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Rugby șt ii galezi au sosit ieri la București

„MECIUL DE SÎMBĂTĂ-UN MOMENT IMPORTANT
PENTRU RUGBYUL INTERNATIONAL*

Ieri după-amiază, o cursă 
charter a adus la Aeroportul 
Otopenl, cea dintîi reprezenta
tivă de rugby din Marea Bri- 
tanie — echipa Tării Galilor, 
care va juca, sîmbătă, cu na
ționala României, într-un meci- 
test în premieră. împreună cu 
cei 21 de jucători au sosit con
ducători ai Welsh Rugby Union, 
un grup de 21 de ziariști, nu
meroși suporteri, cu toții fiind 
întimpinați de reprezentanți ai 
F. R. Rugby.

Cel dintîi „Bun venit" adre
sat, în Capitala noastră, unei 
selecționate „A“ de dincolo de 
Canaiul Mînecii, din locurile 
de origine a sportului cu ba
lonul oval, a fost urmat, fireș
te, de obișnuitele întrebări le
gate de formația de începere, 
de așteptări, de speranțe. Pre
ședintele federației galeze, E. B. 
Davies, și-a manifestat de la 
bun început convingerea că, 
sîmbătă. „Echipele României și 
Tării Galilor vor face un joc 
de înalt nivel. După splendi
dul meci dintre formația gale- 
ză și cea japoneză, de dată 
recentă, va fi și acum — am 
toate motivele s-o cred — un 
rugby de valoare. Noi am ve
nit cu no XV preocupat * de 
jocul deschis, cu ci ți va titulari 
experimentați, ca Eddie Butler, 
numărul 8, căpitanul echipei, 
central Robert Ackerman, pi
lierul Staff Jones sau funda
șul Gwyn Evans, care au fost

la hotelul „Flora", imediat după 
Foto : Ion MIHAICA

Rugbyștii galezi fotografiati 
eosire.
selecționați și in formația Lei
lor Britanici. Alături de ei, 
apar și șase dcbutanți — ari
pile Mark Titley și 
Hadley, centrul Bleddyn 
mijlocașul Ia grămadă 
Giles, linia L 2__ ____
șl linia a treia Mark Brown. 
Toți cei 15 •
ren vor să convingă că alegerea 
lor a fost inspirată, în pcrspec-

de ei,

Adrian 
Bowen, 

Ray 
a doua Terry Shaw

ce vor intra în te-

Geo RAETCHI

(Continuare In oag a *-«)

Divizia

PÎNĂ LA LO. 
CUM VĂ PREGĂTIT! 

PENTRU MAREA ÎNTRECERE?
Azi, răspunde secretarul F.R. caiac-canoe, Dorin LÂNCRĂJAN
Reprezentarea demnă a culorilor tării la Jocurile Olimpice 
la Los Angeles — de care ne mai despart ceva mai puțin dede

nouă luni — constituie un obiectiv primordial al întregii noastre 
mișcări sportive, pentru îndeplinirea căruia Comitetul Executiv 
al Consiliului Național pentru Educație Fizică si Sport a sta
bilit din timp o serie de măsuri, fiecare federație trecînd de în
dată la punerea lor în aplicare.Este și cazul Federației române 
de caiac-canoe, al cărei secretar responsabil, Dorin Lăncrăjan, 
răspunde In numărul de azi la cele două întrebări ale anchetei 
inițiate de ziarul nostru pe această temă :

1. Ce ați întreprins pînă în prezent pentru îndeplinirea hotă- 
rîrii' Comitetului Executiv al C.N.E.F.S. și cu ce eficiență ?

2. Ce perspective întrevedeți caiaciștilor 
întrecerea supremă a anului 1984 ?Ia

și canoiștilor noștri

1 Rezultatele bune obținute 
-*• în vară la campionatele 

mondiale de la Tampere — 3 
medalii de aur, 3 de argint 
și 3 de bronz —; care repre
zintă cel mai bun bilanț al ca
iacului și canoe! în ultimii 6 
ani, de Ia C.M. de la Pancea- 
revo (1977). constituie o ur
mare firească a îndeplinirii 
cu consecvență a orientărilor 
Si măsurilor Comitetdlui E- 
xecutiv al C.N.E.F.S.

Obiectivul nostru 
a fost asigurarea 
sportivilor din lotul 
la cei mai înaltă 
mondiali, in acest sens, 
reușit într-o măsură mai mare 
să transpunem în practică in
dicația de a forma loturi de 
sportivi capabili să facă față 
efortului cerut de înalta per-

Am promovat cu 
în prima garnitură

principal 
pregătirii 
național 

parametri 
am

formanță. 
încredere 
o serie de sportivi tineri, dor
nici de? afirmare, reușind 
îmbinăm elanul lor cu ( 
riența 
La fel 
țiunea 
nivelul 
movarea unor antrenori tineri, 
care au asigurat un proces de 
pregătire modern. indispensa
bil în conjunctura actuală, 
cînd performanța mondială 
crește substantial de la an Ia 
an. Campionatele mondiale de 
la Tampere au fost tn egală 
măsură un 
sportivi, dar si pentru tehni
cienii lotului, un examen 
care l-au trecut cu notă mare.

să 
expe- 

sportivilor consacrat!, 
de importantă este ac- 
similară realizată la 
tehnicienilor, prin pro-

examen pentru
pe

Convorbire consemnată de
Vladimir MORARU

„A“ la baschet feminin .(Continuare tn pag 2-3)

IERI, MULTE MECIURI ATRACTIVE
RM VILCEA. 10 (prin tele- 

a 
al 

de
fon). tn ziua inaugurală 
celui de al III-lea turneu 
campionatului national 
baschet feminin s-au disputat

Pentru jocul de miine, cu Cipru, din C. E

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
A SOSIT ASEARA LA LIMASSOL

HOCHEIȘTII NOȘTRI

LIMASSOL, 10 (prin telefon). 
Echipa de fotbal a României 
și-a încheiat pregătirile In 
Israel, tricolorii tăctnd depla
sarea de la Tel Aviv în Cipru 
în cursul serii de joi. tnaintea 
oricăror considerații de pe oă- 
mîntul cipriot, este necesar să 
consemnăm faptul că cele șapte 
zile petrecute tn Israel au fost 
bine folosite de jucătorii noștri 
a căror pregătire a stat perma
nent sub semnul seriozității și al

angajării totale la efort. După 
eum am putut constata, adap
tarea fotbaliștilor noștri la 
condițiile de climă (temperatu
ră mare, peste 24 grade) și te
ren asemănătoare cu cele din 
Cipru s-a produs treptat, toți 
componentii lotului ajungînd 
tn ultimele zile la o bună capa
citate de joc.

Sosită joi seara Ia Larnaca, 
delegația noastră a fost aștep
tată de reprezentanți ai federa-

tiei cipriote de fotbal si ziariști. 
De la Larnaca la Limassol (70 
km) ne-atn continuat drumul 
cu autocarul. Vineri, pe stadio 
nul Tsirion din Limassol, unde 
se va juca meciul de sîmbătă.

a 
de 
tn

antrenorul Mircea Lucescu- 
programat un antrenament 
acomodare cu terenul, iar 
cursul serii va stabili configu
rația definitivă a 11-lui repre
zentativ.

Marius POPESCU

A»a cum se subliniază In Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 1973, cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice și sportului, 
„școala, care cuprinde majoritatea tineretului, 
constituie factorul principal în procesul de for
mare și pregătire a unui tineret sănătos, apt să 
îndeplinească îndatoririle ce revin cetățenilor 
patriei noastre". Și cum sportul, inclusiv cei 
de performanță, contribuie la pregătirea multi
laterală a personalității, școala — teritoriu for
mativ prin excelență — trebuie să-și însumeze 
și această latură a vieții cotidiene, care condi
ționează sănătatea tinerei generații, afirmarea 
sa în arena performantei internaționale. Iată

de ce, liresc, In documentul de partid mai sus 
amintit se stipulează că organele de resort vor 
„lua măsuri de pregătire prin unitățile sportive 
școlare a elementelor cu calități deosebite pen
tru diferite ramuri sportive, la nivelul cerințe
lor sportului de performanță".

Prin această prismă, a sarcinilor primordiale 
care revin acestor unități de bază ale mișcării 
noastre sportive, vom analiza și dezbate. cu 
factori responsabili, „producția" unor cluburi 
sportive școlare, contribuția lor In ultimul de
ceniu la depistarea, pregătirea și lansarea unor 
talente în sfera performantei, naționale si in
ternaționale

Anul înființării : 1965 ; Secții : 
baschet, handbal, volei, fotbal ; 
scrimă, înot, gimnastică spoftivă 
fete, gimnastică ritmică, patinaj 
viteză ■ Cadre tehnice : 46 pro
fesori ;l un antrenor ; 1 525 elevi 
in acest an, încadrați în 115 
grupe (13 de nivel 1 - perfor
manță, 29 de nivel ii - avansați 
și 73 de nivel iii — începători); 
Intre anii 1973-1983 : 225 titluri 
naționale (cele mai multe la 
gimnastică și înot), 142 recorduri 
naționale. 277 de sportivi în lo
turile rep-ezentotive de Juniori șl 
tineret ; un maestru al sportului, 
un candidat olimpic, 56 de spor
tivi de clasă internațională, 177 — 
cat, 1 șl 556 — cat. II.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 1 CONSTANTA - 
ÎNTRE OBIECTIVELE CELOR DOI „PĂRINȚI ' 

locutorul nostru ne-a pus la 
dispoziție tabloul sinoptic 
alăturat.

Peste 300 de competitori în 
diviziile „A“ si ,.B“ plecați de 
la C.S.Ș. 1 Constanța (începînd 
cu 50 la 
mlnină 
terminînd

„Ce 
Iar ?“ 
torul 
nr. 1__ ________ ___  _
rin Popescu, și răspunsul a fost 
prompt : „Trebuie să fie pri
ma verigă a marii performan
te !“, „Vă puteți argumenta a- 
ceastă opinie pe baza experien
ței dumneavoastră de pro
fesor Si director al unității 
școlare pe care o conduceți de 
Peste un deceniuSi inter-

este clubul sportiv șco- 
1-am întrebat ne direc- 
Clubului sportiv școlar 

din Constanta, nrof. So-

sută din echipa 
de volei Farul 

cu 100 la sută
te

și 
la

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

citeva partide de o reală a- 
tractivitate. Rezultate si une
le amănunte. .

