
„FLUX CONTINUU" LA ȘCOALA 
DE GIMNASTICĂ DIN ONEȘTI

Oraș tînâr. apartinini Împli
nirilor zilelor noastre, munici
piului Gheor^hc Gheorgniu-Dei 
are deia outernlce tradiții 
sportive O astfel de tradiție 
a-e gimnastica, urbea de pe 
Trotus lansind ..stele" de pri
mă mărime pe olan national 
si mondial, oe N’adi» Comăneci 
si coechipierele ei din gene
rația Olimoiauei ’7o de la 
Montreal. De asemenea, actu
ala deținătoare a titlului su
prem la soL Eeaterina Slaba, 
ca si Lavinia Agacle. Cristina 
Grigoris si MircU Barbălatâ 
au trecut si ele prin -laborato
rul* din Onești. Revenirea 
gimnasticii noastre feminine in 
prim-planul arenei Internațio
nale. ne-a spus tilele trecute 
orot Gheorghe Brasoveanu. di
rectorul CXS. Je eimnasticl 
din municipiul Ch Gheorghiu- 
Dei. ne obligi să ne privii 
foarte In serios misiunea De 
eurind am Încheiat, după ee 
cadrele noastre didactice au 
cutreierat căminele si grădini
țele din municipiu si din loca
litățile învecinate, o nouă ac
țiune de selecție. Dintre sutele

de fetite de virslă preșcolară 
testate am retiaut doar citeva. 
Printre căutătorii de ...aur s-au 
sfiat de data aceasta si cu
noscutele gimnaste fruntașe 
Dumitrita Turner, din echipa 
campioană mondială la Fort 
Worth, la un. si Dana Cră
ciun. Am convingerea eă ele 
vor duce ea pasiune mai de
parte ștafeta aoreelatilor lor 
profesori".

Cadrele tehnice de aid Do
rina g Mihai Săndnleseu. Du
mitrita Tumor — Mihai Ipate. 
Doina BăUeeaau — Petru Ciu- 
eeseu. Daaa Crăehia — Florin 
Dobro. Urla al Tema Ponoran 
si Liliana Manea — Elena 
Dragotnir lucrează in cupluri 
la .șlefuirea viitoarelor biju
terii* ale gimnasticii noastre 
Privim antrenamentul unor e- 
leve do 6—2 ani. Citeva lu
crau ta btrnă altele la soL 
Reluau aceeași figură pe care 
au reoetat-o ir.tr-atit de mult, 
tacit profesorul flrasoveanu a

Traian IOAN1JE5CU

(Continuare tn pag 2-3)

„TENISUL DE MASĂ ROMÂNESC 

ARE UN BOGAT FILON 

DE TINERE TALENTE"
De vorbă cu antrenorul CHEN XIEZHONG din 8. P. Chineză
La invitația Federației de 

tenis de masă, se află in tara 
noastră antrenorul Chen Xiez- 
hong. cunoscut specialist fost 
antrenor al echipei naționale a 
R.P. Chineze. în prezent con
ducător tehnic al reprezentati
vei provinciei Guanxi. El par-

români. in urmă eu citeva de
cenii el fiir.du-ne adevărat! 
profesori.

— I-ati cunoscut deci, fcarte 
bine pe sportivii noștri din ve
chea generație. Acum ati luat 
contact cu noile eșaloane. Care 
sint cele dinții observații?

Antrenorul chinez Chen Xiezhong, explicind componenților lotu
rilor naționale de tenis de masă 
in executarea serviciului.
ticipă la un stagiu de pregăti
re a jucătorilor si jucătoarelor 
noastre.

— Care sint primele dum
neavoastră in presii?

— Tenisul dc masă românesc 
are îndelungate tradiții, un stil 
propria valoros, dovadă si re
zultatele bune si foarte bune 
obținute constant In diverse 
competiții de mare amploare. 
Noi. chinezii, avem un proverb: 
..Cînd bel ană trebuie să te 
gindesti si de unde vine izvo
rul*. altfel spus, noi nu uităm 
eă intr-o perioadă am invitai 
multe lucruri de la jueătorV

un nou element de tehnici 
Foto : Drago; NEAGU

— Despre sportivii români 
din vechea eeneratic si chiar 
din cele mai apropiate păstrez 
numai amintiri deosebite, ei fi
ind cîștigățori a numeroase tit
luri mondiale și europene, fi
ind apreeiati pentru modul lor 
de a juca. de a construi per
manent. de a imbocătătl me
reu tehnica sl tactica tenisului 
de masă. Ceea ee am văzut 
acum demonstrează eă aveți in 
continuare un filon bogat de

Emanuel FĂNTANEANU

(Continuart ta pag. 2-3)
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După dubla IntUnire de box România — R. 0. Germană

POZIȚIILE ACTUALILOR „OLIMPICI" SE CLATINĂ...
Mai multe

In timp ee boxerii noștri ju
niori participau la Campiona
tele mondiale de la Santo Do
mingo. trei din cei cinci con
curent! reușind să urce ne po
dium. acasă, la Galați a; la 
Brăila, seniorii tincnu piept cu 
greu reprezentativei RD. Ger
mane. După cum se știe in 
cele două partide susținute, 
elevii antrenorului emerit Ion 
Popa au reuîit un egal (S—6) 
Si o victorie (7—5) Deci, in 
general, un bilanț favorabil e- 
ctupel române. Dar, dincolo de 
acest bilanj cifric, dubla 
confruntare dintre reprezenta
tivele celor două țări ne-a pri
lejuit citeva observații privind 
valoarea -oinpctitorilor. obser
vații importante In perspectiva 
viitoarelor irarl competiții in-

tperanfe of era
ternationata at mal ales. a 
Jocurilor Olimpica din anul 
viitor.

O privire turnară asupra oas
peților. face să se remarce in 
primul rind tinerețea celor 
mal multi cdntre sportivL An
trenorul Map tred Wolke nu 
s-a ferit ta „încerce- in aces
te confruntări cu românii, pe 
care le știau deosebit de difi
cile. un tiniior de 17 ani. doi 
tineri de 19 ani, unul de 20, 
alti doi de 21 de ani etc.: cu 
o singură excepție, .semimus- 
ca* D. Geilîch (23 de ani), 
ceilalți componențl al forma
ției RD. Germane pot fi con
siderați tineri .de perspecti
vă*. Oasoeul au practicat un 
box modern, tehnic, cu accent 
pe ofensivă, buna pregătire fi-

tineretul t
zică permltlndu-Ie ta ducă 
lupta In ritm rapid eu vigoare, 
de-a lungul tuturor odor 
trei reprize. Probabil că 
boxeri ca D. Klrehstein (cocoț), 
N. Wiegrefo (pană), T. Schmitz 
(semimillocie). H. Maske (mij
locie) șl t. Kadcn (supergrea) 
se vor menține si in echipa 
pentru J.O.

Dacă ne-am întreba care din
tre boxerii români văzuti in 
galele de la Galați si Brăila 
var reuși să-sl cucerească bi
letul de avion pentru Los An
geles. răspunsul ar fi cum nu 
m poate irai dificil. Aceasta

Petre HENȚ

(Continuart In paa 2-3)

PERSPECTIVA HALTEROFILILOR ROMÂNI LA J. 0. ’84
PRIN PRISMA RECENTELOR „MONDIALE"

Recentele campionate mon
diale și europene de haltere, 
desfășurate simultan la Mosco
va, au prilejuit constatări reve
latoare pentru halterele româ
nești. In primul rind. numărul 
medaliilor realizate ta aceste 
competiții este mai mare ca 
oriclnd : 10, din care 5 la C.M.; 
această „recoltă* de 5 medalii 
a anului ’83 este egală cu tot 
ce s-a putut aduna in ceilalți 
ani al ultimului deceniu în 
competiția mondială. în al doi
lea rind. cele 5 medalii sint a- 
duse de 4 halterofili, din cei 7 
Înscriși in competiție. Aceasta 
înseamnă că 57% din potenția
lul echipei trimisă la Moscova 
au avut valoare de podium. în 
al treilea rind. cinci din cei 
șapte s-au situat in primii șase 
concurenți ai categoriilor din 
care au făcut parte, ceea ce 
reprezintă de asemenea o pres
tație superioară oricărei alte 
participări anterioare. într-ade- 
văr, cele 14 puncte obținute în 
clasamentul C.M. — după sis
temul olimpie — sint cea mai 
bună cifră pe care halterele ac 
adus-o vreodată mișcării spor
tive românești. Această cifră 
situează halterele pe poziția a 
4-a In ierarhia sporturilor olim
pice care au evoluat ta acest 
an la C.M., poziție care ono
rează pe sportivii și tehnicienii 
acestei federații. în al patrulea 
rind, urmărind graficul perfor
manțelor halterofililor români 
la aceste C.M., constatăm că 
patru din ei. care au realizat 
recorduri naționale, au micșo

rat considerabil distanta care-i 
separă de recordurile mondiale 
ale categoriilor din care fac 
parte.

Rezervele cu care majorita
tea (6 din 7) au concurat la 
C.M. demonstrează un potential 
de concurs insuficient valorifi
cat în acest campionat. Iar fap
tul că o parte din ei au reali
zat, intr-o astfel de ambianță, 
atît de angajantă, îmbunătățiri 
de recorduri naționale între 2,5 
kg șl 15. kg (V. Groapă, cu 15 
kg, S. Tașnadi cu 10 kg și G. 
Radu cu 2,5 kg) ne îndreptă
țește să afirmăm că evoluția 
lor nu se va opri aici.

De faot. acest C.M. a con
firmat pentru lumea specialiș
tilor că sportivii români au in
trat de acum ta elita haltero- 
filiei mondiale. Locul VI pe e- 
chipe (cu un efectiv incomplet) 
confirmă pe deplin aserțiunea 
făcută anterior.' De reamintit 
că doi halterofili (G. Maftei și 
C. Urdaș) au ratai cu puțin 
greutăți care le-ar fi ameliorat 
considerabil poziția în clasa
mente și nivelul performante
lor parțiale și globale (C. Ur
daș ar fi cucerit cu cele 210 
kg. pe care le-a ridicat, dar nu 
le-a stabilizat o medalie de 
argint la „aruncat"). Analiztad 
atent fișa de concurs a fiecărui

concurent român constatăm că, 
din cele 6 Încercări ale ambe
lor stiluri, majoritatea au avut 
doar 50% execuții reușite, oeea 
oe constituie tacă o dovadă a 
rezervelor lor de concurs con
semnate cu opt luni înaintea 
J.O. de La Los Angeles. Din a- 
oeeasi analiză rezultă că per
formantele celor două stiluri nu 
stat echilibrate, cele de la a- 
runcat fiind mai slabe. Or, per
formanțele acestui stil au im
pus, și la C.M. de la Moscova, 
în cele din urmă, valoarea re
zultatelor globale și poziția 
concurenților în clasamentele 
finale ale categoriilor lor. Da 

mea modul 
defectuos în care o parte din 
sportivi (îndeosebi C. Urdaș și 
P. Becheru) și-au „făcut* greu
tatea de concurs. Slăbind cu 
peste 2 kg sub limitele catego
riei lor de greutate, evident că 
ei au intrat ta competiție cu 
un potențial scăzut.

