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Dopă campionatele individuale de seniori și ale „Dacfadei"

O RAZA DE SOARE 
ÎN TENISUL NOSTRU DE MASĂ

Startul în Campionatele re
publicane individuale pentru 
seniori si ale „Daciadei" la te
nis de masă de la Buzău a 
coincis cu un vînt năpraznie 
care a coborit cu citeva grade 
bune temperatura, si așa scă
zută. a sălii. Cu toate acestea, 
cei 118 jucători si jucătoare, 
marea majoritate foarte tineri, 
s-au comportat ca niște ade- 
vărati sportivi. Ei. intre care 
multi criticați adesea Pentru 
lipsă de combativitate, pentru 
insuficient interes la masa de 
ioc. au luptat cu ardoare, mai 
ales in proba de simplu. Si 
asta pentru că -individualele", 
sau -proba adevărului", stîr- 
neste ambiții, mobilizează re
surse nebănuite, in urmărirea 
mult rîvnitelor titluri. Se pare 
că există încă la multi menta
litatea că în Divizie, pe e- 
chioe. se joacă pentru... an
trenor si club. în timp ce în 
campionatele individuale, (nu e 
așa ?) joacă pentru afirmarea 
proprie. S-a jucat cu dîrzenie

Si — ca niciodată — am asis
tat. încă din preliminarii, la 
meciuri interesante, cu pasio
nante răsturnări de scor. în 
-sferturi" — la fete, ca _si la 
băieți — 2—3 meciuri atrăgeau 
simultan atentia. Tin sincer 
bravo 1

Un alt lucru vrednic de sub
liniat a fost calitatea jocurilor 
unor competitori, cu precădere 
dintre cei care au trecut pe la 
centrele federației Si loturi. 
Dirzenia în lupta pentru fie
care punct, execuții tehnice re
marcabile. chiar cind mingea 
devenise de oțel, și cauciucul 
paletelor de ciment, schimburi 
prelungite, servicii variate, joc 
tactic — iată elementele care 
dau o rază de speranță în vii
torul acestui sport. în momen
tele grele prin care trece, re
levând calități acumulate în 
timp. Respectind integral ade-

Mirceo COSTCA

(Continuare in pag. 2-3)

Să cunoaștem candidații noștri olimpici

pentru „SARAJEVO ’84“

MIHAI BÎRĂ-jr
(SCHi-ALPIN)

Tradiția sportivă se menține, 
după cum se spune, din tată 
in fiu. în familia Bîră. Dar, 
trebuie făcută o precizare : si 
mama. Magdalena Bîră (Maro- 
tineanu). are în palmares 20 de 
titluri de campioană națională 
la schi alpin. Deci. Mihai Bîră- 
jr. se poate mîndri cu palma
resul sportiv al părinților lui. 
aflati în posesia a 40 de titluri 
de campioni naționali de sla
lom si coborire. iar Mihai Bîră- 
senior a fost primul campion 
mondial universitar de schi al 
României, la întrecerile ce au 
avut loc la Poiana Brasov în 
ar.ul 1951.

Evident, fiul soților Bîră nu 
putea îmbrățișa alta ramură 
sportivă decit schiul. Născut la 
6 martie 1961. e> a făcut repede 
cunoștință cu alunecarea Pe 
zăoadă. La nici trei anișori, 
mămica i-a pus in picioare 
schiurile. După citeva căză
turi. inerente oricărui început. 
Mihăită a prins repede tainele 
alunecării, si progresele nu au 
întirziat să apară. La 5 ani a 
început practicarea organizată 
a acestui greu, dar frumos 
sport, sub conducerea antreno
rului Constantin Bîrsan. de la 
centrul de copil din Brașov.

La 10 ani. Mihai Biră-jr. se

putea considera un schior for
mat. Ochiul versat al antreno
rului Kurt Gohn a remarcat 
pe pantele Postăvarului dezin
voltura micuțului schior. Așa 
a ajuns Mihai în secția clu
bului Dinamo Brașov. Au ur
mat ani de muncă, de antre

0 frumoasă victorie a săritorilor namente susținute, in orice 
condiții climaterice, de eforturi 
si renunțări. La 16 ani Mihai

(In apă) juniori Paul IOVAN

(Continuare în pag 2-3)
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Astăzi, în Capitală, pe stadionul Dinamo, de la ora 14

DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA,
UN DERBY... EUROPEAN

Astăzi. în Capitală, un derby 
de rezonantă europeană I De-o 
parte Dinamo București, gazda, 
echipa care a eliminat recent

MULTESCU

oe deținătoarea Cupei campio-, 
nllor europeni, vestita Ham
burger S.V., ispravă care a făcut 
senzație continentală. De cea
laltă parte. Universitatea Cra
iova. prima semifinalistă ro
mânească în Cupa U.E.F.A., 
formație care a dat „grosul" 
echipei naționale (8 jucători !) 
calificată în mod strălucit, a- 
cum o săptămînă. în turneul 
final al campionatului european 
din Franța. Derby-ul de astăzi, 
de la ora 14. de pe stadionul 
din șoseaua Ștefan cel Mare, 
înseamnă, la drept vorbind, 
meciul tur din -Super-cupa" 
noastră. Pentru că se vor duela

deținătoarea titlului cu câștigă
toarea Cupei, ceea ce spune, 
poate, totul despre acest derby 
al anului.

Meciul acesta nici nu mai 
trebuie, practic, prezentat. E 
inutil să punem vreo întrebare 
într-o tabără sau alta. Firesc, 
fiecare are același gînd. Ace
eași mare ambiție a victoriei 
si a spectacolului. Fiecare vrea 
să-si dovedească, o dată în 
plus, valoarea, valorile. Fiecare 
are argumentele sale. Aceste 
două mari performere din fot
balul nostru se întîlnesc. as
tăzi. într-un joc care înseamnă 
mai mult decit un... meci de 
campionat, mal mult decit o 
restantă din etapa a VIII-a, 
tind dinamovistii se pregăteau 
să dea piept cu „uriașul" din 
Hamburg. Astăzi, meciul acesta 
se oferă ca un spectacol de 
gală al fotbalului românesc. 
Sigur că interesează punctele, 
însă dincolo de ele vom merge 
astăzi, la arenă, să ne aplau
dăm valorile internaționale, 
pentru ce au făcut ele in acest 
ultim an.

...Acum 19 ani. mai exact la 
6 noiembrie 1964. cele două e- 
chipe se confruntau întîia oară 
la București. Dinamovistii au 
învins, atunci, cu 3—1 o echipă 
mică, abia promovată, care nu 
anunța să devină forța de as
tăzi. In primăvară, tot în Ca
pitală. ultimul duel, acel 1—1. 
obtinut. nesperat, de olteni. în 
ultimul minut, prin golul lui 
Cirtu, după ce Dragnea des-

chisese scorul în min. 54. iar 
campionii se jucaseră cu oca
ziile. Bilaptul celor 38 de în- 
tilniri de pînă astăzi. în cam
pionat : 18 victorii dinamoviste, 
11 studențești. 9 egaluri. Suc
cesele craiovene în Capitală se 
numesc o victorie, acum 12 ani. 
si patru remize. Derby-ul e- 
xistă însă, dincolo de aceste 
cifre. Ultimul spectacol oferit 
de cele două echipe, „semi
finala" de la Sibiu, cîstigată 
de craioveni la penalty-uri.

„Asistenta tehnică" a parti
dei va fi asigurată de brigada

ȘTEFANESCU

de arbitri avîndu-1 la centru 
pe brașoveanul R. Petrescu, a- 
iutat la linie de concitadinul 
său L. Măerean si de suce
veanul C. Gheorghe.

Mircea M. IONESCU

Iar în mai multe orașe ale țării

16-imile
Astăzi „Cupa României" 

pornește pe ultima turnantă, 
odată cu intrarea în scenă a 
echipelor de Divizia ..A". Fără 
îndoială că vom înregistra o 
creștere de tempo cu atît mai 
mult cu cît aceste ..șaisore- 
zecimi" se joacă la concurentă 
cu derby-ul. Dinamo — Uni
versitatea Craiova.

Etapa de astăzi are un 
profil inedit. Se constată cvasi- 
disparitia echipelor de Divizia 
B si prezenta masivă a divi
zionarelor C. care face ca a 
doua competiție a fotbalului 
nostru să poposească la Bocșa. 
Baraolt. Rădăuți, Gheorgheni. 
Luduș si în alte orașe mai 
mici care, nu ne îndoim, vor 
ști să cinstească prin ioc de 
calitate si dăruire tinerească

„CUPEI ROMÂNIEI"
PROGRAMUL Ș! ARBITRII JOCURILOR

Bocșa : 
Cîmpina : 
Baraolt : 
Rădăuți : 
Gheorgheni 
Tecuci : 
Caracal : 
Zalău : 
Luduș : 
București :

METALUL (C) 
POIANA (C) 
MINERUL (C) 
METALUL (C) 

: VIITORUL (C)
VICTORIA (C) 
SP. MUNC. (C) 
ARMATURA (B) 
MUREȘUL (C) .. _____
DINAMO VICT. (B) - S C. BACAU

- A.S.A. TG. MUREȘ : M. Salomir (Cluj-Nap)
- CHIMIA RM. VILCEA: A. Gheorghe (P. Neamț)
- DUNAREA C.S.U. GALAȚI : M. Axente (Arad)
- F.C. ARGEȘ : I. Tărcan (Reghin)
- F.C. BAIA MARE : N. Voinea (București)
- PETROLUL PLOIEȘTI : V. Curt (Medgidia)
- CORVINUL : V. Măndescu (București)
- JIUL : O. Ștreng (Oradea)
- SPORTUL STUD. : I. Crăciunescu (Rm. Vilcea)

I. Igna (Timișoara)

Medgidia : 
Arad : 
Săcele :
Titu s

CIMENTUL (O
U.T.A . (B) 
PRECIZIA (O

(stadion Dinamo, ora 11,30)
- STEAUA : S. Necșulescu (Tirgoviște)
- POLITEHNICA IAȘI : C. Teodorescu (Buzău)
- RAPID BUC. î D. Buciuman (Timișoara)

C.S. TIRGOVIȘTE - F.C. OLT : N. Raînea (Bîrlad)

această trecere de-o clină a 
fotbalului mare...

Privind orogramul ..saisDre- 
zecimilor". încercăm să ghi
cim orașul în care s-ar Dutea

ivi surpriza sarea si oioerul 
Cupei.

Să se întîmple asta la Cîm-

'Continuare In vaa 2-3'

ROMÂNIA -
R.D. GERMANĂ 45-43

întîlnirea de sărituri în apă 
dintre selecționatele de juniori 
(născuți în 1968 si mai mici) 
ale României și R. D. Germa
ne. desfășurată la Halle-Neu- 
stadt. a fost cîștigată de repre
zentanții țării noastre : 45—43. 
Săritorii români au avut o 
comportare foarte bună, ei iz
butind să cucerească locul I 
în trei din cele patru probe, 
precum șl alte locuri fruntașe.

