
PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Marți, 15 noiembrie, s-au în
cheiat lucrările' Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, desfășurate 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

In cadrul dezbaterilor, au 
luat cuvîntul tovarășii Radu 
Bălan. Ion Radu, Paraschiv 
Benescu, loan Foriș, Vasile 
Bărbuleseu. Maria Ghițulică. 
Vasile Bărbuleț. Vasile SecheL 
Ion Spătărelu. Ștefan Rab, 
Ioan Avram. Gheorghe Caran'il, 
Bogdan Bălufă, Ion Stoian, 
Lin» Ciobanu, Ion 'Teșu, 
Gheorghe Pană.

In încheierea lucrărilor ple-/ 
narei a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Cuvintarea a fost urmărită 
eu deosebită atenție, cu de
plină aprobare si profundă 
satisfacție, fiind subliniată, in 
repetate rînduri, en puternice 
Si însuflețite aplauze.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere activității neobosite a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
relevînd realismul, clarviziu
nea, răspunderea comunistă, 
spiritul înnoitor, revoluționar, 
eu care secretarul general al 
partidului abordează și solu
ționează problemele majore ale 
dezvoltării economico-sociale 
a țării, ale ridicării bunăstării, 
materiale si spirituale, a între
gului popor.

Plenara a evidențiat rolul e- 
sențial al tovarășului Nicolae 
Ceausescu in elaborarea si în- 
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, în stimularea energiilor 
pi forțelor creatoare ale națiu
nii. în mobilizarea tuturor re
surselor naționale pentru atin
gerea obiectivului fundamenta] 
trasat de Congresul al XII-lea 
pentru actualul cincinal — tre
cerea României la un nou sta
diu de dezvoltare, realizarea ■- 
nei noi calități a muncii șl 
vieții în toate domeniile.

In acest cadru, a fost reliefa
tă contribuția determinantă a 
tovarășului Nicolșe Ceaușescu 
la fundamentarea importantelor 
planuri $1 programe dezbătute 
și aprobate de plenară

Plenara a dezbătut și aprobai: 
L Proiectul Planului național 

unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1984 ;

7. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii și indus
triei alimentare, gospodăririi a- 
pelor și silviculturii pe anul 
1984 :

X Proiectul rianului finan

» ■
în ultima lună, componențil 

lotului olimpic de biatlon au 
efectuat două scurte sîagii de 
pregătire în Cehoslovacia si în 
Polonia. Dacă în munții Tatra 
antrenamentele au avut de 
suferit din cauza imposibilității 
de a efectua pregătiri de tir 
Si de alergare conjugate (poli
gonul si traseele s-au aflat în 
localități despărțite de... 60 de 
km !). pregătirea efectuată la 
Zakopane s-a desfășurat în cele 
mal bune condiții, recuperîn- 
du-se — nl s-a afirmat de că
tre antrenorii lotului — pier
derile din perioada precedentă.

Zilele trecute i-am întîlnit 
pe biatloniștii noștri din nou 
acasă. De Valea Rișnoavei. din 
apropierea Predealului. îi aș
tepta o plăcută surpriză : o 
buclă de asfalt de aproximativ 
2,5 kilometri șerpuia prin po- 

- ienile Rlșnoavelor. împlinind 
astfel un vis vechi al alergă
torilor. De nea pentru perioa
dele cînd... n-au zăpadă ! E- 
forturile conducerii clubului 
A.S.A. Brașov, ale federației 
si ale altor foruri, care au dat 
în ultima vreme o mină de 
ajutor, s-au soldat cu apariția 
unui nou obiectiv sportiv pen
tru o disciplină de iarnă In 
care, cu aproximativ un de
ceniu In urmă, românii stră
luceau în competiții olimpice sl 

ciar centralizat al economiei 
naționale și proiectul Bugetu
lui de stat pe anul 1984 ;

4. Programul privind crește
rea mai accentuată a producti
vității muncii și perfecționarea 
organizării și normării muncii 
în perioada 1983—1985 și pînă 
în I960 ;

5. Programul privind îmbună
tățirea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea 
consumurilor dc materii prime, 
de combustibili și energie și 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime și materialelor 
în perioada 1983—1985 și pînă 
în 1990 ;

6. Programul privind aplica
rea măsurilor de autoconducere 
și autoaprovizionare pentru a- 
sigurarea unei bune aprovizio
nări a populației cu produse 
agroali men tare și bunuri indus
triale de consum pe perioada 
1 octombrie 1983 — 30 septem
brie 1984.

Plenara si-a exprimat depli
na convingere că toti oamenii 
mnneii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate. în
treaga națiune vor acționa cu 
înaltă răspundere si exemplară 
dăruire pentru înfăptuirea o- 
biectivelor înscrise in planuri
le si programele dezbătute șl 
adoptate.

Plenara a dat o Înaltă apre
ciere activității neobosite a. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
desfășurată pe plan internatio
nal. în slujba cauzei păcii. în
țelegerii si colaborării între 
toate națiunile lumii. Plenar» 
a acrobat în unanimitate poli
tica externă a partidului s] sta
tului nostru, acțiunile între
prinse In direcția încetării 
cursei înarmărilor. realizării 
dezarmării. în primul rînd a 
celei nucleare, opririi ampla
sării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune ha Europa, 
retragerii si distrugerii celor 
existente, pentru crearea de 
zone denuelearizate în Balcani 
Si in alte regiuni ale continen
tului.

Plenara a reafirmat ho târî - 
rea partidului si siatnlul nos
tru de a acționa în continu
are Pentru oprirea agravării 
situației Internationale, relu
area cursului spre destindere, 
pentru afirmarea unei politiei 
noi, bazate pe egalitate. pe 
respectul iudependenței si su
veranității naționale, pe nea
mestec în treburile interne, 
pentru crearea unui climat de 
securitate. încredere si coope
rare în Europa si în întreaga 
lume, pentru apărarea dreptu
lui fundamental al popoarelor 
la viată, la liberta'e. la dez
voltare independentă. Ia pace.

După 10.000 de kilometri efectuat! pe role șl biciclete

BIATLONIȘTII ÎNCEP PREGĂTIREA PE ZAPADA

mondiale. Sigur, mai sint Încă 
unele lucruri de făcut (încă o 
buclă de aproximativ un kilo
metru. pentru care _patul“ de 
pietriș a si fost așezat, tur
narea unui strat de uzură din 
asfalt fin. neapărat trebuincios 
și altele), dar e cert, că, IN MO
MENTUL DE FAȚA, COMPO- 
NENȚII LOTURILOR NAȚIO
NALE SI OLIMPICE DE BI- 
ATLON SI SCHI FOND pentru 
Sarajevo ’84 SE POT PREGĂTI 
ACASĂ, CHIAR ÎN PERIOA
DELE ClND NU AU ZĂPADĂ. 
Am și asistat la citeva norme de 
control la care au fost supuși 
candidați! la un loc tn dele
gația olimpică a României. Am 
intîlnit. în sGrsit. PE PlRTIE, 
cu instrumentele specifice in 
mină, efectuind măsurători cit 
mai obiectivizate ale eforturi
lor caracteristice disciplinelor 
iernii, si De componenții unei 
de mult așteptate echipe de 
cercetători de la Centrul de cer
cetări Dentru educație 
sport si Centrul de 
sportivă Specialista 
Simionescu a tinut să 
turisească. printre 
„...acoperind sfere științifice a- 
diacenle performantei — între 
care fiziologia, psihologia, bio- 
chimia. biomecanica — brigada 
științifică se află acum în mă
sură să ofere citeva concluzii 
Importante antrenorilor Arghi- 
ropol si Gîrnită. de la lotul de 
biatlon. Opinăm că toti cei

fizică si 
medicină 

Claudia 
ne mâr

âitele. că

WOtETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT 
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Astăzi, etapa a 12-a a Diviziei ,,A" de fotbal

continuu
„amical**,  a fost 7-0 I Dar astăzi ? 9 Tirgoviștenil 
• La Hunedoara și Pitești, derbyurile subso- 

Steaua și Sportul studențesc,

CAMPIONATUL SE REIA CU MULTE MECIURI ATRACTIVE
• Jiul in iața unei specialiste a jocurilor in deplasare • La Craiova, Universitatea primește 
replica revelației sezonului de toamnă • La Tg. Mureș, „golgeterul*  Boloni vrea să-și 
seria— • La Baia Mare, acum trei luni, intr-un 
in fața unui adversar din.......sferturile europene*
lului • La București, dialog la distanță (Ghencea - Regie) intre

„arbitrat*  de Chimia și S.G Bacău.
^\\\\\\\\\\^

Petroșani: 
Craiova : 
Tg. Mureș : 
Baia Mare : 
Tîrgoviște t 
Hunedoara: 
Pitești : 
București :

București t

PROGRAMUL
JIUL
UNIVERSITATEA
A.S.A.
FOTBAL CLUB 
CLUBUL SPORTIV 
CORV1NUL 
F.G ARGEȘ 
STEAUA

(stadion 
SPORTUL STUD.

(stadion Spbrtul studențesc)
Toate meciurile vor începe la ora 14. Partidele de la Cra
iova și Tîrgoviște vor fl transmise, alternativ, la televiziune.Î\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

CINE VA PRELUA
ȘTAFETA
9

ÎN SABIA
SI SPADA

ROMÂNEASCA ?
repre- 
succes 

planșele 
podiumul 

mon- 
concu-

Sabia românească a 
zentat mulți ani eu 
scrima noastră pe 
lumii, urcind pe 
competițiilor europene, 
diale si olimpice. La 
rență cu floreta feminină, sa
bia a fost celălalt pivot al per
formantei românești In scrima 
internațională, nume ca Dan

Paul SLĂVESCU
L _ -......       —

(Continuare tn pag 2-3) 

susceptibili de a alcătui echipa 
de biatlon a României, adică 
Gheorghe Berdar. Vladimir To-

Radu TIMOFTE

(Continuări tn pag 2-3)

Mline și sîmbătă, la Galați și Brăila,

DUBLĂ INTILNIRE INTERNAȚIONALĂ DE BOX ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ
Joi si sîmbătă. reprezentt-tiva 

de box a României va susține 
două Intllniri în compania se
lecționatei R.D. Germane. Pri
ma reuniune va avea loc In 
Sala sporturilor din Galati, iar 
a doua tot Intr-un oraș dună
rean în care boxul este la )oc 
de frunte. Brăila. Deci, iată 
motive de satisfacție pentru iu
bitorii boxului din cele două 
porturi de la Dunăre. în ve
derea acestui eveniment spor
tiv. antrenorii lotului national. 
Ion Popa. Vasile Mariuțan si 
Caiistraî Cutov. au pregătit o 
echipă redutabilă, capabilă să 
înregistreze un rezultat favo
rabil in confruntarea cu va
loroșii lor adversari.