C.S.U. PLOIEȘTI 
VERSITATEA 
57—56 (22—28). 1
condus leier timD 
minute —.---------- v—
vut o cădere bruscă, motivată 
de antrenorul M. Bahner orin 
indisponibilitatea a trei ju
cătoare (G. Czmor, V. CheDe- 
tean si M. Neuzaiz), noi cre
dem. însă, că este vorba si de 
o insuficientă pregătire in do
meniul rezistentei. Aceste ex
plicații nu scad cu nimic din 
meritele învingătoarelor. care 
de la 26—36 (min. 24) au aiuns 
la 51—42 (min. 36). Spre 
final eliminarea din formația 
olOiesteană a două sportive 
de bază (M. Oprescu si C. 
Brezoianu) a slăbit Dotentialul 
elevelor lui L Scorpan. ceea

AU DEBUTAT CU STÎNGUL...

UNI-
TIMISOARA 

După ce 
> de 24 

timișorencele au
au 
de 
a-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

MIERCUREA CIUC, 10 (prin 
telefon). — In prima sa evo
luție pe teren propriu, . selec
ționata divizionară de hochei 
a suferit o severă înfrângere, 
șl aceasta în special datorită 
faptului că s-a greșit foarte 
mult în apărare, într-atit de 
evident. îricît șase din cele 11 
goluri ale oaspeților au fost 
marcate in urma unor pase 
primite de la jucătorii noștril 
Dinamo Weisswasser și-a luat 
astfel revanșa pentru 
gcrea suferită anul 
(6—2), manifestînd siguranță 
în joc, multă forță și în mod 
deosebit plasament. Meciul a 
fost destul de echilibrat pînă 
la jumătatea reprizei a doua 
(2—2 în minutul 31). cînd in 
numai 3 minute oaspeții s-au 
detașat la 5—2. Este de sub
liniat că selecționata divizio
nară s-a prezentat la acest

înfrin- 
tnecut

Calin ANTONESCU

(Continuare tn nao 2-3)

ACTIIM prioritara
GIMNASTICA LA LOCUL DL MUNCA

La marea întreprindere Oucu- 
reșteană ,.23 August", la ora 10 
și 25 de minute o mașină cis
ternă stropește cu apă aleile 
dintre imensele hale. Și aerul 
devine, dintr-o dată, mai proas
păt Acțiunea are un rost a- 
nume : la ora 10,30 imensele 
hale îi „trimite" pe harnicii 
muncitori pe acele alei, la 5 
minute de gimnastică, de revi
gorare, înaintea pauzei pentru 
gustare. Cinci minute în care 
plămînii inspiră aer curat, du
pă care oamenii se întorc, des
tinși, la lucru.

Am urmărit zilele trecute a- 
eeastă repriză de gimnastică, 
împreună cu un colectiv de ac
tiviști pe tărîmul sportului din 
Capitală, președinți și secretari 
de asociații, chemați acolo de. 
Consiliul municipal pentru e- 
ducâție fizică și sport (pre
ședinte Nicolae Stancu) pentru 
a vedea cum se manifestă la 
„23 August" grija pentru sănă
tatea oamenilor muncii prin 
sport și să procedeze la fel în 
întreprinderile unde lucrează.

De fapt s-a statornicit o 
practică la C.M.B.E.F.S. ca, în 
colaborare cu Consiliul munici
pal al sindicatelor și Secția 
sport de masă și economică din 
C.N.E.F.S. să organizeze bilu-

DÂCIAM

nar asemenea întilniri avînd ca 
obiectiv principal analizarea 
modului cum se desfășoară 
gimnastica la locul de muncă 
în marile întreprinderi și in
stituții.

Efectele exercițiului fizic în 
pauzele de producție au fost 
demonstrate de numeroase cer
cetări ale unor specialiști. Ac
țiunea se impune, cu atît mal 
mult, a fi extinsă. Obiectivul 
propus este ca pînă Ia sfîrși- 
tul acestui an să fie cuprinși, 
in Capitală, în această formă 
de activitate sportivă de masă, 
un număr de 500 000 de oameni 
ai muncii, cu 230 000 mai mulți 
decît în anul . trecut. Și din 
informările pe care președinții 
consiliilor pe sectoare le fac 
cu prilejul convocărilor tema
tice în discuție se pare că 
cifra mai sus amintită va fi 
chiar depășită. Numărul 
treprinderilor în care se prac
tică gimnastica, sporește de la 
o lună la alta. Un singur exem
plu grăitor : în sectorul 3 (pre
ședinte 
ducație 
Viorel

în-

al Consiliului pentru e- 
fizică și sport, prof. 

Coadă)" tn interval de

Viorel TONCEANU

(Continuare In pag. 2-3)



O E

13000 DE ȘCOLARI EA
Dună o întrerupere de doi 

ani Consiliul municipal Sibiu 
al organizației pionierilor a 
hotărît să reînnoade firul tra
diționalei competiții polispor
tive intitulată sugestiv .Che
marea toamnei*. Desfășurată 
recent sub genericul .Dacia- 
dei* această acțiune de masă 
veritabilă invitație Ia mișcare 
SDort si voie bună in minuna
tul decor al anotimpului frun
zelor ruginii, a transformat 
Pădurea de la marginea muni- 

* eipiului Sibiu intr-un imens 
furnicar de pionieri maiorita- 

. tea însoțiți de părinți sau de 
colegii lor de scoală.

Rezervată elevilor din cla
sele V—Vin întrecerea a a- 
tras în dispută 13 000 de parti
cipant! din 
rale ca -e 
orientare 
combinată

22 de Scoli gene- 
s-au întrecut la : 
turistică. ștafeta 
de atletism, șta

feta iscusinței, aruncarea min-.
rii de oină, la distantă si Ia 
tintă cros toe 4 categorii de

GIMNASTICA LA LOCUL Dl MUNCĂ
(Urmare din- pag. 1)

„CHEMAREA TOAMNEI"
vîrstă) si minifotbaL Printre 
eistigători s-au numărat : 
Mihail Schuller (Sc. gen. 8) 
Si Cătălina Șerban (Sc. gen. 
19). la aruncarea mingii de 
oină Ia distantă. Monica Vină- 
toru si Ion Biscă (ambii de la 
Sc. gen. 1) la aruncarea mingii 
de oină la tintă. Vladia Dicu 
(Sc. gen. 2) Florin Bucner (Sc. 
gen. 13), Anca Bratu (Șc. gen. 
4) si Ion Belascu (Sc. gen. 6) 
la cros echipaiul Daniela Ma
rin. Gabriela Br&dean. Daniela 
Muică si loan Covaci (Sc. gen. 
13) la ștafetă combinată, echi
patele Sc. gen. 1 Rășinari (m) 
si Sc. gen. 1 Sibiu (f) la șta
feta iscusinței, echipatele șco
lilor generale nr. 1 si 5 (cl. 
V—VI) si cele ale școlilor ge
nerale nr 5 si 18 (cl VII— 
VTII) Ia orientare turistică e- 
chioa Sc. een. 1 (care a dispus 
in finală cu 2—0 de formația 
Sc. gen. 18) la minifotbaL Tn 
clasamentul general, pe pri
mele 3 locuri : Școala generală 
nr 19 cu 44.5 p. Sc. gen. 4 eu 
43.5 p Sc. een. 16 cu 33.5 o.

A fost o adevărată sărbă
toare in care „Daciada" a cu
cerit noi adeptl ai sportului.

llie I ONES CU — coreso.

„CUPA COOPERATORILOR" 
SĂTMĂRENI

Duminică. în orașul Tăsnad 
s-a desfășurat finala pe jude
țul Satu Mare a celei de a 
patra ediții a ..Cupei coopera
torilor". Acțiunea a fost or
ganizată în mod coresounzătof 
de comisia sport a U.J.C.M. si 
de către asociațiile sportive 
din cooperația meșteșugărească, 
în program au figurat în
treceri de atletism fotbaL po
pice. sah si tenis de masă, la 
care au participat peste 100 de 
concurenti calificați in urma 
desfășurării etapelor de masă 
ale Întrecerii. Iată primii cla
sați : atletism — Ildiko Bala 
(Stăruința Cărei). Vasile Bla- 
ga (Unirea Satu Metre). Eli- 
sabeta Mezaros (Stăruința Că
rei) Eva Viscsacson (Stăruin
ța Cărei) Nieolae Aiexandres- 
eu (Arta oooulară Satu Mare). 
Alexandru Marc (Unirea Satu 
Mare) : tenis de masă — Clara 
Kismartoni (Unirea Satu Mare) 
si Alexandru Szabo (Contrac
torul Satu Mare); șah — Voința 
Satu Mare — (b+f) ; popice — 
Voința Tăsnad (f) si Construc
torul Satu Mare (b)

Stefan VIDA — coreso.

SPADASINUL OCTAVIAN ZIDARII (Steaua)
ÎNVINGĂTOR ÎN „CUPA ROMÂNIT!"

După ce tururile preliminarii 
ale «Cupei României” s-au 
disputat de această dată Intr-un 
ritm alert, In faza eliminărilor 
directe și recalificărilor au a- 
juns. fără excepție. spadasinii 
cu veleități de performeri, si 
In primul rind cojnponentii Io
tului reprezentativ. Si odată cu 
această fază a Întrecerii au 
început si infirmarea multor... 
veleități, tipic fiind ..cazul* 
componentului lotului republi
can R. Szabo care ne solicita 
o intervenție pentru readuce
rea spadei in lotul olimpic toc
mai înaintea asaltului cu ne
cunoscutul (în performantă) 
Bistriceanu (C.S.M. Craiova), 
pe care l-a pierdut... Dealtfel, 
doar unul dintre componentii 
lotului reprezentativ s-a ca
lificat direct în finala de 8, 
S. Saitoc, toți ceilalți avînd 
nevoie de recalificări. Efort, 
probabil, crea mare pentru ac
tuala lor capacitate, pentru că 
ajunși cu chiu cu vai printre 
cei 8 tinaliști au început să 

tot Saitocca t>oteze De rind. 
fiind cel care le-a salvat o- 
noarea. ciCificindu-se în semi-

finale. dar apoi multumindu-se 
si el cu primul loc de... Ungă 
podium. întrecerile ultimului 
act au fost dominate de ve
chea gardă. Octavian Zidaru 
obtinînd ultimul trofeu înain
tea despărțirii 
ne-a spus — < 
tură 
Popa încerci nd să dovedească 
că s-a renunțat prematur la 
selectionarea lui. iar Anton 
Pongracz demonstrînd încă o 
dată ce mult înseamnă pasiu
nea dezinteresată nentrn sport.

