
In luna noiembrie, deschiderea oficială a etapei de iarnă

„DACIADA“ - LDIJIA A IV-a-
UN NOU AVÎNT, 

0 NOUĂ CALITATE! 
Duminica, în București, ample 
manifestări sportive de masă

Puternic stimulată de pre
țioasele idei și orientări cuprin
se in Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, adre
sat Conferinței pe țară a miș
cării sportive din primăvara a- 
nului trecut, activitatea de or
ganizare și desfășurare a ce
lei de a 3-a ediții a marii com
petiții naționale „Daciada" a 
cunoscut, la toate nivelurile, O 
substanțială îmbunătățire, o e- 
ficiență crescută în îndeplini
rea obiectivelor fundamentale 
stabilite de partid pentru miș
carea sportivă din (ara noastră.

O tentantă invitație 
lansată de Consiliul pen
tru Educație Fizică șl 
Sport al Municipiului 
București : duminică, de 
la ora 10, pe Stadionul 
Tineretului va avea loc 
deschiderea oficială a 
„Daciadei" — etapa de 
iarnă, cu un bogat pro
gram de competiții, ma
nifestări și demonstrații 
sportive.

A sporit considerabil numă
rul tinerilor, al oamenilor mun
cii angrenați în practicarea or
ganizată și sistematică a exer- 
cițiilor fizice, sportului și tu
rismului de masă, realizîndu-se 
o mai mare varietate de forme 
competiționale, dar și extinde
rea practicării individuale a a- 
lergărilor, gimnasticii la domi
ciliu, a drumețiilor ș.a. Au fost 
generalizate o serie de iniția
tive în sportul școlar, munci
toresc, sătesc, în sportul fe
minin, în numeroase județe, 
cum ar fi : Maramureș, Teleor
man, Iași, Prahova, Suceava, 
Bacău, Bistrița-Nasăud, Brăila 

Două zile pînă la meciul de rugby România — Țara Galilor

TRICOLORII SÎNT DECIȘI SĂ ONOREZE
„PREMIERA» PRINTR-UN

azi. după prînz. miine urmînd 
să sosească grupurile de supor
teri din Wales. Se știe, de ase-

Pe marele nostru stadion .23 
August" locul grandioaselor 
manifestări polisportive. al

Tricolorii, la ora ultimelor retușuri Foto : Dragoș NEAGU
atletismului sau fotbalului, 
se Înaltă acum din nou două 
„hașuri" străiuind covorul 
verde oe care ruebvștii națio
nalei României vor intra 
simbâtă. la ora 13. împreună 
cu jucătorii echipei Tării Ga
lilor. Va fi o nouă oremieră 
în cartea sportului cu balonul 
oval de la noi — orimul mecl- 
test cu o reprezentativă din 
Marea Britanie. Va fi. în 
plus, marea partidă dintr-o 
toamnă aniversară. cînd se 
împlinesc 70 de ani de la cel 
dintâi joc în ..15“ disputat în 
țara noastră, la București.

La două zile înainte de meci, 
pregătirile sînt în stadiul final. 
Se cunosc formațiile de înce
pere. oaspeții sînt așteptat) 

etc. realizîndu-se un nivel 
CANTITATIV superior față de 
edițiile anterioare. în realiză
rile obținute se reflectă, desi
gur, preocuparea deosebită a 
C.N.E.F.S., în colaborare cu 
ceilalți factori cu atribuții, pen
tru a asigura marii competiții 
naționale un avînt necontenit, 
pe măsura înaltelor cerințe for
mulate de secretarul general 
al partidului nostru. Așa se ex
plică și frumoasele reușite ale 
celor 23 de finale, cărora li s-au 
adăugat alte 60, organizate de 
factorii cu atribuții în spor
tul de masă, precum și cele 88 
de finale pe țară la sportul de 
performanță, rezervate seniori
lor și juniorilor.

Analiza desfășurării celei de 
a 3-a ediții a „Daciadei" a evi
dențiat, în același timp, șl o 
serie de neajunsuri, care, în 
ansamblu, au arătat că sub as
pect CALITATIV, in munca 
organelor și organizațiilor spor
tive, a factorilor cu atribuții 
pe plan local, se manifestă încă 
numeroasa neajunsuri. S-a con
statat astfel că se acordă încă 
insuficientă atenție activităților 
la nivelul asociațiilor sportive 
(în număr de peste 16.000 l) și 
al localităților, că, în ciuda mă
surilor ferme adoptate în ulti
ma vreme, continuă să se comi
tă încă abateri de la regula
mentul „Daciadei”, că unele fi
nale se organizează fără o te
meinică desfășurare a etapelor 
de calificare, peste care se tre
ce chiar dintr-o „trăsătură de 
condei".

în perioada care urmează din 
luna noiembrie, este programa-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag 2-3)

menea, că importanta partidă 
va fi condusă de o brigadă de 
arbitri din Franța.

în tabăra tricolorilor noștri, 
febra jocului de simbătă se

La acest meci, elevii, 
studenții și militarii tn 
termen vor avea intrarea 
liberă.

simte din plin. Toți sînt co
nectați de oe acum la tensiu
nea unei asemenea Întâlniri, 
manifestîndu-se fiecare alt
fel. după temperament. Mir
cea Munteanu sau Florică
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Ce Iși doresc handbaliștii noștri la sosirea de la Dortmund ?

SlIPED-CllPA MONDIALĂ SĂ FIE 0 AVANPREMIERĂ
A TITLULUI OLIMPIC DE LA EOS ANGELES!

Aseară. în sala de așteptare 
a Aeroportului Otopeni a dom
nit o animație deosebită, ca de 
fiecare dată cînd se întorc vic
torioși sportivii. Erau asteotati 
handbaliștii. cîștigătorii Super- 
cupei mondiale, cel care, ln- 
tr-o competiția deosebit de a- 
cerbă. au reușit să întreacă si 
pe campionii olimpici și pe 
cei mondiali (chiar în două 
„manșe"), reinscriind handba
lul românesc pe orbita mari
lor succese. Erau prezenti re
prezentanți ai conducerii 
C.N.E.F.S.. ai cluburilor spor
tive Steaua si Dinamo, ca si ai 
altor unităti de performantă 
bucurestene. rude, prieteni si 
multi, foarte multi iubitori ai 
acestui sport care ne-a adus 
de-a lungul anilor atitea și a- 
tîtea satisfacții, fâcînd să se 
vorbească elogios despre Româ
nia. Poate de aceea am fost 
tentati să asemănăm atmosfera 
de aseară cu aceea pe care 
am trăit-o de cite ori hand- 
balistii noștri aduceau fericit! 
în patrie titlul de campioni 
mondiali.

Cînd in difuzoarele aerogării 
s-a anunțai sosirea cursei TA- 
ROM de la Frankfurt pe Main, 
asistenta a început să se anime, 
curioasă să vadă De învingă
tori. Mergem la scara avio
nului. la întrecere cu Bianca 
Si Bogdan, copiii antrenorului 
Radu Voina. în cadrul ușii ae
ronavei albe isi face apariția, 
primul după datină, purtăto

JOC MARE
Muraria. doi dintre cei sase 
..mohicani" de oe Arms Park, 
din meciul de acum patru ani. 
par mai sobri, mai interiorizați 
ca oricind. semănind acum 
cu mereu cumpătatul Sorin 
Fuicu. Trei jucători bărbați

Geo RAETCHI

(Continuare in pap 2;3)

Deți termeaul-lioiiti se apropie. SELECȚIA TINERILOR CU GABARIT MARE
SI CALITĂȚI PENTRU PERFORMANTĂ DEMAREAZĂ GREU

B » 9

Raid-anchetă in Capitală
Acțiunea de selecție a tinerilor cu gabarit 

mare și calități pentru marea performantă, ini
țiată de Consiliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport, ar trebui să fie in plină desfășu
rare in unitățile de bază — ateliere, sedii. în
treprinderi. școli, sate etc. Pentru că termenul 
acestei faze a acțiunii — FAZA DECISIVA, DE 
CARE DEPINDE SUCCESUL, celelalte fiind

la urma-urmei, complementare — este 30 noiem
brie I

lată de ce, finind seama de importanta deo
sebită a acestei acțiuni care trebuie să cuprin
dă. practic tot teritoriul tării, redactori ai zia
rului au făcut marți un raid-anchetă in Capi
tală (vor fi abordate și județele tării) ale cărui 
rezultate, o spunem din capul locului nu au da
rul so liniștească. Startul a fost greoi, n unind 
sub semnul întrebării respectarea datei limiti. 

ceea ce impune măsuri urgente și energice.

La C.M.E.F.S. : MASURI S-AU LUAT, ACȚIUNEA
INTIRZIE

Raidul nostru a început la 
Consiliul Municipal pentru 
Educație Fizică si Sport Bucu
rești Tovarășii Paul Novac 
Si Mihai Angbel. secretari ai 
consiliului. ne-au furnizat 
datele necesare O primă ob
servație : materialul res
pectiv a sosit la sediul consi
liului cu o neiustificată în
târziere (si nu este orimul caz 
de acest fel !). Trecind insă 
peste acest — să-i zicem — 
..start nefericit", oamenii au 

rul prețiosului trofeu. Nicolae 
Munteanu. portarul de netrecul 
din momentele-cheie ale Super- 
cupei mondiale Aplauze. îm
brățișări. felicitări, chipuri pe 
cara fericirea se străduie să 
alunge oboseala întrecerii. Car
ne! Penu. antrenorul portarilor, 
îsi îmbrățișează elevii. Cum e. 
Pcnule ? „Un rezultat extra

• învingătorii campionilor olimpici și 

mondiali s-au bucurat de o primire 

pe măsura marei lor performante

• Super-cupa mondială, aflată in brafele 

portarului Nicolae Munteanu, a fost 

salutată cu aplauze • Handbaliștii 

noștri sini fericiți pentru succesul reali

zat, hotărifi să se pregătească intens, cu 

dăruire, pentru podiumul de laLos Angeles

ordinar, de care nutuai băieții 
noștri sini in stare... Sper că 
la Jocurile Olimpice de anul 
viitor să se repete această si-
tuatie care, singulară. si-ar 
pierde din strălucire". îl ..cău
tăm" pe Nicolae Nedcf. an
trenorii principal, dar ni l-au.. 
atras reflectoarele lui Tudor 
Vomicu. venit să înregistreze 
pentru „Fotogramele" televiziu
nii. îl abordăm pe tânărul său co
lea Radu Voina. Cum a fost. 
Radule 7 „Cind se termina cu 
bine, lotul este minunat". „Spe
răm ca si generația noastră să 
se ridice la nivelul celor ore- 
cedente. iar la Olimpiada de 
Ia Los Angeles să fim la fel 
de buni — ne spune emoționat 
Nicolae Munteanu. Dar ce zic 
eu, mai buni, fiindcă mai a- 
vem mult de muncit". Obser
vați. succesul nu a întunecat 
rațiunea, și asta e cel mai de 
preț lucru. Jucătorii ne a- 
rată spre tânărul Dumitru 
Berbece. „Să stiti că toată lu
mea a luptat, dar Berbece a 
dat două eoluri hotăritoare in 
meciul cu U.R.S.S...". Obser-

Întele3 importanta acțiunii si 
au pornit imediat si cu nădej
de la muncă. Ca o orimă ac
țiune. întregul activ al Consi
liului Municipal pentru Edu
cație Fizică si Spori București 
a studiat materialul după care 
a urmat o largă ședință de 
instruire, la care au participat 
președinții consiliilor de sec
toare. precum si toti preșe
dinții de cluburi si de asocia
ții sportive din Capitală.