într-o discuție cu antrenorul 
emerit Ion Popa am aflat că 
formația tării noastre va cu
prinde nugilisti experimentați, 
cu vechi state de serviciu, a-

I

JOCURILOR
- F.G OLT
- F.C. BIHOR
- RAPID
- POLITEHNICA IAȘI
- DINAMO
- PETROLUL
- DUNĂREA C.S.U. GALAȚI
- CHIMIA RM. VlLCEA

Steaua)
- S.G BACĂU

Echipele de sabie și spadă ale clubului Steaua, campioane naționale 
1983. In fotografia de sus, sabrerii (de la stingă la dreapta) FI. Pău- 
nescu, M. Mustață, C. Marin, antrenorul Al. Nilca, L. Filipoiu, AL 
Chiculiță ; in cea de jos, spadasinii M. Popa, R. Szabo, antrenorul 
Al. Istrate, I. Popa, N. Bodoczi, O. Zidaru. Foto : D. NEÂGU

Dragomîr Ilie, 
Mihai Ciubo- 

Simion. Ion

lături de sportivi tineri dor
nici de afirmare, de la care 
se așteaptă evoluții notabile in 
compania unor adversari pu
ternici. cum sint bokerii din 
R.D. Germană. Desigur. Con
stantin Tițoiu, 
Mircea Fulger, 
taru. Gheorghe 
Cernat sau Teodor Pirjol pu 
mai au nevoie de prezentare. 
Ei sint pugiliști călit: în multe 
confruntări internaționale in 
care au înregistrat performante 
demne 
ei vor 
Vasile 
prisor.
Maricescu 
sportivi tineri în 
mare, dintre care se remarcă 
mijlociul Doru Maricescu. de
ținător al medaliei de argint 
la ultima ediție a campionate
lor europene de box.

de subliniat. Alături de 
urca treptele ringului 

Ciobanu. Gheorghe O- 
Radu Constantin. Doru 

si Marcel Mareu, 
plină afir-

CLASAMENT
1. STEAUA 11 7 1 3 23- 8 ÎS
2. Sportul «tud. 11 7 1 3 20- 9 15
X F.G Bihor 11 6 3 2 18-12 15
X Politehnica 11 5 5 1 12- 6 ÎS
5. F.G Olt 11 4 5 2 11- 7 12
6. Unhr. Craiova 10 5 2 3 16- 8 n
7. Rapid 11 4 3 4 12-11 îl
a. A.S.A. Tg. Mureș 11 4 3 4 14-15 11
9. S.G Bacâu 11 5 1 5 11-17 11

10. F.G Baia Mare 11 4 3 4 11-17 11
11. Dinamo 8 4 2 2 12- 6 10
12. Jiul 11 4 2 5 •-14 10
IX Chimia 11 3 3 5 9-15 9
14. F.G Argeș 10 3 1 6 10-13 1
15. Corvinul 10 2 3 5 11-14 7
16. C.S. Tîrgoviște 11 1 5 5 6-14 7
17. Dunârea C.S.U. 11 1 5 5 2-10 7
10. Petrolul 11 2 2 7 10-21 6

cocos : Gheorghe Ne- 
IB.C. Brăila). pană:

Dar iată formația completA 
a tării noastre pentru întâlni
rile cu boxerii din R.D. Ger
mană : semimuscâ : Vasile Cio
banu (Ceahlăul Piatra Neamț), 
muscă : Constantin Titoiu (Di
nam o), 
goită 
George Oprisor (Steaua), semi- 
ușoară : Radu Constantin (Ote
lul Tîrgoviște) sau Eugen Pre
da (Metalul Rm. Vîlcea). u- 
șoară : Dragomir Ilie (Dinamo) 
sau Mircea Fulger .Muscelul), 
semimijloice : Mihai Ciubotaru 
(A.E.M. Timișoara) mijlocie 
mică : Gheorghe Simion (Me
talul București), mijlocie : Doru 
Maricescu (Steaua), semigrea: 
Mareei Mareu (B.C. Brăila), 
grea : Ion Cernat (Steaua). 
Gheorghe Preda (Steauh) sau 
Teodor Pirjol (Voința Bucu
rești).



ACTIVITATE DE MASĂ 
BOGATĂ, PRIN COMPLEXUL

„SPORT $1 SĂNĂTATE"
După-amiaza unei zile obiș

nuite de noiembrie. Soarele se 
vede Drin cețurile din văzduh 
ca o medalie de argint si în 
parcul din Pipera, care găz
duiește stadionul clubului ..Vo
ința" din Capitală, s-a _ făcut 
frig. Dar grupurile de tineri, 
băieți si fete, si oameni mai 
in vîrstă. care coboară din 
tramvaiul 5. la capăt, veseli 
Si grăbiți, nu Dar a băga de 
seamă că iarna e aproape. Vin 
la stadion. „Venim că așa 
ne-am obișnuit în după-amie- 
rîle libere, cu soțiile, cu coniii. 
Pentru mișcare, pentru sănă
tate". Omul care ne vorbește 
e potrivit de înalt, bine legat 
8i cu un permanent zimbet pe 
chip. E Constantin Scurtu, 
maistru în croitorie si sufle
tist âl sportului la Cooperativa 
.Casa de mode".

Grupurile sint întîmpinate. 
ca de obijei. de președintele 
Clubului. Puiu Anghel — un 
Veteran al mișcării sportive, de 
prof. Constantin Furcela, vice
președinte. de instructorii clu
bului. Programul zilei ? „înce
pem întotdeauna cu probele 
complexului «Sport si sănătate.» 
— ne spune președintele clu
bului. Este cel mai potrivit mod 
de a executa exerciții complexe, 
atractive, cu maximă eficientă. 
Si la copii, si la oameni de 
toate vfrstele". Nu mai cerem 
amănunte. Vrem să vedem. In 
cSteva minute, cam 300 de „fii" 
ai „Voinței" s-au dispersat pe 
stadion, ca într-o lecție bine 
tnvătată. Cei de la ..Autome- 
canica" cu responsabila lor.

Întrecerile „daciadei" la popice
în două dintre centrele im

portante ale sportului popice
lor, la Tg. Mure's si la Ploiești, 
s-au desfășurat zilele trecute 
semifinalele „DACIADEI" de 
performantă, la care au parti
cipat peste 300 de popicari, ju
niori si seniori, din întreaga 
țară. I^a „zona" de la Tg. Mu- 
res — pe noua arenă Electro- 
mures — cei mai buni concu- 
renți au fost aceia din județele 
Mures. Bihor. Maramureș, iar 
la Ploiești — arena Voința — 
ftU dominat reprezentanții Mu
nicipiului București. La ambele 
concursuri, atît Ia Tg. Mureș 
cit si la Ploiești, rezultatele au 
fost valoroase.' la nivelul jucă
torilor de Divizia „A“.

Câștigătorii probelor : la TG. 
MURES — perechi : Olga Psi- 
has — Ibolya Mathe (Bihor) 
886 pd — junioare ; M. Farkaș 
— I. Fekete (Mureș) 1 749 — 
juniori ; Aurelia Serdean —
Maria Martina (Mureș) 893 — 
senioare ; Șt. Boariu — Al. 
Naszodi (Maramureș) 1 835 — 
seniori ; individual ; Rodica 
Baciu (Mureș) 899 — junioare ; 
M. Farkaș (Mureș) 1 784 — ju
niori ; Rozalia Molnar (Har
ghita) 877 — senioare si Al. 
Szekely (Bihor) 1819 — se
niori. La PLOIEȘTI — pe
rechi : Jana Ivănus — Silvia

NOI PARTIDE ÎN „CUPA ROMÂNIEI" LA RUGBY
Dominată de bogatul program 

Internațional, activitatea rugbys- 
tlcâ cuprinde și alte puncte de 
Interes. Astfel, au avut loc noi 
partide în cadrul „Cupei Româ- 
nlei**,  competiție inițiată anul 
acesta, cu ‘ un cadru mai larg 
față de fosta „Cupă F.R.F.* *.  De- 
Ilgur, divizionarele participă la 
întrecere fără componenții lotului 
reprezentativ, care ne-au produs 
o atît de mare satisfacție la 
«fîrșitul săptămînii trecute. în 
Jocul lor evoluează mulțl tineri, 
unii -dintre ei cu speranța de a 
ajunge, cit de curînd, în „clubul*  
tricolorilor !

HANDBAL • 1N PRIMUL 
meci România — u.R.S.S. dtn 
cadrul celei de a treia ediții
• y,Supercupei campionilor 
mondiali și olimpici" la hand
bal, desfășurată la Dortmund 
(R.F. Germania), moment 
psihologic deosebit : arunca-
raa de la 7 m tn favoarea 
echipei noastre, la scor egal. 
Pină atunci, Vasile Stingă, 
golgeterul C.M. 1)82, ratase 
două astfel de aruncări, tră
gând o dată peste bară yi o 
dată in portarul Șlpenko. Cine 
va executa de data aceasta 7 
Sesizind faptul ed Stingi se 
află intr-un moment greu și 
că numai confirmarea încre
derii antrenorilor și colegilor 
săi l-ar putea aduce la nive-

Dintre rezultatele înregistrate 
Jn cele mai recent disputate în- 
ttlniri din „Cupa României*,  re
ține atenția victoria clață obți
nută de feroviarii bucureșteni, 
din seria a doua a Diviziei „A*,  
în fața rugbyștilor sibienl, care 
se numără printre fruntașii pri
mei serii :

BIATLONIȘTII ÎNCEP PREGĂTIREA
(Urmare din pag l)

dască. Francisc Forie.i. Mihai 
Rădulescu, Imbre Lestyen. bine 
dirijați, muncind intens, fără 
răgaz, si beneficiind de condiții 
dc lucra adecvate. POT DA 
RANDAMENT in întrecerea de 
la Sarajevo".

Valeria Șovăială — la sectorul 
aruncărilor cu mingea de oină, 
„încălțămintea manuală", cu 
Elena Gheorghiu — la arunca
rea greutății, fetele de la ..Ma- 
rochineri". cu inimoasa Elena 
Rațiu — la alergări. Si tot așa : 
„Tricotextila". „Arta încălță
mintei" (Emil Manolache), „Teh- 
nometalica"... Peste tot instruc
torii clubului sint la datorie. 
Ne impresionează cit suflet 
depune, de nildă. prof. Elena 
Ciobanu. cu fetele de la ..Ma- 
rochineri". Cronometrări. mă
surători. notări ne table. De 
multă vreme n-am văzut așa 
de frumos organizată activita
tea de masă în cadrul Comple
xului .Sport si sănătate". Așa
dar. Complexul poate fi atrac
tiv, tovarășe Furcela ? „Dacă 
este privit cu seriozitate, da ! 
Siguri mai sint necesare unele 
îmbunătățiri ale regulamentu
lui — de nildă. la greutate fete 
norma e prea mare —. găsirea 
unor forme de stimulare.. Im
portant este ca aceste probe să 
constituie o... încălzire pentru 
programul ce urmează". Ce a 
urmat ? Cîțiva invitați au sus
ținut reprize fulger de fotbal, 
multe fete au luat eu asalt te
renurile de volei si handbal, 
unii au intrat in arena de po
pice... Citim de pe o lozincă 
la intrarea in club : „Coope
ratori ! Sportul înseamnă sănă
tate si bucuria de a trăi". Am 
văzut, in după-amiaza aceea, 
multă bucurie la Complexul 
sportiv „Voința".

