
65 de aîîi de Ia făurirea

statului național unitar român

LA ARAD, 0 FERMECĂTOARE
SĂRBĂTOARE

Drumurile noastre prin A- 
rad — acest oraș care-si mă
soară vîrsta în secole —, într-o 
zi în care soarele de noiem
brie si-a dat întîlnire cu spor
tul si voioșia sutelor de tineri, 
întinerind la rîndu-î peisajul, 
ne-au purtat la Sala Poliva
lentă, ce străjuiește cu silue- 
ta-i maiestuoasă malul Mure
șului. la arena C.F.R. sau la 
poligonul si bazinul de la „Pă- 
durice“. A fost un drum pe 
care am întîlnit întrecindu-se 
cu ardoare mici si' mari sportivi 
din Arad, dar si din Deva. Ti
mișoara. Nădlac. Sintana Seitii 
sau Lipova. oaspeți binevenit! 
la această1 atractivă manifes
tare. I-am văzut luptînd îm
preună. într-o singură voință 
pe Maria și Ilonka, pe Ileana 
Si Gertrude, pe Alexandru si 
Laszlo. într-un cuvînt. după 
cum ne spunea si S. Paîcu. 
președintele C.J.E.F.S.. „pe co
piii românilor .maghiarilor și 
germanilor care muncesc sl 
trăiesc pe meleagurile noastre 
într-o deplină înțelegere, umăr 
la umăr pentru realizarea mă
rețelor obiective pe care ni 
le-am propus*1.

Așadar, copiii muncitorilor

A SPORTULUI
de la întreprinderea de va
goane. de la cea de textile sau 
de la C.F.R. au fost eroii a- 
cestei sărbători a sportului a- 
rădean — sărbătoare consacra
tă aniversării a 65 de ani de 
la făurirea statului national 
unitar român —•. în care com
petițiile de judo, handbal, bas
chet, volei, gimnastică sau tir 
au constituit punctele de a- 
tracție ale programului. Am 
pornit de la sala ..Decebal". 
acolo unde se aflau în com
petiție micii baschetbalist! de 
la școlile generale. O dispută 
a viitorilor „giganti" cu pre
cizia aruncărilor, dar. înainte 
de toate, o „încercare de a 
creste mari si voinici prin 
sport”. Teodora Filip (Șc. gen. 
20), Marius Nedelcu (Șc. gen. 
6). Emilia Negrău (Șc. gen. 13) 
s-au numărat printre cîstigă- 
toril ..Crosului Unirii". în a- 
piauzele colegilor si ale părin
ților. care nu puteau sta de o 
parte tocmai cînd copiii lor 
învățau, printre altele, si con
jugarea verbului „a învinge".

Emanuel FANTÂNEANU
(Continuare în pag 2-3)

Dialog de la inimă la inimă

IVAN PATZAICHIN
ÎN FAȚA ULTIMULUI START...

Săptămîna tre
cută. Ivan Patzai- 
chin a împlinit 34 
de ani :

— Felicitări. Ivan 
Patzaichin. o me
dalie de aur Ia 
Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles 
Si locul I pentru 
micuța Ivona. a- 
cum în primul ei 
an de scoală !

— Mulțumesc. 
Cu limbuția ei. 
observ că — pînă 
a veni eu — fiica 
mea v-a si pus in 
temă cu proiec
tele familiei...

— Numai așa... 
In mare. Zicea, de 
pildă, că. oricum, 
gimnastica ritmi
că modernă are 
mai mult farmec 
decît canoea. care 
nici măcar la an
trenament nu se 
face pe muzică

— Aha ! Și mie 
îmi spunea, pînă 
a nu fi gimnastă 
la C.S.Ș. nr. 1, că 
sportul cu pagaea 
e cel mai frumos

Vasile TOFAN

(Continuare
in pag. 2-3)

Ivona și Ivan Patzaichin... Asul pagaei 
noastre a terminat victorios incă o cursă 
și prima care îl felicită este Ivona. Cînd, 

oare, se vor schimba rolurile ?
Foto : Dragoș NEAGU
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Azi, la Bratislava, in preliminariile C. E, de fotbal

CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA, 
O FINALĂ PENTRU... PARIS!
• M. Lucescu: „Am venit să ne calificăm!44 • Fr. Havranek: „Doresc 

mai mult ca oricind sprijinul publicului!44 • Partida va fi transmisă
BRATISLAVA. 29 (prin te

lefon). încă puțin, nici 24 de 
ore din momentul In care 
transmitem această cores
pondentă. si aici. în străvechea 
capitală a Slovaciei, se va da 
startul în „marea finală" a 
grupei a 5-a a preliminariilor 
C.E.. de fotbal, meciul dintre 
reprezentativele Cehoslovaciei 
și României. Un med decisiv, 
pentru ambele combatante, la 
capătul căruia, din grupul ce
lor opt viitoare participante la 
turneul final, din anul viitor, 
o nouă echipă îșl va putea 
procura biletele pentru Paris 
'84. Care va fi aceasta ? Ceho-

CLASAFIENTIL GRUPEI A 5 a
1. SUEDIA 8 5 1 2 14- 5 11
2. România 7 5 11 8- 2 11
3. Cehoslovacia 7 3 3 1 14- 4 9
4. Italia 7 0 3 4 3-11 3
5. Cipru 7 0 2 5 3-18 2

CRITERIILE DE DEPARTAJARE
Vă reamintim că, potrivit regu

lamentului Campionatului Euro
pei. criteriile de departajare sint 
următoarele :

1. Numărul punctelor obținute;
3. Golaverajul (efectuat prin 

scădere) ;
3; Numărul de goluri marcate ;
4. Rezultatele directe dintre e- 

chipele aflate la egalitate de 
puncte.

slovacia, căreia ii este absolut 
necesară victoria la un gol 
diferență ? România. căreia 
îi este suficient un rezultat de 
egalitate ? Acestea sint în
trebările aflate aici — si de
sigur si acasă la noi — pe bu
zele tuturor. întrebări care de
monstrează tensiunea cres- 
cindă De măsură ce se micșo
rează distanta in timp care ne 
separă de primul fluier al ar
bitrului Paloțai.

Firește. apropierea impor
tantului eveniihent fotbalis-

in paginile 2—3 :

Cronicile intilnirilor Cehoslovacia 
- România la tineret ți juniori II

Acțiuni susținute pentru descoperirea unor viitori performeri

GABARITUL, ELEMENT ESENȚIAL AL SELECȚIEI PRIMARE
Continuăm, in numărul de astăzi al 

ziarului, publicarea unor 
ale reporterilor și 
noștri privind larga acțiune de depis

tare pe teritoriul țării a tinerelor și tinerilor dotați fizic și cu 
alte calități pentru marea performanță. Gabaritul, așadar, este 
unul dintre obiectivele urmărite cu insistență de către profesorii 
de educație fizică, antrenorii și activiștii cluburilor și asocia
țiilor sportive.

PRIMELE REZULTATE IN MARAMUREȘ :
20 DE CANDIDAȚI

ANCHETA NOASTRĂ constatări
corespondenților

perfor- 
educa- 

sportivi.

la radio și la televiziune

LUNG REDNIC

tic se face simtită din plin, to
tul vorbind despre el acum. în 
preajma partidei. Aici, toți 
iubitorii fotbalului solicită re
prezentanților lor victoria, nu
mai victoria : în gări si aero
porturi coboară in valuri tu
riști. printre ei si citeva mii de 
români, purtători de steaguri 
tricolore si pancarte cuprin-

efectuat marți, la ora meciu
lui. un ultim antrenament (cu 
o participare nerelinută din 
partea lui Țiclcanu. recuperat, 
dar mai puțin a lui Andone. 
care acuză o sciatică), la 
sfîrsitul căruia Mircca Eu- 
cescu ne-a spus : „Mă declar 
mulțumit de modul in care 
jucătorii s-au angajat la e-

CALDE URĂRI PENTRU TRICOLORI
La hotelul „Sputnik Junior-, unde este cazată echipa noastră 

națională, continuă să sosească telegrame de încurajare pentru 
tricolori. Zeci și zeci de iubitori ai fotbalului din țara noastră 
fși manifestă încrederea in forța echipei naționale și o asigură 
că sint cu inima și gindul alături de ea. Au trimis, de aseme
nea telegrame multe cluburi și asociații sportive, printre care 
Universitatea Craiova. Dinamo București. Steaua, Corvinul Hu
nedoara, A.S.A. Tg. Mureș.

zind cuvinte de îmbărbătare 
pentru ai noștri : in sfîrsit. în 
rubricile de specialitate ale 
ziarelor se anunță că in ambe
le tabere preparativele s-au 
încheiat, deși nu tocmai astfel 
stau lucrurile. Așa. de exem
plu. fotbaliștii români au

fort, pe parcursul întregului 
stagiu de pregătire în vederea 
acestei deosebit de importanta 
partide. Cum sint conștient

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

Cu o sâptămină înaintea C. FI. <Ic Handbal icminin

ECHIPA NOASTRĂ MANIFESTĂ 
0 OSCILAȚIE VALORICĂ ÎNGRIJORĂTOARE 

Constatări după turneul internațional de la Bacău

La
Vind .„______
acțiunii de selecție a „giganti- 
lor“.
ne-a 
C.J.E.F.S.. 
dor : ..Ca 
trasate de 
pornit în 
întocmirea 
selecție. ....... ...... ........... ......
la nivelul localităților (20 oct. 
— 31 nov.), precum si cea la ni
velul iudetului. care urmează 
să se încheie, la 9 decembrie, 
acest regulament, precum și fi
sele Pentru cei care urmau Fă

întrebarea noastră nri- 
modul de organizare a

în județul 
răspuns 

prof.
urmare
către C.N.E.F.S.. am 
această acțiune cu 
regulamentului de 

stabilindu-se etapa

Maramureș, 
secretarul 

Ovidiu To- 
a sarcinilor

fie instruiti fiind trimise celor 
în cauză. Popularizarea acțiu
nii s-a făcut cu ajutorul zia
rului județean „Pentru socia
lism". instruirea fiind , dife
rențiată (factorii cu atribuții, 
directorii adiuncti ai scoli-

lor generale, conducerile sec
țiilor cluburilor de 
mantă, profesorii de 
tie fizică, activiștii 
medicii etc.). Tot activul spor
tiv al iudetului s-a deplasat, 
pe baza unei planificări. în di
ferite zone ale teritoriului nos
tru. pînă în prezent acțiunea 
soldîndu-se cu depistarea a 
20 de posibili performeri, care 
corespund selecției din punct 
de vedere al gabaritului. Ast
fel. pot cita în acest sens pe 
ucenicii Ștefan Balic. Iosif Tă- 
rîtă. Ion Belea. Grigore Petrar, 
Sabela Magyari, de la C.P.L. 
Sighet. si elevii Ioan Remes si 
Ioan Giurgi, de la Lie. Ind. Vi- 
seul de Sus .

LA C.S.M. CRAIOVA ATLETISMUL E PRIMUL.'..
BENEFICIAR

Despre munca întreprinsă 
pentru depistarea unor tineri 
cu calități antropometrice deo
sebite ne-a vorbit prof. Eugen 
Stefinescu, președintele C.S.M. 
Craiova : „Secția de atletism

a clubului nostru a fost pri
ma care a cules roadele acestei 
acțiuni, mai iutii. la licee, 
apoi în mari întreprinderi cra-

(Continuare in pag 2-3)

Peste exact o șăptămînă, re
prezentativa feminină de hand
bal a tării noastre se va afla 
în ..focul" întrecerilor grupei 
,.B" a Campionatului mondial 
de la Katowice. Se poate, deci, 
afirma — si chiar așa este — 
că preparativele s-au încheiat, 
ultimul examen al echipei 
României constituindu-1 tur
neul international de la Ba
cău.