Iată rezultatele din finală: 
O. Zidaru (Steaua) — M. Pet- 
eusin (Olimpia Craiova) 10—7. 
A Pongracz (C.S U. Tg. Mu
reș) — N. Bodoczi (Steaua) 
10—4. S Saitoc (C.T.A.S.) — 
R. Szabo (Steaua) 
Popa (Steaua) — D. 
(C.S.U. Tg. Mureș) 
semifinale : Zidaru 
gracz 10—4. I. Popa 10—8; - - 
rracz — Saitoc 13—5 ; pentru 
loc. 1—2 : Zidaru — I. Popa 
12—11. în cel mai frumos și 
disputat asalt al concursului.

Paul ȘlAVESCU

i — după cum 
de prima garni- 

a clubului Steaua. Ion

12—11. I. 
Cîmpcanu 
10—8 : în
— Pon- 
— Saitoc 

oentru loc. 3—4 : Pon- 
- Saitoc 13—5 

Zidaru —

DIVIZIA
(Urmare di» pag. 1)

BASCHET FEMININ

două săptămîni a crescut nu
mărul practicanților gimnasti
cii de la 82 000 la 88 750. Două 
constatări : tot mai multe con
duceri de întreprinderi înțeleg 
valoarea acestui factor genera
tor de sănătate și putere de 
muncă $1 tot mai multi foști 
•portivi participă cu entuziasm, 
ea instructori, la extinderea a- 
eestei activități.

La schimbul de experiență 
de la _23 August* participanții 
au avut prilejul să vadă și un 
deosebit de interesant reportaj 
filmat, realizat pe această te
mă de Alexandru Vena prin 
cfteva întreprinderi bucureștene. 
Peste tot, după cele cîteva mi
nute de exerciții fizice tonifi
ante, activitatea productivă re
începea cu voie bună pe chi
puri și hărnicie sporită tn 
munci.

La Botoșani

„CUPA TEXTILA" LA ORIENTARE TURISTICĂ
Cu prilejul împlinirii a 25 de 

ani de la Înființarea asociației 
^xtrtive .Textila* din Botoșani, 
asociație cu o bogată activita
te de masă, inițiatoare a unor 
acțiuni devenite tradiționale, a 
fost organizat, de curlnd, un 
amplu concurs de orientare tu
ristică, desfășurat sub genericul 
.Daciadei*, în splendidul decor 
al pădurii Baisa. La întreceri 
au luat parte 21 de echipaje 
din mai multe asociații sportive 
din județ, precum și o reprezen
tativă de la .Confecția* din Nă- 
săud.

Sprijinită de Consiliul jude

țean al sindicatelor și de co
misia de specialitate a CJ.E.F.S. 
acțiunea s-a bucurat de un 
frumos succes, evoluția concu- 
renților dovedind că .sportul 
pădurilor* are la Botoșani 
mulți prieteni. După parcurge
rea traseului — cu 24 puncte de 
control — pe primele locuri 
s-au situat : la juniori — »Ci- 
reșarii* de la Școala generală 
13 Botoșani (băieți) și .Prie
tenii naturii’ de la «Textila* 
Botoșani (fete) ; iar la seniori 
echipajul .Prietenii naturii* de 
la .Textila* (feminin) și »E- 
lectro* Botoșani (masculin).

ce a permis timișorencelor să 
reducă din handicap. Au mar
cat : Grigoras 25. Oprescn 12. 
Lambrino 6. Pană 6. Ciobotaru 
4. Brezoianu 2 Biafrutti 2 pen
tru învingătoare. 
Stamin 23. Armîon 
8. Bode* 8. Binkits

Au condus bine : I 
cea si R. Uwwe.

GRISUL ORADEA — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 64—«1 
<35—36). Joc permanent echi
librat Dină in momentul în 
care Suzana Pirsu a fost 
schimbată pentru cîteva minu
te Tocmai în această scurtă 
perioadă crădencele au ob
ținut o desprindere, nu mare 
este drept. dar care s-a dove
dit decisivă. De la 48—51 (min.

au 
în

Înscrise 
dar si 
Oancea 
jocului 

Casetti.
14. Pop

respectiv
12. Catrina 
5.
M. Diman-

32) elevele lui G. Mahler 
ajuns la 56—51 datorită 
mare măsură coșurilor 
de Elena Tabără-rop. 
recuperărilor Codrinei 
si bunei coordonări a 
asigurată de Mirela 
Au marcat : Pertaehe

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE Șl MAREA PERFORMANȚĂ
(Urmare din pag I)

eea feminină Comerțul), nume 
ca handbalistele Nadire Iba- 
duia-Lutaș. Elena Frincu si' 
Larisa Cazacn. colegul lor de 
disciplină olimpică Mircea 
Bedivan, voleibaliștii Liliana 
Pasca-Vâduva si Constantin 
Stere. baschetbalistii Costel 
Cernat si Virgil Băiceanu. de 
rezonantă in întreceri interna
ționale. sub culorile reprezen
tative. toate acestea se înscriu 
la loc de cinste în bilanțul de 
zece ani al clubului.

Bilanț care arată realizări 
notabile. Dar care, in raport ea 
menirea principală, marea per
formantă. relevă un procent 
Hesa iisfăcător de sportivi a- 
firm a ti pe arena internațională 
dintre tinerii lansați în între
cerile divizionare din această 
pepinieră constănțeană. De 
ce ? O primă explicare : „Ur
mărim. printr-o selecție per
manentă, elementele de ex
cepție. Dar elemente de ex
cepție trebuie să fie si profe- 
sorii-antrenori. canabili să 
lucreze cu elevi de la 7 Ia 18 
•ni. tinind cont de obligațiile 
lor școlare, familiale. educa
ționale. Cind găsim ambii 
factori, marea performantă se 
Întrevede. De ce doar se în
trevede ? Pentru că noi 
sîntem doar o rampă de lan
sare a tinerelor talente, ele ur- 
mind să-si desăvârșească pre
gătirea si să se afirme De de
plin in mari competiții inter

naționale. după ce trec de 
virsta junioratului, virstă la 
care sint elevii noștri".

Iată. deci, atinsă o PRO- 
BLEMA-CHEIE. credem. a 
anchetei noastre : BINOMUL 
SELECTIE-ANTRENOR. Să 
trecem însă de la ..necunoscu
te* la datele concrete ale bi
nomului. Astfel, după cum 
ni s-a spus la Constanta, efor
turile depuse pe plan local 
pentru depistarea unor ele
mente de mare gabarit nu s-au 
dovedit a fi fructuoase, apari
țiile uaor băieți de peste 1,95 
m si fete cu peste 1,85 m. înăl
țime sint foarte rare, insufi
ciente pentru nevoile marii 
performante. nu numai tn 
baschet, volei si handbal, ei si 
la înot si scrimă. Se solicită — 
pe bună dreptate — UN GHID 
PENTRU MODELUL SPOR
TIVULUI DE MARE PER
FORMANȚĂ. pe deplin apli
cabil In diverse ramuri spor
tive. științific alcătuit sub 
egida I.E.F.S.. cu contribuția 
colegiilor centrale de an
trenori. a federațiilor. Chiar 
cu ghidul în mină însă, profe
sorul (antrenorul) nu va rea
liza nimic dacă va aștepta ca 
viitorul performer să-l vină 
in ogradă. Selecția de la în
ceputul fiecărui an școlar 
nu poate fi decît un... început 
Asistenta cadrelor elubulni 
sportiv școlar la orele de edu
cație fizică la școlile din județ 
— acțiune organizată cu spri
jinul inspectoratului școlar 
județean — constituie un mij-

loc important de selecție care 
trebuie să devină, insă. mai 
eficient. prin operativitatea 
en care talentul odată depistat 
să si intre in pregătirea spor
tivă riguros urmărită. ,Jn a- 
eest sens — ne spune prof. S. 
Popescu — cred că desființarea 
fostelor clase speciale (cu ac
cent pe diverse ramuri de 
sport) din cadrul unor școli 
generale si licee, nu s-a dove
dit utilă. Fără a admite gi
gantismul sau proliferarea 
unor asemenea clase fără 
o bază reală, nu trebuia insă 
să abandonăm total o ac
țiune pozitivă, care ne asigură 
perspectiva. imbinind învă
țătura en performanta sub ace
lași acoperiș al scolii. Prin 
aceeași Drismă. susțin idee* 
unor centre naționale de pre
gătire a speranțelor olimpice, 
care să constituie o ..facultate* 
la care să fie admiși eei mai 
bani elevi ai cluburilor sporti
ve școlare. De ce n-am avea 
asemenea centre la scrimă, 
înot si în jocuri sportive, ea 
de exemplu baschet si volei, 
unde am ^început să pierdem 
contactul eu elita mondială ?“

O altă explicație a decalaju
lui dintre Performanta la ni
vel local și national și cea de 
rezonantă internațională re- 
xidă — după opinia directoru
lui C.S.S. 1 Constanta — în 
obiectivele diferite urmărite 
de ..părinții" clubului. AstfeL 
C.J.E.F.S. este direct Inte
resat in titlurile, medaliile si

recordurile obținute în com
petițiile republicane. deter- 
minind o ..forțare* a pregăti
rii în vederea rezultatelor 
imediate. in timp ce M.E.L. 
neavind olan cu obiective 
concrete de performantă. vi
zează doar perspectiva. adică 
doar furniza-ea de elemente 
valoroase loturilor reprezen
tative. Deci, o discrepantă In
tre obiectivele locale (PER
FORMANTA. AZI) si cele na
ționale (MAREA PERFOR
MANTĂ. MlINE).

