
Marginalii la „16“-imile „Cupei României" la fotbal
i_  ii ■■ i ii r i i i n mim ~*

A-TI RESPECTA PROPRIA CONDIȚIE
Etapa „16“-imilor „Cupei 

României" la fotbal nu a venit 
cu acele „lovituri de trăznet". 
cu numeroase eliminări ale di
vizionarelor „A". a sa cum s-au 
petrecut lucrurile, in etapele 
anterioare, cu divizionarele „B“. 
Si nu au apărut aceste k.o.-uri 
spectaculoase din motivul că 
reprezentantele primului eșalon 
au privit cu toată seriozitatea 
intrarea in populara _ întrecere 
care este „Cupa României", au 

Zalău, ajunse în ,,16“-imi) au 
privit participarea lor la „Cupă". 
Din păcate, nu este un feno
men nou. L-am semnalat si in 
alte ediții, specificind că multe 
dintre divizionarele „B" caută 
să scape... de .Cupă", motivind 
că se concentrează asupra cam
pionatului.

Subliniind atitudinea echipe
lor din Divizia „A“ fată de 
„Cupă" si șirul lor de victorii 
repurtate în fata unor parte-
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Cheran se opune unui atac băcăuan inițiat de Elisei... (Fază din 
partida Dinamo Victoria — S.C. Bacău).

• Foto : Dragoș NEAGU
jucat cu toată convingerea si 
angajamentul si au trecut, a- 
Droape în bloc, linia spre opti
mile de finală. Cu alte cuvinte 
formațiile din prima categorie 
competitională a tării și-au 
respectat propria condiție. Lu
cru care nu poate fi spus — 
cum menționam — despre e- 
chioele din eșalonul secund, 
scoase în afara competiției de 
adversare din categorii inferi
oare. In suita de eșecuri ale 
divizionarelor „B“. explicația 
nu poate fi numai surpriza care 
apare uneori in fotbal. Fiind 
vo-ba de insuccese in serie nu 
putem găsi (si nici nu există) 
vreo explicație decit superfi
cialitatea cu care multe dintre 
reprezeniantele eșalonului se
cund (în fapt, toate, exceptîn- 
du-le pe U.T.A., Dinamo Vic
toria București si Armătura 

nere din ..B“ sau „C“. nu do
rim în nici un fel să mini
malizăm. să neglijăm, să neso
cotim meritele acelor concu
rente din eșaloanele inferioare 
care — luptînd exemplar, cu 
ambiție — au reușit să depă
șească adversari de talie cali
tativă superioară. Elogiile noas
tre se îndreaptă deci si spre 
U.T.A., care a scos din cursă 
o echipă-revelatie a sezonu
lui de „A", pe Politehnica Iași, 
spre VIITORUL GHEOR- 
GHENI, autoarea eliminării băi- 
mărenilor. singura reprezen
tantă a „C“-ului in optimile de 
finală. Si nu trebuie s-o uităm 
nici Pe MUREȘUL LUDUȘ, 
care n-a fost învinsă de Spor
tul studențesc decit după exe
cutarea loviturilor de pe
deapsă.

Eftimie IONESCU

C- M. de handbal feminin ,,Masters“-ul

VICTORIE DIFICILĂ CU SUEDIA: 25-22 ! halterofililor la Tokio

Următorul joc al echipei României: inline, cu selecționata Bulgariei DRAG0M1R CIOROSLAN
KATOWICE. 8 (prin telefon). 

Cea de a doua rundă a cam
pionatului mondial feminin de 
handbal (grupa B) s-a încheiat 
cu rezultate în general sconta
te. chiar dacă out-siderele au 
opus o rezistentă mult mai 
mare decit era de așteptat. în 
această situație s-a aflat si se
lecționata tării noastre. care, 
iucînd mult mai slab, fără a- 
plombul si siguranța dovedite 
în primul meci în apărare si 
cu multe, foarte multe ratări, a 
învins greu si după multe emo
ții modesta formație a Suediei 
cu 25—22 (13—8).

Partida a avut un surprinză
tor echilibru chiar de la înce
put si aceasta datorită evoluției 
neconvingătoare a echipei noas
tre. ceea ce a permis handba
listelor suedeze să-și recapete 
treptat, siguranța in ioc si for
ța de atac. Si în timp ce for
mația română conta mai mult 
De experiența si forma deose
bită ale portarului Viorica Io
nică si oe puterea de sut a 
Marianei Oacă. adversarele, cu 
un ioc combinativ. reușeau să 
fructifice majoritatea acțiuni
lor ofensive. Ilustrativ în aceas
tă privință este faptul că echi
pa noastră a risipit 22 de ac
țiuni ofensive, majoritatea prin 
pase în aut sau la adversar, ca 

să nu mai vorbim de cele trei 
aruncări de la 7 m ratate pe 
rind de Oacă. Moszi sl Verl- 
geanu. In ultimele minute, cînd 
jucătoarele suedeze s-au apro
piat amenințător. tabela de 
marcaj arătînd în min. 55 doar 
24—22 pentru echipa României, 
portarul Viorica Ionică a sal
vat citeva situații de-a drep
tul dramatice, parînd de trei 
ori la rînd suturile unor ad
versare aflate singure oe se
micerc. Să sperăm că această 
victorie, destul de chinuită, va 
trezi echipa noastră, care sîm- 
bătă va avea de susținut o 
partidă dintre cele mai grele, 
cea cu selecționata Bulgariei. 
Punctele au fost marcate de 
Oacă 11. Stefanovici 5. Moszi 
4. Oprea 2. Marian. Cozma _ și 
Ciubotaru — România. Andreini 
7. Bjorklund 4. P. Karlsson 4, 
Zahariksson 3. Eriksson 2. 
Lundqvist 2. Au condus Peter 
Haakj și Wilem Strujck. am
bii din Olanda.

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag a 4-a)

Un frumos succes

LA STARTUL ULTIMEI ETAPE
A „CUPEI MONDIALE-
In aceste zile, la Tokio, se 

desfășoară „Cupa Mondială" la 
haltere, ultima etapă a acestei 
mari competiții numită sl „Ma»- 
ters“-ul halterofililor. Printre 
cei 10 care-și dispută întîieta- 
tea se numără si sportivul ro
mân Dragomir Cioroslan. care 
va concura la 10 decembrie. 
Dealtfel, el este primul halte
rofil român care se poate mîn-
dri cu această performantă.

Iată numele celor 10 care 
aspiră la marele trofeu (primii 
trei în ordinea clasamentului 
actual) : 1. Blagoi Blagoev
(Bulgaria). 2. Asen Zlatev (Bul
garia). 3. DRAGOMIR CIOROS
LAN (România). Ceilalți 7 sînt 
Neno Terjinski (Bulgaria). A- 
lexandr Varbanov (Bulgaria), 
Iurik Vardanian (U.R.S.S.), 
Anatoli Pisarenko > (U.R.S.S.),
Vladimir Kuznețov (U.R.S.S.),

(Continuare In pag 2-3>

al radioamatorilor

După campionatele de scrimă ale juniorilor MANUELA AILINCĂI, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ
TALENTE AVEM, SĂ LE FORMĂM, PENTRU A FI Echipa României - pc lotul 2 in campionatul l.A.R.U.

COMPETITIVE
Se poate spune, pe bună drep

tate. că recentele campionate 
naționale de juniori I la scri
mă — întrecerile stind sub sem
nul „Daciadei" — ar fi putut 
onora orice dispută a seniorilor, 
chiar si cele pentru desemnarea 
campionilor la acest eșalon al 
performantei. Pentru că pe 
planșele din sala Floreasca au 
evoluat, in cele patru zile de 
concurs, multe tinere talente 
(unele chiar mult sub vîrsta- 
limită a categoriei. 19 ani), din 
care se recrutează. încă de a- 
cum. o bună parte dintre com- 
ponentii loturilor reprezenta
tive. ca si dintre candidați! 
pentru J.O. 1984.

După Balcaniada de box de la Atena

ȘASE TULURI, DAR... ÎNTR-0 COMPANIE
DESTUL DL

Zilele trecute s-a încheiat 
la Atena cea de a XXI-a edi
ție a Balcaniadei de box pen
tru seniori. Dună cum se știe, 
la întrecerile din capitala Gre
ciei pugiliștii români au obți
nut un frumos bilanț, cu 6 ti
tluri balcanice. La înapoiere, 
l-am rugat pe arbitrul interna
tional Victor Popescu să ne 
răspundă la citeva întrebări 
referitoare ia disputele boxe
rilor din Balcani.

— Cum apreciati evoluțiile 
pugilistilpr noștri la recenta 
ediție a întrecerii ?

— Forul nostru de speciali
tate a privit cu multă atenție 
disputele din Grecia. Sportivii 
români au urmat un program 
adecvat de pregătire si în e- 
chină au fost selecționați cei 
mai buni boxeri existentă la 
fiecare categorie de greutate. 
O apreciere si mai obiectivă 
s-ar fi putut face dacă pe rin
gul din Atena ar fi fost pre-

PE PLAN INTERNATIONAL
Așadar, competiția a răspuns 

pe deplin telului generos al 
„Daciadei". de a trece în re
vistă detașamentul tineretiî. de 
a-1 anima si de a-1 mobiliza 
în efortul de autodepășirc, pen
tru atingerea marii performan
te. întrebarea care se pune, 
însă, după această ediție a 
campionatelor naționale de ju
niori I este : citi dintre prota
goniștii recentelor întreceri din 
Capitală vor ajunge, nu peste 
multă vreme, protagoniști și ai 
marilor competiții internațio
nale, ca reprezentanți ai scri
mei românești ? Să încercăm 
să răspundem, deslușind, din
colo de conjunctură, de o zi

MODESTĂ
zenți si boxerii bulgari, dar 
aceștia au anunțat in ultima 
clipă că nu vin. astfel că în
trecerile au avut, oarecum, de 
suferit. Unii dintre sportivii 
români s-au remarcat prin dîr- 
zenie, combativitate si pregă
tire fizică, la care s-a adău
gat uneori si fantezie în du
cerea luptei din ring.

— Ce ne outeti spune des
pre campionii balcanici din e- 
chipa tării noastre ?

— O impresie deosebită a 
lăsat George] Oprisor. care a 
îneîntat asistenta si ne specia
liști prin stilul său spectacu
los si eficace. Aprecieri bune 
Si despre Mircea Fulger. Mihâi 
Ciubotaru si Gheorghe Simion, 
care rămîn oameni de bază ai

Interviu consemnat de
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a) 

fastă sau nefastă, perspectiva, 
știind că acum — mai mult ca 
oricînd in ultimul deceniu — 
revenirea scrimei românești pe 
piscurile pe care s-a aflat cu 
ani în urmă în marea perfor
manță denindc numai și numai 
de ÎNTINERIREA CADRELOR 
(sportivi, antrenori, animatori) și 
NU NUMAI CA VÎRSTĂ CI, 
MAI ALES. CA MOD DE A 
GÎNDI SI PREGĂTI ACEAS
TA PERFORMANTĂ.

Floreta feminină si sabia 
continuă — după părerea noas
tră — să se afle in primele 
rînduri ale speranțelor, prin 
numărul si calitatea talentelor.

