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Pe arena Voința, din Capitalăfrumoasa comportare a boxerilor noștri Juniori

la campionatele mondiale

D*

Foto: Llvlu 
AXENTE —

Focșani

M. FÎNÂȚAN ȘI M. PAIZS - „ARGINT", 
D. RĂCARU .BRONZ"

a

MIKI.OȘ PAIZSMARIAN F1NAȚAN

Miercuri seara, la Santo Do
mingo. in Republica Domini
cană. s-a încheiat cea de a 
doua ediție a Campionatelor 
mondiale de box pentru juni
ori. în reuniunea finală, prin
tre participant! s-au aflat si 
doi boxeri români: Marian Fî
nătan (cat cocos) si Mikloș 
Paizs (grea).

Finala categoriei cocos a fost 
cîstlgată de Jnan Molina (Por
to Rico). care l-a întrecut prin 
abandon In ultimul rund pe 
reprezentantul tării noastre 
Marian Finătan. Adversarul 
sportivului român este un pu
gilist cu lovituri năpraznice, 
care a mai cîștigat înainte de 
limită si alte meciuri la actu
ala ediție a campionatelor 
mondiale. Finătan. aflat la a 
patra 
ceste! 
nu de 
că), a

fru-

CUPA CARPAȚI" 
LA POPICE

partidă din cadrul a- ' 
categorii (a boxat Dină 
mult la categoria mus- 
demonstrat că poate tn-

a cucerit-o demonstrînd 
moașele lui calități.

Celălalt finalist al delegației 
noastre, greul Miklos Paizs. l-a 
tntnnit pe americanul 
Williams, 
trem de 
cu mult 
asistentă, 
frumoasă _ ___ _
care oricare dintre combatanți 
putea cîstiga. Williams a fost 
preferat cu o decizie de 3—2. 
astfel că Paizs a rămas In po
sesia medaliei de argint

Pentru performantele lor. ti
nerii noștri sportivi Marian 
Finătan si Miklos Paizs meri
tă felicitări, ea si Dorin Ră
cani (super-grea), care a cuce
rit medalia de bronz a catego
riei sale. Deci, dintre cei 5 
reprezentanți al tării noaștre. 
3 au urcat Pe treptele podiu
mului de premiere, ceea ce

Arturo 
Meciul lor a fost ex- 
echilibrat si urmărit 

Interes de numeroasa 
După o Întrecere 
si Interesantă. in

Mîine începe în Capitală tra
diționalul turneu internațional 
de popice dotat cu „Cupa Car- 
pați", competiție ajunsă la cea 
de a 17-a ediție. Intrată în 
circuitul marilor întreceri in
ternaționale. „Cupa Carpați* 
s-a bucurat de la început de 
o prezență selectă, an de an 
evoluînd pe arena Voința din 
București sportivi valoroși, 
medaliat! la campionatele mon
diale și în alte întreceri 
anvergură!. La 
prestigiosului 
prezent! popicari, 
ieti, din Austria, 
hoslovacia, R. D. 
goslavia, Polonia, 
firește. România, 
noastră se vor 
tul celor trei 
vidual fete 
rechi mixte 
mă jucători 
ei, cei care 
de ^răsunet, 
componențil 
pioane. Voința Tg. Mureș 
Aurul Baia Mare, cîștigătoare 
ale „Cupei campionilor euro
peni*.

întrecerile „Cupei _____
vor fi precedate de două im
portante întreceri 
„Cupa F.R. Popice* _ 
juniori si seniori <i 
rialul Gheorghe Bălan*

Da o porta și da 
alta a ((leului, 
voleibalistele da 
Io Liceul „Ale
xandru Ioan Cu
za* din Focsani 
(echipament Oe 
culoare închisa) 
ți as la Liceul 
din Panclu. fi
nalistele „Festi

valului-

si

de 
a 
fi 

bă- 
Ce- 
Iu- 

sL 
tara 

star- 
indi- 

pe-

ediția ’83 
turneu vor 

fete șl 
Bulgaria, 
Germană, 
Ungaria

Din 
alinia la 

probe — 
băieți și 
cei mai în for- 
jucătoare. Intre 
obținut succese

si
au
cum sînt. de pildă, 

echipelor cam- 
si

Carpati'

Lnterne : 
. pentru 
„Memo-

celor mai 
sportive 

pe 
fetelor 

tn- 
a confir- 

unii

Intrat tn circuitul 
importante competiții 
de masă din județul de 
Milcov, ^Festivalul 
vrincene", desfășurat sub 
semnele „Daciadei*, 
mat un adevăr pe care 
căutau să-1 pună la Îndoială. 
Șl anume faptul că sportul se 
integrează tot mai convingă
tor tn preocupările cotidiene 
ale tinerelor din această zonă 
a țării.

Am avut 
de-a lungul 
pătoare ln 
cele mai izolate așezări rurale 
ale Vrancei, cele de pe văile 
Zăbalei și Putnei, Sușiței și 
Milcovului, pitite în munți sau 
între liziere de păduri secu-

prilejul să vedem, 
anilor, tinere tnce- 
sport, locuind tn

lare. Iată, acum, la Focșani 
le-am reîntilnit ca sportive au
tentice, învățătoare, educa
toare sau profesoare, concurlnd 
sau însoțind delegații de spor
tive, pledind pentru mișcare, 
pentru sport, pentru sănătate, 
A fost o pledoarie sinceră, în
suflețită, izvorită din însăși e- 
sența acțiunii, ceea ce a sur
prins plăcut pe toată 
pe invitate mai ales, 
alături de fetele, din _______
la actuala ediție a .,Festivalu
lui* au luat parte și altele din 
Tulcea șl Vaslui, din Harghita 
și Galați, din Bacău și Bucu-

lumea, 
fiindcă 

Vrancea

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

De azi pîna duminica, in Sala sporturilor din Dacau

UN ATRACTIV TURNEU INTERNATIONAL
DE HANDBAL FEMININ

Participă reprezentativele Ungariei, Poloniei și României (A și B)
Echipa feminină de handbal 

a României se află tn pragul 
unui nou si dificil examen, de 
care o mai despart doar două

registre rezultate bune. me
dalia de argint pe care (Continuare ta pao a 4-a)

sâptămîni: 
Campionatul 1

participarea la
Mondial (grupa

Selecția tinerilor cu gabarit mare in județul Mure}

ACOLO UNDE AU CRESCUT ATÎJIA SPORTIVI DE VALOARE, 
OAMENII SÎNT CONVINȘI DE UTILITATEA ACȚIUNII

în 
țean 
sport 
terlocutori ne__ „  __
Kosa Geza gi Tiberiu Bidiga. 
președinte și. respectiv, secre
tar. Tema discuției noastre: 
SELECȚIA TINERILOR CU 
GABARIT MARE, acțiune de 
interes național. inițiată de 
către C.N.E.F.S. pentru depis
tarea unor elemente apte pen
tru marea performanță spor
tivă.

De la început trebuie să re
marcăm că discuția noastră, 
fără să fi fost anunțată Io 
prealabil, nu l-a surprins de
loc pe cei doi introducerea 
în temă făcîndu-se rapid și 
la concret, semn că în juris
tul Mureș importanta acțiune 
a fost orivită cu toată1 serio
zitatea. „Ca membra al Bi
roului Comitetului executiv al 
C.N.E.F.SL, ne spunea tovară
șul Kosa. am luat cunoștință 
de această acțiune mai din 
vreme si am acționat înainte 
de a ne sosi adresele sl in
strucțiunile de Ia București, 
încă in ziua de 28 octombrie, 
Biroul executiv al consiliului 
nostru județean a discutat a- 
ceastă problemă si. în cîteva 
zile. 91 de adrese, ea document 
comun al CJ.E.F.S., Comitetu
lui iudețean al U.T.C. si In
spectoratului de invătămint. 
plecau tn tot atîtea comune 
pe adresa primarilor, cu rugă
mintea de a sprijini această

vizită la Consiliul jude- 
pentru educație fizică si 
al județului Mure®. In- 

stnt tovarășii

importantă acțiune. Tot la 28 
octombrie s-a făcut sl Instrui
rea președinților ___
sportive din municipiul 
Mureș. Am făcut operativ son
daje si am constatat că fișele 
au ajuns peste tot.

— Așadar cadrul organiza
tor s-a asigurat Membrii Bi
roului consiliului județean răs
pund de unele orașe din județ 
de duburl și asociații. Care 
stat primele rezultate concrete?

asociațiilor
Tg.

— Pentru a vâ da seama 
mai bine de colaborarea de 
care s-a amintit mai înainte, 
spunea T. Bidiga. zilele trecu
te tovarășul L Anghel, secre
tar al Comitetului județean 
U.T.C., ne anunța ciă în comu
na Valea Largă au fost de
pistați 4 copii cărora li se

„B*)( programat in Polonia, la 
Katowice, intre 7 si 15 decem
brie. Eăcînd parte din grupa

• „A*, alături de reprezentative
le R.D. Germane, Suediei, Spa
niei, Bulgariei si Danemarcei 
(in grupa .B“: Norvegia, Aus
tria, R.F. Germania, Olanda, 
Cehoslovacia si Polonia), echi
pa tării noastre are ca obiectiv 
calificarea la J.O. de anul vi
itor. Trebuie să ve știe că a- 
ceasta este ultima... in cercare 
a celor 12 echipe din țări eu
ropene pentru a se califica la 
Jocurile Olimpice, dar că nu
mai una singură dintre ele — 
evident, cea clasată pe pri
mul loc la C.M. din Polonia 
— va merge la Los Angeles ! 
Ne apare, astfel, cu deosebită 
claritate apriga luptă sporti
vă care se va da la Katowice.