Viorel TONCEANU

Plaina (București) 845 — juni
oare ; C. Trandafir — M- Is- 
ciuc (Neamț) 1 723 — juniori : 
Elena Andreescu — Elena Pană 
(București) 886 — senioare ;
Al. Tudor — Gr. Marin (Bucu
rești) 1 751 — seniori ; indivi
dual : Georgeta Anton (Bucu
rești) 861 — junioare ; N. Sot- 
nic (Constanța) 1 691 — juni
ori : Nineta Badea (București) 
446 — senioare si C. Silvestru 
(Galați) 909 — seniori. *

întrecerile finale pentru cu
cerirea titlurilor de campioni 
naționali si ai „Daciadei" vor 
avea loc. la perechi si indivi
dual. seniori si juniori. In zi
lele de 13—17 decembrie, la 
Cîmpina. La această decisivă 
confruntare vor participa cei 
clasați pe locurile 1—8 la pe
rechi si 1—12 la individual de 
la Ploiești si Tg. Mures, pre
cum si invitații F.R.P., maeștri 
emeriti ai sportului si maestri 
internaționali.
• Sîmbătă se dispută etapa 

a Vil-a a turului campionatu
lui Diviziei „A".

• în zilele de 26—27 noiem
brie va avea loc pe arena Vo
ința din Capitală tradiționalul 

Jurneu internațional „Cupa Car-
pati", la care vor participa spor
tivi din șapte țări.

RAPID BUCUREȘTI — C.S.M. 
SIBIU Z2-3 (S-O) 1 In vervă de 
joc, giuleștenii au înfrint dlrza 
rezistență a oaspeților, reușind 
victoria după o evoluție fru
moasă, promițătoare. Cel mai 
eficace din teren a fost Trifescu, 
autor a nouă din punctele învin
gătorilor. A arbitrat constănțea- 
nul Gh. Stoica. (D. Moram-Stima, 
coresp.).

POLITEHNICA IC FEBRUARIE 
CLUJ-NAPOCA — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 10—5 (4—5).
Partidă, interesantă? cu răsturnări 
de scor. Au înscris : Corburean 
— eseu șl două lovituri de pe
deapsă, pTntru clujeni, respectiv 
Voinov — eseu și P. Marin — l.p. 
și transformare. A condus P. 
Barbu (București).

C.S.M. SUCEAVA — FARUL 
0—7. Echipa suceveană a dat o 
foarte bună replică mai puterni
cei adversare, care s-a Impus 
în cele din urmă prin eseul ex-

O mare parte dintre cei a- 
proana 10 000 de kilometri pe 
care. în vederea J-O. de iarnă 
din 1984. biatloniștii noștri si • 
i-au propus să-i străbată în a- 
lergare. pe role sau pe bici
clete. au intrat în caietele de 
antrenament, cu evidențierea 
„efectuat". De-acum, începe

PRIMUL TURNEU 
DIVIZIEI „A" DE

Campionatul național de bas
chet masculin se reia prin În
trecerile primului turneu al re
turului competiției, găzduite — 
de mîine pînă duminică — de 
Sala sporturilor din Oradea. 
Programul turneului cuprinde 
multe meciuri importante pen
tru departajarea echipelor în 
grupele valorice 1—6 și 7—12. 
Desigur, „capul de afiș” al în
tregului program 11 constituie 
tradiționalul derby Dinamo — 
Steaua, care va avea loc vineri, 
la ora 18.

Mîine se vor disputa partide
le : de la ora 9 : Rapid Bucu
rești — Carpați Grup 8 Cons
trucții București (în tur: 84—64), 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca—Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași (98—87) ; de Ia ora 
15 : C.S.U. Balanța Sibiu — 
C.S.U. Brașov (90—73), Farul 
Constanta — Dinamo București 
(69—34), Steaua — I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București (102—72), Di-

SERIA SECUNDĂ

A DIVIZIEI „A“
’de hochei

La sfirșitul săptămâni trecu
te, pe patinoarul din Galați 
s-au disputat ultimele două 
etape ale turului secund din 
seria a doua valorică a cam
pionatului Diviziei „A" la ho
chei, încheiate cu următoarele 
rezultate :

ETAPA A IV-A : Metalul
Rădăuți — Tîrnava 9—1 (4—0,
4— 0, 1—1). rezultat surprinză
tor. dar meritat, prin golurile 
Înscrise de Cbiprianov 4, Ha- 
lusz 3. Sfichi si Ciornoliuc, 
respectiv Erdely ; IMASA Sf. 
Gheorghe — A.S.E. Sp. stu
dențesc 6-î (1—1, 4—0. 1—1),
joc de mare luptă. In care 
victoria s-a decis intr-o sin
gură repriză. Au marcat : Vi
sas 3. Mihăescu, Biro, Jel- 
eiu, respectiv Florian si Pa- 
rasrhivoia ; Lotul de 20 de 
aai — Lotul de ÎS ani 5—1 
(2—0. 3—9, 6—1), partidă in 
care — surprinzător — juniorii 
n-au mai repetat prestațiile 
bune din alte meciuri. Au 
marcat : Sofronie 2, . Lueaci.
Ciobanu, Bedo, respectiv Do- 
mitriu.

ETAPA A V-A : A.S.R Sp. 
studențesc — Metalul Rădăuți
5— 4 (3—0. 1—2, 1—2). joc de 
mare luptă. Au marcat : Flo
rian 2. Jinga 2, Neagu — 
A.S.E. Cbiprianov 2, Păleucă, 
Bandas — Metalul ; Lotul de 
20 de ani — Tirnava Odorbei 
7—4 (2—2, 2—I, 3—I). Au În
scris : Lueaci 4, Caval, Sofro
nie, Bedo — respectiv Bayer 
2. Csergo, Simon ; Lotul de 
18 ani — IMASA Sf. Gheor
ghe 3—3 (0—1, 2—1, 1—1), un 
fel de derby, în care a plăcut 
jocul prestat de echipa de ju
niori. Au Înscris : Antal. Ba
rada, Csilag — lotul de 18 
ani, Ugron, Nuțeseu si Etos — 
IMASA.

T. SIRIOPOL — coresp.

lntemaționalului P. Motrescu și 
lovitura de pedeapsă transformată 
de Holbau. Arbitru : Ieșeanul Ah 
Mațievschi.

RULMENTUL BTRLAD — C.S.M. 
SUCEAVA 4—1C. Realizatorii în
vingătorilor — pe merit — au 
fost DănăiLă, din toate cele patru 
procedee (!) ș! Llvadaru, din 
eseu, pentru bîriădenl mareînd 
Gh. Motrescu — e^eu ș! Gh. Blma 
— transformare. A condus bucu- 
reșteanul Ionel Vasile.

• Divizionara »A“ Politeh
nica Iași a întreprins un tur
neu in Anglia, înregistrînd ur
mătoarele rezultate : 21—21
(18—9) cu Selecționata distric
tului Devon, 7—6 (7—3) cu 
Selecționata Camber, 6—10 
(6—') cu Erixham și 8—15 
(4—15) cu Selecționata Devon 
est.

PE ZĂPADĂ
perioada de lucru specific, pe 
zăpadă, definitoriu pentru o 
bună pregătire si pentru obți
nerea vârfului de formă Ia mo
mentul dorit. Adică între 11 
și 17 februarie anul viitor, data 
concursurilor individuale si de 
ștafetă din cadrul Jocurilor O- 
limpice de iarnă.

AL RETURULUI TITULARI LA ECHIPA
BASCHET [m] Șl REZERVE LA F

namo Oradea — Academia Mi
litară Mecanică Fină București 
(70—75).

Clasamentul înaintea reluării 
întrecerilor : 1. Steaua 22 p, 2. 
Dinamo Buc. 20 p, 3. I.C.E.D. 
19 p. 4—5. Politehnica și Rapid 
17 p, 6—7. C.S.U. Sibiu și „U“ 
16 p, 8— 9. Academia Militară și 
Dinamo Oradea 15 p, 10—11. 
C.S.U. Brașov și Farul 14 p, 
11 Carpați 12 p.

2-3, LA VOLEI (m)
Ieri, In Sala sporturilor din 

Suceava s-a disputat partida 
masculină de volei, contlnd pen
tru etapa a 5-a a Diviziei „A", 
dintre C.S.M.U. Suceava și 
Steaua, scor 2—3 (—10, —8, 9, 
14, —8). A fost o partidă foarte 
disputată, desfășurată pe par
cursul a peste 2 ore, cu dese 
răsturnări de scor. Evidențiați: 
Pralea, Macavei, Ionescu (St.), 
respectiv Șteflea, Dumitru, Po
pescu. Au arbitrat bine L Stoi
ca (Bacău) și I. Leijeriuc (Iași) 
(Ion Mindrescu-coresp.)

POST-SCRIPTUM
BASCIIET • CHIAR NIMENI f ! Zilele trecute, in Sala spor- 

tarilor din Ieși s-a disputat al IlI-lea turneu de baschet mas- 
eulin din Divizia „A". Numeroasa asistență a urmărit si 
aplaucst cu căldură evoluțiile celor mai buni baschetbaliști ai 
țării, care au reușit să ofere partide interesante, atractive, 
unele încheiate cu surprize de proporții. Deci toate bune. Un 
singur lucru nu am înțeles. In toate cele patru zile de intre- 
eeri, nid un reprezentant al C.J.E.FS, iași nu a rost prezent 
In sală. Oare pe diriguitorii sportului ieșean să nu-l intereseze 
chiar deloc un turneu important de Divizia „A" ? N-au fost 
curioși să vadă tn meciuri nici echipa locală Politehnica 7 Greu 
de acceptat o asemenea absență, ca ?i aceea de la festivitatea 
de retragere din activitatea competițlonală a baschetbalistului 
Dan Moisescu, la care nu a participat nici un reprezentant al 
clubului (Politehnica), unde sportivul respectiv a activat, fără 
întrerupere, 16 ani I

CINE
(Urmare

HOCHEI • NOUL CAPITAN al echipei reprezentative, Tra
ian Cazaeu. a jucat foarte bine In meciul-test cu Dynamo 
Weisswasscr, înscriind, printre altele, două din cete patru goluri 
ele echipei noastre. N-am înțeles reacția unei părți a publi
cului, care l-a fluierat yi l-a apostrofat tot timpul. Așa de 
„supe-ați" să fie spectatorii din Miercurea Ciuc pe acest ex
celent hocheist pentru prestațiile sale foarte bune in campionat, 
la Stec-za, împotriva formației S.C. Miercurea, că nu-l uită 
Nici sub tricoul echipei naționale 7 • EXISTA O REGULĂ 
prtn care ferul nostru - — - 
la Divizia „A" si aibă 
jucători trecuți pe foaie

obligă echipele participante 
la fiecare meci 20 de 

____ Si echipați de joc. Dar, 
surpriză ia jocurile internaționale : clnd a început meciul- 
test cu Dynamo Weisstoasser, lotul nostru reprezentativ nu 
crea deeit 16 jucători 1 Explicația 7 Citeva accidentări și unele 
senefivoi disciplinare au determinat absențele care n-au putut 
fi suplinite de elementele .tinere, aflate la ora aceea tn com
petiția seriei secunde la Galați, gu loturile de 18 și 20 de ani. 
9 APROPO DE LOTURILE de lt și 20 de ani. Participarea lor 
la jocurile seriei secunde valorice a Diviziei „A" se soldează 
— cel puțin ptnă acum — cu rezultate dintre cele mai bune. 
In plus, se manifestă tot mai multă coeziune intre jucători, 
ceea ce este foarte important mai ales' la hochei. Deci, o idee 
bund care este păcat că nu devine și... molipsitoare.