In finala de 8 a junioarelor, 
5 concurente făceau parte din 
lotul reprezentativ de senioare 
(Elisabeta Guzganu — Steaua. 
Reka Lazar — Tractorul Bra
sov. Monica Veber —■ C.S. Satu

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag 2-3)

ACȚIUNILE TURISTICO-SPORTIVE, DUNE PRILEJURI 
DE DESTINDERE Șl RECONFORTASE ÎN AER LIDER 
Dialog cu Vasile CGDREA, șeful Comisiei sport-turism din cadrul Consiliului municipal București al sindicatelor

Cine va trece prin Gara de 
Nord simbăta după-amiaza ori 
duminica în zori va fi surprins, 
cu siguranță, de o „mare" de 
tineri, de oameni de toate 
vîrstele în tinută sportivă de 
iarnă, cu rucsacuri si schiuri, 
chiar si cu săniuțe. Iubitorii 
din Capitală ai sporturilor albe 
oleacă la munte. Cine sînt. citi 
sînt ? Spectacolul acesta ne-a 
sugerat un dialog oe tema : 
bucurestenii si turismul, purtat 
cu șeful comisiei sport-turism 
din cadrul Consiliului munici
pal al sindicatelor, Vasile Co- 
drea. activist cu îndelungată 
experiență în acest domeniu.

— Ce loc ocupă, tovarășe Va

Ediția din acest an a Cam
pionatului european de radio- 
telegrafie sală (I.A.R.U.) la pro
bele de regularitate, recepție- 
viteză și emisie-viteză s-a des
fășurat la Moscova, în organi
zarea Radioclubului Uniunii So
vietice, bucurîndu-se de o largă 
participare. Radioamatorismul 
nostru a fost reprezentat de o 
echipă formată din Manuela 
Ailincăi, Janeta Manea, Gheor
ghe Bratu Și Adrian Udrescu, 
avînd ca antrenori pe Vasile 
Căpraru (Y03AAJ) și Radu Bra
tu (Y04HW). Dovedind o pre
gătire de înaltă clasă, sportivii 
noștri au avut o evoluție re
marcabilă. atît la individual, cit 
șl pe echipe, ureînd, în toate 
cele trei probe, pe podiumul 
de premiere.

Manuela Ailincăi (Y08MQ). 
din Bacău și-a adăugat la nu
meroasele performanțe pe care 
le deține o splendidă victorie : 
titlul de campioană europeană 
de junioare în proba de regu
laritate și locurile 2 în probe
le de recepție-viteză și trans- 
misie-viteză. Un succes remar
cabil a obținut și Janeta Ma

sile Codrea. turismul în pro
gramul activităților sportive de 
masă pentru oamenii muncii 
din întreprinderile si institu
țiile bucureștene ?

— Așa cum desprindem din 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. adresat Conferinței 
pe tară a mișcării sportive din
5—6 martie 1982. turismul, dru
mețiile. ieșirea oamenilor mun
cii după orele de producție. în 
timpul liber, spre locurile de 
agrement si sport constituie o 
problemă de importantă ma
joră.

— Si ce face comisia sport- 
turism a Consiliului municipal 
București al sindicatelor pen

nea (Y03RJ) din București, ea 
clasindu-se pe locul 2 in în
trecerea senioarelor la toate 
cele trei probe, iar Gheorghe 
Cimpeanu (Y09ASS) din Plo
iești s-a situat pe locul 3 in 
proba de regularitate. Pe e- 
ehipe, reprezentativa Româ
niei a ocupat locui 2. în cla
samentul general al- acestei de
osebit de disputate competiții 
europene.

tru a răspunde acestui dezi
derat ?

— Tot mai multi oameni ai 
muncii din întreprinderi si in
stituții din Capitală, mii si mii 
la număr, se dovedesc dispuși, 
bucuroși, să-și petreacă sfîrși- 
tul de săptămînă participind la 
acțiunile turistico-sportive orga
nizate sub genericul „Daciadei". 
Pentru a putea răspunde aces
tor cerințe ne-am creat largi 
colective de entuziaști ai tu
rismului. oameni care îndră
gesc natura si sportul, care

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag 2-33



Turneul ploieștean al Diviziei „A“ de baschet (f) in campl

SA PILLGATIM TEMEINIC PRIMUL SEARIURI
h SPORTURILE DE IARNA!

IERI AU ÎNVINS TOATE FAVORITELE ȘTIINȚ:

Perioada primelor căderi 
de zăpada constituie, pentru 
fiecare sezon hibernal, una 
de maximă imnortantă. Si 
dună cum ne-a anuntat de
unăzi 
tru 
de 
nu 
vor 
stratul deia existent si De 
care se schiază, deocamdată 
ne oortiunea superioară a 
Clăbucetului Taurului 
Predeal si în Postăvar. 
Poiana Brasov dar si 
alte nîrtii într-un 
sperăm, aoropiat.

De modul în care sînt 
pregătite ACUM traseele 
denlnde reușita muncii la 
antrenamente în următoa
rele 3—4 luni. Formarea pa
tului de gheată, udarea pri
mei zăpezi bătătorirea pîr- 
tiilor de antrenament, pre
cum si folosirea intensivă 
a Drimelor zile în care an
trenamentele devin oosi- 
bile. asigurarea funcționării 
mi’loacelor de urcare con
stituie orioritătile acestor 
zile nentiu nrobele alDine. 
Sîntem anunțați că în spri
jinul tufyor celor angre
nați în pregătirea corectă, 
responsabilă a bazei mate
riale de De oîrtii va veni 
si frigul, temperaturile co- 
borînd în continuare. A- 
colo unde se ooate. în Har
ghita. Bistrita-Năsăud. Su
ceava. Maramureș exem
plul profesorilor si elevilor 
Liceului din Predeal si al 
unora dintre schiorii alpini 
fruntași trebuie urmat 
pid !

Tn cazul biatlonistilor 
fondistilor iată traseele 
pe Valea Rîsnoavei 
gazde bune oentru __ _
tiri. Dună stagiile efectua
te de loturile olimpice în

meteorologul Dumi- 
Baltă de la Institutul 

■specialitate, chiar dacă 
masive, căderile de nea 

continua însrosînd

din
1“ 

ime-

din 
la 
pe 

viitor

ra-

si 
de 

sînt 
pregă-

Uniunea Sovietică, e nevoie 
să fie riguros respectate 
planurile de pregătire ini
ția! aprobate. în asa fe] ca 
timpul favorabil lucrului pe 
zăpadă să fie folosit 
plin.

Urgenta ..numărul 
pentru boberi devine,
diat ce va fi posibil. înghe
țarea pîrtiei de Ia Sinaia, 
oentru ca astfel intensele si 
îndelungatele pregătiri pe 
uscat (rodul lor s-a văzut , 
la Winterberg — locul 6 o- 
cupat de bobul de 4 si la 
Oberhoff — locul 4 al echi
pajului masculin de sanie al 
țării) să nu se risipească, fi
ind completate cu cit mai 
multe coborîri pe gheață. 
Pentru că dacă titularii lotu
lui olimpic se află deja la 
Sarajevo, în vederea con
cursului nreolimnic la care 
urmează să participe, 
lalti componenti ai 
de Dilotai" organizată 
acest an de federația 
specialitate, au nevoie 
rindul lor să se speciali
zeze în condiții specifice si 
să aspire la titularizare Si 
oîrtia de la Vatra Dornei 
ar putea face fată concursu
rilor interne, cu unele mo
dificări 
dar mai ales cu o 
pregătire specifică gerurilor 
Si zăpezii.

De primii 
noul sezon, 
va depinde 
rata perioadei de 
mente pe zăpadă, cea care 
lipsește atît de mult practi
cantelor sporturilor de iar
nă din tara noastră. Nu e 
vorba decît de o cale si
gură de a progresa în rf- 
teva discipline rămase 
urmă!

cei- 
..scolii 

din 
i de 

la

si îmbunătățiri, 
atentă

pași făcuti în 
cei pregătitori, 
calitatea si du- 

antrena-

în

Radu riMOFTE

PLOIEȘTI, 8 (prin telefon).
In sala Victoria a început al 
cincilea turneu al campionatu
lui national de baschet femi
nin. Rezultate :

VOINȚA BUCUREȘTI — CHI
MISTUL C.S.Ș. RM. VÎLCEA 
74—61 (43—32). După 5 minute de 
tatonare, bucureștencele și -au a- 
mintit că dețin titlul de cam
pioane ale țării gi au început 
să joace așa cum se cere unei 
echipe cu pretenții. Tinerele' 
sportive din Rîmnicu Vîlcea au 
încercat (și au reușit deseori) 
să se afle în apropierea redu
tabilelor adversare și de aici a 
reieșit un meci plăcut, destul de 
spectaculos, încheiat cu un re
zultat normal. Au înscris : Fi
lip 18, Borș 17, Angbelina 14, 
Vasile 12, Grccu 10. Hegheduș 
3 pentru învingătoare, respectiv 
Barbu 19. Misăilă 14, Petre 10, 
Duțu 10, Ioaescu 4, 
2, Hie 1. Trușescu 1.

CRIȘUL ORADEA — MOBI
LA C.S.Ș. SATU MARE 76—73 
(39—36). Ne așteptam la mai 
mult de ia acest meci care s-a 
desfășurat, însă, intr-un ritm 
de vals. Crișul ..a curs" atit de 
lent in rit a surprins că a în
scris ”6 de puncte: explicația 
este dată de faptul că apărările 
ambelor formații au fost ca și 
inexistente. Mobila a prezentat

Nicolescu

TT

un lot neomogen, din care s-au 
evidențiat doar ludilh Gross, 
Monica Așfeieanii și Maria Gro
za. Referitor la actunile ofen
sive, eficiența lor a stat mai 
mult sub semnul hazardului, iar 
ca spectacol sportiv acțiunile 
reușite au constituit... excepții. 
A surprins neplăcut și atitudi
nea antrenorului G. Mahler 
(Crișul) — dealtfel sancționat 
cu fault tehnic — care s-a agi
tat permanent și a vociferat 
(nejustificat) atit la elevele sa
le, eît și la... adversare. Doar 
finalul meciului — ceva mai 
strîns — a înviorat atmosfera, 
dar nu a atenuat impresia ge
nerală a disputei. Au marcat : 
D Perțache 20, Amihăesei 15, 
Cutuș 14, Pop 8, Constantinescu 
13. Niculescu 4, Casetti 2 pen
tru învingătoare, respectiv Aș- 
teleanu 24. Groza 22, Gross 11, 
G. Pal] 10, Lepcditș 4, Gitta 2.