Care este. în perspectiva 
Jocurilor Olimpice 1938. reali
tatea anului 1983 la Clubul 
sportiv școlar nr. 1 Constanta ? 
25 de sportivi nominalizați, la 
4 discipline : gimnastică spor
tivă fete, gimnastică ritmică, 
înot si scrimă. ..Oferiți iubi
torilor sportului nostru un 
nume dintre elevii dv. care, 
deși acum nu înseamnă decit 
o promisiune, va însemna ceva, 
ca reprezentant al sportului 
românesc. în întrecerea olimpi
că*, i-âm propus prof. Sorin 
Popescu. A urmat o pauză, 
nu prea îndelungată dar sem
nificativă. si răspunsul a 
fost : „Avem o preocupare 
specială pentru gimnastica 
sportivă, cu un nucleu de 12 
fete, acum în virstă de 11—12 
ani. care se pregătesc asiduu 
sub îndrumarea a 4 profesori, 
eu mare grijă pentru sport si 
scoală". Deci, nici un nume. 
Să fie vorba doar de păstrarea 
surprizei pentru mi Ine ? Ar fi 
bine...

12. Cutus 12. Oancea 8. Nicu- 
lescu 8. Amihâieșei 4. Casetti 
.4. Nagy 2 pentru Crișul. res
pectiv Pirșu 16, Chvatal 14, 
Netolițchi 13. Tocată 6. Bără
gan 6. Ionescu 4. Făgărășanu 2

Foarte bun arbitrajul lui A. 
Atanasescu si M. Rusu.

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— LE.F.S. 88—66 (38—28). VO
INȚA BUCUREȘTI — MOBI- 

(45—
IN TA BUCUREȘTI 
LA SATU MARE 38—62 
33). CHIMISTUL C.S.S. 
VTLCEA — COMERȚUL 
MURES 92—55 (46—28).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
BUCU-POCA — OLIMPIA 

REȘTI 71—58 (33—35).
Au marcat: Bolovan 

21. Kisș 12. Popa 10 
pentru învingătoare. 
Biră 17. Ciubăncan 
canschi 8. Cristea 7. 
Trieă 4. Ghiți

Azi la ora 18, 
campionatului 
București si 
Cluj-Napoea.

26. Pali 
Kirr 2 

resDectiv 
11. Bar- 
Pîrvan 6, 
PoPa 2.3 si---------

are loc derbyul 
intre Voința 
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A RAMAS MAI PUJIIV DE UN
(Urmare din pag. 1)

Am reușit, cred eu. să asigu
răm la nivelul lotului repre
zentativ un nucleu unitar de 
forte, animat de dorința fer
mă de a îndeplini obiectivele 
pe care ni le-am propus. Ri
dicarea calității pregătirii (și 
prin folosirea unităților 
C.N.E.F.S. de cercetare și 
medicină sportivă) si disciplina 
conștientă, liber consimțită a 
sportivilor, iată explicația re
zultatelor de la Tampere.

Desigur, nu putem spune 
că am rezolvat toate proble
mele caiacului și canoei, nici 
că sîntem pe deplin mulțumiți 
cu ce am realizat. Am anali
zat recent activitatea din 1983, 
in colegiul central al antreno
rilor și în biroul federal, des
prinzând o serie de concluzii 
In vederea perfecționării pre
gătirii în anul olimpic. în 
timpul scurt rămas ptnă Ia 
J.O. avem de rezolvat foarte 
multe probleme, pe care, spe
răm, le vom soluționa cu spri
jinul conducerii C.N.E.F.S, si 
prin colaborarea cu conduce
rile cluburilor Steaua si Dina
mo. din care provin aproape 
toti sportivii noștri olimpici.

2 Am fost optimiști în a- 
pllcarea noii orientări în 

pregătire, chiar cînd rezulta 
tele erau mai modeste. Am 
perseverat, deoarece această 
orientare se bazează pe un 
studiu atent al principalilor 
adversari pe plan mondial, pe 
o metodică sprijinită pe da
tele actuale oferite de cerce
tarea științifică si medicina 
sportivă, pe experiența pozi
tivă a școlii românești, de ca-

iac-canl 
gata și 
tem oi 
cînd rl 
olimpid 
nirea îl 
tei moi 
piadă I 
rile OI 
cea ma 
si cead 
nă cel 
totod^J 
ma> vin ța ț 
perforii 
tră ara 
tial cel 
zonanța 
Ivan B 
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’ LOCURI DE ODiHNĂ Șl TRATAMENT IN TRIMESTRUL I 1984
I.T.H.R. BUCUREȘTI a pus în valorificare locuri la 

odihnă și tratament pentru trimestrul I al anului 1984. 
Menționăm că și în această perioadă se pot face econo
mii în bugetul dv. deoarece majoritatea stațiunilor practică 
tarife reduse.

înscrieri si informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R.B. din Bd. Republicii nr. 68 (tel. 14.08.00) Bd. 
1848 nr. 4 (tel. 14.98.81). Bd. N. Bălcescu nr. 35 ' (tel. 
15.74.11), Calea Moșilor bl. 55 bis (tel. 11.08.48), str. Lute
rană nr. 4 (tel. 14.21.77/2958), str. Tonitza nr. 1 (tel. 14.95.91).

HOCHEIȘTII AU DEBUTAT CU STÎNGUL
(Urmare din pag. 1)

meci cu o pregătire foarte su
mară și fără cîțiva din jucă
torii ei de bază (portarul Gh. 
Huțan, Tureanu, Justinian1. Pi- 
săru și alții). Acest lucru nu 
scuză Insă cu nimic momen
tele de cădere din reprizele a 
doua și a treia și numeroase
le gafe din apărare de care am

amintit și care au facilitat 
oaspeților drumul spre o vic
torie pe care, sincer vorbind, 
nu o meritau la o asemenea 
diferență de scor. Scorul de 
11—4 (0—1, 5—1, 6—2) în fa
voarea oaspeților a fost stabi
lit de Vogel, Liebert, Tomke, 
Sieberg, Scholz, Franke, Simon, 
Huscăn, Engelmann, Hanske 
și Ludwig pentru Dynamo,

respectiv Cazacu 2, Gerezuii și 
E. Antal. A arbitrat. M. Pres-
neanu ajutat de 
G. Tasnadi.

A. Balint Si

• Pe patinoarul din Galați au
continuat jocurile din turul se-
cund al celei de a II-a grupe
valorlce din cadrul Diviziei ,,A“. 
S-au înregistrat următoarele re
zultate î I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
— Metalul Rădăuți 10—2 (1—0, 
5—0, 4—2) : Lotul de 18 ani — 
Tîrnava Odorhei 0—2 (4—1, 2—1, 
3—0) ; . Lotul de 20 de ani — 
A.S.E. Sp. studențesc 9—7 (4—1, 
3—2, 2—4).

Cu 
obți

• 7

Age 
»ă 
prin



I
Astăzi, la Buzău, de la ora 15

ROMANIA CIPRU, IN CADRUL
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CUM S-A AJUNS
a fost unul dintreAradul __

cele mai puternice centre fot
balistice ale tării, 
are acoperire in 
foarte multe dintre aceste fap
te sînt otine de semnificații, 
fiecare nutind constitui un su
biect de analiză. U.T.A.. 
exemplu, echipa fanion a 
sulul se numără printre 
formerele campionatului 
mei divizii Intr-un clasament 
al cîsti-zătoarelor de titluri, 
ea se plasează pe podium, după 
Dinamo (11) «i Steaua (9). cu 
SASE VICTORII, tot atitea 
cite a obținut si Ripensia îna
inte de război Ultima dată. 
U.T.A. a eistigat campionatul 
In 1959T970 Tot atunci Axen
te. Brosovschi Domide. Le- 
reter. Pojoni si coechipierii lor 
au eliminat din Cupa campio
nilor europeni pe Feyenoord. 
deținătoarea trofeului si • 
Cupei intercontinentale. în 
plus. U.T.A a ciștigat de două 
ori si Cuca României, iar ju
niorii ei s-au dovedit a fi cei 
mai buni din tară de trei ori : 
in 1958. 1959 si 1953.

O. temoora ! — poate excla
ma oricare iubitor al fotbalului, 
adept sau nu a! ..bătrinei noas
tre doamne". Intr-adevăr, ce 
timpuri ! Pentru eă. odată 
eu anil U.T.A.. ca si celelalte 
echipe din oraș sau iudet. au 
eoborit treaptă cu treaptă. 
Dtnă in subsolurile clasamen
telor diviziilor ..B" si „C“. u- 
nele dintre ele aiungind chiar 
in camcionatul județean. Dar 
iată cum se prezintă, la ora 
actuală tabloul fotbalului a- 
rădean :

Afirmatia 
fapte. iar

de 
ora- 
oer- 
pri-

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
1
I

LA IMPASUL FOTBALULUI ARADEAN?
• De la Feyenoord la oscilația Intre. . . . B“ și „C“ • De ce au fost
cedați „pe nimic" Ducadam și Coraș ? • Numeroși antrenori fără 
calificcre • Juniorii U.T.A.-ei-învinși de cei din... Siria! • Aradul 

trebuie sâ-șl depășească legenda...
putut ..creste" unul-dol. care 
să învețe de la el. Cit despre 
U.T.A.. este de neînțeles cum 
a putut ceda doi jucători de 
talia lui Coras si Dncadam 
fără să primească. de_exemplu. 
eeea ce 
pentru 
Dan
C.J.EF.S.):
este foarte restrinsă. instruirea 
necorespunzătoare. E inad
misibil ea echipa de juniori II 

2 _ ‘ ' S«
drept de apel 
pregătirea s-a 
4 ani ! Apoi, 
fondul actual 
o medie de 
ridicată. La

* primit Hunedoara 
Rodnic si Andone". 
Ghirlea (metodist 

„Aria de selecție

din Siria să vină la Arad 
să învingă fără 
U.T.A.. la care 
făcut timp de 
trebuie sous că 
de jucători are 
virsfă foarte
Rapid, de exemplu, dacă luăm 
jucătorii ce grupuri de 
trei.
peste... 
spune totul".
(cel mai vechi activist de fot
bal arădean) : „Două sini 
cauzele necazurilor noastre: 

unui institut de invă- 
sunerior si baza mate

rială precară". Silviu Barbu 
(directorul C.S.S. Gloria) : 
„Extrem de păgubitoare a fost 
oină acum politica promovări
lor. Iar legat de pregătirea ti
nerilor se noi spune foarte

_ ___ __ ____ ___ cite 
fiecare grup însumează 

100 de ani ! Si asta 
Tibcriu Gaes

Dhrlzia „B" : U.T.A. (locul 12), Rapid (locul 17)
Divizia „C : Strungul (locul 1), Șoimii Lipova (locul 4), C.F.R. (lo

cul 12), Victoria Ineu (locul 10).
Campionate județene : seniori (doua categorii) - 100 echipe ; juniori 

— 32 echipe.
Campionatul republican de juniori : 
Total jucători legitimați : 3 093
Antrenori : 57 (35 în activitate)
Terenuri existente : 8

4 echipe

CAMPIONATULUI EUROPEAN DE TINERET

Reculul este evident, dis
tanta de la perioada Aradu
lui cu două echipe în' ..A" 
(U.T.A. și Vagonul), la cea 
actuală, cu două formații tn 
„B“. ambele la periferia 
clasamentului. este enormă. 
Căror cauze s-a datorat, oare, 
această 
care a 
lori de 
Petschovschi. 
trcscu III. Brosovschi. 
de etc ? In investigația 
tuată eu puțin timo în urmă, 
am căutat să le descoperim, 
stind mult de vorbă cu marea 
majoritate a celor ce răspund 
astăzi de soarta fotbalului din 
orașul de oe Mures. Să punc
tăm o parte dintre <. ' 
acestora, 
ședințele 
eresul 
■74—’75 
faptului 
puțin joș. Ia bază.

