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Campionatele balcanice de gimnastică

EMILIAN NICULA Șl ECHIPA ROMÂNIEI
PE LOCUL I

însemnări la Întreprinderea
„Semănătoarea", denumire cu 

rezonanță deosebită în industria 
noastră constructoare de ma
șini, unitate specializată in 
combine pentru recoltarea in
tegrală a tuturor culturilor de 
cereale. „Semănătoarea", fir
mă cunoscută și apreciată in 
multe țări ale lumii, cu tradi
ție in acest domeniu, ca Ceho
slovacia, Canada, R. D. Ger
mană, Italia, Republica Popu
lară Chineză... Domnește aici, 
in aceste zile, puternica efer
vescență produsă de întreaga 
desfășurare a Congresului al 
XIII-Iea al partidului, spiritul 
de angajare comunistă, revolu
ționară, pentru a îndeplini in
dicația dată de secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu pri
lejul ultimei vizite făcute la 
„Semănătoarea", ca unitatea să 
aducă o contribuție sporită, pe 
măsura cerințelor puse de noua 
revoluție în agricultură. Direc
torul general al Grupului de 
întreprinderi pentru producția 
de mașini agricole, director al

Astăzi, încep la Bistrița

CAMPIONATELE REPUBLICANE INDIVIDUALE
DE MASADE TENIS

Iși va păstra Andras Fejer ti
tlul de campion ?

Sportul, ca, preocupare de fiecare pi
în preajma noului ciclu olimpic

ACREDITĂRILE TIMIȘORENE IN MAREA PERFORMANTĂ
Aspirației firești a micului 

candidat la marea performan
ță, pe care șl-o închipuie, la 
vîrsta copilăriei, ca o frumoa
să poveste, I se asociază apoi, 
o dată cu înțelegerea resortului 
său adine, dorința de autode- 
pășire prin muncă asiduă și 
disciplinată, prin pasiune pen
tru sportul ales, care, nu de 
puține ori, cere altruism, chiar 
și sacrificii. Și ajuns la marile 
rezultate, la performanțele in
ternaționale mult visate — du-

1

Semănătoarea" din Capitală
unității, dr. ing. Nedelcu Cio- 
cianu, ne vorbește despre emo
ționatele momente trăite ca 
participant la marele forum al 
comuniștilor, ne vorbește cu 
pasiune despre mașinile reali
zate in unitate, despre oameni. 
„Integrarea, modernizarea și 
dezvoltarea producției de ma
șini agricole este sarcina pe 
care o privim cm toată răspun
derea și de bare sint mindri 
oamenii noștri". Ne vorbește 
despre calitate, despre eficien
ță economică, despre moderni
zarea marii întreprinderi bucu- 
reștene.

Omul cu statură suplă și o 
anume sprinteneală in mișcări, 
cu ochi albaștri, venit, cu ani 
în urmă, copil din Gura Ialo- 
miței, la București, să învețe 
meserie, că îi plăceau mașini
le. este solicitat continuu la 
telefon, consultat de specialiștii 
săi în fel de fel de probleme, 
Dar ne reține, totuși, cu ama
bilitate : „Sînteți reporter spor
tiv. Ne bucură atenția ziarului 
-Sportul-, trebuie să vorbim și

Sala sporturilor din Bistrița 
găzduiește, de astăzi și pînă 
duminică, cel mai important 
concurs de tenis de masă din 
calendarul intern al acestui an, 
Campionatele republicane indi
viduale. Vor lua parte maeștrii 
sportului și sportivii de cate
goria I, la care se adaugă ju
cătorii și jucătoarele care și-au 
cîștigat dreptul de a fi prezenți 
la lupta pentru titlurile repu
blicane în urma concursului de 
calificare de la Iași și anume : 
R. Dragomir, G. Diamandi și E. 
Simian (Știința C.S.Ș. 2 
I.J.P.I.P.S. Constanța), M. 
Udriște (Mecanică fină), D. Ba
dea și H. Miess (Tehnoutilaj 
C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc), A. 
Bartha (Voința Satu Mare), C. 
Dorcescu și N. Oprea (A.S.A. 
Muntenia Buzău), A. Stoianov 
și L. Sipoș (Hidromin C.S.Ș. 
Petroșani), R. Mihăescu șl F. 
Mercioiu (Stirom C.S.Ș. 2 Buc.), 
C. Stoica (Spartac C.S.Ș. 1

(Continuare in pag. 2-3) 