POLITEHNICA C.S.S. 2 
BUCUREȘTI — PROGRESUL 
STIR1X BUCUREȘTI 69—53 
(39—20). Presupusul derby al 
primei zile a turneului ploieș
tean nu a corespuns așteptări
lor deoarece în vreme ce stu
dentele au jucat dezinvolt (tot 
timpul), adversarele lor ău a- 
vut o zi 
seamă în 
runcărilor

situație, victoria Politehnicii nu 
a stat în nici un moment sub 
semnul îndoielii, iar antrenorii 
Gr. Costescu si C. Dinescu au 
putut rula întregul lot. între
git cu Maia Zidaru (reintrată 
după o absentă mai îndelun
gată). dar lipsit de aportul 
Sandei Ionescu (bolnavă). Au 
înscris : Prăzaru-Mathe 25. Bă
răgan 22. Netolitzchi 6. Toeală 
6. Karesztesi 6. Zidaru 4 pen
tru învingătoare, respectiv Cio
can 18 Pușcașu 14. Simioană 
14. Aiixandru 8 Măringut 2 (!), 
Stoichită 2.

OLIMriA BUCUREȘTI — CO
MERȚUL LIC. „BOLVAI" TG. 
MURES 88—47 (37—27), UNI
VERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA—UNIVER
SITATEA TIMISOARA 73—51 
(47—30), C.S.U. PRAHOVA 
PLOIEȘTI — I.E.F.S. CS.Ș. 4 
59—85 (31—11).

STEAUA

c.s.u.

Paul IOVAN

nefericită, mai cu 
privința preciziei a- 
la cos. în această

ia Circnitul internațional din Anglia

TINERELE NOASTRE
Cîteva dintre fruntașele tenisu

lui nostru au cules frumoase re
zultate in cadrul Circuitului bri
tanic feminin, desfășurat recent 
în patru orașe din Anglia. In 
Întrecere cu puternice jucătoare 
din țările europene șl de dincolo 
de Ocean, un „trio- romînesc 
format din Florența Mihai, Da
niela Moise si Alice Dănilă s-a 
situat constant în prlm-p!anul 
competiției.

NICICÎND N-AM TRĂIT 0 ASEMENEA ZI FRUMOASĂ DF SPORT!“
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cd participarea a peste 2000 de tineri și tinere
In organizarea C.J.E.F.S. 

Giurgiu si a factorilor locali, 
la Bolintmul din Vale a avut 
loc. recent, prima acțiune spor
tivă de anvergură _  dintr-un
ciclu de 10 — inițiată în ca
drul etapei de lamă a ,.Da- 
ciadei“. Viitorul oraș giurgiu- 
vean. a cărui înfățișare urba
nă prinde contur, s-a dovedit 
a fi o gazdă admirabilă pentru 
cei peste 2 000 de tineri si ti
nere care au marcat cu pre
zenta lor entuziastă reușita 
acestei întreceri sportive de 
masă. Ambianta a fost deose
bit de prielnică. în jurul par- 
ticipantilor adunîndu-se aproa
pe întreaga suflare a locali
tății. mii de oameni de toate 
vîrstele. „Nicicând — a tinut 
să! sublinieze cu multă satisfac
ție primarul Bolintinului, An- 
ghel Niculescu, n-am 
asemenea zi 
sport, aici, la noi; nicicînd 
sportivii noștri, alături de ceir- 
lalți invitați, n-au oferit o în
trecere atit de pasionantă, dîr- 
ză dar corectă, așa cum o ți 
inspiră -Daciada-’'. g

trăit o 
frumoasă de

O subliniere care sintetizea
ză această reușită filă a ..Da- 
ciadei". semnată nu numai de 
sportivii din Bolintin. ci si cei 
din Ciorogîrla si Stoenesti. Ul- 
meni si Dragomiresti. Joita si 
Săbăreni. comune si sate limi
trofe asezării-gazdă. Ar mai fi 
de făcut o remarcă: colaborarea 
perfectă dintre cadrele didac
tice de specialitate. în frunte 
cu neobositul prof. Dumitru 
Mihai, care îșl desfășoară ac
tivitatea în localitățile sus-men- 
tionate. „Ne-ar bucura — ți
nea să ne spună prof, C. Ili- 
na-Mihăilescu, secretar al 
C.J.E.F.S. Giurgiu — dacă fi 
In celelalte acțiuni pe care ie 
vom organiza in cadrul »Da- 
ciadei* de iarnă in alte loca
lități ale județului noitru, pro
fesorii de educație fizică, învă
țătorii, cadrele didactice de alte 
specialități vor repeta exem
plul celor de aici. Va fi numai 
In sprijinul mișcării sportive 
din județ, care nutrește mari 
ambiții de a se afirma. Dispo
nibilități umane există îi la 
noi, ea peste tot in țari—'.

Ce a plăcut în mod deose
bit ? Greu de stabilit un cla
sament al_  reușitelor pe
muri de sport. Poate ardoarea 
alergătorilor de 
mai multi, peste 
învingători deciși pe 
metri: categoria
Domnica Ion — 
și Viorel Voicu - 
rești ; cat. 13—14 ani. 
Borobanu — 
nel Constantin 
cat. 15—ld ani. Nineta Negotța
— Bolirtin Deal și Petru Ma
tei — Dragomireșți ; cat. 17—19 
ani Gborgeta Spinu și Dumi
tru Ttiuță — Bolintin 
poate ambiția luptătorilor 
mențiuni pentru Nicolae 
ghici. Cristian Năstase, Eugen 
Găvan și Comei Concea) sau 
a șahiștilor (evidentiați. pio
nierii Cătălin Dragomireșteanu 
și Costel Sotir, ambii din Să
băreni). poate iscusi.-ța jucă
torilor de tenis de masă (in 
frunte cu Tudoricâ Nae — Bo
lintin Vale și Cornelia
— Stoenesti), poate < 
handbalistelor (băieți și 
din localitatea-gazdă. a 
balistelor din Ciorogîrla 
mlnifotbaliștilor din 
Spart— Tuturor, noi și noi reu
șite I

ra-

cros — cei 
1500 — cu

ultimii 
11—12 ani. 

Bolintin Vale 
— Dragomi- 

luliana 
Săbăreni și Io- 

— Malu Spart:

Vale. 
(cu 

Dri-

Voicu 
dăruirea 

fete) 
volei- 
sau a 
Malu

Tiberiu STAMA

ACȚIUNILE TURISTICO-SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

desfășoară o frumoasă propa
gandă pentru turism si, mai 
ales, organizează acțiunile tu
ristice. Este vorba de comisiile 
de turism din cadrul sectoare
lor — se evidențiază cele din 
sectoarele 2, 3. 6, din asocia
țiile I.T.B.. Centrul National 
dp Fizică. Spartac —. dar mai 
ales de colectivele turistice din 
asociațiile sportive, cum ar fi 
cele de la I.M.M.R. „Grivita 
Roșie". Fabrica de avioane. Co- 
mex. Centrala de, construcții căi 
ferate. întreprinderea de meca
nică fină. Din păcate, sînt si 
organizații sindicale mai puțin 
receptive si preocupate pentru 
turismul de masă, chiar din, 
unităti mari, cum ar fi I.M.G.B. 
sau Automatica. La nivelul 
Capitalei, insa, săptăniina! se 
organizează acțiuni.

— Ce locuri vizează aceste 
acțiuni 7

— Traseele armate se gru
pează pe două direetii : locu
rile de agrement preorășenești, 
ea amenajări adecvate, rara sînt 
Pustnica. Andronache. Băneasa, 
Mogoșoaia. Buda. satul de va- 
eantă Bragadiru ; apoi zonele 
montane — Cheia. Valea Pra
hovei. Valea Oltului. Valea Ar
geșului. Deplasările se fac. în 
principal, cu 
autocare.

— Am dori 
amănunte în 
gramul organizat pe parcursul 
excursiilor.

— Nu rareori o excursie, șl 
la munte si Ia șes. eons Ia. de 
obicei, dintr-o călătorie agrea
bilă.
sticlă 
zi in 
telor 
râm

trenul, dar si cu

să ne dati cîteva 
legătură cu pro-

uneori Înveselită cu • 
de băutură, armată de o 
jurul grătarelor si bnfe- 
de la eabane. Ne hum
ei in mare măsură am

reușit să schimbăm această 
optică. Colectivele noaslre de 
instructori se preocupă să or
ganizeze cu prilejul excursiilor 
cit mai multe si mai atractive 
întreceri sportive si jocuri dis
tractive in aer liber : concursuri 
de orientare turistică sub e- 
gida „Daciadei". întreceri de 
atletism, concursuri de săniuș 
si schi, jocuri cu zăpadă. Și 
oamenii se intorc cu adevărat 
reconfortați, nu moleșiți de 
mese copioase, stropite cu bău
tură, la eabane.

— Trebuie să recunoaștem, 
sînt programe tentante...

— Aș vrea să fac un apel la 
cei ce n-au gustat încă din 
bucuriile unei excursii turistico- 
sportive Ia munte, in acest se
zon : încercaji o dată ! Și sîn- 
tem siguri că vă vom avea 
mereu tovarăși de drumeție.

La I
în deva,țift. 
etapa a 
masculin d 
zionarele 
din localitJ 
rești. OaspJ 
put bine jd 
deseori din 
șl apărîndd 
au obținut 
10), după q 
Steliștii aj 
bine decît 1 
mini că, In 
formații !c| 
drept că 9 
Motorui a 
Cei mai bd 
Mina. Bădi 
tori. Ștreai 
la învinși. ] 
din Ploiești 
Timișoara. I 
resp.).

© Astăzi, 
gramată r 
C.S.U. Aii 
masculin).

în lupta pentru titlurile niți

IN FINAL

Serla turneelor a început la 
Ipswlcb, unde toate cele trei 
românce au fost prezente în fi
nala probei de dublu, cu re
zultatul : Florența Mihai, Judith 
Warringa (Olanda) — Alice Dâ- 
nllă. Daniela Molse 6—2, 6—1.
tn semifinale, 
să ciștlge 
americancelor 
șl Carole 
A urmat 
ter. In 
Mihai a 
nalele de 
al treilea turneu, 
cele s-au remarcat din nou, Da
niela Moise fiind calificată In 
.sferturi" la simplu, iar dublul 
Molse — Dănilă tn semifinalele 
probei, încheiată cu finala : C. 
Daniels, J. Filkoff (ambele 
S.U.A.) — F. Mihai. J. Warringa 
6—3. 6—3.

în urma tuturor rezultatelor 
tnregstraie, jucătoarele românce 
s-au calificat pentru „Masters"- 
ul competiției, care a Încheiat 
desfășurarea Circuitului interna
țional. Florența Mihal și Daniela 
Moise au figurat printre ..pri
mele 16“ in tabelul probei de 
simplu. Ce! mal bine 
rat șansele cea de a 
plerztnd doar la scor 
fața laureatei, Judith 
f6—3. 6—7, 1—6). La
semifinale : Mihai, Warringa — 
Filkoff. Daniels 6—0, 4—6. 6—4 ; 
Schuurmans, Mair — Dănilă, 
Moise 6—3, 6—4. Finala : Mihal, 
Warringa — Schuurmans, Mair 
6—4. 6-4.

O mențiune in plus pentru ti
nerele Daniela Moise, echipieră 
a clubului Steaua (antrenată *de 
Eleonora Dumitrescu) și Alice 
Dănilă de Ia Dinamo (antrenor : 
Aure! Segărceanti), care confirmă 
bunele performanțe anterioare șl 
dovedesc un notabil progres.

