
ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE OE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI MIKA ȘP111AK. 

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI 
R.S.F. IUGOSLAVIA

Președiutele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, tovarășul Mika Șpi- 
liak, împreună cu tovarășa Ște- 
fița Șpiiiak, a vizitat vineri 
dimineața, întreprinderea de 
mașini grele din București.

înainte de a ajunge la între
prinderea de mașini grele, pre
ședintele Mika Șpiiiak a vizitai 
magazinul universal Bucur- 
Obor și piața agroalimentară 
din aceeași zonă.

Coloana oficială de mașini a 
parcurs apoi un traseu ce stră
bate cîteva dintre cartie
rele noi ale Capitalei, prilej 
pentru oaspeți de a vedea la 
fața locului modul 
înfăptuiește o parte 
program edilitar al 
mare oraș al țării.

★
Vineri, tovarășul Mika Șpi- 

liak, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, împreună cu tova
rășa Ștefița Șpiiiak, a vizitat 
Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România.

Vizita a început la expoziția 
„Dovezi ale dragostei, înaltei 
stime și profundei prețuiri 
de care se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ale amplelor 
relații de' prietenie și colabora
re dintre poporul român și po
poarele altor țări".

Oaspeții s-au oprit cu deose
bit interes în fața exponatelor 
ce ilustrează vasta activitate 
desfășurată cu pasiune revolu
ționară de conducătorul statu
lui și partidului nostru, pentru 
continua dezvoltare economico- 
socială a României, pentru ri
dicarea sa pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

Pe parcursul vizitei, oaspeții 
au dat o înaltă apreciere va
loroaselor mărturii ale milena
rei noastre istorii, aprecieri ce 
și-au găsit expresie și in im
presiile consemnate de tovară
șul Mika Șpiiiak în 
aur a muzeului.

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
$i tovarășul Mika Șpiiiak, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
au semnat vineri după-amiază, 
in cadrul unei ceremonii care 
a avut loe la ratatul Conslliu-

in car/ se 
din amplul 
celui mai

cartea de

Ceaușescu, 
Partidului

Iui de Slat, Declarația comu
nă româno-iagoslavâ.

După semnare, președinții 
Nicolae Ceaușescu șl Mika Șpi- 
liak și-au strîns miinile căl
duros, cu prietenie.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Ștefița 
Șpiiiak.

Ar
Vineri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a reîntilnit cu tovarășul Mika 
Șpiiiak, președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, și tovarășa Ștefița 
Șpiiiak.

în acest cadru, președintele 
Nicolae Ceaușescu șl președin
tele Mika Șpiiiak și-au expri
mai deplina satisfacție pentru 
rezultatele rodnice eu care se 
încheie această vizită, încrede
rea că schimbul de vederi și 
înțelegerile la care s-a ajuns 
corespund intereselor României 
și Iugoslaviei.

★
Vineri, 4 noiembrie, s-a în

cheiat vizita oficială de prie
tenie întreprinsă în țara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, de to
varășul Mika Șpiiiak, președin
tele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
împreună eu tovarășa Ștefița 
Șpiiiak.

Ceremonia plecării a avut loc 
Ia Gara Băneasa. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mika Șpl- 
liak, tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Ștefița Șpiiiak au 
sosit împreună la Gara Bânea- 
sa în al cărei salon oficial i-au 
întreținut cîteva minute.

Cel doi președinți și-au 
strîns cu căldură miinile, s-au 
îmbrățișat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl-a luat, de aseme
nea, rămas bun de Ia tovarășa 
Ștefița Șpiiiak. în aceeași at
mosferă de cordialitate, tovară
șa Elena 
părții de 
Șpiiiak șl 
liak.

La ora 
dcnțial a plecat spre Belgrad.

Ceaușescu s-a des- 
președintele Mika 

tovarășa Ștefița Șpi-

18,00, trenul prezi-
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GIMNASTELE NOASTRE - REDIVIVUSZ
La anul se vor Împlini 100 de ani de ta 

înființarea Federației Internaționale de Gim
nastică. Tot in 1984 se vor împlini numai 8 
ani de cind, la Jocurile Olimpice, de la Mon
treal ’76, gimnastica românească a revolu
ționat gimnastica mondială. Nadia Comâneci 
și colegele ei de atunci au deschis un co- 
pitol nou in istoria acestui sport care, de-a 
lungul acestor 8 ani, a făcut un salt uriaș 
in răspîndire, interes și virtuozitate, „Prințesa 
de la Montreal* devenind model pe toate 
meridianele globului. Din 1976, la flecare 
competiție mondială de gimnastică, exerci
țiile Nadiei au revenit ca un laitmotiv, mai 
mult sau mai puțin reușit - in evoluțiile ur
mașelor sale. Firește, cele mai îndrăznețe șl 
mal pretențioase în a prelua faima Nadiei 
sînt fetele noastre, din noua generație de 
gimnaste a echipei României. Be au sfimtt 
admirație zecilor de mii de spectatori al re
centului campionat mondial, ca șl a milioa
nelor de telespectatori din cele 55 de țâri 
care au preluat emisiunile televizate. Român
cele au cucerit 8 din cele 18 medalii puse 
in joc, fiind pe podium la toate probele 
campionatului mondial. Gșfigînd de o ma
nieră impresionantă proba la sol, ca șl alte 
3 medalii de argint și bronz, Ecaterina Szabo 
a devenit o vedetă incontestabilă a gimnas
ticii feminine <’ 
ședințele Comitetului 
Juan Samaranch, prezent ta 
premiază și felicită călduros 
pioană mondială.

in pag. 4—5 : CU

de azi. In fotografie t pro- 
Internațional OHmpIc, 

Budapesta, o 
pe noua cam-

O NOUA ECHIPA GIMNASTICA NOASTRĂ FEMININA 
ASPIRA INDREPTApT LA PODIUMUL OLIMPIC
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Super-cupa campionilor mondiali fi olimpici la handbal masculin

După primirea sărbătoreasca a dinamoviftilor

HAMBIIROIL A RAMAS IN URMĂ...
LA ORIZONT, FALCAO ? STROMBERG ? BATOLISU ?

Joi seara, aeroportul Otopeni 
a trăit una din marile sărbători 
ale sportului. A trăit momen
tul incandescent al sosirii di- 
namoviștilor. primiți de toți 
cei dragi, de părinți și copii.

al trecerii de la teri la mi ine. 
Nici nu apucaseră 
dinamoviști să-si 
bucuria victoriei, că pe chipu
rile lor s-a st putut citi apa
riția cutelor care trădau glodul

fotbaliștii
consume

NEÎNVINSA, ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT IN SEMIFINALE 
SI VA ÎNTÎLNI ASTĂZI REPREZENTATIVA CEHOSLOVACIEI >
MÎNDEN, 4 (prin telefon). Ultima etapă a preliminariilor ce

lei de a IH-a ediții a Super-cupei campionilor mondiali și o- 
limplcî la handbal masculin, programată ta „Grugahalle* din 

această localitate si 1® Essen, a 
stirnit un st mai mare interes 
ca ptnă acum datorită faptului 
că. cu acest prilej, s-au dispu
tat jocurile decisive ta vede
rea definitivării 
celor două soli 
iul semifinalefcr.
disputa slmbĂtă 
la Westfalenhalle 
mund.

în grupa „A*. unde lideră 
este echipa României, un joc 
foarte important a fost celdu-și glodurile spre viitor.

Așa cum s-a putut auzi pe 
aeroport, așa cum s-a putut 
reauzl la radio și așa cum pu
tem reciti în carnetul de re
porter. dlnamoviștil nu consi-

Iată-i pe antrenorii și jucătorii echipei Dinamo pozind la sosirea pe aeroportul Otopeni. tn 
rîndul de sus, de la stingă la dreapta : L Marin, Moraru, Movilă, medicul Dumitru Tomescu, an
trenorii Dumitru Nicolae-Nicușor și Cornel Dinu, Mărginean, Eftimescu, StănesCu, Andone, AL
Nicolae, masorul Alex. Chirițescu, Mulțescu. In rinăul de jos : Dragnea, Țălnar, Orac, Iamandi, 

Custov și Rednic Foto ! J. ZVONESCHI

de numeroșii iubitori ai culo
rilor roș-albe și, bineînțeles, 
tricolore, deoarece această vic
torie depășește cadrul unui 
dub.

în această atmosferă de săr
bătoare. momentul cel mai in
teresant ni s-a părut a fi cel

de viitor. Pentru că, așa cum 
stă bine unei echipe victorioa
se intr-o competiție netncheia- 
tă, toți jucătorii, antrenorii și 
conducătorii au evaluat cu lu
ciditate proporțiile — aricit de 
strălucitoare — ale acestei vic
torii de o noapte, proiectin-

deră nici pe departe încheiată 
această campanie. Am puitea 
spune că vorbele exultante ale 
tinărului antrenor Cornel' Dinu, 
adresate mulțimii : „Nu ne 
vom opri pini în finală !*,'

(Continuare in pag. 3)

clasamentelor 
sd programu- 
care ae var 
după amiază 

din Dort-

dintre selecționatele Uniunii 
Sovietice si R.D. Germane. în 
care, surprinzător, mai ales prin 
proporțiile scorului, victoria a 
revenit handbaliștilor sovietici 
cu 27—20 (16—9). în cealaltă
grupă, o altă surpriză : Suedia, 
care pierduse primele două 
jocuri, a reușit o victorie 
neaștepată in meciul cu Ceho
slovacia : 25—23 (14—14).

Au urmat jocurile vedetă ale 
celor două cuplaje. în grupa

Hristoehe NAUM

(Continuare în pag a 8-a)

Raid prin sălile de box bucureștene

SURPRIZE PLĂCUTE Șl NU PREA...
O nouă vizită prin unele săli de box din Capitală ne-a 

prilejuit, de data aceasta, constatări mai îmbucurătoare decît 
ia trecutul raid cind, poate vă mai amintiți, am întîlnit lacăte 
la ușL De data aceasta, vă mărturisim, chiar și spre surpriza 
noastră, activitatea se desfășura din plin la sălile vizitate. Cu 
o singură excepție...

IN CONCEDIU... LA SALĂ
Sala de box a clubului Vo

ința București, din str. Men
deleev, cunoștea o animație 
deosebită. boxeri seniori și 
juniori onorind printr-un an
trenament conștiincios „pro
gramul" alcătuit de antrenorii 
Ștefan Băiatu (prezent la sală, 
deși se afla In concediu !) și 
Mihai Teoffl. Documentele de 
planificare, bine întocmite, erau 
o mărturie că munca secției de 
box de la Voința se află pe 
un făgaș bun. Alături de ve
chii membrii ai secției, Florea 
Zamfir, Die Văcălie ș.a., mulți 
tineri si chiar... campionul nos
tru național la categoria grea, 
Teodor Pîrjol 1 Cum îl știam 
membru ai clubului Dinamo, 
•prezenta sa ta Voința ne-a 
surprins. L-am întrebat : Cu
ce ocazie tn această sală T 
Ptrjal, foarte serios marcat de 
efortul făcut la antrenament, 
ne-a mărturisit zîmbind : „Am..

divorțat de Dinamo !...“. Ce- 
rlndu-i lămuriri, am ' aflat că 
și-a cerut transferul la Voința, 
unde speră, după propria măr
turisire, „să fie mai bine apre
ciat pentru performantele sale“, 
decît a fost la Dinamo.

Să presupunem, oare. că 
tehnicienii de la Voința și-ap. 
propus să formeze o' echipă 
puternică (și completă) așa 
cum ar fi de dorit ? Am sa
luta ou deosebită satisfacție 
realizarea unui asemenea o- 
biectiv.

- O SALA ARHIPLINĂ
Nu cu mult timp ta urmă, 

cînd am vrut să fim oaspeții 
boxerilor de la Spartac. am 
găsit... ușa închisă. Cu tea
ma de a fi din nou „oaspeți

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare In pag. a 7-a)



în Editura Sport-Turism

„RALIURI AUTOMOBILISTICE**

D'N NOU TREI NUME ROMÂNEȘTI
ÎN „CARTEA DE AUR“ A F.A.I.
Pentru snortivii rachetomode- 

listi. anul acesta a fost bogat 
în succese, incenînd cu nu
meroasa participare la compe
tițiile interne oină la o no
tabilă evoluție la campionatele 
mondiale. La acestea se adau
gă trei performante de excep
ție realizate de curind în ca
drul unor întreceri găzduite 
de Clubul sporturilor tehnico- 
aplicative din Suceava. Cu a- 
cest prii ci in cadrul unor 
tentative, urmărite de arbitri 
internaționali au fost stabilite 
trei valoroase recorduri repu
blicane la rachetoDlane. în 
clasa S 8 A studenta Ileana 
Radu (-Astronautics* Tîrgo- 
viște) fiica orof Ion N. Radu 
a realizat un zbor de 1 min. 
50 sec. : !n clasa S 8 B Lucian 
Niță (de la aceeași asociație)

Duminica, pc aerodromul (raloro — Balta Tcrdc

DEMONSTRAȚIE AERONAUTICĂ
Duminică, pe aerodromul 

sportiv Balta Verde de lin
gă Craiova va avea loc o 
demonstrație aeronautică cu 
prilejul aniversării a 50 de 
ani de Ia înființarea Aero
clubului .Oltenia-*. își vor da 
concursul componenții lotu

Concursul de orientare „Cursă !ungă“

IN VERITABIL MARATON IN „SPORTUL PĂDURILOR"
La piopeni — Prahova, In im

punătoarele păduri Găgeni si Țin
tea. Îmbrăcate In straiele de 
aramă ale toamne, s-a desfășu
rat una dintre cele mai grele 
dar și cele mai frumoase — toc
mai prin dificultățile ei — com
petiții de orientare turistică. Este 
vorba de concursul denumit su
gestiv ..Cursa lungă*, un adevă
rat maraton In acest .sport al 
pădurilor- care, de fapt, consti
tuie și ultima etapă a concursu
lui republican denumit tot su
gestiv „Orientarist ooțnplet*.

Competiția, organizată de fe
derația . de specialitate cu oon- 
cunsui Comisiei 'udetene de tu- 
rism-alpinism Prahova, al Clu
bului sportiv ..Metalul- Piopeni 
și al organelor locale, a solicitat 
din partea particioanților efor
turi cu totul deosebite. Se poate 
aprecia acest lucru după cifrele 

LITORAL NON-STOP

a marcat timpul de 1 min. 32 sec., 
iar în clasa S 8 C prof. Ion N. 
Radu, maestru emerit al spor
tului, a stabilit un timp de 1 
min. 57 sec. Un buchet de trei 
recorduri ce se adaugă boga
tei zestre de performante de 
valoare națională si mondială 
deținute de ..Astronautica* din 
Ttrgoviste creată «i condusă de 
promotorul acestui sport 
la noi. orof. Ion N. Radu, pri
mul campion si recordman 
mondial.

Cele trei performante, au 
fost comunicate de către fe
derația de specialitate Federa
ției Aeronautice Internationale 
pentru a fi omologate ca re
corduri mondiale. Așadar, din 
nou trei nume românești ur
mează să fie înscrise în .Car
tea de aur* a F. A I.

rilor naționale de zbor cu 
motor, planorism. parașu
tism, precum ți ci ți va din
tre pilotii de planoare ul
tra ușoare. Festivitățile vor 
începe la ora 12, accesul B- 
ber.

privind traseele care au trebuit 
parcurse, pe categorii de vlrstă: 
11 ani (f). lungunea traseulu: — 
17 100 m. cu o diferență de nivel 
de 450 m și ss posturi de con
trei : lt ani (m) — 17 «M m. Hi 
m diferență de nivel si 41 pos
turi de control ; la 15 ani (fi
13 000 m ti 15 000 m Rn) : la *5
ani — 120« m (fi ii zc MM tn
Cm), iar la peste <3 ani (m) —
15 500 m și 22 posturi de control 
Dar majoritatea con cu rent: lor au 
făcut față probelor (chiar și 
prezențele inedite in marile con
cursuri — ne referim la sportivi: 
de la „Voința- Ctmpina. ..Meta
lul- piopeni și „Voința" Sinaia). 
Cei care au dominat, insă, au 
fost orientarișth de la ..Univer
sitatea- București. secție cu 
vechi tradiții și cu • bogată 
zestre de performanță.

AL „CUPEI ’R-OMÂNIEI“
LA MICROMODELE

Galeria vechil saline de 1a Slâ- 
nic-Prahova, la peste 100 m in 
subteran, a fost lin nou. pen
tru clteva zile...........aerodrom
sportiv, ea găzduind Întrecerile
,,Cupei României- la micromo- 
dele. Fruntașii acestui sport din 
clteva cunoscute centre — din 
păcate destul de puține, țin în d 
seama că deținem titlurile de 
campioni mondiali atît ia indi
vidual (Aurel Morar), cit si pe 
echipe — s-au tntilnit pentru o 
nouă confruntare, a care a par
ticipat si un invitat străin (Bud 
Romak — S.U.A.).

Cum era de așteptat, vedetele 
de la C.S.U. Galați si Voința Tg. 
Mures s-au străduit să-și pună 
In valoare toată măiestria, vi
zir d cea mai Înaltă treaptă a 
podiumului de premiere. Si au 
avut posibilitatea s-o facă ținlnd 
seama de participarea nu prea 
numeroasă — 10 sportivi seniori 
Si 7 JuniorL Ca de obicei au fost 
efectuate sase lansări. ultimele 
fiind zboruri de toată frumuse
țea. Cu toate eforturile campio
nul mondial. Aurei Morar, n-a 
mal reușit să mal domine con
cursul. fiind Întrecut de vechiul 
său rival tn ale micromodelis- 
•ntMul Nleu Bezman de la Ga
lați. iată clasamentul. primii 
trei, tndvxtual si pe echipe: 1. 
Nlca Berman (C.S.U. Galații 74 
măr. H sec (timpii a două lan
sări. ode mal bune). 1 Bud 
BnaiS (S.U.A.) TZ 14. J. Aurel 
Popa (Voința Tg. Mures) — 33.45. 
Pe ecf.ioe : Voința — SS3ZȘ 
C.S.U. Galați — 1SS.11. Sporting 
Ros»ri (surpriză plăcu tăi 137 JS. 
La juniori : Cezar An drones ca. 
Rada Foamete. Ion Cueulea (toți 
de la Știința Pucioasa). Pe e- 
chipe : Știința, Petrolul (CSmpi- 
r.a). C.SU. Galati. De remarcat 
organizarea bună asigurată de 
federația de specia’.’tate si. ca 
de obicei, ospitalitatea gazdelor.

Dealtfel concursul republican 
„Orientarist complet- a revenit 
In acest an Nicullnei Maiorescu 
și lui Gabriel Maiorescu de la -U- 
nivershalea- Este demnă de re
marcat competența cu care ofi
ciali-. s-au achitat de aaretntie 
lor. In frunte cu entuziaștii prof. 
Viorel Tomescu si Nicolae Stro- 
lescu.

Iată si câștigătorii ..maratonu
lui- prin desișurile pădurilor, 
după hartă și busolă : 15 ani : 
Witna schieli — 155 min 44 sec 
și Norbert Zoide — 122.42 (amb i 
de la „Voința* Brașov) ; ÎS ani: 
Gligor Pavel (Voința Clul-Napo- 
ca) 168.34 si NicuHna Maiorescu 
(„Universitatea- București) 131.40: 
25 de ani — Cornel David („Vo
ința* Arad) — 1Ș1.52 si GhizeU 
Șindilaru („Voința* Brașov) — 
187.06 : peste 43 ani : Radu Rusa 
(„Unirea- ploiești) 111.18.