Ultima verificare 
tională internațională 
pel României înaintea 
constituie participarea
neul international de la Bacău.

comoeti- 
a echi- 
C.M. o 
la tur-

Constantin ALEXE Ion GAVRILESCU

(Continuare ln pag. 2-3) (Continuare în pag a 4-a)

REZULTATE BUNE OBȚINUTE
IN R. D. GERMANĂ DE

TINERI ÎNOTĂTORI ROMÂNI
La Magdeburg (R.D. Germa

nă) a avut loc. la sfirșitul săp- 
tăminii trecute, un concurs in
ternational pentru înotători 
născuti în anul 1970 si mal 
tineri. cu participarea unor 
sportivi din Cehoslovacia. Po
lonia. România. Ungaria, pre
cum si din 10 cluburi din 
R.D. Germană. Grupul tineri
lor noștri înotători s-a înapo
iat în tară cu rezultate bune. 
Antrenorul ^lihai Gothe ne-a 

dus ziarul „Volksstimme", 
care apare la Magdeburg. în 
care se scrie, printre altele : 
.ta acest concurs, dominat de 
portivii din R.D. Germană, o 
urpriză plăcută a constituit-o 

echipa română, în special la 
?00 m spate, unde a ocupat 
locurile 1 si 2. Prin îulia Ma- 
teeseu si Adriana Serban*

Dintre cei șapte sportivi din 
tara noastră, patru au urcat 
pe podium. De primul loc cla- 
sindu-se ploiesteanca Inii» 
Mateescu — la 200 m spate, 
cu 2 23.88. a treia, performan
tă a concursului, conform ta
belei internaționale, si băimă- 
reanca Simona Ritii la 800 m 
liber. în 9:23.30. Rezultate bu
ne. egale cu noi recorduri na

(Continuare tn pao a <-'»>

ln sportUfile PE VALEA PRAHOVEI, PERFORMANȚA
de iarnă PIERDE SERIOS DIN ÎNĂLȚIME

ta mod cu totul paradoxal, unul dintre cele mal avantajate ju
dețe din țară tn privința condițiilor naturale, dotărilor șl tradițiilor 
tn aporturile de lamă, județul Prahova, Înregistrează de mal rnulți 
ani un regres considerabil tn disciplinele ghețll și zăpezii, tn clasa
mentul alcătuit de secția de resort a C.N.E.FA., pe baza contribu
țiilor la formarea Ioturilor naționale șl olimpice, prima unitate 
sportivă prahoveană — C.S.O. Sinaia — se află de-abla pe locul 15, 
dintr-un total de fC de secții care punctează (locul 17 Petrolul, 
locurile M>—M Voința Sinaia), iar tn cel >1 județelor montane Pra
hova ocupă locui 4, dar diferența față de Harghita (locul 3) este 
astronomică — IM p —, consfințind astfel o pierdere clară de 
către sportivii prahoveni a trenului performanței la nivel național 
ta disciplinele de Iarnă. Să mal amintim că din oele > sporturi 
de iarnă practicate de-a lungul Văii Prahovei (bob sanie, hochei, 
patinaj viteză, patinaj artistic, schi fond, schi alpin, biatlon șl 
sărituri), doar tn 1 (bob. patinaj viteză șl sanie); ploleștenli șl 
sinălenH stnt prezențl tn loturile naționale și olimpice. Cel mat 
semnificativ dintre fa-otete atestind ieșirea prahovenilor din arta 
performanței este, insă. loeul * din S secții care punctează Ia alcă
tuirea loturilor olimpice de bob, știut fiind eă unica ptrtle din 
țară •• află pe muntele Furnica. Inexplicabilă cunoscătorilor *1

iubitorilor sporturilor de iarnă apare absența oricărui performer 
prahovean din loturile reprezentative de schi alpin, schi fond, 
biatlon șt sărituri, discipline care, ptnă cu cîțiva ani tn urmă, 
constituiau fala unor localități ea Sinaia, Bușteni, Azuga, Comarnic.

sem ALPIN: un deceniu de dispariție aproape totala!
Unicul talent autentic al 

probelor alpine (care rămîne 
insă să confirme, ceea ce nu e 
lucru ușor) ne care prahovenii 
ii pot prezenta la această oră 
este tuniorul C. Benasik: la 
atît se reduce întreaga produc
ție de schiori alpini a ultimi
lor 10 ani. De acord că sînt 
greutăți: cheltuielile necesare 
pregătirii unui Hnăr schior cu 
mijloacele de urcare depășesc

uneori posibilitățile secțiilor; 
schiurile se situează. în mare 
măsură sub standardul calita
tiv normal: bugetul de timp al 
elevilor-performeri este mic. 
Dar. acest handicap se află si 
tn fata harghitenilor a suce
venilor si a brașovenilor care

Radu T1MOFTE

(Continuare ta pag. 2-3)



La I. T.H.R. București, în cadrul ,,Daciadei“ Divizia „A” de baschet feminin CUPA ROMÂNIEI '
Kg „OAMENH TIIIIMIUI" St AflÂ MERHJ
W Șl ÎN PlilM-FIM ÎNIIIlCflIIlOH SPORIM

Am urmărit, de o bună bu
cată de vreme, cu bloc-note- 
sul in mină, o seamă de ac
țiuni sportive de masă organi
zate sub genericul ..Daciadei" 
de marea asociație soortivă 
Spartac din Capitală, acțiuni 
cu mare audientă la miile de 
tineri si mai puțin țineți iu
bitori al exercițiului fizic din 
domeniul circulației mărfurilor 
— importantă ramură a servi
ciilor Dentru populație. Și a- 
proape de fiecare dată am au
zit remarci privitoare la pro
tagoniștii întrecerilor: „Sini
băieții le la I.T.H.R. „Sint 
fetele l.T.H.R.-uIuil". Să con
semnăm doar două-trei exem
ple: la finala pe tară a „Cu
pei lucrătorilor din comerț", 
desfășurată de curjnd la Pre
deal. Mierlă Titus, de la 
I.T.H.R.. a ocupat locul I pe 
tară la conice ;*echipa de fot
bal reprezentînd această Între
prindere a cucerit doi ant la 
rind titlul de campioană oe 
asociație, a cistigat „Cupa zia
rului Comerțul socialist", pre
cum si „Cupa de vară” a ..Da- 
ciadei". pe asociație : echipa 
de volei fete, purtătoare a 
ecusonului I.T.Jî.R.. aspiră si 
ea la afirmare si exemplele ar 
putea continua.

Așadar. în prim-plan spor
tivii de la I.T.H.R.. adică — 
să explicăm inițialele — în
treprinderea de turism, hote
luri si restaurante București, 
un mare colectiv de oameni 
care străduiesc — după cum 
aveam să ne convingem — să 
faciliteze condiții dintre cele 
mai bune bucurestenilor oen- 
tru practicarea turismului să. 
să asigure servjcii ireproșabi
le pentru populație. în cadrul 
a 5 complexe hoteliere. un 
grup gospodăresc, un Ultra
modern Centru hotelier „Bucu
rești^ Stăm de vorbă c> Ni- 
colae Ghermeli, economist, vi
cepreședinte al comitetului

sindicatului de la I.T.H.R.. în
sărcinat să se preocupe de ac
tivitatea sportivă si cullural- 
educativă. un pasionat al spor
tului. cum am înțeles din mo
dul în care se implică in snort. 
„Prezența noastră, ca malte 
remarcări pozitive în activi
tatea asociației Spar tac. ni se 
pare firească Preocupările 
pentru spori ale tineretului 
sint mereu în atentia conduce
rii întreprinderii, a Comitetu
lui de partid. a Comitetului 
sindicatului. Ne străduim să 
găsim cele mai atractive for
me de antrenare a lucrători
lor unităților noastre in snort, 
acest izvor de tonns ridicat 
atit de necesar in LT.H.R.".

Omul de sport Nicolae Gher
meli tine să ne dea amănun
te despre acțiunile turistice si 
concursurile de orientare tu
ristică organizate pentru „oa
menii turismului". despre 
preocuparea conducerii LT.H.R. 
si a Comitetului de partid 
pentru ca pleiada de ghizi pe 
care ti folosește întreprinderea 
să fie si organizatori ai unor 
activități sportive. Si... „Si nu 
se poate să nu vedeți baza 
sportivă a Complexului hote
lier București", continuă inter
locutorul. Am vizitat-o: o 
ultramodernă amenajare pen
tru sport si sănătate — pisci
nă. sală de gimnastică, mobi
lată după cele mai exieente 
cerințe, saune, săli de masai, 
dovezi ale grijii Întreprinde
rii pentru a sta la d: poziția 
iubitorilor de înot si de gim
nastică. Ni se pare demn să 
notăm că recent a fost distins 
cu o diplomă specială -Del
fin — I.T.H.R. București" cel 
de al 5000-lea copil care a 
Învățat aici să Înoate. Frumos 
îndemn pentru alți mii si mii 
care tint asteptatl la Com- 
lexul hotelier „București".

Viere! TONCEANU

OLIMPIA—POLITEHNICA 71-65!
TIMIȘOARA. 24 (prin tele

fon). tn sala Olimpia a început 
primul turneu al returului 
campionatului national de bas
chet feminin. Rezultate si amă
nunte:

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA . BUCUREȘTI 
71—65 (38—23. 63—63). Prima 
repriză a avut puțin baschet 
deși mingea a circulat mult 
în aefeste prime 20 de minute 
de la Politehnica parcă au dis
părut marcatoarele, asa se ex
plică doar cele 23 de puncte 
înscrise de elevele lui Gri gore 
Costescu. Alexandrina Bîri a 
găsit breșe în apărarea studen
telor si a Înscris spectaculos 
sau si-a dus coechipierele in 
oozitii favorabile. echipa ei 
condudnd la pauză cu 15 
puncte avans. La reluare Poli
tehnica a pierdu t-o pe Carmen 
Toeală (descalificată pentru 5 
greșeli personale) st ci nd pă
rea că totul este pierdut, stu
dentele au avut o tresărire de 
orgoliu si In ultimele secunde 
de ioc au egalat la 63. în pre
lungiri. însă. Olimpia a avut 
un final mai bun S a ristieat 
pe merit. S-au remarcat ; Biră 
(16 puncte Înscrise), CIubăneau 
(16). Cristea (10) de la învingă
toare. respectiv Bărăgan 05) 
Si Mithe (12). Au condus D. 
Oprea si C. Amaaeet.