.cădere" a fotbalului 
lansat cîndva va- 

mare calibru ca 
Băcut I. Duml- 

Domi- 
efec-

opiniile 
(pre- 
„Re- 
dună 
ales

Simion Palcu 
C.J.E.F.S.) : 

fotbalului nostru 
s-a datorat mai__

că s-a muncit foarte 
________ Z_ "___L Centrele 
au lost încadrate cu foști ju
cători care, după un timp, au 
tras... pe dreapta, cum se spu
ne. asteptind liniștiți pensia. 
In al doilea rind. si schimba
rea ptea lepede a antrenorilor 
a avut repercusiuni asupra 
randamentului si evoluției 
jucătorilor tineri, unii cu certe 
perspective, dar eare mai apoi 
s-au pierdut. în sfîrșit, eu u- 
nul considef eă de foarte mul
te ori U.T.A. a abordat cam
pionatele in mod eronat și 
știm eu totii ce s-a intimplat". 
Mircea Axente (arbitru, fost 
jucător) : „Au existat si exis
tă preocupări minore pentru 
îmbunătățirea condițiilor ma
teriale ale fotbalului arădean. 
Terenurile sînt proaste (n.a. — 
Gloria si cel din Micalaca au 
ajuns veritabile... maidane !). 
iar antrenorii — comozi. Ni
meni nu s-a cindit la formarea 
unor antrenori canabilt Pe 
lingă Nicolae Dumitrescu ar S

molie lucruri despre cit. cum 
si unde se efectuează ea in 
raport cu timpul avut la dis
poziție de orice tinăr". Gheor
ghe Ivan (vicepreședintele 
clubului U.T.A.) : „Organiza
rea activității noastre fot
balistice este defectuoasă. Se
lecția si instruirea se face cu 
mijloace si in condiții depășite 
de cerințe. Există multi an
trenori fără calificare. Unii 
fac muncă de mintuială. Avem 
putini antrenori ca Demian. 
Bolduma. Dan. Mindru sau Hă- 
ran Sistemul eompetitional 
al județului cuprinde o acti
vitate mare pe o bază™ în
gustă. Există cantitate. nn 
calitate. In cele patru divizio
nare „C" nu activează zece 
jucători care să facă fată in 
,.B“ sau ..A". Ele au ajuns 

i“ pen- 
superioarc. Iar 

ultimilor ani a fost 
de sezon, echipă nen- 
victorie acasă si o in

ia limită in de- 
Aceasta a fost optica 

am intrat intr-un... gol

refugiul celor „terminați* 
tru caiegoriile 
U.T.A.
echipă... 
tru o 
fringere 
plasare, 
si acum 
imens care ne dă mari dureri 
dc cap. Acesta si este motivul 
pentru care nC-am hotărit să 
Întreprindem o seric dc mă
suri pe toată filiera. dc la 
Întinerirea... „bătrinei Doam
ne". piuă la întărirea secției 
prin cooptarea unor oameni 
dornici să pună eu adevărat 
umărul la redresarea echipei".

Din această suită de opinii 
pot fi desprinse eu ușurință 
principalele 
determinat 
slabe ale 
din ultimii

• Neglijarea 
piramidei, 
„defecțiune"

cauze eare au 
rezultatele tot mai 
fotbalului arădean 

zece ani. Iată-le : 
activității la acolo unde

nereme-
baza 
orice 
diată prompt are mari reper
cusiuni in timp.
• Fotbalul arădean dispu

ne de o bază materială res-
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trinsă. dar si cea existentă 
este prost îngrijită șl acest 
fant este inadmisibil
• Grupul de antrenori cu 

adevărat valoroși care ac
tivează este foarte mic. neexis- 
tind preocupări pentru . creș
terea" unui nou val de tehni
cieni legați trup si suflet de 
fotbalul local.
• Actuala Diramidă * fot

balului arădean corespunde 
cantitativ, dar nu si calitativ.
• Selecția si instruirea la 

toate eșaloanele se face cu 
miiloaee total depășite.
• Echipele ..mici" 

jucători de la U.T.A. 
devină ele furnizoare 
lente.

Din același ..dialog" 
l-am avut cu responsabilii 
fotbalului arădean am reți
nut si cîteva initiative oe cale 
de a prinde curînd viată. Este 
vorba mai intîi de ÎNTINERI
REA echipelor din toate cam
pionatele. în cele participante, 
de exemplu, la întrecerea ju
dețeană nu vor mai fi admiși 
decit 4 jucători peste 25 de 
ani. O mică statistică arată eă 
in fiecare duminică joacă acum 
pe terenurile Aradului 
500 de iuniori ! U.T.A. însăși 
este în prezent o echipă tînâră 
(media de virstă 24 de ani), 
renuntîndu-se. in vară. Ia 
o serie de jucători plafonați. 
Dar cu U.T.A. toată lumea tre
buie să aibă răbdare. Un alt 
proiect cu... bătaie lungă este 
acela al unirii. în vederea co
laborării fructuoase, a celor 
două principale pepiniere ale 
orașului sub titulatura Școala 
sportivă Gloria — U.T.A. Poa
te că in acest fel VERITABI
LELOR TALENTE li se vor 
crea CONDIȚIILE ADEC
VATE DE INSTRUIRE SI 
PROMOVARE cu succes. In 
sfîrsit. s-a mai avansat si ideea 
concentrării tuturor forțelor 
intr-un CLUB ORĂȘENESC, 
tinîndu-se cont de faptul 
că U.T.A. reprezintă o între
prindere cu 80 Ia sută din per
sonal... muncitoare, pe care 
le interesează mai puțin 
fotbalul. Sigur. legenda 
U.T.A. este încă prea vie 
memoria tuturor, dar __
tru a se ieși din impasul ac
tual arădenii trebuie să caute 
soluții. Să treacă oină si pes
te...

așteaptă 
în loc să 
de ta-
ce care

circa

in 
Den-

forța legendelor.
Laurențiu DUMITRESCU

Astăzi, la Buzău, de la ora 
15, „tineretul" semnează avan
premiera tntîlnirii România — 
Cipru. Antrenorul Cornel 
Drăgușin așteaptă de la jucă
torii pe care îi pregătește „un 
joc bun. care să 
insuccesele din ultima 
ale echipei noastre 
de tinerei si, 
monstreze că 
au valoare și 
pe ei pentru 
meci din cadrul campionatului 
european de 
acasă, pentru 
noastră, este 
din Cipru, 
noastră a învins cu 2—1. De
altfel, antrenorul echipei ~ 
prului. P. Iokovu, care a 
împreună cu jucătorii 
miercuri noapte, declara 
venit la Buzău 
ne revanșăm si să reușim 
rezultat cit mai bun".

în privința formației noastre 
există cîteva probleme : O.*
Ilifc, accidentat, nu a participat 
la antrenamentele lotului. Ma-

revanșeze 
vreme 

naționale 
mai ales, să de- 
cei selecționați 
se poate conta 

viitor". Acest

tineret, ultimul, 
reprezentativa 

revanșa partidei 
unde formația

Ci- 
sosit 

săi 
că a 

„cu gindul să 
un

Tot azi,

tei a suferit o âisjuncție la 
umăr, iar Speriatu este gripat. 
Antrenorul Cornel Drăgușin 
ne-a comunicat ieri următorul 
„11“ probabil : Speriatu — 
Mănăilă, Belodcdici, M. Popa. 
Matei (Roman) — Paveliuc, 
Bălan, Eftimie, O. Grigore — 
Lăcătuș, Sertov. Rezervele se 
numesc : Stîngaciu. Gheorghiu, 
Burdujan si O. Popescu. Cît 
privește echipa cipriotă, antre
norul P. Iokovu a anuntat că 
se va decide asupra formației 
de bază In dimineața jocului. 
El are la dispoziție următorii • 
jucători : Klcftis, 
Socratus. Menelau, 
Adrclis. Kitos I. 
vros. Kitos II. 
Kostanos, Mastis.
Fioros. Partida va fi condusă 
de o brigadă poloneză de ar
bitri : K. Mikolajewski (la 
centru). W. Utbanczyk si J- 
Labus (la linie).

Astăzi, la Buzău, 
un joc-spectacol al 
noastre de tineret !

la Cimpina

Ștefanou, 
Protopapa. 

Slasos, Ma- 
Koliandris, 

Iakovu si

așteptăm 
echipei 

(M.M.I.).

