaș 
tri este tot mai intei 
că se apropie marile ________
oompetiționale ale acestui aii. 
Echipa reprezentativă feminină 
a tării noastre a susținut cu 
mult succes, un meci interna
țional la Toledo. în compania 
reprezentativei Spaniei. ur
mează un altul cu selecționata 
R. F. Germania, la Frankfurt 
pe Main, iar în turneele inter
naționale de la Moscova și 
Riga sînt prezenti. de aseme
nea. gimnaste si gimnasti ro
mâni. In același ti.mp, au loc 
întîlniri bilaterale intercluburi. 
în scopul verificării potentia-

ș- 
in LA ULAN BATOR. eapitau* 

R. P. Mongole, s-au desfășurat 
recent campionatele internațio
nale ale 
au fost 
gimnasti 
U.R.S.S., 
Bulgaria 
categoria 
româncă 
situat pe 
compus, ____
concursului, Irina Erst (U.R.S.S.). 
în concursul pe aparate Marie
la Șerban a avut o evoluție 
aplaudată la paralele, probă în 
care s-a situat pe locul 2, iar

acestei țări, la car» 
prezenti gimnaste șl 

din tara 
România,

și Cehoslovacia, 
sub 14
Mariela 
locul 2 
după

gazdă. 
Ungaria, 

La 
ani sportiva 
Șerban s-a 
la individual 
câștigătoarea

INTERNAȚIONALE
-» sd »-a clasat pe locul 4, 
O aîti sportivi româncă. Ma
riana Brata. s-a situat pe lo
cul 2 la sol si pe locul 5 ta 
sărituri. Aprecieri elogioase se 
pot face si la adresa gimnasU- 
Ior prezenti în acest concui». 
La categoria pînă la 15 ani 
Marian Stoican s-a situat o- 
locul 2 la individual compus, 
după gimnastul sovietic Iuri 
Kericenko. loc ocupat de ase
menea si la cal cu minere și 
paralele. La inele, sportivul ro
mân s-a situat pe locul 3. La 
categoria peste 15 ani Radu 
Bora s-a situat pe locul 9 la 
individual compus.

FOARTE BUNE IN COMPETIȚIILE VIITOARE4

cf&.n CĂȘTILE DE PROTECȚIE
Un fapt cu totul neobișnuit s-a petrecut pe un teren de 

fotbal din R.F. Germania, la un meci din cadrul campio
natului Saxoniei Inferioare. La 2 minute după ce a flu
ierat începutul partidei dintre Orei și Gharrenburg, con
ducătorul jocului Frantzek a fluierat... sfîrșitul și a părăsit 
terenul spre totala stupefacție a jucătorilor celor două 
echipe și, evident, a spectatorilor.

întrebat fiind de ce a procedat așa. Frantzek a dat urmă
torul răspuns: „Am vrut, ca în acest fel, să atrag atenția 
asupra situației colegilor mei, arbitrii, care sînt tot mai 
mult huiduiți și ridiculizați!"... Pentru această atitudine 
arbitrul respectiv a fost convocat în fata comisiei de dis
ciplină pentru a da socoteală...

Iată că, in același timp, tot în Germania federală, pe 
Park Stadion din Gelsenkirchen, la meciurile celebrei Schal
ke 04, conducătorii acesteia au procurat... c&ști de protec
ție pentru arbitrul de centru și ajutoarele sale, pe care 
să le folosească Ia... ieșirea de pe teren. Nu de alta, dar 
chiar in actualul sezon competitionaL în două rinduri „ca
valerii in negru” au fost atinși de „proiectilele" svîrlite cu 
precizie din tribune de suporteri pătimași!

încotro se îndreaptă fotbalul ?

IN SALA OLIMPIA 
mișoara s-a desfășurat 
curs international de 
tică ritmică la care 
prezente echipele Palilula Bel
grad, S. C. Bacău si Politeh
nica Timișoara. La junioare 
mici a terminat învingătoare 
Anca Avram (S. C. Bacău), la 
junioare mari Ioana Biriș (Po
litehnica Timișoara), iar la se
nioare Adina Dan (Politehnica 
Timișoara).

din Ti- 
un con- 
gimnas- 
au fost

Prezent la recentele Campio
nate internaționale de tenis de 
masă ale României, președintele 
federației europene (E.T.T.U.), 
dr. Gyfirgy Lakatoș, a avut a- 
mah^jtatea să ne răspundă la 
zfter.a IztrebărL

— Includerea tenisului de ma
să U Olimpiada din 19» consti
tuie un pas important pentru a- 
ceastâ disciplină. Ce ne puteți 
spune, acum, clnd au trecut 
citeva luni de la decizia C.LO. 7

— într-adevâr. se observă an 
interes sporit față de tenisul de 
masă. Aș zice nu numai în Eu
ropa, dar șl în țările din Afri
ca și din America Latină, acolo 
unde acest sport reunește UX 
mai mulți practicanți.-

— Ce acțiuni întreprinde tn 
prezent E.T.T.U. pentru dezvol
tarea tenisului de masă euro
pean, pornind tocmai de la pre
zența lui la J.O.?

