
VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ELENE,

CONSTANTIN
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Elene, Constantin Ka
ramanlis, au continuat. marți 
dimineață, la Palatul Consiliu
lui de Stat, schimbul de vederi 
in probleme bilaterale și inter
naționale de interes comun.

Cei doi șefi de stat au sub
liniat, cu satisfacție, bunele re
lații româno-clene și consideră 
că trebuie să se facă lotul pen
tru dezvoltarea raporturilor de 
prietenie, pe diverse planuri, 
dintre România și Grecia, spre 
binele ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii 
între națiuni.

Schimbul de păreri in pro
bleme fundamentale ale vieții 
mondiale actuale a evidențiat 
poziții și concluzii comune, ho- 
tărirea celor două țări de a-și 
uni eforturile in lupta pentru 
pace, dezarmare, pentru depă
șirea situației deosebit de gra- 
ve existente in relațiile inter
naționale, care generează peri
colul declanșării unor noi con
flicte și confruntări militare.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Constantin Karamanlis au 
relevat necesitatea opririi cursu
lui evenimentelor spre conlrun- 
tare și război, realizării unei 
Europe unite, a păcii și Înțe
legerii, dezvoltării prieteniei și 
colaborării dintre țările euro
pene.

în cursul convorbirilor s-a 
arătat, totodată, că România și 
Grecia acordă o deosebită în
semnătate Conferinței de la 
Stockholm consacrată increde- 
rii și dezarmării in Europa.

Evidenfiind necesitatea in
tensificării eforturilor in vede
rea dezvoltării in continuare a 
colaborării și cooperării multi
laterale, ca factor esențial al 
apropierii și intăririi conlucră
rii dintre țările balcanice, cei 
doi președinți au dat o deose
bită apreciere realizării, in ul
timii ani, a unor intilniri și 
reuniuni pe diferite probleme 
ale colaborării economice, pre
cum și activității unor organis
me in domeniul științei, medi- 
cinei și altele. A fost relevată, 
și cu acest prilej, importanța 
sporirii eforturilor in vederea 
transformării Balcanilor într-o 
zonă a colaborării și bunei ve-

Azi, la Craiova, in turul trei al „Cupei U.E.F.A."
antrenor emerit (Continuare în pag. 2-3)

KARAMANLIS
cinătăți, lipsită de arme nu
cleare și de baze militare 
străine.

In timpul convorbirii au fost 
abordate, de asemenea, și alte 
probleme internaționale, îndeo
sebi cele referitoare la soluțio
narea pe cale pașnică, prin ne
gocieri, a conflictelor și pro
blemelor litigioase dintre state.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Constantin Karamanlis au 
apreciat caracterul fructuos al 
convorbirilor, însemnătatea a- 
cestora pentru dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor româ- 
no-elene. A fost reafirmată 
hotărirca Republicii Socialiste 
România și Republicii Elene de 
a-și intensifica cooperarea in 
sfera vieții internaționale, de 
a-și spori contribuția la solu
ționarea constructivă, viabilă, 
in interesul popoarelor, a pro
blemelor majore ale contem
poraneității, a edificării unui 
climat de pace și securitate, de 
încredere, înțelegere și 'argă 
colaborare in Balcani, in Euro
pa, in întreaga lume.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie, de stimă și înțele
gere reciprocă.

★
Marți, președintele Republicii 

Elene. Constantin Karamanlis, 
împreună cu celelalte persoane 
oficiale elene, a vizitai Muzeul 
de istorie al Republicii Socia
liste România.

La plecare, numeroși bucu- 
reșteni au salutat cu căldură 
pe înaltul sol al poporului e- 
len prieten.

★
Președintele Republicii Elene, 

Constantin Karamanlis, a de
pus, marți dimineață, o coroa
nă de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

După depunerea coroanei de 
flori s-a păstrat un moment de 
reculegere.

★
Marți după-amiază, Constan

tin Karamanlis, președintele 
Republicii Elene, a primit, la 
Palatul din Piafa Victoriei, pe 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați in tara noastră, cu 
care s-a întreținut într-o at
mosferă cordială.
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ANGAJARE PLENARĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA 
EXEMPLARĂ A ISTORICELOR HOTĂRÎRI

ALE MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR
RĂSPUNS PRIN FAPTE ÎN PRODUCȚIE

Șl ÎN ARENA SPORTIVĂ
tn zilele desfășurării mare

lui forum al comuniștilor mi 
aflam la București in vederea 
participării la prestigioasa 
competiție internațională dota
tă cu „Trofeul Carpați*. Ajr- 
dar, am avut prilejul să fiu 
aproape de „inima" istoricului 
Congres fi să particip la vi
branta manifestație populari 
care a avut loc in Piața Repu
blicii, ca erpresie vie a satis-

PUTERNIC MOBILIZAȚI 
de Înaltele Îndemnuri

Cu mare satisfacție și nemăr
ginită bucurie am luat cu
noștință de realegerea tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU 
în funcția supremă de secretar 
general al partidului — act de 
voinfă unanimă a întregului 
partid și popor. In conținutul 
magistralului Raport de excep
țională finută științifică, co
munistă, revoluționară, prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al XlII-lea 
Congres al partidului, am re
găsit în egală măsură calde 
aprecieri la adresa eforturilor 
și realizărilor de pînă acum pe 
frontul edificării noii orînduiri 

facției și bucuriei întregului 
popor pentru realegerea tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
in inalta funcție de secretar 
general al partidului, mareie 
om politic care ne-a redat is
toria fi sub conducerea căruia

luliu BICE
campion și recordman mond:al 

(Continuare In pag. 2-3)

socialiste din România, dar și 
înflăcărate îndemnuri mobili
zatoare de a munci cu tot ela
nul, cu toată responsabilitatea 
— fiecare in domeniul lui de 
activitate — pentru transpu
nerea în viafă a sarcinilor de 
mare răspundere ce ne revin 
din grandioasele proiecte de 
dezvoltare a țării.

Noi, antrenorii, tehnicienii 
care pregătim actualii fi viito
rii performeri la caiac-canoe 
nu vom precupeții nici un e- 
fort pentru ca „flotila de 
aur" a țării noastre să strălu
cească și mai departe pe ma
rile piste nautice ale lumii.

Corneliu BÂRSĂNESCU

„VOM MUNCI 
MAI MULT 

Șl MAI BINE" 
întregul activ al mișcării 

sportive din județul Vaslui ifi 
exprimi via satisfacție pentru 
realegerea in funcția supremă 
de secretar general al partidu
lui a tovarășului NICOLAS 
CEAUȘESCU, strălucit militant 
revoluționar și patriot înflăcă
rat, ctitor al României modeme, 
personalitate proeminentă a 
vieții internaționale, care și-a 
dedicat întreaga activitate slu
jirii neabătute a celor mai 
scumpe idealuri de libertate, 
independentă și progres ale 
poporului nostru. Vedem în 
această alegere voința unanimă 
a comuniștilor din patria noas
tră, a intregu'ui popor.

In același timp, ne considerăm 
cu toții angajați să îndeplinim 
cu simț de răspundere, cu fer
mitate muncitorească, hotărâri
le adoptate de Congresul al 
XlII-lea al P.C.R.. care deschid 
o nouă perspectivă, mereu 
mai luminoasă, dezvoltării pa
triei noastre socialiste. In acest 
sens, dorim să contribuim și 
mai mult la transformarea ac-

Călăljă MERCHEA 
președintele C.J.E.F.S. 

Vaslui

UNIVERSITATEA ÎNTÎLNEȘTE PE ZELEZNICEAR SARAJEVO
Partida va i cepe la ora 14 și va fi transmisă la radio și televiziune

CRAIOVA, 27 (prin telefon). 
După performanta realizată in 
turul precedent al competiției 
cînd a eliminat printr-o dublă 
victorie pe Olympiakos Pireu, 
Universitatea își continuă 
cursa în „Cupa U.E.F.A.", avind 
acum, în turul trei, ca adver
sară. o echipă mai puternică, 
reprezentanta unei școli fotba
listice cu veche tradiție și 
recunoscut renume internatio
nal.

Deși nu are o carte de vi
zită care să impresioneze, per

CAMATARU

formanța ei cea mai bună 
fiind calificarea în sferturile 
de finală ale ediției 1971—72 a 
„Cupei U.E.F.A.", Zeleznicear 
Sarajevo — echipa feroviarilor 
din orașul care a găzduit ul
tima ediție a Olimpiadei Albe 
— face parte in prezent din 
plutonul formațiilor fruntașe 
ale campionatului iugoslav, 
ceea ce o recomandă de la 
sine. De altfel si antrenorul 

secund al craiovenilor. Silvia 
Stănescu, care a urmărit pe 
Zeleznicear in două meciuri de 
campionat, la Tuzla și Novi 
Sad. o apreciază ca o echipă 
tehnică, deosebit de combativă, 
cu mulți jucători de valoare, 
dornici de consacrare. Ea are 
un stil de joc ofensiv, chiar și 
cînd evoluează în deplasare, 
beneficiind de jucători cu vi
teză, de contraatac, ca Nichici 
Babtici, Bazdarevici, Balici și 
Scoro, acesta din urmă un 
mijlocaș masiv, pătrunzător 
care se infiltrează adesea sur
prinzător de rapid.

Meciul de miine (n.r. azi) se 
anun'"' așadar, ca deosebit de 
difici.. mai intii prin valoarea

Constantin FIRANESCU

(Continua in pag. 2-3)

TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI DE HANDBAL
9

l$l CONTINUĂ DRUMUL ÎN CUPELE
Azi, la Basel, tragerea la sorți a „sferturilor14

EUROPENE
S-au încheiat duminică par

tidele retur din „optimile" ac
tualei ediții a cupelor europene 
de handbal. Printre echipele 
care-și continuă drumul spre 
cîștigarea trofeelor se află 
și trei formații românești : 
Steaua (m) și Știința Bacău 
(f) •— în ..Cupa campionilor
europeni" și H.C. Minaur Baia 
Mare — în „Cupa I.H.F.". Suc
cesul lor este meritoriu, toate 
trei — dar. mai ales. Steaua

CtRfV

— întilnind parteneri de înal
ță valoare. Astăzi la amiază 
vom afla ce le-au rezervat 
sortii ptlilru „sferturi".