Grupaj realizat de
Viorel TONCEANU

Iubitorii automobilismului, 
conducători auto sau nu. au 
la dispoziție, de cîteva zile 
în librării, o nouă lucrare a- 
părută în Editura Sport-Tu
rism : „Raiiuri automobilisti
ce". Autorul — care nu este, 
dealtfel. La prima lucrare de 
acest fel, el captîndu-ne și cu 
alte lucrări cum au fost de 
pildă „Bolizii de foc« și 
„Cavalerii riscului". — este 
Dumitru Lazăr, un gazetar 
sportiv de talent, el însusi un 
campion... al pasiunii pentru 
această disciplină sportivă 
care a cucerit lumea, nelipsit 
de ani. pretutindeni în tară, 
de la ..concursurile cu mo
toare".

In această carte, deose
bit de interesantă, autorul ne 
face cunoștință cu cea dintîi 
competiție de acest fel (An
glia — 1903). cu campioni al 
continentului si mari piloți 
ai lumii ca: Sandro Mimări, 
Jean-Pierre Nicolas. Bjorn 
Waldegaard. Waiter R6hrl s.a., 
ne povestește cu nerv si 
sensibilitate întîmplări inedite 
de la marile curse între care 
„Raliul Safary-. „Raliul Lon
dra — Sydney®, „Raliul Mon
te Carlo-, competiția de 26 000 
km care a legat arena Wem
bley din Anglia de stadionul

0 carte de

BIBLIOGRAFIA EDUCAȚIEI
O lucrare cu adevărat de 

referință, pe care harnicul 
cuplu Maria și Nicolae Pos- 
toLaehe ne-o pun la Inde- 
mină : „Bibliografia educa
ției naice și «portului" (Edi
tura Sport-Turism, București, 
1M3). Flrest*. o lucrare mai 
curind pentru specialiști de- 
cft pentru publicul larg, dar 
de cită utilitate pentru isto- 
ria mișcării noastre sportive, 
eare are. in sflrșit, măcar un 
Început de registru documen
tar. O colecție, cu foarte 
multă migală întocmtă, de 
titluri care formează tezaurul 
scris al domeniului ! O ase
menea lucrare este, pe plan 
cultural, absolut obligatorie 
și din cauza acestui înalt cri
teriu sin tem chiar gata să 
trecem peste slăbiciunile 
unui început. Competența 
strădaniilor celor doi autori 
«e vădește cu deosebire în 
sumarul de cărți dedicate e- 
du ca ti el fizice si sportului, 
dtn secolul trecut $1 pînă as
tăzi. Flșiere»e bibliotecilor 
noastre prind na’e au furnizat 
desbrur materia primi din 
abundență Unde misiunea

CATRENELE CU HAZ ALE
Statornic colaborator al pa

ginilor de ..Magazin- ale zia
rului nostru, octogenarul Titu 
Filipidescu se arată neobosit 
în verva cu care așterne pe 
hlrtie versuri cu haz inspi
rate eu deosebire din lumea 
sporturilor șl adresate cu 
precădere generațiilor mal ti
nere. Iată, in p’an editorial, 
eolabortoruî nostru a reci
divat, publidnd recent o nouă 
plachetă de catrene, șugubăț 
Intitulată. C2 de obicei. „Par
tidă de scrimă.„ in ritmuri 
și rimă®. Editura Sport-Tu
rism oferă astfel masei de

din Ciudad de Mexico, unde 
în acel an (1970), avea loc 
campionatul mondial de fot
bal. ș.a.

Lucrarea dedicată acestui 
gen de curse — raliul — este 
completată. în final, cu o se
rie de fotografii.

Modesto FERRAR1NI

referința:

FIZICE $1 SPORTULUI
autorilor a fost mai ingrată 
este In tentativa extrem de 
îndrăzneață de a alcătui bi
bliografia articolelor dedicate 
sportului în publicațiile din 
perioada 1829—1979. Numai să 
răsfoiești ziare și reviste 
dir.tr-un secol și jumătate și 

Încă ar părea o muncă difi
cilă, darmlte să mal și de
pistezi textele consacrate do
meniului nostru de activitate ! 
Autorii au încercat și au iz
butit în parte (ceea ce li se 
poate Imputa în special este 
superficialitatea în selectarea 
texte’or de gazetă din epoca 
actuală. făcută mai mult după 
consonanța titlurilor, decît 
dună conținut, ceea ce duce 
uneori la erori). De asemenea, 

rina datori cu un 
sec*n* vital în orice bibîio- 
gra«*r cartea beletristică, 
de -«peria (mT( ales că unele 
— ce criterii ? — au
fost Inclus®), acestea alcătu
ind corolarul fericit al lite
raturii de specialitate.

Oricum, cu această nouă 
carte, miscc-^a sportivă este 
în clștig 1 (VTB).

LUI TITU FILIPIDESCU
cititori o nouă contribuție la 
bibliografia literaturii satirice 
cu temă sportivă. Pentru că 
Titu Flllpidescu nu se mul
țumește «ă-și înveselească au
ditoriul. ci folosește textul 
rimat (și ritmat, cum sună ti
tlul) pentru a înfiera, cu 
zimbri ui pe buze, racilele încă 
sesizate pe alocuri fn arenele 
sportive (și în jurul lor). 
Astfel, autorul volumului de 
catrene face, cu mijloace ar
tistice. operă de educație 
sportivă. Ceea ce nu-i puțin 
lucru ’

O RECOMANDARE MEDICALĂ!
- Sosirea sezonului de toamnă-iamă nu echivalează cu 
închiderea activității In stațiunile de Pe Litoral. Moder
nele sanatorii balneare, din Eforie Nord si Mangalia își 
primesc în continuare oaspeții.

Se efectuează o gamă complexă de proceduri medicale 
băi cu apă sulfuroasă și eu apă de mare încălzită, 

împachetări cu nămol de TechirghioJ — fizioterapie, aero
soli, saună, piscină etc. *

în sanatoriile balneare din stațiuni se tratează cu re
zultate identice celor obținute în sezonul estival :

afecțunj ale aparatului locomotor în ansamblul lor, cu 
mențiuni speciale pentru bolile reumatismale degenerative, 
abarficulare, inflamatorii și posttraumatice, unele forme 
ale maladiilor neurologice, afecțiuni ginecologice și 
cailor respiratorii, boli de nutriție și metabolici».

Nu uitați :
Noiembrie și decembrie reprezintă 

sînt oferite un plus de avantaje :
o Bazele de tratament mai puțin solicitate ;
© O îngrijire medicală foarte atentă pentru fiecare 

rant in parte :

MÎIHE, PERJAR Șl TRIFOI

ale

o perioadă în care

cu-în parte : 
Efecte terapeutice remarcabile ;

O Mai multă liniște ;
O Substanțiale reduceri de prețuri la cazare și masă : 

. Va?*te Posibilități de agrement: cinematografe, bow- I 1*1 CI C *1 . \ 4 A „a • „2    _ — _ling. săli de iocuri 
nice, terenuri 
cursii.

Se acordă
transportul pe____ ________
Rețineri de locuri si infor
mații suplimentare la agen
țiile si filialele OFICIILOR 
JUDEȚENE DE TURISM, 
precum si la cele ale 
I.T.H.R. București.

meca-
de sport, ex-

reducere la 
calea ferată.

Sportul

Mîine dimineață. P« hipodromul 
din Ploiești, se întilnesc toate 
vedetele turfului românesc, în 
frunte cu Per jar și Trifoi, ală
turi de Catren, Soistițiu. Robust, 
Strunga și alții, pentru disputa
rea „Premiului de toamnă*, uaa 
din clasicele alergări de semi- 
fond. Handicapul es*e bine alcă
tuit, fiecare concurent avind 
șansa sa de a învinge. Tot inli
ne vom vedea și alte vedete. în 
„Premiul Ungureni-. în car© Co
pist, Roditor, Rural și Hemeluș 
dau avantaje unor cal cu bune 
performanțe. Se anticipează • 
reuniune de mare succes.

Din reuniunea de joi după-a- 
mlază am consemnat dubla vic
torie a formației Oană, cu Ma
mie in principala cursă a zilei 
șl cu Fionla, aceasta din urmă 
avlnd de îndeplinit doar o for
malitate spre a ciștlga. fiind to-

PilODlEMATICA EDUCATIVĂ A SPODTIVl'lUI DE PERFMIÎĂ
Consiliul municipal pentru 

educație fizică și sport, In 
colaborare cu Centrul de per
fecționare a cadrelor din 
CNEFS șl Centrul de cerce
tări științifice, sub auspiciile 
Universității cultural-științi- 
fice din București, organizează 
luni, 7 noiembrie 1983, la orele 
12,30, în sala „Dalles", a m-a 
„masă rotundă-, condusă de 
tovarășul prof. unlv. dr. Mi
hai Epuran, eu tema : „for-

marea șl educarea trăsături
lor de caracter ale sportivu
lui de performanță*.

Participă la dezbateri Ni
colae Sțancu, președinte al 
C.M.E.F.S. București, cont. 
unlv. dr. Nicu Alexe, director 

• al Centrului de perfecționare 
a cadrelor, antrenorul emerit 
Petre Zîmbreșteanu, maeș
trii emerîți al sportului Ion 
Drăgan șl Cornel Dinu.

îl „PREMIUL DE I01MAĂ“
tal scăpată în hand cap după ul
tima ei performanțâ. G. Tănase 
• reușit eu Julie ta o- victorie cu 
care s-a apropiat de eternul său 
rival, M. Ștefănescu. Tot în a- 
eeastâ reuniune am fost martori, 
unui rezultat unic x>e hipodrom : 
Portulaca, cu N. Sandu în sulky, 
a produs cea mal mare surpri
ză a tuturor timpurilor. închi
zând toate pariurAe de pe hipo
drom. Daciada, condusă cu mult 
apkxr.b de R.I. Nicolae a rea
lizat • victorie comodă lntr-un 
record cam greu de anticipat. N. 
Nicolae, cu Delicat, a reușit o 
victorie comodă, deoarece G. 
Marciu a condus-o pe Galița 
fără nici o convingere, fapt re
marcat șl de arbitrii alergărilor. 
Credem că a sosit timpul ea 
acest aprantl să primească o pe
deapsă exemplară. Lista IrîXcngă- 
torîlor a fost completată de Cu
surgiu, In real progres.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I î 1. Daciada (R.L Nicolae) 
1:37,2. 2. Vinarița. cota : cîșt. 1, 
ord. 25. Cursa a 2-a : 1. Delicat 
(N. Nicolae) 1:33,3, X- K'.ralina. 
Cota : cîșt. 3, ord. închisă, ev. 
ÎL Cursa a m-a : 1. Portul a ca 
(N. Sandu) 1:32.o, 2. Tu flec, 3. 
Virtutea. Cota : cîșt. 10, ord. în
chisă, ev. îhchis. ord. triplă în
chisă. Cursa a IV-a : 1. Julieta 
fTănase) 1:30,9. 2. Sulițaș, 3. Si
liciu. Cota : cîșt. 5, ord. 6, ev.- 
închis, ord. triplă 227. Cursa a 
V-a : i. Manuc (Oană) 1:29,4, 2. 
Vidin, 3. Hemona. Cota : cîșt. 2, 
ord. închisă, ev. 9, ord. triplă 
162. Cursa a Vl-a : L Cusurgiu 
(M. Iorga) 1:35,9, 2. Vesel, 3.
Hematita. Cota : cîșt. 2.30, ord. 
Închisă, ev. n, ord. triplă 2A2, 
triplu 2—4—6 325. cursa a Vil-a : 
1. Fionla (Dumitrescu) 1:33,1, 2. 
Adorata. Cota : cîșt. 1,40, ord. 
8, ev. 10.

A. MOSCU

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Un.„ apropo fin și prompt : 
Din „Ham burgul “ gustoasei

noastre vițe. 
Le-am dat intîi sa guste trei 

bobite. 
Dar. pentru că așa ne place 

nouă, 
Le-am mai servit și ca desert 

vreo două! 
VASIL E GOC IU. BUCUREȘTI. 
Referindu-vă la scorul... astro

nomic, 106—0. cu care s-a în
cheiat meciul de rugby dintre 
Farul Constanța și' Rulmentul 
Bîrîad, ne cereți să vă spunem, 
prin antiteză, care a fost cel 
mai mic scor înregistrat în acest 
sport ; de pildă, dacă au fost 
și partide încheiate cu rezulta
tul de 0—0 ! Au fori și astfel • 
de rezultate. Nu multe, dar- au - 
fost. Dintre cele două scoruri, 
parcă e preferabil primul, în 
care a ju^at o singură echipă- 
decit cel de-al doilea, tn care 
n-a... jucat nici una I

A. CAVA, BRĂILA. Ce se In
tim plă dacă un fotbalist, exeeu- 
tind o repunere a mingii • în • 
joc, de la margine, trimite balo
nul. printr-o aruncare pute mică, 
direct în poarta adversă. In afa
ra unui banal aut fie poartă\ nu 
se întimplă n’nvc ! Dlcă; în a- 
celeași condițiuni mingea este 
trimisă în prop i*' poartă, atunci, 
se va executa o lovitură de colț, t 
bineînțeles, în favoarea adversa
rilor.

TITU FILrPitJESCU, BUCU
REȘTI. O reflecție, pe marginea 
performanței realizat© ' de Gelu 
Radu, la campionatele •mondi'ale 
de haltere de ia Moscova : 
Nu știu cît a .ridicat 
(Nu țin minte* în detalii),.
Insă știu că nu-i ușor 
Să ridici... 4 medalii !

C.SU


COMPETENTA PREGĂTIRE TACTICĂ, UN FACTOR
DETERMINANT

Partida de la Hamburg a im
pus o pregătire tactică deose
bită din partea lut Dinamo. 
Antrenorii Dumitru Nicolae- 
Nicușor șl Cornel Dinu au 
știut să „așeze" echipa în 
funcție de capacitatea ofensivă 
a lui Han burger S.V.. in con
dițiile jocului retur susținut in 
deplasare. După meci, antreno
rul Dumitru Nicolac-Nicușor 
făcea următoarea remarcă : 
„Succesul nostru s-a născut 
gratie unui angrenaj tactic 
reușit Absolut toți jucătorii 
au respectat indicațiile noas
tre, repliinilu-se grupat si con- 
traalacind Ia momentul opor
tun". Intr-adevăr. Dinamo s-a 
apărat cu înverșunare șl a 
„simtit* exact cind adversarul 
este cu garda deschisă, în fi
nalul partidei, perioadă în care 
a si marcat cele două goluri. 
Directorul tehnic Mircea Lu- 
eescu, care a însoțit echipa la 
Hamburg, spunea cu satisfac
ție : „Calificarea lui Din: mo in 
sferturile de finală ale C.C.E. 
reflectă creșterea potențialului 
valoric al jucătorilor. Determi
nante au fost inteligenta în joc, 
încrederea în posibilitățile pro
prii, dccomplexarea si. bine
înțeles, pregătirea meciului la 
parametri maximi, sub toate 
aspectele. îi felicit pe antreno
rii lui Dinamo pentru modul 
în care au pregătit echipa, 
succesul repurtat inssmnînd un 
mare stimulent moral pentru 
jocurile echipei naționale".

Așa cum anunța, dealtfel, și 
unul dintre cei doi conducători

Presa strâină continuă sd elogieze performanța echipei Dinamo București

UN SUCCES ISTORIC IN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"n
Ziarele din R.F. Germania a- 

cordâ spații largi splendidei per
formanțe a fotbaliștilor de la 
Dinamo București, apreciind în 
comentarii că deținătoarea „Cu
pei campionilor europeni" Ham
burger -S.V. a luptat bine pentru 
calificare, dar evoluția campioni
lor României nu i-a dat nici o 
speranță. Această opinie est* 
foarte clar exprimată de decla
rația centrului atacant al ham* 
burghezilor, Schatzschneider, in
serată în cotidianul „Hamburger 
Abendblatt": „Pe cine să* învi
nuim. Toți am luptat excepțio
nal, iar publicul a fost excelent". 
In continuare ziarul citat arată: 
„După meciul de la Hamburg, 
antrenorul Ernst Happel a rămas 
ca o stană de piatră pe scaunul 
său, pentru că asista la una din
tre cele mai amare infringer! din 
ultimii ani și în același timp la 
eliminarea hamburghezilor din 
competiția numărul unu a Eu
ropei, al cărui trofeu îl dețineau. 
Ceea ce s-a întîmplat în ultimele 
minute a fost o tragedie. Un 
contraatac al românilor a făcut 
să amuțească tribunele stadionu
lui șl a împietrit fața lui Erast 
Happel".

De asemenea, ziarul „BILD- din 
Hamburg titrează: „Hamburger
S.V. — joc magnific, însă elimi
nată-. în cuprinsul articolului se 
subliniază: „Deținătorii „Cupei 
campionilor europeni- au făcut 
totul, dar au pierdut totul, fiind 
eliminați de campioana Româ
niei, Dinamo București-... „Mi
nunea er> aproape perfectă, 
H.S.V. conducea cu 3—0, însă cu 
cinci minute înaintea fluierului 
final, două contraatacuri ale ro
mânilor au făcut din mîndra de
ținătoare a „C.C.E.- o tristă în
vinsă. Țălnar a transformat sta
dionul în citeva secunde într-o 
arenă a tăcerii, semnînd sfîrșl- 
tul viselor tuturor bamburghezl- 
lor*.

Ziarul „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung- îșl încheie astfel arti
colul consacrat partidei: „Un ju-

HAMBURGUL A RĂMAS IN URMA...
(Urmare d!n pag. I)

reprezintă un sfîrșit de capi
tol. după care vine să se in
staureze luciditatea „sfertului*, 
care, deocamdată, este doar un 
obiectiv intermediar realizat.

Așadar. Dinamo, după ce și-a 
tmplinit visul de a juca în 
sferturile C.C.E.. competiția ma
joră a ..europenelor", are acum 
— o spun in primul rînd ju
cătorii — datoria de a doborî 
recordul ..sferturilor" și de a 
•taca semifinala cupei Campio
nilor europeni.

Sigur că Dinamo nu va aș
tepta tragerea la sorti pentru 
a declanșa, cel puțin în planul 
pregătirii psihice, această bă
tălie pentru semifinală, de îm
plinirea căreia se leagă atîtea 
speranțe. Fără îndoială 
„ceilalți 7 din Europa" 
adversari _ foarte 
•colo și 
rezo si 
verpod.
Șină de _____ _______________
e și Benfica lui Stromberg, ca 
•ă nu mai pomenim și de cei- 

că 
sînt 

puternici. E 
lui Falcao. Ce- 
e acolo și Li- 
puternică ' ma- 

a lui Dalglish,

Roma
Conți, 
mereu 
fotbal

AL CALIFICĂRII 
tehnici ai Iul Dinamo. C. Dinu, 
campioana noastră a efectuat 
o serie de renovări In modul 
cum a conceput, tactic, partida- 
retur. Antrenorii au trebuit să 
tină seama de două aspecte e- 
sentiala. Primai: faptul că 
meciul se disputa in deplasare. 
Al doilea : absența lui Augus
tin. atacant percutant, piesă 
prețioasă pentru anticipatul 
mod de desfășurare a manșei 
a doua. Șl. In adevăr. D. Nl- 
colae-Nicușor si fostul său e- 
lev, devenit astăzi colaborator 
al său. au reușit să elaboreze 
Si să aplice prin jucătorii lor 
o tactică adecvată jocului ex
trem de greu care se anunța 
pe Volksparkstadion.