— Ne preocupă., tn prhmul rîn-d, 
creșterea calitativă a jocului. 
Pentru aceasta am Inițiat centre 
internaționale de antrenament 
(R.F.G., Cehoslovacia ș.a.) și do
rim, totodată, să trimitem pe ter
men scurt antrenori în diverse 
zone pentru a contribui la dez
voltarea tenisului de masă. E- 
xistă, de asemenea, numeroși 
antrenori excelenți — și țara dv. 
are cițiva — ceea ce ne indeam-

nă să organizăm o consfătuire 
a tehnicienilor din Europa pen
tru a vedea oe mai trebuie fă
cut ia perioada care urmează 
pini la J.O. din 1988.

— Peste trei siptămini La To
kio Încep campionatele mondia
le. Care sînt șansele tenisului * 
masă european 7

— Jucătorii din Europa vor 
vea o misiune foarte d-.fic-iâ. 
vlnd în vedere că asistăm ia 
proces 
țuior. _
prizes, sportivii asiatici — cu deo
sebire cel din R. P. Chineză — 
vor domina, ca șl la Novi Sad 
în 1W1.

— In acest context al dezvol
tării continue a tenisului de ma
să, care este opinia dv. față de 
tenisul românesc 7

— în prezent, Olgc Nemeș 
oonsiderită una dintre oele 
bune jucătoare ale Europei, 
turi de ea Liana Urzică și 
ria Albolu completlnd o echipă 
foarte tînără, care poate reali
za rezultate foarte bune. Șl la 
băieți dispuneți de talente, mai 
ales la nivelul juniorilor și ca- 
dieților, dar ei mai ou de lucru 
pentru a atinge nivelul fetelor. 
Doresc sportivilor din România 
mult succes la competițiile care 
îl așteaptă.

Emanuel FANÎÂNEANU

da
a- 
a- 
un 

de schimbare a g-xiera- 
Dec*-. dacă nu apar sur-

este 
mal 
ală- 
Ma-

Romeo VILARA
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ȘTIRI, REZULTATE

IN PRELIMINARIILE C.E. 
DE TINERET

Marți au avut loc mai multe 
jocuri din preliminariile C.E. de 
tineret. Iată rezultatele. GR. 1, 
la Dundee : Scoția — Elveția 2—1 
(0—0); La Weisenfels : R.D. Ger
mană — Belgia 2—1 (0—0). In 
clasament, Scoția este virtual ca
lificată avln-d 8 p din 4 j. GR. 3, 
la Portsmouth: Anglia — Grecia

t

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

2—1 (1—0). Plnă in mta. 89 scorul 
a fost egal, ctad grecul Pantsos 
a marcat în propria-1 poartă!. In 
clasament, oonduce Anglia cu 4 p 
(3 1), urmată de Grecia 2 p (2 j), 
Ungaria 0 p (0 j) șl Danemarca 
0 p (1 j), GR. 6, la Tirana : Al
bania — R. F. Germania 1>—1 
(1—1)! Gazdele au condus din 
mln. 21 prin ’golul lui DemoUari, 
apoi oaspeții au egalat în mta. 
34 prin Mathy. In clasament. Al
bania se află pe locul 1 ou 5 p 
(3 j), urmată de BJ.G. 1 p (lj), 
Austria 1 p (2 j) și Turcia t p 
(3 j).

• U.E.F.A. a hotârît ca trei 
meciuri ale echipei PortugaiLieL 
în preliminariile C.E. de j un ioni 
n (cu Franța, Spania și Belgia) 
să fie omologate cu rezulta tul de 
0—3, întrunit .portughezii au fobo- 
•it juniori oare au depășit vîrsta 
de 16 ani.
• F.I.F.A. a anunțat că 20 de 

partide din turneul final olimpic 
(din cele 32) var fi televizate, a- 
oaasta datorită faptuluA că pro
gramul TV este prea Încărcat ou 
alte transmisii de la J.O.

MEO'JRI DE JUNIORI
AUTOMOBILISM • 

„Costa Smeraldadin 
campionatului european 
Hurl, a fost cîștlgat de 
iul italian Massimo Biasion — 
Tiziano Siverino pe ..Landa 
Rallye 037“, urmat io 1:13 de 
Tabatton — Tedeschini (Italia) 
pe același tip de mașină.

BADMINTON • Campionatul 
european de juniori pe echipe, 
desfășurat la Helsinki, a fost 
câștigat de formația Angliei, care 
a întrecut în finală Danemarca 
cu 3—2. Pe locul trei s-a cla
sat Suedia iar pe locul 4 Olanda.

BASCHE7T • Reprezentativa fe
minină a R. P. Chineze, cam
pioana Asiei, va efectua în luna 
aprilie un turneu în Polonia și 
Ungaria. Echipa chineză are o 
medie de vîrstă de 22 de ani și 
o medie de înălțime de 1,83 m. 
• în meci amical masculin, la 
Reims, echipa locală a întrecut 
cu 90—85 pe Legia Varșovia.

