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Astăzi, de la ora 17, in sala sporturilor din Buzău

DINAMO R. K. CRVENKA (Iugoslavia)
IN „CUPA CUPELOR" LA HANDBAL (M)

Perioada istorică inaugurată 
de Congresul al IX-lea al par
tidului a însemnat si pentru 
învățămîntul românesc, ca pen
tru oricare alt domeniu de ac
tivitate. o perioadă de mare 
avînt, de impetuoasă dezvol
tare si de 
formări si 
partidului 
a tovarășului __________
CEAUȘESCU de a asigura sco
lii noastre toate condițiile ne
cesare afirmării plenare a ro
lului ei de orincioal factor de 
cultură, de formare a cadrelor 
necesare în cele mai diverse 
domenii ale vieții societății 
inclusiv în cel al educației fi
zice si sportului, s-a manifestat 
si se manifestă cu o remarca
bilă constantă prin crearea unei 
baze materiale de excepție, 
prin încadrarea fiecărei unităti 
școlare a fiecărei instituții de 
Jnvătămînt cu un personal de

impresionante trans- 
perfectionări. Grija 

si statului, personal 
NICOLAE

inaltă calificare si competentă 
profesională. Sute si sute de 
noi scoli au apărut pe întreg 
cuprinsul patriei. Toate aces
tea reprezintă rezultatul di
rect al concepției profund uma
niste. revoluționare a secreta
rului general al partidului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
cu privire la locul si rolul scolii 
in viata societății, tn contextul 
amplului proces de dezvoltare 
multilaterală a patriei, de asi
gurare a progresului ei necon
tenit Se poate afirma cu de
plin temei că principala in
vestiție de care a beneficiat, 
beneficiază si va beneficia în 
viitor tnvătămîntul românesc a 
fost si rămîne concepția de o 
excepțională însemnătate teo
retică si practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare 
la rolul si menirea scolii.

Activiștii mișcării sportive, 
antrenorii, tehnicienii, toti per-

formerii noștri sint 
dul lor — profund 
tori tovarășului 
Ceaușescu. secretarul 
partidului, președintele 
blicii. pentru constanta preocu
pare cu care urmărește feno
menul sportiv, pentru onoranta 
misiune atribuită educației fi
zice si sportului, ca activități 
de interes național, de a con
tribui la formarea unor gene
rații sănătoase. multilateral 
pregătite. In Mesajul adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Conferinței pe tară a mișcării 
sportive din anul 1982 se arăta- 
..Cerințele dezvoltării actuale 
și de perspectivă a societății 
noastre socialiste fac in mod 
obiectiv necesară creșterea ro
lului culturii fizice si sportului

— la rîn- 
recunoscă- 

Nicolac 
general al 

Repu-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2—3)
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Așezarea bimilenară de pe 

malul Dunării. municipiul 
Drobeta-Tr. Severin, a trăit 
duminică. în plină toamnă, o 
frumoasă

RENĂSCUT IN ANII SOCIALISMULUI
cînd aici au

zi de primăvară. Soa- 
destrămase picla zo-

rit în anii noștri.
apărut peste 30 de scoli sene- 
rale si licee. în care se pregă
tesc sute de cadre pentru in
dustria născută De aceste me
leaguri.

«te

Pe tn 
ce ne

seul crom 
duce cu

si din Pădu 
gindul la frai

•a Crihala, concurentele au trecut pe sub o poartă 
oasele porii maramureșene, dar și la cele, la fel :e, ’ .......... . . — .d;n Hobifa lui Brâncuși

cînd pe 
șuvoaie

iilor, 
vărsat _____ ___________ ______
se îndreptau spre bazele spor
tive ale orașului pentru a par
ticipa la întrecerile sportive 
organizate în cinstea Congre
sului al XIII-lea al partidului. 
Era o revărsare de tinerețe De 
străzile bătrînului oraș intine-

străzi s-au re
de tineri care

împreună cu Romulus Pre- 
descu, președintele C.J.E.F.S. 
Mehedinți, am pornit spre Pă
durea Crihala, unde avea să se 
desfășoare un mare cros. In 
drumul nostru am trecut pe 
lingă noua clădire a bazinului 
olimoic si a popicăriei automa
te ne lingă Casa Tineretului

— unde, prin geamurile înalte, 
luminoase, am putut vedea șa
hiștii si jucătorii de tenis de 
masă disputindu-si întiietatea. 
Pe baza sportivă a ..Cetății in- 
vătămîntului severinean** — 

„cetate** alcătuită 
din clădirile a nu 
mai puțin de cinci 
licee și patru școli 
generale, toate ri
dicate după Con
gresul al XII-lea 
al partidului — te
renurile de hand
bal cunoșteau o e- 
fervescență de zile 
mari. Jucau echi
pele școlii genera
le Breznița, cele 
ale Clubului spor
tiv școlar și ale a- 
sociației sportive 
Confecția („...Hand
balul Ia Severin e 
Ia el acasă. De aici 
au plecat Buligan 
Ia națională și aiți 
trei divizionari „A" 
la Timișoara**, ne-a 
spus prof. Aure’ 
Lupu, secretar al 
C.J.E.F.S.). Profe
soara Alexandrina 
Popa ne-a invitai 
să • vizităm sala 
•„pe care am fini-

Serialul evoluții
lor celor 6 echipe 
românești de hand
bal, calificate în 
„optimile** 
europene, 
astăzi. De 
DINAMO 
REȘTI 
Sala sporturilor din 
Buzău partida tur 
cu R. K. CRVEN
KA (Iugoslavia). 
Meci greu, desigur, 
formația oaspete 
reprezentind hand
balul iugoslav, ca
re a ciștigat titlul 
olimpic la Miin- 
chen, în 1972, și la 
Los Angeles, în 
1934. Dinamoviștii, 
oregătiți de Ghiță 
Licu și Valentin 
Samungi, cred in
să in șansa lor de 
a se califica în 
„sferturile** Cupei 
cupelor. Fără îndo
ială, Dinamo Bucu
rești are valoarea 
necesară 
duelului în 
manșe 
Pentru 
trebui 
Mircea 
George 
Cornel 
cea Grabovschi și 
colegii lor să joace 
la fel de bine ca 
repriză a derbyului 
tn partida de astăzi, în care se 
poate hotărî calificarea, dina
moviștii vor avea — sintem 
convinși — și suportul moral 
oferit de entuziaștii spectatori 
buzoieni.

cupelor 
începe 

la ora 17, 
BUCU- 

susține în

cîștigării 
două 

cu „plavii" 
aceasta va 

însă ca 
Bedivan, 

Dogărescu, 
Durău, Mir-

WW! î to i

In ofensivă, 
oamenii de 
București

cel puțin 
în prima 

cu Steaua

cele, la fel

sport (.de . _ ___  __
sat-o de curind. pentru a deveni 
un centru de inițiere la tenis 
de masă. în cadrul etapei de

Sever NORAN

/Continuare in pag 2-3)

Mircea 
bază

Bedivan — unu: d.ntre 
ai formației Dinamo 

Foto : A.D. NEAGU

întilnirea va fi condusa de 
cuplul arbitrilor polonezi Marek 
Szajna — Jaroslaw VVojtila, 
observator al Federației Inter
naționale de handbal fiind Ist
van Madarasz (Ungaria). Par
tida retur este programată la 
25 noiembrie, la Crvenka, in 
Iugoslavia.

Voleibaliștii dinamoviști intre Atena și Torino
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ÎN TURNEUL FINAL AL C.C.E.!u

afirmă antrenorul Wiliam Schreiber

I
î

Urmărind finalele campionatelor naționale 
de gimnastică-junioare de la Arad, din 
noiembrie 1984, ne-am amintit că o compe
tiție, similară desfășurată cu zece ani tn 

urmi, in municipiul Sf. Gheorghe, fusese 
dominată de Nadia Comăneci și Teodora 
Ungure'nu, situate pe primul loc, la egali
tate de puncte In mod firesc, ne-am gindit 
atunci, la Arad, la sportivele care ar putea, 
peste cni, să devină gimnaste de valoare, 
să poarte mai departe ștafeta prestigioaselor 
succese al~ școlii românești de gimnastică. 
Pentru că, prii, excelență, c finală de cam
pionat de juniori trebuie să tie. in primul 
rind, indic'iu cel mai concret al perspecti
velor pe care le are o disciplină sau alta, 
iar in gimnastică, precum bine se știe, ma
rile performant- sint obținute mai ales la 
virsta junioratului.