în continuare, prin grila 

vați, strălucirea unuia nu * 
întunecat prietenia, spiritul da 
colectivitate. Ce ne spune Du
mitra Berbece 7 „Noi, cei din 
noua generație, avem datoria 
să ne -"batem-, să stăm cu 
cinste alături de tovarășii noș
tri de lot cu mai multă ex
periență. Olimpiada bate la 
usă si mai avem alila de mun

cit... Dar Super-cupa mondială 
ne stimulează, ne-a dovedit că 
putem.. Observați, tinăra ge
nerație se consideră o rotită
în angrenaj, ceea ce e. de 
asemenea, bine.

încheiem reportajul adresîn- 
du-ne comandantului aeronavei, 
Gbeorghe Crainic, un pilot CU 
fata numai zimbet. de parcă 
nu ar fi condus trei ore avio
nul pe drumul cu nori și cu 
ceată. „Ce simțim noi. pilotit. 
cind avem Ia bord asemenea 
nasaeeri 7 O mindrie de ne- 
descris. Zburăm in aer ne a* 
ripile gloriei".

Mircea COSTEA

Selecționata masculină da 
handbal a României, cîstigă- 
toarea Super-cupei mondiale, 
a susținut la Diisseldorf un med 
demonstrativ cu echipa locală 
TURU. învingînd cu 33—28 
(16—13) Principalii realizatori 
ai Selecționatei au fost Va- 
silca. Petre (cile 5 eoluri). 
Roșea si Durău (cite 4).

consiliului întregul material a 
fost multiplicat si fiecare ac
tivist a primit sarcina de a ur
mări felul In care se antică in 
practică aceste instrucțiuni 
la un sector la un club mor- 
tiv sau la o mare asociație 
sportivă Dună aprecierile 
celor doi secretari acțiunea va 
intra abia acum în nlină des
fășurare în unele locuri totul 
aflîndu-se încă în stadiul ore- 
gătlrilor. Tocmai oentru acest 
motiv s-a hotărît ca în cu
tând întregul activ al consi-

(Contlnuare în pag. 2-3)



in cadrul „Daciadei**, la popice
A

ÎNTRECERI ATRACTIVE LA PLOIEȘTI Șl Tfî. MUREȘ
„CUPA ROMÂNIEI' $! ULTIMA

ETAPA SI’IZIONARJ
DA- 

ta a- 
popice 
oentre 

oopulaf

Competiția națională 
CIADA" programează 
ceste zile întreceri de 
deosebit de atractive 
cei care oractică acest
sport la nivel de Performantă 
Așțfel. la Ploiești și Ta. Mureș 
se reunesc campionii județelor, 
iuniori si seniori tete si bă
ieți. care se întrec in «emifi- 
•nalele campionatelor națio
nale Ia oerech;
Pe arena Voința 
ioacă 
lor din Sudul și Estul țării. Jar 
In sa!» Electromure» din 
Mures cei din ludetete 
Nordul si Vestul tării.

La dispute sint prezent! 
ca 30(> dt popicari orimii 
sati la- etapa iudeteană a 
oetitiei si următorii clasați din 
ludetele cu activitate divizlo- 

Mu- 
Ti- 
O-

U SPADA $1 SĂBII

nară, 
res. 
mis

campionatelor
si Individual 
din 

reprezentanții
Ploiesti 
luâete-

Tg 
din

cir- 
da- 

com-

cum «int Pvahova 
Maramureș Bihor 
Neamț H»»n»»rloar»

„DACIAOA“ MG IA A iV-a
i'lJrmar* din nap l)

tă hi inueax țarâ. in fuucție 
de condiții*- existente, deschi
derea ofic**Jâ a celej d* a 
IV-a ediții a „Daciadei" — «’ta
pa de iamă. Evenimentul, se 
înscrie printrfe acțiunile prio
ritare pentru întregul activ al. 
mișcării noastre sportive- în
cepe o nouă ediție a „Daciadei", 
care trebuie s* determine un 
non și viguros avînt al spor
tului românise, o nouă calitate 
în ioalr 
sportive 
aproba t° în cadrul 
Central*» dp 
ciadei" sînt 
îndeplinirea 
să ducă la eliminarea lipsurilor 
și neajunsurilor manifestate în 
întrecerile de vâră care se vor 
încheia peste cîteva zile Vre
mea este încă frumoasă- priel
nică organizării a numeroase 
competiții in aer liber și, chiar 
dacă unele par a fi specifice 
etapei de vară, ele vor trebui 
initiate, în continuare, în toa
te județele, la cotele de can
titate și calitate cerute de im
portantele valențe atribuite ma
rii competițr naționale, adas
tă adevărată .olimoiadâ • por
tului românesc" Firește, în 
paralel, sînt ași cinat* întrece
rile specifice etapei Oe iarnă, 
mai ales âtunci cînd timpul se 
va dovedi favorabil, dar impor
tant este ca. pretutindeni, .Da- 
ciada" să îndemne o activita
te non-stop. on»aniz—tA ea gri
jă și pasiune, peatr.i sănătatea 
și vigoarea a aame-
nfior muncii prulru d*^tinderr 
și petrecere-» nlicotă a limpo- 
lui iibrr. a eM-
tribuția ktx».-xw131 b»'w «««ewarea 
g.j Piiiif^r-^ -\£fi

domeniile mișcării
Măsurile rle.yoătute și 

Comisiei 
Organic—.w a „Da
mon ite ză asigure 
acestor deziderate.

i iu
de «3 
discute 
senioa-

1—8 la

ras-Severin. Harghita Arad 
fl municipiul București In 
cele douf localități s-at între
cut mai tata iuniorif 
nloarele, iar taceptad 
si oină simbătl îs' vor 
tnțîietatez seniorii si 
rele.

Ciștigătorii locurilor
perechi si 1—12 la Individual 
de la Ploiești si Tg. Mures, 
orecum si maeștrii emerit! ai 
sportului si maeștrii interna
ționali vor participa la dis- 
outele finale pentru titlu
rile de campioni naționali si 
ai ..Daciadei* programate luna 
viitoare In zilele de 13—17, 
la Cîmpina, prllei cu eare va 
tatra în circuitul activității 
de performantă noua si Moder
na arenă automatizată da la 
Casa stiintei si culturii lin 
cunoscuta localitate praho
veana

$riRi r>jj\
e taatâcv-l truzuasi ar.: s** 

aoasitrâ voc parti eipa crorrf*
lunâ U tntreced peste fcota.-e 
Astfel, la «CLrsitixJ săptâmlpti >r» 
curs, Cristina ^evesele*x>n, Ma- 
ricica CulicA, Rodica Fto fi 
Claud iu Haidu vor urca pe bloc- 
Jtarturi la un o'^ncurs organizat 
la Magdeburg, tn R- D G*rwi- 
n.ă_ Sâptăjnîna viitoare, us Crup 
de tineri sportivi vor tl wj<tu 
la o altă compot Lila, fc -rara- 
localitaiA. 'iar * a*-iectiao* 
bucurcs^a nă va lua parte la 
ConaiTRiii c*ani*atoJnr
”T-rncr a/»i^

• Dup.S pAtru turnee to •*- 
pVsnatiiJ de polo TU vizi» ’
«erip j (reamintim. £**T*»* 

țn f-o>>?-uajHe tru*—■

De azi pînă duminică

DupJ ce săptămlnv 
ambele florete și-a« 
nat cîștigătort 
trofeu individua’ 
niei", precum si 
pioane naționale 

este rîndui spadasinî- 
să intre ta

LA RAPID A ÎNCEPUT

ECHIPEI FEMININE

trecut’ 
desero- 

prestigiosulu' 
„Cups Româ- 
echlpele cam- 
De anul 1983

acum 
lor si sabreriloi 
întrecere

Astfel azi vor evolua (tace- 
ptnd de la ora 8) pe plainșd» 
sălii Floreasca din 
spadasinii In cadrul _____
României", miine urmind, in 
aceeași competiție. «abrerii. 
Iar limbată si duminică, odată 
cu disputarea ultimei 
LQ-a) a Diviziilor 
-A" i .B- zâ V 
ecfiinel» campioane 
eare oromovează sau 
4eaz5 la aceste două

NATATIE

Dani cucerire! titlului 
campioană națională (1978).