Iată rezultatele întrecerii : 
FETE, TRAMBULINA 3 m : 1.
ANDREEA DRAGOMIR 423,75 p,
2. Irina Korliczek (R.D.G.)
392,85 p, 3. Ileana Pîrjol 374,60 
p, ... 6. Cristina Szakacs 331,05 
p ; ta afară de concurs : Adriana 
Răzloagă 3G9.65 p. Daniela Lovi 
309,55 p, Arina Manta 289,15 p ; 
PLATFORMA : 1. CRISTINA
SZAKACS 369,70 o. 2. Silke Ha- 
bicht (R.D.G.) 357.70 p, 3. Ileana 
Pîr.iol 335,40 p. în afară de con
curs : Daniela Lovi 249,90 p ; 
BĂIEȚI, PLATFORMA : 1. A-
DRIAN CHERCIU 448,50 p. 2. 
Dirk Hamann (R D.G.) 438.45 p,
3. Nicolae Lenăduș 415,15 p, „.6.
Florin Avasiloaie 379,40 p ; 
TRAMBULINA, 3 m : 1. MI
CHAEL JESSE (R.D.G.) 556,70 p, 
...3. N. Lepăduș 437.60 p, ...5. 
A. rherclu 407.40 p. 6. FI. Ava- 
siloaie 374,75 p : în afară de con
curs : J. Lajcsak 350,45 p.

JOACA SINGURĂ NU POATE ÎMPLINI NEVOIA
DE MIȘCARE A TINEREI GENERAȚII I..."

cslc opinia coni ar. Ioan DRĂtiAN, directorul Centrului de nedicinâ Sporind
— Tovarășe conferențiar loan 

Drăgan, Centrul de Medicină 
Sportivă, care a intrat recent 
în cel de-al treilea deceniu de 
existență. pledează neabătut 
pentru exercițiu fizic sistema
tic în rindul tineretului stu
dios. Cum răspund unitățile 
de învățămînt la această ac
țiune de o importanță majoră 
pentru dezvoltarea armonioasă 
a generațiilor în plină for
mare ?
- — Cu puține excepții, școala 
nu reușește întotdeauna să 
asigure eficiența exercițiului 
fizic in toate unitățile sale, la 
nivelul studiilor specialiștilor 
din întreaga lume, care con
sideră că UN COPIL. UN Tf- 
NAR tN FORMARE TREBUIE 
SA FACĂ MIȘCARE CEL PU
TIN DOUA ORE PE ZI.

— Totuși, orice copil se joa
că. face mișcare ; în recreații, 
acasă, în timpul liber...

— Am in vedere mișcarea

dirijată, și nu pe cea intimplă- 
toare. Adică, mișcare prin e- 
xercițiu fizic organizat. lucru 
posibil numai în cadrul lec
țiilor de educație fizică, din 
păcate cu o intensitate neadec
vată cerințelor actuale. După 
unele statistici, copiii de virstă 
preșcolară posedă o motrici
tate superioară elevilor din 
clasele I—IV. Ceva mai orga
nizate sini lecțiile de sport la 
clasele V—VII. Exclud clasele 
a VIII-a, ai căror elevi, pre- 
gătindu-se pentru examenul 
de treaptă, nu mai manifestă 
suficient interes pentru edu
cația fizică. Iar în clasele 
IX—XII această materie are 
— de multe ori — un caracter 
quasifacultativ. Se ajunge, ast
fel. ca unii dintre foștii ab
solvenți de liceu, odată intrați 
în învățământul superior, să nu 
știe să „meargă1' (!?). nici 
de cum să alerge, Să arunce 
sau să sară...

— Se vorbește insistent des

pre relația FAMILIE — ȘCOA
LA — MEDIC, definitorie pen
tru apropierea copilului, a ele
vului de exercițiul fizic. Cum 
se realizează o astfel de re
lație ?

— Sint situații în care pă
rinții pun stavilă copiilor să 
facă mișcare. Auzim asemenea 
replici : ..Azi e prea rece, ră- 
mîi în casă la căldură!" Sau : 
..Azi nu mai ieși la joacă 
pentru că mîine ai lecții gre
le...". Sint opreliști care deno
tă necunoașterea rolului impor
tant al mișcării in aer liber 
pentru dezvoltarea copilului, 
tocmai din partea celor care 
ar trebui să fie aliații cei mai 
fideli ai școlii, ai medicului 
in problema care ne intere
sează. Școala, la rindu-i, asi-

dialog realizat de
Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2—3)

ETAPĂ „PROLOG- 
ÎN FINALA ȘAHIȘTILOR

Ieri, prima rundă în finala 
campionatului masculin de sah 
al României. Precedată de tra
gerea la sorti, care a dat or
dinea următoare neț tabelul de 
concurs: 1. Fl. Gheorghiu. 2. 
D. Bărbulescu. 3. S. Griinberg,
4. M. Ghindă. 5. O. Foișor. 6. 
Th. Ghitescu. 7. P. Stefanov, 
8. A. Kertesz 9. C. Ionescu. 10. 
M. Pavlov. 11. D. Oltean. 12.
5. Lupu. 13. V. Stoica. 14. V. 
Nicolaide. 15. M. Șubă. 16. I. 
Mărășescu.

Startul întrecerii a lost mar
cat de un derby inedit, partida 
dintre marele maestru Mihai 
Șubă. si foarte tînărul debutant 
in finală Dan Bărbulescu. A- 
cesta. cu albele, a făcut o nouă 
dovadă a talentului si impetuo
zității sale, atacînd cu aplomb 
poziția reputatului său adver
sar. după un sacrificiu de pion 
în deschidere. Se părea că 
Bărbulescu va acumula avan
taj decisiv, dar o mică ine
xactitate la trecerea în final a

(Continuare in pag. 2-3)



O INIMA BATE DIN NOU
IN RITM NORMAL

MARIN CHIRILÂ — NOUL LIDER
AL „TROFEULUI EFICACITĂȚII" LA BASCHET

care practică 
cicloturismul, 

legătură

Intr-una din serile trecute, 
la sediul sub redacției noastre 
din Galați s-a prezentat un 
bătrînel simpatic, destul de 
bine legat ți care, cu o oare
care sfială, ni «-a adresat : 
„Am venit la dumneavoastră 
să mă ajutați — dacă puteți 
— să aflu adresa unor oameni 
mal In virstă 
cu regularitate
Aș vrea să intru In 
cu el pentru a le 
propune ca anul 
viitor să facem o 
excursie prin țară 
cu bicicleta". Apoi 
ni s-a prezentat...

Se numește Victor 
șeanu, a lucrat ca proiectant 
p. incipal a 1CEPRONAV 
Galați, iar acum este pensio
nar. In 1980 a făcut un dublu 
infarct. Și atunci, sfătuit de 
medici, a hotirit să-ți tra
teze boala sa de inimă prac- 
ticînd ciclismul. Cu multă 
prudență și cu controlul rigu
ros de specialitate a făcut 
apoi, in anul 1982, prima 
cursă pe traseul Galați — 
Brăila — Măcin și retur. 
Constantină — cu surprindere, 
dar șt eu mare satisfacție — 
că se simte excelent, ți-a 
cumpărat o ..cursieră" și «nul 
acesta s-a încumetat să par-

curgi un traseu mai lung. 
Ața se face că tn S sila a 
străbătut peste 700 kilometri, 
pe un traseu ceva mat difi
cil, nottndu-ți In furnalul său 
de călătorie impresiile culese. 
Dublă satisfacție : In primul 
rind — ți acesta ni se pare 
a fi cel mai important rezul
tat — inima nu l-a mai 
făcut nici un necaz. In al doi
lea rind, 
calitățile

• După turneu] desfășurat 
In sala Floreasca. Steaua și 
Dinamo București s-au detașat 
in fruntea campionatului natio
nal de baschet masculin, al cărui 
clasament la 
fel :

Comlo-

%

periplul său prin lo- 
Tecuci, Btrlad, Vas
lui, Roman, Piatra 
Neamț, Bacdu, Bu- 
huși, Adjud i-a o- 
ferit posibilitatea să 
admire frumuseți

le meleagurilor pe care le-a 
străbătut.

Ce poate ff mai convingător 
decît aceasta pledoarie in fa
voarea ideii că sportul este 
intr-adevăr unul dintre „me
dicamentele- cele mai eficace 
pentru tratarea oricărei ma
ladii ? !Pensionarul Victor Comlo- 
șeanu din Galați este hotârit 
să persevereze tși cautd 
pentru anul viitor tovarăși 
de drum, pentru că, cșa după 
cum ne-a spus, „una este sâ 
pedalezi de unul singur, și 
alta este să ai pe cineva cu 
care să mal «cnimbi o vorbă". 
Cine este dispus «d-i find to
vărășie ?

Tele mac S1RIOPOL

REZULTATE DIN
DIVIZIA DE VOLEI

Duminică, in penultima etapă 
din cadrul turului campionatelor 
diviziei secunde de volei, 
tairegistrat următoarele 
tate :

FEMININ, 
București — 
3—1, C.S.U. 
Penicilina n 
București — 
3—1. Flacăra 
— c.s.s.

•-•u 
rezul-

Voința 
Neamț

•eria I : 
Ceahlăul P.
IEFS București — 
Iași 3—0, Confecția 

Zimbrul Suceava 
__ roșie II București 
Focșani 3—0 ; seria a 

Il-a : Rapid București — I.T. 
București 3—0, A.S.S.U. Craiova
— Chimpex II Constanța 3—1, 
C.S.S. Oțelul Tirgoviște — Spar- 
tac București 3—0. Braiconf 
Brăila — Dacia Pitești 3—1; seria 
a m-a : Universitatea Timișoara
— Olimpia Oradea 3—0, „U” Cluj- 
Napoca — C.S.S. Explormin Ca
ransebeș 3—2, Olimpia Metal 33 
București — Armătura Zalău 
t—3, G.I.G.C.L. Brașov — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 3—0.

MASCULIN, seria I : I.O.R. 
București — I.T. București 3—2, 
Viitorul Bacău — Tractorul n 
Brașov 3—0, C.S.U. Galați — 
Electra București 3—0, Prahova 
IPG Ploiești — Spartacus Brăila 
1—0 ; seria a Il-a : A.S.A. Buzău
— Oltul Rm. vileea 3—1, C.SJd. 
Delta Tulcea — Rapid București

Dacia Service Pitești — 
Tirgoviște 2—3, Vulcan 

Calculatorul n 
seria a III-a : 

Voința 
3—1, „U“ Cluj-Napoca — 
Sibiu 3—2, Metalul Hune- 
— Voința 

Caransebeș 
Groza 3—1.

3-0,
SARO
București — 
București 0—3 ; 
politehnica Timișoara 
Zalău ” ‘ "
A.S.A.
doara
I.C.M.
dr. P.