CICLISM • Turul european,

Raliul 
cadrul 

de ra- 
echipa-

care se desfășura pe teritoriul 
mal multor țări, va fi găzduit 
ta aoest an doar de Franța, In
tre 25 șl S mai. Cursa, în lun
gime de 744 km (7 etape), aduce 
la start rutieri amatori șl pro
fesioniști. • „Trofeul Pantalica’ 
desfășurat în Sicilia a fost dș- 
tlgait de italianul Franoesco Mo
ser, 163 km în «155, urmat, în 
același timp, de oompatrlotul său 
Alfredo Chtaetti. • Etapa pro
log a Turului Normandie! pentru 
amatori desfășurată pe distanța 
de 4,200 km, la Herouville, a fost 
câștigată de cehoslovacul Fran
tisek Rabon tn 5:37,7. urmat de 
polonezul Tomasz Zwolinski la 
?• 7 s.

SCRIMA • Turneul feminin 
de floretă pe echipe desfășurat 
la Minsk a fost cîștigat de for
mația U.R.S.S., urmată de R. F. 
Germania și R. D Germană. E- 
chipci României a ocupat locul 7.

TENIS • în turneul internațio
nal de la Monte Carlo, suedezul

BJom Borg l-a eliminat cu 5—1. 
6—3 pe argentinianul Jose Luds 
Clerc. Alte rezultate înregistrat^ 
miercuri: Vilas (Argentina) — 
Claudio Panatta (Italia) 6—3, 
5—2; Edmondson (Australia) — 
Gomez (Ecuador) 7—5, 0—6, 6—3;
Wilander (Suedia) — Taroczy 
(Ungaria) 7—6, 6—0; Sundstroem 
(Suedia) — McNamme (Austra
lia) 6—2, 6—2; Barazuitti (Italia) 
— Solomon (S.U.A.) 6—3, 6—3.

VOLEI • Rezultate 
heuă primăverii” : 
Danemarca — Elveția 
landa „A“ R. F.
3—0, Norvegia 
3—2, Grecia — __ _ ___
da — Suedia 3—0, Spania — Bel
gia 3—2, Luxemburg — Anglia 
3—0 ; feminin : Spania — Anglia 
3—0, Austria — Irlanda de Nord 
3—0, Franța — Finlanda 3—1, 
Scoția — Israel 3—1. R. F. Ger
mania — Suedia 3—0, Elveția — 
Norvegia 3—0, Olanda — ’ Gre
cia 3—1.

din ,,Tur- 
masculln : 
3—0, Fin- 
Germania 

— Fiplanda ,.B“ 
Israel 3—2, Olan-

In preliminariile C.E. de Juniori. 
La Murska Sobota : Iugoslavia — 
Austria 2—0 (O—0). Iugoslavia s-a 
calificat pentru turneul final to- 
talizînd 6 p (golaveraj 10—3), In 
timp ce Ungaria, cu același nu
măr de puncte, are un golaveraj 
nai slab (5—3). Pe locul 3 : 
Austria 0 p. • ta turneul de ju
niori de la Cannes : Franța — 
R.F. Chineză 6—0, U.R.S.S. — An
glia 0—0. In cealaltă grupă. Italia 
va tntîlni Quatar, tar Brazilia pe 
Olanda.
IERI, IN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI EUROPEAN DE SENIORI

Ieri după-amiază si aseară au 
avut loc cîteva locuri tn cadrul 
preliminariilor

Gr. 1

• în campionatul Franței (et. 
29): Nantes — LUle 1—0, Bor- 
daaujp3 — Metz 2—0, Paris St. 
Ger m ain — Brest 2—0, Nancy — 
Toulouse X—2, Bastiia — Lyon 2—1» 
Monaco — Soc hau x 0—0. în clasa
ment conduce Nantes cu 45 p, 
urmată de Bordeaux 37 p. Paris 
St. Germain 36 p.
• ta Scoția s-a desfășurat eta

pa a 29-«: Celtic — St. Mirren 1—lț 
Dundee Utd. — Hibernian 3—3, 
Morton — Aberdeen 1—2, Kilmar
nock — Rangers 0—1, Motherwell 
— Dundee 1—1. In clasament con- 
duoe Aberdeen cu 44 p, urmată 
de Celtic 43 p, Dundee Utd. 42 p 
(toate ou oite 28 j), Rangers 30 p 
(29 J).

Sr. 3 :
Gr. 6 :

campionatului eu-
5COȚIA — ELVEȚIA
R.D. GERMANA — BELGIA
ANGLTA - GRECIA
ALBANIA — R.F. GERMANIA 
IRLANDA DE NORD — TURCIA 
MALTA - IRLANDA

nopean de fotbal pentnu seniori, 
tată rezultatele sosite pină la În
chiderea ediției;

Gr. 7 :
Alte rezultate și amănunte, tn ziarul nostru de miine.

(o-m
(2—0)
(0—0)
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