Toate aceste constatări re
prezintă elemente de judecată 
șl de apreciere a valorii reale

Conf. dr. NICU ALEXE 
președintele Federației române 

de haltere si culturism

(Continuare in pag. 2-3)

NU MAI E ZĂPADĂ PE PÎRTII, DAR 
SCHIORII CONTINUĂ ANTRENAMENTELE !

în plină actualitate, etapa de iarnă a „Daciadei"

CUM-Șl CÎT-ÎNCĂLZEȘTE... ÎNGHEȚUL 
INIȚIATIVA OAMENILOR DE SPORT?

Raid-anchetă In județele Vrancea, Sibiu, Bihor, Hunedoara
Continuăm, de data aceasta in citeva județe, „testul" nostru 

început după deschiderea oficială a etapei de iarnă din cadrul 
celei de a t-a ediții a „Daciadei" Constatăm, din nou, din rela
tările redactorilor și corespondenților noștri, citeva frumoase ini
țiative, dar și unele supărătoare rămâneri hi urmă. Concluziile se 
impun de la sine...

ATLETISM LA MINUS 16 GRADE I
In așteptarea primelor ză

pezi, elevii din municipiul 
Focșani care doresc cu totii 
ca si acum, la ă 4-a ediție a 
„Daciadei de iarnă*, să sem
neze o orezență masivă la în
treceri, pot fi ’ntîlniți în să
lile sau oe terenurile de sport. 
I-am „prins*, arin Intermediul 
atletelor, la „Festivalul tete
lor vrîncene*. acolo mde 
Viorica Stelescu, din a VII-a 
■ Scolii generale nr. 3. a reu

șit frumoasa performantă de 
■ urca oe podium la o aler
gare de cros (1 500 m !) ex
trem de dificilă — și ca tra
seu. dar <i ca... temperatură t 
minus 16 grade Celsius I „Atle
tismul ’ămîne dominanta ac
tivității «levilor Doștri si In 
continuare* — ne spunea prof, 
âgripina Nana, de la școala 
tn care Învață Viorica. Si, 
șpre convingere, ne-a prezen
tat foile de concurs ale crosu

rilor organizate de la începu
tul acestui an de tavățămînt 
precum și calendarul sportiv 
din acest prim trimestru, in
tr-adevăr. atletismul rămîne 
net în prim-plan „chiar dacă 
în Focșani, pe traseul de la 
Golești, vor crește nămeții!...* 
Așadar, la concurență cu să- 
niușul !

Alergările de cros constituie 
o activitate predilectă si pen
tru elevii Liceului „Alexandru 
loan Cuza*. Se organizează 
concursuri tn fiecare săptămf- 
nă. .51 le vom păstra în ca
lendar, Indiferent de starea 
vremii* — ttjjpa să sublinieze 
orof. Marian Popescu   pen-

(Ccmtinuare In pag. 2-3)

Prima zăpadă a acestei ierni n-a avut puterea de a rămine pe 
pirtiile de antrenament ale schiorilor noștri. Deși acest fapt impie
tează, tntr-o oarecare măsură, buna pregătire a componenților lo
turilor olimpice, naționale sau a celorlalți performeri alpini sau fon- 
iiști din cadrul secțiilor, ședințele de antrenament continuă tu asi
duitate pe... uscat. Zilele trecute, componența lotului național de 
schl-fond seniori au susținut un test pe distanța de 10 kilometri, 
„studiat" de membrii unei brigăzi științifice, alcătuite din Claudia 
Simionescu (metodistă), Marian Niculescu (psiholog); Nana Petrică 
(fiziolog), Dan Bostan (ing biomecanic). Traseul: noua pîrtie asfal
tată de pe Valea Rîșnoavei, din Imediata apropiere a Predealului, 
care a devenit, In ultima vreme, tocul de antrenament șt al blatlo- 
niStUor. Cei doi alergători, ton Lungociu și ton Stolan urcind pan
ta spre poligonul de tir, pe rotile, sint atent urmăriți de antrenorul 
lotului național. Nlcolae Dudu (al doilea din dreapta). (Text șl foto: 
Radu TIMOFTE)



Secvenfe cotidiene LA CLUBUL NICOLINA... In primul eșalon ACUMULĂRILE INSUFi
Nicolina Iași este unul din

tre cele mai puternice cluburi 
moldovene. 1-a această oră dis
pune de 9 secții pe ramură de 
sport, dintre care, de bază, 
după cum ne spune vicepreșe
dintele clubului. Constantin 
Eanielescu, sînt luptele (greco- 
rotnane și libere), boxul și hal
terele. Deci, atletica grea este 
la loc de frunte, dar nici cele
lalte-ramuri nu sînt neglijate. 
Bazele spo-rtive ale clubului 
sînt toate in apropierea sediu
lui. „Știți, vrem ca totul să se 
desfășoare sub ochii noștri — 
ne spune președintele unității, 
prof. Ioan Șorcaru. Este mai 
bine așa, se face și economie, 
și supravegherea este mai efi
cientă".

Sala de lupte este suprasoli
citată. cei trei antrenori de la 
libere. Vasile Țigănaș, Ștefan 
Enacbe și Emil Butu (toți foști 
campioni ai țării și sportivi ai 
clubului). dirijează cu compe
tență și exigență procesul de 
instruire. Se muncește mult, 
se corectează continuu proce
deele. se repetă si iar se re-

petă. Din această sală au ajuns 
in lotul olimpic al țării Aurel 
Neagu șj Gheorghe Broșteanu 
și, după cum observăm. mai 
sînt o serie de tineri care bat 
cu insistentă la porțile afirmă
rii și despre care, cu siguran
ță. vom mai auzi : Petre Hodo- 
rogeanu, Dorel Cozariuc, 
Gheorghe Radu ș.a.

In sala de box, alături, an
trenorii Viorel Soroceanu, Paul 
Tănase și. mai nou. Gheorghe 
Burdujan lucrează pe „atelie
re". Sportivii trag in saci mii 
de lovituri. D:n 3 în 3 minute 
(ca la o repriză regulamenta
ră), urmează unul de pauză, 
apoi totul se reia, de zeci si 
zeci de ori. Din această sală a 
răsărit cel mai neașteptat cam
pion național de seniori din a- 
cest an : ..semiușorul" Nicolae 
Brînzei a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a Podiumului, 
producînd cea mai mare sur
priză a întrecerii. Antrenorul 
Viorel Soroceanu ne relatează 
că elevul său s-a născut In 
comuna Ciurea, din apropierea 
lașului (comună cu o Coope

rativă agricolă de producție 
fruntașă pe țară, al cărei pre
ședinte. ing. Ștefan Vișoianu, 
fost baschetbalist, sprijină ac
tivitatea sportivă de aici) și. 
în anul 1975. a făcut cunoștință 
cu boxul Datorită calităților 
sale (forță în lovituri, rezisten
tă. mob litate în ring) s-a im
pus repede printre juniori, iar. 
după stagiul petrecut la Steaua, 
in acest an a izbutit marea 
performanță. Iată-1 acum în lo
tul olimpic...

Ne-am referit doar la două 
exemple, dintre multe altele 
pe care le-am putea da. Prof. 
Ioan Șorcaru nu supraestimea
ză rezultatele obținute. El a- 
preciazâ că mai sînt încă mul
te rezerve nevalorificate, că în 
unele ramuri aportul tehnicie
nilor și al sportivilor mai lasă 
de dorit.

Subscriem la părerea preșe
dintelui de la Nicolina. subli
niind că realizările din unele 
secții sint remarcabile dar că 
sînt condiții prielnice afirmă
rii și a celorlalte...

Paul IOVAN

voleibalistic
CAUZA

PERSPECTIVA HALTEROFILILOR ROMÂNI LA J. 0. ’84
(Urmare din pag. I) model de 

permită o
pregătire care 
evidențiere totală

a halterofililor in acest mo
ment. Liniștea care urmează 
unei comportări meritorii tre
buie să prilejuiască o analiză 
de fond a resurselor noastre in 
această ramură sportivă șl ela-

să 
______ I---------- __--- --------- la 
J.O. Acolo, halterele românești 
pot fi reprezentate de 8-9 spor
tivi, fiecare din ei puțind cons
titui sursă de medalii și de 
puncte pentru delegația olimpi
că a țării noastre, pe care do
rim s-o reprezentăm ea demni-

PUNCTE DUPĂ

borarea în consecință a unui tate și onoare
MEDALD LA C.M.