Capitală
..Cupe;

etape (a 
naționale 

cunoscute 
d cele 
retrogra- 
arme.

de 
e- 

chins feminin? de basche.' Ra
pid București a „căzut" 
ierarhia 
zis „B* 
în „A", 
rolueze 
cund 
numeroase, dar noi 
că _________  ____  ..
stituir renunțarea de 
multă vreme la creșterea 
mentelor de perspectivă 
pepiniera proprie, asa cum 
oetrecea cu ani în urmă, 
din «ectia de baschet a clubu
lui feroviar promovau (pînă la 
nivel de Divizie „A” si chiar 
de lot national) Simona Poe- 
aaru. Doina Vasilescu. Corne
lia Gheorghe. Erika Brekner. 
iar din generația ceva mai re
centă 
fania I 
dulea 
Roate 
merită 
renez) 
venise, intr-o 
oeniniera a 
vot, printre 
Giulesti ca 
tunse in reprezentativa Româ
niei afiindu-se Bogdana 
ronescu. Rodica Goian c 
ua Prăzaru-Mate.

Dar anii s-au scurs, iar 
conducerea rabsectiei ie 
nicare s-au oerindat antrenori 
cărora outin le-a casat de bu
nul mers al treburilor Car di
riguitorii de atunci ai dubului 
i-au acceotat deși au fost se
sizați de cele ee se oetrec). a- 
tiulind orintr-o comoditate 
condamnabilă o tradiție 
ât de veche si frumoasă 
atiî de utilă haschetului

a „căzut" în 
valorică pînă în Divi- 
(1931) apoi a revenii 

pentru ca acuns să e- 
din nou în esalonu! se- 
Cauzele regresului sita 

apreciem 
principalul motiT ÎI cod- 

mal 
ele-

Ib 
re 

cînd

Gabriela Nicola. 
Basarabia. Georgeta 
si regretata Lniza 
ridicate de maestra 

a sportului Eva 
Mai mult. Rapidul 

perioadă, o reală 
jucâtoarelor-pi- 

cele venite ta 
Începătoare si a-

Ste- 
Pre-
Tal

Fe- 
de-

Dia- 
Doi-

la 
hi-

pe 
oe

MECIUL DE RUGBY ROMÂNIA - ȚARA GALILOR
(Urmare din peg 1}

maturi, dar gindul e unul un
gur : ..De s-ar putea» &ă s»»er«- 
oă mai renede 1 știi» dacă 
vom bale, dar e sigur eă NP 
VOM RATE, eu leșie forțele 
pentru o victorie româneas
că !" In schimb. Adrian Le, 
gu. evnstănteanuL Ma
rian A Idea. .4inanwr.—t -t -1 e 
dau oe glumă, redevenind *r- 
rios: doar cînd cineva trena
tă numele lui Ackerwsao sau 
Rutier Se abțin de Ia vorbe, 
orimul face, cu două .leaete 
un semn știut. _V"-ul vie- 
toriei Observîndu-L Vxsit- 
Ion. ■ «nul celor _tm oosturî- 
rfundas cîmbătă). zimbeste »’

ragea. împreună cu „probabi
lii" Marin Mot. Slelian Po- 
dâresen. Gheorghe Vărzaru. 
Florin Măeăneată. Aurel Dinu, 
sau Dobre Petre-Dorobanțu se 
angaiează fără rabat la e- 
fort chiar dacă nu vor intra 
ta teren cel Dutin din minutul 
inaugural In colectivul rug- 
bystiior tricolori, zicala „toți 
centru unul si unul Dentrn 
«•ti* — nu-i vorbă-n vint..

Acum patru ani, la Cardiff. 
Tara Galilor ciștiga cu 13—12. 
Chiar tafrimâ naționala Româ- 

aplauze la -scenă 
aprecieri unanime 
Atunci, pe

anul echipei a fost 
Dumitru. căruia 

i-a acordat, fără

orL

Arms

SELECltA IIHERILOR CU GABARI1 MARE Șl CALITÂfl PENTRU PERFORMANȚA DEMAREAZĂ GREU 
St eafităk deosebite ?“ : „A* profesoarei Bucur care,
aurii despre această ar pa ne. se-a dat un răspuns i
dar au știa ahaic precis Ne ția ootimist : „Ca fos
ut priaali aici ■■ tel de te- 
stTBctîaai. »i*i se.bale și a»ei

Pâriririd texîteKiui Sectoru- 
unde se află liceul 

Gheergbe Lazâr am ajuna la 
de turematică-flzică 

„NicoLi, Bălrescu". din Sec
torul 1 In incinta eomnlexu- 
kn sportiv se afla un gruj. 
sumeres iz rieri s: eleve
care tacau baschet sub în
drumarea fastei internau-zale 
Adriana noresca-Bocar (biae- 
urte-er interna;acnalâ la bas
chet). acum nrefesoari de e- 
dixatie fizică la liceul respec
tiv. Jie bucură că aț. râmai 
es pasianea jocului de basrhei 
ti. avind această specialitate. 
tuMea eeuviuși că declanșarea 
acțiuni. de depistare a "ti 
șamitor- r-a uobtlizat și ma. 
■oii ia descoperirea ele»rate
lor de rare si acest sport are 
multo nevoie-, ae-am

La Sectorul 2 : O._ MARE NECUNOSCUTA ‘

([Irwar, J.» l)
____ I _____

Țiului «a ur-i» la • 
de eontroJ IndrvouLrr o«stH

to URRIS : SE
Abia Întors» Ce U» o aedm^ 

la „rector”. Marian Ctuțulescu, 
președintele asociație» sportive 
URBIS. discuta cu secretarul 
acesteia, fostul baschetbalistele 
performanță Sever Osaeencu, 
problema popularizării acțiunii. 
„Miine va fi gata afișul' ~ 
ma cel de a! doile.e 
macat greoi — ne 
chis. M. Chițulescu 
acționa serios, luni 
avem primul set 
dividuale. Acțiunea 
tă și o asociație ca a noastră, 
cu 6 000 de cotizanti, cu un e- 
vantai larg de discipline prac
ticate, eu o frumoasă bază ma
terială și cu activitate non-stop 
nu poate s-o privească decît cu 
simț de răspundere. De fapt, 
ne-am preocupat permanent de 
selecționarea elementelor tinere, 
co gabarit, așa cum o dovedesc 
uncie rezultate concrete, ca de 
pildă promovarea foarte recen
tă a lui Mircea Dumitrescu, un 
băiat de 16 ani, (nalt de 1,87 m, 
in echipa de baschet a asocia-

In două licee : „NU

afir-
Am de- 

spune des- 
— dar vom 
urmind să 
de fișe in- 
e bine veni -

pci. din eșalonai second. Flo
rian Volcinstdii — IC ani, IX 
m sau Bogdan Orâșanu — L*» 
m la aceeași vjrstă — vor fare 
«1 ei rărind un pas asemănă
tor. Ce siguranță muiți alți ti
neri vor păși spre performanță 
acum, cînd vest investiga oa 
bogat și divers material oman"

Bază de seîecțte există. Atât 
tn întreprinderea IREMOAS, eft 
și la Liceul industrial 7 (din 
imediata apropiere), cu cafle co
laborarea e veche, ba chiar la 
nivelul Întregii platforme in
dustriale din „Militari”, AS 
URBIS fiind cea mai mare dir. 
zonă, cu secții de nivel olimpic 
și republican. Un colectiv mun
citoresc harnic, o conducere 6e 
întreprindere care îndrăgește ă 
sprijină sportul, vor să fie ș 
de această dată, în Importanta 
acțiune patriotică pe plan na
țional, în rîndu! fruntașilor. 
,Să ținem mereu steagul sus 
și ta producție, și în activita- 

o

Lkeu!

iden- 
le-arr.

adresat

s! să îndrume cate- 
educație fizică ale 
despre ămpo-rtanta

tea sportivă !“, o dorință, 
promisiune,

ȘTIM NIMIC PRECIS’
Liceul „Gheorghe Lazăr" 

este o unitate cu o veche si 
puternică tradiție sportivă. 
Ne-am convins că tradiția este 
continuată eonstattad, de pfi- 
dă. că devii si elevele liceu
lui iau parte la un campionat 
de baschet tater-claae, eu • 
participare numeroasă, precum

Si la alte Întreceri organizate 
de catedra de educația fizică 
Cu attt mai mare ne-a lost 
uimirea auzind răspunsul pro
fesoarei Elvira Stmioneseu, 
fefa catedra!, riad an tatre- 
bat-o .M e-c tatreprlno te 
domeniul anțlimll <■ degustare 
*■ tfemeafator o» catacH awre

La Consfliui de educație fi 
zică si «port din Sectorul î 
al Capitalei acțiunea ta uns 
arte practic necunoscută • Se 
știe doar faptul că este vorba 
«despre aiște fise ce 
«ompletate*, ia- totul 
rag. Incit detaliile — 
țapi constituie esența 
armează că fie aduse _ _
aoștințj activiștilor le aid 
Jn._ avanpremiera raidului to- 
taeprine *n> purtat o Cacutta 
telefonică ea președinte* 
e.E.F-3- Rade Danei» »Pro 
Stern» este cunoscută — ae-e 
coor Xedocutond — U v*

trebuie 
atfl *■ 
care te 
— stas 
li 

le

solicitat! detalii to 
Uarilena Chioveano- 
principal*.
sportivă

Marilena 
lestul» date 
itletismului 
despre topii GA

KOpuir Sâ 
varăsei 
tastructoi

Ca fostă 
oanță 
letino 
tneniuf 
«iritatei 
M 13 ani) cu calități «ntropo- 
«îetrice leosebite (care, nu nt 
îndoim. II vor fi folositoare). 
• Cunoașteți regulamentul e- 
laborat de C.N.E.F.S. cu Pri
viri le srganizaret actlunF 
■aționalt pentri depistarea tr 
■or «lemenio co gabar? 
tuare.- ? — a fost prima noae-

de perfor- 
Cbioveana

(din do
ta excio 

U

miniri rapidisil (si nu numai 
lui).