Chiar dacă au fost primite 
trei goluri, un factor bine a- 
plicat din Ideea de joc pentru 
Hamburg a fost si corecta des-, 
fășurare a jocului defensiv, cu 
Andone folosit ca „Închizător" 
in fata fundașilor centrali 
Compartimentul defensiv na a 
cedat din pricina unor erori 
colective, ci — în două din cele 
trei faze de gol — ea urmare 
a unor greșeli personale. Drag- 
nea la primul gol și Moraru la 
cel de al doilea. Un rol esen
țial revenea liniei de mijloc, 
concepută eu trei jucători 
(Dragnea — Movilă — Custov), 
rol pe care aceasta l-a înde
plinit fări eficientă în prima 
repriză, cind unele pase gre
șite au făcut să se )iardă pre
țioase baloane recuperate de 
linia de fundași. O surpriză 
in plus l-au oferit dinamoviș-

• BILD (Hamburg) : Țălnar a transformat stadionul, in citeva se
cunde, intr-o arenă a tăcerii • FRANKFURTER ALLGEMEINE : 
Ciștigătoarea „C.C.E.* ediția 1983 a eșuat in urma celui mai puter
nic joc pe teren propriu • L'EQUIPE (Paris) : In prima repriză 
cele mai mari ocazii de a înscrie au aparținut campioanei 

României
câtor român de rezervă a făcut 
dintr-un triumf o prăbușire, din- 
tr-o victorie o Infringcre. Cel ce 
a eliminat Hamburger S.V. se nu
mește Țălnar, iar cel ce a con
sfințit triumful românilor se nu
mește Mulțescu. Ciștigătoarea 
„C.C.E.* ediția 1983 a eșuat in 
urma celui mai puternic Joc pe 
teren propriu din acest sezon*, 
notează cotidianul vest-german, 
recunosclnd valoarea calificării 
formației române, care a depă
șit o echipă aflată în plenitudi
nea forțelor sale.

Trimisul special al reputatului 
cotidian de specialitate „L’Equi- 
pe*, din Paris, scrie în legătură 
cu partida Hamburger S.V. — Di
namo București: „Românii de la 
Dinamo București, deși privați 
de unul dintre cel mal buni ju
cători ai lor, Augustin, s-au ca
lificat pentru prima oară In sfer- 

- turtle de finală ale „C.C.E.*. In 
finalul meciului, după multe e- 
moțil, au țlșnlt Țălnar șl Mul
țescu șl vest-germanilor nu le-» 
mal rămas altceva de făcut decit 
să se gîndească la tristețea ves
tiarelor*. Ziaristul francez apre
ciază că în prima repriză cel» 
mal mart ocazii de a înscrie au 
aparținut campioanei României, 
prin Movilă șl Dragnea, acest» 
din urmă, „scăpat de presingul 
hamburghezilor, a șutat cu cîțl- 
va centimetri pe Ungă poartă, 
după ce a driblat fulgerător doi 
adversari, rattnd deschiderea 
scorului*.

Din formația română sînt re
marcați portarul Moraru, cu o 
comportare generală toarte bună, 
Mulțescu, un excelent conducător 
de Joc, Andone, Rednlo șl Cus- 
tov. „Intrarea Iul Țălnar, se a-

convinși că Dinamo a 
acum să-și filtreze 

experiență europeană 
a se propulsa tn rindul

lalți adversari, despre care toți 
antrenorii, mari și mici, spun 
pe bunâ dreptate : „dacă ai »- 
juns in primii 8. nu poți fi e 
echipă slabă*.

Dar, Intre Dinamo care plon
ja în necunoscut spre Gote- 
borg, subevalulndu-și adversa
ra. și acest Dinamo de dupâ 
Hamburg este o mare diferen
ță. In două nopți, cum au fost 
cea de pe .,23 August" și cea 
de pe Volkspark, poți învăța 
mai mult decit tn două decenii. 
Sin tem 
învățat 
bogata 
pentru . _ ________
echipelor care au părăsit zona 
out-sider-ulul. puntnd in dis
cuție 
vorit 
mari.

Va ______ _____ _ ___
frumoase si necesare nemulțu
miri*, și Dinamo va trebui să 
dobîndească în lunile 
oare urmează calitatea de 
vorit. Este tot ceea ce-și 
resc. credem, învingătorii 
Hamburg.

presupusa calitate de fa- 
a unei echipe oricît de

veni iarna, „iarna unei

aspre 
fa- 
do- 
lui

DINAMOVISTE
tll antrenorului E. Happel prin 
plasarea lui Mulțescu pe pozi
țiile cele mal avansate, pe cind 
reputatul tehnician declarase în 
repetate rînduri aceasta, că nr. 
8 din formația dinamovistă va 
fl cu siguranță conducătorul ei 
de joc. Alături da Orac. Mul
țescu a îndeplinit admirabil ro
lul ce i-a fost rezervat, reușind 
— chiar si în condițiile presiu
nii exercitate de gazde — să 
declanșeze acțiuni-surpriză la 
poarta lui Stein.

Faptul că Dinamo a prezen
tat un mecanism bine închegat 
tactic s-a văzut cu prisosință 
In acel final de joc, elogiat as
tăzi de toți specialiștii de pe 
continent, cind. prin manevre 
pe cit de simple, pe atit de 
rapide si de precise, a făcut 
k.o. defensiva .lui Hamburger 
S.V., înscriind de două ori și 
avind si alte două acțiuni clare 
de goL Una dintre marile ex
plicații (a'.uuri ale calificării 
dinamoviste) rămîne seriozita
tea si minuțiozitatea 
acțiuni de pregătire 
delor cu campioana 
pornind de la inițiala 
teoretică si practică a ocului 
acesteia si pină 
rea și aplicarea 
trivite strategii, 
la București și 
care au dus la 
surpriză înregistrată de actuala 
ediție a Cupei campionilor eu
ropeni. eliminarea deținătoarei 
trofeului.

întregii 
a' parti- 
Europei. 
studiere

ta definitiva- 
celor mai po- 
foarte diferite 
la Hamburg, 

cea mai mare

Gheorghe NERTEA

ratâ în corespondență, a insuflat 
formației române elanul care o 
caracterizează". In finalul co
mentariilor consacrate eliminării 
deținătoarei „Cupei campionilor 
europenii este reprodusă urmă
toarea declarație a lui Ernst Ha
ppel: „tn 40 de ani de fotbal, 
n-am mal văzut așa ceva !“.

„Corrlere dello Sport" din Ita
lia scrie, sub titlul: „Eliminată: 
Hamburger S.V.* : „Deținătorii 
„C.C.E." au recuperat scorul de 
3—0 din tur, dar apoi două go
luri înscrise de Dinamo Bucu
rești i-au adus eliminarea. și 
astfel, românii au răzbunat pe 
Juventus, in ciuda partidei foar
te bune a gazdelor, care au a- 
tacat puternic*. In cuprinsul ar
ticolului este evocată faza golului 
doi al lui Hamburger S.V., un 
punct dubios, mingea nelntrind 
complet tn poartă. „Reluarea la 
televizor nu a rezolvat toate du
biile*, cânchlde „Corrlere dello 
Sport".

„Disperata tentativă a echipei 
Hamburger S.V. de a recupera ce
le trei goluri Înscrise în tur de 
Dinamo București a eșuat*, no
tează „La Stampa", iar cotidia
nul „II tempo* subliniază: „Vic
toria echipei Dinamo București 
constituie un succes istoric in 
„Cupa campionilor europeni*.

La rindul său, „Gazetta dello 
Sport*, într-o revenire asupra 
meciului care a adus eliminarea 
campionilor europeni, scrie: 
„Lamentarea presei (vest-germa- 
ne, n.n.) este amplă. Miracolul 
remontării celor trei goluri din 
tur n-a putut fl tmplinit de 
Hamburger S.V., dar antrenorul 
Ernst Happel a declarat: „Desi
gur, n-ar trebui să tiu toarte 
dezamăgit: consider că am de
monstrat că știm încă să Jucăm 
fotbal*.

Ample relatări despre califica
rea echipei Dinamo București au 
apărut șl In alte ziare Italiene 
precum „La Republica* șl „n 
Messagerro*. (AGERPRES)

PLENARA ANTRENORILOR 
BUCUREȘTENI. Luni 7 
lembrie, la ora 16,30, In 
I.S.B. din str. Berzei va 
Ion plenara antrenorilor 
instructorilor de fotbal
municipiul București șl secto
rul agricol Ilfov.

no- 
sala 

avea 
Și 

din

ASTAZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE t

• De la agențiile Loto-Prono
sport se mal pot procura numai 
astăzi bilete cu numerele prefe
rate de dv. pentru tragerea 
Loto 2 de duminică 6 noiem
brie 1983, care va avea loc tn- 
cepînd de la ora 16 m sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești. str. dr. Staicovici nr. 42; 
numerele cîștigătoare vor fl 
transmise la televiziune și radio 
în cursul șerii. • Astăzi este

Șl FOTBALIȘTII CIPRIOJI St PREGĂTESC
NICOSIA, 4 (prin telefon). 

Echipa Ciprului, care se pregă
tește pentru meciul cu Româ
nia, a susținut miercuri un joc 
de pregătire cu echipa de tine
ret Scor final : 2—0 pentru 
naționala A, care a început 
medul cu următoarea forma
ție :

Konstandinou — Kenzos, Ero- 
tokritou, K. Pandiaras, Miaml- 
lotis — Filopos, Tzinghis, An- 
dreou — Thcoanos, Kunas, Foti,

Au marcat Filipos și Fotl. Din 
lot mai fac parte portarul Ha- 
ritou, fundașul N. Pandiaras, 
mijlocașul Ianakudakis și înain
tașii Savidis și Mavris.

REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV DE TINERET
In vederea meciului cu se

lecționata Ciprului din cam
pionatul european de tineret, 
lotul ' nostru reprezentativ se 
va reuni luni 7 noiembrie, la 
ora 10, la sediul F.R.F., pentru 
a se deplasa la Buzău, unde se 
va disputa partida (vineri 11 
noiembrie). In vederea acestei

„TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
O rază de soare a spart sîm- 

băta trecută ceața densă, care 
coborîse și se menținea, eta
pă de etapă, deasupra terenu
lui sportivității 
„A*, 
dispută 1 
mai bună 
Sportul*. 
10-a am 
cartonașe 
(Coraș), o 
tiparele indisciplinei manifesta
tă în etapele precedente. Este 
o coborîre 
nu deplină, 
astfel incit 
cu plăcere 
ciuri 
imaculată. Cind să spunem că 
jucătorii primului 
pornit pe un drum 
a venit etapa a 11-a 
registrant un nedorit 
cartonașe galbene și ____ ____
(Oană) ! Ultimele două etape 
nu au adus schimbări specta-

divizionarilor 
angajați in pasionanta 

pentru o poziție cit 
în „Trofeul fair-play 
în cadrul etapei a 
contabilizat doar 9 
galbene și unul roșu 

i recoltă care iese din

îmbucurătoare, dar 
așa cum s-ar dori, 
să putem remarca 
cit mai multe me- 

cu rubrica .cartonașe*

eșalon au 
bun, iată 
si am în- 
salt : 15 

unul roșu

De la comisia

studențesc) si 
C.S.U. Galati) 

ceea 
sau

CORAS SI OANA
• Doi jucători din Divizia A, 

Coraș (Sportul ’ - -
Oană (Dunărea 
au văzut cartonașul roșu, 
ce, orice s-ar spune, este, 
ar trebui să fie. cit se poate de 
jenant pentru niște fotbaliști 
fruntași l Ei au avut © compor
tare uecuvtlcioasâ fată de ar
bitri. Comisia de disciplină l-a 
suspendat pe Coraș pe 2 etape, 
iar pe Oană, acordindu-i acestu
ia circumstanțe atenuante. întru- 
dt n-a mai avut abateri, l-a 
suspendat numai pe o etapă.

PROGRAMUL Șl ARBIIRII ETAPEI
SERIA I : Partizanul Bacău — 

Ceahlăul P. Neamț : L. Sălăjan 
(Satu Mare), C.S. Botoșani — 
Metalul Plopenl : T. Demian 
(Zalău). Chimia Fălticeni — Glo
rii Bistrița : M. Man (CluJ-Na- 
poca). Delta Tul cea — Dunărea 
Călărași : L. Ciucu (București), 
C.S.M. Borzești — Prahova Plo
iești : M. Popescu (Craiova), 
Gloria Buzău — Unirea Dinamo 
Focșani : V. Angheloiu (Bucu
rești). C.S.M. Suceava — Olimpia 
Rm. sărat : P. Bogdan (Reghin), 
F.C. constanța — Unirea Slobo
zia : C. Voicu (București), Ote
lul Galați — F.C.M. Progresul 
Brăila : I. Igna (Timișoara).

SERIA A n-a: Chimia Tr. Mă
gurele — Chimica Timăveni : C. 
Nistor (Vaslui). Automatica 
București — Carpati Mîrșa : A. 
Porumboiu (Vaslui). Gaz metan 
Mediaș — Constructorul — 
Craiova : M. Georgescu 
stanța). Progresul Vulcan Bucu
rești — Autobuzul București : M. 
Constantinescu (București). I.P. 
Aluminiu Slatina — Șoimii I.P.A. 
Sibiu : S. Necșulescu (Tirgovlș- 

T.C.I. 
(Con

ADMINISTRATA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
de asemenea, ultima zi pentru 
depunerea buletinelor de partici
pare la atractivul concurs Pro
nosport de mllne — prilej de 
noi și mari satisfacții pentru cei 
mal inspirați iubitori de pro
nosticuri sportive. NU OCOLIȚI 
PRILEJUL DE A VA NUMĂRĂ 
ȘI DV. MlINE PRINTRE MARII 
ClȘTIGATORI LA SISTEMUL DE 
JOC PREFERAT !

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 4 NOIEMBRIE 
1983. EXTRAGEREA I: 61 87 41 
U 75 34 11 22 76. EXTRAGEREA

După etapa de campionat de 
slmbătă-dumlnică, lotul se va 
reuni luni dimineața, pentru 
continuarea pregătirilor in ve
derea meciului cu România, 
care este așteptat cu mare in
teres. Jucătorii clprioți vor să 
încheie frumos calificările, care 
au mărit cota fotbalului cipriot 
în urma meciurilor egale cu 
Italia, campioana mondială, și 
cu Cehoslovacia. „Nu ne este 
indiferent cum vom termina a- 
ceste calificări — menționează 
comentatorul L Avramidis de la 
„Slmeriiu". Ne gîndim și la 
o bună comportare în meciul 
cu Italia, de la 22 decembrie, 
ultimul din grupa noastră".

întîlniri, antrenorul Cornel Dră- 
gușin a convocat următorii ju
cători : Speriatu, Stîngaciu — 
portari ; Mănăilă, Roman, Be- 
lodedici, Gheorghiu, M. Popa, 
Matei — fundași ; Paveliuc, 
Burdujan, Eftimie, Bălan, C. 
Ilie, O. Grigore — mijlocași ; 
Lăcătuș, Sertov, O. Popescu — 
înaintași.

culoase pe scara clasamentului, 
dar trebuie semnalată căderea 
echipei Sportul studențesc sub 
„cota 200“. contribuția majoră 
avind-o Coraș. ou un pasiv de 
20 de puncte (cartonaș roșu — 
10 puncte, la care se adaugă 
suspendarea pe două etape — 
deci alte 10 puncte).

Situația în „Trofeul fair-play 
Sportul* după desfășurarea e- 
tapei a 11-a este următoarea : 

---------------- P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
p 
P 
p 
p 
P 
p 
p 
P 
p

1. DINAMO 270
2. F.C. BAIA MARE 260
3. POLITEHNICA IAȘI 255

4—7. A.S.A. TG. MUREȘ 250
F.C. ARGEȘ 250
F.C. BTHOR 250
RAPID 250

8—9. DUNAREA C.S.U. 245
P EtR olul 245

10. S.C. BACAU 240
11. F.C. OLT 235
12. CHIMIA 230

13—15. CORVINUL 225
JIUL 225
STEAUA 225

16. SPORTUL STUD. 195
17. C.S. TlRGOVIȘTE 1S3
16. UNTV. CRAIOVA 155

de disciplină

- SUSPENDAȚI!»
• N-o să credeți si, totuși, 

faptele au fost confirmate : la 
meciul dintre Carpați Neholu șl 
Chimia Brazi, antrenorul forma
ției gazdă, Valeriu Denes, a in
trat pe teren, LOVIND U-L PE 
UN JUCĂTOR DIN ECHIPA AD
VERSA ! Acest caz de o deose
bită gravitate va fl luat tn dis
cuție de Colegiul central al an
trenorilor, propunerea Comisiei 
da disciplină fiind aoeea de a 
fi sancționat cu oea mai mare 
asprime. Cum ar fl si (tresa, 
dealtfel 1

DE MlINE A DIVIZIEI „B“

Sf. Gheorghe 
Făgăraș : G.

C.S.M. Reșițain-a
Motru : V. Onu (Pre- 

Arad

te). Metalul București — Dinam» 
Victoria București : N. Ralnea 
(Bîrlad). Avintul Reghin — Uni
rea Alexandria : L. VOrOș (Reși
ța), F.C.M. Brașov — Rova Ro
șiori : I. Ghergheli (Baia 
I.M.A.S.A. — — —
tramonia 
(Aiud).

SERIA A
— Minerul
deal). Rapid Arad — Minerul 
Cavnlc : S. Catanâ (Drobeta Tr. 
Severin). Someșul Satu Mare — 
Metalurgistul Cugir : I. Vereș 
(Sf. Gheorghe). C.F.R. Timișoara
— Olimpia Satu Mare : A. Ml- 
taru (Rm. Vîlcea). ..U“ CluJ-Na- 
poca — Politehnica Timisoara 1 
D. Petrescu (București). C.F.R. 
Victoria Caransebeș — Steaua 
C.F.R. CluJ-Napoca : E. Mustață 
(București), Minerul Lupenl — 
Tnd. slrmel C. Turzli : I. Cot 
(Ploiești). Aurul Brad — U.T. 
Arad : A. Nlcolescu (Pitești), 
Armătura Zalău — Gloria Reși
ța : I. Caraman (Oradea).

Toate oartldele vor începe la 
•ra 11.

Mare), 
— Ni-

Totb

A Il-a: 57 67 69 34 52 15 30 63 32. 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
741.265 lei.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 NOIEMBRIE 
1983. Cat. 1 (12 rezultate) : 7 va
riante 100% a 2.533 lei șl 338 va
riante 25’/, a 633 lei. Cat.2 (11 re
zultate) : 321 variante 100% a 241 
lei șl 7.689 variante 25% a 60 lei. 
Ciștlgul de cat. 3 (16 rezultate) 
fiind sub plafonul minim de 40 
lei, fondul acestei categorii, con
form regulamentului, a fost atri
buit celorlalte două.
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CAMPIONATELE MONDIALE DE LA BUDAPESTA,
O ETAPA PE DRUMUL DEPLINEI

I.a conferința de presă or
ganizată după încheierea con
cursului echipelor feminine 
din cadrul celei de-a 22-a edi
ții a „mondialelor* de gimnas
tică. răspunzând nnei întrebări, 
antrenorul coordonator al re
prezentativei României. Adrian

tehnicianul român declara că 
va Încerca la viitoarele Jocuri 
Olimpice să modifice actualele 
ierarhii Internationale, lăsind 
să re înțeleagă că gimnastele 
românce vor aspira Ia prima 
treaotă a podiumului 
Acest punct

bîmo

olimoic 
de vedere se bi
ruie. pe de o par
te. pe eele 8 me
dalii cucerite la 
Budapesta, in toate 
probele concursu
lui feminin. pe 
evoluția de ansam
blu bună a echi
pei României, care 
s-a aflat mereu 
orintre fruntașe.