SCRIMA • O FRUMOASA 
mlțiativă a clubului brașovean 
Tractorul s-a materializat la 
sfirșitul săptămînii trecute, tn 
Sala sporturilor, prin lansa
rea unei noi competiții inter
naționale (pe Ungă tradiționa
lul „Trofeu Carpați" la sabie), 
de această dală dedicată flo- 
retistelor junioare. La ediția 
inaugurală a „Trofeului Bra
șov — U.T.B.*  au participat 
79 de tinere floretiste din
R. D. Germană, Cehoslovacia, 
Iugoslavia și Romania, pe pri
mele locuri dastndu-se la in
dividual N. Crălnlceanu 
(Steaua), R. Lazăr (Tractorul), 
L Gyurkan (C.S.M. Cluj-Na
poca), iar la echipe Steaua,
S. C. Leipzig, Tractorul • SA-

I.T.H.R. BUCUREȘTI a pus în valorificare locuri- la 
odihnă și tratament pentru trimestrul I al anului 1984. 
Menționăm că șl tn această perioadă se pot face economii 
în bugetul dv. deoarece majoritatea stațiunilor practică tarife 
reduse.

Inscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R.B. din : Bd. Republicii nr. 63 (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. 11.03.48), str. Luterană nr. 4 
(tel. 14.21.77/2058), str. Tonitza nr. 1 (tel. 14.95.94).

de tineret 
R.D. Ger-

din sala

Cu puțină vreme în urmă. 
Capitala a găzduit o dublă In- 
tilnire de handbal între selec
ționatele masculine 
ale tării noastre si 
mane.

Cele două jocuri __ ___
Floreasca au avut semnificația 
lor. Ne gindim in orimul rind 
la faptul că turneul olimpic se 
apropie cu Pași repezi si că, 
după aceea, multi dintre ju
cătorii de bază ai primelor re
prezentative din cele două țări 
vor ceda locul, pentru viitoa
rele competiții internaționale, 
altor jucători mai tineri, dor
nici si ei de afirmare. Dar cui 7 
Aceasta este întrebarea...

Desigur că. din acest punct 
de vedere, ne-a interesat tn 
mod aparte echipa noastră, 
oaspeții constituind doar punc
tul de referință, tn acest sens, 
o primă constatare, cu caracter 
general, este aceea că gene
rația tînără din handbalul nos
tru masculin are valoare si 
etalează o serie de calități care 
justifică încrederea ce i se a- 
cordă. In afara faptului că fn 
prima noastră garnitură Sînt 
citiva tineri handbalist! ca?e 
au si devenit titulari (Roșea, 
portarul Buligan, extremele 
Berbece si Petre) si că alti 
componentî ai echipei de tine-

ret fac parte 
al primei ret 
ducătcrul de 
votii Mocanu 
totuși la lotu 
mari rezerve. 
Intîi pe cei d<j 
Si Petran). arr^ 
cum si Pe Sa 
tremă eficient) 
dosu, Giurgea 
extremă Serd 
Ionescu si Bai 
utili echipei d 
calitătj, pentn 
gresa.

Este — s-aJ 
un bilapt saî 
devăr. lucruri 
ar putea sta sj 
Dacă, de pild 
din acești juc 
el) ar jnea e 
lor de club si 
joritatea timp) 
bancă", 
spunea 
tineret, 
această 
mentalitatea | 
frică să JoacJ 
prima oară 
schimbați—*,  
handbalisti a 
juniorat la se 
gătire temeinii 
solide, in așa

adică 
antrei 
prof, 
cauză

Iul cunoscut pe acest mare 
sportiv, Nicolae Nedef și Radu 
Voina, pe de o parte, Vasile 
Oprea, Marian Dumitru, Mă
ricel Voinea și colegii lor, pe 
de altă parte, l-au determi
nat pe „tunarul" echipei noas
tre (care se retrăgea discret 
spre poarta lui Munteanu...) «d 
încerce transformarea aces
tui penalty. Îmbărbătat de ai 
săi. Stingă s-a îndreptat ho
tăra spre linia de la 7 m, 
a executat fără reproș, adu- 
cind reprezentativa României 
la cîrma jocului. Din acel mo
ment, Stingd a redevenit... 
Stingă, jucînd, adică, excelent! 
Ajutorul colegilor și antre
norilor fusese — o dată mai 
mult — hotărttor.

al echipei reprezentative, Tra-

BRERUL Vilmoș Szabo, o 
reală speranță, candidat pen
tru Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles, a reușit cu suc
ces la examenul de admitere 
la I.E.F.S. 9 LA SUCCESUL 
echipei de spadă a clubului 
Steaua, pentru a 25-a oară 
campioană națională, un aport 
deosebit l-a adus Mihai Popa, 
învingător m 59 de asalturi 
din cele S0 disputate in recent 
încheiata ediție. 9 SURPRIZA 
NEPLĂCUTA, în Divizia „B" 
la spadă : echipa C.S.M. Bala 
Mare nu s-a prezentat la ul
tima etapă, fără măcar să 
anunțe pe cineva I Caz fără 
precedent, care se cere sanc
ționat prompt de către fede
rație.

Irimlciuc, A 
Mustată si ™ 
semnînd, nu < 
urmă, garanții 
concurs de ci 
egida F.I.E. 1 
moșul căpitan 
atunci, ing. E 
considerat că 
să se dedice 
meseriei si di 
s-a retras, fad 
ds (oare șira 
cm începutul 
reprezentativei 
fostul campioJ 
neret Ioan P 
de cele mai 
avut aceeași 
mobilizare a 
decesorul său 
ului valoros 
putut adăuga 
de timp încă] 
prestanța cell 
antrenorilor, < 
tot mai pregl 
Echipa noastn 
coborît în ull 
podiumul ,.mj

Iată de ced 
Încheiat 
preolimpic/^B 
— pe bună 1 
va prelua ștJ 
la întrecerile 
nlei" sd camp 
Încă un titulăl 
sacrată a abJ 
militar Ioan I 
Intr-o lungă d 
o- hepatită cai 
nul Întrebării 
la J.O. de lai 
să nu uităm I 
campionate bl 
Plovdiv, chiaj 
reputaților 
frații EtropolJ 
tră nu s-a pul 

Deci, cine j 
Tn finala de 3 
nlei" s-au afl 
FL Păunescu,! 
lotului reprezl 
excepția lui I 
nță (care a I 
ajungînd si îl 
del) si a fl 
Szabo (clasat I 
sala FloreascJ 
evidenția pe I 
acțiuni stered 
vigoare, clarii 
aceleași morii 
eare alterneaJ 
fuială cu arbîl 
evoluția rnajJ 
bflilor. $1 dai 
doi ne întrebi 
tură dintre I 
trio-ului Pd 
Marin, aenjn I 
dintre sceșiial 
față rigorilor] 
mari eonfrun| 
se simte nevi 
TE REEVALU 
DE SABIE, pi 
răspuns prin I 
gajament, intl 
nici un rabat] 
fiind experird 
și Marin. Nu] 
doi sportivi. | 
marea perfor]



iMtfbdhjliii nostru I Astăzi, etapa a 12-a a Diviziei

A DE TINERET
I

DE CLUB?!
I

cinJ sînt promovați la echipe 
din prima divizie să nu mai 
fie nevoie de completări Ia ca
pitolele de bază. Pentru că. din 
păcate. aceasta este replica 
antrenorilor de Ta echipele di
vizionare : „Nu sînt bine in
strui ti si noi nu avem timp de 
asa ceva. Pe noi nc așteaptă 
săptămină de săntămînă jocuri 
grele.." Au si ei dreptate. Si 
atunci ?

Atunci pentru ca satisfac
țiile să fie depline, mai depline 
decit acum, este nevoie. în pri
mul rînd. de un salt deosebit 
în munca de instruire a făcă
torilor. cu deosebire Ia clubu
rile sportive școlare si apoi 
pe fondul unei creșteri valo
rice generale, o mai mare în- 

a antrenorilor de Ia 
divizionare fată de 

tinere. Si nu numai 
Poate șl mai multă 

Așa vom face ca 
noastre 

bune

I
I
I
I
I
I
I

credere 
echipele 
elementele 
încredere, 
înțelegere. 
Întrecerile 
să fie mai . 
punctele de vedere. 
Hbrate si — prin 
mai productive. Așa 
si echipele reprezentative, care, 
în ultimă instanță, nu sînt alt
ceva decît reflectarea. în mare, 
a valorii campionatelor interne.

divizionare 
din toate 
mai echi- 

aceasta — 
vor cieste

Călin ANTONESCU

ȘTAFETA ?
de a-și încheia cariera inter
națională cu o medalie olimpi
că, alături de mai tinerii lor 
coechipieri Chiculiță si Szabo?

Întrebarea : „cine vine din 
armă ?" capătă, însă, în cazul 
spadasinilor accente și mai a- 
eate, relevate și de acesi ul
tim act competițional 1983. 
Pentru că în disputa indivi
duală din „Cupa .României" 
vechea gardă (O. Zidaru, L 
Popa si ..veteranul" A. Pon- 
gracz urcați in această ordi
ne. pe podium) a ciștigat net 
in fața mult mai tinerilor N. 
Bodoezi, R. Szabo, S. Saitoe, 
actuali selecționabili. investiți 
oa titulatura de «peranțe. Dar 
ce fel de speranțe, dacă nici 
măcar pe planșele de acasă 
aa evoluează eu aplomb, eu 
vigoare, eu intenții ofensive ? 
Ba, mai mult. în ultimii doi 
ani, spadasinii militari Bo- 
doezi și Szabo (elemente cu 
gabarit ideal pentru marea 
performantă si suficient Înar
mați tehnic) au regresat, și 

pen- 
puțin. 

tost și 
unui 

astfel 
por-

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

au regresat, 
aceasta, in primul rînd, 
im că au muncit mai 
Pregătirea lor fizică a 
este necorespunzătoare 
maraton competițional. 
■Spliclndu-se 
mese bine în 
internaționale, 
sari valoroși, 
fazele finale, 
sursele necesare obținerii unei 
performanțe de Rezonanță.