Tîrziu — dar nu prea tfrzis 
— secția de baschet a clubulu 
sportiv 
membri 
activi : 
ședințe 
Teodor Cărbunari 
jedinti. 
taro 
chinei), Romt Lepădat — 
membri a trecut la reorgani
zarea întregii activități a bas
chetului* feminiz fefoviar t» 
orimul rind a subsectiei de Ju
nioare. la conducerea căreia « 
fost numit antrenorul emeri! 
ălgismund Ferencz. aiutat de 
Instructoarea Elena Farcas 
Nu intrăm în amănunte asu- 
Dra celor întreprinse de repu
tatul antrenor. Cert este 
că în momentul de fată 
subsectia respectivă fac 
te 20 de junioare născute 
1967—1968 si 30 de junioare 
născute ta 1969—1970 și că por
țile selecției 
sproaoe zilnic 
intre orele 7 si 
vineri Intre 15 
taeierea unui 
iunioarelor 
am 
«entă si aceea mofivată). 
întrebat oe orof. Ferencz 
se simte în postura de antre- 

minibaschetbaliste 
după ce^,

decenii s-a 
echipei de 
titluri de camnioană 
in

Si a 
(cu

Rapid. din ai eăre- 
îi amintim pe cei ma> 
Petre Avram — pre- 

Teodor Constând» 
vicepre- 

Simonr Poenaru-Ro- 
(fostă camponentă a e- 

Romti

insă 
din 

Dar
in

sînt deschise 
(marți si ioi 

9. miercuri fi 
si 17). La tn- 
antrenament al

..mici" (la 
înregistrat o singură

nor de 
fanioare. 
două 
„cîrma" 
(cu sânte 
națională 
oectivâ) 
României 
performante 
europene : 1
1934 și 1968).

— Am fost 
ta început, dar 
foarte repede, 
crez eu deosebită plăcere

eare 
ab- 

1-am 
■un

foste 
Rom 
Andr 
foste 
îzbic 
Bidu 
renti 
m). 
ml s 
1,77

Si 
de
ia

timp 
aflat 
senioare

reva 
iucăt 
basci 
voie.

perioada res- 
reorezeițtativei 

cele mai bune 
la campionatele 

locul 4 în 1962.

outin 
m-am___
iar acum

stingher 
acomodat 

lu-
Cll

»un< 
fi da 
toti i 
căror 
căuta 
ci m 
ne d 
?ăsit- 
tion?

DIVIZIA „A" LA HOC
GALATI. 9 (prin telefon). 

In turul secund al ceiei de a 
doua gruDe valorice la hochei 
□e gheată s-au mai consu
mat trei oartide. Lotul de 18 
ani a învins detașat De Meta
lul RădâuțL CU 12—3 (1—1.
2—2. 9—0). Asa cum arată 
scorurile parțiale. egalitatea 
s-a menținut Dină în reori- 
za a treia, care a fost Ia dis
creția tinerilor din lot Au 
înscris : Gliga 3. Daia 2. Csa- 
ta 2. Antal 2. Erog si Herlea, 
respectiv Chiprianov. Buzuc si 
Bandas.

A.S.E. Sportul studențesc 
Bnt. — Tîrnava Odorheiu Se
cuiesc 5—5 (2—2. 2—1. ' 1—2).
Partida a fost marcată de foar
te multe durități, sancționate 
cu eliminări de 55 de minute 
(A.S.E.) si 16 minute (Tîrna
va). Marcatori : Parasehivoiu

trâ întrebare. Nu se știe că a 
fost elaborat un asemenea re
gulament, nu se știe cine 
cum trebuie să acționeze, nu 
se cunosc datele limită cină, la 
nivelul sectorului, trebuie în
cheiată acțiunea. Un singur lu
cru exact (dacă se poate spune 
ața) ne-a fost precizat : au fost 
multiplicate cîtcva fise perso
nale „Cînd ao fost gata, ne 
spune tovarășa Chioveanu. 
le-am trimis la Consiliul muni
cipal pentru educație 
sport".

Și

fizică 9

acțiu-
Firește, am fi avut de pus

multe întrebări, dar nu in
structorului nrincipal, ci jure-
ședintehii C.E.F.S. al 
lui 2. Am fi vrut să 
a-t întreprins în 
popularizării acțiunii, a! 
eerii în revistă a tuturor 
rilor din unități școlare, 
ateliere. Și ne-a, mai fi 
resat dacă s-an tăcut 
mări, dacă a avut Ioc 
• singură acțiune 
completată macat 
tonală.. Dar cum 
oesti să abordezi 
probleme- ? Ieri, la 
sulul, o brigadă de
»l control a C.M.E.F.S. Bucu
rești urma să discute chiar 
'.a sediul Consiliului de educa
ție fizică si sport al sectorului 
rezultatele acțiunii întreprins» 
oentru îmbunătățirea general’ 
a activității Un prilej — caro 
nu va fi scăpat, orobabi! — 
pentru ca si această importa» 
tă problemă a depistării tine
rii,?» cu gabarit să 
fit declanșată

Sectorn- 
știm ce 

domeniul 
tre- 

tine- 
secții. 
inte- 

progra- 
măcai 

dacă a fosi 
o fiș.ă per- 

să Indrăz- 
isemenei 

ara prîn- 
Indrumare

fie Jn sflr-

realizat do
Un GA-

3aid
Călin ANTONESCU, 
VRILESCU. Gee RAEȚCHI, Do 
mitra STĂNCULESCU

2. C.
nectiv 
Laszli

IM
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MIE 
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poate 
eînd 

le care

ronescu.
Prăza- 

Ipășiseră 
Bnniora-

irecizați

0.3—1, 
lăescu. 
ipectiv 
Hemac

echipe 
Diviziei 
promo- 

tenioare 
lin anul 

in 1985, 
[ehetba- 
tiv de 
lompeti-

I (năs- 
0. fiica

Irina 
ktihaela 

fiica 
hlofteia 
nișoara 
I). Flo-

r ooaie 
ei de 

rtnl si 
i de a 
i nnul.
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In preajma unor noi mari examene

UMĂR LA UMĂR, PENTRU SPRINTUL FINAL BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL

rin te- 
partidă . 
putată 
Com- 

luc-Di- 
opusâ 

Dy- 
iceastă 
»u ac- 
|n pă- 
I clape.

(2-1, 
marcat

I
I
I
I

Poate că 
s acumulat 
o serie de

Acum un __  .....
Unitersitatee Craiova 
formanță de răsunet ... _________ ___
rcntinei echipă ia care jucau patru cam
pioni mondiali — Antognoni, Graziani, Pa- 
warefa BertonL Apoi s început o tdevi- 
rati cursă de urmărire intre echipa națio
nală ți Universitatea Craiova, pentru ea 
•cum si sprintere ft Dinamo.

niciodată fotbalul românesc 
intr-e 

rezultate 
an, spre

perinadă 
atit de 

sfîrțitul 
realiza 
prin

atit de scurtă 
spectaculoase 

lui septembrie 
o primi pr

eliminarea Fio-

— De-a lungul a xnumai 400 de zile, fot
balul românesc ■ realizat citeva rezultata 
deosebit de frumoase

Dar, fotbaliștii noștri știu foarte bine că 
toate aceste rezultate pot râm ine doar fru
moase amintiri izolate dacă nu vor primi 
girul împlinirii

Frumoasele rezultate ale echipei naționale 
au stimulat pînă Intr-atit reveriile suporte
rilor, incit ei ard de nerăbdare să vadă echi-' 
pa naționali la Paris, în turneul final Iar 
daci suporterii echipei craiovene manifestă 
o formă de reflux, după partidele eu Haj- 
duk, ei se pregătesc 
..campania viitoare".

Frumoasele rezultate 
tie fără precedent, au 
sprint final la fel de

de pe acum pentru

din ultimul an, se- 
acum nevoie de un 
spectaculos:

Eliminarea

Eliminarea

Florentinei I

lui Bordeaux I

Acel 0—0 de la Florența, al naționalei. In 
premieră !

Acel 1—0 cu Italia, tot în premieră !

1—0 cu Suedia, 
mi eră !

la Stockholm., a treia pre-

Kaiserslautern, ante-copie 
fost o nouă premieră a- 
a unei 

nane după ce tot Craiova învinsese in pre
mieră engleză la Leeds l) 

In categoria rezultatelor 
tem cita ți dubla remiză cu Benfica, la fel 
ea ți „victoria" cu Hajduir.

In sfîrșit, să subliniem, incă o dată, _re- 
eenta eliminare - . — . .
Dinamo, performanță pe care o considerăm, 
in continuare cea mai spectaculoasă dublă 
manșă din istoria echipelor noastre de club 
prin angajamentul aproape fără precedent, 
prin dramatismul celor 180 de minute ri 
prin răsunetul general.

Aceste rezultate spun foarte mult despre 
/forturile 
aoastre. _ . .
rntr-un fel, o premieră.
cele fapte puncte din opt ale naționalei cu 
Italia, campioană mondială, fi cu Suedia, 
iar acum, eliminarea campioanei Europei, 
Hamburg, de către Dinamo.

Se simte, 
tn 
tru, __
(doar) calificarea in Mexic, 10 
4—5 in „el grupo de la muerte".

Eliminarea lui 
la Hamburg. (A 
eeastă eliminare echipe vest-ger-

remarcabile pu-

cu HajduEf

a fui Hamburg, de către

de autodepâșire ale echipelor 
De fapt, toate performanțele tint, 

„Seria Craiovei“,

deci, un „umăr la umăr" pen- 
scoatcrea la lumină a soccerului nos- 

care a rămas, de aproape li ani, eu 
Si cu acel

CLASAMENTELE U. E. F. A

Acest sprint înseamnă :

CALIFICAREA PENTRU PARIS...,

Intrarea dinamoviștilor in semifinalele 
C.C.E., care ar fi o nouă premieră — la ni
velul Cupei campionilor — deoarece pre
zenta în sferturi are un precedent, acum 
doi ani, tind Universitatea Craiova a jucat 
eu Bayern, 
trebui să 
sale, al cărei corecordman este, deocamdată, 
eternul rival, Universitatea Craiova.

Fotbalul nostru se află deci în preajma 
ceiui mai important efort al său.

Este vorba, în primul rind, de Limassol 
Bratislava, examenul celor trei puncte. 

am mai spus-o — recor- 
de forța 

adversarilor din actuala grună

Cu alte cuvinte, Dinamo va 
încerce doborirea performantei

care ar doborî 
dul Guadalaiarei, finind seama 
superioară a 
de calificare.