Anul ’83 ■85 ’81 ■w *70 *78 •77 •74 •75Aur
Argint — 2 —
Bronz 5 — _ 1 1 1TOTAL 5 2 — — 1 1 — 1

PUNCTE REALIZATE LA C.M. ȘI C.E. DE LA MOSCOVANumele Cat. Rezult. Loc. C.E. Loc. C.M.
(kg) smuls aruncat total smuls aruncat tota'Maftei 5€ 260 4 9 7 < * 4Radu 63 292.5 3 2 3 4 3Cioroslan 75 352,5 > s 4 9 9 4Becheru 82.5 — O» _

Urdaș 82,5 362.5 4 4 5 _ •Groapă 100 307,5 > < 4 1 8 4Tas na di 110 400 1 5 4 > 9 4Pumctaj olimpic 18 14Medalii la total 3
Medalii pe stiluri 9

SISTEMUL OLIMPIC
’83 •82 *81 ’80 *79 •78 ’77 *78 *75 T4 *73 12

J.O. J.O. J.O.14 13 2 3 0 0 2 • • 8 1 •RECORDURI COMPARATIVE
Cat. Național Mondial DiferențaRadu •0 «2.5 312.5 >0Cloroslan 75 855 870 M kgGroapă. 100 397.9 440 42.5 kgTasnadi 110 400 440 « kg

ȘCOALA DE GIMNASTICĂ DIN ONEȘTI
(Urmare din pag. 1)

simt it nevoia să afirme: „Une
ori realizarea unui exercițiu 
ne arde Dină la— scrum". •
Este greu de anticipat viito

rul unei gimnaste? • ..Nu se 
poate obttee prea mult dacă 
nu reușim să intrăm In zona 
ginduriior in.ime ale elemen
telor de perspectivi, oentru a 
ști dacă au tăria de caracter, 
voința si dorii ta de a face 
eforturi fără menajamente în 
procesul de instruire. Indife
rent de talent gimnasta zile
lor noastre trebuie să munceas
că din greu, ea un salahor, 
Dină ajunge să lucreze eu 
precizia unui chirurg ti fine
țea unui șlefuitor de diaman
te. În același iimn. o bună 
gimnastă nu este numai an 
robot care exprimă un concept,

o idee programată dc antrenor, 
ei este si o creatoare. • pur
tătoare de frumos"

Clubul sportiv școlar de gim
nastică îsi desfășoară activita
tea de formare a viitoarelor 
Performere oe un perimetru 
redus unde sint grupate cla
sele de curs, două săli dotate 
cu aparatura necesară cantina 
si internatul elevelor, un ade
vărat complex de pregătire te
meinică Pe poarta acestei scoli 
au intrat îu noul an de in- 
vătămint încă 70 de talente, 
dintre care Carmen Găbuliee, 
Maria Ci oca. Luminița Dobre, 
Mihaela Boor ic. Alina lorga, 
Maria Bota, Cristina Creta. Ca
melia Ilcu si alte fetite de 6 
ani îi inspiră multă încredere 
profesorului Gheorghe Braso- 
veanu, unul din fondatorii a- 
cestui important centru . de 
gimnastică feminină

■7S0

DUBLA iNTlLNIRE DE BOX ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

deoarece, in ciuda rezultatelor 
obținute, evoluția lor. cu ou- 
tine excepții, a fost neconvin- 
zătoare și, mal grav, NEPRO- 
MIȚATOARE. Prima constata
re De care am făcut-o a fost 
aceea că. deși a fost alcătuit 
din timp un Iot cuprinzător de 
sportivi în vederea dublei în- 
tîlniri cu R.D Germană si a 
participării la Balcaniada din 
Grecia, de la sfîrsihil lunii. ÎN 
AJUNUL grlclor cu R D. Ger
mană s-a apelat Ia sportivi 
care nu au făcut parte din lot! 
Este vorba de Eugen Preda, 
Gheorghe I’rcila si Teodor Pîr- 
JoL boxeri care au contribuit 
la realizarea meciului egal din 
prima întilnlre sî a victoriei 
din cea de a doua. Pregătirea 
fizică a sportivilor noștri a fost 
sub așteptări, C Titoiu. D. 
Hie. M. Ciubota.u. Gh. Simion, 
D. Maricescu I Cemat nemai- 
avînd resurse fizice sî pentru 
ULTIMUL RUND, 
noștri au renunțat.

Boxerii
aproape

toti. la lupta corp la corp. Tt- 
toiu. de exemplu, luptă bine 
de la distantă si semidlstantă 
dar „la con" nici măcar nu 
schițează intenția de a lovi, 
Ciubotaru, Marlcescu și — 
culmea! — in ultima vreme si 
un tehnician ca Titoiu. urmă

resc doar „lovitura decisivă", fără 
însă a o pregăti, motiv pentru 
care nici nu o reușesc decît în- 
tîmplător. Densitatea lovituri
lor plasate de boxerii noștri 
de-a lungul meciurilor este 
redusă initiat'va în luptă fi
ind lăsata adversarului, si încă 
pe perioade exagerat de lunci. 
Declanșarea atacurilor cu serii 
prelungite a devenit pentru 
pugilistli noștri o raritate, .lo
vitura izolată’ fiind preferată 
chiar si dc „semimustele" V. 
Ciobanu si E. Geafar (amîndoi 
învinși de veteranul de 29 de 
ani. D. Gcilich) nu numai de 
G. Oprișor (pană). D. Ilie (u- 
soară). M. Ciubotaru 
mijlocie). Gh Simion 
mică). I. Ce,-nat sau ' 
(„greii" iotului).

în aceste condiții < 
că pozițiile actualilor

(semi- 
(mlilocie 

T. Pirjol

este clar 
: „olim-

Campionatele primei divizii 
de volei au ajuns la jumătatea 
turului, dar înaintarea in com
petiție nu este însoțită și de 
un progres corespunzător oe 
planul ca.lfăti jocului Este 
drept că in noua ediție multe 
dintre echipe se înfățișează în 
structuri noi, cu mai multe ele
mente tinere (fapt. desigur, 
pozitiv), aar încetineala ce ca
racterizează închegarea Ioturi
lor de bază ni se oare exage
rată Ea se explică nu numai 
prin lipsa de experiență a ti
neretului promovat, ci mai ales 
prin insufcienta pregătire pen
tru campionat si în campio
nat. Jocurile de oină acum (în 
general mediocre) atestă ceea 
ce au atestat la vremea cuve
nită si normele de control: 
LIPSA ACUMULĂRILOR pe 
Plan fizic NESTAPlNIREA LA 
NIVEL CORESPUNZĂTOR A 
ELEMENTELOR TEHNICE și, 
ne acest fond precar. NEPU
TINȚA (chiar dacă există’ u-

„UN BOGAT FILON DE TINERE TALENTE4*
(Urmare din pag 1)

tineret, eu cablăti indiscutabile 
pentru practicarea la un bun 
nivel eomoelitional a acestui 
frumos si dificil sport. Palma- 
resele camp onatrior europene 
de Juniori si esdeti sînt un ar
gument. la care as adăuga si 
cele văzute la recentele Cam
pionate interi atmnale ale Un
gariei. unde sportivii români 
au avut o prezentă promițătoa
re. tinted seama de virsta si 
experiența lor. Mi-au plăcut, 
pini acum, in mixi deosebit 
Maria Alboiu Otilia Bădeseu, 
Andras Fejer. Siruion Crișan 
dar. desigur, mai sint si al ii 
sportivi talentati Ei sini dor
nici să facă o treabă bună, am
bițioși. iar De plan Uriel teh
nic antică un stil modern de 
joc. eu un ban control al min
gii. la care se adaugă si viteză 
de reacție, calitate ații de ne
cesară in tenisul de masă. De
sigur. insă, nu este suficient...

— Spre ce capitole ar trebui 
să se îndrepte deci, atenția?

— Pe acest fond nativ de 
ealităti si cunoștințe acumulate 
trebuie efectuate si uncie co
rectări. in special ia ceea ce

privește tehr.ica Mă refer, eu 
deosebire, la preluarea si efec
tuarea serviciului si la atacul 
dună nreiuarc elemente care 
nu sînt încă exprimate la nive
lul cerut in marile competiții 
internaționale

— Ce vă Propuneți pentru 
perioada următoare?

— împreună cu tehnicienii 
români voi căuta să eliminăm 
deficientele menționate si. de 
asemenea, să imoriroin jucă
torilor români ceva din stilul 
si metodele de lucru ale spor
tivilor chinezi. Important mi 
se oare, totodată, si stabilirea 
corectă a felului de material 
utilizat de fiecare jucător, 
material care trebuie să cores
pundă si calităților specifice, 
dar să se încadreze si in noile 
norme internaționale care, după 
cum se știe, vor intra în vi
goare Ia 1 ianuarie.

In felul acesta, Unind sea
ma de specificul tenisului de 
masă românesc la capătul 
stagiului de pregătire sperăm 
să consemnăm un substantial 
salt valoric al acestor tineri 
talentată. taot care ar ment>ne 
tenisul de nașă românesc in 
rindul valorilor autentice

nele strădanii în acest sens) 
DE A TRECE LA O CON
CEPȚIE TACTICA MODER
NA. Fiindcă așa cum am ob
servat Ia materiiatei divizio
narelor „A", indiferent de po
ziția lor in actualele clasamen
te. insuficienta pregătire atle
tică din perioada precompeti- 
tională isi nune serios am
prenta asupra detentei în atac 
Si la blocaj (scăzută sau os
cilantă). aar mai ales asupra 
mobilității în ambele linii, fie 
în faza de ecnstructie. fie în 
cea defensivă De aici, numă
rul foarte redus de acțiuni 
combinative pe centrul fileu- 
lui. al schemelor tactice al 
oaselor din săritură. De aici, 
intîrzierile în gruparea bloca
jelor. lipsa lor de reacție pe 
verticală la timpul doi de atac, 
imobilismul din linia a doua. 
Si să nu uităm ce rol însemnat 
are pregătirea atletică asupra 
calității execuțiilor tehnice. 
Chiar în etapa trecută redac
torii si corespondenții noștri 
au semnalat de la majoritatea 
partidelor urmărite un număr 
mare de greceli si la execuțiile 
din pozit’i fixe texplicabile 
prin neexersare la nivelul ce- 
cerintelor a serviciului si pre
luării). si — îndeosebi — din 
mișcare (oreluare din atac re
cuperări orin dublaje, finsli- 
zări etc.) Toate acestea dove
desc că echipele si antrenorii 
lor au lucrat foarte puțin îna
inte de campionat ri lucrează 
puțin sî seim A ca nu se va 
ajunge la CALITATE!