Alte trei reprezentante ale 
noastre (Dinamo București și 
Chimistul Rm. Vilcea — în 
„Cupa cupelor", Rulmentul 
Brașov — în „Cupa I.H.F.") au 
părăsit scena, nereușind să

(Continuare in pag. a 4-a)

DINAMO BUCUREȘTI LA „GRECO-ROMANE * 
Șl STEAUA LA LUPTE LIBERE- 

CAMPIOANE REPUBLICANE PI ECHIPE
După trei zile de întreceri 

dirze. spectaculoase si de ri
dicat nivel tehnic, ieri s-au 
încheiat turneele finale de lup
te greco-romane si libere pe 
echipe. Din cele 24 de formații 
la ambele stiluri au concurat 
în ultima zi a competiției nu
mai finalistele Dcntru locurile 
1—6. Firește, partidele decisive 
au fost — fără excepție — 
aprig disputate. Iată citeva 
amănunte.

La „greco-romane". Dinamo 
București si Steaua s-au cali
ficat în finala pentru locurile 
1—2 după succesele pe linie 
obținute In cadrul celor două 
grupe. Și de această dată. 
Dinamo București. multiplă 
campioană, a repurtat o vic

„Berlingske Maga- 
sin Sport* de luni 
își însoțește cronica 
meciului I.F. Helsin- 
gijr — H.C. Minaur 
Baia Mare cu a- 
ceastă imagine, in 
care Palie Juul Jen
sen încearcă să 
treacă de „barajul* 
Boroș — M. Voinea 
(nr. 9), faultîndu-l 
pe băimărean. Arbi
trii, atenți, au dic
tat „fault in atac*. 

torie clară, deși în formați* 
Steaua interveniseră ..noutăți" 
apreciabile, t ' DUtin La doui 
categorii de greutate — cam
pionul olimpic Vasile Andrei 
(transferat de la Progresul 
București) si Mihai Cișmaș (de 
la Ceahlăul P. Neamț), prezent 
Si el la competiția olimpică de 
la Los Angeles. La prima ca
tegorie. 48 kg. S. Dincă (Di
namo) a încheiat în orima re
priză meciul cu L Gheorghe 
(Steaua) printr-un tus specta
culos (min. 2). Cum era de 
așteptat. C Chirită (52 kg).

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag. 2-3)



ANGAJARE PLENARA PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA La debutul unui nou ciclu olimpic

A ISTORICELOR HOTARIRI ALE MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR PROMISIUNI, CONFIRMĂRI, SURPRIZE EC

LA NIVELUL EXIGENȚELOR ACTUALE! „VOM MUNCI
Am trăit cu toții imensa 

bucurie a realegerii celui mai 
iubit fiu -al poporului nostru, 
tovarășul 
CEAUȘESCU. 
însumat al i 
lor, al întregii noastre națiuni, 
in funcția supremă de secre
tar general al partidului.

Așa cum reiese din docu
mentele de excepționali În
semnătate ale Congresului al 
Xlll-lea al partidului, duci— 
Iul 1986—1990 va pune m deo
sebit accent pe știință ți ce— 
cetare. Forța creativi ri «ova
loare a științei si cercetării ro
mânești va avea ia coatiauarz 
misiunea patriotică si rerola- 
ționară de a se afla cu toaie 
energiile ia primele rânduri, 
conjug:ndu-și eforturile cu 
strădaniile întregului nostru 
popor pentru progres. bunăstare 
și fericire.

In acest context se 
și munca noastră, care va 
bui să cunoască o nouă 
tate. în ce ne privește, ne

NICOLAE 
prin mandatul 

tuturor comunisti-

siderăm deplin angajați in di
recția perfecționării modelu'ui 
privind ciclul de lecții legate 
de inițierea și instnt:*ea ta 
schi și înot, cuprinderea celor 
aproape 5000 de stadewfi și 
studente in șrracticarea actiri- 
tății sportive de masă sub fs- 
semaete JJaciadei*. iwpulsio- 
-sarea acțiunii de selecție s 
nnor elemente pentms rep’e- 
zentat.vele U niversitătii. in- 

deosebi la atletism, baschet. 
scki ri alpinism. valorifica~ea 
unor potențiali campioni ei 
tini. Am «miatit doar dtevz 
dxa reperele muncii noastre, 
căreia vrem sd-i asiguTim an 
ronținui cit met concret, ăfa 
cum o cer viața, imperativele 
ei majore ti mai ales exigen
tele reiețite din lucrările Con- 
g-emlui al XIII-tea.

CtMrf. MfaL

MAI MULT
$

Șl MAI BINE"
(Urmare din pag. 1)

Constontn DiACONESCU 
respoesctxiul coted'ei ce 
educație fizico ți sport o 
U- ve'Vtăt i din B'crcv

RĂSPUNS PRIN FAPTE ÎN PRODUCȚIE

iuserie 
tre- 

cali- 
cot-

trâitătn sssortive intr-un factor 
eficient de educare comunistă 
« tiaeretuM. să ridicăm pe 
■oi trepte calitative sportul de g 
axoă ți de performanță. Ca ju- 
deț tisâr. in plină dezvoltare,
'ct:.czr t p:rm.1 mn: % 

de grija partidului și statului. 
-Vi s-au erect condiții materiale 
■fwrtg. Dispunem de o bază 
snateriaU excelentă pentru 
sport, atât f» orașul de reședir- 
ti «i județului, unde ființează,^ 
prinlre altele, un mare corn- 
pier sportiv ri o ta'ă poiivalen- 
fă. ei: si in a’te așezări urba- 
ne, la Huți. unde a fost inaugu- g 
rnt. chiar 
luerir-.lor 
•«nițtîlor

$1 IN ARENA SPORTIVA

:-i ajunul deschiderii^ 
mznelui fzrum al co- 
romte', i__ __.

3000 de locuri. la
Necrețti. in celelalte Ș 

îndeosebi in scoii f 
eli ă‘i ne ob'igă 
-rg'.ile, pricepe-

un stadon

(Urmare din pag. 1)

făurim noua istorie, socialistă 
Asemenea tuturor fiilor aces

tui strămoșesc pămînt. am cres
cut și m-am af rmat in anii lu
mină inmănunchiați in epoca pe 
care, cu mindrie, o denumim 
„Epoca Ceaușescu". In ceea ce 
mă privește, sînt anii în care 
am urmat Institutul pedagogic 
de matematică din Baia Mare 

apoi, Institutul politehnic 
Cluj-Napoca devenind in

giner constructor. La fel, ase
menea tuturor sportivilor din 
țara noastră, m-am bucurat de 
excelente condiții pentru pre-

gitire și concursuri. Perfecțio- 
nindu-se continuu. popicară ro
mâni s-au aflat permanent, ia 
ultimele două decenii, în frun
tea ierarhiei mondia'e. Erie fi
resc, deci, de a ne face o da
torie de onoare — fără î-.dcîalâ 
exprim si gin dările coechipieri
lor — din a ne angaja ei vom 
răspunde cu noi si însemnate 
fapte Ia locul de munci ți in 
arena întrecerilor sportive mo
bilizatoarelor indemnu~i cu
prinse in magistralul Raport 
prezentat de la înalta tribună 
a Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, părintele iu
bit al tineretului patriei noastre.

eu peste 
Birad si 
localități. 
Toate aceste 
să ne unim 
rea si prsisn 
mult mai mi 
ttviiitii spor

De aceea, ne angajăm să g 
«mărim d.n toate puerle pzn-^ 
tru a îndeplini sarcinile ce 
avem, de a face ca. pe me’.sa- 
gvrile rathriene, educația fizică. 
sportul si turismul să contri- J; 
bate, pri-, m r.a e mpetiție ne- 
ționali JJacizda“. la creșterea
unor ge-erațit ză .ătoase, multi- 
lateral dezvoltate, totodată, ca 
sportul de performanță, ai cărui 
muffuri au ți înflorit, să mar- 
chete o creștere continuă. la 
nivelul înaltelor exigențe ale 
vremurilor noastre socialiste, g

Campionatele naționale 
scrimă ale juniorilor mari 
încheiat anul 
1984, deschizînd. 
fiî5 — ce se cere completată 
cu rezultate de Drestigiu — în 
perespectiva noului ciclu olim
pic. Pentru că recenta ediție 
a campionatelor, de Ia Craio
va. a însemnat o reală trecere 
în revistă a principalilor can
didați pentru „mondialele" de 
tineret (aprilie. Olanda), unii 
dintre aceștia țintind si selec
ționarea în loturile reprezenta
tive. al căror obiectiv proxim 
ii constituie Campionatele mon
diale de seniori (iulie. Spania). 
Ce confirmări, ce surprize (cu 
plus sau minus) au apărut, ce 
nume noi s-au impus cu acest 
prilej ?

Printre cele ont finaliste ale 
probei individuale feminine de 
floretă, doar una singură — 
Iudith Gyurkan (C.S.M. Cluî- 
Napoca). nu figura în vreun 
lot reprezentativ. Si aceasta nu 
pentru că talentul si valoarea 
fostei eleve sătmărene a an
trenorului St. Haukler nu o 
puteau impune atenției forului 
de resort (a si aiuns în semi
finale). ci pentru 
studentă cluieană 
disponibilă multe 
starea de sănătate 
deplin restabilită si îi va per- 
m:tc un efort intens, o deplină 
solicitare, selecționerii vor 
trebui s-o aibă in atenție. în 
asaltul pentru titlul de cam
pioană. două speranțe ale lotu
lui olimpic. Monica Veber (18 
ani, C.S. Satu Mare) și Reka 
Lazăr (17 ani. Tractorul Bra
sov). reeditind _____ _  ” .
balcanică, mai marea experien
ță a sătmărencei spunîndu-sl 
(deocamdată î) cuvîntul. Ambe
le. aflate in plin proces de 
maturizare, au sanse reale pen
tru o clasare prestigioasă la 
mondialele de tineret, chiar

de 
au 

competițional 
însă, o nouă

că actuala 
a fost in- 
luni. Cind 
îi va fi pe

recenta finală

In Intllnirea internațională
de gimnastică juniori

C.S.Ș. Nr. 7 DINĂMO BUCUREȘTI

ÎNVINGĂTOARE MERITUOASĂ
La sala din parcul sportiv 

Dinamo din Capitală, în exce
lenta organizare a Clubului 
sportiv școlar nr. 7 Dinamo 
București, a avut loc întîlni
rea internațională de gimnasti
că dintre echipele de juniori 
ale Clubului sportiv școlar nr. 
7 Dinamo și Dinamo Berlin, 
întrecerea s-a desfășurat timp 
de două zile, prima fiind re
zervată concursului pe echipe 
și individual compus, iar cea 
de a doua finalelor pe aparate.

Confruntarea a fost marcată 
de dispute echilibrate, în care 
am putut urmări execuții si
gure și de un bun nivel teh
nic și spectacular, punctate de 
arbitri cu note ridicate. Aces
te întîlniri, cu caracter de ve
rificare, susținute în compania 
unor echipe de peste hotare, 
atestă interesul Clubului spor
tiv școlar nr. 
București de a 
naști de valoare, 
reînnoade frumoasele 
mante interne și internaționale 
ale clubului bucurestean.