Este vorba, 
lui Dinamo, 
numele adversarului, un adversar de marcă 
(oricum), un adversar care, ca ți in cazul 
primilor opt de la Wimbledon sau Flu

shing Meadows", este unul mai bun deeît 
celălalt.

Aceste două sprinturi se condiționează, 
după structura spiritului de echipă. 7n 
preajma marelui meci de la Hamburg era 
limpede că așteptata calificare „va da aripi 
echipei naționale". Acum e rîndul tricolo
rilor. Vrem să credem că aceste eforturi 
In oglindă" vor fi fructuoase pentru am

bele părți — deși părți e impropriu spus. 
Pentru că tricourile, indiferent de culoare, 
sini, toate, ale României.

in al doilea rînd, de sprintul 
care așteaptă, la 9 decembrie,

loan CHIRILA

LA SFIRȘITUL ACESTEI SĂPTĂMÎNI
Acest sfîrșit de 

ne oferă un 
fotbalistic 
detașează, firește, partida 
Ia Limassol de sîmbălă. dintre 
primele reprezentative ale Ci
prului și României, în cadrul 
preliminariilor campionatului 
european. Meciul va începe la 
ora 15.

Vineri. în avanpremieră, 
ehipele 
ni ei si 
Buzău, 
grupei 
natului 
matiilor

bogat
internațional.

săptămînă 
program 

Se 
de

ia Stara
Cupei 
va susține 

echipa locală

e- 
de tineret ale Româ- 
Ciprului vor evolua la 
de Ia ora 15, în cadrul 
preliminare a campio- 
european rezervat for- 

de tineret.

Sîmbălă 
în cadrul 
F.C. Argeș 
retur cu 
Reamintim că in prima 
dă, disputată la Pit.ști. 

învins cu 4—2. 
Ia Cîmpina.

juniori 
pentru 

european va 
joc amical 

similară a U.R.S.S. 
va începe la ora

șenii au
Vineri, 

națională de 
se pregătește 
natul 
tr-un 
tiva 
tida
Duminică, aceleași echipe 
susține revanșa intr-un 
care se va disputa Ia 
peni, de la ora 12.

Zăgora,
Balcanice, 

partida 
Beroe. 
parti- 
arge-

echipa
II, care 
campio- 

întîlni în- 
reprezenta- 

Par- 
14,30. 

vor 
ioc 

Plo-

ACUPUNCTURA ÎN SPRIJINUL

RECUPERĂRII JUCĂTORILOR
...Duminică, zi fără fotbal. 

In curtea clubului Sportul stu
dențesc, Majaru si Turcu, de 
la Steaua. Nemteanu 
Dinamo... La cabinetul 
cal al studenților din 
la doctorul Florin 
medicul Sportului studențesc, 
al tuturor fotbaliștilor care ii 
solicită. Acupunctura practicată 
de acest medic pasionat de fot
bal i-a pus ne Dicioare in timp 
record pe Tilihoi, Lung, 
mescu, 
tea s-a 
primul 
pentru

de la 
medi- 
Regie. 

Brătilă,

Iri-
Ungureamt, Hagi. Ves- 
răspîndit si. acum, la 
cabinet metodologic 

inițierea si practica a- 
cupuncturii. care tine de 
talul Municipal si se află 
cadru] clubului Sportul 
dentesc, vin fotbaliști din 
tă tara. Au venit 
Tg. Mures. Marica 
iești. Gașpar de 
Cărpinișan de la 
venit si rapidistul 
tre. au venit si vin atîtia al-

ții. „Acupunctura scurtează cu 
cel puțin 40 la sută timpul de 
vindecare. precizează doctorul 
Florin Brătilă — ceea ce este 
foarte important in fotbal. A- 
tît pentru recuperare și refa
cere, cît și pentru revenirea 
rapidă Ia forma sportivă nece
sarei. Numai că eu nu lucrez 
de unul singur, ci în strînsă. 
colaborare cu medicii de 
cluburi, cu antrenorii si...

Pentru că primul

la 
iu

nie-

Spi- 
în 

stu- 
toa- 

Jenei de la 
de la Plo- 
la Brăila. 
Timisoara, a 
Petre Pe-

OGLINDA A OFENSIVEI ECHIPELOR NOASTRE
• In luitdbii Ide 8 în ediția 1062/83 • Punctaj record In seronui trecut cu contribuția majora a Lui vei m ! a 111

A sosit vremea prezentării cla
samentelor U.E.F.A. Știm Câ 
mulți cititori erau nerăbdători 
să le cunoască — dovadă sînt 
scrisorile numeroase sosite la re
dacție privind acest subiect. Dar 
le publicăm acum pe de o parte 
pentru că forul european le-a 
omologat zilele trecute, iar pe de 
alta pentru -că a intervenit un 
răgaz pînă la primăvară, în pro
gramul european al echipelor 
noastre.

Vă reamintim că U.E.F.A. în
tocmește două clasamente, unul 
al sezonului expirat și altui în- 
sumînd situația ultimelor cinci 
sezoane, nostul primului este să

Craiova (11 punuc la activ) se

fizici, antrenori, medici, sportivi frun-
bnsilUlor de educație fizică șl sport ju- 
rășeneștl, din cluburi și asociații spor-

din cercetareaent cu ultimele noutăți 
portului mondial ? 
ți asupra noilor metode 
rtive 7

evoluția teoriei și practicii educației
velul copiilor, școlarilor, juniorilor, pe

și mijloace de

PEN- 
37—39, COd 
poate abona 
informare șt 
„Buletin in

to 
.Hand

ă CENTRULUI DE CERCETĂRI
L ȘI SPORT (bd. Muncii 
[.13 sau 20.70.40/74), care vă 
set de 40 de publicații de 
„Sport de performanță", 
popii și juniori®, „Educația fizică 
bal", „Caiac-canoe", „Canotaj", „r 
I masă", „Aspecte noi în medicina per.

Procurai: din time 
bilete eu numere
le dv preferate I

FIECARE VA
RIANTA JUCA
TA — O POSIBI
LITATE DE A 
OBȚINE : • au
toturisme „Dacia 
1300“ • mari
iunie de bani va
riabile si fixe • 
• excursii peste 
hotare 3ILETB- 
LE DE 2f LEI 
VARIANTA AU 
DREPT DE PAR
TICIPARE LA 
TOATE EXTRA

GERILE .■

Agențiile Lotc- 
Vronospart vă sta» 
la dispoziție Pin* 
simbătă 12 noiem
brie ac. Inclusiv.

dea o imagine a comportării e- 
cliipelor unei federații naționale 
de-a Lungul unui sezon în toate 
cele trei cupe. Scopul „clasamen
tului cel mare" (adiționarea punc
tajului din ultimele cinci ediții, 
pe toate cele trei fronturi) este 
acela de a stabili numărul de 
echipe ce revine fiecărei federa
ții in Cupa U.E.F.A. Forul euro
pean a ales acest „Verdict al ci
frelor** spre a înlătura discuțiile 
și, probabil, inevitabilele nemul
țumiri provocate de alte criterii 
mai subiectiv®.

Clasamentul unui sezon se al
cătuiește astfel : se acordă re
prezentantelor celor 32 de fede
rații din Europa (două federații 
nu apar în clasamente, Tara Ga
lilor șl Lichtenstein, deoarece nu 
au campionate naționale șl, deci, 
nici reprezentante în cupele con
tinentale) pentru toate jocurile 
din cele trei întreceri europene 
cîte 2 puncte pentru victorie, 1 
punct pentru rezultat de egalitate 
(menționăm că se socotesc re
zultatele de la sfîrșitul a 90 sau 
120 de minute șl nu după 
executarea, eventuală, a lovituri
lor de pedeapsă). Echipele care 
au ajuns în sferturile de finală, 
ta semifinalele sau în finala 
vreuneia dintre cele trei cupe 
primesc, suplimentar, cîte 1 
punct Totalul punctelor obținute 
se împarte la numărul echipelor 
reprezentînd țara respectivă și 
se obține media care apare In 
clasament.

Excelenta recoltă a ediției 1982/ 
83. în sezonul trecut, reprezen
tantele noastre au reușit notabila 
performanță de a acumula 23 de 
puncte. Acest total împărțit Ia 4. 
numărul formațiilor care au re
prezentat România în trecuta e- 
diție, duce la media de 5,750 
(prezentăm clasamentele cu me
dii de cîte trei zecimale, conform 
prezentării lor de către U.E.F.A.) 
Cu aceste cifre, țara noastră o- 
cupă un frumos Ioc 8 în bilanțul 
sezonului 1982/83 așa cum vă pu
teți convinge parcurgînd elasa 
mentnl care urmează.

Cele 23 de puncte au fost rea 
Uzate de : Universitatea Craiov? 
14 (craiovenîî au beneficiat și de

2 puncte bonificație pentru intra
rea in sferturile și semifinalele 
Cupei U.E.F.A.), Dinamo și Cor- 
vinul cite 4 și F.C. Bala Mare 1 
punct. z

și iată acum clasamentul edi
ției 1982/83 :
1. Scoția
2. R.F. Germania
3. Portugalia
4. Belgia
5. Spania
6. Italia
7. Cehoslovacia
8. ROMÂNIA
9. Polonia 

Iugoslavia
11. Franța
12. U.R.S.S.
13. Austria 

Elveția
15. Anglia
16. Ungaria 

Suedia
18. Bulgaria 

Grecia 
Olanda 
Turcia

22. R.D. Germani
23. Finlanda 

Irlanda 
Norvegia

’6. Albania
27. Cipru 

Danemarca
29. Irl. Nord
30. Islanda 

Luxemburg 
Malta

în pluto-Consolidare puternică
nul cu cîte două echipe în Cupa 
U.E.F.A. ,,Clasamentul cel mare" 
reprezintă totalul mediilor pe ul- 

. timele cinci ediții : 1978/79—1982/
83. Pe baza lui, cum mai arătam 
se face participarea la Cupa 
U.E.F.A., .astfel : locurile 1—3 dau 
dreptul Ia cîte PATRU echipe în 
această competițe ; locurile 4—% 
permit înscrierea a cîte TREI re
prezentante *, locurile 9—21 asi
gură cîte DOUA locuri In Cupa 
U.E.F.A. ; în fine, locurile 22—32 
repartizează cîte O ECHIPA ocu
pantelor. Trebuie să mai preci
zăm că actualul clasament stabi
lește participarea pentru 
1984/85 deoarece

ediția
există țări unde

campionatul 
mă vara-toamna 
necesar ca punctajul 
zinte o situație egală pentru toate 
federațiile. Deci, clasamentul care 
urmează fixează locurile în Cupa 
U.E.F.A. pentru ediția care va 
începe în toamna anului viitor. 
Observăm și aici o îmbunătățire 
evidentă a poziției țării noastre, 
ca urmare a punctajului exce
lent realizat în ediția 1982/83.