Corespondenți : N. 
Gh. Lazăr, O. Guțu, 
St Gurgui, M. Avanu, 
tag, c. Crețu. P. 
I. Iancu, Gh. Arsenie, O. Băl- 
teanu, N. Dragii, I. Fețeanu. P. 
Comșa, I. Pocol, N. Magda.

Beluș 3—0, 
■ Oțelul Or.

Mateescu, 
C. Toader, 
, Gh. Bal- 
Dumitrescu, 

o. —

EXPOZITIE

DE PĂSĂRI EXOTICE
Asociația centrală speciali

zau EXOTICA, filiala Bucu
rești, a deschis tn sala din 
Calea Griviței 110 o expoziție 
de păsări exotice, clntătoare, 
de decor și pești de acvariu. 
Cel Interesați, îndeosebi elevii, 
pot vizita această interesantă 
expoziție eu caracter ștlințl- 
fie și recreativ care este des
chisă zilnic de la orele 9.

zi se prezintă ast-
L STEAUA It U 1 1794:1235 37
î. Din. Buc, 19 17 2 1513:124O 34
3. LC.E.D. 19 19 1 1522:1421 32
4. Rapid 19 11 9 1493:1408 30
S. Din. Or. 19 19 9 1430:1440 29
L C.S.U. Sb. 19 1 19 1479:1531 28
7. „U- Cj-N. 19 9 11 1547:1537 27
S. Pont, lăți 19 7 U 1357:1592 24
9. Acad. Mii.» 19 9 11 1383:1525 25

lft. Farul • 19 7 12 1300:1400 25
11. OS.U. Bv. 19 * 14 1344 *.1595 24
U. Carp. Buc. 19 1 11 1333:1470 20

• Echipe penalizate.
• Marin Chirilă (C.S.U. Ba

lanța Sibiu) este noul lider In 
clasamentul „Trofeul eficacită
ții” oferit de ziarul JSPOR- 
TUL”. cu 415 puncte înscrise. 
11 urmează : 2. A. Flaundra 
(C.S.U. “ “ ■ "
Barna 
D. 4. 
357 p.
344 p. ______
tehnica Iași) 343 p. 7. Z. Gel
lert (Dinamo Oradea) 335 o 
8. D. Nieuleseo (Dinamo Buc.) 
332 o. 9. G. Tzaehis (Carpati) 
315 p. 10. C. Hie (Dinamo Ora
dea) 297 p.

2. A.
Brasov) 404 p. 3. M 

(„U” Cluj-Napoca) 383 
FL Ermurache (Steaua)

5. M. Caraioa (Rapid)
6. P. Mâgurean (Poli-

NEVOIA DE MIȘCARE A TINEREI GENERAȚII

• în întrecerea feminină pen
tru „Trofeul eficacității” Mag
dalena Pali (Universitatea C.S.S. 
Viitorul Cluj-Napoca) continuă 
si conducă detașat, cu 379 p. 
O urmează : 2. Antoaneta Bar
bu (Chimistul C.S.S. Rm. Vil- 
cea) 298 p. 3. Constanța Gri- 
coraș (C.S.U. Prahova Ploiești) 
250 p. 4. Luminița Măringuț 
(Progresul Stirex București) 
247 p. 5. Maria Bărăgan (Poli
tehnica C.S.S. 2 București) 238 
p. 6. Marcela Bodea (Univer
sitatea Timișoara) 237 p. 7. Da
niela Pertache (Crișul Oradea) 
232 p. 8. Măndica Ciubăncan 
(Olimpia București) 227 p. 9. 
Csilla Hosszu (I.E.F.S. C.S.S. 4 
București) 222 p. 10. Gabriela 
Petre (Chimistul C.S.S. Rm. 
Vilcea) 207 d.
• Clasamentele (neoficiale) a-

le indisciplinei : MASCULIN : 1. 
Rapid 10 greșeli tehnice. 2. C.S.U. 
Sibiu s K.t.. 3—L Politehnica Iași 
(la ultimul turneu K. Takacs 2 
si R. Boisteanu) si Universitatea 
Cluj-Napoca 7 gt.. 5. Steaua C 
e.«„ S—7. Academia Militară si 
Farul (V. Băioeanu si antrenorul 
Al. Botos) 5 g.t„ 8—9. I.C.E.D. 
(P. Grădisteanu 2) șl Dinamo 
Oradea (Z. Gellert) 4 g.t. 10. 
Dinamo București 2 g.t.. 11.
C-8-®-. Brașov 1 g.t. ; FEMININ :

5 g.t (Elena Pod si 
G. Mahler). 2—4. C.S.U. 
(Liliana Ciobotaru) 

(antrenorul Gh. Lăză- 
Progresul (Elena Puș- 
Viorica Ciocan) cite 4 

Universitatea Timișoara 
Stăm in «i antrenorul 

g.t. 9. Voința

PRIMA LIDERA - MARINA
Din nou o zi plină si o run

dă animată in finala campio
natului national feminin de 
șah.

Dimineața au fost reluate în
treruptele. Margareta Mure- 
san și-a valorificat avantajul 
avut la Elisabeta Polihroniade, 
Gabriela Olărasu Ia Smaranda 
Boicu, iar Ligia Jicman Ia Ju- 
dita Chiricuță. Pentru a 3-a 
oară (!) s-a întrerupt partida 
Margareta Teodorescu — Ma
riana Ioniță, prima tncercind 
să-si valorifice un pion.

Derby-ul rundei a 3-a. Ma
rina Pogorevici — Ligia Jic
man. Marea maestră a domi
nat această întîlnire foarte im
portantă, a exercitat o presiu
ne continuă obtinînd victoria. 
Astfel. Marina Pogorevici de
vine prima lideră .după 3 run
de. Celelalte rezultate ■ 
form așteptărilor, poate 
cu excepția înfrmgerii

pioanei : 
Mariana 
dita Ci 
Baumstar 
teanu — 
Gabriela 
remize, 
un nion 
cu Marg 
Elisabeta
tate pent 
Călinescu 
pe tabla 
da Boicu 
san.

După t 
VICI 2.5,
lea si O 
nu, Ghin 
etc. în r 
nîri” ts
Baumstar 
Jicman ș 
toate din 
zentativ.

(Urmare din pag. 1)

gură rar asistențe la lecțiile 
de sport, la concursurile și 
competițiile din cadrul „Dacia- 
dei“, al celei de iarnă, de aici 
o tot mai ilabd eficienți a u- 
nor asemenea activități 
tive de masă, tn același timp, 
se complace In a trece

IN

tpOT-

se complace In a trece peste 
aceste lecții; cazul multor ta- 
vățători care tnlocuiesc educa
ția fizici cu alte materii sau 
acceptă cu ușurință scutirile 
medicale fără a verifica temei
nicia lor. Spre dezamăgirea 
noastră, există și colegi de 
breaslă care, uneori, eliberează 
certificate de scutire firi o 
motivație reală.

— Consecințele le-ați amintit, 
apar în anii de după absolvi
rea liceului...

— Da, dar pină atunci se 
ivesc altele, imediate. De pil
dă, datorită unor poziții vici
oase in bancă, elevii ajung la 
degradări ale coloanei verte
brale. Așa apar scoliozele, ci
rozele, lordozele. Fetele au 
tendință spre obezitate. In ge
neral, 
tele sale nocive, 
nici generațiile tinere, 
Ies dacă se asociază ți cu 
alimentație 
se instalează diabetul, 
tele, ulcerele. Pot apare și mo
dificări de 
stress-ul, iată, 
minantă a vieții contemporane, 
la toate virstele !

— Ce propuneți 7 Ce rezol
vări se impun ?

— E necesar să convingem 
generațiile tinere de nevoia 
imperioasă de exercițiu fizic 
practicat zilnic și sistematic.

sedentarismul, cu efec- 
nu ocolește 

mai t- 
o 

nerafionaiă. Astfel 
gastri-

ordin nervos ; 
a ajuns o do-

Familiei. scobi. organizațiilor 
de copii ți de tineret le revin. 
in atest sens, rolul cel mai 
important. EA SINGURĂ, 
JOACA — ACEASTA A DOUA 
NATURĂ A COPILULUI 
NU POATE RĂSPUNDE
MĂSURĂ CUVENITA ACES
TEI CERINȚE. FIINDCĂ NU 
ARE UN CARACTER ORDO
NAT. De aici necesitatea for
mării deprinderilor motrice tn 
unitățile de Invițimini, tace- 
pind de la nivelul preșcolari
lor, eontinulnd. consolidi-.d 
mai departe aceste deprindem 
in clasele I—IV, mențtnind ta 
același timp un anumit 
educației fizice pe toată 
noada școlarizării...

— Asigurăm tn acest fel si 
perspectiva ca dintr-o masă 
largă de copii si tineri să se
lecționăm dt mai multe valori 
in performantă.

— Desigur ! Asiguri-.d 
turor copiilor deprinderi mo
trice. selecția pentru perfor
manță s-ar realiza mult mai 
ușor, la parametru superiori, 
cirsta școlari fiznd cea mai 
accesibili și depistării unor 
valori. dar și eonsaerini. 
chiar, a unor mari talente. Iată 
cazul gimnastelor, ta frunte 
cu Ecaterina Szabo I

— Prin urmare, faceți un a- 
pel călduros — si pe această 
cale — la conlucrare, la exis
tența reală a relație: famiiie- 
școa’ă-medic...

— Este singura soluție de s 
asigura — in primul rind — 
să-ătatea și vitalitatea acestui 
impresionant eșalon ce cuprin
de milioane de copii și tine-. 
și care tocmai acum, in «nii 
de școlarizare, te formează ca 
oameni, fizic și intelectual

toaas 
pe-

SA CUNOAȘTEM CANDIDAȚII NOȘTRI OLIMPICI
(Urmare din pag. 1)

Biră-jr. a fost aelecționat in 
lotul reprezentativ de seniori. 
Au urmat primele concursuri 
importante. primele victorii. 
Datorită performantelor obți
nute. a seriozității manifestate 
In pregătire. * fost selecționat 
in lotul olimpic pentru Intre-

JET

AD'IhlSTRATU DE HAI LOTO PRONOSPORT INTOR'ltAZA
PRONOSTICURI..

Pentru concursul Pronosport de 
la sfirșitul acestei săptămlnl, 
redăm — ca sursă suplimentară 
de inspirație — pronosticurile 
făcute de Dumitru Neicu, vechi 
șl inspirat participant la con
cursurile Pronosport : I. Aacoll 
— Milan 1, X ; II. Genoa — Ca
tania X : III. Inter — Florentina 
X, 2 ; IV. Napoli — Lazio 1, X ; 
v. pisa — Sampdoria 1, X, 2 ; 
VI. Roma — Avelllno 1 ; VII. 
Torino — Verona 1 ; vm. Udl- 
nese — Juventus 1, X ; IX. Pa
lermo — Campobasso X ; X. 
Pescara — Varese X ; XI. F.C. 
C-ța — Gloria Buzău 1 ; XIL 
U.T.A. — „U" Cluj-N. X.