Așadar, 
denii noștri, 
rii antrenori
drian Goreac, 
ria Cosma și 
tar ian Belu, 
care acum aproa-

Goreac. M exprima deplinul
Mu optimism cu privire 1a 
«ansele gimnastelor românce
* a-si apăra ta Los Angeles 

tsă cucerită la 
Mai mult chiar.

r
I

concursului. echipa 
afirmăm 
ales —

de Educație Fizică 
Belu a lucrat mai 
Liceul «gro-lndus- 
Prahova, Iar din

colectiv tînăr, competent

Mezina

18 note
I

I

Imedalie

IBucurești)

I
I

la . .
Dinamo Bucu-

Comăned 
mal puțin 

maxime la

Worth, 
a îl-a 
de la 
două 
două

de la 
competiție, 
argint cu

REAFIRMĂRI

Ecaterina Sicbo ți 
prețiosul ei trofeu 
pentru medalia de 

cur de la sol

tehni- 
iine-

La cîrma fotului feminin

ber alese, in prim-pianul în
trecerii si nu exagerăm cu ni
mic dacă vom afirma că echipa 
României a avut posibilitatea 
reală de a cuceri primul loc. 
Nu atît diferența de 1,35 punc
te care o desparte de cîstlgă- 
toarea ________
U.R.S.S.. ne tace să 
aceasta, cit — mai 
maniera convingătoare în care 
au evoluat cele sase gimnaste 
românce prezente în concurs 
la Budapesta Ecaterina Szabo, 
Lavinia Agache, Laura Cutina. 
Mihaela S'.ănulet. Mirela Bar- 
bălitâ si Simona Renciu 
s-au prezentat bine pregătite 
pentru acest dificil examen, 
fără îndoială cel mai greu 
din întreaga lor activitate spor
tivă. au avui tăria să ignore 
cota ridicată a arbitrajului din 
grupele care au evoluat înain
tea lor. si-au prezentat exerci
țiile cu dezinvoltură si si
guranță. arătind in perma
nentă că sini ne deplin stăpi- 
ne pe posibilitățile lor. __ Nu 
vom relua acum punctajele pe 
fiecare gimnastă si aparat 
In parte, dar vom sublinia că 
In multe probe echipa tării 
noastre s-a situat în frunte, că 
unele dintre exercițiile gim
nastelor românce au fost apre-

Echipa

pe doi an- au pri
mit misiunea de 
mare răspundere 
de a pregăti lotul 
reprezentativ de 
gimnastică femi
nină socotesc re
zultatul de la Bu

fi ETAPA pe 
deplinei reafirmări 
feminine de gimnas

da pesta 
drumul 
a echipei _____ ________
ticâ a României in marea are
nă internațională. Este si moti
vul pentru care vom încerca.

ta rindurile ce urmează. să ne 
referim la evoluțiile gimnaste
lor noastre la recentele cam
pionate mondiale si să tncer- 
cânj să intuim perspectivele 
care se conturează pentru* exa
menul si mai greu de anul vii
tor. de la Los Angeles.

O concluzie care se impune 
de la sine ni se oare a fi a- 
cera că recentul mare concurs 
de la Budapesta a arătat că. 
la ora aceasta, eoiectivul teh-

Șase românce

Cosma. La Liceal de gimnastică din Onești, unde șl-a tn- 
cepot activitatea profesională de antrenoare după absol
virea LE-F-S.-ulul. In 1974, Maria Florescu-Cosma a găsit 
un cadru excelent de lucru, a avut posibilitatea să-și ma
terializeze la cei mal Înalt nivel calitățile de antrenoare de 
gimnastică. Intre sportivele cu cate ea ți-a început practic 
activitatea cu un deceniu In urmă s-au aflat Lavinia Aga
che, Cristina Grigoraș, Mirela Barbălată, Mihaela Riciu, 
cărora 11 »-« alăturat ulterior și Ecaterina Szabo. După cum 
se știe, toate aceste gimnaste stnt azi componente ale unor 
loturi reprezentativ» ale țârii, performere autentice in com
petiții de cea mai mare anvergură. Se menționăm că in 
perioada de la Onești. Maria Florescu-Cosma a lucrat tm- 
p reuni cu antrenorul Mihal Agoșton.
x După absolvirea cursurilor Institutului 
Și Sport din București, in 1974. Octavian 
tatii ca profesor de educație fizică la 
trial din Valea Călugărească, județul _______ _____ _____
■JTT a trecut ta Clubul sportiv Petrolul, desfășurîndu-și 
activitatea la secția de gimnastică. împreună cu a.-.tre- 
ooarea Atanasia Alba, ta aprilie îmi primește responsa
bilitatea locului reprezentativ, eonduetad gimnastele ro- 
■âaee la C—piuam i le europene de ta Madrid, din mai 

St ta Camptoootete mondiale de ta Moscova, din no
iembrie 1W1.

DeeL trei dintre absolrentfl promoției 1974 a I.E.F.S. eu 
«prrfaiizarea gimnastică — Adrian Goreac, Maria Florescu- 
Cosma șl Octavian Belu — se află azi la cîrma echipei 
reprezentative fem! rine a țării, contribuind, cu entuzias
mul și priceperea Iar, ta cucerirea de noi tauri pentru 
gimnastica noastră feminini

nic al iotulai feminin, ta ciuda 
unor indisponibilități surve
nite ta perioada de pregătire 
sau a lipsei de formă manifes
tată de unele gimnaste ta 
preajma startului ..mondiale
lor*. a reușit să alcătuiască • 
echipă de valoare internaționa
lă. competitivă la nivel de 
virf. astfel că gimnastele ro
mânce s-an aflat ta permanen
tă. atât in concursul eu exerci
ții Impuse cit $i Is ed a fi

ciate drept trie mai grele ?i 
mai tehnice din întreg 
cursul. menționăm.

pildă 
terinei 
acrobații 
kahara-t 
doua lin 
de grad 
de grad 
final o 
de max 
flit,__ j;
acestea* 
tastieă 
sionantă 
sie. fap 
înainte 
la sol. 
listi si 
tavingăt 
ou poat 
româncă, 
tr-adevă 
note de 
cursul i 
cerea p: 
vidual ( 
din nou 
ind soc 
cea de 
natelor

S-a a 
că Ecat< 
deveni < 
nă mon 
fost ne 
nu erau 
nă. In 
a ratat 
iar anoi 
proape 
tă la ii 
terina S 
oprire s 
pierdut 
de pune 
ga la a 
niei Ag 
unele ie 
curs lai 
sau Mir

în elita gimnasticii mondiale
Spâendida performanță realizată la Budapesta de echipa 

reprezentativă feminină a țării noastre confirmă o dată In 
plus, valoarea ridicată a țcolii românești de gimnastică, ca

lă lanseze mereu pe orbita internațională valori au
de ridicat nivel tehnic, competitive In întrecerile de 

se pare interesant să subliniem că echipa noastră 
I reprezentativă a fost una dintre eele mai tinere din compe

tiție, Lavinia Agache, veterana formației avînd 17 ani, Eca
terina Szabo, Mihaela Stănuleț, Mirela Barbălată si Camelia

I

I
I
I

I

Renciu — 16. iar Laura Cutina, revelația sezonului competi- 
țional intern de toamnă — 15 ani, deci la limita minimă per
misă de regulament

în ee privește „cărțile de vizită" ale fetelor noastre, să 
aubliniem că echipa României a avut in rindurile sale cam
pioane europene de senioare (Ecaterina Szabo si Lavinia 
Agache). medaliate ta campionatele europene de senioare din 
acest an (Mihaela Stănuleț), ca și sportive debutante (Laura 
Cutina) sau fără să aibă ta palmares performanțe de răsunet 
(Camelia Renciu, Mirela Barbălată). La Budapesta toate aceste 
fete au luptat exemplar, eu totală dăruire pentru culorile 
țării, și-au apărat eu indirjire șansele, cîștigînd cu claritate 
„argintul" pe echipe, „aur* la sol, „bronz" la individual com
pus și alte 5 medalii la sărituri, paralele si birnă

Iată scurte portrete ale componentelor echipei noastre :
ECATERINA SZABO (născută la 22 ianuarie 1967, In co

muna Zagon, județul Covasna). începe gimnastica In 1973, la 
Onești, cu Maria Florescu-Cosma si Mihai Agoșton ; după ce 
a cîștigat de două ori consecutiv titlul de campioană euro
peană absolută de junioare (Lyon — 1980 șl Ankara — 1982) ; 
ta 1983 a debutat zla campionatele europene de senioare, cu
cerind locul I la paralele și sol, locul II la sărituri, locul III 
la individual, compus ; în 1982 și 1983 a cîștigat campionatele 
internaționale ale țării noastre. La C.M. ’ de la Budapesta : 
medalie de aur la sol. „argint" la sărituri, paralele și cu 
echipa, „bronz* la individual compus.

LAVINIA AGACHE (născută la 11 februarie 1966, în co
muna Căiuți, județul Bacău). Practică gimnastica din anul 
1972, avîndu-i ca primi dascăli pe Maria Florescu-Cosma și

Mihal Agoșton. la Onești. In and 1981. 1982 sl 1983 cucerește 
titlul de campioană absolută a României, dună ce la primul 
concurs internațional. In 1980, obținuse locul III la individual 
compus la C.E de junioare de la Lyon ; In 1981. la campio
natele mondiale de la Moscova — locul 7 la individual com
pus, iar In 1982, la „Cupa mondială* de la Zagreb — locul 
III la individual compus d II la sol ; In 1983 — vicecam- 
ploană europeană absolută, locul I la birnă, locul n la pa
ralele, locul II la sărituri. La C.M. de la Budapesta : medalii 
de argint la sărituri, paralele și cu echipa, „bronz" la birnă.

MIHAELA STANULEJ (născută la 8 iulie 1967, la Sibiu). 
Debutează in gimnastică In 1973, la Sibiu, cu antrenorii Adrian 
Goreac și Ana Crihan ; In 1982 este campioană a țării cu 
echipa sa de club, C.S.Ș. Sibiu, an în care cucerește d titlul 
de campioană balcanică absolută; In acest an. la campiona
tele europer.e de la Gâteborg. Se clasează pe locul 3 la birnă 
Si se clasează a 12-a la individual compus. La C.M. de la 
Budapesta — medalie de argint cu echipa.

MIRELA BARBALATA (născută la 23 octombrie 1967 *a 
Dărmănești, județul Bacău) practică gimnastica de la virsta 
de 6 ani, primii el antrenori fiind Maria Florescu-Cosma ți 
Mihai Agoșton, la Liceu] de gimnastică din Onești. Cea mai 
bună performanță pînă ia Campionatele mondiale de la 
Budapesta a fost, fără îndoială, medalia de aur cucerită la 
sărituri la ediția de anul trecut a „Cupei Prietenia' 
Ulan Bator și medalia de argint la sol la aceeași

deLa „mondialele" de la Budapesta 
echipa României.

LAURA CUTINA (născută la 13 iulie 1968 
debutează în gimnastică la virsta de 6 ani. la 
rești cu antrenorii Emilia Liță si Florin Ștefan eseu. In acest 
an — locui 3 la individual compus In campionatul național 
Si al .„Daciadei". Medalie de argint cu echipa la C.M. de la 
Budapesta.

CAMELIA RENCIU (născută la 20 decembrie 1967 la Sibiu) 
face gimnastică de la virsta de 6 ani,, avîndu-i ca primi das
căli pe Adrian Goreac si Ana Crihan. 'La Budapesta — primul 
ei mare succes — medalie de argint cu echipa.

echipei, Laura Cutina, în pîin

Deși Nadla 
a primit nu 
de T note _________ _
Jocurile Olimpice de ta 
Montreal, mărturie a ta- 
lentulul el excepțional ți 
a eroiuțlHor ecituzias- 
ntante din cadrul minu
natelor șerl canadiene, 
nota 10 șl-a făcut loc 
eu destuii dificultate pe 
agenda campionatelor 
mondiale. O simplă tre
cere In revistă a ulti
melor ediții ale întrece
rii supreme a gimnasti
cii este concludentă In 
această privință : la 
Strassbourg în 1978, dc 
exemplu, nu s-a acondat 
nici o notă de U, ca fl 
in .1979, la Fort 
In 1981, la ediția 
a „mondialelor". 
Moscova, numai 
sportive și numai 
note maxime : Olga Bi- 
cerova — cea care avea 
să devină campioană 
mondială absolută — a 
primit nota maximă la 
sărituri. In concursul 
primelor 3S pentru incii-

maxime
vldual compus, tn 
ce Maxi Gnaucfe 
notată cu M la pe 

Tabloul notelor 
la recenteile cam] 
mondiale este. In 
parte, de-acum cv 
iubitorilor gimn 
Să-l recapitulăm, 
M aă menționăm 
capul locului c 
Sportcsarnok din 
pesta a-au acord 
mal puțin de U n 
1# 1 Campioana u 
a la sol, Ec 
Szabo, ■« rltuea 
primul loc la total 
telor maxime oi 
exercițiile el prim: 
t cri nota 10, 
României a avut 
menea note, 1 
ale gimnastelor 
șl 1 obținute 
Germană. In a 
teri neț Szabo, 
pa noastră au
mit nota 10, Lavli 
gache șl Mirela B: 
ti; Natalia lurcenl 
4 asemenea ap 
Mo Stepanova 3, Bi



STRASBOURG, 1978 MOSCOVA, 1981

INDIVIDUAL COMPUS INDIVIDUAL COMPUS

sărituri: sâ rituri:

paralele: Z paralele:

bimâ:
X

soi:
19,525 P 19,675

BUDAPESTA, 1983
ECHIPE

ECHIFc

19,825sârlturi j P

19.675 P
parolele:paralele :

bîrnâ:

sol :

folosească o

I

PENTRU A

si fapte cunoscute.

78,725
78,575
77,875

P
P 
P

19,775
19,700

P 
P
P

393,45
392,10
389,25

P 
P 
P

P 
P 
P

P 
P 
P

P 
P 
P

P 
P

cucerind
8 meda-

79,350
79,000
78,975

389,550
388,925
388,075

78,650
78,375
78,325

19,700
19,525 
19,275 
19,250

P
P
P
P 
P

P
P

nu
se

P 
p 
P
P 
p 
P
p 
P
P 
p
P

P
P
P 
P
P
P 
P
P

19,625
19.600
19,550
19,800
19,725
19,625
19,625
19.600
19,575
19,775
19,775

19,800
19,225

P
P 
P
P
P 
P
P

19,675
19,500
19,475
19,900
19,800

19,800
19,775
19,750
19,675
19,975
19,900
19,850

19,825
19,750
19,800
19,625
19,575
19,800
19,775
19,725

a înre- 
salt ca- 
planuri. 

dife-

Ronrâniei
0,625 p.

Gnauck 
Zaharova 
Kraker

Gnauck

78,400 p
78,075 p
77,975 p

me
de 

săp-

FINALE PE APARATE 
DUMITRIȚA TURNER 
Stela Zaharova 
Steffi Kraker șl 
Nelli Kim
Ma Yanhong și 
Maxi Gnauck
Emilia Eberle
Vera Cerna 
Nelli Kim
Regina Grabolle
EMILIA EBERLE 
Nelli Kim
Melita Ruhn

U.R.S.S.
ROMANIA
R.D. GERMANA
INDIVIDUAL COMPUS 
Natalia lurcenko 
Olga Mostepanoya 
Ecaterina Szabo

P
P
P
P

19,850 p 
19,775 p

p

ROMANIA
U.R.S.S.
R.D. GERMANA
INDIVIDUAL COMPUS
Nelli Kim
Maxi Gnauck
Melita Ruhn

mâsuri 
sainsele

Nu-i 
echipa

Elena Muhina
Nelli Kim
Notalio Șapoșnikova

FINALE PE APARATE
Nelli Kim
Nadia Comaneci 
Șteffi Kraker
Marcia Fredeick 
Elena Muhina
Emilia Eberle
NADIA COMANECI 
Elena Muhina
Emilia Eberle
Nelli Kim
Elena Muhina 
Emilia Eberle șl 
Kathy Johnson

FORT WORTH, 1979

FINALE PE APARATE
Boriana Stoianova 
Lavin ia Agache și 
Ecaterina Szabo
Maxi Gnauck 
Lavinia Agache și 
Ecaterina Szabo
Olga Mostepanova 
Hana Ricna
Lavinia Agache 
ECATERINA SZABO 
Olga Mostepanova 
Boriana Stoianova

Echipa masculină nu și-a indeplinit obiectivul

389,30 p
384,60 p

382,10 p

ECHIPE

U.R.S.S.
R.P. CHINEZA
R.D. GERMANA

ECHIPE
ti.R.S.S.
ROMÂNIA
RD. GERMANA

388,75
384.25
382.25

REINTRA ÎN TOPUL MONDIAL, GIMNAȘTII NOȘTRI

Olga Bicerovo 
Maria Filatova 
Elena Davidova
FINALE PE APARATE
Maxi 
Stela 
Steffi
Maxi
Ma Yanhong
Bena Davidova și 
Julianne McNamara 
Maxi Gnauck 
Chen Vunian
Trace Talavera 
Natalia Ilienko
Elena Davidova 
Zoio Grancearova

SĂ MUNCEASCĂ CU CONVINGERE, CU PASIUNE

• Im U t/ • sitgi. mtZ. 1
frwiî 1I Oi

Mirela Barbălată Mihaela Stănuleț, Camelia Renciu, Lavinia 
Szabo ji Laura Cutina (de la stingă la dreapta).

vea tabloul unor prețioase 
eimi de punct Pierdute 
parcursul întrecerii, care 
fi putut schimba mult poziții
le finale ocupate de gimnastele 
noastre, ca si de echipă 
•este aspect* ri
dică problema de 
mare actualitate a 
pregătirii desăvir- 
site pe care trebuie 
să • dețină 
tăzi echipa 
gimnasta care

pozițiile 
Exerci-

ze- 
pe 
ar

succes cele mai mari valori 
gimnasticii internaționale, 
decurs de un an echipa noas
tră va cîstiga cu siguranță in 
posibilitățile sale de expri
mare competitională. poate că

bîrnâ:

•ârituri:

bimâ:

piră la 
fruntașe.
țiHe trebuie astfel 
alcătuite, incit să 
corespundă eîl 
mai bine calități- 

. lor individuale ale 
sportivelor, iar în 
concursul propriu- 
zis. gimnastele tre
buie să fie capa
bile să execute la 
cel mai înalt si
vei, fără nici o 
ezitare, programul, 
căci numai astfel 
va putea fi sigură 
de, o notare supe
rioară. O ezitare 
cit de mică atra
ge după sine de- 
punctarea si 
de puține ori
Intimplă ca brigă
zile de arbitre să 
mică nereușită pentru a pena
liza gimnasta cu multe zecimi 
de punct.

Concursul de gimnastică 
de Ia Los Angeles va fi. după 
Părerea noastră, mai greu de- 
clt Campionatele mondiale de 
la Budapesta. Avizate de for
ța reală ■ echipei României, 
celelalte formații candidate 

,1a podium vor lua. cu siguran
ță. cele mai serioase 
pentru a contracara 
gimnastelor românce, 
mai puțin aievărat că 
gazdă va fi mu it mai puterni
că decît cea aliniată la cam
pionatele mondiale. _ deoare
ce se știe bine că gimnastele 
care au dominat net concursul 
preolimpie — Diane Durham si 
Mary Lou Retton — nu au e- 
voluat la Budapesta. Apoi, să 
nu uităm că prezenta a numai 
12 echipe in concurs va face 
ca întrecerea să fie mult mal 
echilibrată, arbitrajul din nou 
foarte ridicat.