REZULTATE TEHNICE: 
echipe : 1. C.S.Ș. nr. 7 284,95 
p, 2. Dinamo Berlin 277,60 p ț 
individual : 1. Marius Gherman 

Wecker 
p, 3. 
p ; fî-
1. An-
2. Ma-

7. Dinamo 
forma gim- 
capabili să 

perfor-

67,70 p, 2. Andreas 
(Dinamo Berlin) 57.55 
Petrică Pătăluță 57,15 
nale pe aparate, sol : 
dreas Wecker 19,15 p. 
rius Gherman 19,05 p, 3. Marian 
Teodorescu 18,80 p ; sărituri : 
1—2. Gherman. Wecker 19,125 
p, 3. Nicolae Bejenaru

Pătăluță, Rode 
>, 3. Gherman 

1. Florin 
2—3. Pătă-

1—2.
19,93

p ; cal
Thorsten 19,35 p,
19,30 p ; ‘
Gheorghe 19,20 p. ____
luță, Wecker 19,10 p ; parale
le : 1. Pătăluță 19,50 p, 2—3.
Gherman, Wecker 19,25 p ; 
bară : 1—2. Gherman, Wecker
19,60 p, 3. Teodorescu.

inele

Marian NEGOfȚA

1974 a FacultățiiPromoția 1974 a Facultății 
de Educație Fizică București 
organizează întâlnirea de tt 
ani în ziua de 15 decembrie 
MM, orele 14 la sediul. I.E.F.S. 
Confirmați participarea la te
lefon 86.94.95 sau 1.33.44 Rm. 
Vîlcea.
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vor inlilni concil
ia limita supe-

„ÎN GIMNASTICĂ, MĂIESTRIA SE ATINGE
NUMAI CU FOARTE MULTĂ MUNCĂ..."

Emilia Eberle, între o strălucită carieră sportivă

și responsabilitatea profesiei de anlrenoare

Timp de mai bine de 5 ani, 
numele Emiliei Eberle a stră
lucit puternic in gimnastica 
europeană și mondială. Prima 
campioană de junioare a Eu
ropei (Milano, 1978), ea își 
adaugă apoi in palmares titlul 
de vicecampioană absolută de 
senioare a 
medalii de argint pe aparate 
(Copenhaga, 
titlul de campioană 
la sol și cu echipa 
Worth, 1979), două medalii de 
argint la J.O. de la Moscova, 
două medalii de aur și una de 
argint la Jocurile Mondiale 
Universitare din 1981 și două 
medalii de argint la Universia
da din 1983.

In anul 
a renunțat 
petițională, 
fesiunii de 
atrage foarte mult. In această 
postură, am intilnit-o zilele 
trecute in orașul său natal, 
Arad. Emilia Eberle urmărea 
finalele campionatelor națio
nale de junioare, înconjurată 
de un grup de zece fetițe, din
tre cele aproape 30 cu care lu
crează de citeva luni și cărora 
se străduiește 
că pașii spre 
nastică. în 
nouă, Emilia 
îndoială, ceira 
nastica noastră și sintem siguri 
că, asemenea Luciei Chiriță, 
Rodicăi Apăteanu, Elenei 
Ceampelea și altor foste per
formere, ea va putea desco
peri și desăvârși noi talente ale 
gimnasticii noastre feminine. 
Cu nostalgia marilor eveni
mente sportive trăite in are
na fierbinte, dar cu încredere 
deplină în succesele ei viitoa
re ca antrenoare. Emilia Eberle 
nu pare 
tribuțiile 
acum.

Europei și două

1979), cucerește 
mondială 

(Fort

1983, Emilia Eberle 
la activitatea com- 
dedicindu-se pro- 
antrenoare, care o

să le călăuzeas- 
inițierea în gim- 
această misiune 

va avea, fără 
de spus in gim-

deloc stingherită in a- 
noi pe care le are

început să mă pregă-— Am . . __
țese pentru profesia de antre
noare încă din 1932, ne spune

Emilia, o dată cu primele par
ticipări la cursul de speciali
tate din cadrul I.E.F.S. După 
mai bine de doi ani, am sus
ținut recent ultimele examene 
de finalizare a acestui 
devenind, cum se spune, 
trenoare cu diplomă, 
vitate care-mi place, 
de aproape un an 
multe de învățat, la 
la Silvia și Mihai 
care m-au sfătuit 
arătat mereu cum trebuie re
zolvate practic unele din pro
blemele antrenoratului.

curs, 
an- 

E o acti- 
iar timp 
am avut 
Arad, de 
Breștean, 

și mi-au

— Cum te descurci acum, 
Emilia, cind ești, cum se zice, 
„pe propriile picioare", cind ai 
responsabilități concrete, pre
cise pe linia instruirii 7

— Mi se pare important fap
tul că știu ce am de făcut și 
cum trebuie șă procedez. Am 
colindat prin multe grădinițe 
din oraș, am testat un mare 
număr de fetițe, pentru a-mi 
alcătui grupele de lucru. Abia 
am început activitatea și, zil
nic, noi și noi candidate vin 
Ia sală și-și exprimă dorința 
de a face gimnastică. Poate că 
și succesele mele din trecut le 
atrag spre sala de sport și, la 
urma urmei, nu văd nimic rău 
în asta. Mă descurc bine și cu... 
Caietul antrenorului, în care 
notez totul cu o meticulozitate 
și rigoare de care nu mă cre
deam capabilă.

— Ești 
Cum le faci 
gimnastica 
pasiune ?

severă cu fetițele... 
să îndrăgească 

și să o practice cu

— N-aș 
cum sînt. 
pare 
ră, i. _ 
să le fac să înțeleagă de la 
început ceea ce este ușor și 
ceea ce este greu în gimnastică. 
Eu am convingerea că trebuie 
să fiu corectă cu fetițele și Ie 
spun că nu este deloc ușor să

putea spune exact 
în orice caz, mi se 

• necesar să fiu și seve- 
și prietenoasă cu fetițele,

ajungi campioană. Măiestria 
se atinge cu multă, foarte mul
tă muncă și fiecare gimnastă 
trebuie să știe acest lucru de 
la primii pași în sala de sport. 
Numai așa sita selecției va 
cerne cu eficiență și vor ră- 
mîne în pregătire numai fetițe 
dispuse să accepte nu numai 
satisfacțiile, ci și 
impuse viitorilor 
Cred că procedînd astfel vom 
putea avea peste cițiva ani o 
nouă generație de gimnaste 
talentate, excelent pregătite, 
care să poarte mai departe re- 
numele școlii românești de 

gimnastică. în ce mă privește, 
sînt hotărităca succesele și ex
periența mea să le pun la te
melia viitoarelor performanțe 
ale gimnasticii românești.

Constantin MACOVEi

dacă acolo 
rente aflate 
rioară de virstă (20 ani). Șta
feta Elisabetei Guzganu trebuie 
preluată din mers.

Pentru prima dată în ultimii 
ani, tinerii floretisti au cules 
cuvinte de laudă de la spe
cialiști, datorită — după cum 
ne-au spus aceștia — manierei 
convingătoare în care și-au 
apărat șansele, atît în întrece
rea individuală, cit si în cea 
pe echipe, argumentelor teh
nice cu care Analiștii și-au sus
ținut asalturile. Din cei 14 flo- 
retiști care alcătuiesc acum lo
tul de perspectivă. 11 sînt ju
niori, și toți aceștia s-au clasat 
printre primii 12 trăgători ai 
competiției republicane de la 
Craiova. Finala individuală de 
8 a prefigurat prin componen
ță (4 floretiști de la C.S. S. Ma
re. 3 de la C.T.A. Steaua) me
ciul decisiv, palpitant dintre 
cele două protagoniste în proba 
pe echipe (decis in extremis in 
favoarea echipei din Satu Ma
re). în care revelația probei 
individuale. C. Ităduțu. nu a 
obținut vreo victorie... Tinere- 
'țe ? Petru Kuki, antrenor al 
lotului reprezentativ, consideră 
că A. File, campionul floretiș- 
tilor (19 ani. C.S.S.M.). P. Ducu 
(17 -mi. C.T.A.S.) si A. Borșodi 
(18 ani. C.S.S.M) sînt în pro
gres. Progres pe care-1 dorim 
afirmat în special pe planșele 
internaționale, acolo unde flo- 
retiștii 
marcat 
zență 
Zvîncu 
care arată că dacă se caută Si 
se muncește, mugurii perfor
manței apar si acolo unde, pină 
nu demult, se importau valori 
crescute în alte locuri...

Elevii dinamo.isti ai antre
norului M. Luputiu au dominat 
sabia, chiar dacă Gh. Leca (18 
ani. provenit de la C.S.S. 1 
Buc.) a pierdut finala cu mai 
experimentatul M. Florea (19 
ani. C.S.Ș. Slobozia). Palidă 
comportare a centrului brașo
vean de tineret Tractorul (pi
votul centrului de pregătire a 
tinerilor candidați olimpici), 
prezent cu doi sabreri în fi
nală. ca si C.S.Ș. Unirea Iași.

Cu M. Pcteușin. D. Ilor.dar 
și R. Mitrăchioiu (care au fă
cut adeseori parte din lotul 
reprezentativ de juniori) 
formație, spadasinii C.S.Ș. 
limpia Craiova, evoluînd 
acasă, au considerat că între
cerea va fi pentru ei o simplă 
formalitate. Și iată că primii 
doi nu s-au putut califica nici 
măcar printre cei 8 finalisti 
probei individuale, iar cel 
al
I.
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noștri nu s-au mai re- 
cam de mult. O pre- 

inedită in finale : V.
(C.S.Ș. Constanta),

in 
O- 
Si

ai 
de 
de 
la

sacrificiile 
performeri.

treilea a fost eliminat 
Stanciu (C.T.A.S.) care, 
ani. a cîștigat titlul de cam

pion. De altfel. C.T.A.S.. a do
minat această finală. în asaltul 
pentru locurile 1—2 evoluind 
Si un alt reprezentant al său. 
M. Filipescu (16 ani). Elevii 
antrenorului craioveun D. Po
pescu s-au revanșat însă net. 
la echipe, cînd si-au învins ri
valii bucureșteni (pregătiți de 
AI. Istrate) cu categoricul scor 
de 9—1. Proverbiala inconstantă 
a spadasinilor se confirmă (din 
păcate !) si la nivelul junio
rilor...