ClȘTIGURILE
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 4 DECEMBRIE 1983 :

Categoria I (12 rezultate) : 
2 variante 100% a 20.060 lei și 
29 variante 25% a 5.015 lei : 
categoria a Il-a (11 rezultate) : 
23 variante 100% a 1.236 lei 
si 809 variante 25*/. a 309 lei ; 
eategoria • III-a (10 rezultate): 
278 variante 100% a 184 lei și 
8.990 variante 25% a 46 lei.

LOZ iv l’LH

con- 
doar 
cam-

Tragerea obișnuită Pțonoexpres 
de astăzi, 7 decembrie 1983. se 
desfășoară lnceptnd de la om 
14,30 In sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Stal co viei nr. 42 ; numerele ex
trase vor fi anunțate la televi
ziune la ora 15,28 și la radio in 
cursul serii.

lAlOlbi* 
CONT/HU*

1. Crisul 
antrenorul 
Ploiești
I.E.F.S 
reseu) si 
cașu 2 si 
«A. 5. r 
fLumtn ta _____
L. Bach.-^r) 2. ____ _ _____
București (Elena Filip si antreno
rul 94. Struearu) 2 ct. 7—10. 
Chimistul Rm. Vilee» (antrenorul 
Al Moise). Mobila Satu Mare. 
Potiteimiea București si Univer
sitatea Ctaj-Napoca 1 e.t.

Carpati. la băieți. Comerțul Te. 
Mures si Olimpia București, la 
fe». sint s neurele echioe care 
nu au fost sancționate cu greșeli 
oersona’e

tTAPÂ FINA
(Urmare din pag. 1)

echilibrat sansele si. in poziția 
de întrerupere a partidei. Subă 
are asigurată cel puțin remi
za. Foarte frumos a jucat ..ve
teranul” finalei. Theodor Ghi- 
tescu. combinînd inventiv în 
iocul de miiloc al partidei sale 
cu Dorel Oltean, care a trebuit 
să consume foarte mult timp 
de gindire fără a găsi apărări 
suficiente, ceea ce l-a dus la 
înfringere. Si trei rezultate de 
egalitate, cei mai grăbiți în

consemna 
Si Stoica 
de Grun 
de Foișo 
oartida
nate. Gh 
si Sterai» 

A fost.

corn 
runda a 
Intreprin 
nă din Ri 
gă
cen 1^1

jr,

0 RAZA DE SOARE IN TENISUL NOSTRU
Urnire din pag 1)

cerile de la Sarajevo, ^lături 
de Zolt Balazs 
Mihai Biră te 
zor In vederea 
pic. Antrenorul 
pune speranțe In evoluțiile e- 
ievulul tău. Sutelor de ore 
efectuate pe uscat le urmează 
acum cele ale ttrecurărij prin
tre fanioane, in condiții cit mai 
apropiate de ceea ce va fi în 
disputele olimpice.

Mihai Biră-jr.. student 1n a- 
nul III la I.E.F.S.. va incerct 
sîntem convinși, ca la întrece
rile olimpice să obțină dreptul 
de a Privi Încrezător «cre
dita schiorilor alpini

li urăm succes !

si Vili Podani, 
antrenează de 
startului olim- 
Kurt Gohn i$i

vărul, nu uităm că dacă la 
unii jucători (jucătoare) ase
menea elemente s-au manifes
tat ne derate in trezii competiții 
— ducindu-i invariabil oe Po
dium — Ia alții aa durat numai 
an sei. sau aa eonstituit doar 
sclipiri de moment. Important 
este că ele au fost exprimate, 
dovedind că există, că avem 
finei) eitera talente native 
HT.-j antrenorilor (si clube
rilor !) fiind tocmai cnavinge- 
rea sportivilor să DEA TOTUL. 
TOTDEAUNA.

Condițiile au impietat firește, 
asupra jocului de finețe, dar 
nu l-au anulat După cum. ha
zardul nu a stopat valorile 
autentice. Individualele din a- 
cest an ne-au arătat că Maria 
Alboia (3 titluri — la simplu, 
dublu feminin si mixt 0 preia 
cu cinste funcția de lider la 
fete, prin calități fizice si în
deosebi moral-volitive (mai a- 
îes oof â de joc. combativitate 
si spirit ofensiv). Maria Păun 
este intr-o evidentă revenire 
(jocul cu băieții de la Pro- 
eresuL dintre cei buni
sparring-partneri spune
cuvintul). Daniela Scrban se 
face remarcată prin regulari
tate si combativitate. iar Kings 
Lebr. care a crescut frumos, e 
mereu mai bună, titlul la du
biu (eu Alboiu) si locul II la 
simplu dovedind tocmai acest 
lucru. Remedierea mișcării de
fectuoase la masă li va aduce, 
cu siguranță, noi plusuri. La 
dublu mixt colegul de sală S. 
Naidin nu a fost o alegere 
fericită pentru ea. O mai ve
che snerantă luxes Urzică, a 
fost umbra jucătoarei de a- 
cum ei li va ani buni. Otilia 
Bădescu ne-a plăcut numai sub 
asoec.ul dirzeniei (care la une
ori forma agitației de prisos). 
Dar dîrzenia. ca si unele exe
cuții tehnice bune sint anulate 
de marea deficientă că e me
reu „in aer”, crezind — cum 
bine observa antrenoarea fede-

A N U N

rală Ella Constantinescu — că 
asta ii dă forță in lovituri. De 
aici... linsa de forță, imposibi
litatea plasării adecvate pentru 
mingile care „vin“. ca si acea 
infernală (si in curind inter
zisă de noile reguli) tropăială. 
în treacăt fie spus, considerăm 
Pripită trimiterea ei. a doua zi. 
la un concurs international, 
chiar dacă e campioană euro
peană de cadete. La copii si
tuația e una. Ia seniori alta. 
Să invete acasă lucrurile ele
mentare si vom mai vedea. Nu 
mai avem nevoie de .copii te
ribili” care fac unele rezultate 
oină le iau seama adversarii și 
apoi devin ridicoli. Ne gîndim. 
firește, și la propriul ei interes. 
Fetitele campioane Ia echipe 
de iunioare si de senioare, de
ținătoare ale -Cupei României”, 
sint încă prea mici pentru ma
rile bătălii, dar se află evident 
pe drumul cel bun.

La băieți. Andras Fejer (două 
titluri — la simplu si dublu 
mixt) a confirmat prin sobrie
tate. spirit ofensiv, o tehnică 
în progres, concentrare si o 
satisfăcătoare pregătire fizică, 
prin mobilitate tactică (să nu 
uităm meritele antrenorului 
care l-a crescut si l-a pregătit 
Dină in acest an. Ferenc Nagy), 
fără însă să fi atins superlati- 

se vedea semifinala cu 
Florescu. In care o 

ne'liientă a acestuia a 
soarta setului decisiv.

vuL A
Eugen
minge
hotărî t ____ _ ______  ______
Florescu poate mai mult („cu- 

său la simplu a avut 
mai

loarul'
un singur obstacol

I.D.M.S. BUCUREȘTI informează publicul interesat că 
Înscrierile pentru autoturismele Dacia 1300 se fac la ma
gazinele auto I.D.M.S. in baza depunerii la C.E.C. In cont 
curent personal cu destinație specială (pentru cumpărarea 
de autoturisme) a sumei reprezentînd prețul autoturismului 
Dacia 1300 standard sau avansul legal pentru cumpărări 
in rate.

Orice alt tip de autoturism ce se comercializează prin 
LD.M.S. se oferă spre vinzare cumpărătorilor Înscriși pen
tru autoturismul Dacia, la opțiunea acestora. In funcție de 
vechimea depunerii banilor la C.E.C. in cont pentru auto
turism.

Pentru nici un tip de autoturism nu se primesc înscrieri 
pe bază de cerere, nici în prezent si nici în viitor. Cere
rile de înscriere pentru autoturisme primite de I.D.M.S. 
nu se iau In considerare și prezentul anunț constituie răs
puns la aceste cereri, potrivit Legii nr, 1(1978.

serios. JM 
condiția 
Dunzătoar 
-vicecamr 
semifinale 
(masa iuJ 
bleme faj 
zumtivi) 
administr 
lecție de 
tului si 
Florea. p 
toată lud 
Nicorescul 
funde In 
Cristinet 
dește intl 
Să nu i 
fără a r| 
14 ani fl 
pepinierei 
care, iau 
pregetă J 
copiii.

nilor d^ 
de dublul 
tăcere va

competitq 
lurile do] 
si unul 
lităti vall 
ioritătii | 
dința tel 
renunțări 
dreptățitl

Dar. 1 
Incenut I 
de soareI 
de masăl 
ziua final 
campionJ

VOLEI • DINAMOVISTA MARIANA 
IONESCU, fosta kitemaționaiă, a stlmlt 
o vie admirație tn rtndurile spectatorilor 
(puțini Insă) care au venit să vadă meciul 
dintre Dinamo și Farul Constanța, clndva 
un derby de atracție, devenit un meci oa
recare, Farul fhnd aoum o biată... lanternă 
cu baterii anemice. Dincolo de obișnuitul 
entuziasm cu care a jucat Întotdeauna, 
Mariana a făcut adesea cam totul în teren. 
Și a făcut aproape totiș perfect. O lecție 
utilă șl pentru coechipiere șl pentru adver
sare. O lecție de mare pasiune pentru sport, 
de devotament, de valoare parcă neștirbită I 
d« trecerea anii or — valoare cîștlgată prin 
muncă. Să sperăm câ nu a fost tn zadarI 
această lecție. • TUTOVAN și compania I 
se implică din nou tn lupta dintre Dinamo I 
și Steaua pentru titlu. Echipa ex-dinamo-l 
vistului bucureștean, Eloond-Dinsmo Za-| 
'au. l-a stopat duminică din cursă pe ste-l 
liști, pricinulndu-le prima înfringere. Săi 
vedem dacă sălăjenil vor 41 la fel de severii 
cu campionii I

HALTERE • PREZENT la Camp! onatefte I 
mondiale de la Moscova printre concurențli] 
înscriși la categoria grea (sub 110 kg), gata! 
fan Tașnadi a evoluat, la puțină vraWI 
după competiția supremă, la Salonic, ini 
cadrul întrecerilor Balcaniadei. Numai căi 
în Grecia el a evoluat la categoria super-1
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CLASAMENTUL ÂOtVÂriULIJI-

ULTIMUL MECI AL SELECȚIONATEI
DE JUNIORI II

Frumoasa „recoltă” a oaspețl- 
în etapa a 14-a a Diviziei 

nu a rămas fără urmări 
„clasamentul adevărului”. 

