
VIZITA OFICIAIĂ Uf PRIETENIE
A ȘEFULUI STATULUI MAURITANIAN,
MOHAMED KHOUNA OUTD HAIDALLA

tovarășului 
președintele

La invitația 
Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialiste România, 
joi, a sosit în Capitală, într-o 
yizită oficială de prietenie, lo- 
cotenent-coloncl Mohamed
Khouna Ould Haidalla, pre
ședintele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șef al sta
tului Republica Islamică Mau
ritania.

Noul dialog la nivel înalt ro- 
mâuo-mauritanian este expre
sia evoluției pozitive a relațiilor 
de prietenie, respect recipToe 
și colaborare fructuoasă dintre 
cele două țări, a dorinței lor de 
a extinde si mai mult raportu
rile bilaterale, precum si con
lucrarea pe arena internaționa
lă. Vizita se înscrie, totodată, 
in cadrul bunelor relații 
care România le întreține 
statele africane, cu toate 
rile ce au pășit pe calea 
dependentei și dezvoltării 
bere, relații bazate pe încre
dere, colaborare si stimă reci
procă.

Ceremonia sosirii 
oaspete a avut Ioc 
portul Otopeni.

Tovarășul Nicolae 
a venit Ia aeroport în 
narea șefului statului 
nian.

La ora 16, aeronava 
cu care călătorește șeful sta
tului maurilanlan a aterizat

Tovarășul Nicolae Ceaușescn 
a adresat un cordial bun Sosit 
in țara noastră locotenent-colo- 
nelului Mohamed Khouna 
Ould Haidalla. Cei doi șefi de 
stat și-au strins cu căldură mîi- 
nile, s-au îmbrățișat.

Au fost 
de stat ale 
mâniei, în 
de salut au 
de artilerie.

Un grup de pionieri au 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și președintelui Mohamed 
Khouna Ould Haidalla buchete 
de flori.

In încheierea ceremoniei, 
doi șefi de stat au primit 
filarea gărzii de onoare.

Numeroși cetățeni aflați 
aeroport au făcut o caldă pri
mire înaltului oaspete.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și șeful statului mauritanian, 
Mohamed Khouna Ould Hai
dalla au fost ovaționați înde
lung, dindu-se astfel expresie 
satisfacției fată de noua intîl- 
nire româno-mauritaniană la 
nivel înalt, menită să contri
buie la dezvoltarea In conti
nuare a prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări si popoare.
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in folosul reciproc al cauzei 
păcii, destinderii și înțelegerii 
internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed 
Khouna Ould Haidalla au răs
puns cu cordialitate acestor ma
nifestări de prietenie.

In aplauzele si ovațiile celor 
prezenți, președintele Nicolae 
Ceaușescu si președintele 
Mohamed Khouna Ould Haidalla 
au părăsit aeroportul îndrep- 
tîndu-se, într-o mașină escorta
tă de motocicliști, spre re
ședința rezervată înaltului oas
pete.

La reședință, cei doi șefi de 
stat s-au întreținut într-o at
mosferă cordială.

★
Președintele Comitetului Mili

tar de Salvare Națională, șef 
al statului Republica Islamică 
Mauritania, locotenent-colonel 
Mohamed Khouna Ould Haidalla, 
a făcut, joi după-amiază, o vi
zită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii i

Intîlnirea 
atmosferă 
de deplin 
reciprocă.
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Socialistc România, 
a decurs într-o 

caldă, prietenească, 
respect și înțelegere

Joi, 17 noiembrie, la Palatul 
Consiliului de Stat, au începui 
convorbirile oficiale între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și locotenent-colonel 
Mohamed Khouna Ould Hai
dalla, președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națională, 
șef al statului Republica Isla
mică Mauritania.

In cadrul convorbirilor, cei 
doi președinți au examinat sta
diul relațiilor bilaterale româno- 
mauritaniene, precum și pers
pectivele de dezvoltare in con
tinuare a acestora.

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă cordială, de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a oferit, joi, la Pala
tul Consiliului de Stat, un di
neu oficial in onoarea pre
ședintelui Comitetului Militar 
de Salvare Națională, șef al sta
tului Republica Islamică Mauri
tania, locotenent-colonel Moha
med Khouna Ould Haidalla.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed Khouna 
Ould Haidalla au rostit toasturi, 
care au fost urmărite cu inte
res și .subliniate cu aplauze.

Joi. 17

Rugbyștli aleargă de zor. 
Crampoanele mușcă zăpada, lă- 
sînd urme mereu mal multe. 
Gerul' si efortul, laolaltă. îm
bujorează chipurile acestor bă
ieți pentru care euforia unei 
strălucite izbinzi s-a stins mai 
repede decit pentru oricare 
dintre noi. cei care-i prețuim 
atît. Intr-adevăr, tricolorii nu 
au putut gusta prea_ mult_ din 
cupa succesului cu 
lor. chiar în seara 
torii gîndurile lor 
du-se spre partidele 
Si Franța. O „bătălie' _ _ _ 
cut. urmează altele ! Fiecare 
avînd însemnătatea sa...

Duminică, pe Stadionul 23 
August — arena frumoaselor 
împliniri — echipa noastră na
țională reia cursa pentru apă
rarea titlului european F.I.R.A^

Tara Gall- 
maril vic- 
indreptîn- 

cu U.R.S.S. 
a tre-

începută prin acel net 31—0 cu 
Polonia, de la 30 octombrie. O 
cursă cu aditiune de puncte, 
in care fiecare „sprint* va fl 
tot mai disputat, echipa sovie
tică însemnînd o adversară mal 
puternică decit cea poloneză, 
iar aceea a „cocosului galic*1 
reprezentind. se știe, una din 
marile forte ale lumii balonu
lui oval Iată de ce chipurile 
învingătorilor Tării Galilor a- 
fisează la antrenament, o se
riozitate. o preocupare reală, 
deloc de circumstanță. Se su
pun. toti. fără cricnire. efor
tului. Execută comenzile — ei. 
acești mari rugbyști — cu con
știinciozitatea începătorului—

înaintașul de ieri Theodor 
Râd ni eseu lucrează, la comple
xul Steaua cu înaintașii de azi. 
Forță specifică, lucru la „jug*.

la porii de cauciuc, margina. 
apărare după margine, grămezi. 
Se repetă faze dintr-un arsenal 
impresionant : „Stoica*. ^Orte- 
lecan**. „Florică 1“ si așa mal 
departe. Se lucrează din plin. 
Doar Murariu e mal reținut, 
nefiind în plenitudinea forțelor; 
iar entorsa de gleznă a lui Ca- 
ragea dă mari bătăi de cap 
medicului N. Gheracopol. care 
încearcă recuperarea celor doi 
Si a lui Paraschiv (întindere 
de ligamente). Folosirea I°r 
este sub Semnul incertitudinii, 
eventualele soluții numlndu-se 
Măcăneață. Laurențiu Constan
tin si Vasile Ion. trecerea a- 
cestuia din urmă ca ,.deml“

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pao. 2-3)

Marginalii la reluarea intrecerii in Divizia „A" de fotbal
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URMĂRITOARE ALE LIDERULUI
Un fel de piatră de încer

care a însemnat — să facem 
această primă remarcă — pen
tru urmăritoarele liderului eta
pa de reluare a întrecerii tn 
Divizia .,A“. Spre surprinderea 
generală nici una dintre cele 
patru echipe care au talonat-o 
pe Steaua în plutonul fruntaș. 
Sportul studențesc, F.C. Bihor, 
Politehnica Iași și 
n-au confirmat, prin 
tare și rezultate, 
afișate, înainte de întrerupere, 
în lupta pentru 
cazul Sportului 
pentru un loc 
dacă formațiile 
Iași și Slatina 
justificare în faptul că ele au

evoluat, miercuri. în condiții 
de deplasare, departe de căl
dura suporterilor în acest fri
guros mijloc de noiembrie, tn 
schimb, pentru semieșecul „alb- 
negrllor" în fața fotbaliștilor

din Bacău scuzele nu există.
Așa incit, iat-o pe Steaua 

(pe cale să-și închege din nou 
o remarcabilă echipă) cu un 
punct avans în fruntea lerar-

Gheorghe NICOLAESCU

F.C. Olt, 
compor- 

veleitățile

supremație, 
studențesc, sau 
pe podium. Și 
din Oradea, 

își pot găsi o

CU CHIPUL MIRAT
LA MIRACOLUL SPORTULUI...
la retragerea unei mari

După campionatele mondiale 
de scrimă de la Paris, din 1965, 
clnd echipa floretistelor noastre 
a obținut medalia de argint, 
reputatul tehnician francez Mi
chel Dorde, antrenorul repre
zentativei feminine a „cocoșu
lui galic", afirma : „Campioana 
mondială de tineret de la Ro
tterdam (titlu cucerit acolo de 
Ecaterina Icncie, In același an 
— n.n.) are ealități excelente. 
Este una dintre cele mal com
plexe foretiste din tînăra gene
rație".

Intiuție și apreciere exactă a 
profilului Ecaterlnei Iencie-

ilorctislc, Ecaterina Siam
Stahl, cea care In cele două 
decenii petrecute pe planșe (e- 
xact 20 de ani, ea tncepînd 
scrima în 1963, în orașul său 
natal, Satu Mare, sub îndru
marea acelui mare descoperitor 
și șlefuitor de talente care este 
„meșterul" Alexandru Csîpler, 
și hotărîndu-se să se retragă 
din competiție odată cu ultima 
etapă a Diviziei naționale din 
acest an) și-a pus amprenta 
personalității sale — aliaj pre-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

La Galați, o interesantă reuniune pugilistică

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl R.D. GERMANE, LA EGALITATE: 6-6

Sala 
s-a 

ori- 
mă-

GALAȚI, 17 (prin telefon). 
Așa cum ne așteptam, 
sporturilor din localitate 
dovedit din nou o gazdă 
mitoare pentru sportul cu
nuși. Formațiile reprezentative 
ale României si R.D Germane 
reluau (după doi ani) tradiția 
întîlnirilor lor amicale. Ambiții 
deosebite în ambele tabere si. 
ca rezultat, două echipe puter
nice. cu boxeri bine cotati în 
arena internațională.

Cei care punctează* primii 
sînt oaspeții, care, prin „semi- 
musca" Dietmar Geilich, obțin 
prima .victorie orintr-o decizie 
la puncte. în fa'a lui Eroi Gea- 
far. Constantin Titoiu fia mus
că). boxînd bine de la distan-

tă. s-a impus în fata lui Wolf
gang Prosch. Pugilistul român, 
deși inactiv în lupta corp la 
corn.
directe de stînga de la distan
tă. reu31nd în rundul II chiar 
să-si expedieze adversarul la 
podea, de data aceasta cu o 
contră de dreapta. Succesul Iul 
Titoiu a fost clar, deci egali
tate: 1—1. Oaspeții au luat din 
nou conducerea orin victoria 
de la categoria .cocos", obți
nută de Klaus Dieter Kirchs- 
tein în fața lui Gheorghe Ne- 
goiță. A fost 
eu schimburi 
numai finalul 
lui român a .
piardă meciul. Egalăm din nou

a acumulat puncte cu

un meci frumos, 
spectaculoase șl 
slab al sportivu- 
făcut ca el să

Min. 84 al meciului Sportul studențesc — S.C. Bacău. Exasperat 
de ineficacitatea coechipierilor tăi. Cazan, urcat in careul ad
vert, va înscrie golul egalizator. Foto : D. NEAGU

(Continuare In pag 2-3)

ANCHETA NOASTRĂ rcrmcnui-iimnâ sc apropie I

SELECȚIA TINERILOR CU GABARIT MARE

la „pană" prin Georgel Oprișor, 
sunerior în toate cele trei re
prize lui Niels Wiegrafc.