A

pă ani șl ani de eforturi și 
Învățătură, de repetări, încer
cări și verificări in anonimat 
— suportul sigur și de neînlo
cuit, patriotismul, te avintă 
spre cele mai înalte trepte ale 
podiumului. Aceste gînduri 
ne-au fost sugerate de reali
tatea prezentă și— viitoare (da, 
perspectiva ne-a fost temeinic 
argumentată de interlocutorii 
noștri) a performanței timișo
rene, acum, la finele anului o- 
llmpic 1984 și in imediata a- 

despre sport. Oamenii noștri 
înțeleg tot mai mult că-1 mai 
bine, mai sănătos, să faci miș
care decît să ajungi la... medi
camente. Eu fac sport de cind 
mă știu*. Cunoșteam amănunte 
despre biografia sa sportivă de 
la vicepreședintele asociației 
„Semănătoarea", tehnicianul 
Constantinescu, maestru 
sportului : adică, jucător 
handbal în echipa uzinei

Ion 
al 
de 
de

Viorel TONCEANU

(Continuare tn pag 2—3) 

De la 16 decembrie, șapte partide pentru rugbyștii tricolori

CU GÎNDUL UNEI VICTORII LA MADRID
Șl LA ONORAREA „PREMIEREI ENGLEZE"

Gh. Florea, Lungu. Capmare, Marghescu. Toader, David (de la 
timpul antrenamentului de ieri ai 

Foto : Aurel D. NEAGU
stînga la dreapta), surprinși in 
lotului

Sezonul intern s-a încheiat. 
Au trecut in amintire și me
ciurile „mari" ale anului dispu
tate „acasă" (cea mai plăcută

Campionatele naționale de baschet

FARUL „U", DE LA 44-65 LA 93-911
BAIA MARE, 6 (prin tele

fon). In Sala sporturilor a 
început penultimul turneu al 
Diviziei „A“ de baschet mas
culin. Rezultate și unele a- 
mănunte :

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA —

ză 
pe 
tă 
Si

J

propiere a startului noului ci
clu olimpic.

Așadar, prin ce se acreditea- 
sportul din municipiul de 
Bega în marea performan- 
românească ce vizează noi 
puternice afirmări în arena 

internațională a anilor ce vin ? 
Care sint direcțiile de acțiune

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. 2-3)

!

ARAD, 6 (prin telefon). După 
Timișoara, Sf. Gheorghe și 
Cluj-Napoca, Aradul este cel 
de al patrulea municipiu din 
țara noastră care găzduiește 
Campionatele balcanice de 
gimnastică. Ediția a 16-a a a- 
cestei tradiționale și interesan
te întreceri a început joi 
după-amiazâ în Sala sporturi
lor din localitate, cu partici
parea sportivilor din Albania, 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România. Prima zi a 
fost rezervată concursului băie
ților, care și-au disputat atit 
titlul pe echipe, cit și obține
rea unor punctaje cit mai bu
ne la individual compus și pe 
aparate-

In primul schimb echipa ță
rii noastre a evoluat la para
lele. Marian Rizan (9,70). Ma
rius Gherman (9,60) și Emiiian 
Nicula (9,50) au avut cele mai 
bune notări, iar punctajul ge
neral al echipei a fost de 47,35. 
Formația Bulgariei, și ea can
didată la locul I, obținea în 
această rotație, la inele, 47,55 p. 
Schimbul al doilea l-a progra
mat pe gimn^tii noștri la ba
ră fixă. De data aceasta evolu
țiile au fost mai bune (Emiii
an Nicula 9,90, Marius Gher
man 9,80), punctajul realizat 
de sportivii noștri fiind de 
48,70. Bulgaria obținea 48,10 p 
la sărituri, astfel că după 
două schimburi în frunte trec 
gimnaștil români. In schimbul 
trei băieții noștri evoluează la 
soL în fața unei brigăzi prea

— succesul în fața Scoției, câș
tigătoare a Marelui șiem în 
Turneul celor cinci națiuni, cea 
mai puțin agreabilă — lnfrîn-

FARUL C.S.Ș. CONSTANȚA 
91—93 (57—41). Chiar partida 
inaugurală a turneului a avut 
o desfășurare dramatică, plină 
de neprevăzut. Studenții — cu 
o poziție precară in clasament 
— au început hotărîți șl, prin 
acțiuni purtate in viteză, in 
special prin Barna, s-au dis- 