Tandemul Dinamo — Universi
tatea. ajuns acum la numai două 
puncte de lider, anunță un pa
sionat finis de sezon. Remarcăm 
trecerea „pe plus” a argeșenilor, 
în contrast. coborîrea echipei 
F.C. Olt la — 
jonu] ancorei 
..cota lui —9”. 
următoarea :

coborîrea
precum șl „plon- 
gătățene” pînă la Situația " - - - - -la z! este

FĂRĂ COMPLEXE...

CHANIA, 6 (prin telefon). 
Miine (n.r. azi) are loc aici, în 
frumoasa și primitoarea insulă 
Creta din Mediterana. ultimul 
meci al echipei noastre de ju
niori din cadru] preliminariilor 
Campionatului european »B“. 
Sigur, „conturile" sint încheiate 
in privința primului loc (se
lecționata Iugoslaviei califi- 
dndu-se pentru turneul fi
nal de anul viitor), iar acest 
lucru s-a întimplat la 29 no
iembrie , cînd „tricolorii" noștri 
n-au reușit să învingă în Ceho
slovacia. la Povarska-Bystrica, 
deși au condus la pauză cu 1—0. 
Dacă ar fi ciștigat acolo, me
ciul de azi ar fi devenit decisiv 
pentru echipa României. Dar și 
așa, băieții privesc cu maximă 
seriozitate partida, ei dorind 
foarte mult să-și încheie partici
parea Ia aceste preliminarii cu. 
un succes. Rivna cu care s-ati 
pregătit duminică și luni la. Ate
na — in condiții nu tocmai a- 
decvate — si astăzi aici (cu 
două antrenamente), pe stadio
nul E. Elizeru — oe care se va 
iuca meciul — constituie argu
mentul principal care ne deter
mină să credem că ei vor face tot 
posibilul pentru a părăsi terenul 
cu fruntea sus. Va fi insă foar
te greu pentru că, la rîndul 
lor, juniorii greci — din rîn- 
durile cărora nu vor lipsi ta- 
lentații Stamatis, Zarikos, Ma- 
vromatis, Mihas, Amanatidis —

revanșă 
în pri-

pe care 
D. Lică

doresc și ei victoria, ca 
la infringerea suferită 
măvară, la Galați.

Iată acum Si formația 
antrenorii N. Belizna și
o vor alinia la startul partidei : 
Leu — Chivu. Zamfir, Dumitra, 
Pojar — Pistol, Proșteanu, Na- 
gbi — Henzel, Harșani, Badea. 
Rezerve : Voicilă, Kiss, Cadar.

Meciul va începe la ora 15 și 
va fi condus de arbitrul Ahmed 
Iașarov din Bulgaria.

Pompiliu VINTILÂ

1. STEAUA +8
2. Dinamo +6 (+13)
3. Univ. Craiova +1 (+12)
4. Politehnica Iași +4 (+ »)
5. S.C. Bacău +4 (- 4)
I. F.C. Bihor +3
7. Sportul stud. +3
8. F.C. Argeș +1
9. Jiul S

10. F.C. OH —1 ( «
11. ASA Tg. Mureș —1 (- 2)
12. Chimia -1 (- 9)
13. F.C. Baia Mare —2

■15. Corvin ui -3 ( 0)
Rapid -3 ( 0)

ÎS. C.S. Tirgoviște —7 (— 9)
17. Petrolul —7 (—14)
18. Dunărea C.S.U. —9
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16-imile „CUPEI ROMÂNIEI"
(Urmare din oag. 1)

pina, un oraș cu frumoasă 
tradiție ?

Sau Gheorghenii vor încer
ca să treacă. în preajma pati
noarului. de echipa care acum 
un an iuca în compania lui 
Real Madrid ?

Ce-ar fi ca surpriza să apară 
la Săcele ? (Sîntem convinși că 
simpla sugerare a acestei posi
bilități ar stîrni ironiile rapi- 
distilor. suporterii unei echipe

cindva specializată în arta Cu
pei. dar... nu se știe niciodată).

Să așteptăm deci cele 90 sau 
120 de minute. Să așteptăm si 
loviturile de la 11 metri, pen
tru că mai avem mult de în
vățat la acest capitol, dovadă 
nu prea îndepărtata amintire 
a celor întîmolate la Split.

Așteptăm, deci. Cupa, cu tot 
ce are ea mai frumos, adică 
dinamism si curai, din care să 
cistige fotbalul curat, 
tele fair-play-ului.

în limi-

★ ★ ★

I

Meciurile Petrolul Moinești — 
Dinamo București și Universi
tatea Craiova — F.C. Bihor au 
fost aminate

Cu excepția partidei 
Victoria — S.C. Bacău, 
intilnirl vor incepe la 

dintre 
C.S.

Singurul meci 
de divizia „A” 
— F.C.

Aseară. Biroul F.R.F a aprobat disputarea ultimelor, două 
restante ale echipei Dinamo București, din etapele a 10-a șl a 
11-a ale Diviziei „A“, după cum urmează :

20 decembrie : F.C. Argeș — Dinamo
23 decembrie : Dinamo — Corvinul

După o lungă pauză cauzată de o gravă accidentare

ARBITRUL M. SALOMIR
Clujeanul Mircea Salomir s-a 

remarcat ca unul dintre bunii 
arbitrii ai noii generații. A ur
cat rapid treptele afirmării, 
conducind meciuri de Divizia 

partide internaționale, fi
gurând pe lista arbitrilor 
F.I.F.A.

De mai bine 
Mircea Salomir 
pe gazon. Mai . 
de 12 mai 1983, cînd a arbitrat 
la Tirana partida Albania — 
Turcia, din preliminariile C.E. 
de seniori. Atunci a suferit un 
grav accident, ruptură a ten- 
donului lui Achile, la piciorul 
drept. Au urmat două dificile 
intervenții chirurgicale, făcute 
de fostul medic al lotului na
țional. actualmente la echipa 
noastră campioană. Dinamo,, 
Dumitru Tomescu, mai bine' 
de două luni de spitalizare și 
lunga pauză competițională de 
care am amintit.

Dar necazurile au trecut. Re
cent î-am întîlnit pe Mircia 
Salomir la sediul federației.

„Am venit, nu fără emoții — 
ne-a spus — să anunț comisia

de 6 luni însă, 
n-a mai apărut 
precis, din ziua

REVINE PE GAZON
de delegări că, chiar in acest 
final de sezon, poate conta pe 
aportul meu. La dispensarul 
pentru sportivi din orașul meu 
am efectuat un lung și com
plex program de recuperare 
pentru refacerea piciorului. Am 
lucrat mai mult decit atunci 
cind eram sportiv, mă simt 
bine și am primit și avizul fa
vorabil al medicilor. Am arbi
trat și citeva meciuri din cam
pionatul județean, inclusiv der- 
by-ul Motor U.R.A. — Victoria 
Someșeni. Pentru 
nă, la meciurile 
superioare, dacă 
mine, doresc să 
linie, pentru ca

această toam\- 
din eșaloanele 
e nevoie de 

fiu delegat la 
......„______ _ _ efortul să fie 
progresiv, pentru a mă reacli- 
matiza eu atmosfera de pe sta
dion. Abia aștept această re- 
intilnire, după o pauză care 
mi s-a părut extrem de lungă.

Așadar, la 38 de ani. Mircea 
Salomir este gata să reintre pe 
gazon- îl așteptăm cu plăcere, 
pentru că fotbalul nostru are 
nevoie de el.

Constantin ALEXE

la data respectivă 113 kg. 
11 dintre apropiații halterofiUed 
ci un secret că Tașnadl și-o 
zlcaziiadă să bată recordurile 
orii, ceea ce a și realizat, de
ad Ia total MS kg — cu zeca 
sta performanța maximă ante- 

M cele două zUluri cita o Ju- 
fiogram ta plus. Sigur, Tașnadl 
țări pentru Isprăvile sale. dar... 
sr t recordul categoriei super- 
mm, ea ÎS kg inferior celui de 
Un fenomen ciudait, chiar dacă 
tedtt.»

ÎNFUNȚmTA ÎN 19«3 (sub de- 
AaRomobilul”), secția de moto- 
zciațiel I.T.A. Buzău va Împlini, 
ouă decenii de activitate. Pz-in- 
1 ei se numără șl actualul an- 
rghe Duznltru, un inimos eău- 

lente. în așteptarea Jubileului, 
jaspăt dintre elevii săi, Nicolae 
(16 ani), a ținut (șl a reușit) 
m cadou dascălului său, asigu- 
va termina cele trei etape ala 
toamnă”, care a Încheiat sezo- 
focros. printre primR sase 1» 
Beneral ta eL 125 cmc — ttne- 
eupat ta final locul IV, toaln- 
ergători eu vechi rtate de ae- 
ă de acest gest, antrenorul 
nrmitru, reținut de obicei in

•precierl elogioase, n-a putut să nu-1 adre
seze cuvinte de laudă.

TENIS DE MASA • CUNOAȘTEM mo
tivele pentru care noua campioană a fe
telor (MILMC CPL) poartă numele care-1 
poartă. Totuși, mi s-ar putea găsi unul 
ceva mal inspirat, pentru a nu mal pro
duce bătăi de cap suporterilor care trebuie 
să scandeze niște Irtlțlale, mal mult seu 
mal puțin descifrabile 7 Poate acum, cind 
au ieșit campioane. • admirabil ata
șamentul jucătorului Paal Denes pen
tru echipa sa, Constructorul Tg. Mureș, 
student ta SM1. «t Si e<xicurează tn
fiecare competiția oficială. eu eforturi pe 
care M Intuim detoa ușoare. • LA ȘE
DINȚA TEHNICA • campionatelor indivi
duale de M Buzău. >—• antrenori, unul 
intr-o servă ears sugara bogăția viticolă 
a regiunii, eerean ea tragerea la sorți să 
nu se mărginească M stabilirea favorițl- 
lor *1 a altor poziții pe tablourile de con
curs. 11 informăm el această operație 
anevoioasă, tadepfinUS eu obiectivitate de 
directorul eoocursulul, Aurei Popovlcl șl 
ajutorul sta Eugen Teodorescu, a durat 
pteă dimineața. In camera lor de la hotel, 
citeva ora la un nuc de luminare. Intre 
timp. eritlcfi dormeau liniștiți, vișind la 
tittvrl yl • S-A ACCEPTAT, dato-» . w * — e a — — ■   _ o— ---- •— — * **>--rtta 
ne amintim 
neri, mulp 
miere, să fi 
dltlonaL țl __ __
TIMP DE TREI ZILE, președintele C.J.E.F.S. 
Buzău, praf. Niootae Dragu Șl colabora
torii sM an fost alături de concurenți șl 
oficlaM, de un prețios ajutor. Treburile 
curente M rezolvau In afara celor peste 
10 ore dăruit* tenisului de masă.

să ae joace tn treninguri. Nu 
ca vreunul din cei mal tl- 
ajunșl pe podiumul de pre- 
renonjat la echipamentul tra
ce au mal transpirat (.... •

Dinamo 
celelalte 

ora U. 
echipe 

Tîrgoviște
Olt se va disputa pe 

teren neutru la Titu. în cele
lalte partide primele echipe sint 
gazde. Reamintim că regulamen
tul competiției prevede că, în caz 
de egaBitate după 90 de m’nute. 
meciurile vor fi prelungite 
două reprize a 15 minute, 
dacă egalitatea va persista 
vor executa lovituri de la 11

cu 
iar 
se 
m.