Moise 6—2, 
învinsele reușeau 

spectaculos
Kristie

Fullerton, cu 
turneul de !a 
care numai 
urcat pînă în semifi- 
dub’u La Coventry, în

Insă, român

in fața 
Reynolds 

6—3, 7—5. 
Manches- 
Florența

șl-a apă- 
doua, ea 
strîns în 
Warringa 

dublu, în

Aseară, figurile de șah de pe 
tablele de demonstrație s-au 
oprit repede în sălile clubului 
Mecanică fină, unde se joacă 
finala campionatului republican 
masculin. Spre decepția celor 
sosiți Ia locul disputei, pentru 
a asista la a treia rundă, con
turile au fost repede încheiate, 
în echilibru stabil, la 8 din ce
le 10 mese de joc: remize pe 
linie!

Cei doi Mihai ai turneului, 
Ghindă si Subă. protagoniști în 
lupta pentru titlu, au conside
rat 12 mutări prea suficiente 
pentru a avea drept la odihnă. 
Exemplu urmat ..ad litteram" 
de alti doi finalisti cu veleități. 
Th. Ghițescu si V. Stoica. Nu
mai cu 3 mutări mai mult au 
jucat Fl. Gheorghiu si 
Grflnberg (cu albul), iar 
trei perechi de jucători 
prelungit efortul dincolo 
granița a 20 de mutări: 
Kcrtcsz — D. Oltean (20). 
Foișor — V. Nicolaide (24). 
Ionescu — M. Pavlov (25). Toa
te. remize. Greu de distribuit

S.
alte 

si-au 
de 
A. 
O. 
C.

aplauze Da 
titâ confru

Au râm 
controlul’» 
tineri iticăJ

Par k 
a avu. loq 
focuri

l-a aat^l 
versar. aid 
timp. Foad
asemenea, 
loan Mă fi 
partida ini 
tate mated 
se usoarșl 
nată.

In clasai 
Șubă. Stoij 
nescu. Ka 
ișor, Gr uri 
bulescu 11 
Ștefanav, | 
trei cu cil 
tin juca'.ăl

Azi. în I 
partide pj 
ghiu — C] 
fanov. Șui

La feminin: LIDERE-POLIHRONIA
„Caruselul" liderelor a în

ceput în finala Campionatului 
național feminin de șah de la 
Băile Herculane Runda a 5-a 
a furnizat o nouă surpriză, 
marea maestru Marina Pogo- 
revici fiind învinsă de Mariana 
Duminică, ultima prestînd (tu 
negrele) un joc foarte activ și 
exact. Disputa vechilor rivale 
Ia titlu, Elisabeta Polihroniade 
și Gertrude Baumstark, s-a în
cheiat pașnic, cu o remiză, 
Margareta Teodorescu a cîștlgat 
cu negrele, la Judila Chiricu- 
♦ă Și a remizat întrerupta din 
prima rundă, cu Mariana Ioni- 
ță, Egalitatea’ a fost consemna
tă în întîlnirile Eleonora Gogâ-

lea — Ma 
randa Boi
nescu.

Marga^ 
po^ 

Src V| 
năra sa a] 
cîștig) și 
Nuțu, din] 
pion în n 
turojjUk I

Duș- s| 
locuri alei 
part Poliil 
cu 3,5 p. | 
(2), Gogi 
Olteanu. J 
dorescu șl 
dă și Nuțl

PUPA CAMPIONATELE DE SCRIMA
(Urmare din Dag 1)

Mare. Georgela Beca — Ener
gia. Cornelia Chelaru — Di
namo). primele 4 fiind, tot
odată. candidate la titularizare 
pentru Campionatele mondiale 
de tineret din primăvara lui 
1984. de la Leningrad, si Jocu
rile Olimpice din vara viitoare, 
de la Los Angeles. Si pentru 
că hazardul joacă uneori feste, 
luind chiar forme... logice, in
dicele de calificare în finală 
le-a plasat pe aceste patru flo- 
retiste în aceeași jumătate de 
tablou, obligindu-le să se eli
mine între ele. în drumul spre 
titlul de campioană. Oarecum

surprinzător (pentru că la a- 
ceastă oră. prin meritul antre
norilor de la cluburi : Șerban 
Vlad — Tractorul. Romeo Pelle
grini — Energia, dar si al celor 
de la lotul olimpic : Ștefan 
Haukler si Tudor Petruș, echi
librul valoric este tot mai preg
nant). medaliata „mondialelor" 
de tineret si campioana mon
dială universitară din acest an, 
Elisabeta Guzganu. n-a ajuns 
nici în semifinale, pierzînd în 
fata Georgetei Beca. aceasta 
din urmă fiind eliminată de 
Reka Lazar, care, la 16 ani, 
s-a dovedit cea mai bună, o 
reală promisiune. Oricum, o 
misiune grea pentru selecjfo-

„MASTERS' '-UL HALTEROFILILOR
(Urmare din pag. 1)

Iurik Sarkizian (U.R.S.S.) și 
Andreas Letz (R.D. Germană). 
Prin urmare, din cei 10. 4 sînt 
sportivi din U.R.S.S.. 4 din Bul
garia si cite unul din România 
și R.D. Germană.

Regulamentul „Cupei Mon
diale" prevede ca prin prisma 
rezultatelor si a locurilor ocu
pate în clasament la cîteva

mari concursuri ale anului, sta
bilite de Federația Internațio
nală de Haltere, să se acorde 
un anumit număr de puncte. 
In acest context Dragomir Cio- 
roslan are avantajul că a luat 
startul la majoritatea întrece
rilor. printre care cele de la 
Varna.
Cardiff, 
time ce 
la mai 
„Cupa Mondială".

Budapesta. Sturovo, 
Moscova. Meissen. în 
alții au fost prezentl 
puține competiții din

ALE
neri. dar 
cîstig să- 
nească. ri 
tigiu in 
de tinere 

Sabia n 
an cama 
șef de pi] 
(Tractoru 
Rohony), 
spre titlu 
nico-tactil 
care-i sul 
pentru ed 
resc. peni 
și al ti dl 
tati : “ 
C.S.Ș. 
Iulian 
goniu 
nor Mar 
trăgători I 
ofensiv s 
tinte teha 
ce le poa 
apropiat 
dacă vorl 
Iectioneril 
la lot s 
cursuri I 
elevi ai 
harnici 9 
monstreaj 
unui 
excepții 
poate fo 
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din....... inJ
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„A", 
fost

terminat 
Campio-

Sabău
Măr- 

înain-
Radu
(Chi-

■ 15.
16.
17.
18.

: se- 
Este 

de 
si

1

mai 
an 

mai 
Di-

a 14-a a Diviziei 
excepție de la regula 

privind sportivitatea

sa. 
cu

Timișoara) și 
(Mecanică fină) și 
Stoieiu (Dinamo), 
Plopeni), Bozeșan

g

dacă ținem 
faptul că meciurile cu 
se vor disputa în pri- 
la 28 martie (în de

și la 11 aprilie (oe te-

io. 
11—14.

In preliminariile Campionatului european

A“

a fost urmărită de 
observatori avizați 

spus părerea ; 3. a 
compania unor jucă-

criză de 
urat, de 
lescu 
reruDînd

i esali- 
si oie~ 
tensio-

cîteva 
Gheor- 
— Ste- 
(Rd. V ).

MECIURI GRELE PENTRU SELECȚIONATA U.E.F.A. ’84

„CUPĂ“ ADUNATE

mare valoare, afirmă 
Pigulea. Adică îi a- 
fată pe portarii de re- 

ai divizionarelor 
de exemplu, a

A.S.A. Tg. Mu-
V. Măn-

Dinamo : I. IGNA
— I. Tărcan (Reghin)
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drumul 
nte teh- 
r.urizare. 
Ididatura 
b si. fi- 
L.neret — 
ri talen- 
(17 ani, 
antrenor 
Medra- 

. antre- 
Ambii.

i apetit 
L cunos- 
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ktantială 
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o
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Echipa noastră națională 
și-a încheiat victorioasă, ia Bra
tislava. ciclul „preliminarii — 
campionatul european 1984“. Tot 
în Cehoslovacia a susținut ulti
mul ei meci din competiția eu
ropeană respectivă și selecțio
nata de tineret. Evoluînd SLAB 
în cele trei meciuri programate 
in deplasare (1—3 cu Iugoslavia. 
1 —3 cu Cehoslovacia și, miercuri, 
în Creta, 0—1 cu Grecia) selec
ționata U.E.F.A. ’85 a ' 
pe locul 3 în grupa 
natului european „B“.

O singură echipă 
zentaiivă n-a avut 
pe agenda ei un obiectiv ofi
cial în toamna lui ’83 : 
lec'ionata U.E.F.A. "84. 
vorba de echipa pregătită 
antrenorii Marcel Pigulca 
Costică Toma. care va juca. în 
primăvara anului viitor. în pre
liminariile campionatului 
ropean I al cărei 
va fi găzduit de 
vietică. Conform 
sorti, efectuată în 
rich. în aceste 
..tricolorii" îi vor ------
versari pe juniorii unguri. în 
ultimii cinci ani. iuniorii noș
tri si cei din tara vecină s-au 
inf init în două ediții ale pre
liminariilor si victoriile au fost 
îmn'irtite-: 0—3 și 1—2 în
1979. 0—0 si 1—0 în 1931. Pro
moția lui Geolgău. Suciu. Tur- 
cu si Ralea a ratat o califica
re ne care. în schimb, a obti- 
nut-o echipa lui Balint. Udrică

eu- 
turneu final 

Uniunea So- 
tragerii la 
vară la ZQ- 
preliminarii 

avea ca ad-

Si Sertov. Obiectivul selecțio
natei U.E.F.A. ’84 nu va fi, 
deci, ușor de realizat, cu atît 
mai mult, cu cît echipa in cau
ză n-a mai parcurs ciclul de 
pregătire al... surorilor ei 
mari. Din toamna acestui 
„U“-le Luceafărului n-a 
participat, de exemplu. în _ _ 
vizia „B“, ci în campionatul 
speranțelor. în această pri
vință antrenorul Marcel Pigu- 
lea susține că e mai bine asa. 
deoarece : 1. echipa a jucat
oe terenuri mai bune si în 
nrezenta unui public mai nu
meros ; 2. 
mai multi 
care si-au 
evoluat în 
tori de aceeași vîrstă. Dutîndu- 
se cîntări 
orintr-o 
zătoare. 
rului la 
nedoara 
tot atîtea 
tati în lot cîtiva jucători noi, 
de real talent. Cum se explică, 
totuși rezultatele mai slabe 
din prima parte a turului ? 
„Mai intîi de toate prin faptul 
că jucăm împotriva unor por
tari de 
Marcel 
vem în 
zervă 
Mânu.
..bombardat" atît de tare, incit 
a ajuns titular la Rapid si de 
atunci n-a mai ieșit dintre bu
turile echipei lui. Oricum, mă 
încumet să spun că noi vom 
cîstiga acest campionat al spe
ranțelor. Tocmai pentru că lo
tul are in componenta Iui ade
vărate speranțe..."