Pou! SLAVESCU

Cele 12 
minine de 
tul astăzi 
campionatu 
suită de ci 
pe valorici 
fost stabili 
10 etape 
în serii. I 
valorică su 
6) au obți 
nani o Buci 
Farul Con 
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pină la crd 
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tru a-și va 
fensiv. Tar| 
puțin douăl 
Rapid Buca 
acest firnel 
cel eu Dini 
cu acest nl 
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lui, ultimaI 
6 minute !.] 
s-au preval 
gulamenio.il 
testațîe în I 
tul a rămas 
arbitraj, f] 
au onorat I 
primele vil

foarte 
care 

zile fi

ECHIPELE CAMPIOANE REPUBLICANE L
(Urmare din pag. 1)

n-a putut să reziste asalturilor 
in serie ale Iui M. Cișmas ș! 
in min. 5,27 punctajul ajun
sese de 12—0 în favoarea 
stelistului care a cîștigat astfel 
prin superioritate de puncte. 
Deci 1—1. La următoarea ca
tegorie. 57 kg. N. Zamfir l-a 
dominat încă din start pe N. 
Nițoiu, finalizînd o frumoasă 
centurare laterală în prima re
priză și alte procedee tehnice 
în rundul secund. în timp ce 
adversarul său a punctat o sin
gură dată. Zamfir a obținut 
astfel o victorie netă la punc
te : 8—2. Cu acest succes. Di
namo a luat conducerea (2—1), 
mărindu-si avantajul de la un 
meci la altul : Gh. Savu . (62 
kg) b.p. 8—3 G. Surugiu. I. 
Mavlea (63 kg) b.p. 6—3 A. Pă- 
trașcu, Șt. Rusu (74 kg) cîști- 
gă prin neprezentarea Iul Șt.

Negrișan (accidentat) Gh. 
Glonț (82 kg) b.n. 4—0 C. Ta- 
Ioeseu. S. Herțca (90 kg) b.p. 
3—0 M. Constantincscu, I. Sa
vin (-03 kg) b.p. 3—1 I. Stig- 
nei ‘ ‘ ....
b.p. 
fost _________
V. Andrei. Rezultat 
nentru Dinamo. Așadar. Dina
mo București a cucerit titlu] de 
campioană republicană si la 
ediția din acest an. Pentru 
locurile 3—4: L.C. Dacia Pitești

— Metalul Rădăuți 6—4. pentru 
locurile 5—6 : Aluminiu Slatina
— Farul Constanta 7—3.

La lupte libere, finala „mare" 
dintre Steaua si Dinamo Bra
șov a fost extrem de disputa
tă, mai ales la categoriile mici, 
unde brașovenii si-au încercat 
șansele cu mai mult succes, 
întâlnirea a început de la 
categoria 52 kg (la „48 kg“ 
brașoveanul D. Bozbici era ac
cidentat) cu o mare surpriză:

și I. Grigoras (+100 kg)
5—5 (ultimele 
realizate de

du nete au 
dinamovist) 
final : 9—1

N. Hincu 
nrezentativ 
'juniorul bl 
pune» 0 
tate : Ca’, 
b.p. 9—7
A. Șuteu I 
Străjerii, fi 
abandon 1 
— C. Tăni 
I. Akacsos 
eu p.t. (rJ 
90 kg — « 

. tate punct!
100 kg — 
A. Panait, 
cașu b.p. 7 
tat final : 
care cuced 
pioană pe

Pentru 1 
București j 
stanta 8—2 
le 5—6 : I 
Centrul a 
Jiu 7—3.

gulamenio.il


start In primele turnee feminine de volei

3RU IN PLUTONUL FRUNTAȘ
•e „A" fe- 
■ lua star- 
a doua a 
prevede o 

ee pe gru- 
grupe au 
I. de cele 
(tur-retur) 
în grupa 

locurile 1— 
națiile Di- 
I.U. Galați, 
îimia Rm.
Craiova si 

i. Celelalte 
Libertatea 
București, 

iști. Chim- 
1 București 
Caransebeș 
pentru su
ia divizie, 
a masivă a 
e în acest

Desigur, primul turneu al 
echipelor fruntașe, găzduit Je 
Sala sporturilor din Bacău, de 
astăzi pină duminică, reține în 
mod deosebit atenția, dată fiind 
valoarea actuală destul de a- 
propiată a celor 6 participante, 
în rîndul cărora nu mai exis
tă. ca altădată, sau ca în cam
pionatul masculin, o lideră au
toritară. deși campioana „en 
titre” pornește cu atu-ul ex
perienței superioare a unor 
foste si actuale sportive de 
lot. Totuși, publicul băcăuan, 
mare amator si bun cunoscător 
al acestui sport va avea zi de 
zi de urmărit un program in
teresant prin echilibrul preg
nant al partidelor. Zilnic, pro
gramul va inceoe la ora 15.30 
(cu excepția ultimei etape, care 
va începe, duminică, la ora 
9,30). Au fost desemnați să 
oficieze arbitrii L Niculeseu.

I. Covaci, 
(toți din 
(Brasov) 
mișoara).

A. Dinicu. D. Rotaru
București). V. Arhire
Si C. Păduraru (Tl-

turneu al grupei aPrimul 
doua valorice va fi găzduit de 
sala Rapid, in aceeași perioadă 
si de la aceleași ore. Vor ofi
cia. între alții. M. Nieolau. R- 
Farmuș. V. Dumitru. N, 
leseanu, D. Rădulescu. 
meanu (toti din București). 
Deleea (Galati) 
(Brașov) și N.

Gă- 
I. Ar- 

D. 
M. Vlădescu 

Ionescu.

DE AZI Ba-PROGRAMUL 
cău (locurile 1—6) : Universi
tatea — Chimia. Farul — Ști
ința, CLS.U. — Dinamo ; — 
rești (locurile 7—12) : 
Explormin — Chimpex, C-S.M. 
Libertatea — Calculatorul, Fla
căra Roșie — Rapid.

Bueu-
C.S.S.

faza a doua a campionatului de polo

IȘUL Șl RAPID ANUNȚĂ 0 DISPUTĂ PALPITANTĂ

a și Kiss — revelațiile derbyului
isa piscină 
ute, s-a în- 

campiona- 
iistă semnu 
țoala ed.țic 
iubitori ai 

înverșu n;Ha 
îununei cu 
șui se află 
te (32), iar 

Mdjnpe în 
Mpuncte 

de cel 
relor. Și 

echipă al-

plină 
ii un 

la 
acest 
lor a 
>uncte 
mul 
ioana 
ști. •

pionat. • Timișoreanul Făxcuță 
este autorul
12 goluri, 
juniori.

în

cu

unui nou record : 
meciul cu Lotul de

Adrian VASILIU

turneul de la Arad 
prima fază a cam- 

seria

O dată 
s-a încheiat 
pionatuiui Diviziei „A" __
I la po’.o. Primele șase echipe din 
clasamentul stabilit după cele pa
tru turnee disputate pir.A acum 
vor lua parte la întrecerile gru
pei A : turul I la Oradea (6—19 
februarie), turul n la București

faza ICLASAMENT U L. după
1. DINAMO 18 16 0 2 231-132 32
3. Crișul M 16 9 2 222-129 32
3. Rapid Buc. 19 14 2 2 186-197 38
4. Steaua 18 11 1 6 164-133 23
5. Progresul N 8 2 8 151-134 18
6. V-ța Cj-N. 18 7 2 9 126-141 16
7. H. Timiș. 18 4 4 18 152-202 12
t. CSU Constr. ie 1 5 12 192-157 7
9. Lot juniori 18 1 2 16 121-226 4

19. R. Arad • 18 2 2 M 115-268 3
• Penalizată cu 3 puncte.

IF. C. ARGEȘ
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

ARBITRII
16-IMILOR „CUPEI",

5
Stadionul .1 Mai" din Pitești 

va fi astăzi din nou gazda unei 
partide internaționale oficiale. 
Față în față se vor afla echi
pele F.C. Argeș șă Beroe Stars 
Zagora, care iși vor disputa 
partida retur din cadrul actua
lei ediții a „Cupei Balcanice”. 
Această tradițională competiție 
se desfășoară acum după o for
mulă nouă, în două grupe, sis
tem eliminatoriu, după meciuri 
tur-retur. In toamnă, in partida 
tur. jucătorii bulgari au ciștigat 
cu 4—1, astfel că pentru a se 
califica in faza următoare, e- 
chipa piteșteană trebuie să ob
țină victoria cu 3—0 sau la o 
diferență de minimum patru 
goluri- După etapa de dumini
că din
Nieolae 
Cîrstea au alcătuit un program

BEROE STARA ZAGORA
special de pregătire, accentul 
fiind pus pe faza ofensivă. Toți 
componenții lotului sînt apți de 
joc. Formația probabilă î 
Cristian — Voicu, FI. Ma
rin, Stancu, Tănase — Iovănes- 
eu, Badea, Moiceanu 
Ignat, Nica.

Delegația echipei 
sosit ieri la prînz, la 
cursul 
bulgari efectuind un ușor an
trenament de menținere și aco
modare. In etapa a 12-a a cam
pionatului bulgar, formația Be- 
roe a ciștigat cu 2—0 meciul 
cu Dunav Ruse.

— Jurcă,

Beroe a 
Pitești, în 

după-amiezii jucătorii

campionat, antrenorii 
Dobrin și Constantin

Partida de astăzi va începe la 
ora 12 și va fi arbitrată la cen
tru de Ilyas Ayan (Turcia), a- 
jutat la linie de Dan Petrescu 
și Gheorghe Constantin.