Aducem azi in discuție — 
eu temei — un subiect care 
a frămintat fotbalul nostru 
ani de zile. Este vorba de 
asa-numitele sale complexe, 
care-1 bintuiau în fel si 
chip. îl frâmintau si-J ro
deau înainte ca ai dună 
competiție.

Vă mai aduceți aminte de 
.complexul Începuturilor de 
meci in deplasare" ? Parcă 
era un făcut. în multe me
ciuri internaționale echipele 
noastre Drimeau în străină
tate gol în primele 5 sau 
10 minute. Apăruse si un 
fel de ..teorie" care explica 
in felul ei această slăbi
ciune. Jucătorii noștri se 
inhibă — susțineau unii 
antrenori — si încep parti
dele cu o crispare parali
zantă. Si Pînă să se dez
meticească. gata. primesc 
■toi I Astăzi pare o 
elumă. dar am au
zit tehnicieni foar
te serioși care nu
glumeau deloc si explicau în 
diferite ocazii — în ședințe 
importante, uneori chiar în 
fata unor oameni care răs
pundeau de sportul nostru 
— tocmai cele de mai sus. 
Mi-aduc aminte că. la o 
asemenea ședință, un bine
cunoscut international mo
tiva slaba sa evoluție si a 
echipei noastre intr-un meci 
jucat în Turcia cam în ter
menii următori: „Cind* am 
auzit tot stadionul cîntînd. 
zeci de mii de oameni cîn
tînd. mi s-au înmuiat Pi
cioarele". Si. intr-adevăr, i 
s-or fi înmuiat picioarele 
(si lui si altora), pentru că 
am pierdut acel meci cu 
2—1. după un loc foarte 
slab.

Departe de noi ideea de 
a lua azi în deridere acest 
complex. pentru simplul 
motiv că el era real. Co
respundea. adică, unei si
tuații de fapt. La acest 
complex îmi zbura. întîm- 
olător. gîndul miercurea 
trecută, pe stadionul Slovan 
din Bratislava. Cinta. Ia fel. 
tot stadionul ! Cintau 60 000

de oameni ! Departe insă de 
a se inhiba, fotbaliștii români 
jucau ca Ia foc ! Cită dife
rență în.re complexele ne 
care le-au trăit înainte chiar 
si fotbaliști mari de-ai noș
tri (care iucau 20 de me
ciuri internaționale într-o 
viată — de aici si comple
xele —. în timn ce Rednic. 
de exemplu, a iucat 27 de 
meciuri in doi ani) si a- 
plombul. marea încredere 
in sine si cutezanța lui 
Gheorehe Geoleău, de pil
dă. din Pielesti (autorul 
unui gol care a amutit în
treg stadionul), lui Boloni, 
lui Stefănescu. lui Lung et 
comp. !

Si-au pus ei. oare. în cap. 
acești băieți să nu aibă com
plexe si de aceea tratează 
meciurile si adversarii cu 
faimă asa cum îi tratează 7 

Nu. nu este vorba 
de o simplă hotă- 
rire. Fotbaliștii a- 
cestia au aiuns să

joace cu o splendidă sigu
ranță de sine în toată Eu
ropa. pentru că 1) ...Au ajuns 
realmente să joace des in 
toată Europa, contactele cu 
•occerele cele mai renumite 
ajungind fante aproape obiș
nuite. 2) Acești băieți au 
conștiința valorii lor. 3) Au 
muncit pe rup e. 4) Au în
vățat să se bată ca leii, ne 
orice teren. 5) Rezultatele 
obținute in meciuri foarte 
erele i-au convins că se a- 
flă pe drumul ce! bun.

Referindu-ne la dispariția 
complexelor, ne gîndim. fi
rește. la tricolori, asa cum 
ne gindim si la fotbaliștii 
dinamovisti. care ne-au de- 
mons'rat. la rîndul lor.’ că 
o suner-echipă ca Hambur
ger S.V.. cu o super-reclamă. 
cu super-vedete. un -11 su
per-super" din toate punc
tele da vedere in topurile 
continentale poate fi și el tri
mis la plimbare din Cupele 
europene de fotbalistul ro
mân fără complexe 1

Marius POPESCU
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INTRE VESTIAR SI■a
un joc Ia altul ca o 
eciiipă bună 
Se constată 
zarea rapidă 
Rada, Avram 
Damaschin, mult mal 
activ decît D.inxaschin 
de ieri, cane aștepta 
(doar) mihglile ce „1 
s-ar fi cuvenit**. • 
Galeria Rapidului, ne- 

e- 
de 
o 
si 

exprimat

• Suporterii Stelei 
l-atu, așteptat pe Lă
cătuș. convinși că ei, 
care a decis victoria 
in partida cu Dina
mo, va avea o misiu
ne mai ușoară In fata 
Rapidului. Spre sur
prinderea multora, 
însă, Lăcătuș nu a 
putut să se desprindă 
de „umbra” sa, Min- 
cu, fundașul rapidist 
tnchizlnd cu curaj 
toate culoarele. Ta
lentatul Lăcătuș tre
buie să-și lărgească 
registrul tehnico-tac- 
tic, centru a evita

- ÎN ALB

GAZON
de ,,A". 
maturl- 
a iui 
$1 chiar

obosită, iși susține 
chlpa indiferent 
evoluția scorului, 
contribuție are 
umorul ei, ___ î__
In general pe versuri 
ca „Ma-nu. Ma-nu, e 
mai bun ca Răduca-

p« stadionul 
35 009 de «le

al ultimului 
sezonului care 

__ ____ _____  _ ______ . trăind cu pa
siune multele taie frumoase de fotbal ca H 
s-au olerlt In cala IM sta minute. Adevâ- 
roțll Iubitori al sportului, selecționați da... 
condițiile meteorologice severe — multi din
tre oi „Inimi* ate Rapidului, ole tul Di
namo, Steaua sau Sportul studențesc — el 
ou fost, cel din tribunele marelui stadion 
bucureșteon, șl merită să ti se dedice In 
acest chenar omagiul nostru, le subliniem. 
In plus, performanța pentru că după acel 
epuizant meci de Io Bratislava mulți or fi 
simțit, poate, nevoia unei... pauze a emo
țiilor. Dar nu, adevăratul prieten al fot
balului nu-l părăsește niciodată I Șl supor
terii celor patru „bucureștene* ou demons
trat otita căldură sufleteoccă pentru sportul 
tavork. Incit frigul li s-a părut mult mol 
ușor de suportat. Un „bravo I” suporterilos 
Intre suporteri I

Arn înregistrat, duminică,
„23 Augu.t" din Capitală, 
torioși t inimoșii spectatori
cuplai interbucureșteon al 
na au luat In teamă gerul.

nn !•. Partea cea mal 
frumoasă e că Ne- 
cula, internaționalul, 
nu ae supără deloc ; 
dimpotrivă, 1st otlmu- 
lează corul. • 
Un singur corner 
și două șuturi pe 
poartă (cite unul de 
flecare parte h, aces
ta este bilanțul pri
mei reprize a me
ciului de... Divizia 
„A” C.S. Tîrgoviște— 
Petrolul. Fără comen
tarii I • Reprofilat de 
antrenorul "
Dobrin 
fundaș 
ceanu, 
tă“ de

„dispariții” ca acelea 
din meciul olimpici
lor. de la Brașov, «1 
din fața Rapidului. • 
în prima repriză a 
meciului Steaua — 
Rapid, linia de mij
loc feroviară a riști- 
gat net duelul cu 
trlo-ul Ballnt — Stoi
ca — Petcu. Cu totul 
remarcabil jocul teh
nic, de mare finețe, 
pe un teren dificil, 
al hu Ion Ion. Ceea 
ce l-a determinat pe 
amtrenorul Jenei să 
mediteze eu glas tare 
după terminarea jo
cului : „Nu mi-ar fi 
displăcut deloc să-l 
am in formație pe 
fostul nostru stelist". 
In orice caz, Ion Ion 
a ciștigat net meciul 
său cu Petcu, lent si’ 
nu prea inspirat. O 
Rapid se formează _ ___ ___
tot mal mult, de la ' victoriei echipei sale

Nicolae 
pe post 
central, 
„arma secre- 
pe vremea Iul 

Halagian, a avut o e- 
voluție remarcabilă. 
Alături de Stancu, 
Mobceanu și-a adus
o contribuție sub
stanțială la defensiva 
-argeșeană, avind mari 
merite in obținerea

la Baia Mane. • 
Prima repriză a parti
dei de la Oradea a 
fost extrem de săra
că In faze clar* de 
poartă din care să 
rezulte goluri. Biho- 
nenil erau lipsiți de 
aplomb șl toată lu
mea II regreta pe 
Georgescu, atacantul 
„de explozie" al gaz
delor. Iar regretul 
era cu atât mai mare, 
cu cit acesta evolua
se — datorită celor 
două cartonașe gal
bene acumulate In 
ecapde precedente — 
la echipa de speran
țe și înscrisese trei 
goluri prin trei exe
cuții tehnice de mare

Dar. pînă la 
1-*... imitat 

autor a două 
la fei de spec-

efect, 
urmă, 
Fffip, 
goluri 
taculoase și aplauda
te prin care F.C. Bi
hor s-a desprins de 
Chimia. ■ Foarte co
rect avantajul lăsat 
de arbitrul Radu Ma
tei in min. 95 al par-

tar1 Gingu a execu
tat toarte slab lovi
tura de Ia 11 m si 
Balasz a respins... • 
Destule absențe (une
le nemotivate), dumi
nică, la Iași. Dacă e- 
ehlpa din Valea Jiului 
avea 
tați 
Szekelyi. 
gazdele , 
nunțau (___
(Slgmirean si Biro 1, 
pentru cumul de car
tonașe galbene — pri
mul, și cartonaș roșu 
— cel de-al doilea), 
iar Sertov, dună par
tida de la Trencln, 
dintre formațiile de 
tineret ale Cehoslova
ciei șl României, nu 
s-a mal prezentat la 
echipă! • politehni
ca Iași a reușit din 
nou un meci frumos 
(mal ales In primele 
45 de minute) șl o 
victorie clară in par
tida cu Jiul.
jucători, s-au eviden
țiat, dar unul trebuie 
subliniat In mod deo
sebit: libero-ul Ursu. 
La 30 de ani, „bădia" 
cum li spun ooechl- 
pierii si nu numai ei,

acciden-
Muia, 

Popa),
destui 
(Cura, 
i, v.
In schimb ă- 
Ooi suspendați

Multi

NEGRU-
_.. „ . core II dorim trarw-

tormal rapid Intr-umil „olb*. Deipre e« uta 
vorbo » Mircea Fopo, dnărul funde, ceo 
bai ol Jiului, a strai, pa bună dreptate, 
atenția asupra Iul pr intr-o eerie de corn- 
portfiri remarcabile. N-a trecut mult, după 
mitele de evidențieri. șl el a fort »elec- 
Sonot ta latul **• tineret. La T rene In. Is 
partide cu echipa de tineret a Cehoslovo- 
crel, M. Fopo a Iucat excelent 
fiind printre cel mal buni eomenl ai 
„meranțelor* noortre. Pentru ca la citeva 
>ecl de ore dupd aceea, sâ fie scos dla 
echlpd (In minutul 15), In partida de k> 
toți, deoarece comitea grețeald dupâ gro- 
yaal&ș constituind punctul cel moi vulne
rabil al defensivei petroșenene. Nu cumva 
era efectul unei suficiente (se vede cit de 
ddunâtocre) dupd primele laude f Primul 
core trebuie sâ reflecteze asupra obligației 
sportivului de frunte de a se pregâtl ți 
evolua mereu cu aceeași seriozitate >1 con
centrare este chiar... M. Popa. Despre care 
multi tehnicieni competent! * afirmă cu temei 
că poate reprezenta a 
postului pentru loturile 
totive.