Credem insă 
tile gimnastelor 
6 concurente de

Mihaela Stănuleț într-o frumoasă săritură la 
bîrnâ

noi fete talenîate vor fi inclu
se în sextetul de bază. Toate 
acestea ne fac să sperăm că 
gimnastica feminină româ
nească va Înscrie la Los Ange
les noi si prestigioase pagini 
in Istoria sportului nostru.

oferim spre lectură 
-fisele tehnice* ale ..podiu
murilor* ultimelor patru 
ediții ale campionatelor 
mondiale de gimnastică, 
tncepînd cu competiția de 
la Strasbourg. din 1978, 
prima la care gimnastica 
feminină românească a a- 
vut reprezentante pe po
diumul de premiere. Ce a- 
nume aprecieri s-ar putea 
face pe marginea rezultate
lor ?

O primă si plăcută con
statare este aceea că. cu ex
cepția ediției de la Mos
cova. din 1981. gimnastele 
românce s-au aflat în per
manentă printre medalia
te — Nadia Comăneci. echi
pa României si Emilia E- 
berle la Strasbourg, 
mitrita 
Eberle, 
ehipa 
Worth.
Lavinia Agache 
reprezentativă— 
noastre la 
1973 Si 1979 s-au obtinut

Du-
Turner, Emilia 

Melita Ruhn ai e- 
Roinâniei la 

Ecaterina
Si
a

Budapesta.

Fort 
Szabo, 
echipa 

tării 
In 
de

fiecare dată cite șase 
dalii. După insuccesul 
la Moscova, din 1981. 
tămîna trecută, la Budapes
ta. a fost depășit numărul 
cel mai mare de medalii 
obtirute la o singură ediție 
a campionatelor mondiale, 
fetele noastre 
la JSportcsarnok" 
Hi (dintre care una de aur. 
cinci de argint si două de 
bronz), din totalul de 18 
care s-au atribuit ! Uniunea 
Sovietică a realizat un to
tal de 5 medalii. R. D. Ger
mană si Bulgaria cite două, 
iar Cehoslovacia 1.

Echipa României 
aistrat un evident 
litativ si pe alte 
reducînd constant 
renta fată de_prima_elasat-ă. 
formația 
1978. de 
sovietice 
avans de 
Budapesta 
rentă s-a 
1.35 puncte. 
Fort Worth victoria

U.R.S.S. Dacă in 
pildă, gimnastele 
cîștigau cu 
4.50 puncte.

această 
redus la 

după

un 
la 

dife- 
numai 

ee la 
era re-

purtată de echipa 
cu o diferență de 
Deci, de flecare dată o lup
tă strînsă pentru prima 

- treaptă a podiumului între 
echipele Uniunii Sovietice 
si României, selecționata 
R. D. Germane fiind ne
voită să se mulțumească cu 
medalia de bronz.

Se măi poate constata. în
tre altele, că in cele patru 
ediții de campionat, la care 
ne referim doar 7 țări ale 
lumii au reușit să cucereas
că medalii la ..mondiale" : 
U.R.S.S. — 28. România — 
20. R.D.G. — 14. R. P. Chi
neză si S.U.A. — cîte 4, 
Bulgaria — 3. Cehoslovacia 
— 2 Gimnastele din Bulga
ria au debutat în ..arena 
medaliilor" la Moscova 
cu un .bronz" si iată că 
acum, la Budapesta, reu
șesc performanta de a ob
ține prima lor medalie de 
aur si o alta de bronz.

Dar. pe marginea acestor 
clasamente se mai pot 
face si alte comentarii...

in Dosibilită- 
noastre. Cele 
la Budapesta 

au dovedit că pot înfrunta cu

rsul feminin!
Gnauck, din

I Germane,
I1O„ numai ia

a
cum

ală, întreba- 
poate ridica 

gură: ce re- 
note maxi- 

loplnla noas
ta noteior 
be se aoorclă 
toarte mare 
pn concurs u- 
ne — reflec- 
I real tnre- 
Imnastica fe- 
plătesc etor- 
kelor de a 
tn exercițiile 
t originale. 
Ic, compoziții 
I mondială,. 
I executate 
In de slgu- 
eclzie. Din 
pța arbitre- 
nctaje rldica- 
| întotdeauna 
le exercițiile 
Iste, mal de- 
lltatul unor 
I prealabile, 
I însă dena-

tura ierarhia reală 
valorilor. După 
am mai subliniat, în li
nele grupe ale recente
lor „mondiale- s-a arbi
trat exagerat de ridicat, 
astfel că in momentul 
în care intra în concurs 
echipa noastră nota me
die necesară pentru 
menținerea în plutonul 
fruntaș al întrecerii tre
buia să depășească 9,80 I

Firește, prin aoeste 
rlndurl nu 
potriva acordării 
maxime ' ‘
feminine de gimnastică, 
ei dorim 
că ele trebuie să recom
penseze evoluții eu *- 
devărat de excepție, e- 
xerciții de valoare ridi
cată. executate cu vir
tuozitate ,1 maximă si
guranță, Numai așa va 
fl posibil ca In viitoa
rele mari concursuri de 
gimnastică sâ se tacă o 
Ierarhizare corectă a va
lorilor autentice, ailt în 
Întrecerile pe echipe, cit 
șl in cele Individuale.

•în

prin 
pledăm lm- 

noted 
întrecerile

sâ subliniem

TREBUIE
Să recapitulăm date .

Echipa masculină a României, clasată pe 
tocul 9 la Campionatele mondiale de la 
Moscova din 1981, își propunea ca obiec
tiv pentru competiția de la Budapesta 
situarea pe unul din locurile 6—8, ca și 
califirarpa în finale a unora dintre com- 
panenții formației : Emilian Nicula — la 
bară fixă. Valentin Pîntea — la sol. Le
vente Molnar — la inele. După cum se 
Știe, doar ultimul dintre aceste proiecte 
s-a materializat la recentele campionate 
mondiale, medaliatul cu bronz de la 
pionatele europene de la Varna, 
1983, Levente Molnar, numărîndu-se 
tre cei 8 finaliști de la inele, în 
celor două note 
eitiile impus si 
aminti și faptul 
past român s-a------------ --------- „---------
la individual compus, reiese cu claritate 
că echipa noastră masculină nu și-a atins 
obiectivele propuse si a trebuit să facă 
mari eforturi > pentru a se situa Intre 
primele 12 formații în clasamentul gene
ral, spre a obține dreptul de a participa, 
anul viitor, la Jocurile Olimpice de 
Log Angeles.

Unele semne ale comportării slabe 
la campionatele mondiale au apărut și 
perioada dinaintea startului de la Buda
pesta si au existat rezerve îndreptățite 
In privința capacității gimnaștilor noștri de 
a se situa pe locurile 6—8 ale „mon
dialelor*. Tn, mai multe competiții cu 
miză Emilian Nicula a ratat cu regula
ritate exercițiul liber ales la aparatul 
său forte, bara fixă, atît la Campionatele 
europene de la Varna, cît si la Jocurile 
Mondiale Universitare de la Edmonton, el 
pierzînd ocazia de a se număra printre 
medaliată Dan Odorhean. deși este un 
gimnast foarte Talentat, manifestă capricii

cam- 
din 

prin- 
urma 
exer- 
vom 
gim-

de 9,90 obținute la 
liber ales. Dacă 
că doar un singur .. 
numărat între primii 36

la

de 
în

ta pregătire, perioadele de mobilizare 
intensă si exemplară altemînd la el cu 
altele de dispariție completă din procesul 
de antrenament Din păcate, acest „ciclu* 
s-a repetat și în preajma concursului de 
la Budapesta.

Nutream totuși speranța că în compe
tiția supremă, in compania unor echipe 
apropiate valoric și cu care urmau să-și 
dispute locuri fruntașe, gimnaștii noștri 
vor da dovadă de o putere de concurs 
exemplară, vor lupta cu toate forțele de 
care sînt capabili, cu toată dăruirea, pen
tru o clasare cit 
gretul iubitorilor 
tîmplat așa.

La -exercițiile 
după un început 
să se întrevadă 
toate aparatele.
„motoarele", au urmat aparate — ca pa
ralelele si săriturile — cu medii extrem 
de scăzute, au apărut apoi și ratările, 
ehiar și din partea unor favoriți, astfel 
că lâ finele programului de exerciții im
puse echipa noastră Se afla, la egalitate 
cu Cuba, pe locurile 11—12. Dacă tn con
cursuri anterioare Emilian Nicula rata 
exercițiul la bară la liber ales, iată că 
la Budapesta hi ne-a oferit neplăcuta 
surpriză de a rata și la impus, ea un 
simplu începător, astfel că si-a anulat 
complet posibilitatea de calificare In fi
nală. Același lucru s-a întîmplat cu Va
lentin Pîntea, tot la bară fixă, el ratînd 
apoi și solul, probă pe care o cîștigase 
la Los Angeles, in cadrul întrecerilor pce- 
olimpice. Această suită de ratări, ca și 
evoluțiile modeste ale celor mai multi 
dintre componenții echipei noastre, atît 
la exercițiile impuse cît si la cele liber 
alese, au făcut ca rezultatul final ob
tinut de reprezentativa României să fie

mai bună. Dar, spre re- 
gimnasticii. nu s-a în-

compuse, băieții noștri, 
bun la inele, care lăsa 
o evoluție onorabilă la 

au redus considerabil

necorespunzător valorii reale a celor sase 
gimnasti. Formația noastră a evoluat lip
sită parcă de vlagă, de ambiție, de do
rința de a obține un rezultat cit mai 
bun. surprinzind neplăcut tocmai maniera 
NECONVINGĂTOARE în care au evoluat 
Emilian Nicula, Valentin Pîntea, 
Odorhean, ___ , ~
Ionașiu și Levente Molnar în cele mai 
multe din probe, blazarea pe care ei o 
afișau deseori. Echipele Ungariei,

Aurelian Georgescu,
Dan

Octavian

______ ___ ___ _ Bul
gariei, R.F. Germania, Franței și Elve
ției, cu care gimnaștii români luptau nu 
de -mult pentru același loc în clasament, 
s-au situat pe data aceasta mult înaintea 
sportivilor noștri.

Antrenorii Mircea Lisovschi, coordona
torul colectivului tehnic, Gheorghe Con- 
dovici si Vasile Coșariu au fost, se pare, 
prea „înțelegători" si îngăduitori în pe
rioada de pregătire a greului examen 
de la Budapesta, nu au manifestat în
totdeauna exigența necesară față de toți 
componenții lotului, se afirmă că numă
rul de ore afectat pregătirii de gimnaștii 
noștri fruntași este încă insuficient în 
comparație cu marile exigente ale per
formanței. Iar rezultatele s-ău văzut la 
recentele campionate mondiale.

Ceea ce trebuie să se înțeleagă cu cla
ritate — Si nu ne îndoim că colectivul 
de tehnicieni e convins de acest lucru — 
este faptul că la Jocurile Olimpice de 
anul viitor se va putea participa numai 
dacă echipa noastră masculină îsi va 
schimba radical stilul și metodei^ de 
pregătire, dacă se va reuși ca liderii- 
el să obțină rezultate superioare în cît 
mai multe concursuri internaționale

Pagini realizate de Constantin MA.COVEI 
Fotografii de luliu JAKAB — Oradea.



LA STARTUL „DACIADEI" - PASIUNEA Șl INIȚIATIVA
GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA CU ACEEAȘI DRAGOSTE DIN ANII TINEREII! • ••

Șl COMPLEXUL „SPORT Șl SĂNĂTATE"
Printre importantele obiec

tive ale sportului de masă, 
cuprinse în Mesajul adresat 
de secretarul general al par
tidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Conferinței pe 
tară a mișcării sportive din 
5—6 martie 1982. în pri.m-plan 
se situează cele privind edu
cația fizică a maselor, pentru 
creșterea unul tineret viguros, 
pentru formarea unei națiuni 
sănătoase si fizic, si intelectual.

între multiplele măsuri me
nite să asigure îndeplinirea a- 
cestui obiectiv fundamental, 
este de evidențiat acțiunea 
Secției Sport de masă șl eco
nomică, respectiv a serviciului 
de specialitate din cadrul 
C.N.E.F.S., de a organiza dez
bateri în comisiile pe proble
me asupra modului cum sint 
îndeplinite sarcinile din pla
nurile ne care le au și. mai 
ales, evidențierea și generaliza
rea unor inițiative cu mare 
audiență la iubitorii de miș
care în aer liber și. care atrag 
tot mai multi tineri și vîrst- 
nici la practicarea organizată și 
cu consecvență a sportului. 
Ideea de bază a acestor ac
țiuni este ridicarea sportului 
de masă practicat sub genericul 
„Daciadei" la o nouă' calitate.

Pînă acum au fost organizate 
asemenea dezbateri în Comisia 
pentru educație fizică și spor
tul de masă din învățămîntul 
de toate gradele. Comisia pen
tru turismul de masă si. re- 
cent^-'Comisia pentru educație 
fizică si sportul de masă din 
întreprinderi si instituții, de 
la care am notat citeva pro-

SPRE 0 NOUĂ CALITATE!
bleme ce preocupă acest or
ganism. Mai întti este de su
bliniat faptul că în acest co
lectiv de activiști ai mișcării 
sportive au fost atrași oameni 
deosebit de inimoși, specialiști 
în acest domeniu, cadre 
institutele de specialitate, 
dlcl, psihologi, profesori 
bogată experiență. Două 
portante probleme au făcut, eu

DEZBATERI

dta 
me- 

cu 
Un

obiectui dezbateri- 
de 

si Complexul poli- 
„Sport si sănătate", 
cuprinse si In regula- 
„Daciadei" ca obiective

deosebire, 
lor : gimnastica la locul 
muncă 
sportiv 
ambele 
meu tul 
de importantă deosebită.

Faptul că gimnastica la locul 
do muncă constituie o modali
tate reală, de revigorare a or
ganismului. de menținere a 
unui tonus ridicat si păstrarea 
sănătății — răsfrînte In creș
terea productivității muncii — 
este un adevăr incontestabil. 
Au dovedit-o numeroasele cer
cetări făcute de specialiști. 
„Este necesar să ne nnim efor
turile. să găsim noi căi și me
tode cit mai eficiente — ia 
continuare — de sensibilizare a 
maselor in înțelegerea valorii 
exercițiulai fizic' 
conf. univ.
care a spriiinit, cu studenții 
de la I.E.F.S., introducerea

spunea
Marin Birjega,

însemnări V

MATEMATICA, IN „ECUAȚIE" CU SPORTUL

gimnasticii In numeroase în
treprinderi șl institut!! din Ca
pitală 
ceasta, 
planul 
prof.
responsabilul
C.N.E.F.S.. vor fi organizate, în 
continuare schimburi de expe
riență în București, • Iași, Con
stanța, Oradea. Dolj si In alte 
județe cu succese remarcabile 
Pe această temă. „Reprizele de 
gimnastică sint așteptate ca 
bucurie în mediul feminin — 
femeile vor să fie frumoase șl 
mame sănătoase — arăta în 
intervenția sa psihologul Ro- 
dica Chitescn, de la întreprin
derea de tricotaje București. 
Este nevoie însă să folosim 
oameni inimoși ea instructori 
și să adaptăm exercițiile pen
tru fiecare loc de muncă in 
parte". La Combinatul Poligra
fic „Casa Scinteii", conducerea 
întreprinderii, apreciind efi
cienta acestor exerciții fizice 
pentru sănătatea oamenilor 
(arăta Virgil Enescu, secreta
rul asociației) a emis o dis
poziție specificînd locurile de 
muncă în care se practică gim
nastica <u responsabilități în 
îndeplinirea acestei activități. 
Reprezentanții unor factori cen
trali eu atribuții în aeest sens 
au propus și ei interesante ac
țiuni și măsuri, toate vizind o 
propagandă vie, atractivă, 
eientă pentru gimnastica la 
eu] de muncă și mai ales 
mutarea inițiativelor care 
însemne fapte.

în ceea ce privește comple
xul polisportiv ..Sport și sănă
tate" am dori doar să spunem 
că este în curs de editare un 
nou regulament si
Sit — 
„Sport 
vor fi 
iubitor

Si din țară. Pentru a- 
după cum Se arată In 
de măsuri prezentat de 

Teoharie Buzoianu, 
comisiei din

se va realiza 
si sănătate", 
distinși toti 

portului.

efi- 
lo- 
stl- 

să

- în sfîr- 
o insignă 
cu care 
adevăratii

întîlnim adesea,
In călătoriile noas
tre prin țari, oa
meni de un fel 
deosebit, pentru
care sportul a 
fost și a rămas o 
pasiune nestinsă, 
clocotitoare. Am 
numit profesorii de 
educație fizici a- 
flați la a._ doua ti
nerețe. Cei care 
nemaifiind In ac
tivitate, in 
sau In 
sportive, 
stagiu i 
de munci, 
pensionării 
continuare 
intre copiii 
rii care 
si practice 
citiul fizic, 
inițieze Intr-o dis
ciplină sportivă, să 
se dedice perfor
mantei. Flecare ju
deț, fiecare oraș 
din tară ne oferă 
asemenea lăudabile 
exemple.

în București, de 
pildă, activează — 
cu acelați elan 
nestăvilit, prof. Ste= 
lian Gheorghiu. 
Initiator al 
chetului-pitic 
neobositul 
de sport a 
in Capitală 
țară adevărate școli 
ale acestei disci
pline, eu mii de 
copii care au în
drăgit-o și trep
tat au intrat pe 
porțile performan
ței. Concomitent, 
prof. Gheorghiu s-a 
dovedit 
celent 
al 
școlare 
de la nivelul 
palorilor ți 
la viitorii 
pioni. îl 
formînd tot 
mulți prozeliți 
atletism, prof, 
rel Lupan, in 
celași timp un apre
ciat arbitru.

Cei 
In 

școală 
cluburi 

după un 
îndelungat 
, la virsta 

tint In 
prezenfi 
ți tine- 

doresc 
exer- 

să se

bas- 
(mini), 
dascăl 
creat 

și in

și un ex- 
organizator 

concursurilor 
de schi, 

ince- 
pină 

cam- 
copiază, 

mai 
In 

Au- 
u-

în tară, de o sin
ceră prețuire se 
bucură prof. Bidu 
Gavrilâ din Focșani. 
Animator al tuturor 
concursurilor 
tice 
pe 
județul 
consultant 
cialitate 
ror i 
tineri, 
vrilă 
ceste 
care 
te 
împreună 
activiști 
voluntari, 
zeu al 
vrincean. 
in care 
dascăl de 
din Focșani 
angajat cu 
dăruirea. Orașul de 
pe Bega relevi pre
zenta, in continua
re, hi aria spor
tului a prof. Ma
rin Trincă. Cel care 
a contribuit mult 
la propășirea gim
nasticii, initial 
Rm. Vilcea, 
la Timișoara 
arată

atle- 
în orașul de 

Milcov și din 
Vrancea, 
de spe- 

tutu- 
mai 
Ga

in a- 
- cel 

străduieț- 
realizeze, 
cu alfi 
sporttvi 

un mn- 
sportului 

Muncă 
harnicul 

sport 
s-a 

toată

al 
colegilor 

prcf. 
este 

zile
se 

să

la 
apoi 

se 
a fi ți acum, 

la peste 70 de ani, 
același entuziast 
susținător al spor
tului grației și 

prin- 
marii 

bănățene. în 
timp, fos- 
elev, prof. 