Fără îndoială, la Arad s-au remarcat nu 
numai campioanele, despre care am scris în 
comentarii anterioare, ci și multe alte 
sportive ale căror calități le-au impus aten
ției tehnicienilor șt chiar antrenorilor de

lofuri. Este de subliniat. de pildă, că deși 
n-a obținut decit un titlu. C.S.Ș. Triumf a 
prezentat in concurs un grup numeros de 
gimnaste cu reale perspective, intre care 
Cătălina Bucur, Luminița Zăvod, Mireîa Si

PĂȘIND PROMIȚĂTOR

PE URMELE NADIEI.

don. Corina Ibiș, Tatiana Fecioru. La rindul 
său, C.S.Ș. „Cetate- Deva dispune de cite- 
va valori autentice, care pot evident mai 
mult decit au oferit in întrecerea de la 
Arad. Ne gindirr. la Marinela Cimpoieru, 
Georgiana Leu Elena Cazan, Liliana Cosma. 
Cecilia și Alina Joc, Aceeași observație este

cam- 
dus 

cali- 
con- 
3—0

Marți seara, voleibaliștii di
namoviști s-au întors de la 
Atena, unde duminică au sus
ținut returul cu Panathinaikos 
in preliminariile Cupei 
pionilor europeni. S-au 
pentru cîștigarea setului 
ficării și s-au întors cu o 
vingătoare victorie. După
la București, 3—1 in capitala 
elenă. L-am abordat imediat 
după sosire pe antrenorul 
Wiliam Schreiber...

— Meciul de „ 
se întrevadă un 
de greu pentru 
a fost abordată 
Atena ?

— Intr-adevăr, 
am întîlnit un 
mai puțin cunoscut, care ne-a 
opus o rezistență peste aștep
tări. dovadă fiind punctavera- 
jui destul de strîns. Se impu-

,acasă** lăsa să 
retur extrem 

Dinamo. Cum 
partida de la

la București 
Panathinaikos

valabilă ș» per.tru Ana Popa și Lidia Ranca 
dj la C.S.Ș. Sibiu.

Cu cele cinci titluri de campioane obți
nute, C.S.Ș. nr. 2 București, unitate de 
performanți unde se muncește cu seriozi
tate și modestie, concretizate de o mare e- 
ficiență. se 
cîștigâtoare 
dea. Eugeni 
du-se *_u 
clasificare și 
mult A cel. aș 
constănțcanca 
recoma nda/ ea 
face, fări

Sint citev^. 
mate, cit 
ceri diu t 
gimnastica noastră feminină 
încă o dată că dispune de un 
loric destul de ridicat, care se 
fie pc deplin va'orificat.

situează In fruntea cluburilor 
de locuri întii, Augustina Ba- 

Golea și Lenuța Rus afirmin- 
deosebire la categoriile lor de 

arătir.du-ne că pot și mai 
frumoase aprecieri și despre 
Camelia Voinea (Farul), cu 
sl S3 mobilizeze pentru a 

ratări, un concurs complet.
observații care pot fi confir- 

de curind, la apropiatele între- 
cadiul „Cupei României’'. Oricum, 

ne-a arătat 
potențial va- 
cere doar să

C. M.

nea, deci, pregătirea foarte 
atentă a returului, de da*a 
aceasta in deplină cunoștin ă 
de cauză, ținind seamă și de 
conjunctura în care se desfă
șura revanșa Ne făceam pro
bleme din cauza 
publicului atenian.
să-și 
vorită.
jului. In pregătirea 
ne-am 
nuntit

contrțbut'et 
care știe 
echipa ta- 
a irbitra- 

meciulut 
folosit de studiui »>nă- 
al adversarului pe Oaza 

înregistrărilor făcute la meciul- 
tur, la care ne-a sprijinit 
A. Hoffman din secția 
performantă a C.N.E.F.S 
Atena, băieții ad intrat in 
ren hotărîți să eîștige primul 
set.

impulsioneze 
precum și

Și 
'le 
La 
te-

S-au concentrat excelent

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag a 1-a)

Ieri, în Divizia ,,A“

de fotbal

UNIVERSITATEA
CRAIOVA -

F. C. OLT 3-2 (3-2)
Meci-restanță din etapa 

a IX-a.

(In pag. 2-3 cronica întii- 
nirii și clasamentul „la zi“)
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SPORTUL - FACTOR IMPORTANT IN PREGĂTIREA TINERETULUI ȘCOLAR O FRUMOASĂ MANIFESTARE
(Urmare din pag. 1)

în procesul educației socialiste 
și formării omului nou, în în
tărirea sănătății Si vitalității 
națiunii noastre. în asigurarea 
condițiilor ca nonorul român, 
tineretul patriei, să crească vi
guros si sănătos".

Școala se inteleed. are un 
rol maior in traducerea în viată 
a acestor obiective de însem
nătate deosebită. Mai ales prin 
marea ei DUtere de cuprindere 
a sute de mii si milioane de 
tineri în practicarea cu regula
ritate a exercițiului fizic si 
sportului în organizarea unor 
acțiuni de turism si agrement 
în cadrul marii întreceri poli
sportive ..Daciada". inițiată de 
secretarul general al partidu
lui. Cîteva cifre ni se nar 
semnificative : numai în 1983. 
peste 4 milioane de elevi ai 
școlilor generale, liceelor si 
școlilor profesionale au fost 
angrenați in diverse acțiuni si 
întreceri ale ..Daciadei". aproa
pe 3.5 milioane de elevi au 
trecut normele Complexului 
polisportiv ..Sport si sănătate", 
iar în aceeași perioadă 1 720 287 
de elevi au participat la du
minici cultural-sportive si a- 
proape 3 milioane la crosuri 
de masă.

Deosebit de spectaculoase 
sînt si afirmările unor perfor
meri-elevi, membri ai celor 
161 de cluburi sportive șco
lare sau ai altor unităti de 
performantă fruntașe, atît pe 
plan intern cît si în întreceri 
de cea mai mare anvergură in
ternațională. Ecaterina Szabo, 
Simona Păucă, Lavinia Agacbe. 
Cristina Grigoras. Laura Cuti- 
na. Emilia Eberle, Dumitrița 
Turner au onorat, prin titlu
rile lor de campioane olimpice 
si mondiale nu numai gimnas
tica românească, ci si pe cea 
mondială. La bilantul-record 
realizat de sportivii români la 
Jocurile Olimpice din acest an 
o prestigioasă contribuție au 
avut si sportivi-elevi ca Ro
zalia Oros. Monica Veber (flo
retă). Doina Stăîcuiescu si A- 
iina Drăgan (gimnastică ritmi
că) Anca Pătrăscoiu (înot). 
Dumitru Răducanu (canotai). 
după cum numeroși alții s-au 
numărat printre medaliatii cu 
aur la campionate mondiale si 
europene desfășurate în acest 
an : Ioan Step, Dragos Neagu, 
Iulian Sachelarescu (canotai). 
Daniela Silivas (gimnastică). 
Robert Pinter (natatie). Otilia

Bădescu si Kinsra Lohr (tenis 
de masă).

Pe tărimul sportului de masă 
sau al celui de performantă, 
școala românească reprezintă 
un nucleu important de for
mare si educare a tinerei ge
nerații in spiritul idealurilor 
comuniste si aceasta explică. în 
ultimă instanță, atentia. grija 
deosebită cu care partidul si 
statul nostru se preocupă de 
acest important sector de acti
vitate. Asa cum se prevede și 
în proiectul de Directive ale 
Congresului al XlII-lea al Par
tidului Comunist Român. în vi
itorul cincinal, școala. învătă- 
mintul românesc vor juca un 
rol tot mai important în viata 
societății noastre. în procesul 
de dezvoltare multilaterală a 
patriei, de asigurare a progre
sului ei necontenit.

(Urmare din pag. 1)

larni? a „Daciadei". pe care 
am declanșat-o azi, în cinstea 
Congresului", ne-a spus dînsa).

Am trecut pe la sala de vo
lei de lingă Liceul nr. 1. unde 
tinerii muncitori de la Sănătatea 
si Celuloza îsi încurajau fre
netic echipele, anoi pe la o 
sală de lupte, unde antrenorul 
Marin Dobrescu îsi desfășura 
activitatea cu ..elevii" săi — 
muncitori de la întreprinderea 
de vagoane, de la C.P.L., Com
binatul chimic si de la alte 
întreprinderi apărute în ultimii 
ani.

Crosul din Pădurea Crîhaîa 
a adunat la start sute de ti
neri și tinere, deși erau „...Nu
mai primii zece, de Ia fiecare 
școală", cum ne-a spus antre
norul Gh. Tacotă. Multi pro

fesori de sport si toti antre
norii de atletism din oraș ur
măreau întrecerea. începuse să 
bată vîntul si să scuture frun
zele copacilor, amintindu-ne că 
era toamnă. Dar pe chipurile 
tuturor era zîmbetul tinereții, 
al primăverii.

S-au dat patru starturi, ceea 
ce a făcut ca pe ..podium" să 
urce 12 cîștigători (printre a- 
ceștia. cei mai merituoși fiind 
Stelian Firu. Lucian Pomoja. 
Mariana Pacioagă. Ana Muraru 
si maratonistele iunioare Flo
rina Cărbunaru, Verginica Pu- 
rea si Luminița Macău).

„Am dorit ca tineretul din 
municipiul nostru să întîmpine 
Congresul partidului eu rezul
tate frumoase în muncă, dar si 
în sport, ne-a declarat tovarășa 
Norica Popescu, prim-secretar 
al Comitetului municipal al 
U.T.C. Și, cred, am reușii".