Lovitură de teatru la semiu- 
soară unde, in Dlină dominare 
a ougilistului din R.D. Germa
nă. Torsten Lange. Eugen Pre
da a olasat două crosee. care 
au însemnat tot atîtea k.d.-uri 
nentru adversarul său. Din 
acest moment. Preda reface te
renul pierdut, aducîndu-1 oe 
Lange la un Das de k.o. si de- 
terminîndu-1 ne arbitrul spa
niol Mateu să-i acorde victorie 
prin abandon: 3—2.

Petre HENT

(Continuare In pag s 8-a)

ÎNREGISTREAZĂ PRIMELE REVELAȚII
Acțiunea inițiată de C.N.E.F.S. pentru depistarea, in întreaga 

tară, a unor tineri cu gabarit mare și cu calități deosebite pentru 
marea performanță — după o testare completă, urmind să fie 
orientați spre o disciplină sau alta — continuă. Uneori rezultatele, 
ca in cazul județului Bacău, ni se par de-a dreptul spectacu
loase, ceea ce confirmă utilitatea aefiunii. Redăm, in cele ce ur
mează, însemnări ale redactorilor noștri in județele Neamț, 
Vîlcea și Bacău.

NEAMȚ : PRIMELE ROADE
Județul Neamț s-a remarcat 

permanent prin descoperirea 
unor tineri talentati pentru 
sportul de performantă, benefi
ciari și ai unor calități fizice 
deosebite, specifice — am zice 
— celor care trăiesc în zonele 
montane. De altfel, acțiunile 
anuale de selecție sînt specifi
ce activității din județ, astfel ca 
inițiativa C.N.E.F.S. a găsit aici 
un teren fertil, în care oa
menii se aflau deja angajați
în plin efort pentru a oferi 
sportului de performanță ele- . 
mente de valoare, cu calități 
fizice și motrice capabile să 
facă față rigorilor înaltei per
formanțe.

Cum s-a acționat în județul 
Neamț T Răspunsul ni l-a ofe
rit L Balciza, președintele 
CTJ.E.FJ3.S „Noi am împărțit

AU ÎNCEPUT SÂ APARA.
județul in trei zone — Tg. 
Neamț, Roman, P. Neamț — 
pentru o mai bună structurare 
a acțiunilor de selecție, pen
tru evitarea deplasărilor costi
sitoare și obositoare. Membrii 
comisiei județene de selecție, 
împreună cu antrenorii de la 
secțiile noastre prioritare, se 
deplasează în aceste centre, 
unde se reunesc copii și tineri 
din localitățile apropiate. Evi
dent, în prim-plan se situează 
sporturile prioritare — cano
taj feminin. lupte greco-roma- 
ne, atletism, handbal, volei, 
fotbal — dar aceasta nu în
seamnă că ceilalți specialiști 
stau deoparte. Dimpotrivă. Ac
țiunile sînt organizate foarte

(Continuare in pag 2-3)



EDUCAȚIA Șl EFECTELE SALE IN PLANUL PERFORMANTEI
In condițiile actuale, in care sportul atinge cu frecvență din 

ce in ce mai mare noi și noi culmi, marea performanță capătă 
tot mai pregnant caracterul unui sumum impresionant de ele
mente concurente. Pregătirea —. oricit de complexă, de știin
țifică și sofisticată — a corpului uman pentru a depăși anumite 
limite stabilite la un moment dat nu mai este de mult sufi
cientă. In această nepotolită sete de primat tint angajați _ la 
maximum numeroși alți factori, cum ■ sint cei intelectuali, voli
tivi, afectivi, temperamentali ele., strînt corelați cu pregătirea 
specifică

De aceea, astăzi procesul pregătirii pentru înalta performanță 
devine prin excelență un complex proces educativ, în care sint 
mobilizate toate (și tetaj) resursele fizice, psihice, intelectuale 
ale sportivilor. Neglijarea sau ignorarea unuia dintre multiplii 
factori educativi nu face decit si diminueze, mai mult sau mat 
puțin, performanța, răspunsul multor eșecuri aflindu-se adesea 
fn insuficiențe finind de conștiință, de mentalitate, de atitudini. 
Sint adevăruri care motivează ți rindurile de mai jos.

EȘECURI CU CAUZE MAI PROFUNDE

După primele etape ale Diviziei „A“

în cadrul Baroului F.R. Vo
lei, astrul tind recent, pe parti- 
cipanfei la dezbaterea privind 
comportarea nesatisfăcătoare a 

.echipelor noastre reprezentati
ve la C.E., am înțeles, din m- 
vîntul unor tehnicieni sau acti
viști ai acestui sport, că mire 
cauzele insucceselor s-au aflat 
— și nu la Soc periferic — 

' cele decurgind din reflectarea 
în conștiința sportivilor a obi
ectivelor care le stăteau In 
fată, din optica acestora fată 
de muncă. Și nu ne-am mirat 
aflînd că la unele etape decj- 
mxe ale pregătirii echipei mas
culine s-a ajuns la abateri de 
la programul stabilit initial. 
La atitudini care au dus la slă
birea încordării necesare reali
zării unui randament optim In 
momentul importantului exa
men. la o stare psihică terjeo- 
nată. de natură să genereze 
lipsă de entuziasm si încrede
re. la unele forme de indisci
plină De asemenea, in rfadui 
echipei feminine — am obser
vat și la fata locului — a exis
tat foarte puternic sedimentată 
tdeea unui obiectiv minim (ca
lificarea tn turneul final ai 
fruntașelor) cane, odată îndepli
nit. a determinat o apatie și 
un dezinteres oe-a dreptul de

Deși tot mai izolate, uv*- 
situatii in care respectul spor
tivilor fată de antrenori Kte 
In. suferință. O asemenea 
mostră ne-a oferit-o recent «a- 
brerul Mihai Frunză, de la Di
namo București

Se știe Frunză a făcut parte 
din lotul de scrimă al tării 
noastre care a participat la 
Campionatele balcanice de la 
Plovdiv. Frunză n-a avut la 
această competiție o prestație 
pe măsura așteptărilor, pără
sind planșele din sala _Aka» 
demik* tocă din semifinalele 
turneului individual, iar evo
luția sa la echipe a fost în 
general mediocră. Era un ma- 
tiv in plus ca prin atitudinea, 
comportarea sa în perioada In 
care scrimerii noștri au rămas 
la Plovdiv Frunză să manifeste

SELECȚIA TINERILOR
(Urmare din pag. 1)

riguros. testările sint făcute 
la— milimetru, astfel eă spe
răm să promovăm in arena 
performanței noi elemente ee- 
pabile să răspundă cerințelor. 
De fapt, noi urmărim dorii 
scopuri : pe de • parte, depis
tarea acestor giganti. iar pe de 
alta si alți tineri care se pol 
Integra perfect normelor ie 
selecție. Marea problemă pen
tru noi este insă aceea de a-1 
putea urmări în continuare, de 
a-i avea pe lingă noi un timp 
suficient pentru a vedea dacă 
măsurătorile sint dublate șf de 
alte calități Indispensabile ■- 
nul sportiv. Cînd vom putea 
rezolva corespunzător si arest 
lucru, atunci eficiența muncii 
noastre va fi cu adevărat vi
zibilă".

Debutul în această acțiune 
a și avut loc. La Tg. Neamț 
s-au reunit copii din Tg. 
Neamț șl din comunele apro
piate : Hău cești, Păstrăvenl, 
Rădeni, Vînători. Hangu, Hu-

BACAU : 60 DIN 150 PROMIT..

Faptele ne fac să afirmăm 
că. tratată cu multă responsa
bilitate. acțiunea de depistare 
a unor tineri cu calități anțro- 
pometrice deosebite s-a soldat 
— si ea continuă — cu „des
coperiri" aproape de nebănuit. 
Ceea ce vom consemna am con
statat. doar cu citeva zfle tn 
urmă, in județul Bacău. Dis
cutăm cu Drof. Dumitru Dumi
tri". secretar al C.J.E.F.S. : 
„Operativ, am împărțit Județul 
Bacău în două zone pentru ea 
activiștii sportivi să poată cu
prinde in aria lor cit mai mulie 
unități școlare si asociații spor

neînțeles fată de obiectivul 
maxim, cu toate că potențialul 
și calitățile pur sportive ale 
voleibalistelor le-ar fi permis 
chiar ocuparea unui loc pe 
podium...

Da. eșecurile echipelor noas
tre la europene au avut mai 
ales cauze educative, tn gene
rai. O permanentă și eficientă 
ad-,i.-—i țte tn spiritul muncii. al 
Înțelegerii de a face orice sa 
orificiu in pregătire, al dărui
rii totale, al respor-sabilirătil 
pentru Îndeplinirea obiectivelor 
și chiar depășirea Loc. pentru 

reprezentare a c-loritor 
românești, al voinței si dorin
ței arzătoare de afirmare per
sonală și colectivă ar fi avut 
cu siguranță roadele așteptate. 
.Unde nu mai există MOTI
VAȚIE pentru performanță, 
trebuie să renunțăm, dacă nu 
putem să a Insnflim. Cu si
meni blazați, -saturați-, plicti
siți bi putem ajunge pe 
piscuri*, spunea ta ses-aminc- 
ta dezbatere prof. Gh. Bodes 
eu. Și avea dreptate. După 
cum este drept că această ooc 
■tătare este rezuKama procesu
lui educafiv deficitar, ex gen- 
țeț scăzzKe a educatorilor...

B. AURELIAN

„DE CE TOCMAI EU ?!...“
disciplină, respect fată de an
trenori. N-a fost insă aSa I

Intr-una din zilele din aî»- 
aul reîntoarcerii tn țară, soli
citat de antrenorul federrt Tl- 
nase Mureșanu, să preia un set 
de lame de rezervă pentru to
tul reprezentativ. Mihai Frunză, 
cu lipsa de condescendentă de 
care a dat dovadă si in alte 
ocazii, l-a răspuns ne un ton 
foarte ofensat :

— De re tocmai e« 7!_
A urmat un dialog penibil, 

ta care sabrerul ta culpă, de
parte de a realiza că atitudi
nea sa este complet deplasată, 
a stăruit In a refuza să se 
achite de sarcina încredințată. 
După multe discuUL ta fine, 
el a acceptat — fără convin
gere — să preia lamele. Nu 
s-a sfiit însă să afirme, după 
aceea : „Pun rămășag eă la

CU GABARIT MARE
mnIești etc. Normele de relre- 
t (foarte riguroase) au scos 

evidentă • serie de elevi 
earn promit, tar acțiunea ta 
ansamblul ei. a arătat eă pro
fesori! de educație fizică (să-! 
amintim pe N. Stîngu, — Hă- 
denl, V. Gheorghieș — Hangu. 
Bena Cotarea, A. Pi triatei. C. 
Oeta — Tg. Neamț. Eng. Cre
te — Hunmleștt etc.) sini pre 
ocupați de a selecta Uneri eu 
calități fizice deosebite. Ac- 
țkinea de le Tg. Neamț, prima 
tfiutr-un șir mal hmg (ea va 
fi urmată ta eurtnd de r—w 
de la Roman si P. Neamț) e 
oderfi șl cele <£afi! s„roade* : 
Corifei Mogoș (Păstrăveni). 
Ionuț Zamă (Rădcnfi. arabil 
născut! ta 1968 șl «vfnd 1,90 tn. 
• loan Onisei țRidenf). cere 
are aceeași vîrstă și 147 m.