în ceea ce privese rezulta
tele de oină acum, situația se 
prezintă diferit în cele două 
campionate. La masculin, ac
tuala ierarhie nu diferă aproa
pe deloc de cea a edițiilor tre
cute: se menține duelul Dina
mo — Steaua pentru titlu, ca 
si candidatei’ la treapta a 
treia a podiumului îExploiări 
Baia Mare si, Universitatea 
Craiova) ele. In schimb, cam
pionatul feminin etalează mari 
surprize care din păcate, nu 
sînt generate de creșterile ca
litative ale echipelor de sub
sol. ci dimpotrivă. Astfel, fos
tele ocur.antt ale podiumului 
sînt departe (ca nivel de loc) 
de ediția trecută, campioana — 
Dinamo — pierzînd lamentabil 
oe teren nrooriu în fata unei 
echipe care nu cîștigase pînă du
minică nici un joc. Maratex Baia 
Mare, C.S.M. Libertatea Sibiu

(vicecamuio; 
tă. oină a 
cea actuală) 
rit vertiginc 
echipele stt 
iova si Ga« 
această toai 
gata de ro 
normal ar 
streze prin 1 
situația lor 
tiu. mai ild 
priză a na 
minică in 
bilitătii d'«J 
înfrîngere i 
a primit o| 
Infirmare 
asista de-.i 
pionat mai I 
că echipeiJ 
pregăti mail 
mai aborda I 
tură de favoj 
me sigure?l 
piui băi.măl 
sens ni se I 
tâ lauda.. I

» C.S.M 
BIU — PE! 
(6, 11, 5). d 
proșabil in 
Inliana RăJ 
s-au mai ■ 
poviciu. Da 
Beșta au fi 
tigînd în u 
învinse au 
dență Gabl 
na Bejer^r] 
nu. (I.

cia|

1. dina^B
2. Steaud^H
3. Explor’d^-
4. University
5. Tractorul
6. Elcond-D.l
7. c.s.u. q
8. Șt.-Motord
9. Calcula ton

10. A.S.A. ElJ
11. C.S.M.U. 
T2. Re Io nul 3

1. UNIVERSI
2. C.S.U. G
8. Wnomo
4. Chimia F
5. Chimpex
4. C.S.M. LI
7. Calculata
8. Penicilină
9. Știința B

10. FI. roșie
11. Maratex
12. Farul Cd

CUM - Șl CIT - ÎNCĂLZEȘTE... ÎNGHEȚUL INIȚIATIVA OAMENILOR DE SPORT ?»
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tru că este modalitatea cea 
mai sigură de a avea in școa
lă si voleibaliști (nn. specia
litatea prof. Popescu) si 
ebetbalițti 
rfștieat 
dadă" 
(Cătălin 
Oaucea, 
ză — prin talent si 
locuri în echipe 
B și chiar A !).

Cei mai întristau de Intîr- 
zierea zăpezii sînt însă elevii 
de la Școala generală nr. 18 
Si profesoara lor Mariana Isac. 
Jie-am încheiat de mult pre
parativele pentru primele 
concursuri de săniuțe, aproape 
fieeare elev — din cel peste

bas-
(acest colectiv a 

finala ne tară la „Da- 
tn 1981) șl
Dascâlu ri 

din a xn-a

fotbaliști 
Nicolae

B vizea- 
muncă — 

divizionare

17M — are sania sa (am aflat și 
secretul : o parte dintre aces
tea sînt confecționate chiar în 
atelierul-școală de către elevi) 
și la fel schiurile, pentru 
fond, așteaptă cuminți. în ras- 
teluri. startul. Pînă 
Ungă crosuri (de la 
absentează nimeni), 
aici se mindresc cu 
s-au clasat pe locul 
nicipiu. recent, la 
păcii".

într-o unitate de 
mint din cartierul 
nou al Focșanilor, cel de sud. 
la Școala generală or. L di
rectorul Sergiu Arfire — cînd- 
va, jucător divizionar ,A“ de

atunci, 
care 
elevii 
faptul
I

pe 
nu 
de 
că

pe mu- 
.. Crosul

învăță
cel mai

R. D. GERMANĂ
pici" se c.a'inâ serios pregă
tirea si maniera lor de luptă 
nu-i mai recomandă drept 
competitori cj șanse oe rin
gul olimpic. Se impune, con
siderăm. c grabnică schimba
re de optică in Privința boxe
rilor oe care ii Dregitim pen
tru Los Angeles Privirile se
lecționerilor trebuie să se în
drepte spre lotul de juniori și 
tineret. Sint acolo cîțiva băieți 
— cei care au participat la 
campionatele mondiale din Re
publica Dominicană ne-au do
vedit-o — care ar putea apăra 
prestigiul boxului românesc pe 
ringul olimpic. Este, desigur, 
de preferat să acorzi credit si 
șanse de aii.mare unor tineri 
ambițioși, talentati. decît să 
speri la nesfîrșit în resursele, 
de fapt inexistente (după cum 
am văzui) ale... consacrărilor. 
Performantele trecute ale aces
tora (destul de puține in pal
maresul celor din lotul olim
pic actual) nu pot scuza for
ma lor slabă dirt ’ultima vre
me. formă care nu Dromtte o 
schimbare spectaculoasă In bi
ne. așa cum ar fi de dorit.

rugby, apoi arbitru — a ta
tonat spre munte, la Lepșa și 
Tulndci. dacă 
Nu era. Astfel 
elevii de aici 
la competițiile 
clase (47!) la 
fotbal și

Pentru 
inspector 
litate. a 
cu care

e ceva zăpadă, 
că în așteptare 

sînt nelipsit! de 
organizate 

volei, 
minirugby. 
județ. prof, 
metodist de 

tinut să remarce zelul 
s-au pregătit si 

teaptă primele concursuri 
săniuțe mai ales elevii 
Panciu si Fitionești, 
si Nereju. Paltinu și 
Suraia si Tătăranu. 
cuvinte, elevii din 
sînt pe... recepție !

UN PATINOAR CU PORȚILE ÎNCHISE.

Startul noii ediții, de iarnă, 
a „Daciadei" a prilejuit în uni
tățile sportive sibiene organi
zarea unor interesante compe
tiții polisportive de masă. In
tr-o atmosferă 
s-au deschis 
Sooala militară 
colae Bălcescu". 
ganizat cu acest prilej i 
ceri de șah, volei, tenis 
masă, baschet si handbal.

în așteptarea zăpezii, în sta
țiunea Păltiniș, unde urmează 
să-și petreacă timpul liber iu
bitorii schiului si săniușului.

sărbătorească 
întrecerile la 
de ofițeri ,.Ni- 
unde s-ău or- 

între- 
de

pe 
taschet.

Bunea, 
specia-

aș- 
de 

din 
Milcovu 
Tulnic), 

Cu alte 
Vrancea

pre-factorii responsabili s-au' 
ocupat de amenajarea pîrtiilor 
Si sporirea dotărilor. Pînă a- 
tunci însă ar fi trebuit ca Pa
tinoarul artificial al Tineretu
lui, din oraș, să satisfacă mă
car o parte din numeroasele 
solicitări ale iubitorilor spor
tului 
dar 
fără 
elevi

Ar fi trebuit, 
dimineață, (a-

hibernal.
duminică __

erau —8 grade), numeroși 
și alti tineri l-au 

închis. Cauza ? 
furtun pentru 
fapt, e vorba de o crasă 
de spirit gospodăresc.

Lipsea 
stropit 1

găsit 
un.„ 

De 
lipsă

întreceri cu caracter de selecție
Etapa de iarnă a „Daciadei" 

a demarat în județul Bihor 
sub semnul unor preocupări 
deosebite în unele asociații 
sportive cu tradiție în activi
tatea sportivă de masă cum 
sînt Olimpia, Voința, Rapid și 
Spartac din Oradea. Metalul 
din Salonta, Bihorul și Unirea 
Tricolor din Beiuș. De p. 
la Olimpia Oradea au îost 
ganizate primele întreceri 
șah și popice, pe ateliere 
producție, la care participă 
crătorii întreprinderii de 
căltăminte „Solidaritatea", 
asemenea, la sălile de șah si 
tenis, de masă de la Voința, 
sîmbătă și duminică, a fost 
activitate non-stop lucrătorii

pildă, 
,i or- 

de 
de 

lu- 
în- 
De

din cele 11 cooperative 
șugăresti intreeîndu-se 
drul „Cupei de iarnă" 
care s-a urmărit depistarea u- 
nor tinere elemente talentate 
în aceste sporturi. S-au re
marcat cu acest prilej : E. ni
sei, I. Pintea (Electrometal). 
Otilia Bodor, T. Buștea, A. 
Albert (U.J.C.M.). I. Hodut, 
Gh. Cristea (Cootex). L. Gallo 
Z. Orsi (Tricotextil). la șah.

La rindul ei. comisia jude
țeană de tenis de masă a luat 
hotărirea ca întrecerile de te
nis de masă din această 
rioadă să se organizeze în S 
centre (Sala sporturilor, 
Etemit, Sala grupului 
nr. 12), și să aită un mai pro-

mește- 
în ca

prin

pe-

Sala 
școlar

nunțat ca: 
rîndul tini

5 0C
IN |

O largS 
— între c 
fotbal 
Prilej 
pei de> 
s-au desf; 
cu pârtiei 
de elevi, 
tari. în i 
la primei 
drul noii 
remarcat
3. 6. 8. 
de mated 
si clubul I 
acest prii 
campionat 
lare de fl 
școli gen 
de handbl 
fete și bl 
8 echipe I 
(4 echipei 
și cel dej 
rilor dini 
stituții (■ 
cat o evl 
tivitătii J 
Voința I 
unde cel 
s-au intri 
popice sj 
echipe <3 
tenis de I 
de covoJ
4, 6 și Ci 
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de munci 
poate srl 
ciații. ci 
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Pcntru importanta partidă, de la Bratislara, cu reprezentativa (ciiosiovadcl

| FOTBALIȘTII NOȘTRI CONTINUĂ PREGĂTIRILE IN OLANDA 
I

Reprezentativa ■ de fotbal a I tării noastre se află de dumi
nică în Olanda, unde se pre
gătește cu asiduitate pentru I importanta partidă de Ia 30 
noiembrie, de la Bratislava, cu 
reprezentativa Cehoslovaciei.

IToti cei 19 jucători aflați aici 
sub conducerea antrenorilor 
Mircea Lucescu si Mircea Ră- 

dulescu iau parte zilnic la an- 
Itrenamente. Reamintim că este 

vorba de portarii Lung si Ior- 
dache, fundașii Rednic, 

INegrilă, Al. Nicolae. Iorgu- 
lescu, Ștefănescu, Andone si 
Ungureanu, mijlocașii Țicleanu.

I Augustin, Mulțescu, Boloni, 
Klein, si Hagi, atacantii Geol-

gău, Cămătaru. Gabor si Coraș.
Primul antrenament s-a des

fășurat luni si a durat 100 de 
minute; marți dimineața a avut 
loc încă, un antrenament, pen
tru ca după-amiaza să se dis
pute o partidă-scoală în com
pania formației Puten din a 
doua divizie amatoare a Olan
dei. în prima repriză scorul a 
fost 1—0 in favoarea „tricolo
rilor". care au marcat prin 
Augustin. După pauză- interna
ționalii noștri au marcat de În
că sase ori prin Augustin (2), 
Geolgău, Coraș, Gabor și Un
gureanu. lată formația utilizată 
in ultimele 45 de minute : Ior- 
dacbe — Negrilă, Ștefănescu.