MOBILA SATU MARE — 
I.E.F.S. BUCUREȘTI 57—55 
(20—27). Aceste două echipe, 
asupra cărora planează de pe 
acum pericolul retrogradării, 
au furnizat o întrecere aprig 
disputată, dar de nivel tehnic, 
modest Bucurestencele au ac
ționat mal rapid si mai efici
ent în prima repriză, dnd au 
izbutit să ia un avans de 7 
puncte, pierdut insă după pau
ză datorită evoluției mai bune 
a sătmărencelor mai combati
ve in apărare si mai precise in 
atac. Scorul a devenit egal — 
34—34 — in min. 27. după care 
Mobila a obtinut un mic avans, 
pe care l-a menținut oină la 
sfirsit desk dnd mai erau 40 
de secunde de ioc. I.E.F.S. a 
deținut mingea dar a ratat a- 
runcarea la cos. Au înscris: 
Gross 21 Asteleanu 13. G. Pali 
12. Toth 6. Groza 5 pentru în
vingătoare. respectiv Nieolau 
16. Hosszu 12. Pană 12. Kloss 
ÎL Drăghid 4. Arbitri: FL A- 
lexandru si L Georciu.

CELELALTE REZULTATE: 
„U” Cluj-Napoca — Comerțul 
Tg. Mureș 82—46 (32—22). Vo
tata București — CL8.U. Plo
iești 73—49 (45—17). Crișul — 
Progresul București 76—65 (34— 
28), Universitatea Timișoara — 
Chimistul Rm. Vîleea 54—63 
00—32).

Constantin CREȚU — cores?.

Continuă să se dispute par
tidele din cadrul competiției 
dotate cu „Cupa României" la 
rugby, la care participă divi
zionarele ..A", unele dintre ele 
Insă evoluînd fără component!! 
lotului reprezentativ.

Cel mai recent meci a avut 
loc miercuri, pe terenul din 
„Ghencea" între STEAUA si 
OLIMPIA MAȘINI GRELE 
BUCUREȘTI. A fost un ade
vărat ioc al tinereții, in am
bele formații, apărind multi 
cvasi-necunoscuti, 
rugbyști consacrati 
nescu, Cioarec. C. 
Die. David. Suciu. _ _ .. __
Dectiv Zafiescu I sau Roșu. în 
special Olimpia a prezentat o 
formație tînără. această divi
zionară aflîndu-se. de fapt. în
tr-un moment al căutărilor 
unei mai bune formule de e- 
chipă. Campioana s-a impus 
categoric. <m 50—13 (34—3).
reușind nu mai puțin de nouă 
eseuri, dintre care trei 
de Călin Die. iar două 
gorie. A condus bine 
Grigorescu. (G.R.)

alături 
ca M.

Florea. 
Codoi.

de
Io- 
C. 

res-

marcate 
de Gri- 
Dragoș

La Constanta. POLIIEHNI- 
CA IAȘI a susținut două me
ciuri. cedînd in ambele. în fata 
FARULUI cu 65—6 (21—3). iar 
in tata echinei T.C.C.H. MI-

iiptfi mmi, i»n u „Twrmri mucnAjn-

DIA eu 1 
din urmă 
ma sa vieți 
trei es3U 
zacopoL AI
PA, coresp.

Alte rezu 
ZAU — ȘT 
15—13. un 
buzoienilor. 
chilibratâ: 1 
SIE - ST 
tenii fiind 
ai „Cupei": 
GRELE — 
victorie cla: 
toamnă In

La sfîrsiti 
sint Drog 
R.C. Sportu 
Grivita Ro 
Tei. ora 14 
misoara — 
Gloria P.T.l 
nica 16 Feb 
Vulcan — 
dion Tinere 
ora 9.30).

• într-un 
national, di 
Brăila, divi 
greșul din 
formația bu 
vo. Oaspeți 
12—4 (0—4)
coresp.).

UN CONCURS DE SĂRITURI

„CUPA LICEULUI

• După turned —_a- 
desfășurat Ia Oradea. 'l ia ii 
tul „TrafeuM er.eadtâța*. ofe
rte ziarul „Spartul", se preztaîă 
astfei: L M. Banta LV CKsl-Napc- 
ca) F.S p, X A Ftaaadra (CS.C. 
Brașov) I:» p, X ML CMrOâ 
(CS.V. SÎMu) X» p. X FL Srac. 
roche (Steaua) m p, X X. Gel
lert (Dinamo Oradea) 2S4 p. X G. Tzacfsls (Carpațf) *64 p, x F. Mi- 
gureaa (Poliletelea last) ÎSS p. 
X D. Ntailesea (Dfnamo Boc.) 
Z5« p, ». V. Bălceana (Taraf) 
747 p. ta. S. Ardelean (rrrn)

I If’ P-
• Record redorît ta tsroeui o-

trenorul IX Nedef). X Academia 
militari I gX (totrenoru! D. Len
ea). *—A Politehnica iași (R. Bo- 
taeana) p Valversrtașea CluJ-Na- 
poca (M. Crăciun) die 4 gx, 7-X 
Dtnamo Oradea ti Farul rfte s 
«X, »—ta. I.C.Z.D. (C, Votai) ti 
Dtaaiao București (AL Vinersa-

Clubul sportiv școlar Liceul 
industrial nr. 37 București or
ganizează simbătă (de la ora 
15) si duminică (de la ora 9.30). 
la bazinul J3 August" din 
Capitală, un concurs de sări
turi rezervat copiilor născuti 
în anii 1973." 1974 și mai mici, 
la probele de trambulină 1 m. 
3 m si platformă. Competiția.

dotată cu 
răspunde i 
ganiza p 
verificară 
lor sărito 
tra ediție i 
te reprez 
Triumf. C. 
clubului or

„FESTIVALUL FETELOR

PE VALEA PRAHOVEI,
/

(Urmare din pag. 1)

PERFORMANȚA PIEROE SERIOS DM ÎNĂLȚIME
SCHI rOND; ciad indrunarca $1 cofirelol Iipscsc-

se ..văd" mai clar în aria per
formantei. rezolvind proble
mele mai dificile orin diferite 
resurse locale. Discuțiile purta
te de reporter au evidențiat, 
bunăoară, existenta si în Pra
hova a posibilității ca elevii- 
șchiorj d? perspectivă să poată 
fl școlarizați. în ..sezonul alb", 
prin deplasarea profesorilor de 
diferite specialități la locurile 
de cazare si antrenament. Vrem 
să spunem că atunci cînd e- 
xistă interes, cînd se zbate ci
neva să găsească soluții, multe 
greutăți pot fi învinse. Ceea 
ce nu a fost cazul ci nd. !n ur
mă cu 6 ani. a fost dată tn fo
losință pîrtia de bob si cînd 
nimeni nu a mișcat un deget 
ca să oprească reprofilarea 
masivă a soecialistilor în schi 
alpin în antrenori de bob si 
sanie si trecerea cornului de 
arbitri-schiori tn slujba con
cursurilor organizate pe .Jghea
bul" ds pe Furnica. Pasiunea 
pentru lunecarea pe zăpadă a 
multora dintre antrenori t-a

E de neimaginat cum Azuga. 
acest „rai" al alergării. unde 
se adună oină la 5 000 de spec
tatori la o Întrecere de copii, 
nu - a mai ..format" de la 
Gheorghe Voice (acum antre
nor) nici un campion autentic. 
SI totuși, asa stau lucrurile. 
Pentru că. ani de zile, m afara 
eforturilor solitare ale antre- 
noarei Elena Tom. nid CLS.O. 
Sinaia, principalul beneficiar 
al „producției" de tineri aler
gători. nici C.J.E.F.S. Prahova 
n-au prea dat atenție pentru a

asigura Axarea cu -nat*-Late 
îndrumarea si controlul arestul 
centru eare ar fl putu*. fl foar
te productiv. Asa ae face eă 
formarea unul copil talentat 
nu a fost finalizată prin even
tuala pcomcrare a kri Ia • 
sBctie de juniori puternică. ta 
care să k poată desâvtrs! <Sn 
punct de vedere sportiv. Muia 
posibili alergători d« rotoare 
t-aa pierdut Aroxa «L tarolb- 
eit tofetul Prihcr» riaiaiM. 
in continuare la nurrlnea ma
rii performante la schi fond.

DIATLON: Câmptonll ia tpor la nla fcnrapMrll_
Responsabilitatea formării ți

nui biatlonist (disciplină spor
tivă îndeobște extrem de grea 
si pretențioasă) a căzut In ul
timii ani tn sarcina unui in
structor ei a unui centru ru
ral cel din Vale# DâftaneL 
Aici nu se află nici un fel de 
condiții adecvate de pregătire 
sportivă la Înalt nivel pentru 
biatlon. Așa că sansele de a- 
naritie a unui tinăr capabil

să latre in vederile Iotului o- 
limpie al Remămei. asa cum 
ăorese de boai seamă ti pra
hovenii. rini reduse ta minim, 
aflindu-se ta voia ladmPiărU. 
Cu ard in urmă, «riad regreta
tul ar.treaor Z. Bardd impul
siona biatkzml la Stnaix pra
hovenii aveau reprezentanți In 
loturi bîatlomsd de prima mi
ni asa eum au fast Gh. Voice 
ti C. Carabeta. Acum !nsi-

(Urmare din pag. 1)

rești (divizionara „B* «le volei 
Confecția). Nu poate fi 
tncuraiator aceit flux 
rpert al reprezentantelor popu
lației feminine, declanșat toc
mai tn județe firi o tradifie 
in materie, acolo unde o anu
mită mentalitate mai puțin re
ceptivă la ideea de exercițiu 
fizic^ a dăinuit multă vreme.

a debutat cu e 
cros 
ani

decit 
tpre

Tulcea s-a 
cui I cu . 
Școala gent 

ele clas:
Odobeș 

(Și ca i 
comport 
și a Mii

SELECȚIA TINERILOR
(Urmare din pag. 1)

spulberat în ultimii ani. ei tre- 
cind Ia catedre, unde nimeni B03 Șf SAMIF: La condiții tanc, «jorllTL. ihțihI !

„Festivalul' 
pasionantă întrecere de 
deschisă fetelor sub 15 
(1500 m) și peste 15 ani (2 000 
m). Traseele foarte dificile au 
fost parcurse de toate 
curentele, 
de vîrstă, 
Anițoara 
la Școala 
Focșani și Viorica Stelescu, de 
la Școala generală nr. 3, 
din același oraș, au ocupat 
— în această ordine — primele 
locuri pe podium. La cealaltă 
categorie, Dorina Calenic din

con- 
La prima categorie 
Mihaela Caraza șl 

Babilic, ambele 
generală nr. 5

de 
din

să 
tă) 
nu . 
dintre fetei 
tă le aduce 
loric, ti 
demn atlet, 
performanțe 
după concu 
gă, președii 
tiv Unirea.