Iată acum și „clasamentul cel 
mar 2“.

organizează pn- 
și, atunci, este 

să repre-

1. R.F. Germania 54,118
2. Spania 34,999
3. Anglia 34.286
4. Iugoslavia • 29,550
5. Belgia 29,218
6. Scoția 29,000
7. Cehoslovacia 27,050
8. Franța 26,450
9. Portugalia 26,250
10. Olanda 24,966

11. Italia 24,549
12. U.R.S.S. 23,666
13. R.D. Germană 23,500
14. Elveția 21,750
15. Suedia 20,500
16. ROMANIA 20,000
17. Bulgaria 16,700
18. Ungaria 15,500
19. Polonia 15,250
20. Danemarca 13,749
21. Austria 12,000
22. Grecia 10,500
23. Irlanda 9,665
24. Albania 7.000
25. Norvegia 6,249
26. Turcia 5,333
27. Cipru 5.332
28. Irl. Nord 4.665
29. Finlanda 3.832
30. Luxemburg 3,666
31. Islanda 2.998
32. Malta 2,665

In privința punctajului din edi
ția actuală, punctaj care va fi 
luat în considerație, la clasamen
tul general, pentru ediția 1985/86 
a Cupei U.E.F.A., formațiile noas
tre au adunat pînă acum 10 
puncte (Dinamo 7, inclusiv boni
ficația pentru intrarea în sfertu
rile C.C.E., Universitatea Craiova 
2, Sportul studențesc 1). Media 
ar fi 3,333 dar ea poate fi îmbu
nătățită prin speratele perfor
manțe din primăvară ale dina- 
moviștilor.

că tor ii.
die al fotbalistului este jucă
torul însusî. el fiind

• trebuie să se ajute î 
re și în reiilulai'izare. 
tot el, jucătorul.
fie primul care să 
orice problemă medicală, 
tru c.5 depistată si tratată 
timp poate 
grave".

Multi se 
aria în care 
tura. Medicul Sportului 
dentesc ne arată 
comunicările de la 
național de 
la 
’82. 
tisme, 
deri musculare 
mente si „suprasolicitarea psi- 
hofizică, stressul". ceea ce ni 
se parte foarte important pen
tru medicina sportivă, pentru 
fotbal în special. Florin Bră
tilă, a reușit să rezolve prin 
acupunctura multe din proble
mele de sănătate ale jucători
lor. Este una dintre bucuriile 
acestui pasionat al fotbalului, 
acestui prieten al tuturor fot
baliștilor, 
de oraș, 
răspunde 
licitărilor 
dlcilor i 
Baia Mare.

' orașe.

cel care 
în refacc- 

Cum 
trebuie să 

semnaleze 
pen- 

la 
evita accidentări

întreabă care este 
operează acupunc- 

i stu- 
un tom cu 

Congresul 
de 

din vara lui 
lîngă truama- 
entorsc. întin- 
sau de liga-

acununitură
Teehirahiol

Citim, pe
pe lingă

a

indiferent de i 
de divizie si 

cu promptitudine 
cluburilor, ale 

acestora. din 
Tasî‘ A. Tii';

club, 
care 

! SC- 
rrre- 

Bacău. 
si alte

Mirceo M. IOMESCU

ȘTIRI
• PETROLUL PLOIEȘTI — 

“ ARGEȘ 1—2 (1—1). Au în- 
Dumitrache II 

pentru ploieșteni, respectiv 
tmin. 15 si 76)

F. C. 
scris :
ceanu
tea, coresp.).

(■niin. 24)
Moi- 

(A. tris-

• PRECIZIA SAlU.l. 
VINUL HUNEDOARA 1- 
Au marcat : Cojocaru 
pentru Corvinul 
43 din 11 ml 
(V. Secăreanu,

— COIt- 
l—l (1-1). 

(min. 22) 
Si Aronică (min. 
de Ia localnici, 
coresp.).

NOU
TL’LCEA.

Delta Tul cea are 
zile la conducerea 
nou antrenor, oe

ANTRENOR LA
Divizionara 

de cite- 
tehnică 

Dumitru
C. Ar-

• UN
DELTA
„B
va
Un
Ștefan, fost jucător Ia F. 
geș și Prognesul-Vulcan.

Eftimie JONESCU

• SELECȚIE PENTRU U.E.F.A. 
’86. Vineri, la Cîmpina. și du
minică, la Plopeni, \zor avea loc 
două intilniri între reprezentati
vele de juniori U.E.F.A. 
României și U.R.S.S. In 
derea celor două Partide 
întilnl selecționatele de 
ale „Capitalei” și „Provinciei”, 
alcătuite din juniori III (15—16 
ani), formații din rîndul cărora 
umrîează să fie reținuți cei mai 
talentațl juniori care vor alcătui 
lotul U/E.F.A. T«.

’85 ale 
deschi
se vor 
juniori

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXFRE8 
DIN 9 NOIEMBRIE 1983 : Ex 
jragerca I t 3 4 16 19 26 38 ; 
Extragerea a Il-a : 39 28 31 17 
15 14. Fond de cîștiguri : 
1.051.545 lei, din care 226.713 lei 
report la categoria 1.

• AST AZI — ULTIMA ZI DB 
rART1CIPARF i Do ia agențill» 
Ixite-Pronoapon m mal pet 
procuri numai astăzi bfiete «

VOMIMSTRHIA STAI LOTO PRONOSPORT IMOR’ltAlA
numerel» dv. preferate pentre 
u-agerea obișnuită Loto de vi
neri 11 noiembrie 1983. O formă 
de joc toarta avantajoasă, utili- 
ia.tă eu succes de tot mai nu
meroși participanți, o constitui» 
variantele șl oomblnațiil* .cap 
de pod”, pe care se pot obțin» 
sulte da eîșUgurf la mal multe 
categorii. Tndiferenf de forma de 
participare. mtete ^secnet" al

marilor cîștiguri eaie prezența 
cu regularitate la tragerile siste
mului de joc preferat...

a UN NOU PRILEJ DE MARI 
SUCCESE ! In aceste zile se pri
mesc buletinele de participare la 
atractivul concurs Pronosport d« 
miercuri 16 noiembrie tB63, care 
cuprinde meciuri deosebit de In
teresante din câmp tona Ud pri

mei divizii a țări noastre si 
din campionatul european, ast
fel : L Jiul — F. C. Olt ; II. 
Sportul stud. — s. C. Bacău ; 
m F. C. Baia Mare — „Poli” 
lași ; IV. C. S. Tîrgoviște — Di
namo Buc. ; V. Corvinul — Pe- 
taxdul ; VJ. Bulgaria — Tara Ga
lilor ; Vil Olanda — Spania : 
VIU. Cehoslovacia — Italia ; IX. 
R. D. Germană — Scoția ; X. 
Luxemburg — Anglia ; XI. Tur
cia — Austria ; XH. Grecie — 
Danemarca.



5 JUNfCRI ROMÂNI,

LA C. E. DE JUDO
La Papendal (Olanda) se vor 

desfășura, la sfirsitul acestei 
săDtămîni. Campionatele eu
ropene de judo ale juniorilor 
(17—19 ani). Ieri dimineață au 
plecat si cei 5 iuniori români 
care se vor alinia la startul 
competiției continentale : Sil
viu I.iizăr (cat. sunerusoară), 
George Ciuvăt (semiușoară). 
Stefan Nagy (ușoară). Lucian 
Pop (semimii'.ocie) si Adrian 
Clinei (semigrea)- Ei sint 
însoțiți de antrenorul loan 
Fetrof. Vineri sînt progra
mate întrecerile la categoriile 
mijlocie semigrea si grea, 
simbătă. la ușoară și semimij- 
loeie. iar duminică _ la super- 
usoară si semiușoară.

ULTIMELE COMPETIȚII DE TENIS

IN AER LIBER
• LEGIA VARȘOVIA A EVO

LUAT LA BUCUREȘTI, IN COM
PANIA TENISMANILOR DE LA 
STEAUA. Timp de patru zile a 
avut loc. recent, pe Inimoasele 
terenuri ale clubului sportiv 
Steaua, o întilnire amicală in
ternațională de tenis, cu parti
ciparea sportivilor români sl * 
celor polonezi. Au avut loc două 
reuniuni, flecare cu tur ți re
tur, cîțtigate toate de tenlsma- 
nll de la Steaua. în prima zl 
(8—0 pentru Steaua) : Cr. ștefă- 

nescu — A. Jaglelski 7—5, 6—3, 
M. Șovar — R. Rudnlci 7—6, 6—0, 
R. Constanttnescu — W. Kacz- 
przyk 7—3, 7—5, M. Năstase — 
T. Mroczek 6—4, 7—5, O. Pavel — 
T. Matuszelanskl 5—7, 6—X 6—2, 
Daniela Molse — Judlte Sla- 
boszelwska 6—2. 7—6, Gabriela 
Precup — Katarzyna Laptaska 
6—4, 6—4. Din echipa poloneză 
au avut o bună evoluție, ta tnttl- 
nirile următoare, Judlte Sla- 
boszelwska sl Katarzyna Lapin- 
ska. (Iile TURCU, ooresp.) • 
IN ÎNCHEIEREA SEZONULUI 
COMPETITIONAL ÎN AER LI
BER au avut loo mai multe oom- 
petlțll organizate de formațiile 
care activează în Divizia „A“ de 
tenis. Cîteva rezultate : La A- 
rad t finala de simplu senioare 
a fost clstigată de Luminița Să- 
lăjan (Politehnica București). 
care a întrecut-o cu 6—1, 1—5 
pe Nadia Becherescu (Electrica

JOCURILE

FLORIN GHEORGHIU ÎNVINGĂTOR

ÎN TURNEUL DE ȘAH DE LA GRIESBACH RESURSE DE PROGRES
O frumoasă victorie de pal

mares a obtinut marele nostru 
maestru Florin Gheorghiu în 
cadrul unui important turneu 
..open" organizat de fede
rația vest-germană de sah în 
localitatea Griesbach. Intr-o 
întrecere cu 50 de partici
pant! invitați din 6 țări, prin
tre aceștia figurind cunoscuti 
mari maestri si maestri inter
naționali. saliistul român a 
obtinut primul loc. după o se
rie de 7 partide cistlgate. o re
miză si o singură înfringere.