calitățile tuturor 
comparație corespun- 

Meciurile Luceafă- 
Pîtești. Craiova Hu- 
Ploiești etc. au fost 
triaturi fiind coop-

Care sînt ele ?
Portarii Zlotea (Dinamo), 

Petre (FI. Moruni) Și Bojoacă 
(Petrolul), fundașii Achim (Me
talul București), Cîrstea (Au
tobuzul), Mihali (Metalul Boc
șa),, Bănuță (Dacia Pitești) și 
Terek (Minerul Lupeni), mij
locașii Bobaru (Muscelul). Ma
nea (F. C. Constanța), Sabău 
(„Poli" .. ....................................
gării 
tașii 
(Met. ...
mica) și Terek (U.T.A.). Acestui 
lot — ale cărui DOrti rămîn. 
desigur, deschise — i se va a- 
lătura. la ora meciurilor cu 
Ungaria, si hunedoreanul Ma- 
teut. Două posturi rămîn. to
tuși. deficitare : fundaș dreap
ta si vîrf. Pentru rezolvarea a- 
cestor semne de întrebare 
vor organiza alte cîteva 
tii. Oricum, echipa va 
să-si accelereze ritmul 
gătirllor. Cu atît mai

Etapa 
a făcut 
generală _______ ...__________
jucătorilor primului nostru e- 
salon fotbalistic, angaiati. cum 
se știe într-o pasionantă com
petiție dotată cu „Trofeul fair- 
play Sportul". Argument ? Cele 
numai 12 cartonase galbene în
registrate duminică, total situat 
aproape de recordul campiona
tului, din etapa a 10-a, cind am 
contabilizat doar 9 cartonase. 
Este un aspect 
dacă ținem seama de faptul că 
prima parte a întrecerii se a- 
propie de linia de sosire si. 
implicit. încărcătura nervoasă 
este mult mal mare ca în de

butul camoionatului Nu DUtem 
omite însă, desprinderea bueu- 
testeanului Muntcanu II. care 
a acumulat cel de al cincilea 
cartonaș galben el fiind urmat 
de Iorgulescu Aeîenei. Eduard 
Si I. Toma — cu cile 4. Deci, 
doi iucători de la Sportul stu
dențesc în fruntea acestui cla
sament. echipa bucureșteană 
remareîndu-se nrintr-o con
stanță nedorită : cu excepția 
primei etape, jucătorii ei au 
primit cel puțin cite un carto
naș galben în următoarele 13. 
Aproape de 
se află F.C.
Vilcea. cu 
punctate cu 
Un „record"
tul petroșăneanului 
primul meci 
nas galben.

Situația la zi în „Trofeul 
fair-play Sportul" (au fost con
tabilizate si cele 4 cartonașe gal
bene din restanta de miercuri) 
este următoarea :

..suita" studenților 
Olt si Chimia Rm. 
cite cinci etape 
cartonase galbene, 
personal în drep-

Găman:
primul carto-

I
I
I
I

Jiul — 
mișoara) 
șl N. Gogoașe (Buzău).

Steaua — F.C. Baia Mare : O. 
ȘTRENG — C. Pădurărlțel (ambii 
din Oradea) șl N. Dinescu (Rm. 
Vilcea).

S.C. Bacău
reș : M. NICULESCU 
descu și D. Avrlgeanu (toți din 
București).

Universitatea Craiova —
FL. POPESCU 
din Ploiești) 
gidia).

Chimia Rm.
D. PETRESCU (București) — M. 
Axente (Arad) șl M. Salomir 
(Cluj-Napoca).

Corvinui — Dunărea C.S.U. 
Galați : N. RAINEA (Biriad) — 
J. Grama (București) și S. Pan- 
telimonescu (Scăieni).

F.C. Argeș —
A. GHEORGHE
(ambii din 
Gheorghe

Sportul 
goviște : 
Măereanu
M. Ludoșan (Sibiu).

F.C. Bihor — F.C. Olt : V. 
ANTOHI — Șt Rotărescu (ambii 
din Iași) șl M. Stoenescu (Bucu
rești).

— V. Banu 
și V. Curt

Rapid: 
(ambii 
(Med-

Vllcea — Petrolul:

PoUtehnica Iași:
— P. Plenescu 

P. Neamț) șl C. 
(Suceava)
studențesc — C.S. Tîr- 
R. PETRESCU — L. 
(ambii din Brașov) șl

s-a dezmințit. 5 din- 
finaliști ai probei 

fiind reprezentanții 
au si „monopolizat" 
locuri ale podiumu
rile si Vasile Costa.

retă nu 
tre cei 8 
masculine 
săi. care 
cele trei 
lui : Atila .
elevii Evei Lengyel, încadrîn- 
du-1 ne Zsolt Eder, elevul Iu- 
dithei Haukler. Cum nici unul 
dintre aceștia nu a atins vîrsta 
maximă a junioratului, este de 
așteptat o creștere valorică, 
prin muncă asiduă, controlată 
si confruntări multiple Ia ni
velul categoriei lor internațio
nale. pentru a nu rata o nouă 
generație de floretiști, cum' 
s-a întîmplat cu cea a lui So
rin Roca. Zsoit Husti si cei
lalți.

Nu vrem să minimalizăm e- 
fortul spadasinilor si nici să 
estimăm sub semnul pesimis
mului evoluția lor. dar ni se 
pare simptomatică pentru e- 
clipsa lor parțială calificarea 
in semifinale a floretistului File 
(care nu știm dacă se oprea 
aci dacă n-ar fi fost eliminat 
din concurs pentru nesportivi- 
tate)... Cert este că la C.S.Ș. 
Olimpia Craiova (antrenor Du
mitru Popescu) se muncește si 
productivitatea se vădește (prin 
cei doi finaliști: Mugurel Pet- 
cusin si Nicoiae Mihăilescu, 
ambii de 18 ani). Așteptăm, 
însă, cam de mult, ca faima 
tinerilor spadasini olteni să de
pășească perimetrul Craiovci si 
oe cel al sălii Fiorcasca din 
Capitală.

1
i
I

I
3

3
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RAPID, UNIVERSITATEA 
SAU PtIROLUl-LUCEAfĂRUL ?

se 
selec- 
trebui 

pre- 
mult. 

cu cît ea a avut prileiul să 
susțină oină acum DOAR 
TREI ÎNTILNIRI INTERNA
ȚIONALE. cele de Ia Balca
niada din Grecia (2) si una cu 
Bulgaria, la Iaslovat (0—0). 
Prea puțin, mult prea puțin! In 
acest serfs, se oare, cu selec
ționata U.E.F.A. ’84 s-a căzut 
in... extrema cealaltă.
narativ cu anii trecuti si nu 
este deloc bine asa. Dar încă 
nu-i prea tîrziu.
cont de 
Ungaria 
măvară. 
plasare) 
ren propriu).

Laurențiu DUMITRESCU

RAPID, UNIVERSITATEA și 
PETROLUL-LUCEAFARUL for
mează trioul echipelor fruntașe 
ale campionatului speranțelor. 
Dintre aceste echipe se va des
prinde formația care se va cla
sa pe primul loc al clasamen
tului turului. Rămîne de văzut 
care dintre ele va avea 
bun finiș.
1. RAPID 14 9 2 3 26—12 20
2. Universitatea 14 8 4 2 23— 9 20
3. Petrolul Luc. 14 8 3 3 24—16 19
4. F.C. Baia M. 14 5 7 2 25— 9 17
5. F.C. Bihor 14 7 2 5 30—10 16
6. F.C. Argeș 13 6 4 3 11— 9 16
7. Dinamo 12 6 3 3 20—10 15
8. Jiul 14 7 16 15—17 15
9. Dunărea CSU 14 5 4 5 16—17 14

10. Steaua 14 6 17 26—31 13
11. C.S. Tîrgoviște 14 6 17 24—32 13
12. Corvinui 13 4 4 5 19—20 12
13. A.S.A. Tg. M. 14 5 2 7 25—29 12
14. Sportui stud. 14 2 7 5 9—16 11
15. S.C. Bacău 14 4 2 8 18—24 10
16. Politehnica 14 4 19 17—36 9
17. F.C. Olt 14 2 4 8 12—24 8
18. Chimia 14 3 2 9 13—32 8

DINAMO
3. A.S.A. Tg, Mureș

F.C. Argeș
F.C. Baia Mare 
F.C. Bihor
Rapid

7. Dunărea C.S.U.
Politehnica Iași 
S.C. Bacău 
Petrolul Ploiești 
Chimia Rm. Vilcea 
F.C. Olt
Jiul
Steaua
Corvinui
Sportul studențesc 
C.S. Tîrgoviște 
Univ, Craiova

260
245
245
240
240
240
235
230
230
220
210
210
210
210
205
180
160
125

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 
p

începînd de astăzi, cluburile 
șl asociațiile sportive cu e- 
chlpe în Diviziile A, B și C 
se pot prezenta la sediul fe
derației de specialitate (cu 
delegații șl adrese oficiale) 
pentru a ridica contra cost, 
cota de mingi pe anul com- 
petlțlonal 1984.

• „Bătrina aoamnă" Întinerește cu ade
vărat — spunea cu foc unul dintre su
porterii acesteia după spectaculosul joc 
pe care l-a realizat cu divizionara „A“ 
Politehnica Iași. Șl tot el a continuat : 
A fost un meci de orgoliu, cu Țlrlea 
„la pupitru" ; acum urmează, al doilea, 
cel de duminică cu „șepcile roșii"... Deci, 
Ttrlea, Vînătoru (care șl-a ispășit sus
pendarea după cele două cartonașe gal
bene), Vuia. Gali, Bubeia, Hlrmler, Cigan 
(și nu Țirbar. oum din greșeală s-a re
cepționat prin telefon numele 
foarte tînăr jucător transferat de la F.C. 
Bihor) — U.T.A. în ansamblul ei, se pre
gătește pentru marele derby de duminică 
al seriei a m-a a diviziei secunde. In 
cîteva rîndurl tn care portarul Corec a 
avut intervenții salvatoare in poarta texti- 
liștllor (Lovaș are mina tn ghips), „bă- 
trînul" antrenor Farmati a sărit tot de 
atîtea ori ta sus de bucurie. Ne declara 
după joc : „E un talent, un mare talent...". 
La care noi adăugăm : Farmati s-a bucu
rat fiindcă îșl vede șl rodul muncii sale, 
el lucrînd special cu portarii, cu Corec, 
cu Lovaș și eu alți juniori. Și să nu-1 
uităm pe Ducadam cei de la Steaua, care 
s crescut sub ochii aceluiași antrenor.