Așadar. un debut bun ta )o- 
dețta Neamț, cure, sperăm. va 
fi urmat de rezultate «semă
nătoare la selecțiile rittoare. 
astfel ea această zonă să se 
mențină printre fumlzoarete 
de elemente talentate pentru 
sportul de Înaltă performanță.

tive. Am -văzut» foarte moite 
scoli, iar rezultatele au fost 
dintre cele mai spectaculoase : 
din peste 150 de tineri. CO de 
băieți sl fete au rămas, tntr-o 
Primă etapă, tn vederile noas
tre. aceștia avind. cum se ▼> 
putea constata, calități antro- 
pome trice excelente* Unele 
fise.completate de profesori de 
educație fizică, au sl sosit ta 
CXJ.E.F.S. Bacău. Dar mit 
late de a le răsfoL să spunem 
că aproape toate localitățile 
băcăuane au descoperit... gi
ganți: municipiul de reședință 
a, Tg. Ocna SS. municipiul

PIERDEM
O MEDALIE?...
Anul trecut Olga Butarda, 

una din canotoarele noastre 
cele mai bune, de mai multe 
ori medaliată la C.M.. a fost 
sancționată de Biroul F.R.C.Y. 
pentni atitudine necorectă fată 
de antrenori. A fost înlocuită, 
cu alte cuvinte, din echipajul 
care urma să evolueze la cam
pionatele mondiale de la Lu
cerna. Măsura s-a dovedit justă. 
La întrebarea „Pierdem o me
dalie 7". răspunsul a fost : „Re- 
cuperind. pină la C.M. de la 
Duisburg, o sportivă valoroasă, 
vom recupera și medalia!”

Aproape un sezon Olga Bu- 
larda a ieșit cu schitul de pe 
pontoanele clubului Dinamo, a- 
dlcă departe de colegele ei din 
lotul reprezentativ al tării. In 
primăvară. ambiția. talentul, 
strgui.nța, munca conștiincioasă, 
au adus-o In echipajul care 
urma să ia startul — in proba 
de 4+1 rame — la C.M. de la 
Duisburg. I-am urmărit evolu
ția în finala acestei mari în
treceri. A fost ce* mat bună 
canotoare * noastră ! Speram 
tntr-o medalie de bronz. Olga 
Bularda fiind un stroc cu ex- 
perier.JL Ea a condus insă 
barca remarcabil. Pe ultima 
sută de metri echipa iul nostru 
de 4+1 rame a depășit si pu
ternica reprezentantă a Uniu
nii Sovieticț. cucerind medalia 
de argint Strălucirea ei avea 
o dublă semnificație...

La analiza activității de ca
notaj din acest an. aceiași 
membri ai Biroului F.H C.Y. au 
avut cuvinte de laudă la a- 
dresa Olgă: Bularda. au trans
mis felicitări acestei mari spor
tive pentru frumoasa ei per
formantă dobindită prin trudă, 
prin mare ambiție, prin — ceea 
ce numim — auiodepăsire.

Vosile TOFAN

mele vor alunge fără virf la 
București 1 Să vedem cine le 
va mai folosi Și ostentativ 
le-a trîntit de podea.

N-ani înțeles gestul lui Mihai 
Frunză, atitudinea sa fată de 
antrenorul federal si. indirect 
tată de colegii din lot. O ati
tudine deplasată, reprobabilă, 
care face notă discordantă cu 
aceea a mare! majorități a scri- 
merilor noștri fruntași. O ati
tudine care trădează grave ca
rențe de educație, tolerate, din 
păcate, ard de zile, atît de du
hul unde a fost format (Trac
torul Brașov), cit si de cel pe 
care II reprezintă In prezent 
(Dinamo București) Ce au de 
spus colegii săi de secție ? Dar 
antrenorul Mircea Lupuțlu 7 
Cum înțeleg să-l ajute 7

Tiberiu STAMA

Gbcorghr Gheorgbiu-Dej 18, 
Moinești 12, Comăneșii (. Slă- 
nic Moldova f, Buhași 8. Citim, 
cum spuneam, citeva fise si 
na glndim că, dacă acești ti
neri vor avea si alte calități 
Ia fel de impresionante, ei vor 
deveni, nu peste multă vreme. 
NUME Intr-o disciplină sau 
alta. Citeva exemple : Cristian 
Nieotae (Liceul industrial nr. î 
Bacău) : 14 ani —1,9C m. Ga
briel Panaite (Liceul industrial 
nr. 1 Comăzești) : 17 ani — 
LM m. Cristian Lascăr (Școala 
generală comuna Asău) : 16 ani 
— 149 m. Stefan Ungureann 
(Liceul forestier Comănești) ; 
14 ani — 148 m. Ovidia Roland 
Bure (Liceul industrial Tg.

VÎLCEA : 26 NOIEMBRIE, ZIUA BILANȚULUI
Ia Rtonnlcu VQcea, oraș în 

care «portul «re o veche tra
diție g! o bogată activitate, 
problema depistării tinerilor cu 
gabarit mare ți calități deose
bite a fost Întâmpinată cu cod- 
vtaeerea că rezolvarea ed va 
ooQtrib’ii ta mod nemijlocit te 
îmbunătățirea rezultaieloc ta 
tutele rerrarri sportive. „De a- 
eeea*. ne-a declarat președin
tele C.M.E.F..S., Ioan Trifa, 
„Imediat după anunțarea ac
țiunii am adus la cuneștința 
celor aproape 250 de profesori

soare de ta un ttaăr de pe 
meleagurile Sucevei, ta care 
•e spune : „Mă numesc Ma
rius Boem, șl la 16 ani am 
146 m înălțime I Am Jucat 
rugby ta Rapid Fetești (echipă 
care s-a desființat), tar acum 
mă aflu, pentru un ao de zile, 
ta Școala profesională de me
ntalei auto din localitatea Și
ret jud. Suceava. Am așteptat, 
în urma articolelor apărute in 
ziarul „Sportul", ea cineva, 
dintre ee! interesați tn această

ALO, SUCEAVA I 1NTRAȚI PE RECEPJIE 1
Am primit la redacție o scri

PUJINL ECHIPE SUSȚIN TINDINIflf MODERNI
Noua ediție a campionatelor 

primei divizii de volei, succe- 
dind unei comportări nesatis
făcătoare a reprezentativelor 
noastre la C.E., stă sub sem
nul imperioaselor schimbări de 
concepție în pregătirea si con
cretizarea acesteia in jocurile 
competiției interne. După pri
mele etape (5 la masculin si 
4 la feminin), am notat două 
tendințe care merită a fi sub
liniate .* preocuparea unora din
tre antrenori pentru Întinerirea 
garniturilor, pe de o parte, si 
încercările de impunere a unui 
joc modern, pe de altă parte. 
In ceea ce privește primul as
pect. sînt de menționat nu atît 
strădaniile pentru cooptarea ce
lor mai buni juniori pe lingă 
divizionarele _A“. tendință cu 
caracter mai general, prezentă 
si altădată, cit mai ales folo
sirea eu mai mult curai a a- 
cestora la unele echipe. De bun 
augur ni se pare în primul 
rînd fermitatea cu care con
ducerea tehnică a echipei mas
culine Steaua (antrenori G. 
Bartha si V. Dumitrescu) se 
îndreaptă spre înnoiri în nu
cleul de bază, unde tinerii 
(Pralca. Pentelescu, Dascălu. 
Oprea) si chiar foarte -tinerii 
(Păduretu. Șoiea. Dalacn) îsâ 
găsesc mai frecvent locul.- e-

MECIURI RESTANTE

DIN DIVIZIA „A“
Dintre cele 1 restanțe din Di

vizia de volei, două au fost
programate la Craiova șt Brașov, 
tată rezultatele și amănuntele 
comunicate de corespondenții 
no«tn :

UNIVERSITATEA CBAIOVA — 
CH1MPEX CONSTANȚA (femi
nin) S—• fj, r, I). Partida a tos: 
la discreția studentelor, s-upe- 
rioare In toate compartimentele 
șl domlnlnd, astfel, de la un 
cap la Mtul Intîlnlrea. De la în
vingătoare, cele mal bune au 
fost Mariana Tone, Mariana Mi
ron ți lull a Enescu, in ,timp ee 
de la Învinse doar Liliana Vă
duva a evoluat corespunzător. 
Au arbitrat C. Gogoațe șl Z. Mol- 
doveanu, ambii din București. 
(C. VLADOIANU).
CS. TRACTORUL BRAȘOV — 

UNIVERSITATEA CRAIOVA
(masculin) J— 1 (—«, 14, 1, Ș). 
Victoria a revenit pe merit gaz
delor, care Insă s-au ..încălzit" 
mal greu. Jocul n-a fost de ri
dicat nivel tehnic, dar • plăcut 
dasocită ecbillbruiul exlctene In 
primele două seturi șl Începutul 
celui de-al treilea, perioadă fc 
care oaspețh, eu un blocaj bun, 
au reușit puncte decisivi în timp 
ee gazdele manifestau o nervo
zitate excesivă. S-au remarcat : 
Crițan. Zamfir șl Hlntla, respec
tiv. Mătușoiu șl Braun. Arbitri : 
L Covaci ți I. Șușelescu. ambii 
din București. (P. DUMITRESCU 
—coresp.).

Ocna) : 17 ani —1.9S m. Ioan 
Ciprian Tiris (Liceul industrial 
Tg. Ocna) : 16 ani — 1,90 m, 
Nieotae Bnealău (Școala gene
rală comuna Agis) : 15 ani — 
142 m. Ne simțim obligati să 
reținem si numele citorva pro
fesori de educație fizică care 
au contribuit la depistarea a- 
cestor elemente : V. Lepădata 
(Bacău). Constanta Ștefan (Tg. 
Ocna). V. Văeărescu si C. Ni- 
ehita (Comănesti). „Toți acești 
tineri — ne spunea secretarul 
C.J4LF S. — vor fi chemați la 
Bacău. împreună en profesorii 
lor de educație fizică, ormind 
a fi supuși, intre 1 si 10 de
cembrie. unor teste complete*.

de educație fizică regulamen
tul, făcîndu-li-se și un instruc
taj. De asemenea, am incunoș- 
tiințat președinții asociațiilor 
sportive, sollcitîndu-Ie ți lor 
să contribuie, în măsură cit 
mal mare, la depistarea -"gi- 
ganfilor». Deocamdată, numărul 
celor descoperit! este destul de 
mic, dar avem convingerea că 
la 26 noiembrie, cînd va avea 
loc oercnl pedagogic al profe
sorilor de educație fizică din 
Județ, lista elevilor vizați să 
fie selecționați va fi mare".

acțiune, să mă... vadă și pe 
mine.