Au plăcu 
ti celelalfix 
handbal fl 
8 Focșanfl 
Panciu, In 
rașe ; L Vt 
FltlonettMH 
sate și W? 
Focșani, 2. 
Confecția V 
întreprinde^ 
generală 10 
Cuza* și r

CU GABARIT MARE

nu-i deraniează cu întrebări 
„Indiscrete" despre îndeplini
rea obiectivelor din sportul de 
performantă. în ultima vreme, 
însă, un vînt nou. favorabil 
schiului alpin, bate ne Valea 
Prahovei: a fost reactivată co
misia iudeteană de schi, orga
nism la ale cărui dezbateri am 
asistat si de la care, pe baza 
bunelor Intenții arătate, aștep
tăm descoperirea si formarea 
unor tineri alpini de valoare 
care să fie» ulterior încadrați In 
secțiile de nivel International 
din tară.

Ar fi de presupus ca prezen
ța pîrtiei de bob și a celei de 
sarde (oe vechiul drum de Ia 
Cota 1400). recalificarea antre
norilor ti fondurile alocate de 
federația de specialitate să fa
că din Sinaia un centru de 
nivel european a) acesto- 
două discipline de mare spec
tacol In realitate, un singur 
reprezentant In lotul olimpie 
de bob (LE.FE. are... 6!) și 
altul in cel de sanie (CSS Pe
troșani. fără pirtie. are... tot 
atît!) înseamnă toată eontriba- 
tu praboveană ta reprezenta
rea românească pe bazele o- 
limpiee de ta Sarajevo. Cum

beneficiarul principal a! pîrtiei 
de bob este C.S.O. Sinaia, tre
buie pusă in lumină tnefleieoța 
organizatorică a secției de re
sort ti In general a acestei u- 
nităti. precum ti ineapacita'ea 
antrenorilor de a depista, fer
ma ti lansa tmpinrtiorl ti pi
lot! de talia vestitului Pan tura. 
Sigur, imposibilitatea togheța- 
rii naturale de lungă durată a 
îgheabului înseamnă un mare 
impediment In pregătire. Dar 
asta nu explică nicidecum de 
ce alte cluburi, din alte județe, 
pot raporta producții mai mari 
de boberi si sânieri.

0 Lipso orientări) generale corecte, e IermîlâțU W «x*. 
genței, precum țl a controlului șl îndrumării odecvote 
din partea CJ.EF.S. Prahova constituie una dintre cău
șele principala ale decăderi) din ultima vreme o iportu- 
mor de iarnâ pe Valea Prahovei, Masurile organizatorice 
luate da curind (reartkțrr«i țocnislef județm de «chL 
contactul mai strîni eu forurMe Tdcate de l>artfd d (U 
tfdt din principalele Jocaiitâțl, punerea In funcțiune 
o unor mijloace simple de urcare, încadrarea corectâ a 
unor profesori de specialitate) par a constitui un ban 
început de drum pe cafea redresorii.

O C.S.O. și C.S.Ș., ambele din Sinaia, nu au demon
strat capacitatea dorltâ de o M constitui fo unitâțl- 
fanion reprezentative, care sd formeze și sd adune sub 
culorile lor performeri de voloare In disciplinele specifice 
fermi. Nu e mai puțin odevârat că aceste cluburi n-au 
oenenciot nici de elementele pe core o!te unități (Casa 
pionierilor, alte centre școlare fl sătești) ar fl trebuit 
•ă fe depisteze.

• Doar dțfva dintre cel mol muft de W antrenori fl 
profesori care au ținut sâ răspundă anchetei noastre lu
crează in perspectivă cu elevii lor. Actualmente nu există 
(a fost pornită, totuși, o ocțlune In txcesi sens) o Uno- 
gine dară a elementelor de perspectivă pentru Olim- 
ploda dfe j^8t țoote cqdreîe ^dldacțice fl specialiștii 
lucrlnd la intîmplare, cu copii c&rfc, docS vor Intro 
In vederile duhurilor de nivel fetemațlonal, se vor pierde, 
așa cum s-au petrecut lucrurile - Invariabil - fe ultimul 
deceniu.
• In vederile comisiei Județene de schi trebuie să 

Intre, de urgență, amenajarea de pîrtfl fl dotarea kx 
cu un minim de mijloace de urcare, formarea unul corp 
competent de arbitri Județeni, Instituirea unui calendar 
Județean viabil, cu competiții atractive, de folos tn for
marea performerilor ghețil s! zăpezH. Pentru că, dacă 
tn privința Olimpiadei de la Sarajevo contribuția pra
hovenilor este aproape nulă, nu același lucru trebuie să 
te petreacă la Jocurile „albe- din 1988.

întocmeau fișele pentru a fl 
trimiși. la 15 decembrie, ta 
Tt Murea, pentru etapa a 
II-a a acțiunii, sade cadrele 
da specialiști din cadrul Dis
pensarului pentru sportivi. e 
unitate bine dotată din toate 
punctele de vedere, vor avea 
un mare rol in selecția copi
ilor dotați. AU exemplu : Tu
dor Oprea, din Reghin — 1,90 
m ta 16 ani. Din Sîngeorgiul 
de Mures a apărut un tinăr 
de 17 ani. Vasile Gliga, care 
intr-un an a crescut 40 de cen
timetri. acum ajungînd In Ju
rul a 1 metri si eare, in dis
puta dintre comisiile de bas
chet st volei, a optat pentru 
ultima. Gliga a apărut mai 
Înainte de declanșarea acțiu
nii, dar si acest exemplu NE 
face sA ne Îndreptam 
ATENȚIA SPRE MEDIUL RU
RAL. pentru eă, in general, 
copiii care locuiesc In orașe 
sint eooptați tn echipele șco
lare sau In cluburile sportive 
Școlare, tn județ activează 684 
«S.-SSWj? jXIJiato la federații.

In această săptămfnă. mem
bra organului sportiv județean 
au mers sau vor merge la

Cu adtncă tristețe, Federația 
română de scrimă anunță În
cetarea din viață a maestru
lui sportului GEORGESCU 
CORNEL, fost component al 
echipei naționale de spadă și 
antrenor Ia clubul Progresul.

Tirnăvcni (Kosa Geza), Sighi
șoara (L Mihăescu). Luduș (1*. 
Buzan). Reghin (P. Zajzanl.ln 
camuna Ogra (T. Bidiga). pen
tru ■ urmări Îndeaproape se
lecția pentru etapa a Il-a.

La Tirgu Mureș. utilitatea 
acțiunii de depistare a tineri
lor cu gabarit mare a fost 
bine înțeleasă de toți factorii 
cu atribuții in sport pentru 
că oamenii de aici s-au con
vins de roadele unei astfel de 
acțiuni. De pe meleaguri
le mureșene s-au lansat 
sportivi de valoare națională 
si internațională, ca luptătorul 
L. Simon, scrtmerul A. Pon- 
gracz, handbaliștii Radu Voina, 
R. Gunesch, Irina Climovschi, 
Rozalia Soos, discobolul Iosif 
Naghi, voleibalistul Nicu Pop, 
baschetbaliștii M. Erdog, N. 
Viciu sau regretatul AL Fodor, 
fotbalistul L. BSloni si multi 
alții. Pe urmele handbaliste
lor calcă acum Tunde Kileti 
si Estera Laszlo, componente 
ale lotului national de . lu
ni oare.

Cum ne spuneau interlocu
torii noștri, echipele divizio
nare ^A" din Tg. Mure» *u 
au făcut niciodată transferări 
spectaculoase, ceea ce 11 În
dreptățește pe acești oameni să 
creadă cu toată convingerea 
eă acțiunea de depistare a ti
nerilor cu gabarit va fi IN FO
LOSUL LOR ȘI AL SPORTU
LUI ROMANESC. Iar la 15 de
cembrie, la Tg. Mureș, se vor 
vedea prknele roade ale aces
tei noi acțiuni

cei) și teni 
Trifa — C 
ani și Adri 
șani — P«M 

„0 Întrec 
ii dintre J 
remarca și 
cescu, dele 
pentru car 
mulțumiri 
au înțeles 
tul, pominl 
țiile de p 
ințelet șpil 
toată Iarna 
tă ajute tJ 
aceattă pri 
cea au od 
xemplu de I

Aprecierii 
de martori 
cu toată d

AoniNisr
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L Austru 
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R-S.CL And 
Watford -J 
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— Totten ha 
ta RotterdJ 
va (p) î; ]
— Spartakl 
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X; X. Notl 
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FOND Ti 
415.622 LElJ



Emerich Dembrovschi

LA GUADALAJARA AM CREZUT TOT TIMPUL

rivl- 
ilisti 
-ivi 
-22. 
i de

OCAZIILE RARISIME»
PROCENTUL DE RATARI

Ti-

Stâ
ncă.

13

îl nit 
bro-

cu
HE,

I
I
I
I
I
I

fotbalul nu este nid 
si nici rugby ca să se

mai multi la 
tot mai greu 
apoi portarii 
băzltori (și

Sigur. 
handbal 
Înscrie goluri sau puncte cu._ 
duzinele. Fotbalul rămîne tot? 
bal. Abărătorii. după noile sis
teme. — mereu 
număr — devin 
de depășit. Sint 
adevărati Îngeri
fotbalul nostru a avut mereu 
portari buni cei de azi numin- 
du-se Lung, Morara. Iordache, 
Caval. Ducadam. Speriata, 
Bucu. Cristian. Mia. Oană si 
mai tinerii Liliac. Ciurea, A- 
lexa, Mânu), care îsi fac dato
ria sl produc— cline grele ata- 
cantilor adverși. Dar nici ei. 
Înaintașii sau mijlocașii (mai 
ales cei cu sarcini ofensive), 
nu se prezintă la nivelul ao- 
teptărilor.