Iorguiescu, Ungureauu — Red
nic. Augustin, Klein, Geolgău — 
Gabor. Coraș.

Și în continuare „tricolorii" 
vor face antrenamente în fie
care zi. Ei dispun de bune 
condiții de lucru și de recupe
rare. Timpul este rece (nu este 
însă zăpadă, dar foarte bun pen
tru fotbal Intensitatea antrena
mentelor va crește în zilele 
următoare. cînd toti jucătorii 
vor fi pe deplin apți și se va 
contura echipa definitivă. Sîm
bătă tricolorii vor susține un 
joc de antrenament cu o echipă 
olandeză divizionară, iar luni 
vor pleca direct la Bratislava.

! un Început promițător LA STEAUA

ILIE BĂLĂCI: „LA BRATISLAVA,
VA FI... PE INIMA MEA"
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Notabilul eveniment din ac
tualul campionat al primei di
vizii îl constituie — fapt in
contestable — ascensiunea for
mației Steaua, lider cu un a- 
vans de trei puncte in clasa
ment după 13 etape. Cronicile, 
comentariile au semnalat si. 
apoi, au subliniat frumosul 
parcurs al fotbaliștilor mare
lui club bucurestean. A venit 
momentul — credem noi — să 
vă prezentăm, direct de la 
sursă, prin opiniile conducerii 
secției de fotbal si ale tehni
cienilor. ..cazul Steaua". Mi
cul nostru popas la stadionul 
din Bd. Ghencea nu reprezintă 
în nici iiu caz o completă în
fățișare a situației echipei, a 
întregului proces de pregătire 
si de sus'inere a campionatu
lui. El se vrea doar un început 
de lămurire pentru marele pu
blic. asupra a ceea ce s-a 
făcut si mai cu seamă asupra 
a ceea ce urmează să se facă 
in această secție, in acest club 
Să vedem deci, ce spun cîtiva 
dintre factorii direct responsa
bili ai secției de fotbal Steaua.

L-am ascultat, mai întîi. pe 
Em. Jenei, antrenorul princi
pal: „Ne străduim cu toții. ju
cători. amrenori. conducere, să 
readucem Steaua în vîrful pi
ramidei. acolo unde ea a fost 
adeseori. Cre-1 că prima noas
tră reuoită cu efecte directe 
asupra desfășurării întregii ac
tivități. se numește crearea 
unei pozitive atmosfere de lu
cru. Să ne gîndim că reali
zarea unei asemenea ambiante 
n-a consti’.jit o operație prea 
ușoară. întregul nostru colec
tiv cupraiica la începutul se
zonului. nulii oameni noi. în 
toate sectoarele. S-a ajuns. In
să. repede la un numitor co
mun. Donița de a reuși ne-a 
unit. Construcția noii echipe a 
început, deci, prin asigurarea 
acestei omogenități sufletești 
indispensabile Cred că alcătu
irea programului de instruire 
si a miilonceljr de lucru au 
fost poți ivite. Mă eîndesc că 
— deocamdată — realitatea, 
lupta spo’tlvă le-au verificat. 
Vreau să subliniez insă cu 
toată tăria că ne aflăm abia 
la înceoutu' drumului. Că fie
care dintre jucători mai are 
mult de muncit spre a atinge 
nivelul pretins de marea per
formantă. Implicit, deci, echi
pa. Trebuie să rămînem me
reu lucizi si să nu ne lăsăm 
înșelați de primele succese. Se 
vede că formația noastră a 
realizat unii pași în direcția 
practicării jocului modern Dar 
cât mai avem de muncit sl de 
invătat oină cînd vom putea 
vorbi de atingerea adevăratului 
nivel al performantei interna
ționale!" V. Stănculcscu. an
trenorul secund, prezintă sin-

tetic o rodosul de formare a 
actualei echipe: .Realizările de 
Dină acum sînt rezultanta uni
rii tortelor conducerea tehni
că. lotul de jucători, condițiile 
de pregătire si. nermanent. eri
ja. spriiirvl Ministerului Apă
rării Naționale. Ca mijloace 
specifice utilizai e de noi as 
nota: studierea permanentă- a 
adversarii ),-, documentarea pri
vind principiile jocului modem, 
strategia de atacare a fiecărui 
meci în parte Accentuez si eu 
că ne aflâ.n la înceout de 
drum, că avem doar unele în
curajatoare rezultate, dar că 
desăvîrsireo întregii construcții 
pe care ne-am Dronus-o pre
supune încă timp si. mai ales, 
multă muncă"

Col. N. Popescu, din condu
cerea secției, un statornic ac
tivist al clubului sublinia că 
.unul dintre factorii reușitelor 
de bînă acum îl reprez’niă 
decizia lj care antrenorii si 
tucătorh s-au angaiat. seriozi
tatea dovedită de ei. Spriiinul 
departamentului s-a manifes
tat permanent, fără rezerve. 
Telul nostro este ca echipa 
Steaua să intre cu adevărat în 
plutonul celor mai valoroase 
formații românești". Col. C. 
Brancu. secretarul Comitetului 
de partid al clubului Steaua 
accentua griia pentru latura 
educativă; „Ne-am preocupat 
mereu ca grupul de tineri ju
cători. In majoritate, să do
bândească valențe noi si pe 
plan moroi etic. Toți sint 
mîndri că îmbraci tricourile

unui club de renume. Au de
monstrat prin munca si atitu
dinea lor că doresc să fie e- 
xemple. Ca sportivi și ca ce
tățeni".

Să ascultăm cîteva ainduri 
ale unui vechi si experimentat 
tehnician al fotbalului nostru. 
Gh. Popescu: ..Ca unul care 
sînt lega* de ani si ani de 
clubul Steaua, doresc ca el să 
reocupe ocul cuvenit — frun
taș — în ierarhia fotbalistică a 
tării. Mjdul cum se muncește 
îmi dă ndrentătite speranțe că 
vom realiza un asemenea dezi
derat".

Ion Alc.xandrescn. vicepre
ședinte al clubului: ..Putem
spune acum că dispunem de 
un lot mogen. aproape com
plet. că se lucrează într-un 
spirit de colaborare că avem 
condiții ex'.en ticnele de pregă
tire si mai cu seamă, că ne 
așteaptă încă mult.j si grele 
probe Dfnă să vorbim de atin
gerea marii trepte x perfor
mantei. Fiindcă aceasta este 
dorința noastră. Ca echipă, 
vrem să reintrăm în marile 
competiții europene. Totodată 
ne simțim datori să dăm lotu
rilor reprezentative cit mai 
multi internaționali valoroși".

Am găsit, deci, la Șleau* o 
atmosferă lucidă, realistă, con
știința că reușitele de oină 
acum reprezin'ă doar inceputuL 
Ni se paie ccl mai prețios ar
gument pentru continuarea as
censiunii.

Eftimie IONESCU

...PeriOdCiă de întrerupere 
competiliuri liă. Cu toate aces
tea, foibuiul nu este in va
canță. Univcrriiitaa Craiova, 
de pildă pregătește ascensiu
nea sp.v piscurile clasamentu
lui, echipa noastră națională 
prepară, așa cum se știe, im
portantul ..moment Bratislava". 
Și in aCc.t timp, unul din 
oamenii bază ai fiecăreia 
dintre cele două echipe po
menite mai sus, craioveanul 
Ilie Bălăci, cel mai bun fot
balist al anil-T ’Bl și *82, este, 
prin forța lucrurilor, departe 
de viața arenei, ci suferind de 
curînd o intervenție chirurgi
cală. îl riiutâm pentru unele 
amănunte, dorite desigur de 
iubitorii de fotbal. și-l găsim, 
nici că se putea altfel, foarte 
repede.

— Cum a decurs operația,
niuță?

— Excelent. Din -fericire 
pentru mine, n-a fost vorba 
de elongatie de ligamente —

— N-o să ne spui că n-a a- 
fectat-o ab-ciiLi iui. . ilie Bă
lăci. ca și — in citeva iocuri 
— a aiim coechipieri titulari...

— Doar intr-o oarecare mă
sură. Nu vedeți că pepiniera 
noastră scoate in serie, tineri 
jucători talentat i*

— Se apropie. meciul cu Ce
hoslovacia Ce sentimente ’e 
încearcă ?

— Nu știu cum voi putea 
rezista, cu temperamentul meu 
90 de minute în fala televizo
rului. Vii ri un meci „care pe 
care", daci extrem de greu. 
Dar cars din'rj ele mă refer 
la jocurile noastre din aceste 
preliminarii a fost mai ușor? 
Nici măcar acelea cu Cipru.

— Pe cine-1 vezi in ...rolul 
lui Bălăci" pentru această di
ficilă partidă?

— Im. este grea si aleg 3 
va face Mircea Lucescu am 
încredere în el, ca, dealtfel. și 
in jucătorii care vor intra în 
teren, v’.i fi simt eu așa. un 
rezultat pe inima mea.. _

La revedere, Ilie, în primă
vară, în prima etapă a returu
lui...

Gheorghe NICOLAESCU

„ttASAFttNTEL ADEfĂRBLUI'*

DE LA + î IA - î
După consumarea a 13 etape, 

configurația „clasamentului ade
vărului" este următoarea (între

POSIBILITĂȚI
MULTIPLE DE 
NOI ȘI MARI 
SUCCESE!
In cadrul a 7 ex
trageri cu un to
tal de 66 numere, 
ORICINE JOACĂ 
POATE OBȚINE :
• autoturisme 
„Dacia 1300“
• mari sume de 
bani
• excursii peste 
hotare
BILETELE DE 25 
LEI VARIANTA 
AU DREPT DE 
CIȘTIGURI LA 
TOATE - EXTRA
GERILE !

Consultați pros
pectul și jucați 
din limn numerele 
prelerate '.

DIVIZIA „A“ SUB
La Întreruperea Diviziei „A“ vă 

propunem o trecere in revistă 
a principalelor aspecte de ordin 
statistic desprinse din desfășura
rea celor 13 etape disputate pînă 
în prezent.