© Modesta divizionară „C“ Cimentul Med
gidia (locul 10 în seria a ni-a) s-a stră
duit, și a reușit, pe alocuri să țină piept 
liderului Diviziei 
șeii in 
pentru 
tari să 
tină o 
echipei 
Laurențiu, 
echipei Steaua, a fost folosit în repriza 
secundă a meciului de la Medgidia. Evo
luția lui a fost foarte bună, Laurențiu 
fiind autorul unul superb goR dlntr-o lo
vitură liberă de la 18 m, realizind șl alte 
faze de mare spectacol. • Mijlocașul 
Preda, de la Cimentul Medgidia, a fost 
unul dintre Jucătorii sublinlațl tn jocul 
cu Steaua. Jucător de mare travaliu, ac- 
tionînd in forță, cu o tehnică tn mișcare 
de invidiat, ei a lăsat o excelentă Im
presie celor prezenți la meci. © Echipa 
Steaua a fost însoțită la Medgidia de un 
mic grup de suporteri. înainte, în timpul 
și la sfîrșitul meciului, el au cîntat cu 
o energie inepuizabilă. Intr-adevăr, su
porteri fideli

acestui

,A“, Steaua. Cîteva gre- 
apărare au fost Insă suficiente 

ca experimentați! jucători mill- 
punoteze de patru ori și să ob- 

victorle clară. © Fosta extremă a 
de Divizia „B“, Minerul Motru, 

astăzi component al lotului

• Găzduind pentru prima oară un meci 
oficial intre două echipe de Divizia „A“, 

Ș micul oraș dîmbovițean Titu s-a achitat

mal mult decit onorabil de sarcina 
in frunte cu primarul Nicoiae Ion, 
vicepreședintele consiliului popular, Dumi
tru Joniță, cu reprezentantul divizionarei 
„C“ locale. Electrica Titu, V. Grigorescu, 
factorii de răspundere din localitate au 
luat toate măsurile necesare șl au supra
vegheat personal îndeplinirea lor pentru 
ca meciul să se desfășoare in cit mal bune 
condițiuni. Remarcabil a fost șl efortul 
depus de elevii liceului din localitate, con
duși de inimoșii lor profesori de educație 
fizică, pentru deszăpezirea terenului. Un 
meritat bravo, așadar, pentru organiza
torii din Titu, ca șl pentru iubitorii' fot
balului din acest orășel, care au umplut 
tribunele frumosului stadion local șl au 
susținut eforturile jucătorilor 
echipe.

din cele două

Săcele (locul 
întreprinderii

© Divizionara „C“ Precizia 
4 în seria a 12-a), echipa 
Electroprecizia este antrenată de un an 
de Ion Alecu, fost la F.C.M. Brașov. Ca 
șl antrenorul său, este o echipă tinără, 
mai ales atacul (Andrași — 18 ani, Jere 
— 20. Ficu — 21, Llclu — 20). Rezultatele 
el din „Cupă" au fost peste așteptări. A 
eliminat, în ordine 
Electro Sf. Gheorghe. 
Metalul București și 
frumoasă promisiune 
care încearcă să se ______ .— .
La Rapid, Tiță e accidentat, iar Pîrvu a 
fost rezervă. Lingă Sameș, ca „libero" a 
jucat Rada, care pe acest nou post a 
avut o prestație bună O După meci, V. 
Stănescu era nemulțumit de comportarea 
de ansamblu a echipei sale. „Ce ne fă
ceam. măi băieți, dacă ne prindea Steaua 
sau Craiova în... forma asta 7“ (după 
pauză raportul de șuturi la poartă a fost 
8—4 pentru gazde). Adevărul e că Da- 
maschin, de două ori singur cu portarul, 
Petruț. o dată, și Avram s-au Jucat ne- 
permis cu mari ocazii. Dacă la poarta lui 
Mânu n-ar fi ratat Ficu, Aronică sau Ni- 
colaescu. Rapid ar £1 avut nevoie de pre
lungiri. Șl numai pentru prelungiri nu 
era vremea ! La Săceie a nins tot timpul, 
tn pauză, șl chiar in timpul meciului, 
oameni de ordine trasau tușele... eu mă- 

—£1 bun portarul gazdelor, 
dar prea des pus _ p_e șotii. Tot 
spunea : „Nici “‘ 

atîtea comedii"

pe Mobila Codlea, 
Nitramonia Făgăraș, 
Carpați Brașov. O 
pentru o formație 

afirme prin joc. O

tura. • Destul d“. 
Porancea, 
nea Tin-el 
nu făcea 
rancea ?

cu plăcere. Ne face plăcere, deci, să re
marcăm prestația internaționalului I. Igna 
la meciul Dlnamo Victoria — S.C. Bacău. 
Intre Atena (unde condusese partida Gre
cia — Ungaria) și Timișoara (unde se în
torcea acasă), I. Igna a făcut o „escală" 
în Capitală. Tot în București, un foarte 
bine șl pentru Constantin Gheorghe din 
Suceava, unul dintre talentații arbitri ti
neri. care miercuri, pe stadionul Dinamo, 
In derby-ul campionatului, a făcut „o 
linie" de nota 10 !

• Evoluția echipe: Corvin ui Hunedoara 
la Caracal a fost așteptată cu viu inte
res, atît de spectatorii localnici, cit și de 
organizatori. Spunem aceasta deoarece or
ganele sportive locale s-au pregătit să 
tacă o caldă primire echipei Corvinui și 
mal ales celor doi internaționali hunedo- 
reni, Gabor și Klein, cărora voiau să le 
ofere cite o frumoasă cupă de cristal 
pentru aportul lor la calificarea echipei 
naționale a României in turneul final al 
campionatului european de anul viitor, 
din Franța. Din păcate, această festivitate 
nu a putut avea loc deoarece o .acciden
tare (Gabor) și două cartonașe galbene 
(Klein) i-au reținut aoasă pe cei doi in
ternaționali hunedorenl. © Partida de la 
Caracal, dintre Sportul muncitoresc și 
Corvinui Hunedoara, a necesitat mari efor- 

■ turl din partea organelor locale. Timp de 
două zile, cîteva sute de elevi și oameni 
ai muncii din întreprinderile orașului au 
lucrat intens pentru degajarea zăpezii. 
Stratul gros de zăpadă — circa 40 cm — 
care acoperea terenul de joc a necesitai 
eforturi considerabile. Aceste eforturi lău
dabile au fost încununate 
ganizatoril au dovedit că 
și merită calde felicitări.

de succes. Or- 
sînt la înălțime

• Marea majoritate a

a

$

3
3.

Rică Răducanu
Ce zici, Po-

criticăm. Cind• Arbitrii. Nu o dată li ---------
este căzui îi și lăudăm însă, și o facem

© Marea majorlta’e a componentilor 
echipei Dinamo Victoria sînt... foștii copii 
ai lui Constantin Frățilă — antrenorul se
cund al bucureștenilor — cei cu care antre
norul dinam'Vist a cîstlgat. consecutiv, 
campionatul republican de juniori și cam
pionatul speranțelor. Este vorba de Po- 
picu, Frincu, Ivan. Guda, Ciornoavă, Mi
cea. Cu toții au avut o evoluție apreciată, 
la nivelul celei a „bătrinllor" Cheran și 
ștefan. • Jucătorul de care s-au temut 
cel mal mult apărătorii lui Dinamo Vic
toria a fost Avădanei. Portarul ștefan... 
striga mereu la coechipieri să nu-i lase 
să se apropie de careu Dar Avădanel a 
jucat slab, a șutat doar de vreo două 
ori, imprecis. Golul l-a marcat din lovi
tură liberă cu un șut mai mulit plasat 
decit violent, cum obișnuiește el să tragă 
la poartă.

3
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ADUIMSIItAflA DE SIAT LGIO PROMOSPOP1 INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, 9 decembrie 1983, se te
levizează în direct începînd de 
la ora 15.15.

CÎȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE PRONOEXPRES-OLIM- 

PIC DIN 30 NOIEMBRIE

ClȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 2 DECEMBRIE

Cat. 1 : 3 variante 25% —
autoturisme Dacia 1300 ; cat. 2 
3 variante 25% a 30.297 
cat. 3 
cat.

--- — ... _ ------- lei ;
12.50 variante a 7.271 lei: 

4 : 23,50 variante a 3.868 
lei : cat. 5 : 
lei: cat. 6 : 
325 lei ; cat 
te a 100 Iei.
ria 1 : 321.890 Iei.

108 variante a 842 
279.75 variante a 
X : 1.575.50 varian-
Report Ia catego-

FAZA I — cat. 1 : 2 variante 
25% — autoturisme Dacia 1300; 
cat. 2 : 2 100% a 17.998 lei- si 4 
25% a 4.500 lei; cat. 
2.204 lei : cat. 
cat. 5 : 191.75 
6 : 6.141,25 a 
199 a 200 lei : 
40 lei. Report 
126.465 lei.

FAZA a Il-a — cat. H : 
a 2.000 lei: cat. I : 36.50 a 
lei : cat. J 
cat. K : 10.25 a 200 lei ; 
L : 322.25 a 60 lei.

68
3 : 24,50 a 
a 818 lei;
Iei : cat. 

; cat. 7 s

4 :
a 282

40 lei
cat. 8 : 3.053,25 a 
la categoria 1 :

io
500 

1.487.50 a 60 lei ;
cat.

FAZA a IlI-a — cat. M : 2 
25% a 32.088 lei : cat. N : 2
100% a 14.261 lei sau. la ale
gere. o excursie de un loc in 
U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă și 
diferența în numerar si 10 25

4,50 a
1.888 
lei: 
eat. 
u:

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 7 DECEMBRIE 1983

311.50 a 200 lei :
cat.

: 3.069 a

a 3.565 lei : cat. O 
14.261 lei : cat. P : 34 a 
lei : cat. R : 73.75 a 870 
cat. S
T: 5.104.50 a 40 lei 
299.75 a 100 lei ; cat. V 
40 lei.

Autoturismele „Dacia 
la categoria 1. obținute 
te lucate 25%. au
partăcipantilor VintiLă Ion 
București si Mih Flore din Să- 
răsău. lud. Maramureș.

1300“ de 
pe bile- 
revenlt 

din

I. Spartak Moscova — Sparta 
Rotterdam 1; II. Internazlonale 
— Austria Viena X; III. R.S.C. 
Anderlecht — R.C. Lens 1; TV. 
Tottenham — Bayern Miinchen 
lj V. Sparta Praga — F.C. Wat
ford (pauză) 1; VI. Sparta Pra
ga — F.C. Watford (final) 1; vn. 
Lokomotiv Leipzig — Sturm Graz 
(pauză) 1; VIII. Lokomotiv Leip
zig — Sturm Graz (final) 1; IX. 
Celtic Glasgow — Nottingham 
(pauză) X; X. Celtic Glasgow — 
Nottingham (final) 2; XI. Hajduir 
Split — Radnieki Niș (pauză) X; 
XH. Ilajduk Split — Radnieki 
Niș (final) 1. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI: 373.671 LEI.