Nu vom mai discuta azi (din 
nou) despre frecventa, tăria si 
precizia șutului la poartă, pro
blemă spinoasă pentru multi 
dintre divizionarii ._A“. d des
pre MARILE RATARI. Înre
gistrate In procent prea mare 
si tn meciurile de sîmbătă. din 
etapa a 13-a. Iată, de altfel, 
eiteva din caracterizările cro
nicarilor ziarului nostru, nre- 
zenti sîmbătă ne stadioanele 
unde au avut loc meciurile de 
Divizia ..A": -Avădanei (min. 
5) si Adolf (min. T) au avut 
mari ocazii. De. două «situații 
rarisime», ratări ale lui Elisei. 
D. Georgescu 
Toate s-au 
singur mecL 
țări in lanț 
evasi-totală" 
tilor). La Rapid, o concluzie 
care spune totul: „Fotbalul nu 
se Joacă pe oeazii". La Galati. 
..Cîrtu. ratare rarisimă". Iar la 
București Multescu. eej eare 
U driblase pe Stein eu atîta 
dibăcie, acum, fată in fată cu... 
Varo, a ratat incredibil Iar

CLUJ-NAPOCA :
TOATE EXAMENELE LUI „U

si C. Solomon", 
lnttmplat lntr-un 
La Ploiești, „ra- 
lntr-o dominare 

(n.n. a petrolis-

Augustin, de dragul unui dri
bling in dIus. a pierdut balo
nul după ee fusese în poziție 
de gol.

Si lanțul marilor ocazii ra
tate sâmbătă ar putea continua 
cu exemple de la partidele dis
putate la Rm. Vilcea Hune
doara. Slatina.

„Ocazii rarisime", cum spun 
cronicarii, ocazii care n-au mai 
depins de starea terenurilor 
sau de vremea rece, datorate 
doar lipsei de concentrare, 
slabului ANTRENAMENT PSI
HIC. capitol lăsat pe planul 
doL deși pregătirea psihologică 
ocupă azi un loc important in 
formarea si instruirea jucăto
rului modern (oare nu capaci
tatea psihică excelentă a per
mis echipei Dinamo să treacă 
peste momentele grele din par
tida de la Hamburg?).

Sigur, echipele care au rfsti- 
gat sîmbătă (Si chiar cele care 
au făcut meci eeal in deplasa
re. pentru că asta e ..psiholo
gia" unor jucători si antrenori, 
care se mulțumesc cu puțin) 
regretă, mai mult sau mai pu
țin. ..marile ocazii ratate", dar 
• din cele 18 echipe N-AU 
REUȘIT SA ÎNSCRIE NICI 
UN GOL (F.C. Bihor. A.S.A. 
Tg. Mures. F.C. OIL Dunărea 
CJS.U.. Rapid sl Politehnica 
Iași), iar alte 7 — doar cîie 
UN SINGUR GOL. deși au be
neficiat de atâtea si atîtea o- 
cazii de gol. unele dt roata 
carului. Sigur, nimeni nu cere 
ca fiecare șut sau acțiune ofen
sivă să se soldeze cu goL dar 
procentul acțiunilor de atac bi
ne finalizate este prea mic 
(cum a„ fost cazul si sîmbătă) 
fată de marile ratări, ceea ce 
Înseamnă că lucrurile nu stau 
deloc bine la acest capitol, iar 
concluziile nu sint greu de tras.

Constantin ALEXE

CA VOM ÎNVINGE CEHOSLOVACIA
...6 iunie 1970. Guadalajara. 

Turneul final al campionatului 
mondial Reprezentativa țării 
noastre întilnește pe aceea a 
Cehoslovaciei, în „groapa cu 
lei" a Mundialului. Puternica 
echipă a Cehoslovaciei, cu 
Kvasnak, Dobias, Kuna, Ve
sely, Horvath, Vencel, Petras. 
învingem cu 2—1. înscriu Nea- 
gu — ce gol superb I — și Du- 

- mitrache, dintr-un penalty 
transformat ca pe Wembley. 
Nu uităm noaptea aceea minu
nată...

...30 noiembrie 1983. „Finala 
grupei a V-a europene" se joa
că la Bratislava. O așteptăm. 
Cu emoție și speranță. Facem 
calcule. Cu sufletul, mai ales. 
Toată lumea vorbește despre 
meciul acesta.

Vorbim cu Emerich Dem
brovschi, actualul antrenor al 
lui „Poli" Timișoara, „cel mai 
bun fotbalist romăn la Gua
dalajara", cum au decis zia
riștii străini, atunci, în *70. 
Fostul coechipier al lui Luces
cu privește meciul cu ochiul 
lucid al tehnicianului, al omu
lui care nu a exagerat 
odată, nici 
zurile.

— Cum
Bratislava, 
brovschi ?

— A spune că e eel mai 
greu examen al fotbalului nos
tru din ultimii ani înseamnă a 
emite o banalitate. Toată lu
mea ftie asta. E un meci cart 
il vom juca noi toți, cei de •- 
casă, din fața televizoarelor fi 
a aparatelor de radio, dar ta 
primul rSnd cei de acolo, bă
ieții din teren. Meciul acesta 
se joacă cu inima, insă in pri
mul rind cu mintea. Și cred 
ta „/orfa rațională" a tinerei 
noastre reprezentative, tn ca
pacitatea lui Mircea Lucescu. 
Jocul de la Stockholm este cel 
mai bun argument. A fost gtn- 
dit perfect de Lucescu, ca de 
un șahist versat. Sint sigur că 
Mircea a pregătit o „capcană* 
ți pentru echipa cehoslovaci.

— Cehoslovacii au Jucat 
foarte bine în ultimul lor med. 
cu Italia...

_ nid-
bucuriile, nici neca-

vezi duelul de ia
Emerich Dem-

— Am văzut meciul! Ața 
■ este. Au avut momente de fu
rie totală. Dar și de perioade 
neutre. Plus că atacurile mi 
s-au părut stereotipe, iar golu
rile . au venit din faze fixe. 
Știi, ta fotbal e o vorbă, nici 
un meci foarte bun nu poate 
fi repetat imediat.

— Mircea Lucescu nu se cul
că pe acest raționament...

— Mircea Lucescu a calcu- 
'lat — sint sigur — totul tn a- 
mănunt. Calificarea depinde 
de moralul nostru, de coeziu
nea sufletească a echipei. As
ta ne-a ajutat pe noi, cei de 
la Guadalajara, să realizăm 
ce-am realizat : unitatea sufle
tească, încrederea fiecăruia in 
echipă.

— La Guadalajara, în me
ciul cu Cehoslovacia, eram 
conduși la pauză...

— Da, marcase Petras, 
min. 3 ! Ratasem în prima re
priză, dar, deși la pauză 
tram abătuți in cabine, eram 
totuși convinși că nu se poate 
si nu întoarcem rezultatul. Și 
tncrederea asta ne-a dus spre 
tma dintre cele mai frumoase 
victorii din istoria 
nostru. Atunci am 
două vîrfuri : cu 
ți Neagu. Eu eram 
falsă, Liță Dumitru 
perfect ta fața fundașilor cen
trali, mijlocul ți fundații de
reglaseră „ulița cehă", Luces
cu ți ceilalți angajau „virfu- 
rile" pe contraatac... S-a jucat 
gindit, tehnic ți variat.

— Care este șansa noastră 
acum, la Bratislava ?

— Logic, prima șansă pare 
să fie de partea cehilor, ea 
orice echipă gazdă. Numai ci 
reprezentativa noastră n-a pri
mit încă vreun gol ta depla
sare ta această grupă euro
peană, iar echipa lui Havra- 
nek a pierdut un punct aca
să, ta acel meci eu Suedia, In 
eare a încasat două goluri ta 
ultimele patru minute. De aici 
trebuie pornită discupla. Șansa 
noastră este să... 
Ceea ce mi te pare

tn

in-

fotbalului 
jucat cu 
Dumitrache 
o extremă 

închidea

atacăm, 
posibil.

r.

Șl AM ÎNVINS!n

un atac șchiop.
roata

Și asta la 0—0 ! In 
din 

acum este 
trebuie

de-

Italienii 
au avut trei ocazii cit 
carului.
fond noi avem un punct 
plecare. Pentru că:..
0—0 I Acest rezultat 
apărat. Nu insă printr-o 
fensivă totală, ci atacind. Pen
tru că, am citit de curind, ce
hoslovacii se tem mult de a- 
ceastă dispută de la Bratislava.

— Firesc, zicem noi cu toată 
modestia, din moment ce „tri
colorii" au învins în Suedia, in 
Cipru și au făcut egal la Flo
rența, demonstrând o reală lip
să de complexe...

— Tocmai aceste rezultate 
trebuie să alimenteze moralul 
jucătorilor noștri. Mobilizarea 
exemplară, dăruirea totală, co
eziunea sufletească — acestea 
sint căile spre calificare. Res
tul știe Lucescu ce să facă. 
Presa străină scrie că noi sîn- 
tem una din revelațiile aces
tui campionat european. E un 
avantaj „la primire" in dis
puta cu o fostă campioană a 
Europei. Miercurea viitoare va 
fi greu, insă eu cred in băieții 
noștri. Ei pot însemna o nouă 
„generație Guadalajara"!...

Mircea M. IONESCU

Duminică, In orașul de pe Someș
In campionatul speranțelor

C.S.M. REȘIȚA, DERBYUL ETAPEI IN DIVIZIA „W'

După cum se știe, duminică dimineață, te Cluj-Napoca, este programat un naecl-cheie: „V* — 
C.SJU. Reșița (lidera seriei a IH-o, cu un avans de două puncte), adevărat .cap de afiș" al diviziei 
secunde; două formații ambițioase, pretendente Ia promovarea pe prima scenă a fotbalului nostru. In 
dorința de a cunoaște ultimele noutăți din cele două tabere am avut ieri — te ora prtnzuiui — convorbiri 
telefonice in orașele reședință ale cluburilor amintite. Iată ce am afia* :

S1NT GRELE-.*
REȘIȚA :
„ÎNCERCAM SA PĂSTRĂM DISTANȚA-.'

PRIORITATE ELEMENTELOR TALENTATE!

Primul sondaj l-am tăcut la ctobu* laulversUarUor 
din Cluj-Napoca, acolo unde la eelălal* capăt al 
firului ne-a intercepta* chiar Remus Clmpeaau — 
■președintele clubului.