Darie, rămî- 
rr.ai departe, 
baricadele miș- 
sportive vil- 

aducîndu-și 
In- 

orga-

Dragostea față de copii și, 
prin urmare înțelegerea nevoii 
de exercițiu fizic a acestora nu 
poate fi doar datoria profesori
lor de educație fizică. E ade
vărat, dascălii în trening au 
menirea de a fi primii care 
insuflă interesul copiilor pen
tru mișcare pentru sport, for- 
mîndu-le deprinderi adecvate, 
care le vor fi folositoare toată 
viața. Nevoia de exercițiu fi
zic, de joacă a copiilor tre
buie înțeleasă, insă, de toți 
profesorii, indiferent de disci
plina căreia i s-au consacrat 
și o predau .în școală. Viața 
ne oferă tot mai multe exem
ple de dascăli care 
specializați în educație 
realizează aproape la 
parametri obligațiile profesori
lor de sport. ...Intr-o comună 
din Teleorman, la Contești, își 
desfășoară activitatea profeso
rul de matematică Ștefan 
Gruia. O face, de aproape 
două decenii, cu pasiune, cu 
mult har. Mult har dovedește, 
Insă, și în predarea educației 
fizice. Se înțelege, voluntar. O 
îndeletnicire explicabilă _
fostul elev și student care a 
practicat în copilărie și 
tinerețe si atletismul, și gim
nastica. și .Jocurile", mai re
cent șahul, fiind primul can
didat maestru al sportului Ia 
șah din acest iudet De ce, 
alături de matematică, așează, 
într-o ecuație directă educa
ția fizică ? Pentru că apreciază 
valoarea educativ-formativă a 
exercițiului fizic. Este argu
mentul pentru care orof. Gruia 
s-a aflat, vreme de 17 ani. 
cît a fost director de Scoală 
la Contești, alături de profe
sorii de sport, ca si azi cînd 
este doar un simplu coleg de 
cancelarie a1 acestora.

Ce a realizat acolo profeso
rul de matematică în materie 
de sport 7 Pe lingă o bază 
materială, in măsură să cu
prindă. în sportul pentru toți, 
întreaga masă a copiilor — 
aproape 1 000 (nrin crosuri, 
concursuri d° gimnastică. în
treceri de fotbal, volei si hand
bal. oină si trîntă. mai recent 
de șah) ek a con^ibuif la si
tuarea educației fizice între

nefiind 
fizică 

aceiași

la

în

materiile importante, cu ace
lași statut, de pildă, eu limba 
română, istoria, geografia sau 
matematica.
pe terenul 
rind copiii 
învățătură. , ___
ai organizației de pionieri. Ne 
mărturisea prof. Gruia : „Cind 
ai lingă 'tine pe cei mai des
toinici elevi, îți este lesne să-l 
convingi pe ceilalți că trebuie 
nu numai să învețe, să scrie și 
să citească, ei si să meargă 
frumos, să alerge, să aibă o 
ținută fizică exemplară !".

Nici performanța nu s-a lă
sat așteptată, copiii din clasele 
I—IV sint campioni pe iudet 
la șah, cel mai iscusiți dintre 
ei au luat parte Ia campiona
tele republicane școlare. Iar 
absolvenții școlii, acum mun
citori sau tehnicieni la C.A.P. 
Contești, se dovedesc talentați 
atleți. voleibaliști. fotbaliști 
etc., întotdeauna printre frun
tași pe iudet, la „Festivalul 
sportului teleormănean".

Iată de ce ne-ar face o mare 
bucurie să întîlnim tot mai des 
asemenea dascăli de altă spe
cialitate decît educația fizică, 
dar pentru care pregătirea 
sportivă a cooiilor si tineretu
lui în general să însemne ceva...

T. BRADETEANU

Cum ? 
de sport 
cei mai 

fruntașii

Atrăgînd 
in primul 
buni la 

claselor,

Viore! TONCEANU

D E L F
fotografia
îs. se observă 

bine si tortul, s di
ploma (brevet !) cu 
un delfin stilizat pe ea. Ce nu se vede, dar nu-i
deloc greu de intuit este emoția de pe fețele 
copiilor, emoție cum numai la cinci sau șase 
ani se poate avea. Un sentiment pe care sute, 
mii. zeci de mii de copii îl trăiesc, periodic, 
asemenea Ralucăi Predescu, aflată în centrul 
imaginii realizate de fotoreporterul nostru Ion 
MIHAlCA. Ea. Raluca. a fost astfel sărbătorită

60.000 DE KILOMETRI CU

Sportul

Zilele trecute, la C.J.E.F.S. 
Buzău a sosit un oaspete deo
sebit. Și credem că nu greșim 
deloc spunînd că este vorba de 
unul dintre cei mai valoroși, 
mai demni de prețuire, sportivi 
de pe aceste meleaguri, un om 
cu părul nins de argintul unor 
ani trăiți cu satisfacția de a-și 
cunoaște și iubi pămintui țării 
pe care nu o dată. în fant de 
seară ă îngenunchiat și l-a 
sărutat — cum ne mărturisea 
— Înainte de culcare.

îmbrățișări — ca între un 
bunic și nepoți — și exclamări 
în neorînduială. ca în toate ca
zurile de bucurii 
„Bine-ai venit moș 
Nea Irimia ! Ai ajuns ! Cum a 
fost Oaspetele s-a așezat 
să-și „tragă sufletul". „Ce să 
vă zic, dragilor ? Aș putea să 
dau un telefon acasă Cum 
să nu se poată pentru moș 
Irimia ?... „Cu localitatea Pu- 
iești, domnișoară, dar repede

sincere : 
Irimia !

• ••
că-s grăbit. Numărul de tele
fon — 40. Aici Irimia Nedelcu, 
poate ai auzit mătăluțâ de mi
ne". Și îndată I s-a dat legă
tura : „Alo. eu sint ! Am a- 
juns 
taie „zburătoarea" 
sint acasă". Nea Irimia 
nește intr-un hohot de 
neresc.

„Moș Irimia ! Cum a 
„Măi nepoate, s-o luăm 
delete...".

Dar să vă spunem 
acest erou insolit al sportului, 
care n-are titluri șl nici n-a 
urcat pe vreun podium de pre
miere. dar care, după cum 
spune, cu tile a băut „cea 
mai proaspătă apă din izvorul 
sportului" Irimia Nedelcu 
.cetățean de onoare" — 

îl consideră sătenii — al 
munei Puiești. la 50 km 
Buzău. Un om care a crescut 
șl a educat exemplar 10 copii.

la Buzău. Draga 
‘ " * ci

mea 
diseară 
izbuc- 
rîs ti-

fost ?“ 
pe în-

cine-i

este 
cum 
co
de

grației 
îndemânării, 
tre copiii 
urbe 
același 
tul său 
Petre 
ne 
pe... 
cării 
cene, 
o contribuție 
semnată la _ , 
nizarea activități
lor sportiv-educa
tive din. școli și 
cluburi, la acțiu
nea de depistare 
a unor viitori per
formeri ji la în
drumarea acestora 
spre măiestrie, in 
gimnastică, volei, 
baschet, fotbal și,

moi recent — prin 
„deschiderea" pe 
care Rm. Vilcea a 
realizat-o in spor
turile nautice — 
in caiac și canoe. 
Galațiul ne oferi 
și el un exemplu 
de dascăl 
nat pentru 
în prof. Ioan 
Cel care a 
cursa de mare fond 
pe Dunăre (1000 
km) cu elevii Li
ceului de marini, 
poate fi intilnit, in 
prezent, colaborlnd 
rodnic 
săi mal tineri 
unitățile 
văfămînt . gălățena. 
între exemplele — 
numeroase — care 
merită a fi reținute 
să le notăm ți pe 
cele ce le oferi 
prof. Andrei Ka- 
kucs din Tg. Mureș 
(„sufletul" activi
tății tinerilor scri- 
meri din județul 
Mureș), prof. Iosif 
Llnni din Satu Mare 
(în cazul „jocurilor 
sportive", în ora
șul de pe Someș), 
prof. Apostol Buza- 
tu la Giurgiu (sus
ținător al basche
tului - școlar) sau 
Victor Perescu la 
Tg. Jiu (activ și as
tăzi — ca și în ti
nerețe — printre e- 
levii care doresc 
să practice exerci
țiul fizic).

Să î ’ 
această 
re că 
pentru 
are 
demonstrează 
foarte mulți 
de educație 
prezenfi in 
cui foștilor lor e- 
levi pe care și a- 
cum îi îndrumă cu 
aceeași dragoste și 
bucurie ca și in 
anii primei tine
reii !

pasio- 
sport, 
Cucu. 
inițiat

colaborlnd 
cu colegii 

din 
de în

înțelegem din 
consemna- 

pasiunea 
sport 

vlrstă.
nu 

Ne-o 
multi, 

dascăli 
fizici, 
mijlo-

Tiberiu STAMA

deși nici nu 
de performanță.

zilele trecute, 
prea a auzit 
de Carmen Bunaciu sau Anca 
Petrășcoiu. Fetița 
a primit onoruri 
începător,, fiind al 
pil care a învățat 
Complexul de agrement „Bucu
rești", după numai nouă luni 
de activitate a acestui modern 
centru, unde există o modernă 
bază materială (trei 
saune 
ționat, 
binețe 
celent 
sebită __ ____ ________
— pasiunea unui mănunchi de 
foști sportivi : Simona si Va
lentin Brîncuși, Gabriela 
cinescu, coordonați de 
râtul șef de unitate 
Miron.

INII

de cinci ani 
ca sportiv 

5 000-lea co
să înoate la

piscine, 
finlandeze, aer condi- 

sală de gimnastică, ca
de masaj — toate ex- 

utilate), o ambiantă deo- 
si — nu în ultimul rînd

Nimeni nu 
spune acum, 
dacă fetița 
cu zece, sau 

cîndva sportiv 
că ea și toți 

.București", de la „23 
Dinamo, Tineretului sau 

Capitală și din 
și mai cutezători, 
mișcarea e unul 
ai

■ a

din seria ei. va ajunge 
formanță. E sigur însă 
..delfini" de la 
Floreasca, 
centre de inițiere din 
devenit mai zdraveni 
gind, de timpuriu, că 
mai adevărat! prieteni

PEGASUL"I
muncind pentru viitorul lor. 
Iar cînd au venit anii de pen
sie (acum moț Irimia are... 84 
de ani) a spus : „Măi băieți, 
iacă, aș vrea să văd ș£ eu tara 
asta a 
o iau la drum cu el". Și 
luat-o intr-un periplu pină la 
Zalău, opt zile și opt nopți 
de drum. 
Și drumul
de... drum. Asta era prin 1966. 
iar în următorii cinci ani Iri
mia Nedelcu a efectuat în 
fiecare vară turul României pe 
bicicletă adunînd pe kilome
traj 50 000 de kilometri. Apoi 
a fost bolnav cîțiva ani. „Mi-am 
zis că sănătatea vine tot de 
la mișcare, de la sport, de la 
draga mea bicicletă". Și 
Irimia a pornit la drum, 
nou. in luna mai a acestui 
de pe stadionul Gloria din 
zău. salutat de un public 
tuziast, care știa că acest 
merar al șoselelor o va scoate

noastră. Am „Pegasul", 
a

de drum fascinant, 
i-a deschis pofta

moș 
din 
an.

Bu- 
en- 
te-

omului...

Co-
inspl-
Liviu

poate 
firește, 
notată 
ceilalți 

de per- 
ceilalțl 

August", 
celelalte 
țară, au 

tnțele- 
din cel 
G. R.

zilelecu bine 
trecute, 
tos. plin de umor șl de im
presii. Un drum de citeva mii 
de km., prin 65 de localități 
ale țării. Cum a fost 7 ,,Ei,
măi nepoate ! Ce frumuseți, ce 
măreții sint si le-am văzut pe 
Valea Cemei și a Mureșului 
prin Moldova și prin Cimpul 
Bărăganului. Am fost primit cu 
mare dragoste peste tot. de 
copii, de sportivi. de oameni. 
Ce oameni!“. Și. moș Irimia 
scoate din traistă două 
minoase cărți — albume 
Imagini de prin locurile 
care le-a străbătut.

Oamenii C.J.E.F.S.-ului 
rugat să poposească la 
te noapte. „Nu 
Mă așteaptă ai 
tată a 10 copii, 
nic și de 14 ori 
tl așteptau acasă, 
mai departe, moș 
să auzim numai de bine !...

Ia capăt. Iată, 
s-a întors. Bine, sănă-

volu-
cu 
pe

l-au 
pes-ei 

poate. 
Doar e 
ori bu-

nu se 
mei t".
24 de
străbunic. Mulți

Drum bun.
Irimia și

V. T. MUREȘ



Mărgi a'ii Ia J B de scrimă (seniori) TITLURILE DE CAMPIONI
SE VOR APĂRA (sau cuceri) TOT MAI GREUL.

români au dominat, 
tradiția, și actuala 
XVÎ-a — a Cam- 
balcanice de se-

Scrimerii 
confirmînd 
ediție a — 
Dionatelor _________
niori, cucerind 6 titluri din 8, la 
florete și spadâ-individual și pe 
echipe (un titlu în plus fată 
de ediția precedentă, de la 
Ankara) si poziția a doua la 
sabie. Ce reflectă acest sumar 
bilanț ?

Faptul că scrima românească 
se mentiae constant in prim- 
plan valoric in această regiu
ne a continentului nostru. Ini
țiatoare a Campionatelor bal
canice. sprijinind permanent 
dezvoltarea acestui sport o- 
litnpie în zonă (insăsi organi
zarea competiției constituie 
o mărturie). scrima româ
nească rămine ..cea mai re
prezentativă 
câni".
maree 
sati.

competiției 
scrima 

rămine ..cea 
scoală din 

tinea să 
Gian Carlo

Federației 
Scrimă 

invitat —

cum 
dl 

oresedintele 
Internaționale 
(F LE.), prezent 
la Conferința 
rilor balcanice, 
chiar în zilele 
trecerilor.

O asemenea i
o realitate, 

noastră

Bai-
re- 

Bru-

de 
ca 

federațiilor tă- 
care a avut loc 
desfășurării în-

subliniere, rele- 
vînd o realitate. angajează 
scrima noastră tot mai mult 
pe planul pregătirii. Unii spor
tivi. cu vocație incontestabila 
pentru «crimă, totodată con- 
stienti de obligațiile lor. fac. 
în mod vizibil, eforturi pentru 
a-si spori bagajul cunoștințelor 
și implicit valoarea. Este cazul 
fțoretistelor Reka Lazăr și 
Monica Veber, a căror pres
tație olină de acuratetă. sigură 
si curajoasă. în același timp 
a impresionat . plăcut și, a- 
sistenta dar si pe conducătorii 
sau tehnicienii prezenți (GHE- 
NOV — BULGARIA: ’ *
șt Veber sint două 
candidate olimpice !* 
TROU — GRECIA : 
feminină de floretă a 
niei va reveni spectaculos 
elita probei, prin Lazăr 
Veber'*, GUVEN — TURCIA : 
„Cu două sportive de valoarea 
lui Lazăr și Veber, te poți 
prezenta, cu nădejdi. în, orice 
competiție internațională"). A- 
lăfiiri. de Kuki. Hușii si Fille, 
cele două foarte tinere floretis- 
te (fiecare sub vîrsta de 18 ani) 
au arătat cam ce așteptăm de

Ia componentii Ioturilor repre
zentative ; adică talent, dar și 
muncă. responsabilitate. spi
rit de dăruire.

Or. aceste atribute nu i-au... 
însotit întotdeauna pe plan
șe pe scrimerii noștri prezenți 
la Plovdiv. Am fi dorit, de 
pildă, ca Felix Nicolae. cam
pionul de anul trecut la spadă, 
să-și dozeze mai bine ener
gia nervoasă si să nu 
nă“ în semifinale : 
Colcișcă să păstreze 
celasi ritm înalt de luptă 
toate asalturile, tinerețea 
conferea si ii recomanda 
ceasta. Iar Rudolf Szabo, 
merite incontestabile si 
turneul individual si în me
ciurile pe echipe, să fie mai 
puțin pripit si mai controlat 
vizavi de propriile-i greșeli de 
strategie. Carențe nedorite au 
dat în vileag si sabrerii. îndeo
sebi Marin Mustată. In absen
ta fraților Etropolski. toată lu
mea îl vedea" campion al a- 
cestei ediții. Mustată. care a 
avut initial o prestație bună, 
a fost depășit în turneul final 
de Chiculită. si încă la un 
scor incredibil, cu 10—3 1 Să-i 
fi fost teamă lui M. Mustată 
să susțină ultimul asalt, deci-

.rămî- 
Adrian 

a- 
în 
ii 

a- 
cu 
in

siv. cum a afirmat antrenorul 
său. Al, Ni’.ca ? Lipsa de cu
rai 
insă, 
de 
Frunză s-a ..oprit' 
mifinale, 
fiecare 
drent la Plovdiv. în proba 
sabie, nu întotdeauna cu 
cizii reale) fie arborînd 
aer descuraiant. de blazare?!?

Iată cîteva din problemele 
loturilor noastre de scrimă 
evidențiate de C.B si De care 
federația, decisă (cum ne-am 
convins! să facă ordine, va 
căuta să le rezolve fără intîr- 
ziere. . Si două alte sublinieri : 
organizarea foarte bună a com
petiției. asigurată de forul de 
resort al Bulgariei, si valoarea 
în permanentă creștere a unor 
sportivi 
grafică.
bulgari (pe lingă sabie, acum 
Si Ia spadă), iugoslavi ( 
dă), greci (floretă bărbați) 
turci (sabie), ceea ce nu poate 
fi decit în beneficiul competi
ției. Iar pentru uoi. intr-un 
fel, un semnal : titlurile 
campioni balcanici se 
ra sau cuceri tot mai

Tiberiu

— știm bine — «nu este, 
compatibilă cu calitatea 

sportiv adevărat ! Mihai 
si el în 

fie acuzînd ca 
dată arbitraiele

se- 
de 
(e 
de 

de- 
un

din această arie geo- 
iudeosebi a celor

(spa- 
) si

de 
vor apă- 
erreu !
STĂM A

„Cupa României” la scrimă

MARCEIA ZSAK 1WINCAI0AIIE LA FLORETA

in campionatul de polo

I. L -TIMIȘOARA ÎNVINGE Pf PROGRESUL!
Ieri, la bazinul Floreasca, a 

doua zl lungă, ultima din acest 
al patrulea tur al Diviziei „A“ 
de polo (și... din 19113). După e- 
tapele de astăzi și de miine, ur
mează să se încheie sezonul 
pentru eșalonul fruntaș al spor
tului nostru cu mingea pe apă.

PROGRESUL — STEAUA 4—3 
(2—1, 0—1, 2—0, 0—1). Joc foarte 
strins, de mare luptă, cu rezul
tatul sub semnul incertitudinii 
pină in final. Ambele echipe au 
depus un elort deosebit, inotînd 
mult, pentru ca șansa să surldă 
Progresului, jucătorii săi fiind 
mai prudenți după „lecția" pri
mită in precedenta întîinlre di
rectă, de la Cluj-Napoca. Insă, 
un alt rezultat nu ar fi surprins 
pe cei prezenți la bazin, un mo
ment foarte important în econo
mia jocului dovedlndu-se ratarea 
lui ileș, scăpat singur cu por
tarul in min. 17: in lpc de 3—3, 
a venit imediat desprinderea, ho- 
tăritoare, la două goluri a celor 
ce aveau să termine învingători. 
A fost doar una din numeroa
sele ratări steliste... Au marcat 
Florincescu 2, Mădescu, Tâtaru 
(P), Șerban, Geantă, Pantea. Ar
bitri: B. Bâjenaru — V. Median.