UNIVERSITATEA ZELEZNICEAR
(Urmare din pag. Z)

nos- 
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abandon 
3. Mărăs- 
Jh. Mițu, 
superiori- 

Serdean. 
b.p. 12—7

V. Puș- 
to. Rezul
ți Steaua, 
de ram-

: Vulcan 
sica Con- 
■u locuri- 
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Intre două etape ultimele din sezon - Ia rugby
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SELECTIOMBILILOR I
Etapa de duminică, penultima a 

turului, a avut darul să mai des
crețească frunțile iubitorilor rug- 
byului : partidele au fost, in ge
neral, spectaculoase, cu destule 
faze pe liniile de treisferturi, șl, 
ceea ce interesează înainte de 
toate, cei mai mulți dintre se- 
lecționabill au marcat un anume 
reviriment, dătător de speranțe în 
perspectiva apropiatelor confrun
tări Internaționale. Dlnamovlștll 
s-au arătat preocupați de jocul 
deschis, mareînd cinci eseuri u- 
nul adversar Incomod, C.S.M. Si
biu. Și mai substanțiale au fost 
realizările Stelei (șapte încercări), 
din rîndurile campionilor deta- 
șindu-se, alături de cîțiva blnecu- 
noscuți internaționali, mereu har
nicul C. Florea — un jucător care 
și-a ciștigat, după părerea noas
tră șl ’■ ....
CUl in iviui icp; siCTiwu v —, ui 
vreme ce Vărzaru și-a etalat, în 
sfirșit, ------- ----- *
putea 
Constantin, omonimul valorosului 
„prinzător" de la Steaua. Vești 
bune și de la Baia Mare, unde 
știința CEMIN și Farul au evo
luat cu aplomb și dăruire, nota
bilă victoria grivlțenilor la Birlad, 
întru totul remarcabil mai ales 
prin proporții (19—0 !), succesul 
buzofenilor la Cluj-Napoca, în 
seria a doua, antrenorul emerit 
P. Costnănescu (se simte din 
plin prioeperea acestui valoros 
tehnician în jocul echipei Rapid 
Chimia !) evidențiind. Intre al
tele, convingă.oarea comportare 
a selecționabiljlul centru Cap- 
mare.

Este de dorit ca și ultima eta
pă din acest sezon să ofere mo
tive de satisfacție, programul 
fiind deosebit de atractiv : Steaua 
joacă la Constanța cu Fanil, Di
namo intilnește pe R.C. Grivița 
Roșie, în timp ce la Buzău se 

deplasează, pentru derbyul seriei 
secunde, C.S.M. Suceava...

I
I
I

a multor cunoscători, lo- 
lotul reprezentativ —, în

realele sale calități. Ar 
fi urmărit și ieșeanul L.

Divizia „A“ de baschet (i)

ÎN CAPITALA,
PENULTIMUL TURNEU 

CU 12 ECHIPE
întrecerea echipelor feminine 

de basenet pentru departajarea In 
grupele valorice 1—6 și 7—11 ale 
Diviziei ,,A" se apropie de fifîr- 
șit. Penultimul turneu are Joe 
săptămîna aceasta, in sala Flo- 
reasca. iar ultimul este progra
mat săptămîna viitoare, la Cluj- 
Napoca. Turneul bucureștean se 
va desfășura vineri, slmbătâ și 
duminicâ, iar printre cele mal 
importante meciuri programate 
în cele trei zile se află : Univer
sitatea Cluj-Napoca — Crișul Ora
dea (vineri), Olimpia București 
— Politehnica București (sîmbă- 
tă), Universitatea Cluj-Napoca — 
Voința București și Olimpia 
București — Progresul București 
(duminică).

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Farul
4. CJS.M. Sibiu
5.
6.
7.
8.
9.

10.

CLASAMENTE
Seria I 

8
8 
8
8
8
8
8 
8 
8
8

șt. Baia Mare 
Poli. Iași
Șt. Petroșani 
Grivița Roșie 

Bârlad 
Arad 
n-a 
S-va 

Ch. Bz.

Rulm.
Gloria

Seria a
1. C.S.M.
2. Rapid

Milcovul Focș.
Polit. Timiș. 
„U“ Cluj-Nap. 
Ol. Mș. Gr. 
Sportul stud.

7
7
5
5
4
4
4
3
1
0

ÎNTRE CEREA

0 
1 
2
4
4
5
5
5
7

70
61
56

275- 
163- 
163-

97-161
26- S3
90-164
87-100
58- 81
51-147
67-144

24
22
20
16
16
14
14
14
10
10

I
I
I

echipei iugoslave, prin capaci
tatea ei de a da o replică dirză 
reprezentantei fotbalului 
tru. dar și din motivul 
Universitatea Craiova nu
putea nici de această dată — 
așa cum s-a întâmplat și îna
intea partidelor cu Betis Se
villa și Olympîakos Pireu — 
să alinieze cel mai bun „11” 
al său. Dună cum am mai 
anunțat. Irimescu este suspen
dat pentru cartonașul galben 
primit in partida de Ia Atena, 
iar Negrii! și Ți clean n sint 
indisponibili. Probleme au apă
rut in ultimele zile și cu Ad. 
Popescu și Bicu, care suferă 
de furunculoză, dar in a că
ror recuperare se speră. to
tuși. pină la ora jocului, prin
tr-un tratament intensiv. In 
această situație, antrenorii cra- 
ioveni preconizează pentru me
ciul cu Zeleznicear următorul 
„11“ probabil : Lung — Ad.

Tilihoi, 
— Bicu 
Mănăilă 

Cîrțu.
încheiat

probabil : Lung ■ 
Popescu (Sorohan), 
Ștefănescu, Ungureanu 
(Cioroianu), Beldeanu, 
— Geolgău, Cămătaru,

Craiovenii și-au 
marți pregătirile Drintr-un nou 
antrenament efectuat în cursul 
dimineții, urmat după-amiază 
de încă o vizionare a jocului 
susținut de Zeleznicear la Novi 
Sad. în cadrul campionatului 
iugoslav.

Confruntat cu problemele de 
efectiv ivite, antrenorul Mircea 
Rădulescu privește, totuși, cu 
încredere meciul cu Zelezni-

Unirea Dinamo Focșani — 
Sportul studențesc : A. Porum- 
boiu (Vaslui)

Minerul Oravița — Politehnica 
tașl : V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin)

Nitramonla Făgăraș — Corvinul 
Hunedoara : C. Teodorescu (Bu
zău)

Viitorul Drăgășani — S.C. Ba
cău : Al. Mustățea (Pitești).

Steaua C.F R. Cluj-Napoca — 
Steaua București : I. Tărcan (Re
ghin)

A.S. Miziil — F.C. Olt : G. Io- 
nescu (București)

Șurianul ’ 
rești : Gr.

Ceahlăul 
Mare : C.

Dinamo ____  ______
Gloria Buzău : FI. Popescu (Plo
iești)

Sportul muncitoresc Caracal — 
Rapid București : N. Dineșcu 
(Rm. Vîlcea).

C.I.L. Mecanica Sighet — F.C. 
Bihor : M. Salomir (Cluj-Napoca)

Dunărea C.S.U. Galați — A.S.A. 
Tg. Mureș : Șt. Rotărescu "

Cimentul ........
Brașov : 
rești)

Chimia
I. Velea 
Tg. Jiu).

Meciurile C.S. Tîrgoviște — U- 
niversitatea Craiova și F.C. Argeș 
— politehnica Timișoara au fost 
aminate.

Toate partidele vor începe la 
ora 13.

Sebeș — Dinamo Bucu- 
Macavei (Deva)
P. Neamț — F.C. Baia 
Gheorghe (Suceava) 
Victoria București —

Medgidia —
M. Stoenescu

(Iași) 
F.C.M. 
(Bucu-

Jiul :Rm. Vîlcea
(Craiova). (Se dispută la

SI Al ETAPEI A 15-a»

A DIVIZIEI A“

deci: anunțaseră, dar nu 
renunțat la antrenamentul 
acomodare cu terenul de 
pe care l-au efectuat a- 

pe întuneric. Reținut

cear. El încearcă să-si aducă 
echipa într-o stare de soirit 
foarte bună, ceea ce este de 
mare importanță intr-un ase
menea med. Implicit, antreno
rul craiovean speră ca înlo
cuitorii titularilor absenți șă 
se ridice în joc la înălțimea 
așteptărilor, astfel Ca Întreaga 
echipă să dea un randament 
bun si să obțină un rezultat 
care să-i ușureze misiunea tn 
partida retur, de la Sarajevo.

In ceea ce-i privește pe oas
peții iugoslavi aceștia au sosit 
marți la Craiova mult mai tir- 
ziu 
au 
de 
ioc.
proape 
In declarații, antrenorul Ivic 
Osim, fost international, ne-a 
spus că apreciază foarte mult 
echipa craioveană De care a 
văzut-o judnd. si despre care 
s-a informat în amănunt, si că 
este convins de dificultatea me
ciului de la Craiova, pe care 
îl oonsideră în mare măsură 
decisiv în privința calificării. 
El a anunțat că va trimite în 
teren următoarea formație pro
babilă : Serba — Berian. Sa- 
badanovici. Comsici. Balici — 
Bazdarevici, Ciurici, Scoro. Ci- 
lici

Partida, care 
ora 14. 
brigadă 
vîndu-1 
Franco
U.E.F.A. 
bulgarul

Nichici, Bahtici.
va începe la 

va fi condusă de o 
de arbitri 
la centru
Martinez.
la acest
Nedialko

F.C. Baia Mare — F.C. Argeș : 
Teodorescu — N. Georgescu 

(ambii din Buzău) și Fi. _ 
pescu (Ploiești).

Politehnica Timișoara — 
mo București : R. Petrescu 
Cadar (ambii din Brașov) 
Curt (Medgidia).

Jiul — Politehnica Iași : AL 
Mustățea (Pitești) — R. Nicoară 
(Tulcea) șl R. Matei (București).

F.C. Bihor — Steaua : V. An- 
tohi (Iași) — Fr. Keresteș (Tg. 
Mureș) și A. Gheorghe (P. 
Neamț).

Chimia Rm. Vîlcea — Corvinul: 
M. Salomir (Ciuj-Napoca) — D. 
Pura (Dej) și V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin).

F.C.M. Brașov — Universitatea 
Craiova : I. Igna — D. Buciumau 
și P. Pătruț (toți din Timișoara).

Rapid — S.C. Bacău : M. Neșu 
— I. Medveș (ambii din Oradea) 
și Gr. Macavei (Deva).

A.S.A. Tg. Mureș — Gloria Bu
zău : I. Crăciunescu — N. Di- 
nescu și A. Mițaru (toți din Rm. 
Vîlcea).

Sportul studențesc — F.C. Olt t 
O. Ștreng (Oradea) — I. Gher- 
ghell (Baia Mare) și M. Axente 
(Arad).

A.

Po-
Dina- 
— P. 
și V.

snanioli. a- 
pe Angel 
Observator 

meci va fi 
Donski.

• DE LA F.R.F. Vineri, de 
la ora 14, la sediul F.R.F., va 
avea loc ședința Biroului fede
ral.