Iată câteva rîndurj din par
tea unui tânăr dornic să facă 
sport, iar înălțimea kti. ta nu
mai 16 ani, fi recomandă eu 
prisosință pentru selecționare.

Au cuvintul factorii de re
sort din județul Suceava !

Raid realizat de
Em. FANTANEANU 

Ion GAVRILESCU 
Dumitru STANCULESCU 

china anunțind astfel un apro
piat si real salt calitativ. De 
asemenea, titularizarea lui So
rin Pop la Dinamo reprezintă 
un cîstig pentru echipa cam
pioană. dar acest exemplu tre
buie susținut si de alte pro
movări curajoase din propria 
pepinieră, acum mai bogată în 
elemente de perspectivă. La 
fete. împrospătarea efectivelor 
de bază este observabilă la 
Dinamo (cu Otilia Szenkovics, 
Daniela Coșoveanu etc.), la 
Știința Bacău (cu Cristina Buz- 
nosu, Mihaela Marian). la 
S.S.U. Galati, precum si la trei 
echipe in mai radical (și ne
voit) proces de întinerire — 
Flacăra roșie București, Peni
cilina Iași si Farul Constanta. 
Dîn păcate. însă, majoritatea 
formațiilor de _A“ nu dau su
ficient credit' tinereții, peste 
cerințele regulamentare în a- 
ceastă direcție, bazindu-se în 
principal pe elemente mai ru
tinate. dar situate la un pla
fon valoric scăzut. Astfel că 
multe dintre elementele selec
ționate în loturile de juniori 
Si tineret nu-și găsesc locul In 
loturile divizionarelor ,.A“ sau, 
chiar dacă și-1 găsesc, nu 
joacă...

In ce privește al doilea as
pect. la fel de Important pen
tru viitorul acestui sport, tre
buie să subliniem din nou stră
daniile care se fac la Steaua 
In direcția modernizării jocu-
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Secvențe coîidlcnc UN C

TINERELE DE LA
Lingă Tirgoviște, în

Glodeni, ă fost repartizat, ca 
tînăr absolvent al I.E.F.S. — 
cu 18 ani in urmă — Ovidiu 
Rizcscu. Avind specializarea 
handbal, profesorul de educație 
fizică a început să facă o se
lecție printre elevele șale pen
tru a alcătui o echipă a școlii 
generale. Așa a apărut formația 
feminină de handbal „Energia", 
mult timp după aceea campioa
nă a județului Dîmbovița. Ti
nerele au absolvit școala gene
rală, au terminat liceul, multe 
dintre ele devenind muncitoa
re la Întreprinderea „Trainica" 
din Pucioasa. Aici le-a redesco
perit fostul lor dascăl, Elena 
Ancuța, Luminița Baciu, Vasîli- 
ea Simion, Lucreția Rizescu, 
Georgiana Seîrtoaje — iată doar 
citeva nume ale fostelor șco
lărițe din Glodeni. Ele s-au 
constituit din nou într-o echi
pă „De astă dat 4 — ne spune 
profesorul' Rizescu — pretenții
le au crescut, și am încercat 
împreună să urcăm pe treapta 
perfomanțel. Gindul nostru era 
unul singur : să promovăm în 
Divizia „B" urmînd, dacă am 
fi reușit, să fim prima echipă 
de handbal din județul Dîmbo
vița care activează intr-un cam
pionat național".

Desigur, lucruile nu au de
curs ușor. în 1981, apoi în 1982 
tentativele de promovare In e- 
șalonul secund au eșuat. Anul 
acesta, Insă, „Trainica" și-a rea- 
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CU CHIPUL MIRAT

țios de talent, echilibru, muncă, 
modestie și voință’ — pe floreta 
feminină românească. Pentru 
că Ecaterina Stahl, „floretă de 
aur" alături de Olga Szabo, 
Maria Vicol, Ileana Jenei și 
Ana Pascu In celebra echipă a 
României, a adus scrimei ro- 
mâneși în toți acești ani me
dalii olimpice, mondiale și eu
ropene, de aur, argint și bronz, 
sub culorile echipei naționale 
sau cu ecusonul formației sale 
de club. Steaua, cu care a cu
noscut deplina afirmare.

„Care crezi că sînt perfor
manțele de virf ale carierei 
tale de mare performeră, Katy, 
ale unei cariere pilduitoare 
prin dăruire și longevitate pen
tru tînăra generație?", am în
trebat-o acum, cînd și-a luat 
locul pe marginea planșei, cel 
de antrenor. N-a răspuns ime
diat, era și firesc, chiar dintr-o 
foarte rapidă derulare a unei 
atît de bogate activități In 
sport, Încununată, ani la rînd, 
de rezultate internaționale de 
prestigiu, nu se poate alege le's- 
ne. Mai ales atunci cînd ochii 
Iți fug fn jur șl vezi cum 
dintre colegele de generație și 
de mari performanțe nu se mai 
află nimeni pe planșă, cînd 
copile — unele nu cu mult mai 
în vfirstă decît fiica sa cea ma
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ÎEAN'U

După ce. cu cîteva săptămini 
in urmă, au fost desemnați 
campionii gimnasticii la serfi- 
ori, iată că in aceste zile, la 
Baia Mare, este rindul juniori
lor să-și dispute titlurile de 
campioni ai țării. Programat în 
cadrul „Daciadei", concursul re
unește gimnaste și gimnaști in
dividuali de la categoriile a 
IV-a, a IIT-a, a Tl-a, I și ma
eștri. Va fi, fără îndoială, un 
serios examen pentru cele mai 
bune junioare și cei mai buni 
juniori ai țării, o importantă 
opțiune a gimnastelor șl gim- 
naștflor fruntași pentru viitoa
rele loturi reprezentative.

»1 LA BRATISLAVA SE VA JUCA
FINALA CELEI MAI PUTERNICE

GRUPE EUROPENE11 (Bearzot)
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implicând folosirea lui A. Dinu 
ca fundaș.

Fostul jucător de treisferturi 
Valeriu Irimescu, unul din pu
ținii trans formeri din lume care 
a înscris 15 puncte intr-un meci 
Franței. repetă. cu actualii 
component! ai liniei de trei
sferturi. probleme de tehnică 
gl tactică de compartiment. Ma
nevre tot mai subtile, dorința 
antrenorului federal fiind ca 
atacantii să urce valoric mai 
substantial la nivelul mult lău
datului ioc al grămezii. Pentru 
oamenii de sut execuțiile 
succed amețitor, din orice 
zi tie.

Cea mai bună echipa
rugby a României muncește de 
zor. pentru ca duminică (în
ceputul meciului, la ora 14,30) să 
aducă din nou bucurie specta
torilor de pe „23 August*.
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Capitală. Si__„„ _____
cel de al doilea ioc susținut 
In ediția 1983—84 a întrecerii 
continentale. în ziua in care 
rugbyștii români întilneau la 
București Polonia. XV-le 
U.R.S.S obținea o prețioasă 
victorie la Kiev : 16—7 (12—0) 
cu Italia, orin eseurile lui Par- 
sin. L Mironov si Fescenko, 
două transformate de Gonianii. 
Antrenorii sovietici au între
buințat atunci echipa : Gonianii
— Berzin. Katpukin. Parșin. L 
Mironov — Naceaev. Isakov — 
Ovcinikov. Plotkinov. Barinov
— Pozdmiakov. Streliniov (Kuș- 
narev) — Fescenko. Ivanov. E- 
pîfanov. Aceștia vor constitui, 
desigur. „osatura" formației 
care va evolua la București.
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COLUL SPORTULUI... I
1 vlgoa- 
Lchii lor 
L învins, 
pilor te 
in care 
rme, de 
unei nu 
l și ine- 
decenii, 

Luă tH- 
Lndială : 
tterdam, 
Idapesta, 
L 5 par- 

Jocuri- 
— To- 
Pentru 

laloarea, 
o viață

dnd a intrat in scrimă, Katy 
era o fată cu chip de copil 
mirat de miracolul lumii spor
tive, de marea performanță 
spre care aspira din toată ini
ma. Acum, în această toamnă, 
după 20 de ani, după ce a con
tribuit din plin la promovarea 
ultimei sale echipe, „Mondiala" 
Satu Mare, pe scena primei di
vizii, maestra emerită a sportu
lui, profesoara Ecatcrina Stahl 
a părăsit această scenă, lumina 
marii performanțe, pentru a__ se 
retrage în eonul de umbră al 
antrenorului. De unde speră sâ 
apară, însă, peste ani, alte fe
tițe, eu chip mirat de miraco
lul sportului...
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RAGERH 
RTE 19S3 
I— auto-

turism Dacia 1300 : cat. 2 : 2 va
riante i60p r. a 20 8S9 lei si 15 va
riante 25% a 7.472 lei i cat.
8 variante 100% a 4.170 led si 
varianta© 25° n a 1.042 lei : cat.
32 variante a 2.834 lei : cat. 
150.75 variante a 602 lei : cat. 
295.25 variante a 307 led : cat. X : 
1.714,50 variante a 100 lei. Re
port la cat. 1 : 500 000 lei. Auto
turismul „Dacia 1300“ de la cat. 
1. realizat De un bilet jucat 25%. 
a revenit Dartjcipantului LUDO
VIC TREBUS din Hunedoara.
• TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO 
de astăzi. 18 noiembrie 1983 se 
televizează în direct incecînd de 
la ora 17.25.
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PRAGA, 17 (prin telefon). A 
fost o mare t-risiune pentru 
acest med Cehoslovacia — Italia. 
Dar nu numai pentru ed 40 000 
de spectatori care ardeau de do
rința victoriei, ci și pentru cro
nicarul român, tn stingă căruia 
te aflau gazetarii cehoslovaci, eu 
respirația tăiată mal bine de o oră, 
Iar tn dreapta, italienii, cu ze
cile,, exerdtindu-d ironiile — tn 
stilul lor obișnuit — la adresa 
lui „Don Enzo" (Bearzot).

Echipa Cehoslovaciei, înregis
trată plnă acum în primul rind 
prin eftcacele Joc de contraatac 
practicat la București, a impre
sionat printr-o mare energie o- 
fensivă, cu partid sarea a nu mal 
puțin de opt jucători — sextetul 
din față, plus fundașii laterali, 
mereu prezențl în ofensa vă :
Rada încereîndu-și șutul puter
nic, Iar Jurkemîk * — - -
apărarea... Mberoulul 
excelent ea stoper la 
stingă ci în postura Iul 
pe Strachov.