Iată clasamentul final al 
turneului 1 1—2. Fl. Gheorghiu

Timișoara). Dublu : Sălăjan. Cos- 
mlna Popescu (Politehnica Bucu
rești) — Gabriela Szăkd, Dana 
Beleută 6—2, 6—3. Finale ta con
cursul „Dacia* de la C.alall : 
Coamina Popescu — Gabriela 
Precup (Steaua) 6—1, 1—6, 6—1. 
La Gheorgheni : Cosmina Po
pescu — Magdalena Rajkovicl 
(C.S.Ș. Gheorgheni) 6—2, 6—4 : 
dublu fete : Popescu. Rajkovicl 
— Beleuță, Mihaela Testiban
6— 3, 6—3. „Cupa Politehnica
București*. Simplu masculin : 
Ștefănescu — Constantinescu 6—2.
7— 6 ; simplu feminin : Luminița
Sălăjan — Cosmina Popescu 6—1. 
6—1 ; dublu bărbați : Constan- 
tinescu, Șovar — Ștefănescu. 
Ad. Marcu 6—3, 2—6, 6—3 : du
blu femei : Popescu, Sălăjan — 
Gabriela Precup. Florentina Co- 
can 6—1, 3—6, «—4, dublu mixt : 
Luminița -Sălăjan. Ad. Marcu — 
Cosmina Popescu, Hnat 6—2. 5—7. 
6—4. Juniori 17—18 ani : Săvu- 
lescu — Hrycyszyn (Polonia) 
6—3, 3—6, 6—1. junioare : Monica 
Tyk (Polonia) — Daniela Groza 
6—1. 6—3. • LA ORADEA. ÎN
ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI
SPORTIVE „SANATATEA* a a- 
vut loc o intllnire amicală în
tre tenismanii din localitate sl 
cei ai clubului Sport K5r din 
orașul Berettyoujfalu (Ungaria). 
Au câștigat tenismanii de la Să
nătatea Oradea cu 43—7 (Ch. 
IORINC’Z, coresp.).

ROMÂNIA-ȚARA GALILOR 

(România) si L. Smejkai (Ce
hoslovacia) 7 5 ouncte din 9 
posibile (departajare în favoa
rea jucătorului nostru, pe baza 
coeficienților Bucholz). 3. Gut
man (Israel) 7 p. 4. Pachman 
(R.F.G.) 6.5 p. 5—9. Nikolici 
(Iugoslavia). Hess, Kaisefi 
Frick. Ellinger (toți R.F.G.) 6 p. 
10—11. Flcar (Anglia) ți Blatnș 
(Iugoslavia) 5.5 p etc.

A fost a treia victorie obți
nută de marele maestru inter
național Florin Gheorghiu In 
turneele internaționale din a- 
cest an.

Tinăraî letitman tuedez 
Mats Wilander a eiștipat re
cea! tsraes! de U Stockholm. 
C« punctele acumulate el t-a 
apropiat la 113 p de Ivan 
Lendl. care defiue. actualmen
te. primai loc ia eUMnealtd 
„Marelui premia-Folao*.

Telefoto: A.P.-AGERPRES

Două mari competiții des
fășurate la sfirșitul lui oc
tombrie, campionatele mon
diale de gimnastică și 
cele ale halterofililor,
readuc în discuție pro
blema progresului în sport. 
Deși disciplinele sînt com
plet diferite, în primul 
riad prin felul de apreciere 
a performantei — subiectiv 
la gimnastică. Drin arbitrai 
omenesc : strict obiectiv la 
haltere, unde efortul este 
măsurat în kilograme — 
concluziile impuse de între
cerile de la „Sportcsarnok" 
din Budapesta si .Palatul 
sporturilor* de la Ismailovo. 
la Moscova, sînt aceleași : 
sportivii lumii progresează 
necontenit, atingînd si de
pășind limite de nebănuit cu 
putină vreme în urma. 
Sportul de astăzi seamănă 
din ce în ce mai puțin cu 
cel de Ieri, iar perioadele 
de referință în privința aces
tui „ieri” se scurtează în 
ritm accelerat.

Să ne oprim în primul 
rînd la gimnastică. Cînd 
Nadia Comăneci obținea în 
1976. la Jocurile Olimpice de 
la Montreal, prima notă de 
10 Intr-un mare concurs de 
gimnastică — ispravă nepre
văzută în construcția ordi
natorului care diriia tabele
le de afișat — performanta 
a făcut senzație. La acea 
oră Nadia a fost considera
tă — si era — cea mai bună 
gimnastă a tuturor timpuri
lor. Execuțiile ei erau uni
ce in măiestrie, exercițiile 
unice In dificultate.

La campionatele mondiale 
de la Budapesta, a plouat cu 
note de 10, atit In concursul 
feminin cit și in cel mascu
lin. Si chiar dacă nici una 
din stelele de azi n-a egala
t-o în valoare intrinsecă, tn 
geniu gimnastic, pe Nadia, 
ne-am putut da seama că 
gimnastica mondială n-a ră
mas la nivelul stabilit de 
Comăneci în 1976 că ceea ce 
era Ieri unic este astăzi a- 
oroape măsură comună că 
au apărut elemente, combi
nații sl exerciții noi. mai 
dificile Pe care le execută 

nu numai o sportivă, ci un 
grup mai mult sau mai pu
țin numeros. Nu numai unui 
spectator obișnuit, ci chiar 
ochiului cit de cit avizat îi 
este greu să găsească gre
șeli în evoluțiile fruntașelor. 
De multe ori nici cele mai 
severe arbitra ie nu pot afla 
vreo eroare, notele maxime, 
tot mai numeroase expri- 
mînd recunoașterea nerfec- 
tiunil. Drumul deschis de 
Nadia a fost urmat rapid si 
hotărît de mai multe scoli 
naționale fruntașe în acest 
sport gimnastica feminină 
suferind în scurtă vreme 
transformări substanțiale, 
spectaculoase. Poate cea maî 
importantă este aceea că ea 
a devenit dintr-un sport al 
femeii tinere (22—23 de ani. 
Latinîna. Ceaslavska. Tuns- 
ceva) si grațioase o ioacă a 
copilului de 15 ani acro
bat" fără complexe.

La haltere, 22 de noi re
corduri mondiale figurează 
pe tabelele performantelor 
maxime. Probabil că. înain
tea atletismului sl înotului, 
halterele reprezintă ramura 
sportivă cu cel mai evident 
progres. (Poate si pentru, că 
suportul medical a găsit 
aid cel mai bun teren de 
manevră). Văzînd un om de 
110 kg perfect normal, fă
ră abdomen voluminos pe 
nume Viaceslav Klokov, ri- 
dieînd. mai repede decît 
l-am consemna în scris efor
tul o halteră de 247.5 kg. 
inaccesibilă mai anii trecută 
uriașului de peste 140 kg 
Vasili Alexeev ne-am putut 
da seama si de măsura strict 
obiectivă a progresului ne
întrerupt si neîncetinit al 
sportului mondial.

Oricît de ridicate ar fi 
recordurile si performantele 
da azi — privind în urmă 
aproape ne vine să zîmbim 
— viata ne arată ne-a ară
tat. că Întotdeauna se vor 
găsi resurse de progres. 
Gimnastica și halterele, 
sporturi atit de deosebite, 
sînt doar două exemple...

Vladimir MORARU

AFRO-ASIATICE
KUWEIT. Congresul Comite

tului Olimpic al Asiei (O.C.A.). 
care are loc la Kuweit, a de
cis organizarea în 1935 a pri
mei ediții a Jocurilor afro- 
asiatice. Șeicul I'ahd Al-Sa- 
bah președintele O.C.A.. a a- 
nuntat hotărîrea. ca si aceea 
că organizarea ediției inaugu
rale va reveni Kuweitului.

Astfel, iată că această tară 
de la Golful Persic, care mar
chează un frumos salt de ca
litate in domeniul sportului 
(anul trecut echipa sa de fot
bal a luat parte la turneul 
final al C.M.). va găzdui o 
nouă competiție de amploare 
duoă această a 5-a reuniune 
de atletism a Asiei care are 
loc. în prezent la Kuweit.

MOTOCICLISM LA
STADIONUL STEAUA
Intrat în tradiția sportului cu 

motor, campionatul de în domi
nare la motociclism organizat 
anual de comisia de specialita
te a C.M.E.F.S. București (pre
ședinte — Gh. Didescu). își va 
derula ultimele două etape (a 
5-a șl a 6-a) astâzi șl duminică, 
întrecerile vor avea loo pe un 
traseu ales în incinta stadionului 
Steaua, cu începere de la wa 
14.30 astăzi șl de la ora 9 du
minică.