Se Știe, formația noastră a 
cîstigat turneul, dar satisfacția 
locului I pe podium este — în
tr-o măsură — umbrită de e- 
voluția mai mult decît modestă 
din partida cu echipa Ungariei. 
Nu vom insista pe detalii din 
timpul jocului, ci vom încerca 
să evidențiem carențele de 
fond. în speranța că ele mai 
pot fi înlăturate. Cel mai fla
grant ne-a aoărut faptul că. la 
un moment dat. în rîndul echi
pei s-a instaurat o stare de 
panică, urmare — dună opinia 
noastră — a neîncrederii în 
forțele proprii, a lipsei de con

vingere că, chiar și în fața u- 
nel echipe cum este cea a Un
gariei (trebuie să spunem că 
partenera noastră de ioc s-a 
prezentat la start într-o formă 
sportivă modestă), o victorie 
este posibilă ! Această lacună 
fundamentală a generat ade
vărate cascade de greșeli teh
nice. absolut nenermise unor 
jucătoare al căror obiectiv 
este calificarea la Jocurile 
Olimpice de anul viitor. Apă
rarea (aflată pe un drum as
cendent în part'da anterioară, 
cu reprezen'ativa Poloniei) 
s-a ..descurcat" bine in meciul 
cu Ungaria. In atac. însă s-a 
ratat exasperant de mult ; au 
fost si momente cînd iucătoare 
cu experiență nu știau efectiv 
ee să facă cu mir.gea; s-au 
ratat aruncări de la 7 m. *-au 
risipit contraatacuri. Pe care 
o altă formație cu siguranță

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag • 4-a)
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H.C. f.'INAUR A CIȘTIGAT CALIFICĂRI PENTRU FINALA

SI SPADASINUL MUGUREL PETCUȘIN> >

CAMPIONI DE JUNIORI
TURNEUL

DE LA
DE HANDBAL

CRAIOVA
CAMPIONATULUI FEMININ DE ȘAH

Ultimele două probe individuali 
ale campionatelor naționale de 
juniori L (14—19 ani), disputate 
în cadrul „Daciadei", au reunit 
pe planșele sălii Floreasca din 
Capitală floretisteie și spadasinii.

Printre cele 24 de floreuste care 
și-au dobindit dreptul de a evo
lua în această fază finală s-au 
aflat majoritatea componentelor 
lotului olimpic care după cum 
se știe, este mult întinerit. Și 
ceea ce se părea in eliminările 
directe a fi c ..sincopă" momen
tană la medaliata cu bronz a 
campionatelor mondiale de tine
ret 1383. Elisabeta Guzganu în
vinsă de Georgeta Beca in asal
tul care trebuia să decidă califi
carea directă în finala de 8, s-a 
dovedit a fi. apoi, in această fi
nală un „complex*. Pentru că 
Elisabeta Guzganu. favorita nr. 1 
a întrecerii floretistelor, a pier
dut din nou in fața sportivei de 
la Energia de această dată mai 
net decît în faza anterioară : 8—5, 
față de 8—7 în eliminările directe. S-a ...
mare surpriză 
ții, pentru 
una, în 
floretiste, 
Stegărescu 
a decis titlui 
deși rezultatele din ultima vreme 
ale junioarei de la Steaua erau 
departe de o asemenea perfor
manță. în cele din urmă, titlul 
de cea mai bună floretistă a ti
nerei generații a revenit sporti
vei brașovence Reka Lazar (16 
ani), care dovedește și cu acest 
prilej creșterea sa valorică, aptă

eonsumat, astfel, cea 
a acestei 

că a mal 
întrecerea tinerelor 
calificarea Măriei 
pentru asaltul care 

de campioană.

mai 
edi- 
fost

CLASAMENTELE DIVIZIEI

să o aducă în prima linie a flo
retei noastre.

Iată rezultatele din finala de 8: 
Reka Lazar (Tractorul Brașov) 
Monica Veber (C.S Satu Mare) 
8—5. Georgeta Beca (C.S.S. Ener
gia) — Elisabeta Guzganu (Stea
ua) 8—5. Maria Stegărescu (Stea
ua) — Anca Georgescu (C.T.A.S.) 
8—2. Cornelia Chelaru (Dinamo)
— Alina Moțea (Steaua) 8—4 ; în 
semifinale : Lazar — Beca 8—3, 
Stegărescu — Chelaru 8—4 : pen-— ------- - - . - che-

1—2 :
tru locurile 3—4 ; Beca — 
iam 8—4 ; pentru locurile 
Lazar — Stegărescu 8—5.

întrecerea spadasinilor a ___
dominată de reprezentanții C.S.Ș. 
Olimpia Craiova, club care a 
avut patru sportivi în finala de 
8 doi dintre ei disputîndu-și a- 
saltul pentru desemnarea cîștigă- 
torului titlului Campionul flore- 
tiștilor. File, ajuns pe merit și în 
semifinalele probti de spadă, a 
fost eliminat din concurs pentru 
atitudine ireverențioasă față de 
arbitru.

Iată rezultatele din finală : 
Attila File (C S. Satu Mare) — 
Adrian Pop (C-S.S.M.) 10—7, Nico
lae Mihăilescu (Olimpia Craiova)
— Radu Mitrăchioiu (Ol. Cv.) 
10—7 Mugurel Petcușin (Ol. Cv.)
— Marcel Savaniu (C.S.S.M.) 12— 
11. Mugurei Filipescu (C.T.A.S.)
— Daniel Hondor (Ol. Cv.) 10—8: 
în semifinale : Petcușin — Fili
pescu 10—7 Mihăilescu calificat 
prin pi’minarea ’ui File ; pe locui 
3 : Filipescu ; pentru locurile 
1—2 : Petcușin — Mihăilescu 10—7.

Paul SLĂVESCU

fost

CRAIOVA, ______ .
Turneul internațional de handbal 
masculin, dotat cu „Cupa Uni
versitatea* (sistem ..fulger*, re
prize de 20 de minute, jocuri tur- 
retur). a fost cîștigat de H.C. 
Minau< Baia Mare, învingătoare 
în toate cele 6 partide disputate. 
Elevii antrenorului Lascăr Pană 
au lăsat o frumoasă impresie 
spectatorilor Clasament final : 
1. H.C. MINAUR BAIA MARE 
18 p ; 2. Sel. Cracovia (Polonia) 
15 p ; 3. Independenta Carpați 
Mîrșa 11 p : 4. Universitatea Cra
iova 10 p. (V. POPOVICI — co- 
resp.).

28 (prin telefon).

După o frumoasă dispută, des
fășurată pe parcursul a doua 
săptăminl, au luat sfirșit Întrece
rile din cadrul turneelor finale 
„B“ conttnd ca penultimă fază a 
campionatului național feminin 
de șah. Primele două clasate din 
flecare grupă se califică la finala 
actualei ediții, 
bătă la Băile

In grupa de 
nut calificarea 
(Mecanică fină 
pe primul loc, cu 9,5 puncte din 
12 posibile, ca șl Gabriela Olă- 
rașu (Universitatea București), o- 
cupanla locului secund, cu 9 p. 
Următoarele patru clasate au 
drept de joc la ediția viitoare a 
campionatului, In aceașl fază :

eare începe sîm- 
Herculane.
la DEVA au obți- 
Mariana Duminică 
București), clasată

Viorica Tolgyi și Daniela Doboș, 
ambele cu 8 p. Dorina Florea și 
Edit Kozma — 7 p.

La CRAIOVA cîștigătoare a 
fost Gabriela Olteanu (Calculato
rul București), cu 95 p (din 13). 
Pentru desemnarea celri de a 
doua calificate a trebuit făcută 
departajare prin coeficienți Son- 
neborn Intre următoarele 
clasate, care acumulaseră 
cite 9 p, cîștig de cauză ____
Voichița Căiinescu (ICED Bucu
rești). In continuarea clasamen
tului : Cristina Bădulescu 9 p, 
Viorica lonescu 8,5 p. Mădălina 
Stroe 7 p Mariana Nechifor, lu- 
liana Modoi și Nadejda Mitescu 
— 6,5 p.

două 
fiecare 
avînd

IVAN PATZAICHIN IN FAȚA ULTIMULUI START
(Urmare din pag 1)

din lume ! Si ce mai declara 
presei sportive scumpa mea 
fiică ?

— Zicea că. în ultima vre
me, nu duci o viață tocmai ra
țională...

— în ce sens, mă rog 1
— în sensul că. 

toareie antrenamente, 
ca ea o oră. 
carte ci 
cru Dină 
pendulei 
mîndu-te

— încă__ .
reportere, si intru in anul IV,

dună obosi- 
' , nu stai 

^.ă. două, cu nasul în 
rămii la masa de lu
ce cucul din căsuța 
răgușește

la culcare.
un examen

tot che-

Ia I.E.F.S.,

• • •

MASCULIN FEMININ
Grupa l Grupa I

1. MILMC — CPL 15 10 ‘5 65-49 25
1. Univ. Cv. I 15 15 0 135- 54 30 2. CS Arad 15 9 6 61-46 24
2. ASA Munt. Bz. 15 9 6 114- 90 24 3. Falmar B. Mare 15 7 8 54-56 22
1. IIRUC Buc. 15 6 9 98-109 21 4. IIRUC Buc. 15 4 11 39-68 19
4. CSM Cj.-Nap. 15 0 15 41-135 15 Progresul IIRUC Buc. retrogra-

CSM Cluj-Napoca retrogradează dează în Grupa a II-a valorică.
fa grupa a doua valorică.

Grupa a Il-a, seria I

1.
1.
3.
4.

Univ. Cv. H 15 14 I 134- 62 29 
Mec. fină Buc. 15 9 6 120-100 24
Sticla CSȘ B-ța 15 6 9 98-105 21 
voința S.M. 15 1 14 49-134 16 
Universitatea Craiova II va juca

fa meciul de baraj pentru Grupa 
L

Voința Satu Mare retrogradează 
ta campionatul de calificare.

Grupa a Il-a,
1. Constr. Tg. M.
2. Met. CSȘ Rm. V.
3. CSM Iași
4. CFR CSȘ Petroș.

Constructorul Tg. 
juca în meciul de 
Grupa I.

CFR CSȘ Petroșani 
dează in Grupa a II-a 

ll-a 
15 15 

15 7 
13 6

I
61-56
59-56
56- 59
57- 62

seria
15 9 6
15 8 7
15 7 8
15 6 9

Mureș 
baraj pentru

24
23
22
21

va

Seria a 
Tg. M 
Cugir 
Cluj-Nap. 
Buzău

r?trogra- 
valorică.

o
8
7

13 0 13

75-22 30
51-45 22
44-45 19
7-65 13a II-aSeria

1. Infr. Tg. M 15 13 2 124- 72 28
S. STIROM CSȘ

2 Buc. 15 12 3 125- 69 27
2. Constr. Tg. M. 15 4 11 87-125 19
4. CSS Od. Sec. 15 1 14 64-134 16

înfrățirea Tg. Mureș va juca
in meciul de baraj pentru Grupa I. 