ROMANIA - U.R.S.S. (juniori II)
Astăzi sc dispută la Cimpî- 

na prima partidă amicală din
tre selecționatele secunde de 
iuniori ale României si U.R.S.S. 
Al doilea meci este programat 
duminică la Ploosni. Partidele 
acestea constituie un bun pri- 
lel de pregătire pentru echipa 
antrenată de Nicolae Belizna 
si Dumitru Li-ă. cea care mai 
are de susținut două partide 
oficiale în cadrul ediției a doua

F.C. ARGEȘ A PLECAT,
In cursul zilei de ieri, echi

pa F. C. Argeș a plecat, cu 
autocarul, la Stara Zagora. 
unde sîmbătă va susține me
ciul cu formația locală Beroe. 
în cadrul actualei ediții a 
..Cupei Balcanice". Antrenorii 
Nicolae Dabrin si Constantin

ARBITRII ETAPEI A
Jiul — F.C. Olt : D. Petrescu — 

N. Voinea (ambii din București) 
șl I. Gherghell (Baia Mare).

Universitatea Craiova — F.C. 
Bihor : M. Nlculescu — J. Grama 
șl Gh. lonescu (toți din Bucu
rești).

Sportul studențesc — S.C. 
cău : M. Axente (Arad) — 
Antohi și M. ~ - 
din Iași).

A.S.A. Tg.
S. Necșulescu 
Sălăjan (Satu 
rov (Drobeta

F.C. Baia Mare

Ba- 
V. 

Rotărescu (ambii

Mureș — Rapid : 
(Tîrgoviște) r- L. 
Mare) și V. Tito- 

Tr. Severin).
Politehnica

0 carte utilă iubitorilor sportului cu balonul rotund

„APROAPE TOTUL DESPRE
<lc Chiriac .’lanușaridc, CiicYorc

Știți ce este harpastum 7 
Sau episkiros 7 Dar tsuh-kuh7 
Știți cind au fost elaborate 
regulile de la Cambridge 7 
Cunoașteți evoluția jocului 
portarului de fotbal ?

Iată doar cîteva Întrebări 
din cele... clteva mii pe care 
le ridică fotbalul, jocul in sine 
sau evoluția lui. și toate aces
tea capătă un răspuns precis, 
doct, la obiect citind volumul 
„APROAPE TOTUL DESPRE 
FOTBAL", recentă apariție în 
Editura Sport-Turism. Autori 
sînt doi binecunoscuțl foști 
arbitri CHIRIAC MANUȘA- 
RIDE și CHEVORC GHEMI- 
GEAN care, din dragoste pen
tru fotbal, duminică de du
minică, mal bine de două de
cenii, au colindat țara de la 
un cap la altul cu fluierul șl 
regulamentul in mină, Împăr
țind dreptatea pe terenul de 
fotbal. Și cit de greu este să 
reușești în fața unei tribune 
lnfierbîntate, care, nu „accep
tă", de cele mal multe ori,

decît echipa 
el...

FOTBAL"
(jhcinifican
favorită, victoria

cel doi arbitri au 
deoparte, și au

european de 
Cehoslovacia 
în deplasare, 
noastre fac 

Leu. Voi- 
Pistol.

a Campionatului 
iuniori ,.B“. cu 
si Grecia, ambele 
Din lotul echipei
parte printre alții, 
cilă. Zamfir. Năslase. 
Prosteanu. Harsani. Meciul de 
la Cimpina va începe Ia ora 
14,30 si va fi condus la cen
tru de arbitrul Nicolae Dinescu 
din Rm. Vilcea.

IERI, LA STARA ZAGORA
Cîrstea au deplasat următorii 
jucători : Cristian și Iliescu 
— portari : Voieu. Moiceanu, 
Stancu. M. Zamfir. Tulpan si 
Coman — fundași : Iovâncseu, 
Toma. Ignat si Badea — mij
locași : D. Zamfir. Jurcă. Nica, 
Margelatu — înaintași

12-a A DIVIZIEI „A“
Iași : Or. Teodorescu (Buzău) — 
Gh. Constantin (Rm. Vîlcea) și 
C. Gheorghe (Suceava).

Steaua — Chimia Rm. Vîlcea :
N. Rainea (Bîrlad) — M. Dragu 
(Galați) și D. Ciolan (Pitești).

C.S. Tîrgoviște — Dinamo : Fl. 
Popescu (Ploiești) — N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea) și A. Gheorghe (P. 
Neamț).

Corvinul Hunedoara — Petrolul:
O. Ștreng — C. Pădurăriței și 
I. Medveș (toți din Oradea).

F. C. Argeș — Dunărea C.S.U. 
Galați : R. Matei — P. Balaș și 
M. Bercan (toți din București).

De curînd 
pus fluierul _ . .
luat în mină creionul oferind 
„tuturor celor ce iubesc sin
cer acest joc mirific", după 
cum afirmă chiar ei pe prima 
pagină a cărții, un volum ma
siv de peste 400 de pagini și 
cu peste 150 de ilustrații In 
care nu numai spectatorul din 
tribună, dar și mulțl dintre 
cei ce se consideră avizați în 
materie de fotbal, găsesc a- 
proape totul despre această 
disciplină sportivă. De pildă 
— evoluția Jocurilor cu min
gea practicate de populațiile 
primitive pînă la fotbalul mo
dern ; dezvoltarea sistemelor 
de joc de la sistemul... fără 
sistem la ultimele noutăți tac
tice ; prezentarea Federației 
Internaționale de Fotbal-Aso- 
clație (F.I.F.A.) și a princi
palelor sale organisme ; com
petițiile internaționale ; evo
luția regulamentului de joc

(în care st prezintă, de exem
plu, și tactica arbitrajului în 
fotbal) ; mic dicționar de ter
meni folosiți în fotbal etc. Un 
capitol important este rezer
vat fotbalului în România.

Pe scurt, o carte de care 
fotbalul nostru avea nevoie, 
ca și toți cel ce iubesc acest 
sport. Citind-o, vom ști mult 
mal multe și mai exacte date 
despre acest joc dirijat pe 
mapamond prin intermediul 
celor 17 reguli atît de simple, 
de concise și atît de bine ex
plicate în paginile volumului. 
(M. T.).

ADMINISTRAȚIA Dt SIAI LOTO PRONOSPORT INfOR'IEWĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 

4 NOIEMBRIE 1983 : Cot. 1 : 1 va
rianta 25% - autoturism Dacia 1300; 
cat. 2:4 variante 100% a 20.852 lei 
și 15 variante 25% a 5.213 lei ; cat. 
3 : 4 variante 100% a 5.428 lei șl 
48 Variante 25% a 1.357 lei ; 
30 variante a 2.895 lei ;
132.75 variante a 654 lei ; 
259,25 variante a 335 lei ;
1.818.75 variante a 100 lei. Report la 
cat. T: 500.000 lei. Autoturismul. „Da
cia 1300“ de la categoria 1, realizat 
pe un bilet jucat 25%, a revenit par
ticipantului Chițu Cornel din Bucu
rești.

CIȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE

cat. 4 : 
cat. 
cat.

cat.

5 :
6 : 
X :

LOTO DIN 30 OCTOMBRIE 1903: 
FAZA I - cat. 2 : 5 variante 25% a 
9.042 leî ; cat. 3 s. 2 variante 100% 
a 5.417 lei ,1 20 25% a 1.354 lei ; 
cot. 4 s
90 a 421 
cat. X : 
cat. 1 : 
cat. H :
alegere,

11,75 o 3.227 lei ; cat. 
le! ; cat. 6 : 164 a 231 li 

716,50 a 100 lei. Report 
500.000 lei. FAZA a ll-a 
2 100% a 10.000 lei sau;

__ „__ _ o excursie de un loc 
R.P. Ungară sau R.S. Cehoslovacă 
diferența In numerar și 5 25%

5 : 
lei;

la

la 
în 
»l 

___  , ____ ______ a 
2.500 lei ; cat. 1:8a 5.000 lei ; cat. 
J : 36,50 a 1.000 lei ; cat. K : 78,50 
a 500 lei ; cat. L : 332,25 a 100 lei. 
FAZA a IB-a : cat. M : 1 25% - au
toturism „Dacia 1300“ ; cat. N : 1

100% a 50.000 lei sau la alegere, o 
excursie de doua locuri în R.P. Un
gara sau R.S. Cehoslovacă și dife
rența în numerar și 6 25% a 12.500 
lei ; cat. O : 4 100% a 13.212 lei sau 
la alegere, o excursie de un lot în 
R.P. Ungara sau R.S. Cehoslovacă și 
diferența în numerar și 27 25% a 
3.303 lei ; cat. P : 52,75 a 2.130 lei ; 
cat. R : 113 a 994 iei ; cat. S : 168,75 
a 300 lei ; cat. T : 762,25 a 200 lei ; 
cat. U : 1.944,25 a 100 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300“ de la categoria M, 
obținut pe un bilet achitat în cotă 
de 25%, a revenit participantului 
Păun Zamfir din Timișoara.

Tragerea obișnuită r.oto de as
tăzi, 11 noiembrie 1933. se tele
vizează în direct începînd de la 
ora 17,25.



Aseară, in meci amical de handbal

ROMÂNIA - S. U. A. 33-26
ATLEȚII CHINEZI AU DOMINAT 

REUNIUNEA ASIATICĂ DE LA KUWAIT
întîmplnnti cu aplauze ,n 

sala Floreasca pentru deosebita 
performantă de a ti cucerit 
Cupa campionilor mondiali si 
olimpici handbalistii noștri au 
susținut aseară o partidă ami
cală în compania reprezentati
vei S.U.A.. echipă — care așa 
cum se știe — va participa la 
turneul olimpic de la Los An
geles. Reprezentativa României 
a întrecut S.U.A. cu 33—28 
(16—11).

Partida a plăcut celor peste 
1 000 de spectatori pentru dina
mism si faze de mare frumu
sețe. pentru numărul mare de

Echipa feminină de handbal a României

Astăzi, meciul revanșă.
goluri înscrise. pentru lupta 
sportivă, corectă, susținută de 
cele două formații de-a lungul 
a 60 de minute. A învins, fi
resc, echipa noastră, dar par
tenerul a produs o plăcută sur
priză. Handbaliștii americani 
practică un joc bine orientat, 
cu combinații spectaculoase si 
țu aruncări în forță. Ei au o 
apărare activă, clțiva jucători 
de valoare (Goss, Lash, Bue- 
nning și alții) si impresionează 
prin detentă. Sportivii noștri 
au fost obligați la eforturi ma-

ora 18, sala Floreasca
xime pentru a depăși formația 
oaspete, pentru a-și impune 
valoarea recunoscută pe plan 
mondial.