— Meciul eu C.S.M. Reșița... 7 Un nou examen 
greu pe drumul spre Divizia —A". Să știți insă eă 
ne-am obișnuit cu ele, fie in deplasare, fie acasă. 
Dar eu zic, o știu de eind activam pe gazon, că 
lucrurile se simplifică, se ușurează atunci eind toți 
Jucătorii evoluează la același diapazon, eind ceea 
ee se face la antrenamente se aplică ad-llttcram 
pe toată durata celor M da minute ale partidei. 
Șl „U“ — relansată de antrenorul Remus Vlad — 
este hotărită ea duminică să urmeze acest adevăr. 
Rețineți : punlnd pe primul plan fotbalul. De aici 
decurge, legic, șl rezultatul—

— Ceva despre pregătiri t— Toate normale; nimic tn plus In afara antre- 
namentelor intercalate nu cu „Jocurl-amlcale", ci 
cu Jocuri-școală", cu teme aprofundate. Așa am 
Început turul, așa U terminăm.

— Echi-pa probabilă ?
— Nu facem secrete din asta. Ea nu diferă fața 

de meciul anterior, cu excepția absenței lui Flștc 
— suspendat din cauza unui al doilea cartonaș 
galben primit foarte ușor Ia Minerul Motru. No- 
tați-o: V. Gheorghe — Dobrotă, Neamțu. Ciocan, 
Bagiu — Cațaroș, Flllp, Bucur, 
Suclu.

Stoica Boeru,

Pe antrenorul reșlțenJor. Dan ririțcazm, l-am 
găsit destul de repede. Acasă.

— Acum eiteva minute am pica* de la stadion,
unde em tacbelat un Ca să vă zis 7
Ne așteaptă In mod sigur eea mal grea partidă a 
sezonului. In ee privește pe B-am Bal văxtrt-s
de anul trecut, eind am oedat grea la ea acasă, 
ea scorul minim de 1—4; acam, altele «tn* Șarete 
problemei — Remus Vlad a Îmbujorat „șepclle- 
roșll“, le-a da* impulsuri. Cu toate astea, vă rog să 
rețineți că ne vom bate pentru un rezultat eare să 
ne permită păstrarea distanței tn clasament.

— Șl cum a fost te antrenament 7
— Intensitate mal redusă, fiindcă — miercuri — 

am avut un amical cu Steaua, de la eare au Bpstt 
doar Iordache și Tătăran. Am clștlgat eu 2—1 (1—C), 
golurile fiind marcate de Jacotă, Portik, res
pectiv BelodedicL Băieții mei s-au mișcat bine, 
s-au mobilizat In fața liderului Diviziei ^A“, eeea 
ee sper să o facă șl ia Cluj-Napoca. Șl fiindcă 
mă aștept să mă Întrebați ce formație voi pre
zenta In faza hri „U“ vă rog s-o rețineți: Boțea — 
Dubovan, Uțiu, Jacotă, Telescn — Cojocarii, Zah, 
Popescu, Croltoru — Florea, Alexandru.

Convorbiri realizate de 
Stelian TRANDARRESCU

Cu fiecare etapă consumată, 
campionatul speranțelor devine 
to* mal interesant, mal ales prin 
pasionanta dispută care se dă 
pentru primele locuri ale clasa
mentului. SSmbăta trecută, eiștl- 
gtnd din nou la scor. Rapid, e- 
chlpa pregătită de Emil Dumi
tre, căreia, la Început de drum, 
putini 11 acordau sense reale In 
lupta pentru titlu, a trecut dto 
nou pe primul loc. Dar acel 4—0 
see realizat tn tata echipei ieșene 
este determinat si de— tinerețea 
adversarului tatflntt. Pentru că, 
așa cum ne spunea. Vasile lanul, 
președintele clubului tfin Dealul 
Oopoulul Jl"-te aflat acum pe 
ultlzna treaptă a cia șomeri tulul 
este alcătuit, In marea lui majo
ritate, din juniori mid : „Cu
toții slut Insă foarte talentat i. 
Trebuie să mai crească, să mai 
capete experiență, Iar mijlocul 
cei mat potrivit ml se pare a fl 
tocmai acest campionat al spe
ranțelor. Preferăm să Jucăm eo 
acești copii ta locul unor tineri 
da 19, 2» sau 21 de ani,' eare 
n-an arătat, pini acum, mal ni
mic sl eare nu mai pot progresa. 
Dar chiar si in această situație, 
echipa noastră de speranțe va
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Cat. 1: 1 variantă 100% — auto
turism Dacia 1300 și 7 variante 
25% a 17.500 lei.

Cat. ‘ ---- ------
tel șl

Cat. 
tei și

Cat. 
lei.

Cat.
Cat.

Cat. X: 1.676,25 variante a
Report la categoria.!: 461,855 lei.
Autoturismul „Dacia 1300“ de la 

categoria 1, realizat pe un bilet 
Jucat 100%, a revenit nartictpen- 
tulut -CONSTANTINESCU VAL din 
dmplna.
• Tragerea obișnuită 

de astăzi. 25 noiembrie 
se televizează în direct 
nind de la ora 17.40.

S: 159,75 variante a 
f: 374,50 variante a

2: 3 variante 100% a 16.107 
11 variante 25% a 4.027 lei.
Si 7 variante 100% a 4.410 
56 variante 25% a 1.10B lei.

4 : 40,50 variante a 1.287
580 let
247 lei.
100 lei.

Loto
1933, 
înce-
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Cu suma de numai 10 lei, oricine joacă poate 
obține :

• AUTOTURISME „Dacia 1300'

• MARI
5.000

Agențiile

vă oferă

CIȘTIGUR1 IN BANI (50.000, 
lei etc.)

Loto-Pronosport și vinzătorii

zilnic șansa de a vă număra

printre marii ciștigători I

10.000,

și dv.

L
X.
1.
4.
5.
4.
T.
1.
1.

11.

13
12
13
13
12
13
13
10
13
13

RAPID 
Universitatea 
Petrolul-Luc. 
F.C. Baia M. 
F.C. Argeș 
F.C. Bihor
Jiul 
Dinamo 
Steaua
C.S. Ttrgovlște
Dunărea C.S.U. 13

8
7
7
5
6
6

2 3 23-10
2
3
2
3
5

3 
3
6
3
2

7 0 6
3
6
6
5

6 1
6 1
6 1
4 4

ii
17
17
16 
ÎS
14

22- S 
22-16 
25- 9
11- 9
25- 8
14-16 14 
20-10 
24-28 
24-30 
14-17

13
13
13
12

12. Corvin ui 12 4 3 5 15-16 11
13a ABA. 13 5 1 7 21-25 11
1Â. S.C. Bacău 13 4 2 7 16-22 10
16. Sportul stud. 13 2 6 5 9-16 10
ie. F.C. Olt 13 2 4 7 12-23 8
17. Chimia 13 3 2 8 11-27 8
13. Politehnica 13 4 0 9 16-35 8

acela de a crea condlțiUbe adec-
vate rodăril corespunzătoare a 
unor elemente cu adevărat ta
lentate pentru ca ele să fie a- 
poi promovate cu suioces în pri
mul eșalon. Acesta a fost si mo
tivul care a făcut ca, în actuala 
ediție, numărul Juniorilor care 
să apară obligatoriu in fiecare 
ioc să fie mult mal mare decti 
tn anii trecuți. Rămîne doar d« 
văzut dacă afirmațiile președin
telui clubului ieșean vor avea — 
ta viitor — acoperire tn... noi 
promovări la Politehnica, unul 
dintre cluburile care au adus 
mereu talente veritabile ta prim- 
planul fotbalului nostru.

Revenind. Insă, la campionatul 
speranțelor, să mal subliniem re
venirea spectaculoasă a echipei 
crai o vene, care, prin victoria ob
ținută la Galați, a „urcat" pe po
ziția a doua. Cralovenil se află la egalitate cu Petrolul-Lu- 
eeafărul (echipa noastră naționa
lă de juniori, ajunsă, lată, In 
prtm-planui Întrecerii) el numai 
la un punct de lider. Campioa
na de anul trecut mai are șl o 
partidă restanță, dar un med 
foarte greu, eu Dinamo, la Bucu
rești, Iar Dinamo este si ea o e- 
chipă decisă să lasă din anoni
matul întrecerii. Ultimele două 
victorii realizate de ea confirmă 
acest lucru.

Dincolo de toate aceste consi
derații ,,de moment" ale cam
pionatului, valabilă rămine. tn- , 
tuși, afrimația lui Vasile lanul 
privi nd u-1 pe cel ce trebuie să 
joace In această competiție.

Laurențiu DUMITRESCU

• MIINE. la ora 14. se va 
disbuta ne Stadionul Republi
cii meciul amical de fotbal 
dintre echipele divizionare ..A* 

Rapid București si F.C. Olt.



® Handbalistii noștri cu întrecut selecționata Cubei cu 
Astâzi, la Kaposvar, România întilnește Ungaria

37-26 S

TECS. 24 (prin telefon). Joi, 
cea de a doua reuniune a com
petiției internai ionale de hand- 
bal masculin „Trofeul Ungaria" 
a început cu partida România 
— Cuba. Asa cum era de 
tentat, handbalistii noștri 
dominat de la un capăt la 
lălăit intilnirea. cistigind

introduși 
acomodat 
s-a ratat 
apărarea 

pe
aș- 
au 

ce- 
...... ....................    de
tașat: România — Cuba 37—26 
(21—11). Golurile echipei noas
tre au fost marcate de Folker 
8. Durău S (2 din 7 m). Ber
bece 5 (1 din 7 m). Roșea 4. 
Peire I. Dogărescu 3. Vasilca 
3. M. Voinea 2. Covaciu 1 Și 
Vasilaehe 1. Nu au jucat M. 
Bedivan. M. Dumitru Si V. 
Oprea. Singurul cate a cores
puns integral a fost portarul 
Nicolae Munteanu. recuperat 
după accidentul suferit de cu- 
rind. In rest, s-au făcut multe

greșeli de pasare (cei 
in echipă nu s-au 
încă cu colegii lor) si 
enorm. De asemenea, 
nu l-a protejat sufjcient 
portar.

Cel de al treilea meci al 
chinei noastre se dispută 
neri (n.r. astăzi), la Kaposvar. 
in compania reprezentativei 
Ungariei.