CSS Odorheiu Secuiesc retro
gradează în campionatul de cali
ficare.

1. Infr.
2. Met.
3. CSM
4. CSM _____

înfrățirea Tg. Mureș va juca în
meciul de baraj pentru Grupa I.

CSM Buzău retrogradează tn 
campionatul de calificare, indife
rent de rezultatul meciului 
CSM Cluj-Napoca. ce se va dis
puta la Buzău, în perioada 2—5 
decembrie.

Meciurile de baraj pentru grupa 
1 valorică vor avea loc în ziua 
de 4 decembrie, la Buzău.

cu

ultimul. Ultimul an si 
sportiv de performanță. _ 
si ultima mea Olimpiada.

— Ești poate, singurul 
noist performer care, dutrâ 
patru mari 
Olimpice 
Munchen.
— se va : 
de ani !) 
lor" de '.a 
ai fost în 
preolimpic

ca 
Deci

ca-
____ ______cele

,M“-uri — Jocurile 
din Mexic, de la 
Montreal si Moscova 
alinia (la aproape 35 
si la ..regata resate- 
Los Angeles. Apropo: 
toamnă la concursul 

. .................j din California. 
Cum ti s-a părut lacul Cassi
tas. viitoarea ~
trecerilor 
J.O. ?

— Lacul 
El se află 
tele canioane 
sălbatic", nu departe de Paci
fic. De aici si 
ridică aproape 
Pentru orașul 
Lake Cassitas

startul (vintul începe să se facă 
simtit cam după ora 10 dimi
neața) în funcție de felul cum 
vom sti să-i ocolim capcanele. 
Pe a doua parte a cursei 
1 000 m spre exemplu. 
Cassitas creste in lățime i 
gind la aproape 5 mile I

— Ce va fi după J.O. 
Los Angeles 1

— Va fi primul an de antre- 
norat al viitorului profesor 
de educație fizică Ivan Patzai- 
chin. Desigur, la clubul Dina
mo București, din care fac par
te de cind mă știu.

— Ce va fi oină la J.O 
la Los Angeles ?

mai 
Pîrîul 
si 
si 

olimpic. — 
luni de antrenament 
concursurile de ve-

i de 
lacul 

ai lin

de la

de

întîi. pentru 
Rece, locul 
pregătire al

gazdă 
nautice din

a în- 
cadrul

frutnos.e faarle 
cuprins intre vesti- 

ale „Vestului

o 
sursă de apă potabilă, 
noi. comnetitorii. va 
o sursă de surprize :
or mai puțin plăcute. în func
ție de ora la care vom lua

viului care se
Ia
Los

este

ore fixe. 
Angeles, 

uriașă 
Pentru 
fi insă 

plăcute,

ACJIUNI SUSȚINUTE PENTRU DESCOPERIREA UNOR VIITORI PERFORMERI
(Urmare din pag. I)

în următoarea etapă; 
si-au propus să 

populația tinără 
rurale din ve- 

municipiului"...

iovene. 
tehnicienii 
investigheze 
a localităților 
einătatea

Care sint rezultatele de nină 
acum ? De la Liceul industrial 
nr. 1 profesorul Victor 
cine a retinut două 
Viorel Calotă si Lucian 
cu. Ei nu au împlinit 
ani și au o înălțime de 
primul, și 1.87 cel de 
lea. Cîțiva tineri au 
de la Liceul nr. 9. dar cei mai... 
mare este Clatidiu Voicu : 
născut în 1968, 1,84 m. Toți a- 
cesti tineri — ni s-a spus — 
urmează să fie invitați la 
diul clubului, pentru a fi 
Duși unor teste complete, 
numai atletismul, ci 
secții de la C.S.M. 
va vor beneficia de 
lectionati. Au intrat în ..vizor" 
primele patru localități rura
le : Cernele. Podari. Bucovăț 
Si Șimnic. în aceste patru co
mune s-au deplasat antrenorii 
clubului, primele nume urmind 
■ fi înscrise în fișele perso
nale...

Firește, acești 
trebui îndrumați 
stabilită de C.N.E.F.S.. pentru a 
fi testati complet, dacă se va 
aprecia.

tineri vor 
pe filiera

pină la nivelul corni-

siei de selecție pe tară. Si. asa 
știe, tinerii respectivi 
legitimați la unitatea 
de care au

cum se 
vor fi 
snortivă 
tați.

fost depis-

ANUNȚ

Lazar- 
nurae :
Popes- 

inră 15 
1,86 m, 
al doi- 

,sării" și

se- 
su- 
Nu 

_. alte
Craio- 

cei se-

si

încenind cu data de 
1 decembrie 
I.D.M.S. București 
vrează autoturisme 
CIA 
de la tragerea la 
a trim. II si III a.c. în 
baza înscrierilor efectua
te la magazinele auto 
I.D.M.S. din tară.

Livrările se vor efec
tua în funcție de numă
rul de înscriere, capaci
tatea zilnică de livrare 
Si stocul de autoturisme.

cîștigătorilor

1983, 
li- 

DA- 
CEC 
sorti

avut pentru început, 
nivelul Sectorului 5 al

PÎNĂ LA URMĂ, DACĂ EXISTĂ INTERES, SE 
„Am 

cind Ia 
Capitalei am declanșat acțiunea
de depistare a unor tinere ta
lente bine dotate fizic pentru 
sportul de performantă, o sur
priză mai puțin plăcută — 
ne-a sdus. Victor Uță. 
dintele C.E.F.S. Multi 
profesorii de educație _____
din școlile de toate gradele din 
Sectorul 5 ne-au 
după părerea lor. 
pil sau tineri 
inalti si de solizi 
nu-i fi sesizat Era de crezut, 
tinind seama că numărul licee
lor din sectorul nostru este re
lativ mic.

Nu ne-am oprit, insă. La dis
cuții. nu ne-am bazat pe ce 
știam și am procedat la cău
tări mai amănunțite. Iar acum, 
chiar dacă planurile noastre an 
fost initial si mai ambițioase

prese- 
dintre 
fizica

informat că, 
nu există co- 
deosebit 
pe care ei să

de

care vom lua startul. De cînd 
mă știu „mia" a fost distanța 
mea. la simplu si la dublu. 
Promit că ultima mea meda
lie va fi de aur.

— Ar fi
C.M.. din 
sportiv !...

a 28-a. la J.O. 
cariera unui

sau 
mare

— Va fi. 
scurt timp 
de adunare 
caiacistilor 
Iotul 
zile si 
susținut, 
rificare. întrecerile de tot fe
lul dinaintea J.O. Voi vîsli îm
preună cu Toma Simionov. un 
adevărat as în conducerea băr
cii. un coechipier tenace, am
bițios. de nădejde, alături de 
care, in ultimii patru ani. am 
cucerit un titlu de campion o- 

medalii de cam- 
la 
m.
la

de .
canoistilor din 
Vor fi. apoi,

limpic și trei 
pion mondial 
1000 $i 10 000

— In vară. 
Tampere, „flotila 
caiacului si canoei 
a cucerit trei medalii 
trei de argint si trei de bronz. 
Din această frumoasă salbă de 
nouă medalii, două fac parte 
din 
Ivan Patzaichin 
mionov. Ce vă doriți in anul 
viitor, la- J.O. de la Los 
geles ?

— Victoria în proba de 
□oe dublu 1000 m. singur»

canoe dublu

C.M. 
de

de la 
aur" a 
noastre 
de aur.

„colecția" echipajului 
Toma Si-

„CUPA PĂCII"

LA CULTURISM

An-

ca-
in

PR

namo 
(ora 
Galaț

cu ti 
dove 
rosiț

6ing 
oace. 
înain 
trept

Miere 
Miere 
toria 
0—2, 
I. Ba
Gereb 
respe 
și Pe 

u ta.

noștr 
din i 
sia î 
ne '

Bv

MIE 
telefo 
termin 
rea C 
derby 
permi 
partid 
„derb 
peste 
în tri 
cial. 
curea 
merit
marca 
celent

0 URMfCATOARE SĂRBĂTO
(Urmare din pap 1)

dar nu oricum, ci simțind în 
permanentă Drietenii alături... 
Mare aglomerare si la standu
rile ooligonului. Lucian Moldo
van (C.S. Arad) si Ovidiu Mi- 
huț (U.T.A.) s-au numărat 
printre cîștigători. ca si Dori
na Vorindan (C.S. Arad) la 
gimnastică, notele mari fiind 
o obișnuință a profesorilor si 
a arbitrilor.

Dealtfel, indiferent de locul 
unde ne-am aflat în aceste 
zile — la lupte, volei, handbal, 
judo, haltere sau tenis de masă

A APĂRUT NR. 11/1983 
AL REVISTEI 

„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPOR
Spicuim din sumarul revistei :
• Educația fizică — componenă a 

tinerei generații, de prof. V. Fărcaș ;
• Unele aspecte ale studiilor de bio 

manță, de lector univ. dr. V. Marcu, 1 
V. Manole ;
• Evaluarea rezultatelor în muncă 

de prof. dr. V. Stănculescu ;
• Aspecte particulare ale pregătirii 

demic, de asist, univ. N. Oprișan ;
• Probleme de bază privind selecț 

tor univ. I. Bota ;
• Evaluarea ventilației în efortul fi
• Al doilea Simpozion taternaționa 

de Elena Dobincă ;
• Periodicele de specialitate apăru 

din 1918, de prof. N. Postolache ;
• Prof. dr. docent Iacob Mihăilă.
Revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI 

sească din biblioteca de specialitate 
meniul educației fizice șl sportului, 
fizică și sport" să ajungă cît mai 
profesorilor de educație fizică, a an 
viștilor mișcării sportive, calea ce 
MENTUL.

NU UITAȚI ! Reînnoiți-vă de iR 
.1984 la revista „Educație fizică și spoîn fața imul numeros public, 

în Sala sporturilor din Tîrgu Mu
reș a avut loc concursul de cul
turism dotat cu „Cupa Păcii", 
care a avut un caracter republi
can, organizat de C-J.E.F.S. — 
Mureș. Iată cîștlgătorii la 
două categorii de vîrstă : 
NIORI MARI — 65 kg Viorel 
(Lie. înd. Spirv Haret, București); 
70 kg Florin Moldovan (A.S.A. 
Tg. Mureș) ; 75 kg Deneș Iosif 
(Metalotehnica Tîrgu Mureș) ; 
peste 85 kg Florin Uceanu (Lie. 
lnd. Spiru Haret, București). Pe 
echipe : 1. Lie. ind. Spiru Haret 
București, 2. A.S.A. Tg. Mureș și 
Buletinul Oficial București, 
Metal otehnlca Tîrgu Mureș ; SE
NIORI — 70 kg 
(C.F.R. Iași) ; 76 
Costacbe (Rapid 
kg Nicolae Giurgi 
Mureș) ; 88 kg Eugen 
(Rapid Oradea) ; peste 88 
tru Ciorbă (C.F.R. Iași).
chipe : 1. Rapid București, 2. 
Rapid Oradea, 3. Farul Constanța.

POATE I 
tineri apți, 
să practice

in a 
pînă 
o disciplină olimpică la cel mai 
inalț nivel, am primit la sediu 
un i 
re. 
teva 
(1,85
san
la Lie. ,.D. Bolintineanu". Ser
bau Vasiliu (1,89 m. 16 ani), 
Marian Constantinescu (1,87 
m. 15 ani). Antonie Andrusan 
(1.87 m. 16 ani), loti de Ia Lie. 
industrial 4. In aceste zile mai 
așteptăm si alte fise.