La întreprinderea de mașini-unelte din Bacău

NUMEROȘI MUNCITORI PARTICIPĂ LA COMPETIȚII
PE TERENURILE AMENAJATE CU PROPRIILE LOR FORȚE

PENTRU CA ATLETISMUL ROMÂNESC

SĂ SE AFIRME TOT MAI PUTERNIC
Sezonul competitional 1984 

a reprezentat un moment de 
vîrf pentru atletismul din ta
ra noastră. Mărturie sînt cele 
10 medalii (dintre care trei de 
aur) cucerite la J.O. de la Los 
Angeles, titlul mondial la cros, 
titlul european In sală, com
portările notabile la Crosul 
Balcanic, la tradiționalul Con
curs ..Prietenia", la alte com
petiții internaționale, zecile de 
recorduri si alte performante 
de valoare, cît si numărul ma
re al tinerilor care au luat 
parte la diferitele competiții 
de masă înscrise în marea com
petiție națională ..Daciada". A- 
cest frumos bilanț a fost pus 
în evidentă de referatul pre
zentat si de luările de cuvînt 
ale participanților la consfă
tuirea organizată îeri. în Ca
pitală. din inițiativa Comitetu
lui Executiv al C.N.E.F.S.. care 
și-a propus ca temă analiza 
atletismului românesc. în lu
mina sarcinilor si indicațiilor 
cuprinse în Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU adresat 
Conferinței pe tară a mișcării 
noastre sportive, precum și a 
celor date cu alte prilejuri, 
cind a fost subliniată necesi
tatea dezvoltării tuturor probe
lor și, în mod deosebit, a ri
dicării nivelului valoric gene
ral al atletismului masculin.

Dar. cu toate că atletismul 
nostru a marcat însemnate 
creșteri de calitate, el nu s-a 
ridicat totuși la nivelul sar
cinilor reieșite din Mesaj, al 
condițiilor ce i-au fost create. 
Este ceea ce s-a subliniat preg
nant. în spirit critic si auto
critic, și cu prilejul consfătuirii 
de ieri. In cadrul căreia au 
fost formulate o serie de pro
puneri concrete pentru îmbună
tățirea activității, atît în ceea 
ce privește atletismul de ma
să. cît și cel de înaltă per
formantă. Vorbitorii s-au an
gajat să nu precupețească nici 
un efort pentru a ridica nivelul 
atletismului nostru la cote si 
mai înalte, pentru a faoe cu 
adevărat din acest sport o dis
ciplină prioritară în toate ju
dețele tării.

în încheierea consfătuirii, a 
luat cuvîntul tovarășul Hara- 
lambie Alexa. președintele 
C.N.E.F.S.. care a subliniat. în 
lumina indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin
cipalele direcții în care trebuie 
să se acționeze, căile și mijloa
cele care se impun, astfel ca 
atletismul nostru să poată răs
punde pe deplin sarcinilor care 
vor sta în fața mișcării sportive 
în temeiul documentelor Con
gresului al XlII-lea al partidului.

Jndrep tfndu-ne zilele trecute 
spre Sala sporturilor din Bacău, 
am făcut un popas la arena de 
handbal și la terenurile de tenis 
ale Întreprinderii de mașini-unel
te. Deși nu era chiar cald, nume
roși tineri făceau sport. Cind am 
intrat intr-unui din vestiarele 
modernei arene de handbal, l-am 
intîlnit pe președintele asociației 
sportive. Stătea de vorbă cu dțiva 
tineri muncitori care își disputa
seră meciul de tenis, acum inte- 
resindu-se de programul altor 
manifestări din calendarul asocia
ției. „în cinstea Congresului par
tidului — ne spunea inginerul 
Adrian Coban, președintele aso
ciației — nc-am propus ca, în 
afara competițiilor omagiale, să 
terminăm și construirea arenei 
de handbal, astfel ca echipa

noastră divizionară „B- să aibă 
un teren propriu pentru disputa
rea meciurilor. Dar șl ceilalți a- 
matori de handbal — Și ei sînt 
mulți — să-și poată desfășura aici 
campionatul intern-. între nume
roasele construcții și amenajări 
sportive din această zonă centra
lă a orașului (se află aici frumo
sul stadion de fotbal, sala poliva
lentă, sala de atletism, bazinul 
de înot, acoperit, de dimensiuni 
olimpice, in curs de construcție), 
noul complex de handbal de care 
vorbeam pare $1 el o adevărată 
„bijuterie" fiind realizat prin 
munca patriotică a membrilor a- 
sociației sportive de la întreprin
derea de mașini-unelte.

Cind am vizitat apoi această 
mare unitate industrială băcăua
nă, în biroul directorului general

Cu doar cîteva luni in urmă un loc viran, acum pe acest teren 
a fost amenajat un modem complex de handbal al întreprinderii 

de mașini-unelte din Bacău

Vasile Gogan fusese adusă, doar 
de cite va ore, „Diploma de me
rit" acordată întreprinderii de 
către Consiliul popular municipal 
Bacău pentru contribuția remar
cabilă la infrumusețarea orașului. 
„Noi vedem în această distincție 
— spunea secretarul comitetului 
de partid, Gheorghe Ceaușu — 
o răsplată a întregii munci, atît 
a celei productive, cît și a celei 
pe care o desfășurăm pe planul 
sportului de masă". Fost jucător 
și arbitru de handbal și de fotbal, 
directorul general Vasile Gogan 
vede in sport un mijloc de edu
care a tineretului, de întărire a 
sănătății și creștere a capacității 
de muncă a oamenilor pentru a-și 
realiza in bune condiții sarcinile 
la locurile lor de producție : „în
treprinderea — ne spunea direc
torul general — produce mașini- 
unelte de înaltă precizie, echipate 
cu comenzi numerice, linii auto
mate de fabricație cu care sînt 
dotate numeroase unități indus
triale din România sau care sînt 
exportate în S.U.A., Franța, Ita
lia, Republica Democrată Germa
nă, Republica Federală Germania. 
Sportul îi ajută pe oameni, o 
știu din propria-mi viață, să fie 
fermi în tot ceea ce fac, le întă
rește sănătatea, puterea de mun
că, precum și ambiția de a se nu
măra printre fruntașii în produc
ție-.

Competițiile declanșate în cin
stea Congresului partidului sînt 
numeroase la Întreprinderea bă
căuană de mașini-unelte. Dar ceea 
pe este deosebit de important 
este faptul că la startul lor sint 
prezenți aproape toți membrii a- 
sociației sportive. In aceste zile, 
tinerii din secțiile mecanic șef, 
mecanică ușoară, atelierul de pro
iectare susțin întreceri finale pen
tru desemnarea echipelor campi
oane la volei și fotbal.

Ion GAVRILESCU

D
ubla intîlnlre amicală de 
box dintre reprezentati
vele de juniori ale Ro
mâniei si R. D. Germa
ne. reciproc avantajoasă, a În

trunit condițiile unui test con
cludent centru tehnicienii am
belor părți. Si unii si alții au 
avut puncte forte, dar si de
fecțiuni in formații, boxeri mal 
buni si mai slabi. însesi sco
rurile de la Galați si Tuloea. 
respectiv 6—5 pentru noi (cu 
mențiunea că nu s-a punctat 
absenta unui sut>cr-greu în e- 
chipa noastră) si 5—5 ates- 
tind egalitatea de forte. La 
Tulcea s-au disputat doar 10 
meciuri, dintre care două la 
aceeași categorie — mijlocie 
mică —. oaspeții neavînd cu 
cine înlocui pe boxerul învins 
prin k.o. de Vasile Damian (se
migrea) si pe campionul euro
pean Wolfram Schmidt (semi- 
mijloeie). accidentat la un de
get în primul meci. ,

Tinerii noștri pugiliști au a- 
vut în fată parteneri cu talie 
(si aloniă) net superioară, re
zistent!. posesorii unei tehnici 
bune, orientați sore un box o- 
fensiv si receptivi la indicațiile

de la ..colț*. Boxerii români au 
trebuit deci să arate ce știu în 
condiții care i-au solicitat in
tens. la toate caDitolele pregă
tirii. si au făcut-o mai ales In 
a doua reuniune, 
cind au boxat mai 
curajos, si-au dat 
drumul la brațe.
cum se spune.

Opinăm că au 
trecut examenul 
dind speranțe, cîți- 
va tineri valoroși 
După Părerea noas
tră. bine s-a pre
zentat Daniel Mă- 
eran (cat. nană). 
Stă bine pe picioare, are o gardă 
bună, lovește fulgerător, mai 
ales cu stingă, eschivează agil. 
El este unul dintre cei care au 
boxat mai bine în meciul-re
vanșă. îndeosebi sub aspectul 
rezistentei si orientării tactice. 
Mai are de învățat la cei 17 ani 
ai săi • (practică boxul de nu
mai 4 ani) si i-am sugera să 
păstreze ritmul ridicat si cind 
adversarul este în dificultate, 
evitînd astfel surprizele neplă
cute oferite de boxeri care... 
se trezesc din pumn.