Deci, după părerea 
cei care pot veni din 
tinerii care trebuie să 
ștafeta pentru a o duce 
departe în performanță, dai*  și 
ee| care mai au obligații ne
onorate trebuie să 
acum, cînd Jocurile 
se apropie cu pași mari, 
altă soluție decît O 
SIVA SI MINUȚIOASĂ PRE
GĂTIRE NU EXISTA. Mult 
va depinde, însă, și de antre
norii chemați să conducă pre
gătirile (inclusiv cel federal), 
de exigența și capacitatea lor. 
PENTRU CA SEVERUL EXA
MEN DE LA LOS ANGELES 
VA FI ȘI AL ELEVILOR. SI 
AL PROFESORILOR !

de ce ei
marile întreceri 
trec de adver- 
dar apoi, spre 
nu mai au re-

noastră, 
urmă, 
preia 

mai

înțeleagă 
Olimpice 

că 
INTEN-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

INTRE LIMASSOL
Intre două mari examene in

ternaționale — meciurile cu Ci
pru și Cehoslovacia — fotbaliș
tii noștri fruntași revin la prin
cipala competiție internă, cam
pionatul primei divizii. Astăzi 
se dispută meciurile etapei a 
12-a, care se anunță interesan
te, atractive.

1. La Petroșani, Jiul se con
fruntă cu F.C. Olt, o echipă 
care s-a comportat bine în me
ciurile din deplasare.

2. „Toamna bogată" a orăde- 
nilor face din partida Univer
sitatea Craiova — F.C. Bihor 
un derby așteptat cu interes nu 
numai în „Bănie". In economia 
acestui joc va conta mult ran
damentul apărătorilor oaspeți.

3. Spartul studențesc — S.C. 
Bacău, o partidă cu multe ne
cunoscute, deși gazdele sînt fa
vorite. Necunoscutele se numesc 
randamentul lui Coraș și Hagi 
șl comportările contradictorii 
ale băcăuanilor in deplasare.

4. A.S.A. Tg. Mureș — Ra
pid, un meci deloc ușor pentru 
gazde, cum ne spunea chiar 
Bdlbni. Giuleștenli nu «-au în
tors cu mina goală de la Rm 
Vflcea și Petroșani, și mureșe
nii n-au uitat acest amănunt, 
după cum n-au uitat că sînt la 
—1 la „adevăr".

5. La Baia Mare, un med 
deschis, in care cele două echi
pe— Fotbal club și Politehnica 
Iași — vor să confirme ultimele 
lor rezultate și predilecția pen
tru un jo: pe atac.

8. După un turneu promițător 
In R. D. Germană și Olanda, 
Steaua fi așteaptă pe L Oble- 
menco și ai săi ca mare favo
rită nu numai pentru că e li
deră.
J. La Tirgoviște poposește e-

SI BRATISLAVA
chipa cara a eliminat Hambur- 
gul din C.C.E. O știu prea bine 
gazdele care, credem, s-ar mul
țumi și .cu o remiză, deși si
tuația lor generală este de 
neinvidiat.

8. Corvinul Hunedoara — Pe
trolul. Două-echipe datoare. Pe
trolul S-a pregătit cîteva zile la 
Sinaia. Să vedem cit a întărit-o 
aerul tare de la poalele Buce- 
gilor și dacă va rezista „tem
peraturii" de lingă furnale.

9. In sfîrșit, la Pitești, F.C. 
Argeș vrea să uite de insucce
sul de la Stara Zagora, se gîn- 
dește la punctul luat la Tîrgo
viște și încearcă să mai urce 
în clasament. Va reuși Dunărea 
C.S U. să-i încurce socotelile ? 
Teoretic, nu prea.' Dar 
Iul...

P.S.
In ultimele 24 de ore. 

nele localități a nins, 
atrage atenția că este de da
toria cluburilor organizatoare 
să ofere echipelor condiții bu
ne de desfășurare a jocurilor. 
Se impune, de asemenea, ca 
fotbaliștii să se angajeze in joc 
la limitele permise de regula; 
ment, ocrotindu-i de accidentări 
pe toți adversarii, pe compo- 
nențil loturilor reprezentative 
care, de duminică, incep pre
gătirile pentru tripla intîinire 
eu echipele Cehoslovaciei („A", 
tineret și juniori). Conducăto
rii și antrenorii echipelor, arbi- 
‘ “ și

au 
la 
date de biroul federal. 
In vedere necesitatea 

-- :: ■ ;............. : r în
eele mai bune condiții la pre
gătirea apropiatelor întîlniri in
ternaționale.

Astăzi, la Praga

CEHOSLOVACIA - ITALIA
UN JOGCHEIL CU IMPLICAȚII

PENTRU DERBYUL DE LA 30 NOIEMBRIE

%

fotba-

în u- 
F.R.F.

observatorii fede- 
datoria să ve- 

respectarea acestei

trii 
răii 
gheze 
sarcini 
avînd 
prezentării seiecționabiiilor

După meciurile de Juniori de la Cltnpina șl Plopenl

CIND JOCI CEEA CE ȘTII
si Plopeni 
dintre cele

s-au 
mal

Astăzi, la Praga, se joacă un med important pentru trei 
dintre componentele grupei a 5-a. Pentru că acest Ceho
slovacia — Italia angajează șansele Cehoslovaciei, ca și pe 
cele ale „observatorilor", adică România și Suedia.

Favorită, mal ales prin prisma prelungitei forme slabe a 
Italiei (campioană mondială), ar fl Cehoslovacia, care are 
șl avantajul terenului. Dar Italia nu poate juca 
sub-medlocru, pe de o parte, iar avantajul 
dovedit, nu o dată, 
torit In

Care

care 
la infinit 

de o parte, iar avantajul terenului s-a 
un bumerang, dovadă numeroasele vic- 

deplasare sau șl mal numeroasele remize.
ar fi variantele ? El- derivă din

1. Suedia
2. România
3. Cehoslovacia

I 5 1
7 S 1 
«13

clasament :
1
1
1

14—5 11
S—2 11 

12—8 7
echipa lui Havra-

România
o victorie a Cehoslovaciei menține 
cursă, transformlnd meciul Cehoslovacia

Bratislava in marele derby ăl grupei. Dar această ’ " ‘ ... un eventuaj

La Cîmpina 
disputat două 
interesante partide de juniori 
văzute la noi In ultimul timp. 
Hazardată, afirmația? Nu,pen
tru că. lăsînd la o parte rezul
tatele cu care s-au Încheiat 
ele (România — U.R.S.S. •—1 
si 2—0), pe gazonul bun O ce
lor două stadioane s-au aflat 
fată-n fată „elevii" a două scoli 
de fotbal, si unii si alții che
mați să dea primele examene 
dificile ale carierei lor de fot
baliști in campionatul conti
nentului

De o parte s-a aflat echipa 
noastră, alcătuită din jucători 
mai puțin dotați fizic, mal mi
cuți. dar cu un baga! de cu
noștințe tehnice mal mare, cum 
sînt Chivu, Mihali, Năștase, 
Proșteanu. Henzel, Szekeli. Bo- 
zeșan. De cealaltă parte — ju
niorii sovietici, cu toții masivi. 
Iuti, puternici, condiții obliga
torii de la care antrenorul lor. 
cunoscutul fost International 
sovietic Anatoli Bîșcvet. nu 
face rabat. Dealtfel, prlvindu-i 
din tribune ne Diuldin. Mini- 
baev, Skliarov. Pașko, Mîrzo- 
ian. Kujlev, Cincearauli șau 
Bubiiauskas aveai impresia că 
pe teren nu se 
de juniori și cu 
una de juniori 
evidentă optica 
trata una dintre ___
portante verigi ale complexului 
oroces de formare a jucători
lor. a viitorilor performeri ai 
fotbalului. SELECȚIA. Sigur că. 
Si de o parte si dg cealaltă, au 
existat si... excepții, dar ele 
veneau tocmai să confirme cele 
subliniate mai sus. Ce a re- 
zifltat ?

La Cîmpina. echipa tovietică 
s-a impus tocmai prin atu-urile> 
conferite de calitățile iucători-

lor ei : forță, viteză, rezistentă. 
Angrenindu-se intr-un astfel 
de ioc. elevii antrenorilor Nl- 
eolae Beflzna si Dumitru Llcl 
au pierdut in final, deși pe 
parcursul meciului si-au creat 
cîteva ocazii. Aceste ocazii au 
fost mai de grabă efectul unui 
.hei-rup*  
Ha.

___ spre poarta lui Tîtl- 
si nu al unor acțiuni sdn-

al doilea meci, lucrurile 
petrecut altfel. Mai întîi.

afli o echipă 
atlt mai puțin 
ÎL Era, deci, 
diferită de a 
cele mai im-

s-au . ..
Harșani a trecut de pe post 
de fundaș centra] de marcat 
pe cel de atacant central, ceea 
ce a si jucat el de fapt In me
ciurile oficiale cu Grecia. Ce
hoslovacia si Iugoslavia, 
mărit, astfel, capacitatea ofen
sivă a echipei, dar si cea de
fensivă. Cîrstea lucind si el 
bine ca fundaș. Dar. dincolo 
de această ..mutație**  (au mai 
fost ele si altele), echipa noas
tră a fost cea care si-a im
pus atu-urile : evoluînd tactic 
adecvat, a evitat cit a putut 
disputa pur fizică, etalindu-și 
tehnica superioară, cîștigtnd ea 
de astă-dată. Iar scorul putea 
fi chiar mai mare de 2—0. pen
tru că. după al doilea gol. au 
fost irosite alte cîteva mari 
ocazii. Desigur, concluzia ge
nerală după cele două partide 
nu poate fi decît aceea că fie
care echipă — mai ales de ju
niori — trebuie să se adapteze 
rapid in funcție de adversarul 
întîlnit si. mai cu seamă, să 
etaleze jocul pe care-I reco
mandă calitățile componenților 
ei. Așa ceva trebuie să se pe
treacă îndeosebi în ultimele două 
meciuri oficiale pe care echipa 
noastră le mai are de susținut 
în campionatul european -B“, 
cele cu Cehoslovacia si Grecia, 
ambele în deplasare.

laurenjiu DUMITRESCU

S-a

ADI'IINISTPHIA Of STAT LOTO PRONOSPORT INTORIIIAZA
• PRONOSTICURI... Pentru 

ooncursul Pronosport de la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, cunoscu
tul caricaturist Nell Cobar, care ■ 
este șl. un mare iubitor de fot
bal, face următoarele prono
sticuri : I. Avellino — Sampdo- 
ria 1, 2 ; II. Catania — Juventus 
1, X ; III. -Genoa — Inter X ; 
ÎV. Milano — Fiorentina 1, 2 ; 
V. Pisa — Udinese 1, X, 2 ;
Roma — Ascoli 1 ; VII. Torino 
— Lazio X , VIII. Verona — Na
poli 1 ; IX. Campobasso — Arez
zo 1, X ; X. Padova — Palermo 
X ; XI. Delta — Gloria B-ța 2 ; 
XD. Min. Motru — ,,U“ Cj.-N. 1,

blicate vineri 18 noiembrie In 
această rubrică.