In continuarea reuniunii <Je joi 
s-au disputat meciurile Polo
ni^ — R.D. Germană si Un
garia — Bulgaria, ale căror re
zultate nu ne-au parvenit in 
timp utiL
• In meciul susținut la Tar- 

now. selecționatele de iuniori 
ale Poloniei si României au 
terminat la egalitate : 20—20 
(9—9).

Echipa reprezentativa in turneul de Iu Soîia

(Urmare din pag. I)

azi si 
pre- 

meda- 
de a-

a Campionatului 
,A“). califica-

de pri- 
si de

handba-

o întrecere care jncepe 
la startul căreia vor fi 
zente echipa Ungariei, 
liatâ cu argint Ia ediția 
nul trecut
Mondial (grupa 
tă pentru J.O. de la Los An
geles, precum si puternica e- 
chipă a Poloniei. Tara noas
tră va fi reprezentată 
ma garnitură, precum 
formația secundă.

Este de înțeles că
listele din echipa noastră re
prezentativă. antrenate de Si- 
mion Fompiliu si Eugen Bar
tha. vor trebui să demonstreze 
eâ au aiuns la 
sportivă care să 
abordarea cu cit 
zultate a C.M.

Programul turneului 
tional de la Bacău. VINERI : 
România -A" — România »B* 
(de la ora 16.45). Ungaria — 
Polonia (18.50). SÎMBĂTĂ 1

acea 
le 

mai

formă 
permită 

bune re-

intema-

TINERI ÎNOTĂTORI ROMÂNI
(Urmare din pag. 1)

ționale (13 ani), au înregis
trat brasoveanca Adriana Ser
ba □ — 5:09.15 la 400 rn mixt 
(locul 2) și Mădălin Iliesca. 
din Ploiești. 4:58.01 la 400 m 
mixt (tot locul 2). prima mai 
ocupind un loc 2 la 200 m spa
te. cu 2:24.42 și un Ioc 3 la 
200 m mixt, cu 2:27.05 — de 
asemenea nou record al tării
— 13 afli, celălalt — locul 2 la 
200 m fluture (2:17^5) și 100 
m fluture (1:04.51). locul 3 la 
200 liber (25)6.36). Iulia Mate- 
escu a urcat pe podium si la 
200 m fluture ‘(2:23,69). 100 m 
epate (15)3.55) — locul 2. 100 m 
fluture (15)7.53) — locul 3. iar 
Simona Ritti la 200 m fluture 
(2:23.87) si 400 m liber (4:3534)
— locul 3.

• Cu o săptâmînă înainte. 
Intr-o altă întrecere din ace
eași localitate : Mariciea CoC- 
eă — locul 2 la 200 m fluture 
(2:21.07) și locul 6 la 400 m 
mixt (5:15.51). Cristina Deve
st lean u — locul 6 Ia 100 m 
bras (1:17.73).

e- 
vl-

România „B“ — Ungaria (16), 
România -A* — Polonia (17,15), 
DUMINICĂ: România „B- — 
Polonia (16). România aA" — 
Ungaria (17,15). Partidele vor 
fi conduse de cuplurile de ar
bitri : Anton Mosza — Josef 
Koree (Cehoslovacia). Anatoli 
Gavrilov — Rafael Sargsjan 
(U.RS.S.) si Teodor Curelea — 
Cornel Crist ea (România).

La sfîrșitul acestei săptămîni 
se vor disputa la Miercurea 
Ciuc primele partide din cel 
de al treilea turneu al campio
natului Diviziei ..A" la hochei. 
După încheierea acestei princi
pale dispute hocheistice inter
ne (ultima etapă este progra
mată chiar în prima zi a lunii 
decembrie) va urma un inte
resant program competitional 
international. în care vor fi 
angrenate toate cele trei loturi 
reprezentative ale tării.

Cu toate că în acest sezon 
nu are în fată nici o competi
ție internațională oficială, se
lecționata de seniori a tării ră- 
mine în prim-planuk atenției 
noastre. Abia încheiate jocuri
le campionatului de la Miercu
rea Ciuc. echipa reprezentativă 
va participa la ..Cupa ziarului 
Otecestven Front", o dispută 
tradițională găzduită in fiecare 
an de patinoarul din Sofia si 
care va dara între 5 si 11 de
cembrie. Alături de echipa 
noastră, la startul întrecerii se 
vor prezenta selecționatele 
Bulgariei și Iugoslaviei, pre
cum si două puternice formații 
de club din prima ligă a cam
pionatelor sovietic si ceho
slovac. Este — cum se vede — 
un foarte bun prilej ca antre
norii Eduard Pană si Ion 
Gheorghiu să testeze. în con- 
ditfiini competitionale mal as-

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

dem-constituie o performantă 
nă de remarcat.

IATĂ REZULTATELE 
REGISTRATE IN GALA 
NALĂ: semimuscă: M. Hererra 
(Rep. Dominicană) b.p. (3—2) 
H. Ramos (Porto Rico); muscă: 
J. Gonzales (Cuba) b.p. (4—1) 
T. Jacob (Franța); cocoș: J. 
Molina (Porto Rico) b-ab. 3 
Marian Finățan (România); 
pană: A. Mieses (Rep. Domi
nicană) b.p. (5—0) R. London 
(Cuba): semiușoară: A Bel
iră (Rep. Domin-cană) b.p. 
(3—2) J. Alvarado (Cuba); 
ușoară: A Espinosa (Cuba) b. 
ab. 1 M. Taylor (S.U.A.): se- 
mimijloeje: N. Watkins (SUA) 
b.ab. 1 K. Vanev (Bulgaria): 
mijlocie mică: U. Castillo (Cu
ba) b.ab. 1 H. Ortiz (Porto Ri
co): mijlocie: R. Batista (Cu
ba) b. descalificare A. Santiago 
(Porto Rico): semigrea: O.

IN- 
FI-

DORIN RĂCARU

pre. noile elemente de care 
dispun. In orice caz. competi
ția de la Sofia va fi un bun 
prilej de verificare' a potenți
alului întregului lot. urmînd ca 
pe baza acestor concluzii să se 
treacă la munca de pregătire 
si omogenizare din perioada 
următoare.

In zilele de 12 si 13 decem
brie se va disputa o dublă în- 
tilnire între echipele reprezen
tative de tineret (20 de ani) 
ale României si Poloniei. Du
pă cum se știe, echipa noastră 
de tineret a cistigat în sezonul 
trecut, la București, grupa C 
a C.M. de 20 de ani si va evo
lua anul viitor între 19 si 25 
martie în grupa B a C.M.. la 
Caen. în Franța. Cele 
meciuri cu Polonia, 
de patinoarul din 
Cluc. vor constitui, deci, 
test foarte important 
..noul 
tru.

La 
zenti 
ternationale si cei mai tineri 
tricolori, echipa de juniori (18 
ani). Mai întîi el vor înfrunta, 
în zilele de 27 si 29 decembrie, 
la Miercurea Ciuc. selecționata 
similară a Franței, după care 
se va afla în turneu in tara 
noastră echipa de juniori a 
Cehoslovaciei, un adversar re
dutabil pentru juniorii români, 
chiar si pentru reprezentativa 
noastră de tineret Oaspeții ce
hoslovaci vor juca la Miercu
rea Ciuc mai multe partide cu 
selecționatele de 18 șl 20 de 
ani ale tării noastre, intre 28 
decembrie si 3 ianuarie.

două 
găzduite 

Miercurea 
un 

pentru 
val“ al hocheiului nos-

finele lunii vor fi nre- 
pe afișul disputelor in

Miercuri, la Londra. două 
puncte de atracție ne estrada 
sălii de șah de la Great Ext
ern Hotel, unde sc dispută 
semifinalele turneului candi- 
datilor la titlul mondial. S-a 
jucat reluarea primei partide 
dintre V. Smîslov si Z. Ribli, 
ca si cea de a doua întîlnire 
V. Korcinoi — G. Kasparov.

întreruptă la mutarea 41. 
partida în care fostul campion 
mondial Vasili Smislov (62 
ani) deținea poziție mai bună 
a decurs în nota de superiori
tate a acestuia. concretizată 
pînă la sfîrsit cu avantaj de
cisiv. La a 65-a mutare. Zoi- 
tan Ribli s-a recunoscut în
vins. Scorul meciului este, așa
dar. de 1—0 pentru Smîslov.

Sub semnul unei mari 
siuni s-a desfășurat a 
partidă a ex-salengerului 
tor Korcinoi cu tînărul 
adversar Garri Kasparov. A' 
cesta 
fiind 
siuni 
ceea

o 
glndire. la 
19 mutări, 
însă, cele

ten- 
doua 
Vik- 

său

Ki- 
A 

(3—2)

Pougb (S.U-A.) b.ab. 1 R. 
rflov (Bulgaria): grea:
Williams (S.U.A.) b.p. I
Miklos Pairs (România): 
per-gTea: L. Lewis (Canada) 
e. neprezentare P. Quezada 
(Cuba). ,

SCHIORII AU LUAT STARTUL
campion olimpic in 1972. 1
Sapporo, la slalomul speciaL

Iată rezultatele .uriașului* 
de la Bormio : L Fabienne
Serrat (Franța) 220.38 
012J7+15)841). 2. Blanca Fer
nandez Ochoa (Spania) 2 20.52 
031^+15)8.93). 3. Erika Hess 
(Elveția) 22042 
+ 15)8,71). 4. 
(RFG) 22244. 
(Liechtenstein) 
therine Quittet 
7. Claudia 
22249, 
11a) 2 23.00. etc.

ta

0+221 +
Irene Eppie 

5. Petra Wenzel 
222.19. 6. Ca- 
(Franta) 222.39, 

Riedl (Austria) 
8. Daniela Zini (Ita-

a avut __ piesele negre, 
din nou supus unei pre- 
puternice în deschidere, 

ce l-a făcut să consume 
oră mai mult din timpul 

capătul prime- 
Kaspatov a gă- 

mai bune căi de 
mutarea 31. în

cu
de
lor
sit.
apărare si la
poziție chiar ușor avantajoasă, 
a acceptat propunerea * de 
miză • a
Korcinoi

Meciul 
sovietice

lui Korcinoi.
— Kasparov

★
dintre marile
Lidia Semenova

re-
Scor I 

1,5—0,5.

maestre
-----  — -------------- șl

Nana Ioseliani, contînd pentru 
semifinalele turneului candida
telor la titlul mondial feminin 
de șah. a continuat, la Soci, 
cu partida a 5-a. cîstigată de 
Semenova. Scorul este favora
bil cu 3—2 Lidiei Semenoval

1h prima manșă a „oplimilor" Cupei U. E.r.A.