Fără o ordine anume, am 
nota acum pe Ivan Lavrente 
(muscă). Cu un adversar cu 
gardă inversă, el s-a descurcat 
bine. Lovește puternic, mai

cheur". ofensiv, cu lovituri tari 
si un ritm alert. A plăcut răs
punsul său la accelerarea rit
mului de către adversar, un 
boxer de o rezistentă cu totul

Dupâ dubld intilnirc dc box cu selecționata similara o P.D. Germane

CÎȚIVA DINTRE JUNIORI PROMIT. RESTUL...

ales cu directa de dreapta, gă
sește cel mai adesea bărbia 
(Șteffen Fried a fost k.d., în 
ambele meciuri, după același 
fel de lovitură) si în prima 
parte a meciului, ca si In fi
nal. accelerează ritmul * și se 
apără bine, cu precădere prin 
pas înapoi. Primește insă prea 
multe lovituri si slăbește rit
mul cind simte că are avântai.

La ..cocoș". Ion Turci tu a 
boxat timid în primul meci 
(pierdut) si bine în al doilea. 
Este, evident, un tip de „pun-

remarcabilă. Mai multă încre
dere în sine, indiferenta lucidă 
fată de ..cartea de vizită" a ad
versarilor îi vor înlesni valori
ficarea realelor calități de care 
dispune si pe care trebuie să 
le cizeleze în continuare.

Victoria prin k.o., în mijlocul 
primei reprize, printr-o „con
tră" la bărbie, îl recomandă po
zitiv pe Vasile Damian (semi
grea) dar el nu a mal avut 
adversar în gala a doua si face 
hazardantă o apreciere. Să-1 
mai vedem.

Susținînd un singur meci, la 
Tulcea. Marian Gavrilă (mijlo
cie mică) a dovedit putere de 
luptă, forță în lovituri si o re
marcabilă rezistentă.

Cu Ion Pali tre
cem — mai repede 
decit am vrea — 
la categoria ..co- 
rigentilor". Poate 
singurul care „Du
ne stînga" înainte, 
el îsi pregătește 
loviturile, preferă 
..un-doi“-urile. dă 
si .. upercut", dar 
se stinge efectiv 
dubă, o repriză. în

vins la Galați. Ia Tulcea si-a 
pus adversarul k.d.. in primul 
minut si— a pierdut! Boxer ta
lentat. plătește tribut lipsei de 
pregătire fizică, adică tocmai 
temeliei pe care se clădește 
totul.

Ceilalți ? Ghcorghiță Călin 
boxează neserios. flegmatic, 
face pe vedeta fără să arate 
ceva, iar victoria în primul 
meci o datorează — culmea ! — 
erorii arbitrului formației oas
pete, Florin Manea (semi- 
muscă) preferă „seriile", cind
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In campionatul masculin de baschet

II SINT FOLOSIȚI CU ÎNCREDERE
Divizia

3 (3)
2 (2)

UNIV. CRAIOVA 
F.C. OLTZULTATE PE MĂSURA TALENTULUI LOR | LA 3-0 MECIUL M SE JUCASE!
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Stadion Central 
time 
25 000.
6-2) ; -------------
GEOLGAU (min. 
ȚICLEANU (min. 
MIE (min. 30 ți

I ; teren foarte bun; 
spectatori 
14—5 (pe 
8-0. Au

5), CIRȚU (min. 13),
27), respectiv EFTI- 
40).

friguros ;
Șuturi : 

Cornere :

— circa 
poartă : 
marcat :

CRAIOVA, 14 (prin telefon). 
Primită cu ropote de aplauze 
de un stadion aproape plin, a- 
plauze binemeritate după eli
minarea lui Olympiakos, Uni
versitatea a apăsat din start 
pe accelerator și în mai puițin 
de o jumătate de oră tabela 
de marcaj indica un avantaj 
net în favoarea ei. Deschisese 
scorul GEOLGAU, ‘ 
Ia o minge 
„transversală" _____
colo Cămătarii, cru capul) 
în min. 13, CÎRȚU ' 
tribunelor în această 
iarăși fertil*   .....
din Bănie) a înscris al doilea 
gol, în stilul Iui personal, săl- 
tind balonul, din interiorul ca
reului, peste portarul Tapaszto, 
ieșit Ia închiderea unghiului. 
La 0—2, antrenorul lui F. C. 
Olt l-a înlocuit pe Tapaszto cu 
Barba, dar n-avea să treacă 
prea mult timp pînă la golul 
înscris de ȚICLEANU, care a 
încheiat ea un știi plasat o ac
țiune Geolgău — Cămătaru.

La 3—0, formația gazdă și-a 
permis citeva momente de re
laxare, amendate cu prompt;- 
tuxiine de un partener de in- 
țr^ere obligat pină atunci să 
- —......ă mai mult in propria

e-

vins 
constituie 
determinant în 
lansarea 
al baschetului nos
tru în general. Și 
acest lucru este 
vident. Iată, spre e- 
xemplu, că Dinamo 
București, în majo
ritatea meciurilor 
de Ia Cluj-Napoca, 
a utilizat cu succes 
pe tinerii jucători 
pe care îi are în 
lot. f Antrenorul 
Gheorghe Novac (și 
el tînăr în meserie) 
a respins 
cățile 
cu încredere și 
rezultate 
Gherasim 
Viorel 
și Victor 
integrați 
angrenaj ul 
echipe de elită 
baschetului 
La Steaua, 
dru Panaitescu 
impune de la 
meci Ia altul 
evoluții 
bune și multe 
nute din timpul de 
joc se află în teren. 
Andrei Popovici 
(Rapid) devine un 
baschetbalist com
plet: clarviziune, vi
teză, fantezie și, ceea 
ce este foarte impor
tant. precizie în a- 
runcările
Juniorul 
Munteanu (C.S.U. Balanța Sibiu) 
se arată un sportiv cu frumoase 
perspective. Prof. Flaviu Stoica 
ar© datoria să vegheze ca elevul 
său să urce pas cu pas treptele 
’ Munteanu

în forma-

prejude- 
și a folosit 
’ cu
bune pe 

Tzachis, 
Constantin 
Iacob, toți 
bine în 

acestei 
a 

nostru.
Alexan-

în min. 5, 
revenită din 

(o trimisese a- 
apoi. 

(adulatul 
toamnă 

pentifu fotbaliștii

tot

la coș. 
Claudiu

Viorel Constantin, unul dintre cei mai re
prezentativi 
rații

baschetbaliști ai tinerei gene- 
Foto : Ion MIHĂICA

I

măiestriei, deoarece 
este un talent autentic. _ ______
ția Academia Militară — Meca
nică Fină au prestsrtii 
bile tinerii (venițl de la Steaua) 
Bogdan Bărbulescu, Gheorghe 
Mădîrjac șl Gabriel Șarlă, care 
s-au adaptat foarte bine la noua

remarca-

mpionatclor naționale fie popice

echipă. Exemple de acest fel gă
sim și la alte echipe divizionare 
„A", ceea ce denotă că antreno
rii, secțiile respective s-au o- 
rientat bine și se conving că fo
losirea curajoasă a tinerilor bas- 
chetbaliști în meciurile cu miză 
nu poate să ducă decît la forma
rea acestora ca sportivi de 
Înaltă performanță.

Un singur regret : la turneele 
disputate pînă acum au asistat 
foarte putini spectatori. Acest fe
nomen este greu de explicat, a- 
vînd în vedere ’ '
cerii, valoarea 
sportivilor.

echilibrul între- 
echipelor și a

Paul IOVAN

PLAN, JUNIORII
desfă-

CONCURS INAUGURAL

I
I
I
I
I
I

ramînă mai mult in propria 
jumătate de teren. In min. 30, 
eind EFTIMIE a expediat, eu 
siingul, balonul la „vinclu", de 
Ia circa 20 m. „tribunele* n-au 
prea reacționat, dar spre fi- 
naltfl reprizei. în min. 40, cînd 
EFTIMIE a „bisat*, marcind al 
doilea gol pentfu echipa sa (in 
drumul ei spre poartă

a șters coapsa lui Tilihoi), su
porterii Universității au prins 
să tremure și la figurait, regre- 
tînd absența lud Ștefănescu 
(răcit), cel care aduce, de re
gulă, liniștea in careul lui 
Lung.

Cea de a doua parte a me
ciului a aparținut în întregime 
Universității. Acum insă, la 
numai 3—2, superioritatea teri
torială a gazdelor s-a desfășu
rat pe un fond de precipitare, 
care n-a prevestit nimic bun. 
Este drept, F.C. Olt s-a Închis 
de cele mai multe ori cu 
promptitudine, s-a „bătut* e- 
xemplar pentru fiecare balon 
(intrind in clinei uri periculoa
se, Eftimie și M. Zamfir au 
primit îngrijiri medicale, iar in 
min. 55, Andrei, intr-un duel 
aerian cu Cămătaru. a căzut pe 
"" ' a

-------- , ________ o 
dispută pe care o începuse cu 
o teamă justificată. De altfel, 
F. C. Olt nu a putut alinia trei 
titulari, Nițu, Minea ți Hah- 
ghiue, accidentați.

Singura ocazie de gol din 
repriza secundă s-a derulat în 
man. 75 și l-a aparținut lui Că- 
mătaru, Barba sooțînd mingea

UNIVERSITATEA : Lung - Negrilă, 
Irimescu Tilihoi, Ungureanu — Țiclea- 
nu, Beldeanu (min. 46 A. Popescu), 
MANAILA - GEOLGAU, CAMATARU, 
Cirțu (min. 67 O. Popescu).