VI.

• C1ȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 13 NO
IEMBRIE 1983. Categoria 1 (12
rezultate) : 20 variante 25% a

.7.942 lei : categoria 2 (11 rezul
tate) : 22 variante 10C% a 1.520 
lei și 539 variante 25% a 380 lei ; 
categoria 3 (10 rezultate) : "2
variante 100% a 233 . lei șl 5.605 
variante 25% a 58 lei.

304

• DATORITA ORELOR TÎRZI1 
la care sînt programate 
meciuri ce se desfășoară astăzi 
în cadrul campionatului
pean. rezultatele concursului 
Pronosport de astăzi vor fl pu-

unele
noi#
in

euro-

Ded, 
nek In 
de la _ _ .
victorie teoretică are șl ea variante de scor. 
1—0 ar face ca Cehoslovacia să poată cîștlga... Parisul hi 
urma unul scor de cel puțin două goluri, dat fiind că cele 
trei goluri teoretice In cele două jocuri ar face ca Ceho
slovacia să depășească numărul actual de goluri marcate de 
Suedia — plusul de goluri fiind criteriul de departajare la 
golaveraj egal. (în mod automat, un eventual 2—0 al Ceho
slovaciei ar presupune — pentru victoria finală — un 1—0 
cu România ș.a.m.d.).

Un eventual joc egal astăzi la Praga ar scoate Cehoslovacia 
din cursă, totul urmînd să se decidă, Iarăși, la Bratislava, în 
meciul în care România ar avea șansele Iul X șl 2, Iar 
Cehoslovacia ar juca doar un meci 'de palmares.

Ce va fi astă-seară la Praga 7 Enzo Bearzot este, desigur, 
derutat după evoluția olimpicilor Italieni la Rijeka, unde 
„speranțele**  sale au fost surclasate de o nouă promoție — 
a cita oare ? — a fotbalului Iugoslav. în lotul publicat de 
Bearzot a reapărut Sclrea, care a fost scos mal mult din 
calcule cronologice artificiale, eu atlt mal mult eu eîi 
Bearzot a susținut, nu o dată, la București, că libero-ul 
Sclrea a fost cel mal bun jucător al său la „Mondiale*  Prin 
revenirea Iul Sclrea, numărul „mundiallștllor*  se mărește, 
grupul Bergomi-Cabrinl-Conti-Bossl mal primind o Întărire.

Așadar, Cehoslovacia joacă astăzi un meci decisiv, in care 
are doar varianta Iul L Pe de altă parte. Italia ar trebui 
să albă o tresărire de orgoliu, mal ales că unele voci s-au 
referit la „cadoul*  Involuntar (In cel mal bun caz) pe care 
«quadra l-a făcut Suediei la Neapole. /

Care ar fi rezultatul cel mal 
Greu de spus. Bineînțeles el 
omite Ideea că, indiferent de 
ARE UN SINGUR OBIECTIV S 
FOARTE BUN, ÎN CALITATEA 
BA DEPĂȘEASCĂ — SINGURA DEALTFEL 
MAXIM AL RIVALELOR SALE, ECHIPELE SUEDIEI ȘI CEHO
SLOVACIEI, CARE NU POT ACUMULA MAI MULT DE 
11 PUNCTE I (L eh.), /

eonvenabil echipei României 7 
toate aceste variante nu pot 
rezultat, ECHIPA ROMÂNIEI 

CEL AL JOCULUI BUN SAU 
EI DE ECHIPA CARE POATE 

BAREMUL

Partldo retur cu Beroc stara Zagora din „Cupa Balcanica"

O LECȚIE ASPRA PENTRU PITEȘTENI
Beroc 

sîm- 
ca- 

(scor

La sfirșitul meciului 
— F.G Argeș, disputat 
bătă la Stara Zagora în 
drul „Cupei Balcanice” 
2—1), antrenorii N. Dobrin și
C. Cîrstea parcă vorbeau sin
guri : „Cum este posibil ?
Cum poți să pierzi un meci 
cînd ai avut atîtea ocazii ?**  
întrebări pline de adevăr, ra
tările spuntndu-și 
vlntul si operlnd 
pra rezultatului. Dar tot atlt 
de adevărat este 
nea celor doi antrenori putea 
fi atenuată In bună măsură 
dacă evoluția de ansamblu a 
echipei s-ar fi situat la un 
nivel competitiv superior, dacă 
n-ar fi fost influențată de o 
stare de inhibare nejustificată 
In prima parte a întîlnirii, cînd 
jucătorii piteșteni au dezarmat 
prea repede în fața unor erori 
de arbitraj și n-au fost 
cutezători In fața încercărilor 
de intimidare ale 
bulgari. Aceste slăbiciuni 
creat o stare de reținere

din plin cu- 
decisiv asu-

că amărăciu-

mai

fundașilor 
au 
la

ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI
h\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

construcție, totul in ofensivă 
axîndu-se pe angajările lui 
Nica si Jurcă cu mingi lungi, 
dar care nu au fost susținuți 
in raidurile lor, tactică ce nu 
a avut sorți de izbîndă. A 
venit ratarea (și' ce ratare!) a 
hli Ignat din min. 38 si piteș- 
tenii s-au trezit si si-au dat 
seama că pot fi mai Îndrăzneți 
în ofensivă. Din acest moment 
am observat o schimhare de 
atitudine, s-a trecut la un joc 
mult mai elaborat, linia 
diană a făcut pasul 
ocupînd poziții muli mai a- 
vansate 
consistență și un 
de periculozitate, 
condiții, defensiva 
roe a început să 
taregistrînd unele 
care piteștenij nu 
pabdli să profite 
gură dată, deși posibilități au 
existat. Aceasta, datorită lipsei 
de concentrare în fazele 
finalizare, 
nice, 
dere, 
Nica. 
de a 
trem

me- 
înainte,

căpătîzndacțiunile
grad ridicat 
in aceste 
echipei Be
se clatine, 
fisuri, de 
au fost ca- 

decît o sin-

• PENTRU acumularea a .două 
cartonașe galbene, cinci divizio
nari „A” nu vor avea drept de 
joc în etapa de astăzi : Nicu- 
lescu (C.S. Tîrgoviște), R. Mure- 
șan (Dunărea C.S.U. Galati), Tul
pan (F.C. Argeș), Rus (F.C. Baia 
Mare) și lorgulescu (Sportul stu
dențesc).

Q PROGRAMUL ȘI ARBITRII
ETAPEI DE MÎINE A „CUPEI 
ROMÂNIEI*"  : Metalul Rădăuți — 
C.S.M. Suceava : M. Stănescu 
(Iași), Petrolul Molnești — Uni
rea Dinamo Focșani : Ad. Porum- 
boiu (Vaslui), Victoria Tecuci — 
F.C.M. Progresul Brăila : A!. Ga- 
nea (Slobozia), Cimentul Medgi- 

. dia — S.N. Tulcea : I. Gheorghe

(Brălla), Poianj cîmpina — Pro- 
gresul-Vulcan Buc. : N. Gogoașe 
(Buzău), Sportul muncitoresc Ca
racal — Minerul Motru : D. Dră- 
cea (Craiova), I.O.B. Balș — Di
namo Victoria Buc. : I. Velca 
(Craiova), Minerul Anina — Me
talul Bocșa : C. Corocan (Reșița), 
Unirea Oradea — U.T.A. : L. Să- 
lajan (Satu Mare), Minerul Bălța 
— Armătura Zalău : C. Popovicl 
(Cîmpia Turzii), Mureșul Luduș 
— „U" Cfuj-Napoca : Gr. Macavei 
(Deva), Viitorul Gheorgheni — 
Gaz metan Mediaș : I. Coț (Plo- 

‘^2 . iești), Minerul Baraolt — Șoimii
I.P./f. Sibiu : I. Tănase (Tîrgo
viște), Carpați Brașov — Precizia 
Săcele : M. Ludoșan (Sibiu).

___ ___ _____ de 
unor stîngăcii teh- 

dar și lipsei de răspun - 
cum a fost cazul 
el neasumîndu-și 
șuta într-o poziție 
de favorabilă, preferind 

să1 „paseze" această sarcină 
altcuiva. La aceste carențe s-a 
adăugat o mai veche problemă 
a echipei, și anume lipsa ji- 
nui vîrf autentic, piesă atît 
de importantă intr-un angre
naj. relevată de verva lui 
Gadzev, mereu în coasta apă
rării argeșene, care a 
tat prompt de ocaziile 
și a punctat de două ori.

In concluzie, F.C. Argeș s-a 
aflat la un pas de a obține un 
rezultat favorabil, pentru a a- 
junge în finala 
Acum, ea trebuie să 
jocul celorlalte rezultate. Dar 
pînă atunci, este necesar săi 
folosească învățămintele din 
aspra lecție a meciului de la 
Stara Za gora.

lui 
riscul 

cx-

profl- 
ereate

competiției, 
aștepte

Adrian VASILESCU



De vineri, la Salonic 50 DE SPORTIVE CALIFICATE

MEDALIAT» NOȘTRI LA CAMPIONATELE MONDIALE
PARTICIPĂ LA BALCANIADA DE HALTERE

PENTRU CONCURSUL OLIMPIC
DE GIMNASTICĂ RITMICĂ

De vineri pînă duminică, 
orașul Salonic din Grecia va 
găzdui ediția din acest an a 
Balcaniadei de haltere. La în
treceri participă, firește, și 
echipa României, în care vor 
fi prezenti toți sportivii meșa- 
liați la recentele campionate 
mondiale si europene : Gelu
Radu. Dragomir Cioroslan, Va- 
sile Groapă și Ștefan Tașnadi. 
După cum ne spunea antre
norul principal al lotului, prof, 
ștefan Achim. aceștia vor con
cura. cu excepția lui Groapă, 
la categorii mai mari de greu
tate.

Desigur. cei mai puternici 
adversari ai reprezentanților 
noștri vor fi halterofilii bul
gari. considerau cei mai buni

Comentarii ale presei britanice

„ECHIPA ROMÂNIEI BATE LA POARTA 
TURNEULUI CELOR CINCI NAȚIUNI"

LONDRA, 15 (Agerpres). — Pre
sa britanică publică noi comen
tarii despre succesul echipei 
de rugby a României. care 
a întrecut, sîmbătă. la Bucu
rești. cu scorul de 24—8.' redu
tabila echipă a Tării Galilor. 
Cronicarii sportivi ai ziarelor 
engleze se arată impresionați 
de performanta rugbyștilar ro
mâni obținută in fata celor 
galezi. care au suferit cea mai 
severă Infringere într-un med 
disputat in deplasare In ulti
mii ani. ..Echipa României 
bate la poarta turneului celor

ACTUALITĂȚI DIN 

din lume. Dar și ceilalți con- 
curenți au realizat in acest 
an progrese remarcabile. Este 
vorba de reprezentanții Gre
ciei, Iugoslaviei. Albaniei si 
Turciei.