-» tanțat pe tabela de scor. In
minutul 4 ei conduceau cu 
10—5. In continuare, jocul s-a 
echilibrat o perioadă, pentru 
ca, in finalul primei reprize, 
elevii lui Gh. Roman să se 
impună din nou, iar la pauză 
să aibă un avantaj substan
țial, liniștitor. La reluare, tot 
studenții au fost cei care s-au 
evidențiat și în min. 23 con
duceau cu 65—44 1 Cu 21 de 
puncte avantaj, era de aștep
tat ca „U“ să obțină o vlcto— 
rie dătătoare de speranțe. Din 
acest moment, insă, Farul s-a 
trezit, cum se spune la box, 
„din pumni" și a început o 
palpitantă cursă de urmărire. 
Cucoș culege totul și înscrie 
mult, Tecău și Radu și-au a- 
dus aminte că au fost com
ponent ai lotului național, iar 
Spinu 
minute 
ție de 
această 
ultimul 
rul de 

â avut in ultimele 8 
ale meciului o presta- 
excepție, realizînd, in 
perioadă, 12 puncte. In 
minut de Joc, la sco- 

91—91, studențH au a-

severe, doar Marius Gherman 
obține 9,70 șl Valentin Pinten 
9,60 (după contestație). Punc
tajul general: 47,40. Echipa Bul
gariei avea evoluții mult mai 
bune la paralele, distanțta- 
du-se la un punct in fruntea 
clasamentului general- In cea 
de a patra rotație echipa noas
tră este mal aproape de ceea 
ce dorim cu toții șl de valoa
rea ei. Cu 49,05 p la cal cu 
minere (Marian Rizan 9.9S, 
Levente Molnar 9,90, Emiiian 
Nicula 9,85, Marius Tobă 9,75), 
ea realizează după patru 
schimburi 192,50 p, față da 
190,70 p ale Bulgariei. Ultime
le două schimburi (România “ 
inele și sărituri. Bulgaria — 
sol șl cal) s-au. disputat 
sub semnul superiorității gim- 
naștilor români, care și-au mă
rit considerabil 
ținînd victorii i 
chipe, dt șl la 
pus.

REZULTATE 
chipe — I ~ _____
X Bulgaria 283,70 p, 3. IugoslsT- 
Vla 269,05 p, 4. Albania 266,55 
p, 5. Turcia 262,85 p, 6. Grecia 
257,80 p ; individual compus — 
1. Emiiian Nicula 58,10 p, X 
Marius Gherman 57,95 p (am
bii România), 3. Marian Penev 
(Bulgaria) și Levente Molnar 
(România) 57,60 p, 5. Marius 
Tobă (România) 57,55 p. 6. 
Stoicio Goicev (Bulgaria) 57,50 p.

Constantin MACOVEI

l punctajul, ob- 
nete atit pe e- 
individual com-

TEHNICE : e- 
L România 289,85 p.

gerea din jocul cu Franța), dar 
rugbyul va continua să ofere 
subiecte la ordinea zilei. A- 
genda tricolorilor e încărcată, 
cu șapte partide in trei săptă- 
minl. Programul va fi deschis, 
cum se observă in chenarul din 
pag. 2—3, de un meci oficial. în 
competiția oontinentală de sub 
egida FJJLA., și se inebeie 
printr-un moment cu semnifi
cație deosebită, premiera ro
mânească pe Twickenham. In
tre ele, întîlnirl cu pjtemice 
selecționate franceze și engle
ze, cu numeroși international, 
mulți binecunoscut! in com
ponență. Un impresionant șl, 
fără îndoială, dificil șir de par
tide, așteptat cu real interes. 
Cu gîndul unei victorii la Ma
drid, egală cu primul pas spre 
treapta a doua a podrimului

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag 2—3)

Recuperează Carol Takacs, li
nul din cei mai buni jucători ai 

echipei Politehnica lăți 

rut 
să 
pe

posibilitatea să Înscrie și 
ciștige, dar au ratat, lac 
atacul constănțenilor Spina

Paul IOVAN

(Continuare ia pag. 2-3)
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Însemnări la Întreprinderea „semănătoarea-- din capitala
(Urmare din pag. 1)

pe cînd era inginer stagiar, 
mare iubitor al turismului, pa
sionat al mașinilor, campion al 
„Daciadei", pe asociație, la te
nis de masă și tenis de dmp> 
component de bază al secției 
de automodele dia întreprin
dere... „Avem o frumoasă acti
vitate sportivă de masă — cro
suri, întreceri în cadrul „Da- 
eiadei" între secții, numai Ia 
fotbal avem 16 echipe, la șah 
și tenis de masă, Ia popice — 
avem o arenă cu două piste™" 
Și performanța ? „Și perfor
manță ! Avem în asociație 14