F. C.
BARBA) — M. Zamfir, 
(min. 55 Prepeliță), lonașcu, 
- EFTIMIE. CAȚOI, Kallo - 
pescu, Turcu, Tabacu.

OLT : Tapaszto (min. 20 
“ " Andrei

Mihali 
M. Po-

M.

Salomir 
Vă .ran

A arbitrat foarte bine M. 
(Cluj-Napoca) : !a linie : D. vu.i 
(Arad) și G. lonescu (Bu*urești).

mingea

CLASAMENTUL

mină și s-a accidentat) și 
încheiat, as-tfel, onorabil

Cartonașe galbene : CIRȚU, EFTi- 
MIE.

Trofeu! Petschovschi : 10.

La speranțe : 3-0 (0-0).

de la colțul scurt, tunde fusese 
trimisă cu capul de atacantul 
craiovean. Prea puțin pentru o 
echipă de talia Universității, 
pe care însă, după proaspetele 
ei antecedente, n-o putem cri
tica prea sever.

Gheorghe N1COLAESCU

LA RM. VILCEA UN HARNIC
COLEGIU DE ARBITRI

1. 
2.
3.
4.
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6.

DINAMO
Steaua 
Sportul stud.
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. M.
Chimia Rm. V.

12
12
12
12
12
12
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•
1
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24- 13
25- 7
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OȘTEA

Rădulescu (Voința București) 
1744 (858—886) ; juniori perechi
— C. Frigea — ~ 
(C.F.R. Constanța) 
750) : la junioare
— Maria

S. Găitan 
1653 (903 — 
și senioare 

(Laromet 
și 440 ; se-

LA BIATLON PE ROLE
I

Gaspar 
București) cu 843 
nioare perechi — Ana Petrescu
— Octavia Ciocîrlan (Gloria
Buc.) 880 (453—427) ; junioare
perechi Mirela Covali — 
Carmen Pilaf (Voința Galați) 
812 (400—412).

LA BRAȘOV : senioare indi
vidual — Ibolya Mathe (Voința 
Oradea) 889 (431—459) ; junioa
re individual — Ibolya Vuță 
(Aurul Baia Mare) 854; seni
oare perechi — Elisabeta Albert
— Maria Todea (Voința Tg. 
Mures) 896 (460—436) ; junioare 
perechi — Ana Ardeleanu — 
Elena Stanef (Hidromecanica 
Brașov) 817 (427—390).

LA SATU MARE : seniori
individual — V. Miclea (Jiul 
Petrila) 1809 ; juniori individual 
I. Roman (Unio Satu Mare) 
1739 ; seniori perechi — Gh. 
Silvesiru — I. Hosu (Electro- 
mureș Tg. Mureș) 1792 (895— 
897) ; juniori perechi — T. 
Suciu — I. Boor (Electromureș 
Tg. Mureș) 1685.

Sporturile de iarnă intră, pe 
rînd, în actualitate. După hoche- 
iști, car© și-au început întrecerile 
divizionare, a venit rîndul bia- 
tloniștilor. Ca un amendament : 
n-a sosit încă vremea concursurilor 
pe schiuri ci... pe role. O astfel 
de întrecer© s-a desfășurat re
cent pe traseul de bitum de pe Va
lea Rîșnoavei, din apropierea 
Predealului. La concurs, 
cu „Cupa de toamnă", 
parte 50 de alergători,

REZULTATE TEHNICE, 
20 km : 1. I. Lestyen w__
Brașov)' 1 h 08:45 (5 min. pen.),
2. S. Popa (Dinamo) lh 10:58 (7).
3. V. Pelin (A.S.A.) 1 ‘ ------
(7) ; juniori I, 15 km : 
(A.S.A.) 53:22 (4), 2. I. 
(A.S.A.) 57:55 (3), ’ “ 
(Dlnamo)
15 km ; 1. M. Vornicu (C.S.Ș 
Rîșnov) 57:34 (4), 2. N. Șerban
(A.S.A.) 1 h 00:03 (5), 3. C. Magdo 
(Dinamo) lh 01:117 (7) ; 10 km,
seniori : 1. B. Abriham (Dinamo) 
33:52 (2), - ’ " .
33:58 (3). 
juniori ’ 
34:28 
38:16
(4) ; 
36:13 
3. N. Șerban (A.S.A.) 38:49 (5h

Carol GRUIA — cores p.

dotat 
au luat
seniori,
(A.SA..

h 13:58 
S. CedO 

Stoîan 
. . Crăciun

57:14 (6) ; juniori II,
M. Vornicu

2.

1.
2. 
3. C.

I
I
I
I
I
I
I

(1),
(2), 
juniori
(5). 2.

2. ]
3. 1

1.

I. Lesîyen (A.S.A.) 
V. Pelin 34:21 (1) ; 
. S. Cedo (A.S.A.)

2. D. Dobre (Dinamo)
3. E. Pop (Dinamo) 38:53 

‘ II : 1. M. Vornicu 
C. Magdo 38:48 (4),

I
I
I

ADM1MSÎRATIA DE SLAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAlA
O NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
14 NOIEMBRIE. Extragerea I : 
26 8 2 25 11 14 ; Extragerea a 
n-a : 18 34 13 39 23 44.

Fond total de cîștiguri : 869.785 
lei din care 16.638 lei 
categoria I.

report la

• Astăzi este ultima 
procurarea biletelor la __ __
doua tragere a MARILOR CÎȘ- 
TIGURI la Loto, de mîine, vineri 
16 noiembrie a.c., care se des
fășoară după noua formulă teh-

zi pentru 
cea de a

TRAGEREA -------
MARILOR CÎȘTIGURI

oară la 21nică aplicată prima 
septembrie.
• Pentru jucătorii 

sistemului LOZ ÎN 
nim cu știrea că. în 
rioadă, se găsește 
noua emisiune specială limitată, 
denumită „LOZUL MARILOR 
CÎȘTIGURI", a cărei atracție o 
constituie atribuirea de cîștiguri 
în autoturisme „DACIA 1300“ șl 
„OLTCIT SPECIAL", precum șl 
obișnuitele cîștiguri în bani, ofe
rite din fondul special al admi
nistrației.

baui.autoturisme.excursu

I
pasionați ai 
PLIC, reve- 
această pe- 
în vînzare

I
I
I
I

A DOUA TRAGERE 
A MARILOR CÎȘTIGURI 

LA LOTO DUPĂ 
NOUA FORMULA TEHNICA

O 3 extrageri în doua

Se extrag 27 numere 
Lo faza o ll-a se atri

buie : AUTOTURISME DACIA 
1300 
mere
• Se asigură

pentru prime'e 3 nu- 
indiferent ordinea.

minimum
3.500 lei pentru 3 numere 
din 9

© Variantele de 25 lei 
particină io toate extragerile

ASTĂZI, ULTIMA ZI DE 
PARTC PARE !

I
I
I
I
i
I
I

7. Gloria Buzău U 5 3 4 17-228. Corvinul 12 6 0 6 23-169. F.C. Argeș 12 5 2 5 17-1310. F.C. Bihor 12 5 2 5 15-17ÎL „Poli. Timiș. 12 4 4 4 13-1612. Rapid 12 3 4 5 15-1313. S.C. Bacău 12 4 2 6 13-1714. F.CJtf. Brașov 12 4 1 7 13-1515. F.C. o:t 12 4 1 7 13-1816. F.C. Baia M3re 12 3 2 7 11-2017. Polit. Iași 12 1 5 6 13-2718. Jiul 12 3 1 8 7-24

20
18
16
15
13
13
13
12
12
12
12
10
10

9
9
8
7
7

Chimia, 
la astfel 
Pe vre
ai foru-

pe
Li-

In cadrul popularei competiții 
itbaluztlco, „CUPA ROMÂNIEI”, 

sub egida 
azi se -dispută o

fotbalistice, 
care se desfășoară 
^JACIADEI-, ez; ____
importantă etapă — ultima Îna
intea intrării in întrecere a divi
zionarelor „A*. Iată programul : 

Avîntul Frasin — Ceahlăul P.
Neamț. Unirea Dinamo Focșan! 
— Partizanul Bacău. Oțelul Ga
lați — Dunărea C.S.U. Galați, ci
mentul Medgidia — Progresul 
Brăila. Ș.N. Oltenița — C.S. Tîr- 
goviște. Precizia Săcele — A. S. 
Mizil, Sportul muncitoresc Cara
cal — Progresul Vulcan Bucu
rești, Viitorul Drăgăsard — Uni
rea Ocna Sibiului, Dunărea Cala
fat — Dinamo Victoria București. 
Minerul Ora vi ța — Strungul 
Arad Șurianul Sebeș — Șoimii 
Lipova, Mureșul Luduș — Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca, Nitramonia 
Făgăraș — Chimica Tlmăveni, 
C.I.L. Mecanica Sighet — Olimpia 
Satu Mare.

Meciurile încep Ia ora 13.