Au marcat : Covaciu 8, Voi- 
nea 5, Berbece 5, Bedivan 4, 
Petre 3, Vasilca 2, Roșea 2, 
Durâu 2 și Stingă 2 — pentru 
România, Lash 7, Buening 5, 
Gross 4, Djokovich 4, Kirk 3, 
Schueeberger 2, McVrin 1 — 
pentru S.U A. Au arbitrat : Al. 
Vîrtopeanu și St. Georgescu.

Formațiile masculine de 
handbal ale României si S.U.A. 
se întîlnesc din nou astă-seară, 
în sala. Floreasca. la ora 18.

Hristoche NAUM

KUWAIT. Ultimele rezultate 
ale marelui concurs de atle
tism al Asiei, desfășurat la 
Kuwait: BARBATI : 10 000
m : Zhang Guowi (R.P. Chi
neză) 28:45,41 ; 4X100 m : R.P. 
Chineză 40,16 ; 4X400 m: Irak 
3:07,98 ; decatlon : Lee Fu An 
(Thailanda) 7641 p ; FEMEI :

PREGĂTIRI PENTRU J.O. DE IARNĂ
Organizatorii „Olimpiadei al

be" de la Sarajevo au stabilit 
ca meciurile turneului de hochei 
Si concursul de patinai artistic 
să se desfășoare în sala 
„Zetra" din Sarajevo. Ele vor 
putea fi urmărite zilnic de 
5 800 de spectatori, alte 1900 
de locuri fiind rezervate pen

1500 m : Geng Xiu Juan
(R.P, Chineză) 4:30,72 ; înălți
me : Zheng Dezheen (R, P. 
Chineză) 1,84 m ; 4X100 m s
Thailanda 46,13 ; 4X400 m t
Thailanda 3:48,62. în clasamen
tul general pe medalii : pe
primul loc R. P. Chineză cu 
24 (16 + 6 + 2).

tru oficialități si reprezentant! 
ai presei. Montarea a 19 ca
mere de televiziune, prin care 
întrecerile vor fi transmise in 
întreaga lume, a făcut nece
sară. în mod obiectiv. renu- 
țarea la cîteva... sute d« 
locuri !

IN... LINIE DREAPTĂ PENTRU
CAMPIONATUL • MONDIAL!

In prima jumătate a lunii de
cembrie reprezentativa feminini 
de handbal a țării noastre se va 
afla In fața unei noi încercări de 
a se califica la Jocurile Olimpice 
de anul viitor. Pentru realizarea 
acestui țel echipa va fi prezentă 
la grupa „B“ a Campionatului 
mondial din Polonia. O etapă a 
pregătirilor in vederea unei com
portări cit mai bune la întrece
rile de la Katowice a constitult-o 
și recenta participare la un pu
ternic șl tradițional turneu găz
duit de capitala Ungariei : „Cupa 
Elegant". La startul competiției 
de la Budapesta au fost prezente 
echipele Ungariei (calificată pen
tru Olimpiada de la Los Ange
les). Bulgariei, Japoniei, Polo
niei, României-șl Uniunii Sovie
tice (formația secundă). Fiind 
întrecută doar de formația țării 
gazdă, reprezentativa României 
a ocupat locul II in clasamentul 
final (România 24—25 cu Unga
ria, 29—24 CU U.R.S.S., 27—18 CU 
Polonia, 32—24 cu Bulgaria șl 
24—21 cu Japonia). Un rezultat 
bun, după opinia noastră, dătă
tor de speranțe. Desigur, pregă
tirile pentru C.M. grupa „B“ con
tinuă și este de așteptat ca echi
pa să atingă la Katowice virful 
de formă, ceea ce, dealtfel, au în 
vedere șl tehnicienii care o pre
gătesc, Simion Pompiliu șl Eu
gen Bartha.

Pentru a afla detalii referitoare 
la comportarea handbalistelor ro
mânce la „Cupa Elegant", am 
solicitat cîteva opinii antrenoru
lui principal al echipei, Simion 
Pompiliu. „Apreciem că rezul
tatul este încurajator șl el co

RUGBYȘTii
(Urmare din pag. 1) 

tiva apropiatului Turneu al ce
lor 5 națiuni. La rindul său, 
echipa română își dorește, o 
știm bine, să convingă încă o 
dată că a devenit cineva în 
lumea rugbyului internațional 
Și are multe atuuri, vizibile 
încă acum 4 ani, la Cardiff. 
Din toate punctele de vedere, 
meciul de sîmbătă reprezintă 
an moment important pentru 
sportul cu balonul oval din 
lume".

în același spirit ne-au vor
bit si W.R. Morgan, șeful Co
mitetului de selecționeri, și 
antrenorul J. D. Rcvan, 'și se
lecționerul T.J. Cobner, ultimii 

• ÎN 1971 CAPITALA FINLANDEI a orga
nizat, precum se știe, una dintre edițiile 
campionatelor europene de atletism iar, 
anul acesta, în luna august, prima ediție a 
campionatelor mondiale ale acestui sport. 
Dintre tinerii de acum 12 ani, care au luat 
parte la întreceri, patru au fost prezenți și 
acum la Helsinki dar ca... veterani. Este 
vorba de italienii Sara Simeon! — înălțime 
și Piețro Mennea — 200 m (a ciștigat acum 
medalia de bronz) de portughezul Carlos 
Lopes — 10 000 m și iugoslavul Ivan Ivan- 
cici — greutate • EDIȚIA DIN ACEST AN 
a marii competiții cicliste, Turul Franței, 
s-a desfășurat pe o căldură neobișnuit de 
ridicată. Aceasta și explică „recordul- pe 
care vi-1 prezentăm acum. Astfel, plutonul 
a consumat zilnic circa 600 de bidoane cu 
apă (în total s-au folosit 10 000 de litri de 
apă !) șl diferite fructe (peste două tone 
șl jumătate în zile’e de competiție). Te poți 
pune cu setea oamenilor I • FOSTA MARE 
STEA a gimnasticii sovietice Olga Korbut, 
campioană olimpică în 1972 la bîrnă (19,400 
P) și Ia sol (19,575 p), care a abandonat 
acest sport după J.O. de la Montreal, re
vine, se pare, în prim planul activității 
competiționale Ia... călărie. Descoperind o 
mare dragoste pentru acest sport, de cîteva 
luni Olga Korbut se pregătește asiduu sub 
îndrumarea unul reputat specialist, Viktor 
Ugriumov (campion olimpic in 1980, in 
reprezentativa sovietică de dresaj), care 
afirmă că are de-a face cu o călăreață ta
lentată • ÎN R. F. GERMANIA a fost în
ființat un al doilea Institut de Educație 
Fizică în afara celui prea bine cunoscut 
de la Kdln. El ființează din ae'Jst an la 
MQnchen șl are la dispoziție multe dintre 
bazele complexului sportiv care au găzduit

Jocurile Olimpice din 1972 • LA ÎNTRECE
RILE DIN ACEST AN ale campionatelor 
de motonautică ale R. P. Chineze, desfă
șurate la Wuhang. în apropiere de Nan
king, au luat parte șl șase pil o ți italieni, 
la clasele 250 cmc ș< 350 cmc • LA FA- 
LAISE, în meciul echipei gazdă cu Asnie- 
res, din cadrul campionatului . de handbal 
al Franței, la ora de începere a partidei 
nu s-au prezentat arbitrii. Șl atunci. de

comun acord, cite un jucător din fiecare 
echipă a ddvenit „arbitru". Se spune chiar 
că tandemul ar fi condus foarte bine și 
că lumea a fost mai mulțumită de ma
niera de arbitraj declt dacă... • VILLI 
WULBECK, neașteptatul campion mondial 
în proba de 800 m (n. 18.12.1954, la Ober
hausen ; 186 cm, 70 kg) a avut următoarea 
evoluție a performanțelor : 1972 (18 ani) — 
1:51,1, 1973 — 1:47,6, Î974 — 1 :46,31, 1975 — 
1:45,44, 1976 — 1 :45,25, 1977 — 1:45,46, 1978 — 
1:45,13 1979 — 1 :44,65, 1980 — 1 :44,96, 1981 —
1:44,96, 1982 — 1:45,34 1983 — 1:43,65, cu
acest rezultat el es*e abia al 6-l?a alergă
tor î 1:41,73 Coe (Anglia) — 1981, 1:43,44 
Juantorena (Cuba) — 1977, 1:43,50 Wolhlhu- 
ter (S.U.A^ — 1974, 1 :43,57 Boit (Kenya)

respunde obiectivului ce ni l-am 
propus pentru momentul dat. O 
bună omogenizare a componente
lor echipei s-a văzut încă de la 
turneul anterior, cel de la Vil
nius. Acum, la capătul etapei În
cheiate după turneul de la Buda
pesta, se poate spune că echipa 
a făcut un nou salt. Atit prin jo
cul prestat, cit și prin rezultatele 
obținute, reprezentativa țării 
noastre a trecut un examen greu, 
care ne dă încredere că drumul 
ce-I mai avem de străbătut pînă 
la startul C.M. va adăuga un 
plus de valoare pe toate planu
rile". Abordîndu-1 pe interlocutor, 
am avut în vedere faptul că o- 
blectlvul echipei feminine de 
handbal a României este califi
carea la J.O. de anul viitor. De 
aceea ne-a Interesat ce cred an
trenorii, elevele lor. despre Înde
plinirea unul astfel de deziderat: 
„Sigur, obținerii calificării pentru 
J.O. ii subordonăm toate pregă
tirile. Nici nu s-ar putea altfel. 
Credem că prin participarea 
noastră la competiția de la Bu
dapesta am mal adăugat CEVA 
bagajului de cunoștințe de ptaă 
acum. Dar nu ne oprim aid. Mai 
avem Încă multe de făcut Fe
tele — poate mal mult ca oricind 

știu acest lucru. Absolut toate 
componentele echipei stat dorni
ce, stat hotărtte să muncească 
orictt de mult pentru ea latura 

'tehnieo-tactică, precum si for
ma sportivă, a cărei curbă tre
buie să uree continuu — să ca
pete noi dimensiuni calitative.