O In cele 114 meciuri s-au mar
cat 264 de goluri; cele mal mul
te s-au înregistrat in etapa a 
12-a: 29, la polul opus aTlîndu-se 
prima etapă, cu numai 14 goluri. 
Raportul gazde-oaspeți este net 
favorabil primilor cu 186—78. în
grijorătoare apare insă media 
golurilor pe meci, ea fiind de 
2,31, medie inferioară ultimelor 
cinci ediții de campionat.
• Raportul punctelor puse în 

joc in cele 114 partide disputate 
este favorabil echipelor care au 
jucat pe teren propriu: 165—62. 
în 69 de meciuri victoria a re
venit gazdelor, 28 s-au încheiat 
la egalitate, Iar in 17 au ciș- 
tigat oaspeții. De remarcat recol
ta echipelor vizitatoare care In 
etapa a 4-a au acumulat 11 punc
te (4 victorii șl î rezultate de 
egalitate). In antiteză, un singur 
punct obținut în etapa a 10-a.
• în 13 etape am consemnat 

înscrierea a 3 autogoluri, două 
fiind opera jucătorilor ttrgoviș-

LUPA STATISTICII
tenl Niculescu șl Dumitrescu. De 
două autogoluri au beneficiat dl- 
namoviștli.
• Cele 18 divizionare .-A- *u 

utilizat pînă ta prezent 348 de 
Jucători, dar pe teren au intrat 
339 pentru că Biro I a jucat la 
două echipe, A.S.A. Tg. Mureș și 
Politehnica Iași. Cel mal mulți 
Jucători a folosit Petrolul: 22, In 
timp ce F.C. Argeș nu a contat 
decit pe aportul a 16 Jucători.
• La partidele celor 13 etape 

au asistat 1 363 589 de spectatori; 
cel mai mulți s-au înregistrat in 
etapa a 4-a: 166 000, in timp ce 
ta etapa a 12-a doar 60 000.

diagnostic care, dacă s-ar fi 
confirmat. ar fi însemnat un 
prematur adio spui fotbclului 
—, ci de un menise, rezolvat 
eu succes de mina sigură a 
doctorului Constantin Radu, a- 
cest mare suporter al Univer
sității Craiovc. căruia pentru 
tot ceea ce a făcut pentru mi
ne, ii mulțumesc si prin in
termediul ziarului „Sportul*.

— Cînd te vom revedea pe 
gazon?

— In mod cert in primi eta
pă a returului. Semnele sint 
de pe acum îmbucurătoare. Mă 
sprijin țări probleme pe pi
ciorul operat, am început tra
tamentul de recuperare.

— Cura comentezi „revenirea" 
echipei tale?

— Na e vorba. după părerea 
mea, de o revenire. Ea joacă 
normal. Fărt „accidentul", de 
acasă, cu Politehnica lași s» 
eu punctu’ pierdut, in condi
țiile cunoscute, la București, 
cu Sportul studențesc, noi am 
fi fost sus încă de pe acum.

paranteze — diferența de golave-
raj):

1. Steaua 4-7
2. Univ. Craiova +4 (+11)
3. Dinamo +4 (+10)
4. Sportul stud. +4 (+ 9)
5. Politehnica Iași +4 (+ 2)
6. F.C. Bihor +3
7. S.C. Bacău 1 +2
8. F.C. Olt +1

9-10. F.C. Baia Mare 0 (- 2)
Jiul 9 (— 2)

11. A.S.A. Tg. Mureș —1 (— 3)
12. F.C. Argeș —1 (- 4)
13. Chimia -1 (- 6)
14. Rapid —2
15. Corvinul —3

16-17. C.S. Tîrgoviște —7 (—10)
Dunărea C.S.U. —7 (—10)

18. Petrolul —7 (-131
Deci, în acest clasament, cele 

18 divizionare „A- sînt eșalonate 
pe distanța a nu mal puțin de
14 puncte, de la +7 la —1. Se 
remarcă desprinderea liderului — 
Steaua, la trei puncte față de ur
măritoare, precum șl răminerea 
ta urmă a celor trei echipe afla
te in prezent pe poziții retrogra- 
dante, C.S. Tirgovlște, Dunărea 
C.S.U. Galați și Petrolul. Rele
vante pozițiile fruntașe ocupate 
de Politehnica Iași și F.C. Bihor, 
de fapt, performerele celor 13 e- 
tape disputate. în contrast, locul
15 al echipei Corvinul și al 12-lea 
pe care se află F.C. Argeș, anul 
trecut fruntașe ale Diviziei „A*.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI 

DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „B"

Z7 NOIEMBRIE'83
TRAGERE EXCEPȚIONALA

• TRAGEREA LA SORTI A 
„16“-milor „CUPEI ROMÂNIEI». 
Luni 28 noiembrie, la sediul FJR. 
Fotbal, va avea loc tragerea la 
sorți a 16-imilor „Cupei Româ
niei-, fază in care vor intra ta 
competiție și divizionarele ,,A”. 
Meciurile acestei faze se vor 
desfășura în ziua de miercuri 1 
decembrie, de la ora 13.
• CURS DE PERFECȚIONARE 

PENTRU MEDICII DIVIZIONA
RELOR „A“ ȘI „B«. F.R. Fot
bal —. Comisia medicală — va 
organiza ta perioada 12—17 de
cembrie a.c. un curs de perfec
ționare pentru medicii divizio
narelor „A" șl „B“. Prezentarea 
la curs se va face în ziua de 12 
decembrie, ora 9, la Centrul de 
medicină sportivă din Capitală, 
Bd. Muncii 37—39.

Seria 1 : Dunărea Călărași — 
Unirea Slobozia : V. Măndescu 
(București), Ceahlăul P. Neamț— 
CJS.M. Suceavă : R. Petrescu 
(Brașov), Gloria Bistrița — C. S. 
Botoșani : M. Stănescu (Iași), 
Prahova Ploiești — Partizanul 
Bacău : S. Rotărăscu (Iași), 
F.C.M. Progresul Brăila — Chi
mia Fălticeni : J. Grama (Bucu
rești), Metalul Plopeni — Olimpia 
Rm. Sărat : D. Bueiuman (Timi
șoara). fJC. Constanța — C.S.M. 
Borzești : S. Necșulescu (Tlrgo- 
vlște). Unirea Dinamo Focșani — 
Delta Tulcea : I. Tărcan (Re
ghin), Oțelul Galați — Gloria 
Buzău : D. Petrescu (București).

SERIA A n-a : Nitramonia Fă
găraș — Unirea Alexandria : A. 
Gheorghe (P. Neamț), Progresul 
Vulcan București — Metalul Plo
penl : M. Stoenescu (București), 
I.P. Aluminiu Slatina — F.C.M. 
Brașov : O. Streng (Oradea), 
Carpați Mirșa — Rova Roșiori : 
M. Axente (Arad), Automatica 
București — Dinamo Victoria 
București : M. Niculescu (Bucu

rești), Constructorul T.C.I. Craio
va — Chimia Tr. Măgurele : I. 
Igna (Timișoara), Șoimi 1PA Si
biu — Avîntul Reghin : N. Rai- 
nea (Bârlad), I.M.A.S.A., Sf. 
Gheorghe — Autobuzul Bucu
rești : V. Antohi (Iași), Gaz me
tan Mediaș — Chimica Urnă veni: 
D. Ciolan (Pitești).

SERIA A IlI-a : Minerul Me
tru — Someșul Satu Mare : I. 
Velea (Craiova), Aurul Brad — 
C.F.R. Timisoara : R. Mâței 
(București), U. T. Arad — Meta
lurgistul Cugir : N. Voinea
(București), Armătura Zalău — 
Minerul Cavnic : S. Pantelimo- 
nescu (Boldești-Scăeni), Olim
pia Satu Mare — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca : N. Dlnescu (Rm. 
Vîlcea), Gloria Reșița — Mine
rul Lupeni : M. Constantinescu 
(București), Ind. sînmei C. Tur- 
zli — Rapid Arad : Cr. Teodo- 
rescu (Buzău), Politehnica Ti
mișoara — C.F.R. Victoria Ca
ransebeș : Fl Popescu (PloteSti), 
„U“ Cluj-Napoca — C.SJM. Re
șița : I. Crăciunescu ®rn. Vîlcea).

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE — sîmbătă 26 noiembrie

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPOR1 INTORMEAlA
O NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
23 NOIEMBRIE 1983. Extragerea 
I: 41 26 6 2 43 9; extragerea a 
II-a : 19 40 27 17 13 29. FOND TO
TAL DE CIȘTIGURI : 1.063.470 lei, 
din care 220.293 lei, report la 
cat. 1.

o CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 13 NOIEMBRIE 1983. FAZA 
I: Cat. 1: 1 variantă 100% — 
Autoturism Dacia 1300 șl 6 va
riante 25% a 17.500 lei; cat. 2: 
8 variante 25% a 7.253 lei; cat. 3: 
5 variante 103% a 5.803 lei sau 
la alegere o excursie de 1 loc ta 
U.R.S.S. sau R.P. Bulgaria șl di
ferența în numerar șl 29 variante 
25% a 1.451 lei; cat. 4 : 52,25 va

riante a 1.111 lei; cat. 5: 101,25 
variante a 573 lei; cat. 6: 577,50 
variante a 100 lei; cat. 7: 8.331 
variante a 40 lei. FAZA a n-a: 
Cat, A : 1 variantă 100% — Autotu
rism Dacia 1300; cat. B: 1 va
riantă 100% a 21.243 lei sau la a- 
legere o excursie de 2 locuri în 
U.R.S.S. sau R.P. Bulgaria și di
ferența in numerar și 1 varian
tă 25% a 5.312 lei; cat. C: 9,50 
variante a 2.796 lei; cat. D: 55 
variante a 483 lei; cat. E: 100,75 
variante a 244 lei; cat. F: 3.948 
variante a 40 iei. Autoturismele 
Dacia 1300, au revenit partici- 
panțllor: Constantin Berciu din 
Chiojdeanca, județul Prahova (la 
cat. 1) șl Constantin Dușmănescu 
din Alba Iulia (la cat. A).

• PRONOSTICURI... La con
cursul Pronosport din 19 octom
brie a.c., participantul Florin 
Scorțaru din Gura Humorului a 
obținut un autoturism „Dacia 
1300“ la categoria I și o suită de 
cîștlgurl în bani la celelalte ca
tegorii, pe un buletin achitat 25 
la sută. Iată pronosticurile lui 
pentru concursul de la sfirșitul 
acestei săptămîni: I. Aseoli — 
Genoa 1; II. Fiorentina — Juven
tus 1, X; HI. Inter — Roma X,2; 
IV. Lazio — Catania 1; V. Na
poli Milan 1; VL Sampdoria 
— Udinese 1,X,2; VII. Torino — 
Pisa 1; VIII. Verona — Avellino 
1; IX. Catanzaro — Cremonese 
1,X; X. Monza — Varese 1; XI. 
Aluminiu — F.C.M. Bv. 1,X; XII. 
„U“ Cluj-N. — C.S.M. Reșița 1.