Si chiar dacă termenul 
noiembrie va trece, vom 
nua să căutăm, că... n-o

găsi mai multi 
in 1988. care cele 

JU- 
Pop

IDUMSIRAțlA DI STAT LOTO P
CONCURSU-

DIN 27 NO-

număr de fișe proniiiătoa- 
Pentru ilustrare, iată cî- 

nume : Nicolae Silviu 
i m, 15 anî), Gabriel Baro- 

(1,87 m. 15 ani), ambii de

clădiți

de 30 
eonti- 
să se 

supere nimeni dacă mai desco
perim fete si băieți 
bine, eu calități pentru marea 
performantă, 
selecția e o 
care zi".

La urma-urmei, 
activitate... de fie-

3.

loan Dragomir 
kg Alexandru 

București) ; 82 
(A.S.A. Tîrgu 

Kantor 
kg Pe- 
Pe e- 

București,

• CIȘTIGURILE 
LUI PRONOSPORT 
IEMBRIE 1983. Cat. 1 (12 rezul
tate) : 25 variante 25% a 8.255 lei; 
cat. 2 (11 rezultate) : 32 variante 
100% a 1.642 lei și 626 variante 
25% a 411 lei ; cat. 3 (10 rezul
tate) : 302 variante 100% a . 283 
lei și 6.093 variante 25% a 71 lei.
• pronosticuri... Apreciatul 

actor Ion Besoiu, director al 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" din București, este și un 
pasionat iubitor al fotbalului. Iată 
pronosticurile sale pentru con
cursul Pronosport de la sfîrșltul 
acestei săptămînl : I. Avelllno — 
Intemazionale X, 2 ; II. Catania 
— Napoli 1, X ; III. Juventus — 
Roma 1, X, 2 : IV. Lazio — Fio
rentina 2 ; V. Milan — Genoa 1 ; 
VI. Pisa — Ascoli X ; Vn. Samp- 
doria — Verona 1, X ; vm. Udi-

APROAPE 40 DE TINERI CORESPUND 
PERFORMANTEI

După cum ne-a informat pre
ședintele C.JLE.F.S. Hunedoa- 

‘ . actiu-
a unui nu

de tineri do- 
punct de ve- 
alte calități

Adrian Hațeganu. 
de depistare 
cit mai mare 
excelent din

cu

ra. 
nea 
măr 
tati 
dere fizic si 
pentru marea performantă a 
început cu mai multe săptămini 
în urmă. Etapa inițială, pregă
titoare. a fost una de instruire 
si stabilire a responsabilităților 
fiecărui cadru angrenat în 
ceasta importantă acțiune, 
localități si zone. A urmat 
poi instruirea profesorilor 
educație fizică din școlile exis
tente pe 
Hunedoara. A fost. în sfirs't, 
declanșată

marea

a- 
pe 
a- 
de

teritoriul județului

acțiunea, la al că-

„MODELELOR”

contribuie. Drintr-o 
colaborare. Insoec- 
scolar județean.
Hunedoara. Deva

rei succes 
fructuoasă 
toratul 
C.M.E.F.S.
Si Petroșani, comisiile medica
lă si tehnică alcătuite sneciăl 
in acest scop. Ca urmare, au 
fost împărțite peste 600 de fișe, 
în toate școlile urbane si ru
rale. Pînă în momentul de fată 
(marți. 22 noiembrie — n. red.) 
au fost depistați, intrînd în ve
derile C.J.E.F.S. aproape 40 de 
tineri care se încadrează în 
..modelele" pentru marea per
formantă sportivă.

Anchetă realizată de Paul 
SLĂVESCU, Ion GAVRILESCU, 
Ion VLAD, Radu TIMOFTE

REVELION ’84
I.T.H.R. BUCUREȘTI a pus spre valorificare bilete pentru 

petrecerea Revelionului 1984 la :
Eforie Nord

Olănești 
Tîrgu Mureș
Alba Iulia 
Sibiu

Sovata

— hotelurile „Bran", „Bega' 
„Union" (1230 lei), hotel 
hotelurile „Steaua de 
„Delfinul" (1230 Iei).

— vile confort n (872 lei).
— hotd (1257 lei).
— hotei (1381 lei).
— hotelurile „Continental",

(1124 lei), hoții 
i,Neptun" (1106 Iei), 
Mare", „Meduza",

„Bulevard", „împă
ratul romanilor" (1215 lei).

— hotel (1446 lei).
Informații

str. Luterană nr. 4 (telefon 14.21.77/2958), str. 
(tel. 14.95.94), Bd. Republicii nr. 68 (tel. 14.08.00), 
nr. 35 (tei. 15.74.11), Bd. 1848 nr. 4 (tel. 14.98.81), Calea Moț&oc 
nr. 55 (tel. 11.04.48).

și înscrieri la agențiile de turism I.T.H.R.B. din’.
Tonitza nr. 13 

Bd. N. Bălcescu

4
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Jiuc—Dinamo I In meciul echipelor de tineret

ie hochei I Cehoslovacia România 2-2 (1-1)
MECIUL NR. 357

ORAT...
I In meciul reprezentativelor de juniori ll, Cehoslovacia—România 3-1 (0-1)

2, 39 (prin
la care s-a 
S.C. Miercu- 

unul din 
ilui, nu ne-a 
și faptul că 

titlul de 
ieplin pe cei 
lori prezenți 
rulul artîfi-

S.C. Mier
ie pe deplin 
■ 6 goluri 
ate din ex-

I
I
I
I

UVERTURA OPTIMISTA

PENTRU MECIUL CEL MARE O REPRIZA FOARTE BUNA,

jocul S. C.
Progresul 

eiat cu vic- 
: 8—4 (5—1, 
' punctelor : 
lis, B. Nagy, 
fron. Todor, 
enessy. Gali 
A. Balint, 

șl B. Ilajdu. 
.rtidele : Di- 

Gheorgheni 
a— Dunărea

I
I
I
I

— coresp. I
diiiiii iii I
u voioșia. 
:rinta de a 
are nume- 

rjăeteni.
omagiat. 

I ine. asa 
p x^gportivii 
|t de seamă 
I fost expre- 
Icare trăiesc 
b meleaguri 
L germani 
Kind. Intr-o 
la munci în 
fără teamă 

împreună

l
I
l
I
I

TRENCIN, 39 (prin telefon). 
Așteptată cu nerăbdare. In primul 
rînd de tricolorii echipei „A-, 
care aveau să urmărească la 
T.V., în transmisie directă, aceas
tă partidă, „uvertura- a oferit 
un joc frumos, de mare angaja
ment, în care tinerii fotbaliști ro
mâni au șters din memorie jocul 
foarte modest de la Iași, din 
partida tur, ți au încheiat la e- 
galltate un meci pe care puteau 
sâ-1 cîștlge.

Meciul a început în 
gazdelor, stimulate de 
de a marca cit mai repede șl 
cit mai mult pentru a neutrali
za cursa de urmărire cu Italia, 
tinerii jucători ai „squadrel azzu- 
rra- fiind angajați în ofensivă, 
contra Ciprului, în prima decadă 
a lui decembrie. In urma aces
tui' iureș, căruia echipa noastră 
l-a rezistat cu mare greutate, 
GRIGA a deschis scorul în min. 
13, după o greșeală a lui Tătă- 
ran, care a pasat superficial, in- 
tr-o situație simplă, înlesnind in
tercepția și apoi combinația care 
a dus la gol, in fața unei apărări 
pusă pe picior greșit de această e- 
roare. Golul a avut un efect eli
berator, astfel îneît echipa româ
nă a trecut la Joc. animată de Bă
lan, care s-a impus tehnic tn fa
ța tuturor internaționalilor ceho
slovaci. ’ 
domine 
leze în 
acțiuni 
nîtă de 
linia Sertov — Balint — COJOCA
RII, ultimul înscriind de pe pozi
ția de extrem dreapta. In aceas
tă perioadă de dominare insisten
tă, Balint. singur In sprint, a ra
tat tn min. 38, un gol ca șl fă
cut și poate... victoria.

După pauză, balanța se înclină 
tn favoarea gazdelor împotriva 
cursului jocului, tn min. 50, la un

Stadion Irencin; teren bun; timp 
bun; spectatori - circa 5.000. Șuturi: 
8-7 (pe poartă: 6-4). Cornere: 9—3. 
Au marcat: GRIGA (min. 15), CO
JOCARII (min. 31). PAVLIK (min. 
50 — din penalty). BALINT (min. 85 
— din penalty)

CEHOSLOVACIA: Stejkal 
Chovanec, Kluslcy, Hasek

BiaiK, 
--------------- ----------------------- PAVLIK. 
Serda, KOVACIK (min. 80 Bertalon) 

"-------- ‘ '------ --------------- GRIGA

Iureșul 
dorința

Echipa română avea să 
pină la pauză și să ega- 
ruin. 31, la capătul unei 
cu numeroase pase, por
ta Balint, urmind succesiv

UNA FOARTE SLABA

I

jionare a
; perfor- 
lăc, prof.

le fotbal,
ijul aca-

, de lec-
Jănescu ; 
iormanță.

Unirii

ii p- 
Bhin do- 
ȚEducație 

lucru a 
ror acti- 
ABONA-

'anul

ormeaiA
IX. Campo- 
1 ; X. Ca- 
. C.S.M. SV.
XII. F.C.M.

OBIȘNUITA 
stăzl, 30 no- 
ogramată la 
nilul sportiv 
■ști, str. dr. 
nerele cîștl- 
îise ia tele- 
irsul serii.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

— Kuia (min. 66 Hîrko), 
Knoficek.

ROMÂNIA: Ducadam - Mănăilă, 
Belodedîci, M. POPA, Eduard — BA
LINT, Movilă, Tătăran, BALAN — CO
JOCARU (min. 50 O. GRIGORE), Ser- 
tov (min. 74 " "

A arbitrat
(U.R.S.S.).

Cartonașe

Paveliuci. 
foarte bine I. Savcenko

galbene: SERTOV.

fault cu totul inutil al lui Duca- 
dam asupra lui Griga. in careu, 
atingea indreptindu-se inevitabil 
spre aut de poartă. Penalty just 
acordat și transformat de PA- 
VLIK. După acest gol „căzut ca 
din senin" echipa noastră are un 
moment de cădere, dar revine 
treptat, animată de Balint. de 
inepuizabilul Bălan șl de jocul 
Impecabil al Ubero-ului M. Popa, 
cu plecări de mare efect. Și ast
fel, tn min. 85, tn urma unei 
subtile pase tn adincime a lui 
Bălan, Balint pătrunde in careu 
tn stilul lui irezistibil și este faul
tat. Penalty indiscutabil, transfor
mat printr-un șut-bombă de ace
lași BALINT. Astfel s-a încheiat, 
aici, la Trencin, un meci fru
mos, cu un rezultat care ne 
bucură și care, sperăm, să fi
de bun augur pentru „marea fi
nală- de pe stadionul „Slovan* 
din Bratislava.