(!) maeștri ai sportului—" Lis
ta începe eu sportivul Nedelcu 
Cloci anu și se încheie cu ju
niorul... Cornel Cioclanu (clasa 
a Xl-a la „I. L. Caragiale") : 
»Am îndeplinit norma de maes
tru la primul concurs de asuto- 
modele la care am participat. 
Iar băieții s-au molipsit de Ia 
mine. Cel mic, Dănuț, este 
campion național la pionieri". 
De notat că „Semănătoarea" 
are, poate, cea mai puternică 
secție de automodele din țară, 
de nivel internațional, cu pis
te moderne, special amenajate _ 
(maeștri ai sportului : îng. 
Constantin Dinu, maistrul Va
lerin Vîrlanovici, șeful de ate-

Her Constantin Stroe, tehnicia- -s 
nul Ion Nenciu...). Asociația 
are, de asemenea, secții de 
box, haltere, tenis de cîmp (din^ 
acest an in Divizia ,,A“), orien- 
tare turistică... Ș;

Și ar mai fi multe de notat 
din activitatea sportivă a har-^ 
nicilor constructori de mașini 
de la „Semănătoara". Admira- 
bila lor pasiune pentru mișca- Ș 
re, pentru tehnică este convin- Ș 
gător demonstrată începind cu îj 
exemplul directorului general. Jî 
Cum vă găsiți timp pentru tea- #5 
te ? Dr. ing. Nedelcu Ciocianu 
zimbește. „Calculindu-l ingi- 
nerește !“

Asociația
de asemenea, secții de

Joi, în Sala sporturilor, în mij
locul unui viu interes, a început 
cel de al șaselea turneu al Cam
pionatului național de baschet 
feminin, turneu ce urmează să 
clarifice componența grupelor va
lorice 1—6 șl 7—12, pentru prima 
candldînd cu șanse reale opt e- 
chipe. Partida cea mal atractivă 
a primei zile a opus echipele 
OLIMPIA BUCUREȘTI șl POLI
TEHNICA C.S.Ș. TIMIȘOARA, 
una angajată în lupta pentru tit
lu, cealaltă pentru un loc în gru
pa valorică de elită. Confrunta
rea lor a dus Ia un joc de bun 
nivel tehnic, In care timișoren- 
cele, cu un „5“ stabil (s-a efec
tuat o singură schimbare) șl o- 
mogen, au repurtat o victorie ab
solut meritată In fața unei for
mații care a părut debusolată șl 
a contat In atac (In prima re
priză) doar pe precizia in arun
cări a Mălinei Marinache, autoa
rea a 17 puncte din „zestrea" de 
28 a echipei sale. Debutul par
tidei a aparținut Politehnicii ca-

ACREDITĂRILE TIMIȘORENE
și Margareta Mureșan 
tromotor), taleristul Ion Toman 
(Vînătorui), pentru C.M. de ju
niori boxerul Acuarelo “ 
(C.F.R.) și canotoarea 
Anițaș (Voința), iar 
„europenele" de seniori 
tul Ion Toman și cele 
niori caiacista Mariuna 
(C.S.Ș. Timișoara).

Iarna ne dă tircoale, șahul 
este disciplina sportivă care te 
îmbie... indoor (Olimpiada de 
Ia Salonic unde s-au aflat, cu 
bune rezultate, patru repre
zentanți ai Timișoarei : Dana 
Nuțu, Margareta Mureșan, Mi
hai Șubă și antrenorul Șerban 
Neamțu, l-a și plasat recent 
în plină actualitate), dar gîn- 
dul ne întoarce în plină vară, 
la canotaj, sport la care Ti
mișoara a avut selecționabile 
la ultimele patru ediții ale 
J.O. și prezențe de marcă în 
finale sau medaliate, cum au 
fost Maria Micșa-Moșneag, de 
la C.F.R. (bronz, la 4 vîsle, la 
Montreal ’76) și Aurora Darko- 
Pleșca de la „Poli" (argint, la 

rame, la Los Ange- 
’84). Pe Bega speran- 
se numesc acum con- 

Aurora Darko-Pleșca

(Urmare din pag. 1) (Elec-

în acest sens ale factorilor 
responsabili locali ?