„TROHtll NKM“ IA HANDBAL MASCULIN
O i.i primul meci, RD. Germană - România 21-18 -® Echipa noastră

intilnește astăzi selecționata Cubei
PECS, 23 (prin telefon). Ia Sala 

sporturilor din localitate a în
ceput competiția internațională 
de handbal masculin „Trofeul Un* 
garia“. In prima partidă, selec
ționata Bulgariei a întrecut-o pe 
c-ea a Cubei cu 30—24 (18—10).
meciul al doilea a opus echipei 
României formația R.D. Germane. 
La capătul unei întîlnlrl în care 
iran d bal iști! noștri au evoluat
mult sub nivelul lor, victoria a 
revenit echipei R.D.G. cu 21—lt 
(11—7). Modificările aduse echi
pei (impuse de accidentări șl de 
necesitatea testării unor jucători) 
au dereglat mecanismul eL In 
Ciuda faptului că Buligan a apă
rat în general bine (deși nu con
stant). formația noastră s-a apă
rat slab, fără mobilitate șl a ata
cat lent, defectuos. Nu au fost 
marcați cu hotărîre cel doi rea- 
lizatori al adversarului. Wahj șl 
Rothe. Golurile echipei noastre

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
• Un turneu Internațional de 

hochei pe gheață va avea loc. 
Intre 15 șl 1» decembrie, la Sa
rajevo. Vor lua parte reprezen
tativele Elveției, Poloniei, R-S.F-S. 
Ruse și Iugoslaviei. CompetlțJa 
reprezintă o verificare complexă 
a instalațiilor patinoarului artifi
cial „Skenderija*, gazdă a ho
cheiului la J.O. de anul viilor.
• Sezonul Internațional de feti 

s-a deschis cu o probă feminină 
de slalom uriaș desfășurată pe 
pirita de la Bormîo (Italia) șl 
ciștigaiă de sportiva franceză Fa- 
bienne Serrat, cu timpul de

stop-cadru DILIANA GHEORGHIEVA
Surprinzător la prima ve

dere, succesul Dilianei 
Gbeorghieva la cea de a 
11-a ediție a Campionatelor 
mondiale de gimnastică rit
mică. de Ia Strasbourg, pare 
să confirme o „regulă* în
cetățenită in această disci
plină, in Bulgaria, de vre
me ce victoria Ia individual 
compus a revcn’t in 1963
unei debutante. Ia lei ca 
acum doi ani. cind _ la
„mondialele* de la Mua- 
chea, a triumfat tot o de
butantă in mare arenă in
ternațională. Anelia Raien- 
kovau E adevărat, Dtliana 
este campioană absolută a 
Bulgariei pe 1383, dar ia re
uniunile internaționale pre
mergătoare „mondialelor* ea 
s-a „văzut* mal puțin. La 
campionatele balcanice din 
acest an. de pildă, s-a si
tuat pe locul 3 la individual 
compus și pe locul 2 la 
minge, cerc și panglică.

Născută la Padzargik. la 
19 februarie 1955. Diliana 
Gbeorghieva • început să

LAUSANNE. Sub îngrijirea 
Comitetului Iruematxoai Oacn- 
px. a apărut recent un album 
de artă conținînd reproduceri 
«far. opera unor mari artiști 
plastici care au contribuit ta 
popularizarea Jocurilor CH.mp:- 
ce de vară și de iarnă. Albu
mul rețroduze afișe A-
Auguste Matisse, pentru J.O. 
de iarnă de ia Chamonix — 
1924, Oscar Kosehka, autor «i 
afișelor pentru Olimpiadele de 
la Innsbruck și Muochen. Ser
ge Poliakoff. Robert Whitaey, 
David Hockney, Roy Lichtens
tein. Robert Rauschenberg. Al
bumul cuprinde, de asemenea, 
reproducerea unor afișe reali
zate de iugoslavul Is mar Mu- 
jezimorid, de la Academia de 
arte din Sarajevo. pentru 
„Olimpiada Albă* din februa
rie 1984.

In această lucrare sir.t in
cluse si afișe realizate cu pri
lejul anumitor aniversări si e- 
venimente olimpice, al unor 
mari competiții sportive, cum 
a fost, de exemplu, Campiona
tul mondial de fotbal din Spa
nia. ilustrat de pictorul spa
niol Juan Miro.

LOS ANGELES. Comitetul 
director al Federate! internațio
nale de tenis a făcut cunoscu
te amănuntele privind organi
zarea turneului demonstrativ 
din cadrul J.O. de vară de 
anul viitor. Se vor disputa nu
mai partide de simplu, fete și 
băieți, la care vor putea lua 
parte tineri sub 20 de ani. 

au fost înscrise de Berbece 7 (4 
din 7 m ; a ratat două aruncări), 
Covaciu 5, Oprea 2, M. Voinea 2 
(unul din 7 m ; a ratat o arun
care), Fdlker 1 șl Bedivan 1.

în al treilea meci, Ungaria — 
Polonia 24—11 (13—10).

In continuarea turneului, repre
zentativa noastră joacă joi (nr. 
astăzi) cu selecționata Cubei.
• La Basel a avut loc ieri tra

gerea la sorți a sferturilor de fi
nale tn competițiile europene in- 
ter-cluburl ia handbal. In „Cupa 
Federației*, la fete. Chimistul 
Rm. VUcea va kitflnl echipa is
landeză H.V. Enzlco Swift. Mtelul 
tur va avea loc Intre 1 îl I Ia
nuarie la Rm. VCcea.

. Programul celorlalte partid t : 
Lokomotiv Mostar — Iskra Parti- 
zanske (Cehoslovacia) ; V.F.L 
Oldenburg (R.F. Germania) — 
Baekkelagets Oslo ; Asu Lyo» — 
Bekescsaba Hore Spartacus.

2 3SJ*. Pe locurile următoare s-aa 
clasat Blanca Fernandez Ochoa 
(Spania) — 2:3f.sa șl Ertka Bea 
(Elveție) - 13S.K.
• ta M șl Ti noiembrie, ta 

Kzrl-Marx-Szadt va avea toc ta- 
uhtarea de petiaaj viteză dintre 
reprezentativele BJD. Germane șl 
Unluati Sovietice, la care vor fi 
presecțl cri mal rajore* vtte- 
riști din krma, In frunte ea 
campioana oiupplcă Natalia Pe- 
tmșeva care • va IntEnl pe re- 
d utabfia patinatoare Andrea 

practice gimnastica in 1974. 
Este In prezent membră a 
clubului Levski — Spartak 
din Sofia, avlnd-o ea an- 
trenoar» pe renumita gim
nastă bulgară Neșka Bobe- 
va. Studentă tn anul I la 
Institutul de cultură fizică 
„Gbeorghi Dimitrov*, pa
sionată de coregrafie, Di- 
liana a avut In ultimul se
zon evoluții aplaudate în 
Japonia. K D. Germană, 
Ungaria și Franța.

La Campionatele mon
diale dta la Strasbourg Di- 
Iiana Gbeorghieva a riști- 
gat titlul absolut, primind 
note foarte marl : H la 
mărind. 9JS la minge, IJC 
la panglică și S.90 la cere, 
tn finalele pe obiecte ea a 
cucerit alte două medalii 
de aur Ga măciuci șl pan
glică), fiind notată cu II 
Ia trei exerciții : măciuci, 
pzr.glică și mir.ge. aprecieri 
grăitoare tn ce privește mă
iestria atinsă de această ex
celentă reprezentantă a gim
nasticii ritmice bulgare.

Vor fi setecțxoaU 20 de ju- 
căacrt ttasra oa propuși de fe- 
terapae nabooaâa. opt vor C 
desemnați de Federația inter- 
aațtonală pe baza dasamentu- 
hM mondial al iutiorOor din 
1983. iar patru vor fi desem
nați de federația americană.

NEW YORK. La .Central 
Park* a avut loc. zilele trecu
ta, o cursă de 5000 m la care 
au luat parte câteva sute de 
eostoorenM- A fost o cursă re
zervai! debutanțikr. urmărită 
cn toarte muH interes, deoare
ce primii 12 ciasați au fost ee- 
lecționați. in mod automat ca 
purtători ai torței olimpice 
care, anul viitor, va străbate 
teritoriul Statelor Unite, de la 
coasta de Est. de la Atlantic, 
pină la cea de Vest, la Paci
fic.

GAELLIVARE, După un sta
giu de pregătire, de două săp- 
tămini. la Schnalstal. tn Italia, 
lotul de schiori alpini al Sue
diei. sub conducerea antreno
rului francez Jean-Pierre Cha- 
lellard, șl-a mutat „tabăra* la 
GaelUvane, In Laponia. Schiorii 
suedezi se pregătesc asiduu 
pentru starturile viitorului se
zon competițional dominat de 
Jocurile Olimpice de la Sara
jevo. Ingemar Stenmark, marea 
vedetă a schiului suedez, nu 
va fi prezent la întrecerile o- 
limpice. în schimb va lua par
te la cele mai multe concursuri 
ale „Cupei mondiale 1983-84“. I

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ

® Cea de a doua semifinală 
din cadrul turneului candida
telor la utilii mondial de sah, 
opunînd pe marii maestri Va
sili Smislov (U.R.S.S.) si ZoI- 
tan Ribli (Ungaria), a început 
mart! duuâ amiază la Londra, 
în sala de festivități de la 
Great Eastern Hotel. aceeași 
care găzduiește si meciul V. 
Korcinoi — G. Kasparov. în 
această primă partidă, fostul 
campion al lumii a avut albe
le șl — 4 sa cum relatează a- 
eentlile de preiă — a mani
festat „a deosebită «igorzntă 
in ioc. dom.mod pe tinărul său 
adversar". Intr-adevăr. Ribli 
teu 30 de aai mai tinăr) a avut 
dificultăți in special in consu
mul de timo. avind Înaintea 
controlului un singur minut 
pentru zi:imcle 5 mutări. Par
tida i-a Întrerupt totuși, cu 
egalitate materială De tablă, 
dar SmLlov Distrează un no
tabil avana) pozițional.

• Ia ^urneai Internat onil 
de la Jakirtx după șapte run
de. conduc J. Timmxo (Olan
da) li L Linbojeviel (Iugosla
via). cu cite S.3 o. urmați de 
A. IusupuT (U R.S.S.) 5 o. Re
zultate: Timman — 1-obran
1—0. Llujr.jevici — llulak 1—0, 
Iusupov — Henley remiză

TELEX • TELEX O TELEX • TELEX

(37—23), 
(35—25).