Ion GAVRILESCU

CALEZI AU SOSIT IERI
doi foarte renumiți mai ieri 
ca jucători. în numele echipei, 
puternicul Eddie Butler își ex
prima satisfacție de a se afla, 
pentru' prima oară, la Bucu
rești : „Abia aștept să văd 
capitala unei țări cu un rugby 
mereu mai bine cotai 1 Sper 
să facem un meci de luptă dar 
și de un bun nivel tehnic, 
vrem să jucăm un rugby au
tentic. Știu că va fi foarte 
dificil pentru mine și colegii 
mei, care alcătuim un XV în 
plină formare, iar fiecare ne 
dorim o evoluție convingătoare 
în fața selecționerilor". Iar R. 
Williams, secretarul lui Welsh 
Rugby Union, punea punctul 
Pe 1 : „Ambele echipe vor, în- 
tr-un fel sau în altul, să con-

Aipect din meciul de la Rijeka, dintre „olimpicii' iugoslavi ji 
cei italieni (5—1). Apărătorul iugoslav Katanec respinge, cu

capul, unul dintre putinele atacuri ale „azzurrilor*.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

BEBN'A. Miercuri seara a avut 
loc ta capitala Elveției m-Jlnirea 
dintre reprezentativa „Țării can
toanelor" șl Belgia, ta cadrul 
grupei 1 a preliminariilor C.K. 
Gazdele au obținut o victorie 
meritată cu 3—1 (1—•). Au În
scris : SchălUbaum (mta. 13). 
Brigger (min. 7») șl Geiger (mta.
88) pentru Elveția, respectiv Van-

LA BUCUREȘTI 
vingă. De ciștigat nu poate 
ciștiga deeit Rugbyul!"-.

Interesul oaspeților este, 
ne-am convins, foarte mare. 
Dar si iubitorii sportului de 
la noi așteaptă, la rindul lcr, 
cu nerăbdare partida de sîm
bătă. Să sperăm că ei vor veni 
în număr cît mai mare pe sta
dionul „23 August", unde — 
de la ora 13 — ni se promite 
un joc de ridicat nivel de 
cea mai mare atracție. în spe
cial tinerii pot fi alături de 
ourtătorii frunzei de stejar, 
elevii, studenții și militarii a- 
vînd. reamintim, intrare li
beră. Adevărații iubitori de 
spart nu pot lipsi de la o ase
menea întilnire ! 

decberg (mta. 83). Aceasta a fost 
singura tafrtagere suferită de 
echipa Belgiei ta actuala compe
tiție, care nu-1 afectează Insă po
ziția de lideră și, implicit, cali
ficarea ta turneul final al cam
pionatului european.

chablebol In preliminariile 
olimpice, zona europeană, grupa 
,J3". subgrupa „B-, Belgia șl 
Franța au terminat La egalitate : 
1—1 <•—1).
• CUNOSCUTUL PORTAR U- 

BALDO FILLOL, component al 
echipe! Argentinei care a ciști
gat campionatul mondial din 
anul 1978. va evolua, duminică 
pentru ultima oară ta formația 
Argenttaos Juniors. In viitor, 
Fillol va juca la echipa brazilia
nă Flamengo din Rio de Janeiro.
• UNIUNEA EUROPEANA DE 

FOTBAL a anunțat că se va des
chide o anchetă ta cazul meciu-

TELEX 9 TELEX • TELEX 9 TELEX
ATLETISM • Revista „Lei- 

chtathleiik" l-a desemnat pe Ul- 
rike Meyfarth șl Willl Wiilbeck 
cei mal buni atleți vest-germanl 
al anului 1883. Meyfarth. vicecam- 
pioană mondială la săritura ta 
Înălțime la Helsinki, a stabilit un 
nou record mondial cu 2,03 m cu 
prflejul Cupei Europei, la Londra, 
record, egalat ta aceeași zi, apoi 
întrecut la Pisa (2,04 m), de so

— 1976 și 1:43,11 Cram (Anglia) — 1983.
Alți c atleți au mai alergat 800 m în mal 
puțin de 1:44,00 ! • CEHOSLOVACUL Du- 
șan Prielozny a fost ales președinte sfl 
Confederației europene de volei • PRE
ZENT LA BARCELONA unde a primit 
„Trofeul Oscar", marele maestru internațio
nal șahistul sovietic Gări Kasparov a 
susținut un simultan la 25 de mese, cîști- 
gînd 21 de partid®, remizînd două și pier- 
zind două • DINTR-O ZI ÎN ALTA va 
ninge și schiorii își vor continua pe zăpadă 
pregătirea desfășurată pînă acum pe uscat. 
Apropo de aceste antrenamente ; reputatul 
specialist austriac Karl Kahr spunea : „Con
sider ca o greșeală folosirea pîrtiilor difi
cile pentru antrenamente, mai ales la în- 
'eputul sezonului. Acum se pot întîmpla 
xccidente cu urmări grave, deoarece, în 
special concentrarea schiorului nu este 
itît de mare ca în timpul unui concurs". 
9 CELE 591.45 PUNCTE totalizate de gim- 
naștii din R. P. Chineză în întrecerea pe 
echipe la campionatele mondiale de la Bu
dapesta șl cele 591,55 p ale reprezentativei 
sovietice, a doua clasată la această ediție 
a C.M. reprezintă cele mal mari punctaje 
înregistrate vreodată la campionatele mon
diale. Cel mal bun punctaj de pînă acum 
era de 588.95 p și aparținea echipei U.R.S.S. 
din 1981 de la Moscova. Asemenea perfor
mante record" au fost înregistrate și în 
întrecerea fetelor, echipa U.R.S.S. totalizînd 
393.45 p (România, pe locul doi, a obținut 
392.10 p). Precedentul „record* era al echi
pei noastre, campioană mondială în 1979, 
la Fort Worth (389,55 p).

•
Romeo VILARA

lul Internaziouale Milano — F.C. 
Groningen (Olanda) din cadrul 
„Cupei U.E.F.A.". Conducerea 
clubului olandez susține, că un 
delegat al echipei Internazionale 
a propus suma de 200 000 franci 
elvețieni antrenorului formației 
Groningen pentru ca acesta să 
cedeze în jocul retur. După cum 
se știe echipa italiană a ciștigat 
meciul cu scorul de 5—1 șl s-a 
calificat în turul trei. Clubul ita
lian dezminte acuzația de „tenta
tivă de corupție", considerind-o 
pură invenție.
• IN ETAPA DE DUMINICĂ a 

campionatului italian, campioana 
A. S. Roma a fost învinsă' cu 
1—0 la Udine, de formația locală. 
Singurul punct l-a marcat Zico 
în mln. 86 I Epilogul jocului a 
fost însă, în mod special, neplă
cut pentru 7 spectatori, care 
s-au luat la bătaie șl... au fost 
arestați !•
• INTERNAȚIONALUL Karl 

Heinz Kummenigge (Bayern 
Miinchen) a fost amendat cu 
3 000 de mărci pentru incitarea 
publicului împotriva echipei Bo
russia Monchengladbach șl a 
arbitrului care conducea partida!
• ERNST HAPPEL declara că 

meciul egal cu F. C. K6ta (2—2) 
de simbăta trecută realizat de 
echipa sa. Hamburger S.V., se 
datorește lipsei unor jucători de 
bază : Kaltz, Milewski șt Hiero
nymus.
• ATACANTUL Pietro Fanna 

și fundașul Ubaldo Rigbelti, am
bii de la echipa olimpică, stat 
noile apariții in lotul reprezenta
tiv al Italiei pentru meciul, din 
deplasare, cu Cehoslovacia, din 
18 noiembrie, contlnd pentru pre

liminariile campionatului euro
pean. După toate indiciile, Fanna 
va fi titular, el urmind să-l Înlo
cuiască pe Bruno Conti, acciden
tat. Formația probabilă pentru 
această partidă este următoarea : 
Bordon — Bergomi, CabrinI, 
Bagnl, Viercliowod, Scirea, Fan
na, Ancelotti, Rossi, Dossena, 
Giordano. Rossi manifestă din 
nou o formă bună, duminică, ta 
meciul cu Verona, el a înscris 
două goluri pentru Juventus.

vietica Tamara Bikova. Wiilbeck 
a ciștigat titlul de campion mon
dial la 800 m cu 1:43,65.

AUTOMOBILISM • După 3 108 
km, ta raliul Algeriei conduce 
echipajul francez Sarrazin — 
Hansens pe o mașină de fabrica
ție românească „Aro", urmat de 
Touli-Ben (Algeria) pe „Range 
Rover", la 4h or și Montaigne — 
Leposre (Franța) pe „Range Ro
ver", la 4h 10.

CICLISM • Cursa de șase zile 
de la MUnchen a fost ciștigată 
de cuplul Urs Freuler (Elveția) 
— Renă Pljnen (Olanda), urmat 
1a trei ture de Dietrich Thurau 
(R.F.G.) — Gert Frank (Dane
marca) .

GIMNASTICA e in cadrul con
gresului Federației- Internaționale, 
ținut la Strasbourg, cu prilejul 
campionatelor mondiale de gim
nastică ritmică, s-a hotărît ca 
ediția următoare a campionatelor 
lumii să fie atribuită orașului 
spaniol Valladolid, în 1985. ' De 
asemenea, „Cupa Mondială" la 
gimnastică ritmică va avea loe 
ta 1986 ta capitala Japoniei, To
kio.

RUGBY 9 La Agen, 0 selecțio
nată franceză a întrecut echipa 
Australiei cu scorul de 36—5 
(16—6). Duminică, la Clermond- 
Ferrand, „Wallabies" vor întîlni 
în meci-test naționala Franței.

SCRIMA @ La Lisabona, Cor
nelia Hanisch (R.F.G.) a ciștigat 
titlul de campioană europeană la 
floretă, întreeînd-o în finală pe 
Carola Clcconettl (Italia).

TENIS 6) In primul tur al tur
neului de la Wembley, suedezul 
Anders Jarryd l-a învlna cu 6—3, 
6—1 pe compatriotul său Mats 
Wilander ! McEnroe — Lloyd 6—2. 
6—4, Connors — Maurer 5—7, 6—1, 
6—0.

TENIS DE MASA 9 Rezultate 
din divizia de elită a Ligii euro
pene : la Kalmar (Suedia) : Sue
dia — Franța • 5—2 ; la Miskolc t 
Ungaria — Anglia 5—2 : la Aalen 
(R. F. Germania) : Cehoslovacia 
- R. F. CrF”'" «-3.
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