La Consiliul județean Timiș 
pentru educație fizică și sport, 
la sugestia președintelui Ion 
Bușe și secretarei Teodora Co- 
man, restrîngem sfera la pa
tru discipline : atletism, cano
taj, handbal, șah, primele trei 
de altfel, avînd secții de nivel 
olimpic (atletism — C. S. Po
litehnica, canotaj feminin — 
C.S.Șc. Politehnica și A. S. Vo
ința, handbal masculin — C. S. 
Politehnica). Deschiderea de 
rigoare pentru surprize — plă
cute, evident — ne este moti
vată prin realele perspective 
de progres șl afirmare ale al
tor sportivi, din alte discipli
ne, dar figurînd printre cei 55 
de candidați olimpici. Plutonul 
acestor sportivi, de Ia care 
performanța 
teaptă cu 
de amplă 
național și 
condus de 
talonate de 
mâți de cei 
atletismului, 
noei, cite 3 
și pentatlonului, cîte 2 din ba»- 
chet, călărie, gimnastică spor
tivă, fotbal, lupte greco-roma- 
ne și înot. Dar cum ciclul o- 
limpic are drept termen final 
anul 1988, obiectivele interme
diare au acum, la startul său, 
un rol important. Așa îneît 
pentru anul ce vine, primul 
din noul ciclu olimpic, pe lista 
candidaților la medaliile mari
lor competiții internaționale fi
gurează pentru campionatele 
mondiale de seniori canotoare
le Aurora Darko-Pleșca („Poli") 
și Maria Macovîcîuc (Voința), 
șahistele Dana Nuțu (A.E.M.)

timișoreană aș- 
încredere rezultate 
rezonantă pe plan 
internațional, este 
cele 13 canotoare, 

handbaliști, ur- 
reprezentanți ai 
ai caiacului-ca- 
boxului, tirului

io
6
5 
ai

Roman 
Hertha 
pentru 

taleris- 
de ja- 
Ciucur

8+1 
Ies 
țele 
sacrata
(care are doar 21 ani) și co
lega de club Maria Mustățea, 
Adelina Gogioiu și Elena Prj- 
cop, din lotul de perspectivă, 
junioara Hertha Anițaș, pentru 
că veteranului antrenorilor ti
mișoreni, inimosul Aurel Io- 
nescu, acum pensionar, i-au 
preluat ștafeta prof. Ștefan 
Ciosici și Doina Bărdaș, fostă 
vicecampioană europeană.

Să poposim în sala unde se 
pregătesc handbaliștii, de fapt 
politehnicienii inginerului Jude, 
cel care, de 30 de ani, animă 
aici, cu pasiune acest sport. 
Politehnica Timișoara, echipa

ȘAPTE PARTIDE PENTRU RUGBYȘTII TRICOLORI
(Urmare din pag. 1)

întrecerii continentale, și a 
onorării celui dinții turneu ofi
cial în patria sportului cu ba
lonul oval, printr-o comporta
re care să aibă ecouri dintre 
cele mai favorabile, asemenea, 
spre pildă, acelora de după 
evoluțiile în Țara Galilor sau 
Irlanda^

Lotul nostru reprezentativ 
cuprinde, la această oră. 32 de 
jucători, 26 urmînd să facă de-

de la trei echipe din seria a 
doua a eșalonului fruntaș — 
suceveanul Dumitraș, clujea
nul Copil, buzoianul Capmare. 
Marea majoritate a acestora au 
statutul de internațional, cu mai 
puține sau mai multe prezențe 
în XV-Ie frunzei de stejar, 
ceilalți trednd și ei pe la lot 
In diverse rinduri. Excepția se 
numește Octav Moraru, tină- 
rul jucător din linia a treia 
grivițeană, fiul fostulu. căpi
tan al naționalei, actualul an-

ÎN MAREA PERFORMANTĂ
te vor veni în acest ciclu o- 
limpic de la 1500 m, J.M.U. 
din anul următor fiind o ex
celentă ocazie de verificare în 
acest sens". Iar Maria Simea- 
nu (20 ani, de doi ani cam
pioană națională de tineret la 
semifond), pregătită în ultima 
vreme de fostul campion na
țional I. Damaschin (la rîndu-i 
fost elev al antrenorului Gro- 
zescu) este și ea acreditată ca 
o viitoare performeră interna
țională. Timpul (mai bine zis... 
timpii obținuți de ea pe pistă!) 
va valida sau nu acreditarea. 
Și, vorbind de pistă, să subli
niem acum un fapt îmbucu
rător pentru atletismul timișo
rean : vechiul stadion Politeh
nica, din centrul orașului, a 
fost rezervat în exclusivitate 
atletismului, pista sa fiind a- 
coperită cu material sintetic de 
bună calitate, pe care atleții 
se vor putea pregăti și 
zonul rece.