POVARSKA BISTRICA, 29 (prin 
telefon). — In fata a peste 5 009 
de spectatori, marea majoritate 
elevi, echipa de juniori n a Ro
mâniei a intîlnlt azi (n.r, ieri) 
formația similară a Cehoslova
ciei tn cadrul campionatului eu
ropean rezervat reprezentative
lor sub 16 ani. Meciul a oferit 
o dispută spectaculoasă, in care 
flecare combatant a câștigat clar 
cite o repriză. Cea dinții a fost 
dominată net de tinerii fotba
liști români, care au 1ucat foar
te ofensiv toate cele 49 de mi
nute. supunind la un adevărat 
asediu poarta apărată excepțional 
de tinărul goal-keeper cehoslovac 
Barkuch. In această parte a jo
cului am notat două faze de ma
re spectacol, avindu-1 ca pro
tagonist pe Harsani : prima, tn 
min. 14. cind jucătorul nostru a 
șutat foarte puternic din careu, 
dar portarul Barkuch a 
cu prețul unui reflex 
bil ; a doua. In min. 
același Harșani face o 
peste 50 m. trece pe 
trei-patru adversari, 11

Stadion „Sparta"; teren bun; timp 
rece; spectatori — circa 5.000. Șuturi: 
8-13 (pe poartă: 6—8) Cornere: 6—5. 
Au marcat: HENZEL (min. 37), res
pectiv FURDA (min 42, 55 și 79 - 
ultimul din penalty).

CEHOSLOVACIA: BARKUCH - Pi- 
varnik, Nemecek, Kostesky, Hamrik — 
Petelik, Jurkemik, Frvc — DVORAK, 
FURDA. STANOSEK.

ROMÂNIA: Voicilă - Chivu, Sze- 
kely. Zamfir, Poiar - Năstase, PROȘ- 
TEANU, Pistol - HENZEL (min. 66 
Cadar), HARȘANI, Badea (min. 60 
Naghi).

A arbitrat cu greșeli M. Rossner 
(R.D.G.).

Cartonașe 
TESKY.

Cartonașe

galbenei SZEKELY, KOS-

roșii: NĂSTASE.

loan CHIRILÂ

salvat 
incredi- 

17. cind 
cursă de 

rind de 
______ __________ _ _ deschide 

ideal pe Henzel în careu, dar 
șutul acestuia din urmă este res
pins, cu un uimitor reflex, de 
portarul cehoslovac. Același HEN
ZEL va deschide scorul în min- 
37, cind, in urma unui „bom
bardament- la poarta lui Bar
kuch. reușește să-l Învingă cu 
un șut puternic, la firul Ierbii. 
După aspectul Jocului din prima 
repriză, cind juniorii 
dominat categorie, dar 
reușit să-șl materializeze ’ 
sele ocazii avute, se părea 
victoria nu poate scăpa 
mațiel române. Iată Insă.

noștri au 
nu au 

Imen- 
i că 

for-
----- --------------   că 

In repriza secundă Juniorii ce
hoslovaci iau un start foarte 
rapid, apărarea echipei noastre

PETROLUL PLOIEȘTI CREDE ÎNCĂ IN ȘANSA SA

• • • DAR SINT
la Steaua — liderul, la Pe- 

— „lanterna roșie", lată
De 

trolui 
popasul pe care l-am făcut In 
această Întrerupere de campio
nat. „

Deși s-au consumat doar 13 e- 
tape din actuala ediție a Divi
ziei „A", trei echipe au pierdut, 
deocamdată, contactul cu pluto
nul, Printre ele și Petrolul Plo
iești, de mal multe etape ocu
pantă a ultimului loc, doar cu 7 
puncte la activ și cu un „minus 
7* în clasamentul adevărului.

„Ce «e tntîmplă cu echipa plo* 
leșteană" ne-au întrebat mulți 
cititori, întrebare pe care am 
pus-o șl noi. zilele trecute, pre
ședintelui clubului Ion Brujban 
(care a revenit ;a conducere doar 
eu o lună tn urmă), șl tlnărulul 
antrenor Camii Oprișan, fost Ju
cător, produs a) bunel pepiniere 
care a fost Ploleștiul. aflat la 
conducerea tehnică a echipei din 
etapa a 7-a.

— Chiar in momentul acesta, ne 
spunea I. Brujban, analizăm in 
cadrul conducerii clubului situa
ția „pe toate fețele" și încercăm 
să găsim mijloacele prin 
echipa să-și recapete 
brul valoric și psihic, 
derea în adevăratele ei 
bllltătl. Din capul locului 
să spunem că „nu depținem ar
mele", că nu abandonăm lupta. 
Cu măsurile pe care ne străduim 
să le luăm, cu o angajare totală 
a tuturor — Jucători, antrenori, 
conducători —, sperăm într-un 
reviriment. Vîrsta medie a echi
pei este sub 25 de ani, iar posi
bilitățile jucătorilor sint cu to
tul altele. O atestă comportarea 
din partidele cu F.C. Bihor, Cor-

care 
echili- 
tncre- 

posi- 
vrem

MULTE LUCRURI
vinul Hunedoara, chiar cu Uni
versitatea Craiova — toate tn de
plasare. Nivelul la care a evo
luat a arătat că echipa nu meri
tă să retrogradeze. Au spus-o și 
adversarii noștri. Dar aceste con
solări nu ajută ia nimic. De fie
care dată, căderile s-au produs 
în ultimele 25 de minute, atunci 
s-au primit goluri extrem de u- 
șor. Concluzia e clară; O PRE
GĂTIRE FIZICA CE A LASAT 
DE DORIT. Trebuie s-o luăm a- 
proape de la cap și de aceea, 
tn aceste perioade de întrerupere, 
echipa s-a pregătit clteva zile Ia 
munte — cum o tace și acum
— și acumulările s-au văzut tn 
partida eu Baia Mare, cind a 
avut „suflu- pentru un meci în
treg.

Ce spune antrenorul Camll O- 
prișan 7

— Situația nu e deloc simplă. 
La starea de spirit existentă au 
contribuit • serie de factori e- 
biectivi, dar și subiectivi. Nu mal 
are rost să dezgropăm morțli. 
important e ceea ce vom face. 
Echipa e hotărită să refacă te
renul pierdut, dar in ciuda unor 
prestații destul de bune, n-a reu
șit rezultatele dorite. Au fost 
și probleme de arbitraj, DAR 
CEL MAI MULT A LASAT DE 
DORIT FINALIZAREA. Am avut 
mal multe ocazii decit adversarii
— meciul cu F.C. Baia Mare e 
elocvent — dar am pierdut. Tre
buie să lucrăm mai mult decit 
am făcut-o pînâ acum, să îm
binăm pregătirea fizică, unde au 
fost atitea căderi, cu cea teh- 
nlco-tactică, dar lucrul cel mai 
important este aceia de a-i adu
ce pe toți jucătorii Ia randamen
tul lor maxim.

APELOR DE DUMINICA ALE DIVIZIEI rrA"...
îltatea Cra-
3. Vătran 
i. Buduman

a Rm. VB- 
oinea șl V. 
ucureștl);
— Dlnamo 7 
ilescu șl L. 
ești) ;

Politehnica Iași — Jiul Petro
șani : N. Dlnescu ; A. Mlțaru 
(ambii din Rm. Vllcea) șl D. Cio
lan (Pitești) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul 
Hunedoara : M. Constantinescu; 
M. Bercan (ambii din București) 
și V. Curt (Medgidia) ;

C.S. Tîrgoviște — Petrolul Plo
iești : A. Gheorghe ; P. Pienescu

(ambii din P. Neamț) șl V. An- 
ghelolu (București) ;

Rapid — Steaua : I. Velea 
(Craiova) ; Gb. Oflțeru șl G. lo- 
nesou (ambii din București) ;

F.C. Baia Mare — F.C. Argeș : 
M. Stoenescu ; T. Ionescu (ambii 
din București) șl V. Antohl (Iași);

DunSLrea C.S.U. Galați — S.C. 
Bacău : O. Ștreng ; I. Medveș șl 
L Caraman (toți din Oradea).

DIVIZIEI „B“ Constructorul T.C.I. Craiova 
C. Gheorghe (Suceava).

DE FĂCUT
Sigur, e greu pentru un 

ședințe nou și un antrenor 
să tragă toate concluziile, 
„pună degetul pe rană'' 
supere pe cineva. Acum 
să Intervină șl să ajute la În
dreptarea situației toți cei c= fao 
parte din conducerea acestui club 
cu tradiții in fotbalul nostru. 
Ploleștiul a demonstrat de atitea 
ori posibilități reale de a-șl re
dresa echipa atît de Îndrăgită. 
Repetăm, e nevoie ca toți fac
torii din preajma ei s-o ajute e- 
fectiv, inclusiv organele locale. 
Se cere un climat de muncă să
nătos, DE EXIGENȚA SPORITA, 
DE MOBILIZARE PE TOATE 
PLANURILE. s-au jucat doar 13 
etape, e timp de redresare. Pe 
lingă o instruire mal bună, tre
buie să se organizeze șl forma
ția de bază mal bine, mal rea
list, atit ca așezare a jucătorilor 
cit șl a Ideii de Joc, In raport 
cu posibilitățile echipei, ale ju
cătorilor. De ce să n-o spunem, 
dar acum se plătește tribut unor 
idei fanteziste, In general, șl de
zinteresului pentru organizarea 
apărării, a neutillzării Jucătorilor 
pe postul cu randamentul cel 
mai bun. De alei șl folosirea a

pre- 
tinăr 

să 
să nu 

trebuie

primește ușor 
min. 42 si 55, 
același FURDA, 
față de modul 

_ In prima parte 
tinerii noștri! fot- 

—, o
__ __,-----nervoși, se 

precipită, nu mai leagă nici e 
-------- -s —1 care 

ce- 
în 
de

șl 
în

se clatină 
două goluri, 
autorul lor fiind 
De nerecunoscut 
cum evoluaseră 
a meciului, 
hali«H acuză, în continuare, 
cădere fizică, sint r—rt'z;

• Meciul de azi. de la 
Bratislava, este un meci 
jubiliar. Nu numai că este 
cel de al 30-lea tn palma
resul româno-cenoslovac 
(înțelegînd reprezentativele 
„A", olimpică șl de ama
tori), dar se dispută șl in 
anul în care se Împlinesc 
șase decenii de la prima 
partidă iuca*â intre cele 
două echipe (Cluj, la 1 
iulie 1923). Din cele 29 de 
partide disputate, opt au 
revenit .tricolorilor", șase 
s-au încheiat Ia egalitate, 
iar 15 le-au cîștieat adver
sarii noștri. Golaveraj : 
41—60.
• tn palmares sint tre

cute, firesc, șl rezultatele 
din anii de început ai fot
balului nostru, cind in Ce
hoslovacia se juca cel mal 
bun fotbal din Europa 
Centrală Rezultatele sînt 
însă mult mal strînse dacă 
le socotim pe cele din ul
timii 20 de ani. tn acest 
timp, primele reprezenta
tive ale României și Ce
hoslovaciei s-au întîlnit de 
12 ori : cinci victorii ro
mânești și două meciuri 
încheiate ia egalitate. Go
laverajul ne- este favora
bil : 18—16.
• De-a lungul anilor, 

teva partide au avut 
importanță deosebită, 
cum este, desigur, și 
de azi. de rezultatul 
reia depinde prezența
neia dintre cele două com
petitoare la turneul final 
din 1984 al C.E. Dar 
mal gindim șl la 
din 1934. d« la

cl- 
o 

așa 
cea 
că- 
u-

si cei 
Juntoril 

clștiga 
cu scorul

acțiune ca lumea, 
domină sînt acum 
hoslovaci. Ei vor 
cele din urmă
3—1 (al treilea gol a fost mar
cat în min. 79 de același FUR
DA, care a transformat un pe
nalty acordat gratuit de arbitru).