Meciul a început cu 
furibunde ale cehilor 
necka era slovac 
echipă. Dar italienii 
multe din atacurile 
ale gazdelor, mal 
sfert de oră. Să menționăm că 
„ulița cehă44, tn pofida formida
bilei energii aruncate în luptă, 
n-a mal avut cursivitatea cu
noscută. Jocul tehnic mărunt al 
italienilor (cu Dossena și Ance
lotti) a tăiat pasele în adinclme, 
majoritatea acțiunilor rezumin- 
du-se la centrările-banană, tip 
Kaltz. Pauza a marcat superio
ritatea teritorială a gazdelor, 
marea lor dorință de victorie, șl 
jocul destul de exact al apărării 
italiene — și cînd spunem apă
rare, înțelegem ©am toată echipa, 
minus Rossi, copil rătăcit undeva 
în avanposturi, fără nid o șansă 
între Prokes și FteJa.

Spre surprinderea generală, 
după întrerupere, italienii au re
apărut cu calmul și chiar auto
ritatea din primele minute. Timp 
de mai bine de un sfert de oră, 
energia remarcabilă a cehilor s-a 
irostt în gol, în pofida demar
cărilor necontenite. în această 
perioadă, italienii, profitînd de 
asaltul general al echipei ceho
slovace, la care a început să 
contribuie șl stoperul Prokes, au 
avut două mari momente de con
traatac, cel de-al doilea în si
tuația de „doi ta tmu", cu Rossl 
șl Giordano contra Fîala. Dar, 
iarăși, spre uimirea întregului 
stadion, Rossl, omul care a dan
sat realmente doar o vară, a 
ratat pasa cea mal simplă, per- 
mi țin du-1 lui Hruska o Interven
ție de fundaș tip... Răducanu.

Odată încheiat sfertul de oră 
ai italiei (al doilea), cehoslovacii, 
neobosiți, au reluat atacurile. (A- 
ceste atacuri, care, în pofida 
frecvenței surclasante, nu anun
țau golul). Apoi au venit cele 
două goluri, din momentele fixe 
descrise în cronica de ieri. Meciul 
era jucat. Bearzot l-a înlocuit pe 
Bagnl cu Antognoni, dar fionen- 
tinufl nu a mai avut nimic din 
forța etalată de celălalt „reabili
tat •*, Tar delii.

învăluind 
Righetti. 
Brașov, 

de libero

atacurile
— doar Ja
in
au 
tn

bine

această 
dejucat 
trombă 
de un

La fluiejrul final al arbitrului 
englez Courtenay, stadionul era 
în delir, după 65 de minute de 
teamă cresetndă, pe 
unui med în care atacul 
reușea să se impună 
cu apărarea.

A urmat conferința 
Havranek a declarat 
sa a jucat cel mal bun med al 
ei, remareînd abnegația întregii 
fiormațll. A adăugat că îl aș
teaptă un nou mare efort pen
tru Bratislava, unde va avea In 
echipa română „uri adversar cu 
o apărare mult mai aspră și mai 
bine organizată". Apoi a apărut 
Bearzot, cu o bună dispoziție 
cam ciudată pentru acest 0—2 
care face ca echipa Italiel să 
vizeze PRIMA EI VICTORIE 1N 
GRUPA tn compania Ciprului la 
28 decembrie. Bearzot a remar
cat valoarea deosebită a echi
pei cehoslovace, și-a mărturi
sit regretul de a fi pierdut, to
tuși, din două * ______ , , *
subliniat că „grupa noastră, 
cin cea, este cea mai 
din 'toate grupele de 
o 
fi
Șl

la _ ___  ___ ,_
celei mai puternic» grupe eu
ropene".

Iată cîteva însemnări laconice 
«în focul disputei*. Reproducem:

1) învăluirile cehoslovace nu
meroase cu oamenii din liniile 
de fund. Aceste învăluiri, înche
iate cu centrări precise, pot fi. 
procentual, un pericol pentru e- 
cMpa în apărare, așa cum a fost 
cazul și pe Strachov, cu toate 
nereușitele, unele „pe muchie de 
cuțit".

2) Echipa Cehoslovaciei a avut 
timp de 9—DO minute (între 21 
șl 31, minutul barei lui Danek) 
un forcing în rafale care a pro
dus panică în linia de fund, e 
drept neomogenă, a „squadrel az- 
zunra".

S) Eficacitatea contraatacurilor 
nu a putut fi verificată din cau
za inexistenței cuplului Rossl — 
Giordano, dar altele pot fi da
tele problemei în cazul unor 
vlrfuri decise șl puternice? (Rossi 
și Giordano au fost doar niște 
„,pene“ pe lingă semigreii Pro
kes șl Fiala).

4) De 
echipei 
reprize.

») Nu 
manea capacitate de efort a e- 
chlpei cehoslovace, care a com
pensat deseori stereotipia 
atacuri In care doar Vlzek 
• culoare neașteptată jocului.

5) O ultimă reflecție. La 30 
noiembrie, la Bratislava, se In- 
tllnesc o echipă (Cehoslovacia) 
care — singura — nu a pierdu^ 
old un med pe teren propriu, 
cu o altă echipă (România) care 
nu a pierdut — singura 
un meci în deplasare.

Să sperăm că morala 
ultime observații va da 
chlpei României în fața 
adversar deosebit de puternic.

parcursul 
nu 

ta disputa

de presă, 
că echipa

• La Tirgoviște, situația 
conducerii tehnice nu este 
Încă rezolvată. Pentru meciul 
cu Dinamo, misiunea pregă
tirii jocului și a asistării 
formației a fost încredințată 
prof. Gh. Becheanu care a 
funcționat, cu ani in urmă, 
©a antrenor secund. Urmează 
ea tn cîteva zile să se sta
bilească înlocuitorul lui Gh. 
Circi nmăres cu, reîntors, așa 
cum am mai anunțat, la 
LPA. Aluminiu Slatina. • 
Dintre ©el trei mal vechi ac
cidentați ai âdnamoviștilor, 
unul, Iamandi, a apărut pe 
lista de rezerve în tntîlnirea 
de la Tîrgoviște. El ne măr
turisea că „trage eu dinții" 
în pregătire spre a reapare

vitatea spectatorilor crai©veni. 
Totuși, miercuri, în timpul 
meciului dintre Universitatea 
Craiova și F.C. Bihor, o parte 
dintre spectatorii prezenți în 
tribuna a doua l-au „bom
bardat" nejustificat, cu bul
gări de zăpadă, pe arbitrul 
de linie George Ion eseu care 
în minutul 10 a ridicat regu
lamentar fanionul cînd Că
mătarii s-a aflat într-o clară 
poziție de ofsaid. © In me
dul de la Baia Mare, două 
aniversări, marcate la polii 
opuși : în timp ce tînărul 
jucător băimărean VVeisen- 
bacher (18 ani) savura din 
plin victoria Ia scor a echi
pei sale, odată cu debutul 
său pe scena . primei divizii,

MARGINALII LA RELUAREA
(Urmare din pag. 1)

I

hiei divizionarelor „A". acolo 
unde, anul trecut, după 12 
runde, se afla echipa dinamo- 
viștilor bucureșteni ; un .41* 
care si teoretic si practic poa
te să revină pe piscurile cla
samentului plnă la finele tu
rului sL firește, după consu
marea restanțelor. Un aconto 
in acest sens a sd luat Dina
mo. miercuri, plecînd de la 
Ttrgoviște cu o victorie pen
tru care a depus serioase efor
turi. întrucît partenera. In do
rința de a .remonta din tere
nul pierdut, i-a pus campioa
nei serioase probleme.

Odată cu Dinamo (ne-a ară
tat si micul ecran) revine sus 
și Universitatea Craiova. Echi
pa lui Ștefănescu a depășit, 
se pare, momentul critic In 
care s-a aflat în prima parte 
a campionatului. Antrenorii C. 
Oțet Ri N. Ivan s-au priceput, 
cum se vede, să repună forma-
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faza fixe, șl a 
”. a 

puternică 
_ . _ calificare,

grupă ta care se dovedesc a 
lideri echipele Cehoslovaciei 
României, urmate de Suedia 
din păcate, Italia. Șl astfel, 
Bratislava se va Juca finala

reținut startul dt finit al 
cehoslovace tn amtxSle

putem trece cu vederea

unor 
dă

I — nici

acestei 
aripi e- 

unui

loon CH1RILA

Întrecerii In divizia Jr
ția pe linia de plutire, redin- 
du-1 încrederea în 
posibilități. Reușitele 
două echipe fruntașe ale fot
balului românesc, din 
cărora M. Lucescu si M. Ră- 
dulescu, selecționaseră pentru 
Limassol nu mai puțin de opt 
titulari (5 de la Universitatea, 
3 de la Dinamo), ne bucură 
realmente. Mai ales în pers
pectiva apropiatului meci, de 
la Bratislava, cu Cehoslovacia 
la care selection abilii trebuie 
să se prezinte, în primul rind. 
într-o perfectă condiție psi
hică. Nu de mult, Universita
tea si mai proaspăt 
âu trecut peste adversari 
prim rang tn fotbalul 
pel. în partide de 
importanță, iar acum, 
nă, cei mai valoroși 
craioveni sl dinamoviștl. 
turi de ceilalți 
pot trece si peste a<-est 
obstacol al anului.

Trecfnd de la echipele de

IERI. In „cupa ROMÂNIEI"

marile ed
acestor

rtndul

Dinamo 
I de 
Euro- 

maximă 
împreu- 
jucători 

_. —.2, ală- 
selecționabili, 

ultim

în populara competiție fotba
listică. „CUPA ROMÂNIEI", care 
s© desfășoară sub egida „DACIA- 
DEI". ieri «-a disputat e nouă 
etapă, in care s-au întrecut for
mații din campionatele diviziilor 
„B“, „C“ și cîteva din „județe".
Surprizele n-au lipsit nici de data 
aceasta. O serie de divizionare 
„B". echine bine cotate în cam
pionat. fiind eliminate din com
petiție. Printre acestea sînt „U" 
CIuj-Napoca. C.S.M. Suceava. 
Pro greșul-Vulcan București
Șoimii I.P.A. Sibiu. Dar iată 
zultatele etapei : "

si 
re-

S1HMetalul Rădăuți — C.S.M. 
cea va 2—1 (1—0). Minerul Bara- 
olt — Șoimii LP.A. Sibiu 3—1

(1—0). Cimentul Medgidia — S.N. 
Tulcea 4—1 (0—0. 1—1). Minerul
Băita — Armătura Zalău 3—4 
(0—1, 1—1. 1—1). Victoria Tecuci— 
Progresul Brăila 1—0 (I—01 Car- 
pați Brașov — Precizia Săcele 
1—2 (1—1. 1—1). I.O.B. Bals —
Dinamo Victoria București 2—5 
(0—0. 2—21. Petrolul Moinesta — 
Unlrea-Dinamo Focsanl_2—1 (1—01. 
Poiana 
Vulcan 
Sportul 
Minerul 
rul Anina
(o-o). .:_____ ______
Gaz metan Medias 1—0 (1—01.
Mureșul Luduș — „U“ CIui-Na- 
noca 2—0 (1—0). Unirea Oradea — 
U.T. Arad 4—5 (0—1. 1—1 1—1).

Cimnlna — Prosresul- 
Bucuresti 3—1 , (3—1). 

muncitoresc Caracal — 
Metru 2—1 (2—0). Mine- 

Metalul Bocșa 0—2 
Viitorul Gheorgheni — 

metan Medias

------------------ iN ALB
Două gesturi demne de notat in partida de la Pitești. 