Iată componența lotului 
României : Teodor Iacob (Clu- 
jana) la categoria 52 kg (mus
că) ; Gheorghe Maftei (C.S. 
Onești) Ia cat. 60 kg (pană) ; 
Gelu Radu (A.S.A. Tg. Mu
reș) si Vasile Roșu (Chimpex 
Constanța) la cat. 67,5 kg (ușoa
ră) ; Gheorghe Iuga (Chim- 
pex Constanța) la cat. 75 kg 
(semimijlocie) ; Dragomir Cio
roslan (Olimpia București) si 
Constantin Urdaș (Olimpia 
București) la cat 32,5 kg (mij
locie) ; Petre Becberu (Steaua) 

cinei națiuni*,  iși intitulează 
articolul -Daily Telegraph*.  
„Nu vă faceți iluzii, sublinia
ză „Daily Mirror*.  românii 
sini adversari periculoși pen
tru orice echipă britanică*.

,Jocul românilor este sim
plu, scrie fostul mijlocaș la 
deschidere galez Barry John, 
în ..Daily Express*.  Căpitanul 
echipei. Paraschiv, a jucat ca 
an -All Black», căutind tot 
timpul să-ți lanseze, pe partea 
închisă, ataeanții foarte rapizi 
în timp ce Alexandru realiza 
superbe lovituri de picior*.

TENIS DE MASĂ 

Ia cat. 90 kg (semigrea). Vasile 
Groapă (Steaua) la cat 100 
kg (grea-ușoară) și Ștefan 
Tașnadi (Clujana) la cat. su- 
pergrea (+100 kg).

In privința obiectivelor pe 
care le are acest lot, antre
norul secund Ilie Ienciu-Dociu 
ne spunea : „Este ultima în
trecere importantă a anului, 
motiv pentru care dorim să 
ne clasăm in primele locuri și 
să îmbunătățim cit mai multe 
recorduri naționale. Nu este 
exclus ca unii dintre sportivi 
să uree pe treapta cea mai 
inaltă a podiumului, confir- 
mind rezultatele din acest an*.

Ion OCHSENFELD

TRĂGĂTORII ROMÂNI 
VICTORIOȘI LA SOFIA 

în concursul internațional bila
teral de tir dintre Levski-Spartak 
Sofia șl Dinamo București, des
fășurat recent In capitala Bul
gariei, Teodor Tașcă a ciștlgat 
proba de pistol viteză cu 595 p, 
înaintea lui Boikov 550 p. Du
mitra Matei s-a Impus la pușcă 
standard S# te. eu 593 p, șl ia 
3 poziții cu 5C7 p.

„INTERNAȚIONALELE*  DE TENIS 
DE MASA ALE UNGARIEI
La Miskolc au luat sflrșit cam

pionatele Internaționale de tenia 
de masă ale Ungariei.

Proba individuală a fost câști
gată de francezul Jacques Secre
tin. care a dispus In finală cu 
3—1 ns. —14, 11, ÎS) de suedezul 
Erik Llndh. In finala probei fe
minine, disputată intre jucătoare 
din R.P. Chineză, Dal Lili a to- 
vins-o cu 3—0 (13, 18, 14) pe
Tong Ling. In celelalte probe : 
dublu femei : Tong Ling — Dai 
Lili (R.P. Chineză) ; dublu băr
bați : Waldner — Llndh (Sue
dia) : dublu mixt : Dai LUI — 
Ho Tsljea (R.P. Chineză).

In urma desfășurării campio
natelor mondiale de gimnastică 
ritmică, la Strasbourg, 50 de 
concurente din 28 de țări au 
obținut calificarea pentru Jocu
rile Olimpice de la Los Ange
les. Anul viitor, la J.O. In progra
mul întrecerilor va figura, în 
premieră, gimnastica ritmică 
(proba de individual compus). 
22 de țări vor putea înscrie 
eîte două concurente și șase 
țări cîte o gimnastă. Ce'.e 22

CE URMEAZĂ 
DUPĂ 10?

Este an fapt lneontestabU : 
gimnastica a Înregistrat tn ul
timii ani un progres ^apid șl 
substanțial in direcția introdu
cerii unor elemente de mereu 
mal ridicată complexitate și di
ficultate șl nu este nevoie să 
fll specialist pentru a-ți da seama 
că nivelul tehnic al unul cam
pionat european sau mondial este 
astăzi cu totul altul tn compara
ție CU O Întrecere similară de 
acum 10—15 anL Ne amintim că, 
tn 1971, la Campionatele euro
pene masculine de la Madrid, 
ere o raritate (notată ca atare) 
ca un sportiv să execute dublu 
salt înapoi la soi, iar elementul 
„Tiukabara*  abia că-șl făcuse 
apariția in marea arenă compe- 
tlțlonală. Pentru a ne opri doar 
la aceste două noutăți, să facem 
Imediat precizarea că astăzi, ta 
orice Întrecere de juniori, dublu- 
saltul este un element de rutină, 
fiind executat de zeci și zeci de 
concurențL iar In competițiile de 
nivel internațional saltul „Tsu- 
kabara*  este și el o prezență tot 
mai constantă.

Codul de punctaj Internațional, 
ta consens eu progresul specta
culos al gimnasticii, a răsplătit 
eforturile șl căutările marilor 
performeri, nota maximă fădn- 
du-șl și ea loc, la Început destul 
de reținut, dar apoi din ce ta 
ce mal Insistent, pe agenda com
petițiilor de vlrt. Am zice chiar 
că se înregistrează astăzi o ten
dință de supralicitare a notei 18, 

de țări, în ordinea calificării, 
sînt : Bulgaria, U.R.S.S., Româ
nia, R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Cehoslovacia, Spania, 
R.P.D. Coreeană, Ungaria, Ita
lia, R. P. Chineză, Iugoslavia, 
Canada, Polonia, Japonia, Fran
ța, Elveția, S.U.A., Olanda, 
Cuba, Norvegia și Australia. 
Iată și cele 6 țări cu cîte o 
sportivă : Suedia, Marea Brîta- 
nie. Belgia, Brazilia, Noua Ze- 
landă și Portugalia.

la ultimele campionate mondiale 
de la Budapesta acordîndu-se 23 
de asemenea note în concursul 
masculin șl 18 în cel feminin t 
Șl pentru ca „ritmica" sâ fie șt 
ea în „notă”, la Strasbourg s-au 
acordat săptămina trecută 13 note 
de 10 I

Acum, „lâ modă*  a devenit 
trlplu-saltul. Se spune chiar dt 
In campionatele R.P. Chineze dla 
acest an 17 glmnaștl au executa*  
acest element I Există, ded. toata 
motivele să considerăm că gim
nastica va continua să aducă 
noutăți tehnice, tn același ritm, 
noi și noi elemente șl combinații 
tn premieră mondială vor fi In
troduse In exerciții. Tehnicienii 
se Întreabă, firesc, cu tngrijo-1 
rare : cum vor fi acestea notate 
de arbitraj I Cum va fl stimula 
mal departe preocuparea marth 
campioni pentru perfecționarea 
gimnasticii I Cu ce note vor fl. 
răsplătite exercițiile de virtuozi
tate, cele de excepție 7

Pentru că, să tecunoaștem, ta 
nivelul ridicat al arbitrajului da 
astăzi, mîine vor lipsi mijloacele 
de apreciere corectă, echitabilă, 
realistă a exercițlilor cu adevă-j 
rat valoroase tehnic, preocupă
rile pentru originalitate, risc șl 
virtuozitate.

Ceea ce ne face, pe bună drep
tate, să ne întrebăm : ce ur
mează după 10 1 Se va acorda 
oare șl nota 11 In gimnastica In
ternațională ?...

Constantin MACOVE1

® Cițiva iucători români de 
tenis de masă au narticiDat la 
Campionatele internaționale ale 
R.D Germane. Sportivii noștri 
au ocunat orimul loc la sim
plu masculin (A. Fejerț. du
blu masculin (V. Flore». A. Fe- 
ier) si dublu mixt (V. Florea. 
Rodica Crbanoviei). in timn ce 
în întrecerea pe echipe ambele 
formații s-au situat oe locul 
secund.
• In localitatea Dunajka 

Streda au avut loc Campiona
tele internaționale de cădeți 
ale Cehoslovaciei, la care au 
luat oarte 
Coreeană. 
Germană. 
Ungaria si 
noștri s-au 
la : echiDe _ . 
Kings Lobr). dublu masculin 
(C. Creangă. D. Cioeirlie) si 
dublu mixt (C. Creangă. Kinga 
Lobr).
• In Sala sporturilor din Iași 

s-a desfășurat concursul I din 
cadrul Campionatului individual 
de seniori, 
tru etaDa 
— Marina

jucători din RPD. 
Cehoslovacia. RD. 
Polonia România. 

U.R.S.S. Sportivii 
situat De locul doi 
fete (Anca Cheler,

S-au calificat pen- 
următoare : feminin 
Ghe. Zita Ferenczi

Cluj-Piapoca). Maria 
(C.S.S. Metalul Rm. 

Mihaela Anghelescu. 
Năstase (M.I.L.M.C.- 

București). Antoanela 
(C.S.S. Pitești). Mirela

(C.S.M. 
Bogoslav 
Vilcea). 
Adriana 
C.P.U I 
Badi
Lazăr. Gabriela Radu (C.S.S- 
Slatina). Emilia Ciosu (Soartae 
București). Elena Pintilie (CS5. 
2 Constanta). Ioana Creangă 
(C.S.S. Bistrița).
(I.M.G.B. CLSS. 
mascuiia — R 
Toth. G Gosu.
Iusan (C.S.M. 
R. Mihăescu, M. 
dava). D. Neagu 
Muntean (Progresul I.I.RD.C. 
București). V. DobaL D. Băluțâ 
(Pionierul Craiova). R. Drago
mir. E. Simion (C.S.S. 2 Con
stanta). O Petre_ (Calculatorul 
București). N. 
Muntenia Buzău). 
(Constructorul Tg.

Concursul II, la 
parte si sportivii 
I si în urma căruia vor fi cu- 
noscuti noii campioni naționali 
Si ai „Daciadei*.  se va desfă
șura la Buzău. între 2 si 4 de
cembrie.

ASTAZI, MECIURI MARE INTERES
IN MAI MULTE GRUPE ALE PRELIMINARIILOR C.E

Fotbal
I meridiane

Elena Tăriță 
1 București) : 
Trandafir. L- 
C. Ignat, M. 
Cluj-Napoca). 
Popa (Trico- 
(Spartac). M.