La
Brookes 

• Cam- 
n: asm tier 

toss rtstl-

Sibson, 
Louie 

______ pro- 
casegoriet mijlocia.

.MOTOCICZUSM fi Haakan carl- 
qrist, campion mondial de mo- 
tocros la clasa 5M cmc, a tost 

în
FOTBAL MERIDIANE

• In prima manșă a Sapez- 
cupd europeae. Hamburger S-V„ 
cl^gătoarea C£L. a termtoat 
la egairtate. pe teren propria. 
(9—9) eta r.C. Aberdeen, trvto- 
gătoare In finala ultimei ediții a 
Cupei capelor. La med au asia- 
mt U IM de spectator*.. Returol 
acesatta joe va avea toc ta M de
cembrie, la Aberdeen.
• fa meci amical, la Morelia 

(Mexic), reprezentativa Suediei a 
rost învinsă de selecționata Mexi
cului eu î—9. Au înscris D!az 
(min. tJ) și Chavez (mln. 90).

CAMPIONATE

FRANȚA (et. U). Paris St. Ger
main — Rouen 1—0, Brest — 
Lens 1—1, Monaco — Toulouse 
1—3, Metz — Nimes 2—1, St. Eti
enne — Nar.tes 0—0. Auxerre — 
Strasbourg 3—0, Bastia — Bor
deaux 1—3, Rennes — Nancy 2—1, 
Lille — Sochaux 1—2, Toulon — 
Laval 2—1. Pe primele locuri J 
Bordeaux 28 p, Monaco, St. Ger
main șî Nantes, cite 26 p. Pe ul
timele: 19. Metz 13 p, 20. Rennes 
12 p.

K.D. GERMANA (et. 10). Erfurt
— Lokomotive Leipzig 2—1, Aue
— Halle 1—0. Rostock — Dyna
mo Dresda 1—1, Dynamo Berlin
— Union Berlin 4—0, Riesa — 
Magdeburg 1—1, Frankfurt/O. — 
Jena J—0, Chemie Leipzig — F.C. 
Kart-Marx-Stadt 1—3. Pe primele 
tocuri: Dynamo Dresda, Dynamo 
Berlin, Magdeburg cu cite 14 p.

3ELGIA (et. 13). Anderlecht — 
Molenbeek 2—1, Seraing — Ant
werp 3—1, Beveren — Beringen 
4—1, Beerschot — Waregem 0—0, 
Courtrai — Standard Li^ge 2—0. 
Bruges — Malines 4—0, Ll&ge — 
Cercle Bruges 1—1, Lierse — Lo- 
keren 0—0, La Gantoise — Wa- 
terschel 1—3. Pe primele locuri : 
Beveren 22 p, Seraing 19 p, An-

CINE SEAMĂNĂ VÎNT...
Tot mai‘multe sînt in Occident vocile care se ridică, pre

tutindeni, împotriva violentei care bintuie stadioanele, eu 
deosebire cele de fotbal. Numeroasele exemple ale toam
nei — incepind cu celebrul caz Maradona — pun in evi
dentă această tendință periculoasă, care a transformat lupta 
sportivă intr-o înfruntare dincolo de tărimul sportului. Și 
in timp ce crește numărul celor care spun ci „nu ie mai 
poate", ci „trebuie făcut ceva" pentru oprirea escaladei, 
„războiul" se mută de pe gazon in tribune, unde pini mai 
teri obișnuitul duel vocal al galeriilor adverse a lăsat loc 
bătăilor cu pumnii sau. cu cuțitele. Unii „suporteri" en
glezi tint avangarda acestui fenomen care depășește peri
metrul sportului, avind implicații sociale mult mai «dinei. 
Ei și-au trecut in palmarei, la interval de două tipti- 
mini, doud isprăvi de pomină. La Rotterdam, eu prilejul 
meciului Fegenoord — Tottenham, in Cupa U.E.F.A., un 
grup de fans super-excitați ai echipei londoneze au sărit 
la bătaie cu cuțite și bite, trimițind la spital citeva zeci 
de localnici. La meciul Luxemburg — Anglia, din prelimi
nariile campionatului european, n-a fost suficient că Ma
rele Ducat — avizat — a mobilizat importante forțe poliție
nești și armate pentru a avea tub control grupul „susținăto
rilor" insulari. Unii dintre aceștia au devastat pur și 
umplu parcuri și magazine producind pagube tare au ne
cesitat scuze oficiale din partea Iul Foreign Office.

Agresivitatea, violenta, brutalitatea din arenele ți tribu
nele sportului occidental lint oglinda unor aspecte ale mo
dului de viață capitalist. Sportul nu putea scăpa unor ten
dințe sociale generale, tendințe care au transformat, pe 
de-o parte, ideea de luptă sportivă in „luptă pe viață și pe 
moarte" cu mijloace interzise de -egulamentele sportului, 
iar pe de altă parte a făcut din spectator un atentator la 
litera legii. Cultivarea violenței de limbaj și comporta
ment prin canalele mass-mediei iți arată influența nefastă 
in special asupra generației tinere, din care este constituită, 
tn majoritate atit masa de practicanți, cit ți cea de spec
tatori. Chiar și presa sportivă din Occident — aparent neu
tri, ba uneori chiar bine intenționată, eu veleități educa
tive — se înscrie in acest curent general, modificindu-și 
limbajul. Adjectivele ți superlativele adresate campionilor 
s-au schimbat, cuvintele frumoase fiind inlocuite cu cele 
care șochează. O lupți pentru titlul mondial intre doi bo
xeri profesioniști — care se ameninți reciproc și • in
tuită la cintarul oficial — este prezentată ca o înfruntare 
• doud brute, unul eu „mitni da piatră", altul cu „dina
mită îs pumni". Porecla de azi a boxerului nu mai e „Su
gar" (zahăr) ci „Boom-Boom" sau chiar„. „Animal" 1 Vo- 
leul puternic al unui tenisman nu-i caracterizează, jocul 
ofensiv d-i trădează „instinctul ucigaș". Iar o lovitură de 
rachetă. ■■ mai este doar puternici, ci, pur ți simplu, 
devastatoare". Ca ți un finiș al unui atlet...

Concluzia *e este oferită de vechiul proverb : „Cine sea
mănă rint, culege furtuni*. Violența aduce violență I Să 
nu ne mai miri-nu..

Vladimir MORARU

derieebt 11 p. Pe ultimeie: 17. 
Molenbeek 7 p. 18. Beringen 
« P-

AUSTUA (et. 14). Wiener Sport 
Club — Austria Viena 1—1, Rapid
— Admira Wacker 1—1, Sturm 
Graz — Innsbruck 1—1, Neusiedl
— Voeet Linz 9—0. St. Veit — 
Weta 1—1. LASK — Else-stadt 
1—«. Favorit Viena — Grazer 
A.K. 1—I I Pe primele locuri : 
Sturm Graz 23 p, Austria Viena, 
Rapid șl LASK cite 21 p. Pe ul
timele: 14. St Veit II p, IS. Fa
vorit I p, 10. N'eusield o p.

IUGOSLAVIA (et. IS). Skoplje
— Vojvodîna 1—0, Velez — Dina
mo Zagreb I—I, Radnicki Niș — 
Rijeka 3—1, Tuzla — Pristina 3—0, 
Steaua roșie — Ljubljana 2—1, 
Zenica — Vinkovicl 4—2, Osljek
— Sarajevo 1—0, Zeleznicear — 
Titograd 3—2. Pe primele locuri: 
Hajduk 19 p. Zeleznicear șl Ri
jeka cite 18 p. Pe ultimele: 16—17. 
Dinamo Zagreb și Skoplje cite 12 
p, 18. Ljubljana 11 p.

La închiderea ediției

IERI, ÎN „CUPA U. E. F. A."

Aseară, au avut loc meciurile tur din cadrul optimilor de fi
nală ale Cupei U.E.F.A. Iată rezultatele sosite pînă la închiderea 
ediției :

Radnicki Niș 
Sparta Rotterdam 
Austria Viena 
Sturm Graz

— Hajduk Split
— Spartak Moscova
— Internazionale
— Lokomotive Leipzig

Alte amănunte în ziarul de mîine. Returul acestor partide va 
avea loc Ia 7 decembrie.

mele rezultate din grupele pre^ 
lire, inane : R.P. Chineză — Indo
nezia 135—M (78—24), Iran — Pa
kistan 98—68 (39—3S), Hong Kong 
— Maca» L16—50 (37—29), Japo
nia — Singapore 88—52 
Flliplne — Kuweit 78—57

BOX • Englezul Tony 
șalangerul francezului 
AcariCa la titiul european 
fesioalst al _ .„1.1 ______
l-a învins, la Londra, pe portori- 
caznă Manuel Jimenez prin a- 
bandoo dictat de arbitru In re- 
prtza a »-a. Slbson va boxa cu 
Acarlăe pentru titlu în februa
rie. ta Paris.

ales sportivul anului 1983 
Suedia. El suooede în palmares 
tenlsmanulul Mats Wilander.

TENIS » Echipa Suediei, oom- 
pusă din. Mats Wilander, Anders 
Jarryd, Hana Simonsson, Joakim 
Nystrom, Henrik Sundstrom $1 
Stefan Edberg, a sosit la Mel
bourne pentru a pregăti finale 
Cupei Davis pe care o va dis
puta In compania echipei Aus
traliei la zUeie de 28, 27 șl S 
decanbrie.

TENIS DE MASA • La Ostravaj 
în turta doi al Cupel campioni
lor europeni (feminin) : T. J. 
Vltkovlce — B.T.K. Varberg 
(Suedia) S—2.

VOLEI • tn prima zl a cam
pionatelor masculine ale Asiei, 
care se desfășoară în Japonia: 
Japonia — Australia 3—0 (3, 3, 
8) ; R.p. chineză — Kuweit 3—0 
(2, I, I). Taiwan — Indonezia 3—0 
(7, 5, 5) ; Coreea de Sud — Noua 
Zeelandă 3—0 (3, 3, 4), Nepal — 
Hong Kong 3—2 (—17, 8, —11, 6, 
6). Primele două clasate se cali
fică pentru Jocurile Olimpice.

0—2 (0—1)
1— 1 (0—1)
2— 1 (0—0)
2—0 (2—0)

2:3f.sa