în concluzie, juniorii noștri au 
evoluat foarte bine o primă re
priză, cind ar fi putut Înscrie 
mai multe goluri. Dar un meci 
de fotbal are. . . două reprize. 
Iar în cea de a doua, fotbaliștii 
noștri au jucat inexplicabil de

M. POPESCU

22 de jucători in 13 meciuri. De 
ce omogenizare mal putea fi vor
ba ? Petrolul poate să-și Îmbună
tățească situația cu condiția ca 
toți jucătorii să manifeste do
rință de autodepășire. Ne gin- 
dim tn primul rind la Simaciu, 
Libiu, Grigore, Cojocaru, H?ra- 
tambie, care s-au prezentat de
parte de posibilitățile și preten
țiile lor. Trebuie reconsiderată a- 
titudlnea față de antrenamente, 
de conținutul lor. Sigur, Petrolul 
poartă și povara neputinței de 
a face transferările de care avea 
nevoie (acum nu l-a putut trans
fera pe un oarecare Goia, din 
Județ, de la Mizil, din Divizia 
„C“, din motive greu de înțeles), 
pentru că din județul Prahova 
(ce fac antrenorii de la centre 7) 
n-au mal apărut jucători ca Dri- 
dea, Neacșu, Pahonțu, Mlhai Io
nescu, Tabarcea, Moldoveanu, Du
mitru Nicolae, FL Voinea. Șl, In 
plus, Petrolul are acum nevoie 
de suportul publicului care, la 
Divizia „B*. umplea stadionul pî- 
nă la refuz, dar acum a cam 
părăsit-o. Echipa, cum ni s-a 
spus, dorește reabilitarea, nu a- 
bandonează lupta șl acesta ni 
se pare cei mai frumos lucru 
și argumentul cel mai convin
gător pentru care trebuie aju
tată.

Constantin ALEXE

CEHOSLOVACIA
(Urmare din pag. ’)

ne 
meciul 
Tries) 

(1—2). sau cel din 1970. de 
la Guadalajara 
bele în cadrul 
finale ale C M.
• Rezultatele 

acum : 1933 (Cluj) : 
1924 (Praga) : 1—4 ; 
(Oradea ; amatori) : 
1934 (Pardubice ; amatori) :
2— 2 ; 1934 (Trlest) : 1—2 ;
1937 — - ' '
1938 (Praga) : 
(București) ; 
(București) : 
(Praga) : 2—3 
rești) 
2—2
3— 1 
1953 
I960 
1960
1964
1965 
1963
(Guadalajara) 
(Bratislava) : 
(București) : 
(Praga): 1—1: 
rești)
2— 3;
3— 1 ; 
1983 -
• Pentru jocul de 

antrenorii M. Lucescu 
M. Rădulescu au selecțio
nat jucătorii : PORTARI
— Lung (14 selecții), Ior- 
dache (20) ; fundași — 
Rednic (25), Negrilă (11), 
Al. Nicolae (11), Iorgulescu 
(25), Ștefănescu (47), An- 
done (19). Ungureanu (19); 
MIJLOCAȘI — Țicleanu
(32) , Augustin (27), Mul- 
țescu (15), BBloni (68), 
Klein (25), Hagi (5), Drag- 
nea (—); 
Geolgău
(33) , Gabor (21), Coraș
• Golgeterii noștri 

1983 : 4 g — BălSni ;
— Cămătaru ; 2 g — 
Iaci (1 pen) ; 1 g — 
bor, Negrilă, Movilă, 
mescu, Ccraș.
• Bilanț pe 1983 ; 14 8 

4 4 14—15 16 p.

(2—1), am- 
turneelor

de pînâ 
0—€ ;

1931
4—1 ;

1—1 :
1947
IMS
1949

(București) : 
— 2—6 ;

2—6 ; 
2—1 ;

; 195® (Bucu- 
1951 (Praga): 
(București) : 

0-2 ; 
0—1 ; 
0—2 ; 
0—3 ; 
(ol.); 
1—0 :

1970
1971 
1971 
1975

: 1—1 : 
1952

1953 (Praga) : 
(București) : 
(București) : 
(Bratislava) ; 

(București): 4—1 
(București) : 

(Praga) : 1—3 ; 
• ‘ : 2—1 

o—i : 
2—1 :

; 1976 (Bucu- 
: 1—1 ; 1976 (Praga) : 
1977 (Rabat, Maroc): 
1980 (Brno) : 1—2 ;

- (București) : 0—1.

ATACANTI — 
(13), Cămătaru 

(11).
In

3 g
Ba- 
Ga- 
Irl-

ROMANIA

Plopenl — 
ir, Dobrescu
Rm. Sărat
D, P, Ma

la Buzău — 
I. Grama 
Fălticeni — 

Măndescu 
uceava — 
Necșulescu 

it Bacău — 
la : A. N1- 
1 Tulcea — 
, Constantin
Slobozia — 

R, Mușat 
șa-ni — unl- 
: I. Dima

SERIA A n-a : F.C.M. Brașov
— Progresul Vulcan București : 
C. Teodorescu (Buzău), Rova Ro
șiori — Șoimii I.P.A. Sibiu : I. 
Crăciunescu (Rm. VLlcea), Unirea 
Alexandria — Automatica Bucu
rești : C. Gheorghiță (Brăila), 
I.M.A.S.A. Sf Gheorghe — I.P. 
Aluminiu Slatina : șt Rotărescu 
(Iași), Metalul București — Chi
mia Tr. Măgurele ; L. Sălăjan 
(Satu Mare), Chimica Tîrnăvenl
— Carpațl 
(Drobeta Tr. Severin), 
Victoria București
Mediaș : A. Porumboiu (Vaslui), 
A vin tul
Făgăraș : 
stanța), Autobuzul București

Mîrșa : V. Titorov
Dlnamo

Gaz metan

Reghin — Nitramonia 
M. Georgescu (Con-

SERIA A III- a: Rapid Arad 
C.F.R. Victoria Caransebeș : 
Bîră (Agnita), Tnd. sirmel 
Turzil — Minerul Motru : I. Va- 
sile (București) „U“ Cluj-Napo- 
ca — Aurul Brad : N. Ralnea 
(Btriad), C.F.R. Timișoara — 
U.T. Arad : M. Ludoșan (Sibiu), 
SOmeșul Satu Mare — Gloria 
Reșița : C. Voicu (București), 
Armătura Zalău — Politehnica 
Timișoara : L. Măerean (Brașov), 
C.S.M. Reșița — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napooa : I. Moraru (Cîm- 
pina), Metalurgistul Cugir — Mi
nerul Cavnic : I. Tărcan (Re
ghin), Minerul Lupenl — Olim
pia Satu Mare ; L. Pantea (Bucu
rești).

L 
C.

de faDtuî că ne așteaptă an joc 
extrem de greu, cred că si o- 
mologuî meu, Fr. Havranek, 
are toate motivele să fie În
cercat în aceste momente de 
aceleași emoții". Atît
de încebere. cit si cele cinci 
rezerve vor fi comunicate de 
conducerea noastră tehnică 
cu puțin timp Înainte de ora 
jocului. După formulele di
verse Încercate cu prilejul 
meciurilor de verificare care 
au avut loc săptămina trecută 
In Olanda, sînt de presupus u- 
nele modificări fată de forma
ția aliniată în partida cu Cipru. 
Oricum. coloana ei verte
brală va rămîne aceeași : Lung 
— Ștefănescu — Boloni — Că
mătaru. Acest cvartet a 
constituit In repetate ocazii 
punctul forte al echipei noastre 
naționale. La fel vor sta lucru
rile si de această dată, dacă 
ultima verigă a acestui „lanț 
de oțel", Cămătaru, nu va 
acționa izolat printre apărătorii 
adversi. Pentru a se califica 
Ia turneu] final din Franța, e- 
chinei noastre îi este suficient, 
e drept, un rezultat de egali
tate. dar îi va fi foarte ereu 
sâ-1 obțină prlntr-un joc exclusiv 
defensiv. ..Am ven«t să ne ca
lificăm". declară M. Lucescu 
într-un interviu acordat i nul 
redactor al ziarului slovac

„Pravda“. dar. sperăm. el 
ține secrete „armele" pre
gătite anume Dentru atingerea 
importantului obiectiv. Așa 
cum afirma șt Costica Șteîa- 
nescu. căDitanul echipei — 
„atit eu cit și coechipierii mei 
sintem deciși să nu precupețim 
nici un efort în scopul obține
rii rezultatului dorit" —, 
„ll“-Ie reprezentativ pregă
tit de M. Lucescu si M. Rădu- 
lescu va trebui să arunce deo
potrivă în luptă dăruire si pri
cepere tactică.

In cursul dimineții de marți 
au sosit la Bratislava, venind 
de la Semic. unde au fost can
tonat! timn de o săotămină_. 
fotbaliștii cehoslovaci, 
antrenamentul efectuat 
renul clubului Slovan. 
pe care se va disputa 
ciul (capacitate : 60 000 
antrenonil Fr.

După 
pe te- 

acela 
si me- 

____ locuri), 
  Havranek a 
ținut si el secretă echipa care 
va ' 
României. __ __ 
al lui Polichinelle". întrucît — 
ne asigură confrații de la 
„Ceskoslovenski Sport” — an
trenorul. mulțumit de randa
mentul fotbaliștilor săi
recenta partidă cu Italia 
va aduce acesteia decit o sin
gură modificare : în locul lui 
Danck. de la Dukla Praga. va 
juca Luhovy, de la Inter Bra
tislava. Este o mutare strate
gică. se afirmă aici, orin care 
Havranek tinde să canteze si 
mai mult nvblicul local. O de
clară. dealtfel, și antrenorul

da replica reprezentativei 
tianiei. Un fel de „secret

în 
nu

în „Sport 
„Ne așteaptă un 

se
nu 

in 
dar 
Acum, 
calificare.

Bra- 
meci 
greu, 

au 
o 

ei n-au primit nici 
cum se știe, 

lor le este

cehoslovac 
Uslava" : ,.
cum nu 
Românii 
pierdut 
partidă, 
an gol. 
pentru 
suficient si 0—0. De aceea, de 
astă-dată mai mult ca oricintL 
dorese ca suporterii noștri să 
ne susțină fără încetare".

Revenind la formula de 
echipă a Cehoslovaciei, cu ex- 
centia numită Luhovy, aceasta 
e o combinație pragheză. Bo- 
hemians-Dukla. după cum 
urmează : Hruska (Bohe
mians) — Jakubec (B). Prokcs 
(B). Fiala (Dukla). Rada (D) — 
Chaloupka (B). Zclcnski (B), 
Stambacher (D) — Vizek (D), 
Luhovy (Inter Bratislava). Ja- 
necka (B).

Șapte dintre actualii titulari 
(Hruska. Jakubec. Fiala. Cha
loupka, Stambacher. Vizek 
si Janecka) au făcut parte din 
lotul de 22 prezentat de Ceho
slovacia, anul trecut, la turneul 
final al C.M. din Spania.

Să mai notăm. în sfirșit. că 
la Bratislava ploaia a incet.it. 
Se speră ca vîntul. care a în
ceput să bată, să mai zvînte 
cimpul de ioc.