---------- IN
Un fcpl „negru” pe

soluție de viitor o 
noastre reprezen-

I
fi

z
z

Udei de la Oradea. 
Atunci, Ginffu a ou
truns in careu, a 
fost faultat de Zare, 
dar s-a ridicat si a 
reunit să atingă min
gea cane se rostogo
lea spre poartă. înain
te însă de a trece li
nia porții, balonul 
fost ajuns de Dum.- 
tnescu, printr-un plon
jon de veritabil por-

joacă fără greșea’.?. 
Și de mai multă vre
me. Duminică s-a in
tercalat 
în atac 
gala să
„Mult 
-bădia- 
pă. E primul la an
trenamente. pleacă 
ultimul", ne spunea 
„secundul" Vasile Si- 
mionaș.

de citeva oii 
și era g- - 
și marcheze 
suflet pune 
pentru echi-

g



START IN CAMPIONATUL MONDIAL 

DE HANDBAL FEMININ GRUPA „B“

ia jumătatea semifinalelor f. '1. de șah

KASPAROV EGALEAZĂ SCORUL!
• Reprezentativa României evoluează In seria „A“ 
la Chorzow ® Seria „B“ se va desfășura la Katowice

La un an după prima... în
cercare, reprezentativa femi
nină de handbal a României 
se află în fata unui nou exa
men de promovare în rîndul 
formațiilor care urmează1 să 
participe la J.O. de la Los 
Angeles. De astă dală — după 
ce au ratat calificarea în de
cembrie trecut, la C.M. de la 
Budapesta — handbalistele 
noastre vor fi angrenate. în- 
cepînd de azi. în întrecerile 
Campionatului Mondial grupa 
valorică B, alături de alte 11 
„naționale" : R. D. Germană, 
Suedia. Spania. Bulgaria sl 
Danemarca (în seria s.A". îm
preună cu echipa României), 
precum si Norvegia. Austria. 
R.F. Germania, Olanda, Ceho
slovacia si Polonia (seria ;.B“). 
Întrecerea se va desfășura la 
Katowice Șj Chorzow în Polo
nia și doar o singură echipă 
— cea clasată pe primul loc — 
își va cîștiga dreptul de a par
ticipa la turneul olimpic de 
handbal feminin !

Firește, pentru handbalistele 
românce — ca si pentru ori
care dintre celelalte echipe — 
întrecerea se anunță deosebit 
de dificilă. Sportivele antre
nate de Simion Pompiliu si 
Eugen Bartha si-au încheiat 
pregătirile (ele au plecat 
marți, pe calea aerului. Ia 
Varșovia, continuîndu-si apoi 
călătoria cu un autocar pînă 
la Katowice), ultima compe
tiție oficială Ia care au fost 
prezente fiind turneul interna
tional de la Bacău. Ele au ob-

CÎND AȘCHIA SARE 
DEPARTE DE COPAC...

Săptămina te cută, la 
Las Vegas, Larry Holmes, 
campionul mondial al grei
lor, i-a dat- o veritabilă lec
ție de box imberbului Mar- 
vis Frazier, bătut zdravăn 
timp de două minute și 57 
de secunde, cit a durat me
ciul oprit, destul de tîrziu, 
de un arbitru nu îndeajuns 
de milos. Nemiloase au fost, 
in schimb, comentariile a- 
gențiilor de presă, nemiloa
să a fost și camera tele
viziunii, care însoțea fie
care lovitură în plin a cam
pionului cu un cadru gros- 
plan al lui Joe Frazier, 
campionul de odinioară, au
torul unor lupte antologice 
cu Cassius Clay și George 
Foreman, in care a fost pe 
rind și victimă și invingi- 
tor. Se putea citi pe fața 
lui .Jumpin’ Joe" că fie
care pumn pe care il pri
mea fiul său, Marvis, il du
rea mai mult decît îl vor fi 
durut zecile sau sutele de 
lovituri incasate la vremea 
lui in ring. îl încerca, desi
gur, dorința de a urca el 
treptele „careului magic” 
pentru a fine piept furiei lui 
Holmes (care nu avea ni
mic de ciștigat in acest 
meci...).

Corecția primită de Fra
zier junior ne duce cu gin- 
dul la un proverb folosit 
adesea in sport, ca și In 
alte domenii, pentru a ilus
tra transmiterea către fiu 
a unei pasiuni sau înzes
trări care a adus celebrita
tea părintelui: așchia nu 
sare departe de copac. De 
fapt, răscolind memoria, și 
referindu-ne doar la mari 
glorii ale sportului, putem 
spune că proverbul nu este 
adevărat decit pe jumătate. 
Este adevărat, copiii mari
lor sportivi îmbrățișează de 
obicei același sport. Calită
țile moștenite, mediul favo
rabil, gloria părintelui — 
și ambiția acestuia de a-și 
vedea prelungită propria 
glorie prin intermediul fiu
lui — explici Identitatea 
drumului și, totodată, favo

I intinut locul 
întrecerea amin
tită. dar a produs 
insatisfacție com
portarea modestă 
in disputa cu e- 
chipa Ungariei <vi- 
cecampioană mon
dială). Se poate că 
pe cei doi antre
nori să nu-1 fl in
teresat în mod 
deosebit rezultatul 
strict al partidei, 
ei urmărind pune
rea în aplicare a 
unor scheme de 
ioc. ca si verifi
carea potențialului 
fiecărei jucătoare. 
Dacă asa vor fi 
stat lucrurile, ur
mările se vor ve
dea în zilele aces
tei săptămâni, dar 
în mod deosebit 
marți 13 decembrie 
cind. în Sala spor
turilor de la Chor
zow (o localitate 

foarte apropiată de 
Katowice), se va 
disputa derby-ul seriei „A" (și 
poate al întregului turneu) 
România—R.D. Germană.

Iată, dealtfel, programul. Se
ria A“ (Chorzow) : 7 decem
brie R. D. Germană — Suedia, 
ROMANIA — SPANIA și 
Bulgaria — Danemarca ; 8 de
cembrie R. D. Germană — 
Danemarca, ROMANIA — SUE
DIA șl Bulgaria — Spania ; 
16 decembrie R.D. Germană — 
Spania, ROMANIA —BULGA

rizează ridicarea pină la un 
anumit punct. Fenomenul 
nu este frecvent doar în 
sport, ci și in artă (in mu
zică mai ales) sau, pur și 
simplu, în orientarea spre 
profesiune (medicina fiind 
un exemplu tipic). Dar, atit 
in sport cit și in celelalte 
domenii de manifestare a 
acestei tradiții, atunci cind 
antecesorul a fost o mare 
personalitate, un nume de 
referință la nivel mondial 
in specialitatea respectivă, 
sint foarte rare cazurile in 
care fiul se ridică la valoa
rea și notorietatea părinte
lui. în ciuda presei și a 
curentului de opinie favora
bil, Marcel Cerdan junior 
— pentru a rămine Intre 
corzile ringului — n-a în
semnat in box ce a repre
zentat tatăl său, învingăto
rul lui Tony Zale. Eduard 
Azarian a fost unul din 
bunii gimnaști sovietici ai 
anilor trecuți, participant la 
campionatele mondiale, dar 
tatăl său Albert, dublu cam
pion olimpie, va rămine in 
Istoria gimnasticii unul din 
pionierii erei moderne, pri
mul executant al „crucii* la 
inele. Fiul fostului record
man al alergărilor de fond 
Ron Clarke a abandonat 
atletismul cind și-a dat sea
ma ci moștenirea numelui 
e prea grea. Cotormani și 
Vaczi au fost două nume 
mari in fotbalul nostru, dar 
băieții lor n-au trecut pra
gul unor jucători onești. Și 
lista exemplelor poate con
tinua, la noi sau In alte 
părți, deși ele nu sint chiar 
la indemină tocmai datori
tă dificultăților urmașilor 
de a trece dincolo de ba
riera anonimatului...

De ce se intimplă așa ? 
încercările de răspuns pot 

descoperi mai multe cauze, 
obiective sau subiective. 
Fără a exclude posibilitatea 
excepțiilor, și fără a avea 
pretenția de a găsi răspun
sul unit, sau — poate, nici 
măcar pe cel mal bun — 
subiectul poate constitui o 
temă de meditație pentru 
sociologii și psihologii spor
tului, — vom spune, simplu: 
geniul (sportiv In acest caz) 
nu este transmisibil 1

Vladimir MORARU

Aspect de la unul din ultimele antrena
mente ale lotului nostru reprezentativ. Cu 
mingea, in prim plan. Elena Lconte se lan
sează intr-un dribling pe lingă... portarul 
Elena Drăgănescu. Foto : D. NEAGU

RIA și Suedia — Danemarca ; 
11 decembrie R. D. Germană 
— Bulgaria, ROMANIA — DA
NEMARCA si Suedia — Spa
nia ; 13 decembrie Danemarca— 
Spania. Bulgaria — Suedia 
si ROMANIA — R. D. GER
MANA. în seria ..B“ de la 
Katowice sînt programate par
tidele : Norvegia — Austria. 
R.F.G. — Olanda. Cehoslova
cia — Polonia (7 decembrie). 
Cehoslovacia __ Olanda. R.F.G.
— Austria, Norvegia — Polo
nia (8 decembrie), Cehoslova
cia — Austria. Norvegia — 
R.F.G.. Polonia — Olanda (10 
decembrie). Cehoslovacia — 
R.F.G.. Norvegia — Olanda. 
Polonia — Austria (11 decem
brie). Cehoslovacia — Norve
gia. Olanda __ Austria. R.F.G.
— Polonia (13 decembrie). La 
Chorzow sînt programate. în 
ziua de 14 decembrie. întflnj- 
rile pentru locurile 7—12. iar 
la Katowice, la 15 decembrie, 
vor avea loc partidele pentru 
locurile 1—6.