Note • Note • Note • Note • Note • Note • Note • Note ® Nc*e

I142- 33
102- 50
86- 77
90- 71

128- 98
91- 60
80- 80
73- 95
54-233
31- 80

22 
22 
18 
18 
16 
16 
16 
14 
10 

8 
_ ______ PENTRU

CUCERIREA „TROFEULUI SPOR
TUL", Floriei Murariu a luat din 
nou avans — 9 eseuri. 11 urmează 
Ad. Plloțschi (Farul) 8, Gh. Flo
rea (Farul) 5, C. Florea. T. Co- 
man (Steaua), M. Aldea (Dina
mo) 4, V. David, L. Codoi, M. 
Toader (Steaua), E. Stoica, M. 
Zafiescu (Dinamo), Amariei, Co- 
circă (C.S.M. Sibiu) 3 etc. în în
trecerea pe echipe : Steaua 40 e- 
seuri, Farul 24, Dinamo 19. C.SJd. 
Sibiu 12. Politehnica Iași 7, Rul
mentul Birlad șl Știința petroșani 
6, Gloria P.T.T. Arad 4, Știința 
CEMIN Baia Mare J, R.C. Grivița 
Roșie 2. (G. R.).

3.
4.
5.
6.
7. _
8. TC Ind. Midia
9. Gloria Buc.

10. Metalurg. C.
• IN ‘

0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

1 
1
3
3
4
4
4
5
7
8

I
I
I
I
I
I
I

EXEMPLUL CĂPITANULUI ISPIR
După plecarea lui Bolonl la 

Steaua, au fost destui cei ten
tat! să anticipeze că A.S.A. Tg. 
Mureș ar fi una din candidatele 
la retrogradare. Intr-adevăr, 
contribuția apreciatului interna
tional mureșean la menținerea 
echipei sale de club pe scena 
primei divizii a fost unanim re
cunoscută și apreciată ca foarte 
importantă. Iar rostul acestor 
rânduri nu este nicidecum acela 
de a diminua din meritele celui 
care atâția ani a fost simbolul 
șl sufletul echipei A.S.A., pu- 
nind marele său talent și în
treaga capacitate In slujba el.

Ceea ce dorim să subliniem 
acum este faptul, devenit atât de 
evident, că — după plecarea Iul 
BOlbnl — echipa din Tg. Mureș 
a reușit să-și strângă rtndurile șl 
aă depășească momentul greu,

de cumpănă, care se ivise. în 
frunte cu noul ei căpitan, vete
ranul Ispir, care oferă un admi
rabil exemplu de dăruire și de 
combativitate în joc mai tineri
lor lui 
trenată 
a avut 
stantă 
perloară altor divizionare 
cu posibilități și pretenții 
mari.

Duminică, la Slatina, A.S.A. 
Tg. Mureș — printr-un joc care, 
mai ales în repriza secundă, a

coechipieri, formația an-
' Kiss

con- 
su- 
„A“ 
mai

de I. Czako și M. 
o evoluție destul de 
în acest campionat,

produs o bună impresie — a 
reușit să obțină un punct pre
țios (n-a lipsit mult să le cîști- 
ge pe amîndouă) în fata unei 
echipe dornice de 
după înfrîngerea din 
cedentă. Șl din nou 
mai buni jucători ai 
celui" mureșean s-a 
care a luptat cu o 
admirat la vîrsta lui. 
accentuat această afirmație fiind- 

,-Că — iată — chiar duminică 
Ispir a împlinit frumoasa vîrstă 
de 35 de ani. II felicităm și noi 
public — cu acest prilej — pe 
bravul fundaș central mureșean, 
urfndu-i totodată tradiționalul 
„La multi ani !“. (C. F.)

reabilitare 
etapa pre- 
printre cei 
„unspreze- 

aflat Ispir, 
energie dc 

Este de

BEȚELE DIN ROATA CORVINULUI

UriHlSmiU »t SUI 1010 PBONOSPOH INIOIlflIMl
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi 28 noiembrie 
a.c. va avea loc în sala Clubu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești, str. Dr. Staicovicl nr. 42, 
începînd de la ora 17.15. Nu
merele extrase vor fi radiodi
fuzate după cum urmează: la 
ora 18 pe programul II, la ora 
23 pe programul I, precum $1 • 
doua zi. la ora 8,55, tot pe pro
gramul I.
• Vă mal informăm că astăzi 

și miine sînt ultimele zile de 
vtnzare a biletelor la tragerea 
obișnuită Loto de vineri 30 no
iembrie. Nu neglijați șl pnocura- 
țl-vă biletele cu numerele dv. 
preferate.
• Se mai află, de asemenea, 

în vânzare și bilele pentru ulti
ma tragere excepțională LOTO 
din acest an, respectiv de du
minică 2 decembrie, care oferă 
posibilitatea celor interesat! 
obțină importante cîștigurl

autoturisme „DACIA 1300“, bani 
și excursii in R.S. Cehoslovacă. 
Mai multe bilete, mal multe șan
se de cîștig !

CtsTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 NOIEM

BRIE
Categoria 1 (13 rezultate):

18 variante 25% a 27.050 lei 5 
cat. 2 (12 rezultate) : 10 varian
te 100% a 4.107 lei si 395 
variante 25% a 1.027 lei : cat. 3 
(11 rezultate) : 146 variante
100% a 489 lei si 5.510 varian
te 25% a 122 Iei.

să 
tn

.. A 1
LOZ PUCJJI

După ce slalomase printre ja
loane în meciul cu Politehnica 
lași. căreia i-a marcat nu mai 
puțin de cinci goluri, iat-o pe 
echipa de internaționali a Hune
doarei transpirind din greu, du
minică, tn partida cu Rapid. 
Multi dintre suporterii „alb-negri- 
>ot" afirmau că dificila victorie 
• favorlțllor lor are la bază o 
doză de subapreciere a formației 
feroviare. Poate că a fost și așa 
ceva Jn mintea lui Văetuș, Gabor, 
Mateuț. Petcu, Klein — ca să-i 
numim doar pe principalii actori 
al „blocului funcțional" al Cor- 
vinulul, insă nu trebuie să negli
jăm și „bețele In roată", dacă 
le putem numi așa, puse de echi
pa antrenată de Victor Stăncu- 
leccu șl Viorel Kraus. La Insis
tențele Învăluirii succesive ale 
gazdelor, feroviarii au răspuns 
cu un „marcaj-dublaj" foarte e- 
xact, astfel că infiltrările de gol. 
spre poarta lui Mânu, n-au mal 
avut loo (ce bine s-au descurcat 
Marinescu șt Bacoș). Din pricina 
eșuărilor, hunedorenii s-au pier
dut în labirintul fără de sfirșit 
al combinațiilor sterile, au deve
nit nervoși (excesiv de nervoși 
în multe momente), apelînd la 
centrări Intr-un spațiu dominat 
de M. Grigore și experimentatul

Sameș. Șl în cel de al doilea 
moment al jocului Rapidul a a- 
vut mintea lucidă, creî. Uu-și cu 
Inteligență contraatacuri extrem 
de tăioase prin Cioacă, Agiu, șt. 
Popa, Ion Ion (foarte activ) șl 
Goanță. Aceasta este și explica
ția că. pe ansamblul partidei, 
raportul situațiilor de marcare a 
fost favorabil cu 5—3 giuleșteni- 
Jor (două Șt. Popa, una Goanță 
și două Agiu — ambele mari cit 
roata carului). Să notăm că în
suși antrenorul Nelu Nunweiller, 
dincolo de fiiresca nemulțumire 
față de evoluția elevilor lui, a- 
precia buna organizare a jocului 
echipei Rapid, preocuparea aces
teia de a nu face antijoc, așa 
cum fac alte formații vizitatoa
re. Că Bogdan șl Nieșa (profi- 
lînd de un moment de neatenție, 
aidoma celui de la Baia Mare) 
au salvat Hunedoara de la se- 
mieșec este o cu totul altă 
chestiune.

Două cuvinte-motivație la de- 
punctarea arbitrului orădean O. 
Ștreng. El a manifestat indulgen
ță față de Gabor, care merita — 
zicem noi — cartonaș roșu în 
min. 47, când a răspuns cu... 
pumnul la faultul lui Bacoș.

Stelîon TRANDAFIRESCU

X



FLORETISTELE ROMANCE
ÎNVINGĂTOARE LA RUSE

SOFIA, 27 (Agerpres). — 
Concursul internațional de 
floretă (feminin) „Cupa Dună
rii", desfășurat la Ruse, s-a 
încheiat cu victoria echipei

La „Cupa Mondială‘< de haltere

NICU VLAD PE
In cadrul ultimei etape 

a „Cupei Mondiale" Ia hal
tere. care a avut loc la 
Sarajevo; tînărul sportiv ro
mân Nicu Vlad a obținut un 
frumos succes, clasîndu-se pe 
locul secund la categoria semi
grea (90 kg). El a totalizat 397,5 
kg — nou record național (v.r.
392,5 kg), iar la „smuls" a ri
dicat o bară de 180 kg — re
cord național (v.r. 173 kg). La 
„aruncat" el a reușit 217,5 kg. 
Performanțele sale sini remar
cabile, avînd in vedere adversa
rii deosebit de puternici pe ca
re i-a avut. Pe primul loc la

CUPELE EUROPENE DE
(Urmare din pag. 1)

treacă de adversarele lor. 
Deci, doar jumătate din efec
tiv intră între primele 8 ale 
competițiilor continentale. Este 
mult? Este puțin ? Este sa
tisfăcător dacă privim tabloul 
calificatelor și observăm că și 
alte țări din elită și-au înju
mătățit șansele, ca și noi, sau 
au trecut in noua fază chiar 
cu mai puține formații. Este 
nesatisfăcător dacă avem in 
vedere faptul că Dinamo Bucu
rești. de pildă, in loc să-și 
mărească avantajul avut la 
pauză în meciul tur și l-a 
diminuat în partea a doua a 
meciului, micșorîndu-șl astfel 
șansele încă din jocul de aca
să. Sau că handbalistele de la 
Chimistul Rm. Vilcea au evo
luat pe teren propriu sub 
nivelul din campionat. negă-

H. C. Minaur Baia nare :
In ultimul sten de oră ai 

meciului de la Helsingor, spec
tatorii prezenți in tribunele să
lii din orașul lui._ Hamlet au 
aplaudat cu căldură evoluția 
echipei H.C. Minaur Baia Ma
re, pregătită de antrenorul 
emerit Lascăr Pană. Pe par
cursul a 45 de minute, ei se 
convinseseră că formația loca
lă nu putea aspira la victorie 
în fața unui team atît de va
loros, că jocul oaspeților este 
pur și simplu îneîntător. Seara, 
în caurul unei festivități. Per 
Svendsen, din conducerea lui
I. F. Helsingor, spunea — adre- 
sîndu-se deopotrivă oaspeților 
și gazdelor : „Abia acum, la 
noi acasă, ne-am dat seama 
de clasa internațională pe care 
o are H.C. Minaur Baia Mare. 
Jocul ei, aici, la Helsingor, 
ne-a impus respectul cuvenit 
și urez acestei formații să cu
cerească trofeul pentru care 
am luptat și noi". în fine, edi
ția de luni 26 noiembrie, a 
ziarului „Politiken" din Co
penhaga, publică — sub sem
nătura lui Nick Horup — o 
amplă cronică a partidei. In
tre altele. ziaristul danez 
scrie : „Profesorul Lascăr Pa
nă a anulat șansele gazdelor. 
El a indicat jucătorilor săi că-1 
țină „om la om" pe conducă
torul de joc Jens Erik Rocps- 
torff și prin 'iilimpinare pr 
Hansen Fleming și Paile Inul 
Jensen, oamenii de gol. astfel 
că jocul Iui I.F. Hetsingâr n-# 
mai avut conținut". Iată dt<eva 
„repere" care atestă impresia 
deosebită pe care maramureșe
nii au lăsat-o Ia Helsingor, în 
Danemarca. în jocul retur din 
cadrul .optimilor" din „Cupa 
I.H.F." pe care l-au cistiaat 
cu 26—19.