„Să remarcăm debutul plin 
de promisiuni al arbitrului 
Gheorghe Constantir care a 
condus ca un Încercat cava
ler al fluierului", așa se în
cheia cronica partidei S.C. Ba
cău — Jiul (2—0). într-adevăr, 
arbitrul din Rm. Vîlcea și-a 
dus cu bine misiunea pînă la 
capăt, ceea ce l-a făcut 

. observatorul federal Gh,
mo na, fost arbitru internațio
nal și posesor ai ecusonul 1 
„Referee FIFA", să-i întreva
dă un viitor dintre 
cele mai frumoase. 
Desigur, pe Gh. 
Constantin l-a aju
tat și faptul că
a jucat fotbal. Pentru 
nu cu mulți ani în urmă pu
tea fi intîlnit în casetele teh
nice ale cronicilor de „A" ca 
portar la Petrolul Ploiești sau 
Chimia Rm. Vîlcea.

Debutul pe prima scenă al 
încă unui arbitru din Rm. 
Vîlcea, oraș care mai are doi 
„cavaleri ai fluierului" în lo
tul .^A“ (ne referim la Nico- 
lae Dinescu șl Ion Crăciunes- 
cu), demonstrează că acolo 
unde se muncește șl pe acest 
tărîm, al arbitrajului în fot
bal. rezultatele nu întârzie să 
apară. Pentru că, iată, un 
oraș relativ mic, cu o pon
dere și o istorie fotbalistică 
mai redusă decît multe altele 
(pe care le-a întrecut), are 
trei arbitri în „A" ! Cum 7 
„Cel puțin la cîte doi ani am 
organizat școli de arbitraj, 
s-a înscris cine a vrut, dar 
cu precădere foști jucători de 
fotbal. Adăugind sprijinul or
ganelor locale, entuziasmul 
celor care s-au ocupat de 
aceste cursuri, iată secretu’ 
succeselor noastre", ne spu»* 
nea ing. Anton Mițaru, pra- 
ședintde Colegiului de arbitri 
al județului Vîlcea. Am mai 
aflat că foarte mulți dintre 
cursanți sînt jucători activi 
sau dintre cei care șl-au tn-

chei-a 1 activitatea la 
In Divizia „A“. De 
de șco.i, organizate 
mea cînd președinte 
Iui județean era arbitrul Ni' 
colac Dinescu. au apărut An' 
ton Mițaru 
Crăciun eseu 
Gheorghe Constantin t 1979). 
S-a continuat cu același avînt" 
și, rînd pe rînd. nume cu
noscute de jucători vilueni a-j 
îmbrăcat echipamentul arbi
trului. Printre aceștia : Pinti- 

lie. Roșea, Iordan, 
Basno, Stanca, Pre
da, Tcleșpan, iar 
Ancuța, care a ab
solvit școala la 
șl-a dat aici, la

(In 1975), 
(în 1977)

Ion 
și

iată,

Pitești,
Rm. Vîlcea, examenul pentru 
categoria a Il-a. Astfel că în 
județul Vîlcea mai activează 
acum doi arbitri în lotul „B" 
și 11 în „C" !

„«Sufletul» acestor școli 
este Nicolae Stoiculescu. fost 
arbitru în lotul «B». Alături 
de el țin lecții Ion Ciucă, vi
cepreședintele colegiului jude
țean. Alexandru Simion, Mar
cel Lăzărescu. dar și arbitri 
în activitate", ne mai spunea 
ing. A. Mițaru. Și ’astfel a 
ajuns Vîlcea (ca și județul 
Iași) cu trei arbitri în „A". 
Colegiu fruntaș, pentru că, 
de exemplu, vechi centre fot
balistice ca Timișoara și Ora
dea au cîte doi, iar la Arad, 
Drobeta Tr. Severin, Cluj-Na
poca. Brașov, Pitești, Buzău, 
Craiova, Tîrgoviște sau Plo
iești activează doar cîte unul. 
Și pentru că tot sîntem la 
acest capitol, să notăm că, 
de pildă. Constanța, Tg. Mu
reș, Baia Mare. Lugoj, Satu 
Mare sau Reșița nu au arbi
tri în lotul ,,A". în schimb 
există la Deva. Medgidia, Re
ghin. Piatra Neamț, Vaslui și 
Suceava, centre apărute de 
curînd pe i.arta arbitrajului 
românesc.

Mircea TUDORAN

RATĂRI MARI ÎNTR-UN DERBY
SUB AȘTEPTĂRIa

Derby-ul seriei I a Diviziei ,.B“ 
s-a desfășurat duminică la Con
stanța intre echipa de pe Litoral 
(Fotbal club) și cea de pe bătrî- 

n-ua Danubiu (Dunărea C.S.U. 
Galați), încheindu-s© cu un scor 
nedecis (0—0). Partida se anunța 
foarte interesantă, întrucât se 
confruntau două foste divizio
nare ,,A“, car© aspiră cu (justi
ficate) pretenții la revenirea pe 
prima scenă fotbalistică a țării. 
Dar așteptările nu au fost împli
nite. Proverbul „La pomul lău
dat să nu te duci cu sacul" s-a 
adeverit o dată în plus. A fost 
o partidă de uzură fizică și ner
voasă. o luptă oarbă, fără mena
jamente, aspră, uneori dusă pînă la 
epuizare, între înaintarea con- 
stănțeană și apărarea gălățeană.^

F.C. Constanța, avînd la timo-’ 
nă. din acest sezon, tandemul de 
antrenori 
Antonescu,

Moldoveanu — D. 
a dominat trei sfer

turi din meci, echipa de pe malul 
mării jucînd uneori cu fundașii pe 
linia de centru. Dar dominarea 
gazelor a fost adesea haotică, s-a 
jucat mult la întîmplare. fără o- 
rizont. constănțenii acuzînd lipsa 
din formație a patru din piesele 
ei d© bază — Zahiu (suspendat 
pentru cartonașe galbene), Spier, 
Caram~l&u și Udrică (acciden
tați). în plus, gazdele au greșit 
tactic jucînd cu centrări înalte, 
„ploaie" ;n careu, care le-a con
venit a© minune înalților și ma-

p.

sivilor fundași centrali gălățeni 
(Gălan și Bejenaru), care au res
pins totul.

De partea cealaltă, lidera seriei, 
Dunărea C.S.U. (antrenată de cu
plul M. Pigulea — L Hagioglu) 
a venit, la Constanța, cu lecția 
bine învățată. Echipa gălățeană 
a prezentat o apărare aglomerată, 
ea lăsîndu-se deliberat dominată, 
înainte de a lansa contraatacuri 
iuți, tăioase și foarte periculoase, 
prin rapizii Antohi și Vaișcovici. 
De altfel, cea mai mare ocazie 
de a deschide scorul au avut-o 
oaspeții, prin Antohi și Balaban 
în min. 18, care, pe rînd, în ace
eași fază, au ratat din poziții ex
celente La rîndul ei, F.C. Con
stanța a ratat două mari ocazii, 
prin Preda (min. 55), care, scă
pat singur față în față doar cu 
goal-keeper-ul gălățean, a șutat 
pe lingă Oană, ieșit dintre bu
turi, dar și pe lingă poarta goală 
( ! !). și Dinu (min. 63). care 
d’n 3—4 m nu l-a putut învinge 
p© excelentul Oană. Uriașe ra
tări ! Și astfel, partida s-a înche
iat cu o echitabilă „remiză", care 
menține pe mai departe lider al 
clasamentului pe Dunărea C.S.U. 
Galați. Partida a fost condusă 
foarte bin© de brigada Mircea 
Constantînescu (la centru), aju
tat la cele două tușe de Manole 
Pa vel Dan și Tudor Clielu.

Aurel PĂPĂDIE

Continuă să cearnă

sita trialurilor

AU FOST 300,
AU RĂMAS 33!

Săptămîna trecută a fost efec
tuat unul dintre cel mai ample 
trialuri de juniori, avînd drept 
scop descoperirea unor veritabile 
talente necesare acoperirii unor 
posturi deficitare la echipele na
ționale de juniori. In prima fa
ză. zonală, au dat... examenul 
promovării aproximativ 309 de 
jucători, dintre care au fost re
ținuți 33. iată-i : Sara, Vîrvoi, 
Toma, Dinică și Diaconescu — 
portari : Pă’ăcean, Popescu, Le
pădat, Bărbosu. Dumitrescu, Cru- 
ceru, Ohîi, Cîrceag, Oprică și 
Roșu — fundași ; Farin, junkert, 
Îîcarlat, Stancu, Fumea, Popa, 
Cocan, Oloșuteanu. Sălaghe, Du
mitrescu — mijlocași : Drogeanu, 
Purcăreat-ă, Lazarovici, Stănlcă, 
Atige’escu.
și Trif

Toți 
aceste 
de l 
Astăzi^ 
grama te 
nata I 
Selecționata 
București.