DINAMO — C.N. A.S.E. 13—5 
(3—4, 2—1, 4—0, 4—0). Vreme de 
două reprize, out-siderul a mers 
umăr la umăr cu „șaptele" lide
rului, conducîndu-1 chiar pe ta
belă în primele 13 minute 1 Fap
tul se explică In bună măsură 
și prin aceea că antrenorul Iu- 
liu Capșa nu a trimis In apă 
formația de bază (Răducanu este, 
dealtfel, accidentat). Pină la ur
mă, experiența și-a intrat In... 
drepturi. Au punctat Hagiu 4, 
Rus 3, Ghiță 2, Ungureanu, Dan, 
M. Zaharia, Ardelean pentru 
campioni, Geambașu 2, B. Tufan,

Bădeanu, Voicu. Au condus Gh. 
Nistor și A. Gere.

CRIȘUL ORADEA — INDUS
TRIA LINII TIMIȘOARA 16—6 
(4—0, 5—2, 3—2, 4—2). Victorie 
fără probleme a orădenilor, ale 
căror goluri au fost marcate de 
constantul Gordan 4, Fejer 3, 
Kovacs 3, Costrăș 2, Raț 2, Bone, 
Mezaroș, pentru timișoreni în
scriind Fărcuță 3, Sterpu 2, Ad. 
Munteanu. Au arbitrat A. Soos 
și V. Burdea.

RAPID BUCUREȘTI — VOIN
ȚA CLUJ-NAPOCA 13—7 (3—1,
3—2, 3—1, 4—3). Feroviarii an 
controlat meciul de la un câpăt 
la altul. Realizatori Jianu 5, E. 
Ionescu 2, R. Tufan 2, Gaiță, 
Vespe, Chiriță, Niță (R), Sebok 
5, Colceriu 2. Au condus Șt. Ka- 
racsony — V. Goian.
Surpriza a veuit după-amiază: 

I.L. TIMIȘOARA — PROGRESUL 
10—9 (2—3, 1—1, 2—2, 5—3), după 
un meci captivant prin evoluția 
scorului, timișorenii obținînd 
victoria într-un final „fierbinte". 
Au marcat: Boroș 3, A. Muntea
nu 2, N. Toth 2, Fărcuță 2, An- 
dreescu, respectiv Mușat 2, Băr- 
bulcscu 2, Dingu 2, Ivănescu, 
Gh. Ion, Mădescu. Arbitri: V.
Median și Șt. Karacsony.

Celelalte rezultate: RAPID — 
C.N. A.S.E. 10—7 (3—0. 2—2, 3—3, 
2—2). DINAMO — VOINȚA 17—6 
(3—1, 4—1, 4—2. 6—2), CRIȘUL — 
STEAUA 21—12 (6—3, 7—2, 2—3, 
6—4).

Astăzi, de la ora 15,30: Steaua
— C.N. A.S.E., I.L.T. — .Voința, 
derbyul Rapid — Crișul (ora 
17,30) șl Dinamo — Progresul. 
Mîine, de la ora 9: I.L.T. — C.N. 
A.S.E., Voința — Steaua. Rapid
— Progresul și (ora 12) derbyul 
Dinamo — Crișul.

Gec RAETCHl

R.

„Lazăr 
viitoare 

; PE- 
„Echipa
Româ- 

în 
si

75 de floretlste 
in faza finală a 

,__ __________  ", Un concurs
Unitîns* nefiresc (și necesar 1) pe 
o durată de 12 ore și care s-a 
încheiat cu victoria Marcelei 
Zsak (C.S. Satu Mare), Învingă
toare In asaltul decisiv, cu Ell- 
sabeta Guzganu (Steaua) cu 8—6. 
Acest asalt a avut o desfășurare 
echilibrată, scorul alternind In 
favoarea ambelor floretlste. In 
prima parte cea care a condus 
„ostilitățile" a fost tlnăra Ellsa- 
beta Guzganu (3—1, 4—2). Apoi, 
asaltul a decurs In favoarea mai 
rutinatei sale adversare (6—4), 
care a șl rezistat tentativei lui 
Guzganu de a întoarce cursul 
disputei (egalitate la 8), punctînd 
decisiv șl cîștiglnd pe merit. De
ținătoarea prestigiosului trofeu 
pe anul In curs. Marcela. Zsak, 
a trecut In asalturile din cadrul

Un număr de 
au fost Înscrise 
„Cupei României".

turneului final de 8 de adversare 
redutabile, mal ales că acestea 
beneficiau de atu-ul tinereții. Reka 
Lazar — Tractorul Brașov, cu 
10—8 și Georgeta Beca — C.S.S. 
Energia, eu 8—5.

Pentru finala de 8 s-au calificat 
direct Elisabeta Guzganu (Stea
ua), Aurora Dan (Dinamo), Sal- 
vinia Ionescu (Tractorul Brașov) 
șl Marcela Zsak (C.S. Satu Mare). 
Prin recalificări, Georgeta Beca, 
Reka Lazar, Monica Veber (CA. 
Șc. Satu Mare) șl Cornelia Che- 
laru (Dinamo).

Iată rezultatele din finala de 
8 : Zsak — Lazar 10—8, Beca — 
Ionescu 3—7, Guzganu — Chelaru 
5—7, șl Dan — Veber 8—I. în se
mifinale, Zsak — Beca 8—5 șl 
Guzganu — Dan 10—0 (de fapt, 
victorie decisă la timp, atunci 
cînd scorul era favorabil, cu 6—5, 
iul Guzganu). In asaltul pentru 
locurile 3—4, Beca — Dan 8—6.

Azi șl mîine, asalturi din cadrul 
ultimei etape a Diviziilor „A" șl 
„B" la floretă (m, f).

Paul SLAVESCU

Azi, automobilism

MARELE PREMIU AL BUCUREȘT!ULUI“
— ora 13, concursul — ora 
14—16,30 ; participă circa 50 de 
alergători (o categorie de în
cepători și patru de avansați), 
echipieri de la I.A. Dacia (vir
tuală caunpioană pe echipe), 
C.S.M. Reșița, Politehnica Bucu
rești ș.a.

Sînt de așteptat dispute in
teresante pentru titlul de cam
pion, între Ciucă și Obrejan 
(gr.’ „A"), Iancovici și' Nicoară 
(gr. „A 2“), Hirschvogel și Gri- 
goraș, precum și disputa dintre 
mașinile de formulă „B 8“ — 
la care, în clasament, conduce 
Gherghel.

»»
Actuala ediție a „Marelui 

Premiu al Bucureșțiului" (prima 
a avut loc la... 1 noiembrie 1936 - 
— cîștigător P. Cristea) are loc 
In Capitală, pe aleile asfaltate 
ale Pavilionului expozițiohal de 
lîngă „Casa Scînteii" și con
tează ca ultima etapă a Cam
pionatului republican de auto
mobilism la 
Organizatorii 
rea Tricolor 
București — 
următoarele :
1 500 m și va fi străbătut de 
10 ori (începătorii) și de_ 34 
de ori (avansații) ; încercările

viteză pe circuit. 
— asociația Uni
și Filiala A.C.R. 
ne-au comunicat 
circuitul este de

MECIURI ECHILIBRATE Divizia „A11 la hochei

IN CAMPIONATUL DE VOLEI (m, f)

Constanța: 
București: 

ora 16.

PROGRAMUL JOCURILOR:
STMBATA

Farul — Flacăra Roșie București (f).
Steaua — Universitatea Craiova (m), sala Floreasca,

STEAUA, NEÎNVINSA, CONDUCE DETAȘAT ÎN CLASAMENT
DUMINICA

București: Dinamo — R“Ionul Săvlnești (m), sala Dinamo. 
Dinamo — Calculatorul București (f), sala Dinamo, ora 12.

Km. vncea: Chimia — Maratex Baia Mare (f).
Constanța: Chimpex — Știința Bacău (I).
Iași: Penicilina — Universitatea Craiova (f).
Galați: C.S.U. — C.S.M. Libertatea Sibiu (f).
Baia Mare: Explorări — Tractorul Brașov (m); Știința 

— A.S.A. Electromureș Tg. Mureș (m).
Zalău: Elcond Dinamo — C.S.M.U. Suceava (m).
Oradea: CS.U. Alumina Oradea — Calculatorul București

București: ora 10;

Motorul

Calculatorul București (na).

Campionatele naționale de vo
lei Divizia „A" programează 
astăzi si mîine etapele a IV-a 
masculin și a III-a — feminin.

In întrecerea masculină se 
detașează cu un plus de inte
res întîlnirea dintre Steaua 
(afiată după o serie de 3 vic
torii) și Universitatea Craiova, 
pe care o dorim de bun nivel 
tehnic, disputată. In rest, par
tide in care gazdele au prima 
șansă. De la ceie șase meciuri 
dintre echipele feminine, aștep
tăm mai multă angajare, am
biția de a oferi partide de ni
vel superior celor practicate în

campionatul trecut. Este intere
santă evoluția, in continuare, 
a formațiilor Flacăra Roșie 
Bueurești, Farul Constanța și 
Maratcx Baia Mare, care au 
pierdut pină acum— tot ce au 
jucat sau a studentelor din Ga
lați, care pășind cu dreptul în 
acest campionat, au cucerit două 
victorii în deplasare.

S-a încheiat și cel de al doi
lea turneu al campionatului 
primei serii valorice a Diviziei 
»A“ la hochei. Consumat la 
Galați, timp de 6 zile, acest 
turneu nu a marcat progresul 
așteptat și- — așa cum ne-a co
municat corespondentul nostru 
T. Siriopol — doar citeva me
ciuri din cele 15 programate 
s-au ridicat la un nivel mul
țumitor. In consecință, conclu
zia generală de la sfîrșitul se
zonului trecut, și anume că 
avem doar 3 echipe de o oare
care valoare (Steaua — net su
perioară, SC. 'Miercurea Ciue 
și Dinamo) rămine incă In pi
cioare și pentru actualul sezon, 
ceea ce nu deschide perspective 
prea promițătoare pentru apro
piatele confruntări internațio
nale.

SE

CICLiȘTIi LA A DOUA
TINEREȚE

Cu . prilejul finalelor Campiona
te >>r naționale și ale „Daciadei* 
de ciclocros, care au, 
la Poiana Brașov, In 
concursului a avut loc 
rezervată unor foste 
ciclismului românesc.

Au avut loc întreceri pe 
categorii de vîrstă, In care 
mii trei clasați au urcat pe 
d cm :

Ia4ă rezultatele : categoria pină, 
la 45 de ani : 1. George Negoes- 
cu (Steaua), 2. Ladislau Dimock 
(Oradea). 3. Vasile Sălăjan (Di
namo) ; cat. pînă la 55 de ani : 
1. Nicolae Mușa (Brașov), 2. Ion 
Ardelean u (Olimpia), 3. Gbeor- 
ghe Neagoe (Olimpia) ; cat. 
peste 55 de ani : 1. Marin Ni
culescu (Olimpia), 2. Vasile io
nescu (Ploiești), 3. Ion Vasile 
(Steaua). (H.S.).

avut loc 
încheierea 
si disputa 
glorii ale

trei 
pri- 
po-

(Urmart din pag. 1) •

nepofțiți”, le-am făcut recent 
o nouă vizită. Plăcută surpri
ză 1 Sala arhiplină, muncă 
intensă, cei doi antrenori pre- 
zenți In sală — Gheorghe To- 
mescu și Gheorghe Cristea — 
transpirind cot la cot cu ele
vii lor. Antrenorul Tomescu 
ne-a spus că-si pregătește spor
tivii pentru galele amicale la 
nivel de municipiu si pentru 

,Cupa F. R. 
grupe 

cei

bine- 
antre- 

Ga-

în- 
de- 
mai 
tre-

Și aceasta cu atît mai mult, 
cu cit și la cele trei formații 
de frunte ale hocheiului nos
tru nu se văd prea multe șl 
prea îmbucurătoare semne de 
progres. Un element pozitiv 
este felul In care evoluează 
In prezent echipa Steaua. Noua 
sa conducere tehnică (Ion 
Gheorghiu și Anton Crișan) a 
reușit să insufle multă discipli
nă și ordine în joc, să_ omo
genizeze liniile de atac, să cree
ze -o mare emulație și dorință 
de muncă la jucători, promo- 
vtnd cu curaj elementele ti
nere. In turneul de la Galați 
— ne relata corespondentul 
nostru — a evoluat cu succes 
lungi perioade de timp și în 
majoritatea jocurilor juniorul 
Marius Gliga, o veritabilă spe
ranță a hocheiului nostru. Un 
oarecare progres s-a observat 
și la Dinamo București, unde 
severele măsuri disciplinare a- 
doptate în ultima perioadă' de 
timp au contribuit, se pare, la 
creșterea angajamentului jucă
torilor In meciuri și la antre
namente. O inexplicabilă că
dere se constată la S.C. Miercu
rea Ciue, _ care se anunța la 
Începutul campionatului drept 
una dintre cele mai puternice 
rivale ale echipei Steaua. In
succesele din primul tur au

determinat, probabil, apariția 
unor disensiuni în sînul echi
pei, ceea ce-i scade simțitor 
randamentul.

Iată acum clasamentul după 
primele două turnee :

io o 0 95-24 20 
7 0 3 66-24 14 
7 0 3 53-39 14 
2 2 6 32-65 « 
1 1 S 26-73 3 

8 38-85 3 
campio- 
îoe 
28

1. STEAUA
2. S.C. M Ciue

3. Di no mo Buc.
4. Progresul M. Guc
5. Dunărea Galați
6. Avîntul Gheorgheni 10

Următorul turneu 
natului, al treilea, are 
Miercurea Ciue, între 
iembrie și 2 decembrie.

La mijlocul1 săptămînii 
toare evoluează la Mirecurea 
Ciue echipa campioană a R.D. 
Germane, Dynamo Weisswas- 
ser. Oaspeții vor întîlni în zi
lele de 6 și 9 noiembrie pe 
Dinamo București, iar In ziua 
de 10 noiembrie Selecționata 
noastră divizionară, care în 
acest fel își va face debutul 
internațional pe teren propriu.

Incepînd de luni, 7 noiembrie, 
la Galați, se va disputa cel de' 
al doilea turneu al seriei se
cunde valorice din Divizia „A“ 
la hochei, Ia care iau parte e- 
chipele IMASA Sf. Gheorghe, 
Tîrnava Odorhci. ASE Sp. stu
dențesc București, Metalul Ră
dăuți, precum și loturile de 18 
și 20 de ani.

10 
10
10
10
10

1 1 
al

la
no-

vii-

participarea la 
Box“. Se lucrează pe 
(începători si avansați), 
doi tehnicieni promițînd— can
didați serioși Ia titlurile na
ționale de juniori.
NU ȘTIE STÎNGA CE FACE 

DREAPTA...
Ce poate fi mai trist’ 

o sală de box goală, cu 
ful așezat pe ring si pe 
rate — semn că nu prea sînt 
solicitate. în ziua în care i-am 
vizitat pe pugiliștii giuleșteni 
l-am întflnit la sală doar pe 
antrenorul Luca Romano, care 
își încheiase orele șl mai dis-

decît 
pră- 
apa-

RAID PRIN SĂLILE DE BOX BUCURESTENE>
cuta încă cu unul dintre ele
vii săi. L-am întrebat, 
înțeles, despre ceilalți
nori. Teodor Niculescu și 
briei Pometcu. Răspunsul 
venit prompt : „Ei și-au 
cheiat antrenamentul mai 
vreme". Mare lucru ne 
avînd ce face la sală, am
cut pe la președintele clubului 
feroviar, prof. Daniel Lăză- 
rescu. Ne-a primit cu ama
bilitate și... venind vorba des
pre box. ne-a mărturisit că 
antrenorul T. Niculescu si cîți- 
va boxeri de la Rapid sint în 

’ cantonament la Mangalia, pre- 
gătindu-se pentru o întîîndre 
programată în Bulgaria. Am 
plecat destul de surprinși de 
această veste, știut fiind faptul 
că popularul club nu mai poa
te alinia de mult o echipă de 
box completă. Cit despre co
laborarea între antrenori, ee 
să mai vorbim? Nu știe stîn- 

. ga cț face dreapta...
V-am prezentat citeva as

pecte din sălile de box bucu- 
reștene, oaspeții, cărora promi
tem să mai fim.

Mîine, la Vălenii de Munte

„Cupa de toamnă1*. crin 
care se trage cortina peste se
zonul ...............
cros, a ajuns la ultima etapă, 
a Patra. programată .mîine pe 
traseul de la Vălenii de Mun
te. in ■ organizarea asociației 
sportive’ Locomotiva .Ploiești.. 
Si-au anuntat 
concurentă din 
Brașov. Zărnești;
Muscel. Buzău.

compe-ti-țional de mote-

Cimpina. Sf. Gheorgh 
centre moto.

In program 
pentru . seniori, 
niori. Primul 
la ora 10.

curse/fisurează
tineret si .iu* 

start se va da

participarea'
București, , 

Cimpulung - 
Tg. Mureș,

Sportul|Pag.q7-aj



MECIURI AMICALE INTERNATIONALE DE HANDBAL
EUROPENE LA BASCHET

Cu rezultatele înregistrate joi 
s-au încheiat întrecerile optimi
lor de finală ale competițiilor 
europene inter-cluburi la bas
chet. , .

în cadrul competiției femini
ne dotată cu C.C.E. formația 
noastră 
București 
retur cu 
cu 50—81 
60—90) și

campioană Voința 
a pierdut și meciul 
Tungsram Budapesta 
(in tur, ia București), 
a fost eliminată. Iată 

rezultatele :
Bărbați 

ecloiia — 
Edimburg 
94—93), Maccabi Tel Aviv — 
Arls Salonic 75—76 (68—62),
Bosna Sarajevo — Sunderland 
(Anglia) 84—82 (93—89), C.S.P. 
Limoges — Den Bosch (Olanda) 
98—79 (69—70), Banco Roma —. 
Partizan Tirana 93—55 (78—69), 
Jolly colombani Cânta — Su- 
nair Ostende (Belgia) 76—59 
(77—88).

CUPA "ARACI ; Crystal Pa
lace Londra — Giants Osna- 
bruck 58—60 (101—76).

Femei : C.C.E. : Montig Za
greb — S.C. Atena 96—45 (68— 
52), Elizur Tel Aviv — UBLV 
Viena 50—56 (58—98), Levski 
Spartak Sofia — Orta Dobu An
kara 109—42 (107—50), Slavia
Praga — Amstelveen (Olanda) 
79—b’5, Stade franșais Paris — 
Sodertalje BK 77—78 (73—60), 
Zoiu Vicența (Italia) — Londra 
94—05 (42—33).

în această săptămînă a efec
tuat un turneu în țara noas
tră formația masculină de hand
bal Dynamo Berlin. Sportivii 
oaspeți au evoluat in compa
nia divizionarei „A“. Dinamo 
București (două partide) și a 
Calculatorului IIRUC București 
(din eșalonul secund). Scurte 
relatări de la aceste întîlniri.

Hoppe. Au arbitrat V. Dănces- 
cu și A. Dumitrescu.

Reprezentativa masculini * 
S.UĂ a evoluat aseară, în sala 
Floreasca — în cadrul partidei 
revanșă — In compania Selec
ționatei secunde a tării noas
tre. Intîlnirea a fost cîștigată 
de handballștii români cu sco
rul de 24—21 (11—9). Au mar-

cat: Grabovschi 13, Felker 
Vasilache 2, Pop 2, Nagy 
Omer 1, respectiv Lash 
Me Vein 5, Djokovlch 3, Kirk 2, 
Buehning 2, Craig, Bryant, Dys- 
tra. Arbitri : M. Stănciiă si L 
Nicolae. .