Intr-adevăr. H.C Mtnaut » 
jucat înainte de toate, exce
lent tactic. Și-a pregătit cu 
calm și luciditate atacurile, 
variind surprinzător jocul cu 
un pivot și cu doi pivoți. a 
forțat ritmul în faza de fina
lizare ; in apărare — așteD- 
tîndu-se la „avalanșa" gazde
lor — a evoluat cu o mobili
tate derutantă. reușind și 
scoaterea lui Roepstorff din 
joc. precum și diminuarea po
tențialului de aruncare la 
poartă a „tunarilor" adverși 
prin permanenta lor intimpi- 
nare. în acest fel. băimăremi 
au făcut inutile eforturile gaz
delor și au mărit starea de 

României, urmată de Polonia, 
Bulgaria I, Bulgaria (tineret), 
Budapesta etc. La individual 
pe primul loc s-a clasat scri- 
mera poloneză Wojczak.

LOCUL SECUND
această categorie s-a clasat 
Viktor Solodov (U.R.S.S.) cu 
400 kg, iar pe locul al treilea
— la egalitate cu Nicu Vlad
— multiplul campion și record
man mondial Blagoi Blagoev 
(Bulgaria). Acesta a ridicat tot
397,5 kg, dar a fost mai greu 
la cîntarul oficial decît haltero
filul român.

Iată ceilalți ciștigători : cat. 
60 kg t Nairn Suleimanov (Bul
garia) 327,5 kg ; eai. 75 kg : 
Karl—Heinz Radschînsky (RFC)
— 327,5 kg : cai. Sîj kg: 
Asen Z Lat ev (Bulearial 38*5 kg.

sind la momentul oportun for
ma sportivă necesară repetării 
performanței din sezonul tre
cut. cind a cistieat .Cupa

Bucurindu-ne pentru succe
sul celor trei echipe, nu ne 
putem ascunde insa:isfac-„a 
pentru evoluția lipsită de 
aplomb, neconvingâtoare. a 
celorlalte trei. O analiză a mo
dului cum au pregătit partici
parea la cupele europene se 
impune de la sine, mai ales 
pentru a evita in viitor gre
șelile comise acum.

Evoluția echpei Steaua ■ 
fost comentată in numărul 
nostru de ieri. Astăzi, trimișii 
noștri la partidele de la Hel
singor și Budapesta completea
ză cronicile transmise de la 
fața locului cu date și obser
vații pe marginea jocului pres
tat de H.C. Minaur Baia Mare 
și Știința Bacău

evoluție tactici supcrieari
nervozitate, cauzată de nepu
tință. in tabăra adversă. Be
neficiind de arbitrajul excelent 
al suedezilor Ronay Magnussea 
și Gunnar Moller — felicitat' 
la sfirșitul meciului și de gaz
de.... —. H.C. Minaur a domi-

0 calificare (Hi (ural
si ioiâptuit printr a
Competiție prestigioasă. „Cu

pa campionilor europeni" su
pune. de fiecare dată, echipele 
aflate in cursă unor teste de 
mare dificultate. Cu atit mai 
grele devin examenele, cu cit 
fazele întrecerii sint mai avan
sate. Dacă în primul tur cea 
mai bună formație feminină de 
handbal a țârii noastre. Știința 
Bacău, a avut o adversară cu 
mai puțină experiență (Arcelik 
Istanbul), in turul al doilea 
parteneră i-a fost Spartacns 
Budapesta, echipă cu vechi 
state in „C.C.E.".

Duminică, in capitala Unga
riei. la capătul unui joc de 
ridicat nivel tehnic, al unei 
evoluții de excepție, superioa
re celei de la Bacău. Știința 
s-a calificat in turul IU ăl 
„Cupei campionilor europeni" 
(29—22 in tur, 27—31 în retur). 
Dacă pînă in min. 18 (9—9)
handbalistele de la Spartacus 
s-au aflat la cirma jocului 
(conducind chiar și cu 5—1 
in min. 8). ele au fost obli
gate să cedeze inițiativa bă- 
căuancelor. Prin ce s-a mani
festat superioritatea echipei 
antrenate de Eugen Bartha și 
Eugen Cucu ? In primul rind : 
apărare solidă. agresivă si 
avansată, fapt care a stăvilit 
aproape total atacul gazdelor, 
a anihilat pătrunderile subtile 
ale lui Oszvald, în final aceas
ta avînd la activ — este drept 
— 20 de goluri înscrise. dat 
15 din aruncări de Ia 7 m ’ 
(față de numai 3 „penalty"- 
uri, cîte i-au fost acordate 
Științei de arbitrii sovietici 
Jukov — Șirotenko). In al doi
lea rind : forma foarte bună a 
portarului Vasilca. în al treilea 
rind : organizarea atacului — 
cu citeva inerente ratări — a 
fost ireproșabilă. Bine gindită 
și bine condusă, ofensiva bă
căuană a elaborat, aproșpe la 
fiecare incursiune spre poarta 
adversă o soluție nouă. fie 
prin punerea în situație tavp-

OLIMPIADA DE ȘAH 
LA JUMĂTATEA ÎNTRECERII

COMPETIȚII
CONTINENTALE

Cei peste o mie de jucători 
și jucătoare aflati in întrecere 
sub însemnele Olimpiadei de 
șah — la a 26-a ediție mascu
lină si a 11-a feminină — au 
trecut in a doua jumătate a 
parcursului de runde înscrise 
pe program. La Salonic a fost 
zi de odihnă inaintea reluării 
disputei cu întilnirile din cea 
de-a 8-a rundă. Moment nro- 
pice pentru a face primele 
considerații pe baza evoluției 
de pină acum a echipelor par
ticipante.

Prima jumătate n-a fost lip
sită de surprize, deși in frun
te. la masculin ca si la fe
minin. se află tot formațiile 
Uniunii Sovietice. multiple 
campioane olimpice. Totuși, in 
urma acestora, ordinea in cla
samente contrazice adesea pro
nosticurile făcute înainte de 
start, o serie întreagă de out
sider: devansind oe favoriti. E 
drept, asa cum se intimplă in 
concursurile organizate in „sis
tem elvețian", fluctuațiile sint

HANDBAL
nat jocul cu dezinvoltură, oer- 
mițindu-și chiar, spre sfirșit. 
faze de mare spectacol pentru 
incintarea spectatorilor.

Evident la baza succesului 
se află buna pregătire a me
talul. Revărin 1 la video de 
mai multe ort partida tur. 
antrenorul Lascăr Pană si ju
cătorii săi au putut să stabi
lească împreună nu numai sti
lul de joc al fiecăruia dintre 
compooenți: lui LF. Helsingor. 
d si să stabilească mijloacele 
necesare pentru anihilarea 
atixrr lor principalilor jucători. 
La Helsingor. fiecare băimă- 
rean isă cunoștea perfect mi
siunea. modul in care trebuie 
să abordeze jocul in atac și ia 
apărare, schimbările de ritm 
care se idptin in anumite si- 
r-ații și — in unele momente 
— chiar schimbările de postul i.

H.C. Minaur Baia Mare a 
ram» o bună propagandă hand- 
balului românesc in Danemar
ca. Prin jocul său. prin dem
nitatea cu care și-a apărat 

Mărturie stau nu numai 
rezultatul d și aplauzele cu 
care i-a fost răsplătită cniar
de daaezi evoluția la Helsin-
COT-

Hristoche NAUM

III), dc mult dirili.
■arc pulcrc 4c iuptr

rabilâ a extremelor fie orin
angajarea interilor. intr-un 
cuvint evoluția handbalistelor 
de la Știința a surprins, pur 
și simplu, jocul desfășurindu-se 
pe coordonate calitative supe
rioare. Desigur, totul s-a putut 
înfăptui pentru că ÎNTREAGA 
ECHIPA (Vasilca, Uram. Șnș 
tac. Voinea. Danilof. Hriscu 
Oară, Lunca, Moszi, Darvaș. 
Ciubotaru. Găitan) a dorit 
această calificare, a muncit 
enorm petnru obținerea ei. in 
pofida faptului că arbitrajul 
i-a fost potrivnic. Dintre hand
balistele băcăuance înscrise pe 
foaia de arbitraj. Mariana Oacă 
(a înscris 32 de goluri în cele 
două partide) s-a detașat prin 
dirzenia cu care a luptat, prin 
forța și resursele pe care le-a 
găsit de fiecare dată — chiar 
in situații grele pentru ea — 
de a se afla pe teren, lingă 
colegele Ciubotaru. Lunca. Da
nilof. Voinea și Hriscu. adică 
jucătoarele care merită evi
dențiate pentru eficiență. în 
sfirșit să notăm că in cele 
două săptămîni cit au durat 
pregătirile pentru manșele cu 
Spartacus. antrenorul federal 
I’ompilin Simicn s-a ocupat 

, efectiv de instruirea băcâuan- 
celor, contribuția sa ia obține
rea succesului fiind majo'5.

Marți dimineață, cițiva su
porteri băcăuani ai Științei au 
ținut să ne vorbească despre 
această calificare. Vasile Gogu 
— director general al între
prinderii de mașini unelte : 
„Mi-am dat scama că meciul 
de la Budapesta va fi unul de 
mare dificultate. JLe mulțu
mesc fetelor pentru calificare". 
Cornel Cîrnu. inginer șef la 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice : „Sint de multi ani 
alături de echipă. Calificarea 
in turul III, in premieră pen
tru Știința, ne dă speranțe 
pentru mai departe".

Ion GAVRILESCU 

adesea imprevizibile si ele pot 
aduce neașteptate schimburi de 
locuri de la o zi la alta. Asa 
că a doua parte a programului, 
mai mult chiar ultimele două 
sau trei runde, reprezintă clou- 
ul întrecerilor si ele vor de
cide pe medaliați.