Primul, în min. 71, cînd scorul era egal. Atunci, la un 
duel corect D. Zamfir-Comșa, fundașul gălățean cade. 
Faza „curge", mingea ajunge in apropiere la un ju
cător argeșean. Dorel Zamfir însă își ajută adversarul 
să se ridice. Văzînd că nu este nimic grav, atacantul 
piteștean pleacă într-o nouă acțiune ofensivă. Un gest 
frumos, de adevărat sportiv, cum am dori să întîlnim 
cit mal des pe terenurile noastre. Respectul adversa
rului este, în primul rind, un respect al sportivității 
luptei. Un al doilea gest, car* se înscrie în aceeași sferă, 
s-ia petrecut în min. 83, cînd Romilă a părăsit terenul, 
fiind înlocuit. Mai mulți spectatori piteșteni l-au aplau
dat pe fostul internațional. îl aplaudăm și noi pe acești 
«uporteri care fac cinste fair-play-ului !

ÎN NEGRU.................. „-
Med disputat la Tg. Mureș. Meci de mare angaja

ment dar sportiv. Lui Bdlonl i s-ar fi cuvenit un car
tonaș galben pentru repetatele proteste dar, amin tin- 
du-și de golul pe care acesta l-a înscris la Limassol, 
arbitrul a trecut cu vederea ieșirile internaționalului 
mureșan. Și, totuși, în meciul AJ5.A. — Rapid s-a acor
dat un cartonaș galben. Cel care l-a primit nu a fost 
altul decît autorul splendidului gol, fundașul stingă 
GalL După ce marcase punctul care avea să aducă vic
toria echipei sale, Gall a plecat din nou la atac dar 
rapldiștii au intrat în posesia balonului și s-au lansat 
în atac. Văzîndu-se depășit, Gali s-a repliat și, pe la 
spate, l-a faultat pe Rada, destul de dur și, normal, 
arbitrul i-a arătat cartonașul galben. Urmarea : Gali 
n-a mal fost trecut în caseta meciului cu majuscule 
— cum ar fl meritat — și, mal mult, nu va juca nici 
aîmbătă pentru acumularea a două cartonașe galbene.

în formație. Ceilalți doi, Nem- 
țeanu și V. Rfțdu, sînt pe 
©ale de restabilLre și vor re
lua curlnd programul normal 
de antrenamente cu întregul 
lot. • Tîrgovișteanul Oct. 
Popescu ne-« demonstrat și 
miercuri deosebitele lui cali
tăți de șuteur. Cele două go
luri marcate dinamoviștilor au 
reprezentat, ambele, modele 
de lovituri puternice și pla
sate. • Poate că și gerul de 
miercuri, din București, a con- 
arllbuît ta primirea de către 
Speriata a golului băcăuani
lor ! Cum T In timp c« Man- 
geac era tot timpul supus ti
rului universitarilor și era me
reu... încălzit de aceștia, Spe- 
rtatu înghețase în poartă ! Iar 
atund dnd Penoff a marcat, 
în mtn- 32, mingeă trimisă 
în colțul scurt s-a dus pe 
Ungă portarul alb-negrilor... 
• Este apreciată sporti-

leșeanul Simionav era trist 
pe banca antrenorilor, văzînd 
cum echipa sa nu reușește 
un rezultat bun în ziua cînd 
eâ împlinea 33 de ani. © Ini
mosul antrenor Gogu Toaca 
a revenit la conducerea teh
nică a echipei Jiul • — acum, 
ca antrenor principal ; eve
niment care a coincis cu o 
prețioasă victorie obținută în 
fața incomodei sale adversare, 
FXL Olt, care de multe ori 
a plecat cu puncte de la Pe
troșani. Tonca a pornit cu 
dreptul, fapt pentru care și 
antrenorul oaspeților. Florin 
Halaglan, l-a felicitat. Rapi
da extremă a Jiului, Derel Stoi- 
nescu a împlinit în ziua par
tidei cu F.C. Olt, 23 de ani; 
tribunele l-au aplaudat cu 
căldură. Și Stoinescu le-a dat 
spectatorilor o mare satisfac
ție, cretnd golul din min. 90. 
marcat de Varga, golul liniș
titor al victoriei.

prim-plan ale fotbalului nos
tru, cu pretenții justificate la 
titlul de campioană a țării sau 
la un loc pe podium, sțire zo
na cealaltă, de „foc“, desigur 
că este prematur să ne pro
nunțăm în privința viitoarelor 
divizionare ,.B“. Se poate a- 
finna totuși că dintre ocu
pantele ultimelor trei locuri 
ale clasamentului (C.S. Tîrgo- 
▼lșie. Dunărea C.S.U. Galați 
si Petrolul Ploiești) situația 
echipei lui Pitaru, Ene si Isaia 
este cea mai critică în momen
tul de față. tofrfngerea de 
miercuri adueînd-o la —7 in 
..clasamentul adevărului", fată 
de —6, Petrolul și —5. Du
nărea Galați.

Si pentru că a venit vorba 
de eșalonul secund. „seria" 
exdivizionarej „B“ F.C. Bata 
Mare, neînvinsă de 5 etape, 
face senzație, printre învinsele 
ei numărîndu-se Sportul stu
dențesc si Politehnica Iași. 
Mai mult însă decît rezul

tatele obținute în compania 
acestor două echipe aflate în 
plutonul fruntaș, impresionează 
la „11 “*le pregătit de antre
norul Paul Popescu calitatea 
fotbalului practicat ; un joc 
cu un pronunțat caracter oien- 
slv, cursiv, aerisit, spectaculos.' 
Pe drumul ales de băimăreni, în 
scopul de a ieși din impasul 
în care s-au aflat timp de 7 
etape (al fotbalului generos, 
nu al antijoculuj generator de 
durități si de... 19 cartonașe 
galbene — cîte au fost înre
gistrate, tn ' pofida repetatelor 
apeluri la disciplină, si 
miercuri), trebuie să păișească 
absolut toate echipele, cu pre
cădere cele situate în jumă
tatea a doua a clasamentului, 
acest drum fiind singurul în 
măsură să le conducă spre 
realul progres. Tn interesul 
desigur al competiției înseși, 
al cărei nive] tehnic trebuie 
să se ridice cu adevărat ia 
cota— primei divizii.
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tragere specială

Un nou prilej de 
frumoase succese ’ 
ORICINE JOACA 
POATE OBȚINE:
• autoturisme „Da
cia 1300“
• mari sume de 
bani variabile si 
fixe (25.000. 5.000 
lei ele.)

6 excursii peste 
hotare
7 EXTRAGERI IN
3 FAZE = 32 DE 
NUMERE !
Jueați di» timp nu
merele dv. prefe
rate !
ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE — 
sîmbătă 19 isoiem- 
brie



Divizia ,,k“ de baschet masculin

O RUNDĂ CU REZULTATE SCONTATE
ORADEA. 17 (prin telefon). 

In Sala sporturilor din loca
litate s-au desfășurat joi par
tidele inaugurale ale primului 
turneu al returului Diviziei „A* 
de basenet masculin. A fost o 
rundă liniștită, cu rezultate 
scontate, o liniște, am putea 
spune, normală dacă avem în 
vedere faptul că interesul este 
polarizat de derby-ul de tra
diție Dinamo — Steaua, care 
va avea loc vineri, de la 
ora 18.

CARPAȚI BUCUREȘTI — 
RAPID 69—83 (30—11). Tinerii 
jucători ai echipei Carpati. în 
fapt lotul reprezentativ de ju
niori. au avut satisfacția să se 
vadă in avantaj în startul par
tidei. 8—6 în min. 4. iar apoi 
să se apropie amenințător : 
16—22 în min. 9 si 53—64 în 
min. 29. Situații care i-au de
terminat pe iapidisti — evi
dent mult mai experimentați 
— să se întrebuințeze pentru 
a nu fi coautori la o primă 
surpriză a turneului. Semnalăm 
cu plăcere debutul tinărului de 
16 ani Eugen Toader pe prima 
scenă a baschetului nostru. în 
cadrul echipei Carpati. si care, 
cu cei 2,18 m ai săi. devine 
gigantul baschetului nostru. 
Mult succes în continuare, pen
tru a deveni un pivot de bază 1 
Au marcat : Constantin 8. Pa- 
naiiescu 17. Toader 4. Ivanov î, 
Mădîrjac 7. Iacob 14. Tzachi» 
5. Pintea 10. Mitei 2. respectiv 
Mihută 12. Dăescu 9. Caraion 
18, Bccca 2. Dumitru 2. Sipoș 
8. Suciu 16. Plămadă 14. Po
pescu 2.

Au arbitrat bine N. Geor- 
tescu si A. Niculescu.

POLITEHNICA IAȘI — „U“ 
CLUJ NAPOCA 83—89 (43—11).

Tn prima repriză s-a mers 
„cap la cap“. Baschetbali^tâi 
clujeni au avut o perioadă de 
vîrf între min. 23 si 30 ajun- 
Eind de la’ 46—17 la 71—65, 
prim solist fiind Mircea Barna 
atit în rolul de coordonator, cît 
Si mai ales în cel de Anali
zator. Au înscris: Măgurean 26,

ROMÂNIA - R O G., LA BOX
(Urmare din Dag. 1)

La ușoară ne distanțăm, sco
rul devenind 4—2 prin victoria 
realizată de Dragotnir Ilie in 
fața unui stîngaci, ca ți el, 
Thomas Schultz. Oaspeții au 
redus scorul în partida semi- 
mijlociilor în care ..puncherul" 
român Mihai Ciubolaru nu a 
reușit lovitura decisivă, cedin- 
du-i victoria la puncte lui 
Torsien Schimtz: 4—3.

Cursa de urmărire a conti
nuat tot atit de echilibrată, nici 
una dintre formații neizbutind 
să se detașeze pînă în final, 
astfel că ele si-au împărțit 
punctele: România — R. D. 
Germană 6—6. Celelalte rezul
tate: cat. mijlocie mică Rolf 
Hunger b.p. Gheorghe Simion 
(decizie eronată): cat. mijlocie 
Henry Maske b.p. Doru Mari- 
cescu ; cat. semigrea Petre Bor- 
nescu b.ab. I Peter Buînuweit: 
cat. grea Klaus Dieter Schmidt 
b.p. fon Cernat; cat. super 
grea Teodor Pirjol b.p. Ulii 
Kaden.

Sîmbătă. la Brăila, va avea 
Ioc întilnirea revanșă.

★
SANTO DOMWGO, 17 (Ager- 

pres). — In orașul Romana (Re
publica Dominicană) au Început 
campionatele mondiale de box 
pentru juniori, competiție la care 
participă pugillștl din 23 de țări. 
Intre care și România.

In prima zi, tn limitele cate
goriei pană, boxerul român Cor
nel Silltra l-a întrecut prin aban
don pe australianul Shane ABan 
Khox.