Lazarovici^
A. Gheorghe, Ghiță 

înaintași.
aceș i juniori participă în 
zile, la București, la cea 
doua fază a selecției, 

de altfel. sînt pro- 
și meciurile : selecțio- 
- Lotul U.E.F.A. ’85 șl 

II — Selecționata

tca.ua


A 26-a ediție a „Internaționalelor* de tenis de masă ale Iugoslaviei

UN „MINI-C AMPIONAT MONDIAL
<3 Astăzi, primele confruntări • Participant! din 22 de fâri

• Adversari deosebit de puternici pentru sportivii noștri
LIUBLIANA. 11 (prin tele

fon). Modernul complex sportiv 
...Tivoli" din capitala Sloveniei 
este. începînd de ioi. gazda 
celei de a 26-a ediții a Cam
pionatelor internaționale de te
nis de masă al Iugoslaviei, com
petiție care reunește peste 103 
de jucători si jucătoare din 22 
de țări. Este în fapt un mini
campionat mondial dacă avem 
în vedere numărul participan- 
tilor. țările din care provin (din 
Europa Asia. America si Afri
ca). precum si valoarea spor
tivilor, la start aflindu-se cam
pioni mondiali si europeni iu- 
cători cu_un palmares impre- 

__de miercuri a 
dedicată antrenamentelor 

intense si— pronosticurilor. Fa
vorite principale sint reprezen
ta! ivele R- P. Chineze multiple 
campioane mondiale care si-au 
demonstrat superioritatea si 1» 
recentele „Internationale* ale 
Italiei ele avînd iu cotnponenti 
soortivi bine cunosc 
Zhen Una. Jian Jialii 
culin) Qi Baoxiaog 
clasați ne nrimele 
..topurile" mondiale, 
echipele chineze vor 
formațiile Suediei (cu 
gtsson — nr. 1 in Europa, cam- 
dîoqu! ediției din 1954 a C E— 
M. Apellgm. J-0 WaMaeri. 
Franței (cu F Bireeheax. J. 
Secretin — fosU cam 
rooeni Nadine Da viand) Ce

sionant. Ziua 
fost

(feminin», 
locuri In 
Alături de

Mii ne, in localitatea Kikinda

ÎNCEPE BALCANIADA DE HALTERE

hoslovaciei (cu frații Broda. J. 
Pansky ș.a.). Ungariei (cu J. 
Molnar, T. Klampar G. Ger- 
gely, Edith Urban. Gabrielle 
Szabo — pe podium la nume
roase mari competiții) l'-R S-S. 
(cu A. 
Popova.
care nu

Mazunov. Valentina 
Fliura

___ ____ mal _ 
prezentare),
Douglas. C. 
viei (cu A. 
saros. D.
Perkucin S-a.). Olandei. SU-A- 
R.F.G.,-------- -------
Așadar, 
extrem 
mitător _____  —

Misiunea reprezentantllcr noș
tri — care miercuri s-au an
trenat intens — este, in acest 
context extrem de dificilă 
dar ei sint botăriU să facă to
tul pentru a ave» o rr—portare 
cit mal bună. Desigur trebee 
să avem la vedere t-neretea si 
lipsa de expesâentă a sportivi
lor nssîri — Ovilii Bădesea. 
KUga Lata-, Căfia Trata sint 
abia la rîrsta tunioratubri iar 
ceilalți- Maria Ikiii Simian 
Crișaa. Vasile Horea (si el 1u- 
mor). Andras Feăer. Eagea Ho
resc*. in teamă să sătrtmdă ta 
elita at-estui socri Mana Al- 
bocu v_ri=d st caLficarea ta 
. Eurcoa Too lî* <Ea 1985. în 
a rruta se echipe ca si ia cea 
md-vrir-ală sortii n-au fost 
crea faTocabui reorerer.tact-.Lor

Bulatova 
_ au nevoie 
Angliei 
Prean). 

Stipancici. 
Surbek

___  de 
(cu D. 

Iugosla- 
B. Me- 

Gordana

R.P.D. Coreene etc- 
se anunță o dispută 

de puternică si un oro- 
spectacol sportiv.

li partita ie ieri fiitrs ectipte Ennei și Fraaței

TINERII NOȘTRI HOCHEIȘTI IN VERVA DEOSEBITA
•rtefaa*

VB
r-xia

efc-

tU-

VOLEIBALIȘTII DINAMOVIȘTI IN C.C.E.
(Vrsisrt «ta

noștri- Dar. oare care dintre 
partide va fi ușoară ? La e- 
chipe. după ce in orimul tur 
vor intilni formațiile Egiptului, 
in următorul — să facem pre
cizarea că fiecare confruntare 
este eliminatorie — vor avea 
ca adversară Suedia (favorita 
nr. 2. după R. P. Chineză) la 
masculin si Găzar ia (campioana 
europeană din 1982) ia feminin. 
Nici confruntările din probele 
individuale nu sint ușoare.

Lotul national de haltere al 
tării noastre a plecat ieri la Ki
kinda (Iugoslavia), centru a 
participa la Balcaniadă.

Cei 10 reprezentanți ai Ro
mâniei la această competiție 
sint : Gheorghe Maftei (C. S. 
Onești). Gelu Radu (A.S.A. Tg. 
Mureș). Constantin Chiru (Glo
ria Bistrița). DorelMatees (Di
namo 
kalo 
Petre 
mitrn

București). Tiberiu Kis- 
(C.S.M. Clui-Napoca), 

Becheru (Steaua) Du- 
Petre (Steaua) Alexan-

dru Kereki (Clujana Cluj-Na- 
poca). Petrică Tufă (Ranid 
București) și Teodor Popa 
(Steaua). Antrenorii lotului sint 
Ștefan Achim si Gheorghe Gos
podinov. Conducătorul delega
ției. Dragomir Cioroslan. ne-a 
declarat că la Balcaniada de la 
Kikinda se poate sconta nu nu
mai pe recorduri naționale, ci 
chiar și de performanțe de înal
tă valoare competițională. Com
petiția va începe vineri și se 
va încheia duminică.

«

ECHIPELE ROMÂNIEI PENTRU
Emanuel FANTANEANU

MURHICA TIMIȘOm
fflttîiiuTi i. p. cura

masculin a R.P.

2. laneovid 
L Pleșea 1.

io 5. Xue 
« 8, Hon

2. Zhang 
Song Wei 1. 
— coresp.

OLIMPIADA DE ȘAH“
Așa cum s-a anuntat. la 18 

noiembrie va începe la Salo
nic ..Olimpiada de sah“. com
petiție de mare anvergură la 

sicare vor participa șahiști 
șahiste din 99 de tari.

0 NOUĂ AMÎNARE ÎN MECIUL

Echipele României 
această întrecere vor 
tuite astfel : feminin 
reta Mureșan. T 
hroniade-Rusu, 
Gabriela Oiărașu ; __ 
Florin Gheorghiu, Mihai Șubă, 
Mihai Ghindă. Valentin Stoica. 
Theodor Ghitescu si Dan Băr- 
bulescu.

pentru 
fi alcă- 
Marga- 

Elisabeîa Poli- 
Dana Nuțu și 

la masculin:

KARPOV - KASPAROV 1
Cea de a 24-a partidă a meciu

lui pentru titlul mondial la șah 
dintre deținătorul acestui titlu, 
A. Karpov, șl șalangerul său G. 
Kasparov, care trebuia să aibă 
loc miercuri, a fost aminată la 
cererea Iul Karpov. Este a doua 
aminare cerută de Karpov, fle
care jucător avînd dreptul la trei 
aminărl In primele 24 de partide. 
In această partidă Kasparov va 
juca cu piesele alb-.

PROIECTELE LUI C. LEWIS..;
(Agerpres). — Cu- 

Carl Lewis, de pa-

tot

rn joc de la începui, an abaca: 
fulminant, au biocat foarte bi
ne si au recuperat aproape toc 
in Unia a doua. AstfeL eciapa 

lupta ș: era dar că arrersaru 
nu se pot aprecia. Put 
că sextetul ocstra a jucat 
mai decis si mai fără trac 
decit pe teren Drccc a eve- 
struit aetez. î 
puteau lăsa 
pentru arbitri, 
traiul avea si 
corecta

— Care a fast rindi 
individul ia acest greu «acri ?

— Foarte bine »-a eoupor- 
tat Câta-Cbi-.iga la _=«- 
arătind o benă orientare 
corectind iessărat nrekri 
De aceea au gi doainat 
tic. în atac, a jucat dm 
bine Păusescu linsă care o 
contribuție si mai mare a arat 
Entsru. Girleann a asigurat 
primirea serviciuh:: și s-a re
marcat mai ales la biocaL Pop 
a fost același trăgător necru
țător. cu excepția unei perioa
de de scădere ta finalul setu
lui trei, cind l-am și înlocuit 
cu Slaba. Vrineuț a completat

st 
ziăe.

ieeembrie — 
și pe torinezi. 
s-i-și respecte 
și si a;B-gă 
oeo] final al 
dîdind la p 
european.

cit 
mai 
sper 
bă-

TELEX • TELEX •
ATLETISM • Medaliat cu 

bronz in proba de săritură cu 
prăjina la ultima ediție a J.O. 
de ’a Los Angeles Thierry Vig- 
neron a fost declarat cel mal 
bun atlet francez al anului in 
urmi unei anchete a ziarului 
„L’Equtpe*.

CICLISM • în clasamentul ge
neral al ..Cupei Mondiale* după 
21 de curse cuprinse în calenda
rul oficiai pentru amatori con
duce R.D. Germană cu 182 p. ur-* 
mat' de U.R.S.S. cu 141 p. Iugo
slavia 118 p. Cehoslovacia 90 p și 
Polen ia 75 p.