Meciul Cehoslovacia — 
România, care va fi condus la 
centru de arbitrul Karoly Ba
lotai (Ungaria), va începe la 
ora 18. ora României, si va fi 
transmis la radio si la tele
viziune.

poate mai 
numai că nu 

deplasare nici

incet.it


După C. M. de box juniori

ACCENTUL CADE ACUM
PE FORȚA LOVITURILOR!

Ediția a 3-a va il organizata, în 1985, în România

în Iu- 
inau- 

..Cupei 
prima

| La Santo Domingo, in Re
publica Dominicană, s-a înche
iat. zilele trecute, cea de a 
doua ediție a Campionatelor 
mondiale de box pentru

' niori. După cum se știe, la 
treceri a fost prezentă si

' delegație de 5 sportivi 
Șmâni. condusă de antrenorul 
Jon Monea. Dintre cei 5 par
ticipant din tara noastră, trei 

I au reușit să urce De podiumul 
de premiere : Marian' Finățan 
(cocos) si Miklos Paizs (grea) 
— medalii de argint ; ~
Răcaru (super-grea) — 
La înapoiere, l-am rugat 

lion Monea să ne răspundă 
citeva întrebări referitoare 
această ediție a întrecerii.

spune despre 
boxeri ro- 
ringul de La

ju- 
tn- 

o 
ro-

Dorin 
brom 

pe 
la 
la

— Ce ne nuteti 
evoluția tinerilor 
mâni prezenti pe 
Santo Domingo ?

— Mica noastră delegație a 
lăsat o impresie bună. La în
treceri au fost prezenți 124 de 
tineri pugiliști din 24 de țări 

•ale lumii, iar România s-a si
tuat pe locul 6 in clasamentul 
pe medalii, la egalitate ea 
Bulgaria, care a prezentat bo
xeri la toate cele 12 categorii 
de greutate. In ceea ce ne pri
vește, trebuie spus că greul 
Miklos Paizs a fost la un pas 
de o mare performanță. In fi
nala categoriei el se afla la 
egalitate cu americanul Arturo 
Williams. Dacă în ultimele 31 
de secunde ar mai fi aruncat 
2—3 lovituri, el ar fi fost de
clarat învingător. Fără acestea, 
juriul l-a preferat pe ameri
can. cu o decizie de 3—2. Și 
cit am strigat la el să dea 
drumul la brațe ! Rudei O- 
breia nu si-a atins obiectivul, 
deoarece face foarte greu cate
goria ușoară. El a crescut în 
ultimul timp si trebuie promo
vat Ia semimijlocie.

— Ce impresie v-au făcut 
ceilalți boxeri prezenti la 
C.M. ?

— întrecerile actualei ediții 
au fost dominate de sportivii 
din Cuba și S.U.A. Primii au 
obținut 4 medalii de aut 3 de 
argint și 3 de bronz, iar ame
ricanii 3 de aur și cite una de 
argint si de bronz. In total, 
15 medalii, dintre care 7 de 
aur. Părerea mea este că spe
cialiștii din țările respective 
pun un accent deosebit pe 
forța loviturilor. Scoaterea ad
versarului din luptă a devenit 
obiectivul principal. deoarece, 
așa cum s-a văzut in multe 
competiții de anvergară. victo
ria la puncte poate fi acordată 
oricăruia dintre cei doi com
batanți- dacă an terminat ae
rial in picioare ȘL pentru a 
M evita surprizele, este prefe
rat k o.-ul san abandonul Bo
xul europenilor este spectacu
los și plăcut dar nu mai este 
atît de eficace Dovadă că la 
Santo Domingo nici u vportit 
de pe bitrinul continent na a 
urcat pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului. Acest fapt 
trebuie să dea de gindit

— Cum au fost arbitrajele I
— în general, ecreete. Aa 

fost foarte rare erorile La 
meciurile juniorilor arbitrii 
sini foarte ateaU la exeentia 
loviturilor, la apărare, ți inter
vin destul de des. De aprecieri 
deosebite s-a bucurat arbitrul 
internațional Dumitru 
care a condus fără 
partidele ineredințate

__ Cine va Eâxdui
toarea ediție a campionatelor 
mondiale de box pentru ju
niori ?

— In ședința A.LB.A.. care 
a avut loc la Santo Domingo, 
s-a hotărit ca următoarea edi
ție a întrecerilor să se des
fășoare in România. între 1 si 
10 octombrie 1985. Desigur. • 
veste interesantă pentru iubi
torii boxului din tara noastră.

„OLwi.jJA ALBĂ" Șl „CiJPÂ MOWLĂ" LA SCHI
Ca de obicei, le revine fete

lor (anul trecut la Val d'Isere. 
acum la Kranjska Gora. 
goslavia) cinstea de a 
gura sezonul oficial al 
Mondiale", o dată cu
zi a lui decembrie. Vn fi o 
„Cuoa Mondială" la schi alpin 
mai grea si .mai plină de pro
bleme ca precedentele. mai 
ales în primele concursuri, 
cele de oină prin 15—20 ia
nuarie. cînd fiecare dintre ac
tualii sau posibilii performeri 
vor căuta să-și convingă se-

jn C. M. de șah

CANDIDAI» FAC REMIZE

urmâ-

Interviu realizat de 
Paul IOVAN

Lntre

lecționerii că fiecare dintre ci 
constituie soluția- cea mai bună 
in perspectiva Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Sarajevo- 
Un sezon cu două vîrfuri. 
..Cupa Mondială" si în spe
cial ..Olimpiada albă", toti al
pinii dorind să nu piardă, 
caziile de afirmare pe care 
oferă ambele evenimente.

Două absente marcante 
pîrtiile olimpice vor fi 
ale lui Stenmark si _ .
Wenzel, posesori ai așa-numi- 
tei ..licențe B“. denumirea 
blîndă a profesionismului, sta
tut ce dă dreptul celui care 
îl are să-si aranjeze singur 
contractele cele mai avanta
joase (si nu prin intermediul 
federației țării sale), dar in
terzice participarea la Jocuri. 
Luptă mai deschisă deci 
oricînd pentru medaliile 
la Sarajevo.

Normal, pregătirile au 
si sînt încă pe măsura impor
tanței sezonului. Elvețienii — 
forță de prim rang în schiul 
alpin mondial — nu-și ascund 
ambițiile : ei vizează 3—4 me
dalii de aur la Olimpiadă, uni
cul punct slab fiind coborîrea 
fete... Chiar dacă Peter Lue
scher este indisponibil pentru 
o perioadă. Gaspoz, Luethy, 
Julen. Zurbriggen, Muller. Eri
ka Hess și foarte tînăra (17 
ani) Michaela Figgini pot îm
plini orice fel de speranțe ! 
Si testele italienilor au fost, 
pentru oficialii ..squadrei az- 
zurra". îmbucurătoare. Materia
lele tehnice excelente, dar mai 
cu seamă întreaga vară petre
cută de Zini de Chiesa. Erla
cher. Totsch, Quarie și 
goni la peste 3 500 
tudine în Dolomiți, 
eternă, fl fac pe 
Thoeni. actualmente 
să-si declare marea __ ._____
in obținerea a cel puțin două 
titluri pe pîrtiile de 
rina si Bjelasnica.

Dacă Liechtenstein 
conizează (excepție: 
modificări majore în 
inițială pentru ..Cupa

o- 
le

pe 
cele 

Hanny

ca 
de

fost

Men- 
metri altl- 
pe zăpada 

Gustavo 
tehnician, 
încredere

la Jaho-

nu pre- 
Hanny) 
echipa 
Mon-

CU 0 SĂPTĂMÎNĂ ÎNAINTEA C.M. DE HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

nu le-ar fi ratat. O explicație 
există (desigur, fără a motiva 
totul) : accidentarea Valentinei 
Cosma-Turbatu a lipsit e- 
chipa de un pivot creator, sin
gura pe acest important post. 
A fost astfel nevoie să se 
recurgă la o improvizație, ape- 
lindu-se la Laura Lunca si. u- 
neori. la Maria Verigeanu. Cele 

■două jucătoare nu au dat ran
damentul scontat. Ce spune, 
în această privință, antrenorul 
Simion Pompiliu ? „Cu același 
randament ca al Valentinei 
Cosma putea juca, ne postul 
de pivot, fiind foarte bine pre
gătită, brașoveanca Eniko 
Demeter. Dar, tocmai pentru a 
o verifica, am folosit-o în se
lecționata secundă, iar re
zultatele au fost de natură să 
ne satisfacă. Ca apreciere de 
ordin general, opinia mea este 
că o asemenea dereglare a e- 
chipei, ca aceea din meciul cu 
Ungaria, nu se va mai repeta, 
însuși faptul că din 14 me
ciuri internaționale susținute 
în «campania Katowice- am 
«îștigat 10, pledează, cred, 
în favoarea ideii că s-a mun
cit. că s-au obtinut acumulări".

Nu punem la îndoială afir
mația antrenorului Simion 
Pompiliu. Cu toate acestea, ne 
manifestăm oarecare rezervă 
în privința motivului invocat, 
în speță cel din partida cu Un
garia... Am dori ca neîncrede
rea noastră să fie infirmată In 
viitoarele meciuri din cadrul 
Campionatului 
oscilația 
telegind 
nizarea 
folosite si ritmul evoluției 
să dispară !

Citeva cuvinte despre < 
lalte formații. Mai 
buie să consemnăm 
foarte bună pe care 
selecționata secundă 
noastre. Echipa antrenată de 
reputatul tehnician Rcmus 
Drăgănescu a jucat tot mai 
convingător de la un meci la 
altul. O apărare ..ermetică*, 
avansată, cu anihilarea promp
tă a adversarelor „periculoase", 
o bună si rapidă circulație a 
mingii — uneori derutantă — 
în acțiunile ofensive. contra
atacuri bine gindite. cu mingi 
trimise exact la jucătoarea în 
stare să finalizeze. intr-un 
cuvînt o concepție modernă de 
ioc — iată argumente care ne

de 
prin 
jocului.

mondial, 
valoare - 
aceasta orea- 

miiloacele

cele- 
intii tre- 
impresia 

a lăsat-o 
a tării

fac să afirmăm că ne aflăm în 
fata unei echipe valoroase, cum 
de mulți ani nu am avut, o for
mație care ne renaște speran
țele in perspectiva handbalu
lui nostru feminin. Este sigur 
că stilul de lucru al an
trenorului Remus Drăeănescu 
si-a pus pecetea pe evoluția a- 
cestai echipe. Un argument 
ca el să se ocupe in continuare 
de tinerele noastre jucătoare. 
Echipa Poloniei ne-a apărut 
ca o formație solidă, știind 
exact ce trebuie să facă în- 
tr-o situație dată. Cu o apă
rare fermă, apelînd insă de 
multe ori chiar si la mijloace 
neregulamentare — din pă
cate nesanctionate de toti 
arbitrii, ceea ce este de presu
pus că nu se va întîmola la 
C.M. — cu o mare forță de a- 
tac si de 
jucătoare 
(Barbara 
Kaminska 
portar sigur in intervenții) — 
reprezentativa Poloniei va fi. 
cu siguranță, una dintre pre
tendentele la victorie in Cam
pionatul mondial grupa valorică 
„B“ de la Katowice, desigur 
alături de echipele R.D. Ger
mane și României.

finalizare, cu citeva 
de certă 
Kaminska.
si Ursula Falba. un

valoare 
Bozena

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
1 CICLISM • Campionul mon
dial Roland Llboton (Belgia) a 
câștigat ciclocrosul de la Valkens- 
waard. în Olanda, cu 1.06:12 pe 
M km • In finala probei de vi
teză a concursului de la Zurich, 
elvețianul Robert Dil-Bundi l-a 
Învins pe italianul Moreno Ca- 
poncelli • Perechea olandeză 
Van Vliet — Hummels a obținut 
victoria ta cursa de șase zile 

! pentru amatori de la Gând, în 
’Belgia.