SUCCESE ALE TINERILOR GIMNAST! 
ROMÂNI ÎN R.P. BULGARIA

La Gorno Oreahovița, în R.P. 
Bulgaria, s-a disputat dubla în- 
tîlnire internațională de gim- 
nastică-juniori dintre echipele 
țării gazdă și cele ale Româ
niei. La individual compus, lo
cul 1 a revenit, atît la fete cft 
și la băieți, reprezentanților 
țării noastre. Iată rezultatele 9 
feminin, echipe : Bulgaria
136,35, România 185,60 ; indivi
dual compus : Violeta Burtescu

C. M. DE ȘAH
• Foarte aproape de înfrin- 

gere s-a aflat din nou Zoltan 
Ribli în meciul pe care-1 sus
ține la Londra în compania lui 
Vasili Smîslov, pentru semifi
nalele turneului candidaților la 
titlul mondial de Șah. Marele 
maestru ungur mai avea doar 
11 secunde pentru efectuarea 
ultimei mutări înaintea închi
derii controlului de timp, în a 
8-a partidă. El a reușit să gă
sească, totuși, continuarea e- 
xactă și la mutarea următoare, 
a 41-a, partida s-a încheiat re
miză. Smîslov păstrează avan
sul de două puncte în scorul 
general al meciului : 5—3.
• La Dubna, după prima par

tidă de „prelungiri" a semifi
nalei feminine dintre Nana A- 
leksandria și Irina Levitina, 
scorul a devenit 6—5 în fa
voarea Levitinei. Actuala vice- 
campioană mondială se află In 
dificultate...

DUPĂ BALCANIADA DE BOX
(Urmare din pag. 1)

lotului olimpic. Vasile Ciobanu 
a cucerit titlul balcanic fără 
SĂ FI AVUT VREUN ADVER
SAR LA CATEGORIA SEMI- 
MUSCA. iar „semiușorul" Eu
gen Preda. DUPĂ UN MECI 
CÎȘTIGAT în semifinale, a ur
cat pe prima treaptă a podiu
mului fAra a lupta in 
FINALA, turcul Demir, adver
sarul său, fiind oprit de medic 
să boxeze. Constantin Titoiu 
(muscă) si Doru Maricescu 
(mijlocie) — medaliati la ulti
mele campionate europene — 
au fost o deziluzie, ambii ne- 
conf irmîndu-șî ..cărțile de vi
zită". De la Gh. Negoită (co-

C.M. DE HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag 1)

Alte rezultate. în grupa A, 
din care face parte si echipa 
noastră: R.D. Germană — Da
nemarca 26—11 (12—6). Bulga
ria — Spania 29—11 (13—3); 
grupa B (Katowice) Cehoslova
cia — Olanda 21—11 (11—6). 
R.F. Germania — Austria 22— 
20 (14—9). Polonia — Norvegia 
23—20 (12—9).

Miine (n.r. azi) este zi de 
odihnă. Următorul joc al echi
pei noastre are loc sîmbătă 
după-amiază. la Chorzow. cu 
selecționata Bulgariei.
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• în îmDreiurimile orașului Dolonez Ka
lisz s-a desfășurat o cursă de alergare De 
distanta de 100 km. la care au oarticiDat 
155 de atleti sî 4 atlete. Victoria a revenit 
polonezului Ryszard Calka cronometrat în 
6h37:53. La fete cel mai bun rezultat (8h 
31r59) l-a obtinut Maria Kawerska.

O DuDă o cursă continuă de 217 zile, time 
în care a schimbat 17 Derechi de pantofi. 
Ron Grant este primul om care a încon
jurat Australia alergînd. în acest răstimp 
el a acoperit 8 574 de mile (o milă — 
1 609.344 m). Pentru finanțarea temerarei 
sale tentative. în cursul căreia a doborît 
toate -recordurile" de durată si de rezis
tentă. Grant si-a... ipotecat locuința. „Nu-mi 
pare rău că am fost nevoit să alee această 
solutie-Iimită. dar am dorit extrem de mult 
să realizez această performantă- a decla
rat neobositul alergător australian.

* In apele din apropierea insulei Elba, 
în Mediterană. înotătorul franeez Jacques 
May ol a realizat o performantă puțin co
mună. El a coborît în ..apnee" DÎnă la 105 
m sub nivelul mării. Este cea mal mare 
adîncime la care a coborît DÎnă astăzi un 
om cu propriile-i resurse deci fără aiu- 
torul vreunei butelii cu oxigen. Pînă acum 
tot Mavol deținea performanta record, care 
era de 101 m. din noiembrie 1981. Recenta 
coborîre. făcută de-a lungul unei frînehii. 
a fost urmărită de o cameră mobilă care 
a transmis în direct imaginile acestei ten
tative deose-b’te. Aceste încercări pe care 
le realizează MavoL fac parte dintr-un com
plex de experiențe științifice, biologice și 
medicale, care urmăresc să stabilească mai 
exact reflexul de imersiune.

® înțr-un concurs de călărie, ne teren 
acoperit la Washington. călărețul american 
ar.tnony cVAmbrosio. ne calul .Sweet

n’Low". a trecut peste bara ridicată la 
2.32 m. performantă care reprezintă un nou 
record mondial indoor. Precedentul record 
era mal jos cu 2 cm și-i aparținea de a- 
nul trecut unui alt călăreț american. Bar
ney Ward, pe calul .Glandor Akai". Per
formanta fusese realizată pe aceeași arenă, 
la Capital Center din Washinton. Recordul 
mondial absolut de 2.47 m aparține de la 
5 februarie 1949 căpitanului chilian Al
berto LarraguibeL
• La campionatul de maraton, din acest 

an. al Austriei, la start au fost prezent! 
110 concurenti si 10 concurente. între a- 
cestea din urmă si Monika Fisch, un co
pil în toată puterea cuvîntulul căci ea a 
împlinit 13 ani abia la 1 decembrie. 
Tatăl Monikăi, antrenor de atletism, și-a 
pregătit odrasla cu toată atenția dar și cu 
toată dragostea si avlnd avizul medicului 
a înscris-o în această cursă de maraton, de 
lîngă Viena. Spre surprinderea tuturora 
micuța Monika Fisch a terminat prima în 
cursa fetelor fiind cronometrată în timpul 
de 3hl0:50. ceea ce ni se pare a fi foarte 
bun dacă avem în vedere vîrsta perfor
merei

* Spaniolul Guillermo Timoner este un 
fost ciclist, în vîrstă de 57 de ani. în ti
nerețe. mai precis prin anii ’50. Timoner a 
fest de sase ori campion al lumii în proba 
de semi fond, sportiv respectat pentru com
portarea sa. pentru performantele pe care 
sî le-a Înscris în palmares. Anii au trecut 
si firește, a venit vremea despărțirii de 
bicicleta de concurs. Aceasta s-a întîmplat 
cu 15 ani în urmă cînd Timoner a sdus 
adio competițiilor. Iată însă că. Agenția 
France Presse transmite din Madrid o știre 
de-a dreptul senzațională : Guillermo Ti
moner revine în actualitatea ciclis'ă.' Tn

37,45, Dimitreanka Stoikova 
37,40, Ileana Iakova 37,25 ; mas
culin, echipe : România 279,80, 
Bulgaria 276,40 ; individual com
pus : Petrică Pătăluță 57,00, A- 
drian Cătănoiu 56,30. Dimităr 
TaȘkov 56,10 ; pe aparate, Ga
briel Manta a cîștigat la cal. 
Ioana Amihăiesei la bîrnă și 
Mădălina Tănase la soi.

COMPETIȚII EUROPENE
DE BASCHET

Au început jocurile dtn cadrul 
sferturilor de finală ale compe
tiției europene de baschet. Iată 
primele rezultate : BĂRBAȚI : 
„CUPA KORACI", grupa „A" i 
Antibes (Franța) — Crystal Pa
lace Londra 78—70 ; grupa „B“: 
Zaragoza (Spania) — Tours 
(Franța) 102—84, Trieste (Italia)
— Sibenik (Iugoslavia) 79—62 ; 
grupa „C* : Zadar (Iugoslavia)
— Paok Salonlo 89—80 ; grupa 
„D* i Le Mans (Franța) — 
Steaua roșie Belgrad 79—82, 
Eczaclbasl Istanbul — Juventus 
Caserta (Italia) 85—62 ; „CUPA 
CUPELOR", grupa .,A“ : Saturn 
KOln (RFG) — Solent Southamp
ton (AagUa) 74—61, Cibona 
Zagreb — Simac Milano 84—80 ; 
grupa „B" î Ruda Hvezda Par
dubice (Cehoslovacia) — Scavo- 
linl Pesaro (Italia) 104—102 
(după prelungiri), Real Madrid — 
Panathlnaikos Atena 104—71. FE
MEI, „CUPA RONCHETTI" : Vil- 
leurbanne (Franța) — Sparta 
Fraga 66—79, BSE Budapesta — 
Mlnior Pemik (Bulgaria) 84—58.

eoș), P. Bornescu (semigrea) 
si Gh. Preda (grea) nu se 
poate pretinde mal mult.

— Fiind în specialitate, vă 
rugăm să vă referiți si la ar
bitraje.

— Trebuie să spun că ele 
au fost părtinitoare. S-a jude
cat la trei mese si fiecare de
cizie de învingător Ia puncte 
a fost dată cu 2—1. arbitrul 
din tara sportivului din ring 
indicîndu-1 pe acesta cîstigă- 
tor. indiferent de situație. A- 
ceste neajunsuri au produs, de 
multe ori, consternare printre 
spectatori, antrenori si boxeri ! 
Pentru ca disputele balcanice 
să nu degenereze, ar fi bine, 
ca la viitoarele ediții să se ju
dece la 5 mese si. eventual, să 
fie invitați si trei arbitri din 
țări neutre, care să asigure 
imparțialitatea deciziilor. Bun 
ar fi si un juriu de control, 
competent, format din specia
liști ai E.A.B.A.

„CUPA MONDIALĂ" LA SCHI
VAL DTSERE. Cea de a doua 

cursă de coborîre din cadrul 
„Cupei mondiale" feminine a 
avut loc ieri dimineață. Ea a 
prilejuit o neașteptată victorie 
pentru elvețianca Maria Walli- 
ser, cronometrată în 1:20,99. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Irene Epple (R.F.G.), învingă- 
toarea cursei din ajun, cu 
1:21,13, și Lea Siilkner (Austria)
1:21.27.

TO

Președintele F.I.F.A. Joao Havelange a declarai după tragerea ia sorți a C.M. ’86 

„NU EXISTĂ 0 GRUPĂ MAI PUTERNICĂ Șl 0 ALTA MAI SLABĂ" 
fotbaliștii noștri trebuie să ținteaseă locul unu 

pentru a nu pierde pe al doilea
Emoțiilor care au precedat 

și au însoțit tragerea la 
sorți, de miercuri seară, la 
Ziirich. a grupelor prelimi
nare ale celui de al XIII-lea 
Campionat mondial de fot
bal. le-au urmat o firească 
descătușare și o adevărată 
cascadă de fel de fel de 
comentarii și de declarații pd” 
marginea acestui eveniment- 
preambul al Mundialului din 
1986, transmise de agenția 
France Presse.

Președintele F.I.F.A., bra
zilianul JOAO HAVELANGE. 
a declarat că „tragerea la 
sorfi a decurs perfect, toate 
echipele au șanse egale și 
timpul necesar să se pregă
tească... Nu există o grupă 
mai puternică și o alta mai 
slabă! Totul depinde acum 
de pregătirea fizică și teh
nică a echipelor".