Oprea (A.S.A. 
L. Cismadia 
Mureș).
care vor lua 
de categjria

Pentru mutie echipe ziua de 
azi poate fi dedatvă In lupta 
pentru calificarea In turneul fi
nal al C.E.. care va avea Ioc »- 
nul viitor, in Frar.ta. între U si 
77 Iunie. Să analizăm. De erupe, 
situația actuală. In prima. zaru
rile au fost aruncate. Belgia este 
calificată, avlnd 9 puncte sl toate 
partidele Încheiate, asa Indt lo
cul. de ari dintre R.D. Germană 
sl Scotia, de la Leipzig poate 
fl considerat doar o IntEnire 
pentru evitarea „lanterne! ro
șii". Acum, scoțienii au 4 d. iar 
gazdele 3 o.

Cu victoria repurtată duminică 
de Portugalia in meciul cu 
U.R.S.S. (1—0). reprezentativa lu
sitană a ocupat primul loc In grupa a 2-a și este calificată 
pentru turneul final. Presa portu
gheză elogiază această victorie 
(obținută din penalty) In fața 
unei formații solide, subliniind 
comportarea bună a lui Sheu, 
Jordao, Chalana de la cîștlgătorl, 
respectiv a lui Dasaev, Clvadze șl

4 partide. Galerii joacă ari la 
Sofia, cu echipa Bulgariei. si 
luptă măcar neutru un punct, 
urmlnd să IntUnească apoi, pe 
teren propriu, selecționata Iugo
slaviei.La Fraga, ta grupa a 5-a, Italia 
are desigur, o misiune dificilă cu 
Cehoslovacia. Echipa lui Havre- 
nek speră ta victorie căci un joc 
egal ar scoate-o din cursă_

La Hambar*,  ta grupa a 8-a. 
ultimul obstacol ma! dificil al e- 
ehioef lui Juno Derwall. H.F. 
Germania IntUneste Irlanda de 
Nord, o victorie a gazdelor sau 
chiar un ioc egal 11 va scoate

din lUDtă De nord-irlandezi... A- 
doL R.F.p. mai are încă un 
med acasă, cu Albania, iar Aus
tria joacă cu Turcia. în decla
sare. In nrezent. situația candi- 
daibelor este următoarea : Aus
tria. Irlanda de Nord si R.F G. 
(cu un ioc mai Dutin) au cita 
• Duncte.

O Dartidă-cheie la Rotterdam, 
în gruDa a 7-a : Olanda — Spa
nia. în cazul uței victorii olan
deze. fotbaliștii din „Tara laL 
lelor*  au cele mai mari sanser] 
calificare, avînd sl un eolaver; 
mai bun decât cei spanioli.

DE PRETUTINDENI

DIN ACTIVITATEA PUGILISTICĂ
® în Sala sporturilor din Ga

lați*  într-o organizare fără re
proș, s-a desfășurat o reușită 
competiție pugilistică organizată 
de Box clubul din localitate cu 
prilejul împlinirii a 10 ani de 
la Înființare. Au participat 80 
de pugiliști din țară și de peste 
hotare (sportivi din Turcia). Tot 

’cu această ocazie au fost ofe
rite diplome și plachete oma
giale — pentru activitatea de
pusă în slujba boxului — an
trenorului emerit Petre Mihai, 
maestrului sportului Sanda Tî- 
rilă și veteranului arbitrilor, 
Marin Crăciunescu.

Iată cîștigătorii turneului: ju
niori : O. Roman (B.C. Galați), 
M Malu (Medgidia), B. Recep 
(Turcia), N. Crețu (Iași) ; se
niori : P.. Stoiu (Craiova), L 
Văcălie (București), I. Bona 
(București). N. Costin (Galați), 
M'. Oâtu (Bacău) și G. Donici 
(Galați).
Telemac SîRIOPOL-coresp.

• La Tulcea s-a disputat zi
lele trecute cea de a XII-a e- 
diție a turneului de box dotat, 
cu „Mantisa Deltei". Au fost 
prezenți 70 de sportivi din 15 
cluburi și asociații din țară.

Iată cîștigătorii: juniori mici: 
D. Cristian (Tulcea), I. Mus
tafa (Medgidia), I. Lavrente 
(Macin), Gh. Ilie și L Cara- 
man (Buzău) ; juniori mari : S. 
Toma (Galați), C. Axente (Bu
zău), C. Bîtcă (Brăila), L Lupu 
(Brăila), C. Mustafa (Medgidia), 
St. Bobîrnac (Tulcea) ; seniori : 
Șt. Chiriță (Calați), V. Petrică 
(Măcin).
Pompiliu COMȘA-coresp.

Grecia
au

Blohin. iată clasamentul, final 1
1. Portugaria 6 5 0 1 11- • 14
2. U.R.S.S. 64 1 1 11- 2 9
3. Polonia 6 1 2 3 6- 9 4
4. Finlanda 6015 3-14 1

în gruoa a 3-a. la Atena, un
— Dane- 
o singură
— victo-

mecl decisiv : 
marca. Danezii 
sansă de a se califica ___
ria. In acest caz ei vor totaliza 
13 n. La loc egal sau la infrin
gere. Anglia va trece In fruntea 
clasamentului, dacă va Învinge — 
cum e st normal — ne Luxem
burg. chiar dacă Insularii ioacă 
ta deplasare.

GrUDa a 4-a rămlne Încă des
tul de complicată, principalele 
candidate fiind Tara Galilor (8 
D) sl Iugoslavia (5 d). ambele din

• Pentru atitudini nesportive 
manifestate In meciurile din cu- 
Deie europene. U E.F.A a sanc
ționat numeroși Jucători. Astfel. 
Miguel (C,F. Barcelona) sl 
Ullrich (Dynamo Berlin) au fost 
suspendați De câte 4 meciuri din 
cu Dele respective. Cîte trei par
tide nu au dreptul să toace î 
Sari os (Ulpesti Dozsa). Iskender 
(TrabzonsDorl. iar cite o etapă 
vor 11DS1 din echipele lor. nrin- 
tre alții. Marangon (Verona). 
Vanderllnden (Antwerp!. K. H. 
Forster (Stuttgart). Kerepesi 
(Honved Budapesta), van Dijk 
(Groningen), Steiner (F.C. Kdln).
• U.E.F.A. a anuntat că -do

sarul" medului Inter — Gronin
gen va fi discutat la 17 noiem
brie. După cum se știe, condu
cerea clubului Inter ar fi nro- 
dus olandezilor să cedeze par
tida la un scor convenabil — 
contra unei mart sume de bani 
— pentru • obține calificarea. 
Dosarul fiind incomplet. forul

european a gmlnat audierea mar
torilor

a In 
ani) : 
(1—0).

a Sl 
tiSnat __  ______  _____ _ _
Zico (Udinese) cu un milion de 
lire nentru defăimarea în Dresă 
a unui adversar.. (Este vorba de
Oști, de la Avellino). CelălaM 
este Paolo Rossi (Juventus), care 

Înaintea C.M. din Spania a pur» 
tat De tricoul naționalei Italiid 
reclama unei fabrici de ochelari. 
Rossi a fost amendat cu 5 mi
lioane de lire Italiene.
• Revista britanică „World 

Soccer*  propune cea mal bună 
echipă mondială din toate tim
purile. In următoarea compo
nentă 7 Iasln (U.R.S.S.). — Andrade, Varela (Uruguay), OcwlrK, 
Hanappi (Austria). Kopa (Fran
ța), Schiaffino (Uruguay), Mat
thews (Anglia) Pele (Brazilian 
Dl Stefano (Argentina. SoaniaL 
Pușka» (Ungaria).

C.E. — cădeți (sub 15 
Iugoslavia — Grecia 4—3
federația Italiană a sanc- 
doi Jucători celebri : pa

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Echipa masculină 

a Iugoslaviei se află tn turneu 
ta s.U.A. La Milwaukee (Wis
consin! a jucat cu formația Uni
versității locale. Gazdele au în
vins cu 82—61 (32—28).

HANDBAL • In finala campio
natului feminin al Ameridl de 
Sud s-au IntUnit Brazilia șl Ar
gentina. Prima echipă a obținut 
o victorie netă, cu 18—6 • în 
continuarea turneului In Dane
marca, echipa feminină a R.D. 
Germane a Jucat Ia Copenhaga, 
cu reprezentativa țării gazdă. 
Handbalistele din R.D.G. au ob
ținut victoria cu 23—16 (In pri
mul meci : 28—16) • Rezultate

din competițiile europene : 
„C.C.E." : TSKA Sofia — Anilana 
Lodz 19—24, Atletico Madrid — 
Vfi Gummersbach 11—16 • „Cupa 
cupelor" : VSZ Koslce — Volan 
Szeged 32—27 ; femei : 
Hyposildstadt (Austria) 
sanone (Italia) 24—14, ___ _
pesta — Bordeaux 25—10, TSKA 
Sofia — Balonmano (Spania) 
24—23. Skjeberg (Norvegia) — HC 
Stockholm 16—13 : „Cupa cupe
lor" : VIF Sofia — Dalma Split 
21—19. Epltok B-pesta — sllving 
Groja (Suedia) 24—19, Admira 
Landhaus (Austria)' — Leganes 
(Spania) 20—9.

HOCHEI PE GHEAȚA • în

„C.C.E.*  :
— . Bres- 

Vasas B-

campionatul unional, după lt 
etape conduce TSKA Moscova 
eu 3t p, urmată de Spartak Mos
cova eu 15 p. Rezultate dta 
această etapă : TSKA — Traktor 
Cellablnsk 7—«, SKA “
— IJevsk 7—3, Sokol 
Spartak 4—3, Aripile
— Torpedo Gorki 3—7.

POLO - — -
finalele 
(Olanda) 
Spandau _____
tal șl s-a calificat In finală unde 
va Intllnl pe Recco Genova.

ȘAH • tn semifinalele turneu
lui candidatelor la titlul "mon
dial : la Dubna, Irina Levitina

Leningrad 
Kiev — 

sovietelor
• Med retur 
C.C.E. 7 AZC 
a Învins cu

04 din Berlinul

tn seml-
Alphen

8—5 pe 
Occlden-

(cu negrele) a tnvlns-o tn 41 da 
mutări pe Nana Alexandria ; la 
Soci: Lidia Semenova a cîștlga*  
la Nana Iosselianl, scorul gene
ral fiind Insă egal (1—1). Va 
cîștlga jucătoarea care realizează 
8,5 p.

TENIS • Turneul feminin da 
la Honolulu a fost ciștlgat da 
Kathy Horvath (SUA) cu 4—6. 
6—*,  7—6 In finala cu Carlin
Basset (Canada) • tn clasamen
tul „Marelui premiu" ordinea 
primilor tenlsmanl este următoa
rea : 1. Lendl 2614 p. 2. Wllander 
2501 p, 3. Connors 2305 p, 4. Mo 
Enroe 2250 p.

Kedoctio admmi*tro|lo  • coo 19771 8ueureft« m 
•'•nuv «trâ no to te , joonorren» o rin HEXIM - W Como H. OL p.l IX l. tel. ceniroid H H M * II 5» 59 tectio eoresp 12.42 tnîerurbon 437 tete*  

^eoo-tomentul eioorl import * O 8oi iM-tf) iele» n 22a Bueu'CîN. ttr. 13 Decembre n« I
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