PATINAJ ARTISTIC a Con
cursul de la Moscova a fost câș
tigat de Kira Ivanova, înaintea 
Anei Kondrasova și Nataliei Le- 
«debeva.

PATINAJ VITEZA * Concurs 
Internațional la Berlin : femei, 
combinată : Christa Rottenburger 
<RDG) 166,070 p; bărbați, combi
nată: Herik Henriksen (SUA) 
154,535 p.

SCHI a Slalomul special de la 
^ormlo : 1. Klaus Heideger (Aus- 
ăriug 1:44 JB, 2. Krizaj Bojan

(Iug.) 1:45,03, S. Marc Girardelli 
(Lux.) 1:45,15 • La Brekken, ta 
Norvegia, a avut loc primul con
curs de fond al sezonului. Re
zultate: femei — i km: Brit
Pettersen (Norvegia) 18:35, 2. 
Anna Jahren (Norv.) 18:5L 3. In- 
ger-Heiene Nybraaten (Norv.) 
19:00, bărbați — 7,5 km : Ove 
Aunli (Norv.) 20:56, 2. Jan Ltad- 
vall (Norv.) 21:13, 3. Geir Holte 
(Norv.) 21:26 a La Kranjska 

Gora, lipsind zăpada naturală, va 
fi utilizată una artificială, astăzi, 
la debutul Cupei Mondiale 
1983,'84.

SANIE 
țional al 
șurat la 
dominat 
bărbați: 
2:32,61, ~ 
2:33,49 ; icmv; ; vera 
(URSS) 2:06.46. Annefried 
(Austria) 2:06,63 ; dublu 
— Huber (Italia) 1:24.465, __
sov — Deliakov (URSS) 1:24,605.

TENIS * Turneul demonstrativ

■eaorț» a oȘtețtHtewtto , CK nm toaințb 
rwb» Muiblo . sbsnamcM* 9<4h «fXIM

• Concursul intema- 
celor trei piste, desîă- 

Igls, în Austria, a fost 
de sportivii : 

Serghei Danilin 
Ernest Hasninger 
femei : Vera

sovietici : 
(URSS) 
fltalia) 

Sosulia 
Gftllner 
: RafU 
Belau-

Echipa de rugby Dinamo 
București, aflată 
neu în Bulgaria, 
cat la Sofia cu 
locală Levskl 
Rugbyștil români 
ținut victoria cu scorul de 
20—8 (16—0).

în tur- 
ju- 

formația 
Spartak, 
au ob-

de la Canberra a fost câștigat de 
John McEnroe, care a dispus cu 
6—3, 6—1 de Ivan Lendl • Si
tuația la zi în „Marele premiu
— Volvo": 1. Lendl 2614 p, 2. 
Wil an dor 2501 p, 3. Connors 2355 
p, 4. McEnroe 2250 p. 5. Noah 
1682 p, 6. Arias 1680 p etc.

VOLEI • In turneul fina! al 
campionatului masculin al Asiei 
s-au calificat R.P. Chineză. Japo
nia, Coreea de Sud și Taiwan. 
In ultima zl a preliminariilor : 
Japonia — India 3—0, Australia
— Taiwan 3—2, R.P. Chineză — 
Hong Kong 3—0, Coreea de Sud
— Nepal 3—0, Nana Zeelandă — 
Kuweit 3—2.

dială", în schimb, din Mos
cova. se anunță că alături de 
Makeev, Țiganov (coborîre) si 
Andreev (slalom) se vor alia 
și doi juniori. Leonid Melni
kov (18 ani) si Alexandr Bog
danov (19). Aceștia sînt cei 
mai îndreptățiți — afirmă an
trenorul lotului sovietic. Vla
dimir Zirianov — să intre în 
circuitul „Cupei Mondiale", 
după un stagiu de antrena
ment estival susținut pe pan
tele mereu înzăpezite ale El- 
brus-ului și, după o altă pe
rioadă de muncă la începutul 
lui octombrie, în Alpii fran
cezi. Cit despre austrieci, pro
blemele sînt deosebite, deoa-, 
rece numeroșii schiori de va
loare pe care-i au la dispoziție 
tehnicienii din această țară, 
fapt care a condus spre divi
zarea lotului (băieții s-au pre
gătit în Noua Zeelandă. fetele 
în Australia), creează probleme 
de selecție. E sigur însă că 
Leonard Stock, campion olim
pic la coborîre la Lake Pla
cid. nu va lipsi, alături 
el urmînd a fl aleși
performeri pe care concursu
rile din „Cupa Mondială" îi 
vor remarca pînă la 20 ianua
rie. Nu sînt anunțate modifi
cări majore în echipa S.U.A.. 
frații Steve și Phil Mahre, ca 
și Tamara McRinney fiind din 
nou „soliști".

Lotul olimpic al tării noas
tre nu va fi diferit prea mult 
fată de anul precedent. .Sin
gur Alin N’ăstase, revenit, prin 
rezultate, seriozitate si valoare 
printre tricolori, se alătură mai 
vechilor Zsolt Balasz, Vili Po- 
daru, Mihai Bâră, Dorin Dinu, 
Caroly Adorjan. Liliana Ichim 
Si Delia Parate. Pe zăpadă ei 
vor desăvirsi un prelungit 
giu de 
intens 
zoane.
realiza __ ____ ____ __ „
de calitate în concursurile la 
care vor participa în preajma 
„Olimpiadei Albe" si mai ales 
la Sarajevo.

Radu TIMOFTE

de 
acei

pregătire pe uscat, 
efectuat ca în alte 
Să sperăm că ei 
un mult dorit

AWM PARIURILOR

sta- 
mai 
se- 
vor 
salt

----- occidental „pariul" iși ar? un loc anume, 
■- asrfei că. ir. afara tradiționalelor pariuri de la 

cursei de cal. obișnuite, de altfel, în toată lumea, se fac pa- 
rturi pe te . oe. „ In acest fel „instituții" specializate, șl al- 
teie l-jcrtad pe ascuns, au apărut ca ciupercile după ploaie la 
îocbaț și ia box. la tenis și la schi, la cursele de ogari șl la 
npteie de— cocoși. In această privință, apariția cea mai recentă 
este cea de '^a ..sportul' cel mai nou la care se pot face pa- 

- ** Pot cîștiga bani șl, tot așa, se pot pierde sume în
semnate. Este vorba de un „sport" care, de fapt, n-are nimic 
s face cu .-.opunea aceasta. Este vorba, nici mai mult, nici mai 
puțin de niște lupte între... cîini !

Ir-tr-o corespondență de peste Ocean a Agenției France Presse 
se arată că la Robbinsville, în statul american Carolina de 
Nord, poliția a arestat aproape 100 de cetățeni, „pariorl" la 
luptele de clini. Aceste „lupte', interzise de autorități, se des
fășoară In taină și proliferează extraordinar, precum, ou dece
nii in urmă vînzarea whisky-ulul in timpul' prohibiției alcoolului. 
Eroii stat niște citai dogi, special pregătiți, care sînt introduși 
ta arenă unde începe o bătaie pe viață și pe moarte, din care 
bleteie ankna'.e care, eventual, scapă cu viață, sînt atît de sfâr
tecate că nu mal sînt apte pentru o a do.ua luptă. La astfel de 
dispute ..sportive' spectatorii plătesc cîte 20 de dolari intrarea 
și pariază cit dorește fiecare. La acțiunea de care amintește 
A.F.P.. poliția n-a arestat decît o parte dintre spectatori, căci 
alții au fugit, dar și-au uitat ta „tribună" arme, alcool, dro
guri șl mart sume de bani...

Romeo VILARA

DE PRETUTINDENI
• Săptămtaa viitoare va a cea 

a tragerilor la sorți. Miercuri se 
vor alcătui grupele preliminarii 
ale Campionatului mondial din 
1988. iar vineri vom cunoaște 
partidele din sferturile de finală 
ale C.C.E., Cupei cupelor și Cu
pei U.E.F.A. Zilele trecute 
fost deja fixate partidele 
sferturile de finală ale C.E. 
juniori (cădeți — sub 1« 
care se vor desfășura (tur-retur) 
pînă la 31 martie 1984. Iată pro
gramul : Olanda — R.F. Germa
nia, Anglia — Franța, Bulgaria — 
U.R.S.S. și Italia cu învingătoa- 
rea grupei din care fac parte Iu
goslavia, Cehoslovacia și Româ
nia. învingătoarele acestor jocuri 
se vor întîâni in turneul final, 
programat în mal 1984. • Actele 
de huliganism continuă pe unele 
terenuri. Astfel, partida din cam
pionatul spaniol dintre Real Ma
drid și Athletic Bilbao (0—0) a 
început cu o intirzi?re de 15 mi
nute, deoarece — după cum 
menționează Agenția France 
Presse — huligani din tribune au 
aruncat petarde șl torțe aprinse 
pe teren ! Organele de ordine au 
reușit să liniștească spiritele a- 
bia după ce au arestat cinci din
tre acești huligani I Un alt as
pect se semnalează din Argenti
na, unde arbitrii 
grevă ! 
lovirea 
Carlos 
meciul 
man șl

au 
din 
de 

ani).

au Intrat In 
determinată de 
arbitrului Juan 
care a condus

Ea a fost 
brutală a 
Loseau. 
dintre San Martin Tucu- 
Argentlnos Juniors. Din

acest motiv, duminică nu s-au 
desfășurat meciuri de campionat 
în Argentina ! • S-a încheiat
campionatul Suediei, după cum 
am anunțat, cu victoria cunoscu
tei formații I.F.K. Goteborg. Noi
le promovate sînt Kalmar și Nor- 
rkoping, care revin în prima di
vizie. Viitoarea ediție a campio
natului va începe la 15 aprilie și 
se va încheia la 29 septembrie 
1984. El se va desfășura după 
aoelașl sistem ca și în acest an : 
după terminarea celor 22 de eta
pe, primele opt echipe se vor ca
lifica în sferturile de finală, 
după care vor urma semifinalele 
șl finala. • Internaționalul olan
dez Jan Joengbloed, portarul e- 
chipei Go Ahead Eagles dim De
venter, este cel mal în vîrstă ju
cător în campionatul acestei țări. 
Are 43 de ani și joacă de 25 de 
ani în prima divizie! • Pentru 
prima oară în ultimii 8 ani, 
Bayern Mfinchen a reușit să în
vingă în deplasare pe F.C. Kai
serslautern. Singurul gol a fost 
marcat dintr-o splendidă lovitură 
liberă executată de Augenthaler. 
Cu acest prilej, a reintrat la Ba
yern portarul Pfapf (Internațio
nal belgian), care a apărat exce
lent. • Duminică, 
timpului nefavorabil, 
au fost amînate cinci 
fruntea clasamentului
Feyenoord cu 24 de puncte, din 
14 meciuri, urmată de P.S.V. 
Eindhoven — 23 p (din 15 jocuri).

din cauza 
în Olanda 

partide. în 
se menține
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