Echipele României s-au si
tuat. pină acum, oe o linie de 
comportare bună. Fetele noas
tre au jucat două derby-uri. cu 
U.R.S.S. si Bulgaria, oedînd ne 
nrimul la limită (1—2) si cîs- 
tigind la scor simetric oe al 
doilea (2—1). Este de sperat 
că. de aci încolo. în fata unor 
adversare mai puțin reduta
bile. româncele să-si rotun
jească totalul de puncte, con- 
firmînd valoarea arătată si în 
precedenta ediție, unde au ocu
pat treapta a doua a podiu
mului. Deocamdată. ordinea 
primelor clasate este următoa
rea : U.R.S.S. 15,5 o (1). Bul
garia 15,5 p. România 14.5 p.
R. F.G. si India — 13,5 p.

Bine au evoluat în această 
primă parte si jucătorii noștri. 
Echipa masculină a României 
împarte locul 5—6 cu formația
S. U.A., ambele avînd cîte 13 p. 
Pe primele trei locuri în cla
sament figurează U.R.S.S., cu
22.5 O. Anglia și Suedia — 19 
o. Ungaria 18.5 a.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
Oberhof. Pe pirtia artificială a 

acestei stațiuni din R.D. Germa
nă a avut loc un concurs de sa
nie: bărbați: 1. Michael Walter 
(RDG) 131,357. Serghei Danilin 
(URSS) 1:31.604; femei: Steffi
Martin (RDG) 1: 25,406. 2. Nata
lia Lăsiza (URSS) 1:25,733: pe
rechi: Jorg Hoffmann — Jochen 
Pietzsch (RDG) 1:24,912, 2. Re- 
ner Keller — Lutz Kuhnleni 
(RDG) 1:25,573.

San Sicario. In această stațiu- 
’ ne piemonteză. a avut loc luni 

-proba de 61a'.om special cu 
următorul podium : 1. Oswald
Touch (Italia) 1:33,69. 2. Bojan
Krizaj (Iugos’.avia) 1:33,S0. 3. Pe- 
tar Popangbelov (Bulgaria) 1:34^9.

Berlinul Occ. A 11-a ediție a 
concursului internațional de pa
tinaj viteză a avut următorii 
ciștigători: FEMEI: ziua I —
544 m: Christa Rothenburger 
(RDG) 42.45 (2. Angela Stahnke

FOTB&E. meridiane
CUM Șl DE CE S-A AJUNS LA RcJUCAREA PARTIDEI 

CELTIC GLASGOW - RAPID ViENA

Zilaie trecute am anunțat ci 
meciul retur dintre Celtic Glas
gow si Rapid Vieoa, din cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei 
cupelor*. Încheiat pe teren cu 
victoria echipei scoțiene (2—0). 
după ce ia tur vienezii au cîștl- 
git cu 3—1. se va rejuca, datori
ta unor incidente petrecute pe 
teren. Acum s'ntem tn posesia 
altor date transmise de agențiile 
de presa care explică motivul 
pentru care acest meci se va re
peta. la 12 decembrie, la Man
chester (inițial se stabilise ca 
partida sa aibă loc Ia Aberdeen, 
dar din cauza capacității destul 
de mid a tribunelor stadionului 
— doar 36 #00 locuri — jocul a 
fost programat la Manchester, pe 
„Old Traford". peste so 000 de 
locuri).

Să derulăm filmul acestei si
tuații puțin obișnuite în istoria 
cupelor europene. Șl pentru că 
vorbim de istorie vom aminti că. 
în 1371 s-a mal rejucat partida 
dintre Borussia Mflnciienglad- 
bacb și Internazionale, încheiată 
cu rezultatul de 7—1 pentru Bo
russia, pentru că italianul Bo- 
nlnsegna a fost rănit la oap cu 
o cutie de conserve aruncată din 
tribună. U.E.F.A. a dictat ceju- 
carea meciului, pe teren neutru, 
șl scorul a fost 0—0. tn partida 
retur. Inter a cîștiaat. la Mila
no, cu 4—2 șl a ajuns pînă în 
finala C.C.E cu Ajax (0—2).

Dar să revenim la întîlnirea de 
la Glasgow. Pe teren, cum ară
tam, Celtic a cîștigat cu 3—0. 
Ded. era calificată. Austriecii 
au depus însă o contestație la 
U.E.F.A., argumentind că meciul 
nu a decurs în condiții normale. 
Comisia de disciplină a acestui 
for a validat, totuși, rezultatul 
de 3—0 șl, ded. calificarea lui 
Celtic, dar a dictat amenzi am

AZI, IN CUPA U.E.F.A.

Azi au loc meciurile din prima 
manșă a optimiloiyw finală ale 
„Cupei U.E.F.A.“ rin afară de 
partida dintre Universitatea Cra
iova — Zeleznicear Sarajevo, 
care ne interesează^-|n mod deo
sebit, și celelalte jogari se anun
ță atractive: Amrenecht — Real

La sfirșitul săptămânii trecute 
au avut loo mal multe lntîlnirl 
In cadrul unor competiții euro
pene :

HOCHEI PE GHEAȚA • Meci 
retur în C.C.E., la Bolzano (Ita
lia). Formația locală a pierdut cu 
4—5 (1—2, *—3, 0—1) meciul cu 
echipa norvegiană Sarpsborg, dar 
s-a oaliilcat pentru tural III, 
deoarece oiștigase în deplasare 
cu 11—5 l

POLO • S-au desfășurat me
ciurile tur ale finalelor celor 
două lmportan.e competiții con
tinentale. tn C.C.E., ta Moscova, 
C.S.K. — V.M.F. Moscova a în
cheiat la egalitate jocul cu Vasas 
Budapesta 11—11 (3—5, 2—2, 2—2, 
4—2), iar In „Cupa cupelor", tot 
la Moscova, Dinamo a întrecut 
cu 12—5 (1—1, 4—1, S—2, 4—1) pe 
Jug Dubrovnik.

TENIS DE MASA • Sferturi 
de finală în C.C.E. : la Paris. 
U.S. Kremlin Bicetre — TT Raif
feisen Langenlois (Austria) 5—4, 
la Budapesta, B.V.S.C. — Vojvo- 
dina No Vi Sad 5—1 ; optimi de 
finală In „Cupa orașelor tîrguri": 
la Paris, A.S. Messine — Optik 
Bayeruth (R.F.G.) 4—5, la Nisa.
Trinite Sport Raiffeisen Kuehls 
(Austria) 5—0.- Formațiile cîștigă- 
toare s-au calificat pentru turul 
următor. In competițiile feminine 
au fost consemnate rezultatele : 
C.C.E. (sferturi de finală), la 
Budapesta. Statisztika — T.T.V. 
Torenstad Zutphen (Olanda) 5—2; 
„Cupa cupelor" (turul al IH-lea), 
la Hazerswoude (Olanda). AvanU 
— B.S.E. Budapesta 3—5.

— RDG 42,63, 3. Skadi Walter — 
RDG 43,05), 1000 m: Rothenbur
ger 1:25,22 (2. stahnke 1:25,88, 3. 
Sylvia Daigle — Canada 1:26,07). 
ziua a II-a *— 500 m: Stahnke 
42,05 (2. Rothenburger 42.26, 3.
Daigle 42,72), 1000 m: Stahnke
1:23,80 (2. Rothenburger 1:25,96, 
3. Ignata Jazierska — Polonia 
1:27,07), clasamentul general: 1, 
Stahnke 169,520 p, 2 Rothenbur
ger 170,890 p. 3. Daigle 172,830 p; 
BARB AȚI: ziua I — 500 m;
Boucher (Canada) 37,78 (2. Ku-
roiwa — Japonia 33,13, .3. Fokit- 
șev — URSS 38,28), 1000 m: Je
lezovski (URSS) 1:15,50 (2. Bou
cher 1:16,11, 3. Hoffmann — RDG 
1:16,19). ziua a II-a — 500 mi 
Boucher 37,83 (2. Kuroiwa 37,91. 
3. Jelezovski 38,30), 1000 m: Bou
cher 1:15,82 — recordul pistei (2. 
Jelezovski 1:16,02, 3. Hoffmann
1:17,14). clasamentul general: 1. 
Boucher 151,575 p, 2. Jelezovski 
152,980 p. 3. Kuroiwa 155,030 p.

belor formații. Ce s-a întâmplat 
însă pe teren 7 In minutul 80, 
dnd soorul era 3—0 în favoarea 
gazdelor, jucătorul austriac Wein- 
hofer a fost nevoit să părăseas
că gazonul, grav accidentat la 
cap de o sticlă aruncată oe te
ren I Nid unul dintre cei trei 
arbitri suedezi (la centru, Johans
son) șl nici observatorul U.K.F A. 
(vest-germanul dr. J. Claessen) 
nu au văzut incidentul t I T A- 
vînd un jucător eliminat, șl u- 
nul accidentat. Rapid (care e- 
(ectuase șl cele două schim
bări de Jucători) a terminat me
dul in > oameni...

Echipa austriacă, sancționată 
bănește de Comisia de discipli
nă. s-a adresat, apoi, Comisiei 
de apel a U.E.F.A. Acest fer, 
care judecă numai cazurile spe
ciale. a analizat temeinic, pe 
baza probelor fotografice a de
clarațiilor martorilor, a certifi
catelor medicale etc., constatind 
că tntilnirea nu s-a desfășurat 
tn condiții normale și a decis, 
deci, rejucarca partidei și mări
rea amenzii dată de Comisia de 
disdpllnâ pentru manifestării# 
nesportive fată de jucătorii ad
verși, tată de arbitri șl de spec
tatori. Din instanța care a ju
decat acest caz deosebit a făcut 
parte șl reprezentantul torului 
nostru de specialitate, fostul ar
bitru internațional Andrei Rădu- 
lescu, membru în Comisia de a- 
pd a U.E.F.A.

Desigur, Comisia de arbitri 
iU.E.F.A. va lua măsuri și îm
potriva conducătorilor jocului 
pentru greșelile comise.

Decizii corecte, în scopul in
staurării unul climat de sportivi
tate și disciplină pe terenurile 
de fotbal.

Ion OCHSENFELD

Madrid, Spartak Moscova — F.C. 
Koln, Hamburger S.V, — Inter- 
.nazionale, Widzew Lodz — Di- 
namo Minsk, Tottenham ~ Bo
hemians Praga. Manchester Uni
ted — Dundee United, Videoton 
■— Partizan Belgrad. Returul — la 
12 decembrie.