JUDC • Cite două victorii au 
obținut în cadrul ..Cupei Matsu- 
mae“. disputată la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute la Viena. repre
zentanții Japoniei (Yamamoto și 
Nak .u), Uniunii Sovietice (Pes- 
niak Vericev) șl Coreei de

TELEX • TELEX
Sud (Jae Yup șl Kcal Hua). Cea
laltă mertai'e de aur a fost ob- 
țtnută de rest-germanul Neureut- 
ber.

MOToacusM • ..Raliu'. Al
geriei*. unde proba de automo
bilism a revenit francezului Sa- 
rrazin pe ...ARO-. a fost eîștigat 
de Jolneau (Franța) pe .Suzuki*. 
El a fost urmat de Comevaux 
(Franța) pe ..Yamaha* șl de 
Guillet (Elveția) tot pe „Ya
maha*.

ȘAH • In meciul pe care re
prezentativa Iugoslaviei U dispu
tă cu o selecționată a Asiei re
zultatul general a ajuns 39—19 
pentru jucătorii iugoslavi. două 
partide întrerupte. Cel mai bun 
scor individual tl are Iugoslavul 
Abramovicl care a totalizat 7,5 p.

TENIS • Rezultate din turneul 
de la Amsterdam : Higueras —

NEW YORK 
noscutul atlet . _ .
tru ori medaliat cu aur la ulti
ma ediție a J.O., va efectua o 
tentativă de record mondial la 
lungime, în 19 mal 1985, cu prile
jul concursului internațional de 
la Westwood. „Pentru a depăși 
recordul Iul Bob Beamon (stabi
lit în 1968, la Ciudad de Mexico 
— 8,90 m). Lewis este pregătit 
din punct de vedere tehnic, pini 
în ziua tentativei ne vom axa pe 
pregătirea psihologică*, a decla
rat Tom Tallez, antrenorul lui 
Lewis.

IMPLICAȚIILE NOILOR

REGULI LA BASCHET

La sfirjitul Xfi " ' "
șsaid paid de box. in 
naționale. »-a disputat 
Tangstadt (in stingă 
driguez pentru titlul 

cum se ftie.

ăplaminii trecute a avut loc la Copenhaga o intere- 
cadrul căreia, alături de alte meciuri inter

ii intilnirea dintre norvegianul Steffen 
imaginii noastre) și francezul Lucien Ro- 
european la cat. grea. Victoria a revenit, 
norvegianului Tangstadt la puncte.

Laserfoto : A.P. AGERPRES

MOSCOVA (Agerpres.) — Rsfe- 
rindu-se la noile reguli ale jocului 
de baschet, Aleksandr Gomelski, 
antrenorul reprezentativei mascu
line a U.R.S.S., a declarat că a- 
cestea determină noi sarcini tac
tice, intre care accelerarea jocu
lui In toate fazele, folosirea ac
tivă a rezervelor, activizarea apă
rării, precum și crearea de noi 
scheme tactice care să pună in 
valoare jucători cu aruncări pre
cise de la semidistanță. In pri
vința regulii celor 3 puncte a- 
cordate coșurilor marcate de din
colo de semicercul de 6,25 m, Go
melski a arătat că, după opinia 
lui, rolul plvoților nu s-a redus, 
ci. dimpotrivă, el a crescut, In 
actualele condiții contribuția ju
cătorilor înalți devenind și mal 
importantă.

CAMPIONATE

FRANȚA tet. 17) : soehaux — 
Auxerre 2—:. Rouen — Tours 
•—•- R.C. Paris — Bast La 0—0. 
St-asbourg — Bordeaux 2—2. La
val — Paris S. G. 1—0, Monaco
— Brest I—o. Tou’.ouse — Nantes
1— 2. Nancy — Toulon 1—2. Leas
— Metz 3—0 Marseille — Lille
2— 0. Ca urmare a faptului că 
Bordeaux a făcut numa! med 
nul In deplasare in timp ce 
prindpala sa rivaA. Nantes. a 
dstiga: la Toulouse, in clasament 
conduce Nantes cu 28 p. urmată 
de Bordeeux cu 27 p și Auxerre 
C3 29 P

UNIUNEA SOVIETICA. S-a 
disputat etapa a 12-a In care a 
(os- programat derbyul Dniepr —

Zenit Leningrad. Echipa Zenit a 
cî ști gat in deplasare cu 1—0 și 
și-a consolidat poziția de lideră. 
De semnalat faptul că pe ultimul 
loc al clasamentului se află e- 
chipa Ț.S.K.A. Moscova 1 lată 
rezultatele : Dniepr — Zenit 0—1, 
Metallst — Jalghiris 3—2, Șahtlor 
— Dinamo Minsk 2—0. Dinamo 
TbUis — Dmamo Moscova 1—1,

• TELEX • TELEX
Hogstaedt 5—7. 5—2. 5—3. Gene
Mayer — Caneelotti 6—L 5—1. R. 
Krishnan — Gunthardt 7—8 5—1
• In turul doi al turneului fe
minin de la Brisbane : Potter — 
Steinmetz 6—4 5—3 Shriver —
Na gelsen 5—1. 6—4 Sukova — 
Reynolds 6—2. 3—6. 6—2. Fernan
dez — Smylie 6—2, 7—5 Lundqvist 
— Amiach 7—5. 4—6. 5—3. Fair- 
bank — Jollssaint 1—6. 7—6 6—1. 
Pfaff — Betzner 6—3 5—2. Pa
radis — Karlsson 6—4. 5—4 Va- 
nier — Graf 7—5. 7—6. Rinaldi — 
McNeil 6—3, 7—5. Turnbull — 
Minter 7—5, 6—3. Bunge —
Schropp 6—2. 6—2 • Tn orimul 
tur al turneului de la Buenos 
Aires (masculin) : Toumant —
Vacarezza 6—2 7—5 Freund —
Frana 6—1, 6—7 7—5 Gatti ker —
Fernandez 6—4, 6—0, Bengoechea
— Morea 6—1, 5—1, Miniussl —
Mena 6—3, 6—2.

Neftci — Spartak' Moscova o—2, 
T.s.K.A. — Cernomoreț Odesa 
1—6, Ararat Erevan — Pahtakor 
4—o. Torpedo Moscova — Dinamo 
Kiev 2—2. Kairat Alma Ata — 
S.K.A. Rostov 2—1. In clasament: 
1. Zenit 43 p (32 jocuri) ; 2. 
Spartak 39 (31) ; 3. Dniepr 33 
(32) ; 4. Dinamo Minsk 38 (32); 
5. Torpedo 38 (32).

ȘTIRI, REZULTATE • ȘTIRI, REZULTATE • ȘTIRI, REZULTATE
• In preliminariile C.M. ’86,

zona AfriciL în meci retur de 
calificare la Tunis : Tunisia — 
Benin 4—0 (2—0). Echipa învin
gătoare s-a calificat pentru run
da următoare pentru că a ciști- 
gat și primul joc (2—0).
• în C.E (tineret): Scoția —

Spania 0—2 ......................... “
landa 0—0 1
0—1 (0—0).

R în med amical, la Port of 
Spain : Trinidad Tobago — Me
xic 0—2 (0—0)

C.M.

(0—1) Austria — O- 
Portugalia — Suedia

• Pentru meciul din 21 noiem
brie, din preliminariile C.M., 
dintre Franța și Bulgaria, care 
va avea loc la Paris, selecțio
nerul reprezentativei franceze 
Henri Michel a alcătuit lotul, 
echipei' gazdă, din care nu 
lipsesc cunoscuții internaționali 
Bats (portar). Amoros, Bossis 
(fundași). Platini, Țigana, 
Tusseau, Genghini (mijlocași). 
Bellone, Stopyra (atacanți).

La închiderea ediției

In preliminoriile C.M.

TURCIA - ANGL'A 0-8 1

Ieri, la Istanbul, in grupa a
3-a a preliminariilor C.M. (din 
care face parte șl reprezentativa 
României) echipa Angliei a dis
pus de cea a Turciei cu un scor 
categoric : 8—0 (3—0) 1 1 Golurile 
au fost marcate de Robson (min. 
13, 44 șl 58). Woodcock (mln. 17 
și 61), Barnes (mln. 48 și 53), 
Anderson (min. 87). In fața celor 
40 000 de spectatori, arbitral 
Christov (Cehoslovacia) a condus 
echipele : TURCIA : Yasar — 
Cem, Mujdat, Yusuf, Ismail — 
Kemal. Rasit. Ilyas (Tuncay), 
Keloglu — Erdal. Ridvan. AN
GLIA : Shilton — Butcher, An

derson, Wright, Sansom — Rob
son, Wilkins, Williams (Stevens)
— Withe, Woodcock (Francis), 
Barnes.

Iată celelalte rezultate sosite 
pină la închiderea ediției : 
GR. A 3-a : Irlanda de Nord
— Finlanda 2—1 (1—1)

GR. A 2-a : Portugalia — 
Suedia I—3 (Ia pauză) 
GR. A 5-a : Austria — Olanda 

1—0 (1—0)
GR. A 6-a : Danemarca — 
Irlanda 3—0 (1—0)
GR. A 7-a : Scoția — Spania 
3—X (2—0) ; Țara Galilor — 
Islanda 2—1 (1—0)

Amănunte în ziarul de mîine.
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