Selecționata S.U.A. îșl conti
nuă turneul jucînd duminică, 
la ora 11, la Bala Mare, cu 
ăQoaur.

fost eliminată. Iată

C.C.E. :
Murray 

91—85 (în

Bar-
Metals 

tur-

DINAMO BUCUREȘTI — 
DYNAMO BERLIN 31—24 (15— 
10) si 29—27 (15—13). Oaspeții 
au practicat un joc frumos, de 
bună calitate, reușind să se 
mențină un timp alături de 
gazde. Bucureștenii — superiori 
din punct de vedere tehnic — 
au ciștigat detașat, în cele diîi 
urmă. Au marcat: 
9, Tase 6, Jianu 5, Omer 
Matei 2, Mocanu, Cristian, 
tonescu, Anton și Ureche, 
pectiv Seifert 8, Brutschin 
Hoppc 4, Lange 3, Baganz 
Bretscbneider 2. Au arbitrat 
Popescu și S. Marghescu.

în partida revanșă, Dinamo a 
obținut din nou victoria, la ca
pătul unei întreceri echilibrate.

GrabovscU
A.

An-
res-

S.
2, 

Tr.

CALCULATORUL nRUC 
BUCUREȘTI — DYNAMO 
BERLIN 25—20 (10—12). Prin
tre marcatori: Paizan 4, Cris
tian 3, respectiv Kirchhuf 7,

CAMPIONATELE DE
ATLETISM ALE ASIEI

KUWEIT, 4 (Agerpreș). —In
tre 5 și 9 noiembrie, pe stadio
nul „Kazemah“ din Kuweit se 
vor desfășura întrecerile celei 
de-a 5-a ediții a campionatelor 
de atletism ale Asiei, la care 
și-au anunțat participarea 1 200 
de sportivi și sportive din 37 
de țări.

Printre participant! se nu
mără cunoscutul atlet Zhu Jian- 
Hua (R. P. Chineză), recordma
nul mondial în proba de sări
tură în înălțime, cu 2,38 m.

1
Ce se naște din pisica

I
I

I

Institutul național 
de sport (I.N.S.) 
de la Paris a edi
tat o foarte intere
santă lucrare inti
tulată „Aspecte a!e 
reușitei în sport". 
Luîndu-se ca bază 
de discuție unele 
aspecte din biogra
fiile mai mul'tor 
sportivi fruntași s-a 
ajuns la 
concluzii 
teresante

o serie de 
foarte in- 

privind

După

SUPER-CUPA LA HANDBAL MASCULIN
(Urmart din pag. 1)

„A“. selecționata României, 
confirmind forma bună in care 
se află a dispus de reprezen
tativa secundă a R.F. Germania 
cu scorul de 27—19 (16—8). Me
ciul a fost la discreția echi
pei noastre care nu a avut de- 
cît un singur moment de di
ficultate, dacă-1 putem numi 
așa. La începutul reprizei a 
doua, la scorul de 16—8 pen
tru handbaliștii români. tipe- 
ril jucători vest-germani, care 
cu două zile înainte făcuseră 
„zile grele’’ echipei Uniunii 
Sovietice, învingătoare „in ex
tremis", au avut o puternică 
revenire, reducînd din diferen
ță pînă la 16—14. Dar ‘otul nuPE GHEAȚA ȘI PE ZAPADA

Hochei pe gheață O La Bel
grad, s-a desfășurat al doilea 
med amical dintre reprezenta
tivele Iugoslaviei și Ungariei. 
De data aceasta victoria a re
venit oaspeților cu scorul de 
7—2 (5—0, 2—1, 0—1). In pri
mul joc, disputat cu o zi îna
inte, hocheiștii iugoslavi obți
nuseră cîștig de cauză cu 6—4. 
• Echipa moscovită T.S.ICA., 
a obținut a 15-a victorie conse
cutivă în campionatul de ho
chei al Uniunii Sovietice, în- 
trecînd cu 5—2 formația Aripile 
sovietelor din Moscova. Intr-un 
alt joc, Himik Voskresensk a 
învins, pe teren propriu,

a fost decit un— foc de oaie, 
pentru că, în cele din urmă, 
valoarea si forța echipei noas
tre si-au spuj cuvîntul : Au 
marcat : M. Voinea 5, Stingă 5, 
M. Dumitru 4, Covaciu 4, Do
rin 3, Vasilca 3, Roșea, Oprea, 
Petre respectiv. Schwalb 5, 
Resse 3, Seh<1ne 2. Roth 2, 
DSrhofer 2, MQIler 2, Bauert, 
Neitzei, Schubert Au condus 
foarte bine Jorgcnssen șl 
Christenssen — Danemarca.

în ultimul meci : Iugoslavia
— R.F. Germania 17—17 (11—7). 
Ca urmare a acestor rezultate 
programul semifinalelor de azi 
este următorul : IUGOSLAVIA
- U.R.S.S. și ROMANIA - 
CEHOSLOVACIA. Duminică, 
tot la Westfalenhalle din Dort
mund. se vor disDuta meciuri
le finale în care pentru locu
rile 1—2 se intîlnesc învingă
toarele de sîmbătă. iar pentru 
locurile 3—4 învinsele.

I

I
I
1

generația de ieri și 
de astăzi o mari
lor performeri șl 
perspectiva acesto
ra. Principala con
cluzie a lucrării 
este aceea că foar
te mulți dintre per
formerii de astăzi 
au avut ambii pă
rinți, sau măcar li
nul dintre el, ori 
alte rude apropiate 
(„rude de singe" 
cum li se spune)

un simplu

care să îi practicat 
sportul cu bune 
performanțe; ceea 
ce vrea să se de
monstreze că „ceea 
ce se naște din pi
sică... șoareci 
nlncă 
autorilor 
proporția 
61%, deci 
practicați 
dacă vreți ... _
draslele voastre să 
devină sportivi 1...

2-2 !

mă-
Potrivit 
francezi 

este de 
părinți 
sportul 

ca și o-

Unul dintre derby-urile campionatului de fotbal al Kenyel 
— «i. mc an, uicuxLu urnire „Leopards" și „KTM“.
Ultima lui ediție s-a încheiat nedecis: 2—2, la capătul unei 
dispute corecte, de toată frumusețea. Numai că suporterii, 
prea înfocațl, ai „leoparzilor" n-au fost mulțumiți de acest 
rezultat și la încheierea partidei au început să arunce cu 
pietre și cu sticle în teren. Evacuați cu forța din tribune ei 
au ridicat baricade pe străzile din jurul stadionului, bloctnd 
traficul. A fost necesar ca poliția să se folosească de gaze 
lacrimogene pentru a calma spiritele. Șl toate acestea la un simplu... 2—2 !

îl constituie, an de an, meciul dintre 
Ultima lui ediție s-a încheiat nedecis:

în perspectiva olimpică
După ce a îmbu

nătățit recordul 
mondial în proba 
de 100 m spate, 
realizînd 55,19 s, a- 
mericanul Rick Ca
rey a declarat zia
riștilor : „Cred, re
almente, că sînt ca

pabil ca in vara 
itoare să cobor 
54,80 s recordul 
cestei probe și 
cuceresc medalia 
aur la Jocurile 
limpice de Ia Los 
Angeles. Nu-mi va 
fi ușor, știu bine, 

în familie...
----- --- v..„, faimosul 

jucător brazilian Zico poartă 
acum culorile echipei de fot
bal Udinese, din prima divi
zie a campionatului italian. - 
Nu cu mult timp în urmă a- 
ceasta a susținut o partidă

După cum se știe,

vi
la 
a- 
să 
de 
O-

dar mă cred in sta
re de așa ceva l“... 
Sîntem curioși să 
cunoaștem opiniile 
viitorilor săi adver
sari. căci, sigur, 
nici el nu stau cu 
mîinile în - sin...

cu formația America 
de Janeiro

a mi cală 
din Rio
care este pregătită de 
do An tunes Coimbra, 
mal mare al lui Zlco, 
în urmă fost jucător la Vas
co de Gama șl la Flamengo.

Noua dispută Patterson

(3-2), 
Eduar- 
fratele 
cu ani

Johansson
Aminteam, zilele trecute, de noua dispută dintre foștii cam

pioni al lumii la categoria grea, pugiliștil Floyd Patterson șl 
Ingemar Johansson. De data aceasta locul disputei n-a mal 
fost, ca în trecut, un ring de box, ci străzile new-yorkeze pe 
care s-au înscris cel 42,195 km al tradiționalei competiții de 
maraton organizată în marea metropolă americană. Patterson 
(48 de ani), la al, treilea maraton în cariera sa sportivă, a 
obținut o victorie netă asupra rivalului său fiind înregistrat 

Tn 3.35:27, performanță deloc neglijabilă avînd in vedere tn 
primul rînd vîrsta autorului ei șl apoi pregătirea sa atletică. 
De pe acum Patterson a anunțat că va lua startul șl la edi-. 
ția următoare a competiției. In ceea ce-1 privește pe Johansson, 
care a terminat foarte greu cursa, rămlne să se mai... gân
dească (dar să se și pregătească) pini tn octombrie 1984 U.

Rubrică realizată de
Romeo V1LARA

Sokol Kiev cu scorul de 5—0. 
In clasament conduce neînvinsă 
Ț.S.K.A. cu 30 p, urmată la 
8 p de Spartak Moscova și la 
12 p de Himik Voskresensk. .

Patinaj artistic • Proba de 
dansuri din cadrul concursului 
internațional, desfășurat la Tal
lin, a fost cîștigată de perechea 
campioană europeană Natalia 
Bestemianova și Andrei Bukin 
(U.R.S.S.). în proba individuală 
feminină victoria a revenit 
sovieticei Anna Kondrașova, iar 
în cea masculină pe primul loc 
s-a situat coechipierul ei Vitali 
Egorov. In sfîrșit, a patra vic
torie a patinatorilor sovietici a 
fost înregistrată în proba de 
perechi prin cuplul Larisa Se- 
lezneva-Oieg Makarov.

BUDAPESTA, partldelLe dispu
tate tn ziua a doua a competi
ției internaționale feminine de 
Handbal de la Budapesta s-au 
încheiat cu următoarele rezulta-. 
te : ungaria — România 25—24 
(12—10) ; Bulgaria — Japonia 
25—22 (15—12) ; Polonia — Selec
ționata secundă a 
28—M (13—10).

U.R.S.S.

PARIS. Da sfirșitul lunii mar
tie 1984 va îi inaugurat noul 
palat al sporturilor de la Bercy, 
Ungă Paria. Cu acest prilej va 
avea loo un turneu masculin de 
handbal care programează urmă
toarele focuri : Madrid — Mosco
va și Paria. — București (31 
martie), finalele pentru locurile 
3—4 șl ir-2 (1 aprilie).

RUGBYȘTII NEO-ZEELANDEZI ÎNVINGĂTORI
Londra. In continuarea tur

neului pe care-1 întreprinde în 
Marea Britanie, reprezentativa 
de rugby a Noii Zeelande a 
susținut o nouă partidă jucînd, 
la Gateshead, cu o selecționată 
a Angliei de Nord pe care a 
învins-o cu 27—21 (9—9). Punc
tele au fost înscrise de : Do-

nald, Shaw și McGrattan —în
cercări, Deans — 3 transfor
mări și 3 lovituri de pedeapsă 
pentru învingători, A. Simpson 
și P. Simpson cîte o încercare, 
Old — 2 transformări. 2 lovi
turi de pedeapsă și 1 p — drop 
pentru englezi.

ISLANDA. o revistă de 
șah din Reykjavik a a- 
nunțat că intenționează să 
organizeze un mare tur
neu international, la care 
vor lua parte peste... 2000 
de jucători. Johann Jons
son, redactorul șef al re
vistei, a arătat că proble
mele financiare legate de 
acest dificil proiect sînt 
aproape rezolvate, com
petiția urmînd să aibă loc 
Intr-un viitor apropiat.

ELVEȚIA. Localitatea 
Crans Montana, situată la 
o altitudine de 1500 m șl 
dispunind de numeroase 
Instalații moderne necesa
re schiului de mare per
formanță va fi gazdă, în 
1987, a campionatelor mon
diale de schi alpin- în a- 
ceastă stațiune, pe pîrtiile 
omologate ’ “
seron și 
Naționale) 
în ultimii 
competiții 
între care 
tru „Cupa mondială". 'Dar 
apropo de „Cupa mondia
lă", ediția din 1983/84 va 
fi inaugurată la 2 decem
brie, prin concursul de. 
slalom special, bărbați și 
femei, la Kranjska Gora, 
în Iugoslavia, și se va în
cheia la 25 martie 1984, 
la Oslo. Noua ediție a 
„Cupei" va cuprinse 32 de 
probe masculine și 28 de 
probe feminine.

R. P.D. COREEANA. La 
Phenian, tn capitala țării 
„dimineților liniștite", au 
loc în aceste zile întrece
rile finale ale celei mai 
mari competiții sportive 
de masă — Spartachiada 
poporului, aflată* anul a- 
cesta, la cea de a șasea 
ediție. La finalele acesrtci 
ample acțiuni, cane are 
loc la fiecare cinci ani, 
iau parte circa 5900 de ti
neri și tinere, calificați 
din etapele anterioare. Din 
rîndurile acestora sînt se
lecționate numeroase ele
mente talentate pentru ac
tivitatea. sportivă de maro 
performanță.

S. U.A. Pentru prima 
oară in istoria tenisului 
feminin, meciurile „mas
ters "-ului din 1984, cu 
participarea celor mai 
bune 16 jucătoare din lu
me, se vor desfășura du
pă formula „cea mal bună 
din cinci seturi", utilizată 
pînă acum doar în com
petițiile masculine, și nici 
măcar în toate acestea!... 
Jucătoarea Chris Evert- 
Lloyd a anunțat că aceas
tă măsură a fost adopta
tă, în unanimitate, de 
W.T.A. (Asociația mondia
lă a tenisului) al cărei 
președinte este. Decizia 
finală urmează a fi luată 
Insă la 4 decembrie, 
Melbourne.

de F.I.S. (Chet- 
Mont Lachaux- 
s-au desfășurat, 
ani. importante 

internaționale 
șl întreceri pen-

rezultatePROGRAMUL
OflIMIlOS Of flIAlI

I Ieri, la Zurich, a fost stabilit 
prin tragere la sorți, progra
mul optimilor de finală ale 
Cupei U.E.F.A. (23 noiembrie 
și 7 decembrie). Iată meciu
rile : Sparta Rotterdam —-Spar
tak Moscova, Radnicki Niș — 
Hajduk Split, R.C. Lens — An- 
derlecht, Watford — Sparta 
Praga, Bayern Munchen — Tot
tenham, Nottingham Forest — 
Celtic Glasgow, Austria Viena — 
Internazionaîe, Sturm Graz — 
Lokomotive Leipzig.

Reamintim că programul sfer
turilor de finală în toate Cu
pele europene (7 și 21 martie 
1984) va fi stabilit la 9 decem
brie, la Zurich.

• In urma comportării slabe 
campionatul vest-german a

echipei Borussia Dortmund, an
trenorul acestei formații, Uli 
Maslo, a fost schimbat. Se pare 
că noul antrenor va fi iugosla
vul Branko Zebec, care este, In 
prezent, la Eintracht Frankfurt, 
clasată pe... ultimul loc.
• In orașul polonez Plotzk s-a 

disputat meciul dintre echipele 
de juniori ale Poloniei șl Nor
vegiei, încheiat la egalitate: 0—0.
• Suedezul Glenn Hysen, fun

daș central al echipei I.F.K. G6- 
teborg și al reprezentativei, a 
fost declarat cel mai bun jucă
tor din țara sa în anul 1983. 
Hysen este în vîrstă de 24 de ani.
• Meciurile disputate în etapa a 

5-a a campionatului Ciprului s-au 
încheiat cu următoarele rezulta
te: Pezoponikos — EJP.A. 2—0; 
Omonia — Apoel 1—1; Apollon — 
Paraliml 4—0; Anorthosis — Alkl 
1—0; Aradipou — S.E.L. 0—2; 
Arts — Ethnlkos 3—0; Salamina 
— Ermls 0—0. In clasament con

duce Pezoponikos cu 10 p, urmată 
de Omonia 8 p și Apollon 7 p.
• In preliminariile olimpice,

zona Asia — Oceania: R.P. Chi
neză — Hong Kong 4—0 (2—0);
Thailanda — Coreea de Sud 2—1 
(0-1). _
• In etapa a 11-a a campiona

tului Angliei: Așton Villa — Ar
senal 2—6 !, Leicester — Everton 
2—0, Liverpool — Luton 6—0 I, 
Manchester Utd. — Wolverhamp
ton 3—0, Norwich — Q.P. Rangers 
0—3, Nottingham Forest — -Sun
derland 1—1, Southampton — Ips
wich 1—3, Tottenham — Notts 
County 1—0, West Bromwich — 
Birmingham 1—2 Watford — 
West Ham 0—0. Pe primele locuri: 
Manchester Utd. 25 p, Liverpool 
23 p. Pe ‘ ultimele: 20. Notts
County 7 p, 21. Leicester 5 p, 
22. Wolverhampton 3 p.

Londra tntr-mn meci 
pentru preliminariile 

reprezentativa An- 
cu 3—0 (2—0) tor-

A La 
con tind 
CJS. juniori, 
gliei a învins 
mația Island el.

ĂV\\\\\\\\^ fyrq/M cte ///I ...„COLOCVIUL" MARILOR PORTARI
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italian Dino Zoff

I I

Retragerea celebrului International 
nu s-o petrecut intr un (nedorit, dealtfel) anonimat 
Federația italiană a ținut ca, înaintea organizării 
meciului oficial de adio, să marcheze finalul carierei 
admirabilului său jucător printr-un veritabil „coloc
viu" al celebrităților care au purtat tricoul cu nr. 1. 
Ce gazdă a reunirii unor asemenea veritabile per
sonalități sportive o fost aleasă o localitate nu moi 
puțin celebră. San Remo, iar ca loc al desfășurării 
acestei reuniuni care a trezit (o nevoie, poate, să 
v-o mai spunem ?) mult Interes. Cazinoul unde se 
organizează anual atit de cunoscutele festivaluri do 
muzică ușoară. Pe scena unde au apărut sau apar 
Rita Pavone, Mina, Albano sau Modugno s-au pre
zentat acum lașin. Banks, Beam, Tomaszewski șl, bi
neînțeles, Zoff.

Subiectul sau, mai corect spus, subiectele ? Fot
balul șl Zoff. Faimoșii invitați și gazda lor au vorbit 
despre cele mai frumoase meciuri ale palmaresului

mai puțin feri- 
larg și subiec- 

. toți cel de
față menționînd exageratele (după părerea lor) con
diții puse apărătorului buturilor la efectuarea repu
nerii din mină a balonului In joc. In final a avut 
loc un mult gustat referendum. Invitații au fost... In
vitați sâ indice, după opinia lor, pe cei mai buni 
cinci portari al tuturor timpurilor. Nu vă mai punem 
răbdarea la încercare: Banks: 1. lașin. 2. Iribar, 
Zoff, 4. Zamora, 5. ‘ '
Banks, 3. Maier, 4. Zoff, 5. Mazurkiewicz. Beara: 
lașin, 2. Grosics, 3. Zeman 4 “ 7 T. ~
1. Banks, 2. Maier, X Zoff, 4. Iribar, 5. Tomaszewski 
lașin, cum vedeți, râmlne - pentru chiar colegii lui 
de post care au reuțlt celebre cariere - cel mai
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lor, despre momentele fericite sau 
cite ale carierei lor. S-a angajat pe 
tul „portarul și regulamentul de fotbal'

3. 
Maier. Tomaszewski: 1. lașin, 2.

1.
Zoff 5. Banks, lașin:

despre cele mai frumoase meciuri ale palmaresului tTtimie lUNtocu

1
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