Ion GAVRILESCU

DL Pt SIADIOANE $1 DINCOLO DL ILL... 
® Săptămina tragerilor la sorți 0 Astăzi vom afla 
adversarele reprezentativei României in preliminariile 
C.M., iar vineri vom cunoaște oponenta echipei Dinamo 

București in sferturile
Ne aflăm kitr-o săptămină fot

balistică Încărcată de... emoții. 
Astă ti chiar vom afla care vor 
fl adversarele reprezentativei 
României in prelimina rin» cam
pionatului mondial din Mexic *3C, 
tar vineri vom ști cu cine va 
Juca, In primăvară. Dinamo Bucu- 
reștl. In sferturile de finală ale 
Cupei campionilor europeni.

Astăzi, la Zurich, F.I.F.A. va 
proceda, prin tragere la sorți, 
la alcătuirea grupelor prelimi
narii ale Cupei mondiale. Două 
selecționate, din cele 119 în
scrise, se califică direct in tur
neul final al competiției : Mexi
cul — In calitatea sa de țară 
organizatoare — și Italia — deți
nătoarea titlului ia C.M. din 1982, 
Pentru ocupantele celorlalte 22 
de locuri urmează lungul și ane
voiosul lanț al partidelor preli
minarii.

In Europa, care ne interesează 
în primul rînd, sint înscrise 32 
de reprezentative. Italia, a 33-a 
fiind, cum am arătat, calificată 
din oficiu. Dintre aceste 33 de 
echipe, U vor lua, ta cele din 
urmă, drumul Mexicului, ta baza 
tragerii Ia sorți, dar avtadu-se 
ta vedere o categorisire valorică 
a echipelor, vor fl stabilite 4 
grupe a cite 5 reprezentative (în 
total 30) Și alte 3 grupe a ctte 
4 echipe (deci 13). Primele două 
clasate din grupele de S șl cîștl- 
gătoarele grupelor de 4 se cali
fică direct pentru C.M. Forma
țiile clasate pe locurile secunde 
ta grupele de „4" iau parte la 
un turneu In trei, din care pri
ma clasată se califică direct, iar 
următoarea va susține un baraj 
cu tavingătoarea grupei Oceania 
(Australi», Noua-Zeelandâ, Tai
wan si Israel).

In felul acesta, din Europa se 
califică U formații (plus Italia) 
pentru turneul final a! „Mun- 
dlalulul ’8«“. Celelalte continente

• După înfrîngerea suferită 
in prima partidă si ' apoi o 
suită de patru remize, iată-1. 
in sfirsit. pe Garri Kasparov, 
favoritul nr. 1 al semifinale
lor turneului candidatilor. mar- 
cînd primul punct al durei sale 
confruntări cu vicecampionul 
mondial Viktor Korcinoi : 
3—3 ! Partida a șasea a acestei 
pasionante serii. întreruptă cu 
avantaj pozițional pentru tână
rul mare maestru sovietic. a 
continuat în nota de dominare .a 
acestuia, care a dus pină la 
transformare unul din pionii săi 
avansați, cîștigînd. Faptul că 
Kasparov a reușit să egaleze 
cu piesele negre îi sporește a-

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
La hochei: România — Ungaria 6-3

SOFIA. în cadrul turneului 
de hochei pe gheată de la So
fia. selecționata României a 
întrecut reprezentativa Unga
riei cu 6—3 (4—1. 1—0. 1—2).

WINNIPEG. Echipele de ..ve
terani" ale Canadei si U.R.S.S. 
au susținut un meci de hochei, 
încheiat la egalitate : 5—5. Au 
marcat : Hack (4) si Moffat, 
respectiv Smaghin (2). Sadrin, 
Starșinov. Gusev.

SARAJEVO. Pe pista olim
pică din localitate are loc un 
concurs de bob 2 persoane. 
După primele două coborîri 
clasamentul este următorul : 1. 
R.D.G. n 1:44,45. 2. U.R.S.S. IV 
1:44.61. 3. R.D.G. IH 1:44.66.

MOSCOVA. Campiona-ul u- 
nional de hochei s-a Întrerupt

COMPETIȚII EUROPENE DE VOLEI
Rezultate Înregistrate In parti

dele tur ale etapei Inaugurale 
ale competițiilor europene inter- 
cluburi feminine.

„C.C.E." : Traktor Schwerin 
(RDG) — Dinamo Tirana 3—0, 
CSM Clamart (Franța) — Leixoes 
(Portugalia) 3—0. DVC Dokkum 
(Olanda) — TSKA Sofia 1—3. 
Olympia Ravenna (Italia) — Ha- 
opei Na’Aman (Israel) 3—0, U.K. 
Bratislava — S.V. Lonhof (RFG) 
1—3, Sollentuna (Suedia) — 
Tungsram (Ungaria) 0—3.

„CUPA CUPELOR* : Vasas
Budapesta — Levski Spartak So

de finală ale C.C.E.
vor da restul calificateinr, ast
fel : 4 — America de Sud, 3 — 
Africa, 3 — Asia, 1 — America 
de Nord, America Centrală și 
zona Caraibilor.
• Tot astăzi au loc partidele- 

retur ale optimilor de finală ale 
„Cupei U.E.F.A.*. Prin urmare, 
vom cunoaște echipele car's vo-r 
aborda, ta continuare, sferturile 
de finală ale popularei compe
tiții.

Dar iată rezultatele d-ln prima 
manșă : Anderlecht — Lens 
1—1, Spartak Moscova — Sparta 
Rotterman 1—1, Hajduk Split — 
Radnicki Niș 2—0. Sparta Praga
— Watford 3—2, Tottenham — 
Bayern Mflnchen 0—1, Celtic 
Glasgow — Nottingham Forest 
0—0, Internazionale — Austria 
Viena 1—1, Lokomotive Leipzig
— Sturm Graz 0—2. Echipele cu 
cele mal mari șanse de califi

SERIILE PARTICIPANTELOR IA C.M. ÎNAINTEA TRAGERILOR IA SORȚI
Tragerile la sorți de astăzi vor avea ca bază o ierarhizare a 

echipelor europene în 4 serii, pe baza rezultatelor obținute 
Ia ultima ediție a campionatului mondial 1982. Actuala ediție a 
Campionatului european, în curs de desfășurare, nu a fost luată 
în considerație.

SERIA I. Austria, Anglia. Franța. R.F. Germania, Polonia, 
Spania, U.R.S.S.

SERIA A II-a. Belgia, Cehoslovacia, Danemarca, Ungaria. Ir
landa de Nord, Scoția. Iugoslavia.

SERIA A IlI-a. Bulgaria. R. D. Germană Grecia. Irlanda, fi
lând», Portugalia, ROMANIA. Suedia, Elveția, Turcia. Tara 
Galilor.

SERIA A IV-a. Albania, Cipru, Finlanda. Islanda, Luxem
burg, Malta, Norvegia.

Este interesant si sistemul de promovare în zona Americii de 
Sud : o grupă de 4 echipe sl două grupe de 3 echipe. Iată și 
categoriile valorice:

SERIA T. Brazilia, Argentina, Uruguay, SERIA A II-a. Peru, 
Paraguay. Chile. SERIA A IIT-a. Bolivia, Ecuador. Columbia, 
Venezuela.

preciabil șansele si relansează 
interesul pentru meci. Acum 
este exact jumătatea întrecerii, 
prevăzută pentru un total de 
12 partide.

• A 7-a partidă a celeilalte 
semifinale, care se dispută la 
Londra. opunînd pe Vasili 
Smislov lui Zoltan Ribli. a 
început din nou cu o „apărare 
Tarrasch" (deschiderea la modă 
in aceste meciuri) care i-a per
mis lui Smislov. cu albele, să 
preia o puternică inițiativă, 
în urma căreia a obținut vic
toria. Scorul a devenit 4,5—2,5 
în favoarea lui Smîslov.

pentru a lăsa loc pregătirilor 
pentru J.O. Reprezentativa so
vietică va juca la 11 si 12 de
cembrie în Suedia, apoi va lua 
parte la turneul ziarului „Iz
vestia". la Moscova. 16—21 de
cembrie. în ianuarie echipa va 
susține mai multe jocuri în 
R.F.G.. R.D.G. si Finlanda.

VAL D’ISERE. Cele două an
trenamente cronometrate în ve
derea „Criteriului primei ză
pezi" au avut ca lidere pe A-' 
riane Ehrat (Elveția) 1:19,91 și, 
respectiv, Caterine Quittet 
(Franța) 1:21,44. Astăzi și mîine 
este programată proba feminină 
de coborîre, vineri — coborîrea 
bărbați, sîmbătă slalomul su- 
per-uriaș bărbați, iar duminică! 
— slalomul uriaș femei.

fia 3—0, Maribor (Iugoslavia) — 
Dynamo Berlin 0—3, Oythe (RFG) 
— Arcelik Istanbul 3—0. Nelson 
Reggio Emilia — Casg Paris 3—1, 
Pankratius Bank (Olanda) — 
Atletico Lisabona 3—0 (a fost 
de fapt returul partidei, același 
scor fiind înregistrat însă și in 
tur !), Uni Basel — Zirinos Aon 
(Greci-a) 3—0 Sortland (Norve
gia) — Uupsala (Suedia) 1—3 (în 
tur 3—2).

„CUPA CONFEDERAȚIEI" :
Radnicki Belgrad — Bari 3—1, 
USC Miinster (RFG) — PhilatMi-t. 
kos Salonic 3—0.

care Sint Sparta Praga, Hajduk 
Split, Anderlecht șl Spartak Mos
cova, pentru celelalte calificările 
rămta deschise...

Vineri vor avea loc la Ziirich 
tragerile la sorți in cele trei 
competiții europene. rezervate 
echipelor de club. Vă reamintim 
echipele calificate.

In „C.C.E." : Benfica Lisabona, 
F.C. Liverpool, Dinamo Bucu
rești, Rapid Viena, Dinamo 
Minsk, Dundee United, A.S. 
Roma și Dynamo Berlin.

In „CUPA CUPELOR» : Ujpesti 
Dozsa, F.C. Aberdeen, Haka Val- 
keakoski, Sahtior Donețk, Juven
tus Torino, C.F. Barcelona, Man
chester United șl F.C. Porto.

® Mîine, la Ziirich, Comitetul 
executiv al F.I.F.A. va stabili 
gazda turneului final din 1990 
al „Cupei mondiale".
• La Lausanne a avut loc o 

întllnire între Juan Antonio Sa
maranch, președintele Comitetu
lui internațional olimpic și Joao 
Havelange, președintele Federa
ției internaționale de fotbal. In 
cursul convorbirii au fost abor
date probleme referitoare la miș
carea olimpică ta general șl ia 
regulile de calificare pentru tur
neu) olimpic de fotbal de la Los 
Angeles.
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