ȘTIRI DIN ȘAH
0 Finalele „B“ ale campiona

tului național au trecut de Ju
mătatea desfășurării lor. In grupa 
de la București, conduce D. Bâr- 
bulescu, cu 9 p din u posibile, 
urmat de V. Nlcolalde 74 p (u, 
Tr. stanclu și S. Lupu -Up. 
La Craiova, lideri stat D. m- 
teanu șl I. M&rășescu — 7J o 
(din 11). *
• tn sala Arhitectura începe fi

nala campionatului universitar, 
faza pe Capitală. Prima rundă 
este programată pentru sîmbătâ 
19 noiembrie (ora 14.30).
• „Cupa de toamnă**, ta orga

nizarea F.R.Ș. șl a stațiunii 
Băile Herculane, începe duml- 
nloă ta localitate Se vor Juca 
turnee „open** pentru toate ca
tegoriile de clasificare.

Dănăilă 15. Takacs 20. Mihăi-, 
lescu 10. Boisieanu 12 respectiv 
Crăciun 8. Aldea 4. Barna 24, 
Trif 16. Rotaru 27. Herbert 8, 
Nicoară 2.

Bun arbitrajul cuplului Al. 
Guță — Z. Radu li.

C.S.U. BRAȘOV — C.S.U. 
BALANȚA SIBIU 79—87 (39- 
48). în balanța" victoriei a 
contat superioritatea în lupta 
sub panouri a sibienilor. ei re- 
marcindu-se si nrintr-o mai 
bună precizie în aruncări. De 
mentiomt cursa de urmărire a 
brașovenilor, care au remontat 
de la 10—30 (min. 9) la 68—74 
(min. 35). conferind finalului 
momente pasionante. Au mar
cat: Flaundra 16. Krisbal 8, 
Tace 19. Zoppeld 4, Csender 18, 
Moraru 14, respectiv Chirilă 
26. Palhegy 10. Bleahu 4. Apos- 
tu 13, Dăian 12, Bretz 22.

Au condus bine G. Datka si 
AL Gută.

Partidele Dinamo — Farul 
80—51 (49—23) si Steaua —
LC.E.D. 114—66 (44—38) s-au 
dorit o ultimă repetiție înain
tea meciului lor de azi. dar eu 
putem trece cu vederea ..setea 
de puncte" din primul meci, 
cînd între min. 20 si 25 s-a în
scris un singur cos (!). el apar- 
tinînd dinamoviștilor.

în ultima întilnire a zilei, 
favorita publicului. Dinamo O- 
radea. a ciștigat cu 87—71 
(36—32) partida cu Academia 
Militară Mecanică fină Bucu
rești. dar emoțiile nu au lip
sit: în replică. Steaua a fost 
singura care a făcut ..suta".

Adrion VASILESCU

ACTUALITATEA LA TENIS
Brisbane. In turul trei al tur

neului feminin au fost obținute, 
între altele, următoarele rezul
tate : Pam Shriver — Alycla
Moulton 6—7. 6—3. 6—1. Carii ne 
Bassett — Pam Whvtcrosa 6—7. 
6—2. 7—5. Chris O’Neil — Iva
Buderova 6—1. 3—6. 6—2. Claudia 
Kohde-Kilsch — Ann Henricksson 
6—2. 6—2 Amanda Brown — Na
talie Herreman 6—4. 6—2. Wendy 
Turnbull — Terry Holladay 6—1. 
6—3. Catherine Suire — Anne 
Minter 6—3. 3—6. 6—1.

Anvers. Turneu demonstrativ : 
Claudio Pan a tta — Jan van Lan- 
aendonck 6—3. 4—<. 10—« Roberto

TELEX • TELEX > TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX

BASCHET a In cadrul turneu
lui De care-1 Întreprinde la 
S.U.A.. echina masculină Zadar 
(Iugoslavia) a Jucat la New Ro
chelle în compania formației U- 
nlversitâtii locale. Gazdele an 
obtinut victoria cu soorul de 
64—71 (42-36).

BOX a Miercuri, la Belfast 
irlandezul Barry McGuigan a de
venit camoion european la cat. 
Dană Invlneindu-1 Drin k o. ren. 
6 pe italianul Valerio Mae* La 
această categorie titlul era vacant.

fotbal • tn C.E. de tineret, 
în eruoa a 6-a. la Istanbul. Tur
cia — Austria 5—0 (3—01 I I In
clasament conduce Albanta cu 
9 p. urmată de RFG ca t n. 
Turcia 3 d si Austria 2 d. Mai 
este de iucat meciul RFG — Al
bania a Meci amical de tineret

caleidoscop - FĂURITORII DE NOȚIUNI I
Continuăm prezentarea temei trecutei 

ediții a caleidoscopului nostru cu... făuri
torii de noțiuni sportive.

Franklin Bud Held — atlet american. In 
1951, acest tlnăr student ta... teologie, pa
sionat de cercetarea balistică șl aero-spa- 
țială. a surprins lumea atletismului de 
peste Ocean cu un rezultat de 7S.il m. 
nou record american ia aruncarea suliței. 
Și tot ei avea s-o surprindă, anul următor, 
la Jocurile Olimpice de la Helsinki, clr.d 
a aruncat doar 68,42 m oare i-au adus 
doar locul 9 I O explicație a acestor rezul
tate contradictorii ar putea fi aceea că, 
la J.O. el a fost obligat să utilizeze suli
țele puse la dispoziție de organizatori. In 
timp ce recordul n realizase cu o suliță 
de construcție proprie. Cum am spus, Bud 
Held pasionat de balistică, fără să Încalce 
sumarele prevederi ale regulamentului In
ternațional. a realizat o suliță ta limite re
gulamentare (greutate șl lungime) dar l-a 
Îngroșat sensibil circumferința, mărindu-1 
astfel, ta mod sensibil, portanța. El șl 
fratele său Dick, au „umblat* șl la centrul 
de greutate al noii sulițe, ceea ce a con
tribuit la aterizarea sa aproape orizontală, 
deci la un cîștig suplimentar de centimetri. 
La 3 august 1953. la Pasadena, Held a fost 
primul aruncător din istoria atletismului 
care a trecut de 80 m, obțintad cu 80,41 tn 
un record mondial care a făcut rapid în
conjurul lumii. Utilizarea sulițelor „Held* 
a contribuit, mat apoi, la creșterea Im
presionantă. in proporție de masă, a mari
lor rezultate.

Slegbert Tarrasch — șahist german (s-a 
născut la 5.HI.1862 la Breslau, a decedat 
la 13.IT.1934 la Mflnchen). A fost unul din
tre cel mal mari șahiști al vremii sale, 
deopotrivă practician șl teoretician. A 
Jucat cu Lasker. în 1908. pentru titlul mon
dial dar a fost Învins cu un scor net

19.5—5.3 p. De numele său se leagă celebra 
deschidere Tarrasch, pe care a creat-o șl 
pe care o folosesc șl astăzi, cu același 
succes ca ta „premieră*, toți marii șahiști 
al lumiL

Aron Nimzovici — șahist rus (s-a născut 
la 7.XI.1886 la Riga șl a murit ta 16.IH.1935 
la Copenhaga). Mare maestru internațional ; 
prin anii *20—*30 pretendent ta titlul de 
campion al lumii, pe care n-a ajuns Insă 
să și-1 dispute niciodată. Poate șl pentru 
că n-avea fondurile materiale trebuincioase 
pentru o asemenea ofensivă, foarte costisi
toare, mal ales ta acea perioadă. Specia
liștii eșicherului afirmă că dacă, totuși, 
Nimzovici ar fi avut șansă să lupte in
tr-un meci pentru titlu, probabil că ar fi 
izbindit. Avea forța necesară... De numele 
acestui reputat jucător este legat, de ase
menea, un eficient sistem defensiv : „apă
rarea Nimzovici*.

Paul Keres — șahist estonian (născut 
ta 7.1.1916 la Narva, decedat ta 1975 pe 
aeroportul din Helsinki, ta urma unui atac 
de inimă. Venea din Canada, de la Van
couver, unde ciștigase un prestigios turneu 
internațional 1). A fost de mal multe ori 
campion al Uniunii Sovietice, un reputat 
Jucător ofensiv. De altfel, cărțile de teorie 
șahistă au un capitol dedicat „atacului 
Keres*. Intre anii 1938 și 1975 Keres a fost 
mereu in primele rtndurl ale pretendențl- 
lor la titlul mondial De patru ori a fost 
chiar la un singur pas de a deveni șalan- 
gerul oficial al campionului, dar, de fle
care dată, s-a clasat al doilea ta turneele 
candldațllor. A fost, poate, din acest punct 
de vedere, sahlstul — mare maestru — cel 
mal... „ghinionist*.

Axel Paulsen — patinator norvegian, ta 
anii 1884 șl 1886 a obținut primul loc ta 
clasamentul campionatului mondial — ne
oficial — de patinaj artistic. A fost un

A NiHS LA SARAJEVO... In campionatul european de fotbal
BELGRAD, 17 (Agerpres) — La 

Saralevo a nins. Drima zăoadă a 
anului fiind IntimDmată cu mare 
bucurie de locuitorii orașului si 
organizatorii viitoarei ediții a Jocurile Olimpice de Iarnă. Nin
soarea abundentă a acoberit stră
zile „Canitalei olimoice* si ba
zele sportive din împreiurimi. 
unde anul viitor intre 8 si 19 fe
bruarie se vor desfășura între
cerile -Olimpiadei - albe**. Efor
turile organizatorilor se apropie 
de sfîrsit. în prezent toate obiec
tivele olimpice fiind gata de 
start Astfel Dlriia centru bob 
si săniuțe de De muntele Tre- 
bevici este gata să-i primească 
oe primii concurent!. Pîrtia In 
lungime de 1 809 m este apre
ciată de specialist! ca foarte ra
pidă. calitățile sale tehnice ur- 
mînd a fi testate zilele acestea 
cu nrileiul unor concursuri in
ternaționale la care sl-au anun
țat narticlDarea sportivi din 20 de 
țări. De asemenea. Dlsta de Pa
tinai viteză, amenajată De sta
dionul -Kosevo-. se nrez’ntă In condiții de concurs, primele com
petiții internaționale fiind pro
gramate la jtfirsitul acestei luni.

St tPlIĂLUĂ

BILETELE PENIRB J 0 I
LOS ANGELES. 17 (Azerores). 

— Circa > milioane de bilete 
(preturile variind Intre 5 si 206 
de dolari) au fost Duse ta vta- 
zare pentru diferitele competiții 
ale Olimpiadei de Vară de amE 
viitor de la Loe Anzeles. An 
fost epuizate toate biletele de in
trare la festivitățile de deschi
dere si închidere ale J.O.. la În
trecerile de gimnastică, taot. să
rituri In ană si Înot sincronizat. 
SI pentru tenis, sport demonstra
tiv la Los Angeles, dar dlsdpfini. 
foarte populară ta S U.A. toate 
biletele au fost vtadute. De alt- 
feL asa cum ae cunoaște tenisul 
tsl va relua locul ta familia o- 
limolcâ cu or2etul Olimpiade 
din 1989.

Arguello — Chip Hooper 9—3 
4 3

Ferrara. Turneu masculin : Pa
vel Slozil — Bernard Fntz 6—3. 
6—6. Laber Pimek — Glorelo 
Floronl 7—S. 5—7. 4—3 Hank 
Pfister — Jay Laoldus 6—7. 5—4. 
6—3 Thomas Hogtedt — Ricky 
Mayer 6—3. 6—3 : dubtu : For
get. Fritz — Grar.at Zamoieri 
•— 2. 6—4.