SPARTA PRAGA, ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE
Miercuri seara s-a consumat 

prima manșă a ..optimilor" de 
Lnalâ ale Cupei U.ZJJL

Cea mai mare surpriză a fur
nizat-o Sparta Fraga, care a În
vins. ta deplasare, pe Watford 
eu 3—3 O—ti. prin golurile mar- 
caie de Berger (min. 35). Grigs 
(mln. 30) ș: Scasny trata W). 
respectiv Rostron (min. <7) e 
Gilligan (mln. M). La acest joc 
pasionant au astatat doar 11000 
de spectatori. Motivul ? Frigul 
neobișnuit ta Anglia. De altfel, 
terenul a fost Înghețat. Așadar. 
Sparta Praga este acum marea 
favorită a calificării.

La Lens, echipa cu același 
nume a terminat ia egalitate 1—1 
(3—0) eu detinâsoarea trofeului. 
S.C. Anderiecht. Meciul a avut • 
ies fisurare draxnat^câ. în min. 
U. Vandenberzh a deschis scorul 
pentru Anderiecht. iar ta mta. 
sa Munaron a marcat ta poarta 
proprie ! In finalul partidei. o parte a publicului a avut o com
portare huliganică, arunctad eu 
sticle pe teren șl spre poarta 
formației belgiene. După îoe a 
fost necesară intervenția poiiaeL 
care a arestat mai mulțl spec
tatori recalcitranți. După eum 
transmite Agenția France Presse, 
clubul Lena este pasibil de o pe
deapsă aspră dictată de U^J-A.

Surprinzător este rezultatuă e- 
gal (0—0) dintre Nottingham Fo
rest șl Celtic Glasgow. Partida a 
fost întreruptă in prima repriză

timp de 10 minute, cînd 11 000 de 
scoțieni au Invadat terenul. Apoi, 
după ce spiritele s-au potolit, 

a lost echilibrată, cu pu
rii de gol. Cele mai mari 

au fost ratate de Blrtles, ta pri
ma repriză. pentru gazde, și da 
McGarvey ta cea de a doua.

Bayern MOnchen a dispus 
greu de Tottenham cu 1—0 (0—0), 
abia ta mta. S«, ctad Michael 
Bummenlgge (fratele mal mic al 
Iul Karl Hetnx) a marcat golul 
victoriei. Tot el a ratat o mare 
ocazie ta mta. 33. după ce Ap- 
chlbîld. de ta Tottenham, nu a 
reușit să tascrie. ta mta. 7. Că
pitanul echipei bavareze, K. IL 
Rummealgge. accidentat, a fcsl 
Înlocuit eu de! Haye in repriza 
secundă.

Iată acum autorii golurilor ta 
celelalte partide. Sparta Rotter- 

- ‘ - ____ 1—1
a Înscris pentru oaspeți 

pentru 
M, din 
Lokomo-
a

• UNUL DINTRE C1AKICH tetevizHmH 
franceze, Marc *Toe*ca, a transmis direct 
impresiile sale in cursa de raaraton de 
1* Lyon. la care el n-« tost no strap*. 
Însoțitor, ei chiar oonctirem. Este »i doi
lea maraton la care a Isat parte Mare, 
anta trecut el teramtad pe toctM TIU te- 
tre cei li oeo de particlponțl la rare» 
maraton de la New York. ■ pentru 
SERVICIILK ADUSK, timp de M de ani. 
sportului portughez și celui totemațioeM. 
Fernando Pereira Machado a loot distins 
cu înalta distincție a CJ.O. „Ordinal ohm- 
ple* • CLUBUL SPORTIV DI5 COTBUS 
(R.D. Germani) a aniversat de eurtad 
doua decenii de existenta, la palmareoul 
sportivilor duhului figurează 3 medalii o- 
Hmptoe de aur, 4 de argint și 1 de bronz. 
Intre sportivii de frunte de la Cotbus tre
buie amintiți, ta primul rtnd, fosta sări
toare tn înălțime Rosemarie Ackermann, 
campioană olimpică la Montreal, prima 
atleta care a reuși' să sară MS m la 
înălțime. • IGOR bobbin ras de ani), 
campion european tn 1M1 la patina] artis- 
tto, a anunțat că abandonează activitatea 
competitions!A. Sportivul sovietic lasă tei 
ui „dl o carieră de., 33 de ani ta care 
figurează multe succese ta mari compe
tiții Internaționale. • DUPĂ CB AU ESCA
LADAT EVERESTUL, la I octombrie, fără 
măști ou oxigen, doi alpin iști Japonezi, 
Hlroehl Yoshlno șl Hironobu Kamuro, șl-au 
găsit moartea chiar ta ziua următoare 
Succesului, căztad lntr-o crevasă ta timp 
ea coborau fericiți de reușită la bivuacul 
mstalat ia doar 11 m de vlrf 1 • contras 
TRADI'Jiei, Federația Internațională de

Baschet nu-fi va ține oongresul obișnuit 
la Loa Angeles, eu prilejul JX>., el la se
diul său permanent, de la MOnchen. Expli
cația este ch se poate de simplă: dele
gațiile la Congres consideră exagerat de 
mare costul Întreținerii lor ta orașul J.O. 
șt preferă, de aceea varianta... netradl- 
țiocalA. Si după ctt as pare, baschetul nu 
va eor-stltul o excepție, în această pri
vință. • DEȘT N-ARE LA ACTIV cine știe 
ce succese deosebite. speciallștM boxului 
britanic văd tn Frank Bruno pe pumnis

tul capabil să pună capăt supremației a- 
merlcane la categoria grea. Bruno are 
doar a de ani, IU kg și 1 m. Pini acum, 
ca profesionist, a susținut 19 meciuri, toa
te ctștigate toatate de limită, chiar ta 
primele reprize. Meciul care l-a solicitat 
cel mal mult a durat... șapte reprize. • 
IN PREZENT. IN TOATE CAPITALELE 
STATelOB INDIEI există centre sportive 
ta cadrul cărora au fost înființate secții 
de gimnastică, spre care se îndreaptă un 
mare număr de tineri șl tinere. Cei mai 
talentațl dintre aceștia se perfecționează

apoi la Institutul Național pentru Sport.
• DACA C.LO. VA ACORDA PARISULUI 
cinstea de a organiza Jocurile Olimpice 
din anul 1991, Jacques Chirac, primarul o- 
rașuluL a anunțat că pentru acest mare 
eveniment capitala Franței va fi înzestrată 
cu un nou stadion, de 100 000 de locuri.
• PENTRU VERIFICAREA MOTOCICLETEI 
„K 100", de 1000 cmc un nou produs al 
uzinelor BMW din MOnchen, au fost par
curși mai mult de 500 000 kilometri l • A- 
PLAUZE FURTUNOASE pentru o tînără 
călăreață englezoaică, Susan Jones <10 ani), 
care tntr-un recent concurs la Wembley a 
executat parcursul fără greșeală. Susan, 
o mare iubitoare a cailor, este Insă — 
atenție I — oarbă din naștere I 1 • INCA 
DE PE ACUM, întreaga capacitate hotelie
ră a Los Ang alesului, pe durata Jocurilor 
Olimpice ’04 a fost angajată. Din acest 
punct de vedere, succesul Olimpiadei a 
xxm-a este asigurat. Mal rămln insă de 
făcut destui d- multe altele... • O AUTEN
TICA VEDETA a luptelor libere din Bul
garia este Valentin Iordanov (23 de ani, 
legitimat la TSKA Sofia), care ta finala 
campionatului mondial de la Kiev, la cat. 
52 kg, a dispus clar la puncte <10—5) de 
sovieticul Anatoli Beloglazov. Iordanov este 
originar din Sandrovo, lingă Russe, și ca 
junior a deținut titlul d“ campion euro
pean ta 1982 șl 1983. Acum se glndește 
cu Încredere la disputele din cadrul J.O. 
de la Los Angeles.

Romeo VILARA

dam — Spartak Moscova 
(•—» : t 
Rodiokov (min. 
gazde Wolf (in 
penalty). Sturm 
lire Leipzig ș—o 
Junta (min. 14 
Vlena — Internationale 
3—1 (0—0) ; oaspeții au 
scorul prin Muraro (mta. _ 
pol NyUaal a Înscris de două ori, 
ta min. 74 șl 81. Confruntarea 
dintre echipele iugoslave Radnlckl 
Nlș și Hajduk Split s-a încheiat 
cu victoria oaspeților cu 
prin golurile lui Vujoviel 
43) șl Vulicl (min. 54).

Reamintim că meciurile ____
vor avea loc la 7 decembrie, iaz 
tragerea la sorți a partidelor din 
sferturile de finală ta toate cele 
trei competiții 
9 decembrie.
• In CJE. 

8.?. Germania 
(0—0). • Partida 
turul 3 al „Cupei Angliei-, 
tre Oxford și Leeds United, _ _ 
încheiat cu victoria primei echi
pe. Ia scorul de 4—1 I

34). iar 
min.

Grai — 
<2—o) : 
si M).

marcat 
Austria 
Milano 
deschis 
53), »-

*-0, 
<mln.

retur

continentala. 1a

juniori (cădeți) l
Austria 1—1 
repetată din 

dln- 
I, s-a

LOTUL CEHOSLOVACIEI 
PENTRU JOCUL CU ROMÂNIA 
DIN PRELIMINARIILE C. E.

PRAGA. 24 (Agerpres). — 
Antrenorul reprezentativei Ce
hoslovaciei, E. Havranek, a co
municat lotul pentru meciul 
din 30 noiembrie, de la Bra
tislava. cu echipa României. 
Au fost selecționați următorii 
jucători : portari : Ilruska șl 
Miklosko; fundași: Jakubee, 
Fiala. Prokes. Jurkemik. Rada: 
mijlocași: Chaloupka. Zelenski, 
Stambacher. Sloup. Calta; îna
intași: Vizek, Danek, Janecka, 
Lugovy Nemee si Griza.
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