TELEX • TELEX •
ATLETISM • In ziua a oatra 

a reuniunii asiatice care se des
fășoară tn Kuweit s-au înregis
trat rezultatele : masculin : 400
m : Isidor del Parado (Flllplne' 
46,24 ; 1 500 tn : surest) Yadv
(India) 3:44,74 : triplusalt : Mal 
Guoling (R. p. Chineză) 16,25 ml 
suliță : Masami Yashida (Japo
nia) 79,50 m : feminin : 200 tn : 
Lydia de Vega (Filipino 24,07. 
100 mg : Eml Sasakl (Japonia) 
13.63, 400 m : P, T. Usha (In
dia) 51,20 ; 3 000 m : Kim Lyong 
Sun (R.P.D. Coreeană) 9:39,64 : 
greutate : Lu Cheng (R. P. Chi
neză) 17,30 • Cea de-a 20-a e- 
diție a crosului din Berlinul Oc-

LA BOX
Iubitorii sportului cu _ mă

nuși din Ploiești șl Buzău vor 
avea prilejul să urmărească 
intîlnirile internaționale de 
box dintre reprezentativele 
României si Țârii Galilor 
(combinate de seniori șl ju
niori). Prima întilnire va a- 
vea loc vineri la Ploiești, cea 
de a doua, revanșa, duminică, 
la Buzău.

O NOUĂ TENTATIVĂ
DE ESCALADARE

A EVERESTULUI
BEIJING (Agerpres). Un 

grup de alpiniști spanioli va 
încerca să escaladeze cel mai 
înalt virf al Munților Hima
laya — Chomolugmna (Everest 
— 8 848 m) in cursul urmă
toarelor trei luni, pornind de 
pe versantul nordic, adică de 
pe teritoriul Chinei.

Temerara încercare — oină 
în prezent puține echipe de 
cățărători alpini, dintre care două 
chineze, s-au încumetat să urce 
pe acest traseu — va începe prin 
amplasarea unei prime baze la 
altitudinea de 5 200 m. după 
care vor mai fi făcute alte 
șapte baze — a declarat ad- 
lunctul grupului. Joan Mas
sons! Rabassa în vîrstă de 39 
de an!.

TELEX • TELEX •
cldental a fost ciștigată de en
glezul Barry Knight cronometrat 
pe U425 km In 36:42.7. La fe
minin (4.425 km) prima s-a cla
sat Susi Fierme'.er (R. F. Ger
mania) In 15:38.

CICLISM ■ In cursul unei con
ferințe de presă Felix Levitan 
unul din directorii „Turului Fran
ței*. a propus organizarea, chiar 
de anul viitor, a unul Tur al 
Franței feminin. Competiția se 
va desfășura la aceleași date cu 
întrecerea tradițională masculină 
(30 Iunie — 22 Iulie), cu respec
tarea regulamentului specific oro- 
belor feminine. Etapele nu vor

CAMPIONATE • COMPETIȚII

.ANGLIA. Duminici s-a desfă
șurat meciul Liverpool — Ever
ton (3—6) șl astfel formația în
vingătoare a trecut ta fruntea 
clasamentului cu îl p

BULGAUA (el. 16). Trakia — 
Lokomotiv Sofia I—1, S.aria — 
Cerno More 1—2. Lokomotiv Plov
div — Șumen 2—6. Levski Spar
tak — Belașița 5—1. Botev J-S_K.
— Spartak 2—6. Beroe — Sliven 
1—0. T-S.K.A. — Hașkovo 4—6. 
Pe primele locuri : T-S-K-A. 16 p. 
Levskt Spartak 16 p. Pe ultimele: 
15. Cerne Mere 6 p 16. Haskovo 
« P-

SPANIA (et. 16). Atletico Ma
drid — Betis 4—3. Sevilla — Real 
Madrid 4—1, Cadiz — Espanol
1— 1. Zaragoza — Real Soc'.edad
2— 1, Salamanca — Valencia 1—6, 
C.F. Barcelona — Malaga 1—6. 
Osasuna — Valladolid 3—6. Mal
lorca — Gljon 1—2. Bilbao — 
Murcia 4—1. Pe primele locuri : 
Atletico Madrid 14 p. C.F. Bar
celona. Sevilla. Real Madrid. Ma
laga și Zaragoza cite 12 p. Pe ul
timele : IT- Real Socledad 6 p. 16. 
Mallorca 4 p.

GRECIA (et. 16). Panathinaikos
— PAOK 6—6. Heraklis — Ethnl- 
kos 2—1, Olymplakos Pireu — 
Aris 6—1. Panionlos — O.F.I. 3—1, 
A E.K. — Aigaleo 3—0. Kalamaria
— Doxa 6—1, Larissa — Apollon 
1—6. Serves — Yannina 3—1. Pe 
primei* locuri : Panathinaikos 17 
p. Heraklis 1* p. Aris 14 p. Pe 

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
depăși 60 km și. la fiecare trei 
zile, sportivele vor avea două 
zile de pauză. Turul feminin va 
avea 14 etape și va aduce la 
start echipe naționale. Federa
ția franceză de ciclism va so
licita Introducerea noii întreceri 
ta calendarul International fe
minin cu prilejul congresului 
U.C.I.. care va avea loc la Pa
ris. la sfirșitul lui noiembrie.

BUGBY • Aflată in turneu tn 
Marea Britanie, echipa Noii 
zeelande a jucat la Leicester cu 
formația .Midlands* de care a 

ultimele : 15. Kalamaria 4 p. 16. 
Yannina 3 p.

OLANDA (et. 13). Zwolle — Den 
Bosch 1—1. Tilburg — Volendam 
1—3, Utrecht — Helmond 6—4, 
Dordrecht — Sittard 1—6, Sparta
— Feyenoord 1—4, Excelsior — 
Haarlem 6—6, Kerkrade — Gro
ningen 1—3, Eindhoven — Ajax 
1—6. Alkmaar — Deventer 2—2. 
Pe primele locuri : Feyenoord 
22 p. Eindhoven 21 p. Pe ulti
mele : 17. Sinard * p. 18. Hel
mond 3 p.

CEHOSLOVACIA (et. 12). Pre- 
șov — Inter Bratislava 1—1, Ko
sice — Banska Bystrica o—o, Ni- 
tra — vitkovlce 2—6, Zllina — 
Ch eb 1—2. Ostrava — Tmava 
6—0 1 Slovan — Slavia 5—0, Du- 
kla Praga — Tepllce 2—9. Sparta
— Bohemians 1—0. Pe primele 
locuri Dukla 20 p. Sparta

O CAMPIOANĂ
Act final In cel de al 46-lea 

campionat de fotbal al U.R.S.S. 
Pe stadionul Meteor din Dnepro
petrovsk. eebipa locală Dniepr a 
învins cu 4—1 pe Spartak Mos
cova, clștlgtad astfel neașteptat, 
dar meritat, primul său titlu de 
campioană a Uniunii Sovietice. 
Ptaă acum cea mai bună perfor
manță a echipei întreprinderii 
Constructoare de Mașini — Sud, 
din orașul de pe Nipru, a fost 
locul 6 pe care s-a clasat tn 
1972, anul de debui tn liga supe
rioară. tn 1979 șl 1980 Dniepr a 
activat ta „B* șl a revenit în

fost întrecută cu 16—13 (4—9) !
Simbătă, pe stadionul Murray- 
field din Edinburg, neo-zeelan- 
dezii vor Intîlnl în meci-test e- 
chlpa Scoției.

TENIS • în primul tur al tur
neului de la Londra (Wembley): 
Simonsson — Leconte 6—1, 1—6. 
12—10. GUckstein — Barazzutti 
6—4, 6—4. Ge rulai tis — Dowdes- 
well 3—6, 6—3. 6—3. Fibak — 
Slozil 7—5. 6—4. van Patten —
S. Mayer 6—2, 6—4. Pfister — 
Purcell 5—7, 6—3. 6—2. G. Mayer 
— Hocevar 6—3, 6—1. Gomez — 
Gunthardt 6—2, 4—6. 6—2.

19 p, Banska Bystrica 13 p. Pe 
ultimele : 15. Slavia 9 p, 16. Cheb 
5 P-
• Aseară, la Rijeka, în preli

minariile olimpice, grupa C, IU
GOSLAVIA — ITALIA 5—1. Cla
samentul în urma acestui rezul
tat : 1. Iugoslavia 5 p (3 j), 2. 
România 4 p (4 j), 3. Italia 2 p 
(3 j), 4. Olanda 1 p (2 j).
• în preliminariile olimpice — 

zona Asia — Oceania : Arabia 
Saudită — India 5—9.
• In C.E. de tineret (gr. 1) : 

Belgia — Elveția 2—9 (0—0). Au 
înscris Vanderiinden (min. 88) șl 
Martens (min. 90). tn clasament 
conduce Scoția cu 9 p (virtual 
calificată ta sferturile de finală).
• Un scor neobișnuit, ta meci

amical : Toulon — Borussia Mon- 
chengladbach 4—8 (3—2) ! Mat
thaus a marcat 4 goluri pentru 
învingători I

NEAȘTEPTATĂ
1981 ta primul eșalon, beneficiind 
de serviciile a doi reputați teh
nicieni, antrenorii emeriți Vla
dimir Emeț și Ghenadi Jizdik. 
Buni cunoscători ai resurselor 
fotbalistice locale, el au introdus 
tn lot Jucători tineri, talentațl, 
afirmați la echipe din zona res
pectivă : Protasov, Pucikov, Lt- 
tovcenko etc Totodată s-au luat 
măsuri pentru a fl readuși ctțlva 
dintre fotbaliștii consacrațl legi
timați insă la alte cluburi (Ta- 
ran, Kuznețov, Krakovski).

Pregătirile pentru actualul cam
pionat, declara antrenorul Emeț, 
s-au desfășurat sub semnul Mun- 
dlalulul spaniol, ta baza conclu
ziilor șl învățămintelor sale. S-a 
accentuat pregătirea tehnică In
dividuală. cu efect direct asupra 
calității jocului. Și lată că a- 
ceastă formație (media de vlrstâ 
sub 25 ani) s-a instalat tn frun
tea clasamentului pe 2 august șl 
de-a tunsul a 12 etape a rezistat 
cu brio asaltului ex-campfoanet 
Dinamo Minsk șl al redutabilei 
formații moscovite Spartak.

Țlntnd seamă de succesul echi
pei din Dnepropetrovsk, de vic
toria lui Sahtlor Donetk tn finala 
..Cupel U.R.S.S.* și de faptul câ 
Dinamo Kiev furnizează. în con
tinuare, „grosul* 'lotului repre
zentativ, se poate aprecia că 1983 
a fost un an fast pentru fotbalul 
ucrainean. (Ernest andone).
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