Perth. Meciul Australia — Iugo
slavia din cadrul primului tur 
al viitoarei edltH a -Cunei Da
vis’ va avea loc La Perth 24—21 
februarie 1924.

ia Praza : Cehoslovacia —. Polo
nia 5—1 O—0).

HANDBAL • Echipa R S s. 
Bielorusă a evoluat la Vesznrem 
cu formația secundă a Unzariri 
si a dstleat cu 22—ri 04—m * 
In meri retur din ootimlle de 
finală ale -Cupei federației* (băr
bați) L'ks Krems (Austria) a În
trecut cu 27—14 pe Lokomotiv 
Trnava. tn -sferturi* s-au cali
ficat însă Jucătorii cehoslovaci 
cîsti’ători. In tur. cu 36—22

HOCHEI PE GHEATĂ a La Ga- 
virzov. s-au tatUntt reprezenta
tivele de Juniori ale Cehoslova
ciei si Poloniei. Prima echipă a 
obtinut victoria eu 5—2 (3—9
9—2. 2—0).

RUGBY a La La Rochelle, se
lecționata armatei franoeze a 
susținut o partidă cu reprezen
tativa Australiei. După un los

DIN 7 GRUPE, DOAR ÎN 3 SITUAȚIA
CALIFICĂRII A FOST LĂMURITĂ!

Din cele 24 de reprezentative 
naționale participante anul tre
cut, la turneul final al Mundia- 
lulul spaniol, 14 au fost echipe 
europene care, firește, au luat 
mal apoi startul preliminariilor 
■pentru calificarea ta turneul fi
nal al Campionatului european 
din 1984, din Franța. Șl iată că 
după un an și jumătate de în
treceri am ajuns spre capătul 
acestor dispute preliminarii, 
avînd acum posibilitatea cîtorva 
observații.

Astfel, ca să ne referim la 
participantele ta Cupa mondială 
*82, plnă la această oră, numai 
Belgia a obținut calificarea pen
tru C£. '84 șl Franța, dar !n 
calitatea ei de țară organizatoare. 
Mal spțră (mal mult sau mal 
puțin justificat !) R.F. Germania 
și Irlanda de Nord, Spania, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, ta timp 
ce au ieșit din cursă : Scoția, 
U.R.S.S. șl Polonia, Anglia șt 
Ungaria, Italia (campioana 
lumii !), Austria. Fină una-alta, 
ta Franța vor evolua Portugalia 
șl Danemarca, aceasta din urmă, 
ta fapt, revelație a calificărilor. 
Dar speranțe pentru obținerea 
calificării au încă șl alte repre
zentative, Intre care și cea a 
țării noastre 1

Etapa de miercuri, cu 9 me
ciuri tn program, a ..limpezit 
apele* doar intr-o singură serie, 
a 3-a. Danemarca a Jucat cu 
Grecia, la Atena (25 909 specta
tori) șl a obținut o victorie mal 
netă derit o arată scorul de 2—9 
(1—9). Grație unu! Joc rapid și 
foarte precis, danezii n-au lăsat 
nld o șansă adversarilor. Au 
Înscris : Hgjaer (min. 16) șl Si
monsen (min. 47)

La Luxemburg. Anglia a ctști- 
zat cu 4—9 ci—0) meciul cu Lu
xemburg (au marcat Robson — 
min. 11 șl 56. Mariner — min. 39 
și Butcher — mta. 46), dar la 
ora partidei, victoria danezilor 
era cunoscută șl situația lămu
rită. așa eă_. Iată clasamentul : 
L Danemarca 13 p. 1. Anglia 
B p, 3. Ungaria 6 -p. 4. Grecia 
5 p. 5. Luxemburg 6 p. Cele două 
meciuri care au mal rămas de 
disputat (Grecia, acasă cu Un
garia șl cu Luxemburg) pot In
versa. cri mult, ordinea echipe
lor de pe locurMe 3 și 4.

In grupa a 9-a, la Sofia. Bul
garia a tatflnlt Tara Galilor pe 
care a întrecut-o cu 1—9 («—0) 
la capătul unei partide viu dis
putate ta oare gazdele au avut 

disputat oaspeții au Învins eu 
16—19 <19—71. Sîmbătă. la Paria, 
are loc al doilea meci test Fran
ța — Australia.

TENIS DE MASĂ a La Pecs a 
avut loc Întilnirea dintre forma
țiile reprezentative ale Unsariei 
«1 RP. Chineze. La băieți. Un
garia a tfstigat cu 5—3. iar la 
fete R.P. Chineză a Învins cu 
5—9.

VOLEI a Echipa feminină a 
Japoniei a obtinut calificarea 
pentru turneul olimpic de la Los 
Angeles, ta cadrul campionatului 
Asiei, la Fukuoka. Rezultate : 
Japonia — Coreea de Sud 3—0 
(9. 8. 9). R.P. Chineză — Taiwan 
3—9 (3 2. 5). Fillpine — Hon a
Rons 3—9 (8. 6. 7). Indonezia — 
Australia 3-d (12. 5. —15. 10).

Inițiativa mai multă vreme iar 
oaspeții s-au aflat, de citeva ori, 
în situația de a concretiza ac- 

.țiunl ofensive foarte rapide, tn. 
'ansamblul grupei, acest rezultat 
complică oarecum lucrurile șl 
amină, eventual, decizia pentru 
partida de la 14 decembrie, cînd 
Țara Galilor va juca, pe teren 
propriu, partida hotărîtoare, cu 
Iugoslavia. La această oră clasa
mentul grupei se prezintă astfel t 
L Țara Galilor 6 p (+1), 2.
Iugoslavia 5 p (0), 3. Bulgaria 
5 p (0), 4. Norvegia 4 p. Avtad 
tn vedere că mal sînt de jucat 
două partide (Țara Galilor — 
Iugoslavia șl Iugoslavia — Bul
garia) apare clar că britanicii au 
neapărată nevoie de ambele 
puncte pentru a se putea califica. 
Un rezultat egal acum șl o victo
ri» In partida cu Bulgaria, la 
21 decembrie, ar putea aduce na
ționala Iugoslavă In prim plan ! 
Dar șl bulgarii speră ca „plavii* 
să eîștlge cu Țara Galilor, iar 
ei eu Iugoslavia...

Despre situația grupei a 5-a. 
care ne interesează, de fapt, cel 
mai mult, se scrie, în altă pa
gină a ziarului. De aceea, tre
cem la grupa a 6-a, în care au 
fost Înregistrate două rezultata 
surprinzătoare. A fost mai întîl 
victoria clară (3—1), sub toata 
aspectele, la Istanbul, a echipei 
Turciei asupra celei a Austriei 
șl apoi marea surpriză de la 
Hamburg, unde formația Irlandei 
de Nord a obținut un succes 
neașteptat In fața reprezentativei 
R.F. Germania. Iată dar că ac
tualii campioni europeni, fotba
liștii vest-germani, au pierdut 
ambele partide cu cei nord-lrian- 
dezL la același scor : 1—0. 60 009 
de spectatori au urmărit acest 
Joc In care rolul principal l-au 
interpretat nord-lriandezil, care 
au șl avut citeva ocazii foarte 
favorabile de a marca. Doar ne
șansa șl intervențiile salutare ale 
portarului Schumacher au păs
trat soorul la acest nivel. Echipa 
R.F.G., In ansamblul ei, a de
cepționat, practlcind un joc ste
ril, cu pase scurte, laterale. In 
final, cînd a fost ceva mal agre
sivă tn ofensivă, portarul Jen
nings, ca și întreaga sa defensivă, 
au apărat cu strășnicie golul vic
toriei (înscris in min. 50 de 
Whiteside). In clasamentul grupei 
a 6-a lideră este Irlanda de 
Nord cu 11 p (golaveraj +3) dar 
cum R.F. Germania (9 p și gol
averaj +9) mai are încă un Joc, 
acasă, cu Albania, la 20 noiem
brie, vest-germanll au totuși 
prima șansă a calificării. Pe ce
lelalte locuri se află : 3. Austria 
9 p, 4. Turcia 7 p, 5. Albania 2 p.

In sftrșlt, în grupa a 7-a, la 
Rotterdam. Olanda a Întrecut 
Spania cu 2—1 (1—1), Iar la Du
blin, Irlanda a dispus de Malta 
cu 8—0 (3—0). Partida dintre 
Olanda șl Spania, urmărită de 
57 ooo spectatori (au înscris Hout- 
man — min. 30, Gulllt — min. 
63, și Santillâna — min. 42) a 
adus pe învingători în fruntea 
elasamentulul, cu 11 p, tot atltea 
cit șl spaniolii. Ordinea lor a 
fost decisă de golaveraj : +11 
și, respeotiv +5. In grupă mai 
slnt de Jucat Încă două meciuri, 
al» Maltei în deplasare, cu cel 
doi candidați la șefie : Olanda 
(la 17 decembrie) șl Spania (la 
21 decembrie). Vor fi două par
tide de cruntă bătălie pentru 
goluri, cît mal multe goluri. 
Oricum, prima șansă este de par
tea olandezilor I (R. Vil.).

„Nemișcarea este răul secolului 
nostru!"...

Academician EUGEN PORA

adevărat artist al gheții, un creator de 
exerciții. El a fost primul patinator care 
a folosit săritura (stinga-înainte-îna pol) 
care, firește, acum 11 poartă numele. De 
la simplu n-Axel*, patinatorii versațl de 
astăzi execută „dublu Axei", un salt pe 
cit da spectaculos, pe atit de dificil șl, 
tocmai de aceea, bine apreciat de exlgențll 
arbitri.

Albert Azarian — gimnast sovietic (s-a 
născut la 11.XI.1929). Un autentic maestru 
al inelelor, aparat la care a fost campion 
ollmplo ta Melbourne (19,35 p) șl Roma 
(19,75 p), de mal multe ori campion al 
lumii și al Europei. El este creatorul așa 
numitei „cruci Azarian*, moment de mare 
dificultate ta desfășurarea unui exercițiu 
la inele. Fiul său, Eduard, este și el un 
reputat gimnast șl deși realizează exerciții 
cu mult mal dificile decît tatăl său, inclusiv 
la Inele, n-a ajuns tacă... primul din lume 1

Ulrich Salchow — patinator suedez (s-a 
născut la 7.Vin.l877 la Dronthelm. a murit 
la 18.IV.194P la Stockholm). A fost primul 
campion olimpic din istoria patinajului 
artistic, ta 1908, la Londra, la J.O. de... 
vară, tn palmaresul său figurează victorii 
tn campionatul mondial (din 1897 în 1911 
— 10 titluri, două locuri doi șl un loc trei) 
șl în cel european (din 1898 tn 1913 — 9 
medalii de aur șt una de argint). Săritura 
creată de el (sttnga-înapol-înăuntru) face 
parte astăzi. în mod obligatoriu, din ba
gajul de exerciții al fiecărui patinator dî 
concurs.

Romeo VIIARA
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