în legătură cu această gru
pă. a 3-a din care face par
te echipa României, lată cî- 
teva opinii dintre cele mai 
autorizate :

BRYAN ROBSON — căpi
tanul echipei Angliei: „La 
prima vedere, componența 
acestei grupe pare să ne fie 
favorabilă, dar echipa Româ- 
niei poate prezenta un mare 
pericol. Fotbaliștii români 
ne-au pus probleme și Ia 
ediția trecută, tind am jucat, 
de asemenea, in aceeași gru
pă" ;

BILLY BINGHAM — se
lecționerul echipei Irlandei 
de Nord : „Anglia va fi pri
ma in grupă iar noi ne vom 
califica in urma ei. Pericolul 
poate veni din partea Româ
niei" ;

BOBBY ROBSON — ma
nagerul echipei Angliei : 
„N-avem de ce ne plinge, dar 
aș fi preferat să nu fi fost 
Irlanda de Nord... România 
poate fi joly-jocker“...

MIRCEA LUCESCU. direc
torul tehnic a F.R. Fotbal : 
„Anglia este favorită in gru
pă, dar echipa noastră va lupta 
pentru o bună șansă, chiar 
dacă Irlanda de Nord posedă 
o echipă foarte competitivă 
iar Turcia a inserts trei 
goluri Austriei. Diferentele 
se vor face probabil in de
plasări, in locuri in care 
un punct pierdut ar putea 
fi decisiv pentru calificare".

GUY MISLIN — trimisul 
special al Agentei „France 
Presse" : „In grupa a treia, 
Anglia și România, aceasta 
din urmă intr-un mare pro
gres, trebuie să-și obțină bi
letele de drum, in ciuda cu
rajoasei Irlande de Nord, 
una din surprizele Mundia
lului spaniol. Turcia și Fin
landa sint, in principiu, in 
afara cursei".

Fotbalul e un mare regizor. 
Cunoaște toate secretele „show“- 
ului. în momentul în care cor
tina era gata să cadă peste 
actul întîi al Camnionatului 
european, el, fotbalul, a orga
nizat tragerea de la Ziirich, 
care e tot un fel de derby, 
un derby al cronicarilor, al re- 
norterilor radio-TV si în pri
mul rînd al agențiilor de presă, 
angajate într-o cursă furibundă 
pentru transmiterea știrii in 
premieră.

La Ziirich au sclipit blitzu
rile. au pocnit dopurile sticle
lor de șampanie, s-a toastat 
pentru Mexic, pentru corrida, 
pentru palmierii de la Guada
lajara... Au lipsit doar jucă
torii ; ei sînt ocupați. între 
timp, să joace, pentru că fot
balul nu are oprire...

Sortii au decis.
ROMÂNIA se află în grupa 

a 3-a. împreună cu ANGLIA, 
IRLANDA DE NORD. TURCIA 
si FINLANDA Cum declară 
președintele F.I.F.A.. Joan Ha
velange, o grupă puternică, la 
fel ca celelalte grupe.

Echipa României are în față 
patru formații de luptători cu 
o reală pregătire atletică. Chiar 
si Turcia este o echipă vi
guroasă. în care tehnica se află 
De Dlanul doi. Echipa noastră, 
cu un plus tehnic are prin ur
mare nevoie de o armătură a- 
tletică reală. Ia care trebuie a- 
dăugat un tempo de concurs 
mai omogen. în calificările din 
Campionatul Europei, echipa 
noastră si-a dozat cu mare a-

ASTĂZI VOM CUNOAȘTE VIITOAREA ADVERSARĂ 
A ECHIPEI DINAMO IN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Cu desfășurarea partidelor re
tur dim optimile de finală ale 
„Cupei U.E.F.A.", avem acum ta
bloul complet al echipelor ca
lificate pentru sferturile de fi
nală ale competițiilor continen
tale. Reamintim că tragerea la 
sorți — In toate cele trei com
petiții, C.C.E., „Cupa cupelor" și 
„Cupa U.E.F.A." — va avea loc 
azi, la Ziirich. înainte de a face 
unele completări ia partidele dis
putate miercuri seara în „Cupa 
U.E.F.A.", iată formațiile califi
cate pentru „sferturi" In toate 
cele trei competiții :

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI : Benfica Lisabona, F.C. 
Liverpool, DINAMO BUCUREȘTI, 
Rapid Viena, Dinamo Minsk, 
Dundee United, A.S. Roma șl 
Dynamo Berlin.

„CUPA CUPELOR" ; Șahtior 
Donețk, Juventus Torino, Ujpestl 
Dozsa, F.C. Aberdeen, Haka 
Valkeakoski (Finlanda), F.C. 
Barcelona, F.C. Porto șl Man
chester United.

„CUPA U.E.F.A." : S.C. Ander- 
lecht, Spartak Moscova, Hajduk 

..in rezultatele brute nu există sufle* 
tism. Dar in pregătirea acestor rezul
tate î-

HENRY de MONTHERLANT (1896-1972)
scriitor francez

acest sens a sl semnat un contract cu e- 
chipa spaniolă „Teka“,și a început pregăti
rile în vederea campionatului mondial din 
1984. care va avea loo pe velodromul din 
Barcelona. Asta da longevitate SDortivă !...
• Un australian. Peter Purcell si-a pro- 

dus să facă ocolul lumii în alergare ! Tra
seul ales prevede ca Purcell să străbată 30 
de țări. Deocamdată alte amănunte asupra 
acestei curse cu totul neobișnuite nu ne-au 
Darvenit. Vi le vom comunica în momentul 
în care vom fi în Dosesia lor...
• Că două mecdurt, din indiferent ce 

sport,* nu seamănă unul cu altul, nu este 
o vorbă asa. oarecare... Ne-o dovedește 
Doate cel mai bine, finala din acest an a 
CuDei cuDelor la handbal masculin. In pri
mul med. în sala «Victoria- din Ploiești. 
Dinamo București a fost dut si simolu 
surclasată de formația sovietică S.K.A. 
Minsk, scorul Dartidei fiind de 34—22 (14— 
10) în favoarea handbalistilor din U.R.S.S. 
Cîteva zile mai tîrzlu. cei Dește 4 000 de 
SDectatori care luaseră loc în tribunele pa
latului SDortului din Minsk astentînd să 
aplaude o victorie comodă a favoritilor lor. 
au orivit cu stupoare cum dinamovistii 
bucurestenl s-au impus net si au cîștigat 
partida cu 26—24 (13—13) !... Cine ce mai 
poate înțelege ?

oarecare...

Romeo VILARA
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bilitate efortul, registrul fiind 
foarte larg. începînd cu sprin
tul foarte spectaculos în fața 
Italiei, la București, in prima 
repriză, după startul deloc ra
pid din meciul cu Ciprul, da 
la Hunedoara, pentru a culmina 
cu meciul de la Stockholm, si 
apoi cu calificarea de la Bra
tislava.

Echipa României știe foarte 
bine că are o grupă dificilă.

De fapt va juca de patru ori 
cu... Anglia, pornind de la ideea 
că Whiteside evoluează la Man
chester United, iar toți ceilalți 
coechipieri ai săi. începînd cu 
Hamilton si sfîrșind cu frații 
Nicholl, sînt răspîndiți prin 
marile cluburi engleze. Dar 
fotbaliștii noștri mai știu că 
au muncit enorm pentru Paris.' 
că au făcut de mai multe ori 
turul Europei si al Americilor.' 
ca să învețe să nu le fie frică, 
si că adversarii lor din grupă.' 
oricit ar fi de bine cotati. n-au 
reușit să obțină invitația pen
tru rendez-vous-ul din capitala 
Franței.

Acum doi ani. echipa Româ
niei a ieșit timid în urna de 
la Ziirich. în grupa marii favor 
rite Italia, si a sfîrșit prin a 
face din ea. cu o reală pres
tanță. GRUPA ROMÂNIEI.

Vrem să credem că tricolorii 
visează să facă din grupa en
gleză o grupă română. Trebuie 
tintit locul întii. pentru a nu 
fi pierdut al doilea, care, ca si 
primul dă drep ul Ia calificare 
și participare la turneul final 
din Mexic ’86.

Split, Sparta Fraga, Nottingham 
Forest, Austria Viena, Sturm 
Graz și Tottenham.

Datorită orei tîrzii ]a care s-au 
Încheiat miercuri unele partide, 
din numărul de ieri al ziarului 
nostru au lipsit două rezultate. 
Unul dintre ele : Tottenham — 
Bayern Miinchen 2—0 (0—0), in 
tur 0—1. Astfel, și ultima re
prezentantă a fotbalului vest-ger- 
man, rămasă în ..optimi", a fost 
"liminată ! Jocul a fost echili
brat șl decis abia în ultimele 
minute. Archibald a deschis 
scorul în min. 53, apoi, In min. 
82, Michael Rummenigge a ratat 
egalarea, după care Falco a 
semnat punctul calificării, cu 
trei minute înaintea fluierului 
final aj arbitrului Delmer 
(Franța). Al doilea rezultat pe 
care nu l-am publicat a fost cel 
dintre Celtic Glasgow și Nott
ingham Forest. Surprinzător, 
victoria a revenit Iul Nottingham 
cu 2—1 (0—0). după ce în prima 
manșă scorul fusese alb : 0—0. 
Astfel, echipa engleză a obținut 
calificarea. Au marcat pentru 
învingători Hodge (min. 53) șl 
Walsh (min. 74), după care gaz
dele au redus scorul prin Me 
Leod (min. 79).

Dintre celelalte rezultate, men
ționăm prestația bună a echipe
lor austriece Sturm Graz și Aus
tria Viena. ambele calificate.

TELEX • TELEX
BOX • Francezul Antoine 

Montero și-a apărat cu succes 
titlul european la cat. muscă în 
fața britanicului Keith Wallace, 
cîștigînd prin abandon în rep 8.

HANDBAL • In ziua a doua 
a turneului masculin de la Tbi
lisi au fost consemnate rezul
tatele : URSS — Spania 30—24 
(13—10), Iugoslavia — R.S.S. Gru
zină 25—21 (14—11).

PATINAJ ARTISTIC • Proba 
de perechi din cadrul campiona
telor mondiale pentru juniori de 
La Sapporo (Japonia) a fost cîști- 
gată de cuplul Manuela Land- 
grf — Ingo Steuer (R.D. Ger
mană). Pe locurile următoare 1 
Susan Dungjen — Jason Dung- 
jen (S.U.A.) și 'Olga Neizvestnaia 
— Serghel Hudiakov (U.R.S.S.).

TENIS • Campionatele inter
naționale ale Australiei, la Mel
bourne, semifinale, f^mei : Mar
tina Navratilova - Pam Shriver
6— 4, 6—3, Kathy Jordan — Zina
Garrison 7—6. 6—1 ; dublu femei, 
sferturi : Anne Hobbs / Wendy 
Turnbull — Jo Durrie / Ann 
Kiyomura 2—6, 5—2. 6—2, Navra
tilova / Shriver — Ros Fairbank 
/ Eva Pfaff 6—3, 6—3 ; dublu
bărbați, sferturi : Edmonson / 
McNamee — Bourne / Mitchel
7— 6, 6—4. Stewart / Denton —
Cash / Bauer 7—6. 6—3. Tim și 
Tom Gullikson — Wilander / 
Nystrom 6—4. 5—7, 6 -4.

Fparu» i. *