Vom încheia acest 
timișorean cu ceea ce 
responsabili locali consideră a 
fi un alt mugur al marii per
formanțe — gimnastica artis
tică. Mugur care a apărut pe 
un teren_ arid, întrucît fosta e- 
chipă 
prin 
fără... 
mers, 
cale (sub denumirea C.S.Ș. Ba
natul), a cîștigat — spre sur
priza multora — în august ’84, 
toate titlurile puse în joc la 
campionatele naționale de ju
nioare ! Micile eleve ale an- 
trenoarei Maria Varîu-Nicolin, 
fostă componentă a lotului re
prezentativ. s-au dovedit de 
reală perspectivă (Ramona Pe- 
rianu și Elinor Miloș fac par
te din lotul național de gim
nastică artistică), ceea ce a și 
determinat propunerea foruri
lor de resort din Timișoara ca 
aci să se înființeze un centru 
de pregătire a tinerelor can
didate olimpice la această dis
ciplină.

respective care își așteaptă 
împlinirea !

deinternaționalilor (de ieri, 
azi și de mîine) Roland Gu- 
nesch, Alexandru Folker, 
xandru Buligan și Nichifor Do- 
brescu (acesta din urmă, elev 
in ultimul an, 18 ani, 1,97 m, 
un viitor golgeter) este acum 
una din cele mai tinere divi
zionare „A", fruntașă în clasa
ment, și cu perspective reale. 
Și, după cum ne-a spus maes
trul emerit Alexandru Folker, 
hotărîtă să obțină — în pre
mieră — dreptul de a partici
pa anul viitor într-o competi
ție europeană. „Munca, devota
mentul, priceperea și tinerețea 
ne vor oferi, cred eu, la e- 
diția viitoare a campionatului, 
cea mai mare satisfacție", este 
de părere antrenorul Constan
tin Jude, care nu uită să a- 
dauge că în ultimele două de
cenii Timișoara a trimis lo
turilor reprezentative handba
liști de nădejde și că, deci, își 
va face datoria și în noul ciclu 
olimpic.

Ce altceva decît revitalizarea 
atletismului timișorean (cînd- 
va principala pepinieră a dis
ciplinei olimpice nr. 1) puteam 
discuta cu antrenorul Emil 
Grozescu ? După o lungă pe
rioadă de anonimat, iată că se 
arată primele semne promiță
toare. Intre lansarea Georgetei 
Gazibara, componentă a echi
pei României, campioană mon
dială de cros (acum profesoa
ră Ia C.S.Ș. Jimbolia) și for
marea schimbului ei de ștafe
tă, Mariana Stănescu (20 ani, 
campioană de maraton și re- 
cordmenă la 10 000 m tineret), 
s-a ajuns la concluzia — ba
zată pe muncă — că alergările 
pe distanțe medii și lungi pot 
constitui resortul performanței 
mult așteptate, performanță 
care, la rîndu-i, să atragă iarăși 
tineretul spre atletism. Și iată 
că au și apărut speranțele o- 
limpice. Coste! Ene, 22 ani, 
este campion național în acest 
an la 800 m și clasat pe locul 
3 la Balcaniadă, dar, după cum 
ne spune antrenorul său, Emil 
Grozescu, „marile sale rezulta-

Ale-

în se-

periplu 
factorii

Politehnica rămăsese, 
reorganizarea clubului, 
părinți. Preluată, din 

de organele sportive lo-

S îmbată și duminică

ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI „A" DE JUDO

Cupa F.I.R.A.

SPANIA16 decembrie, Madrid — joc cu 
Meciuri de pregătire In Franța
19 decembrie, Biarritz — cu Sel. Țării Bascilor 
21 decembrie, Tarbes — cu Sel. Poliției franceze 
26 decembrie, Foix — cu Sel. Pirineilor
Turneu în Anglia

29 decembrie, Birkenhead Park — cu Sel. de Nord
1 ianuarie, Gloucester — cu Sel. de Sud și Sud-Vest 
5 ianuarie, Twickenham — cu ANGLIA (meci test)

plasarea în anunțatul turneu. 
Cei mai mulți sînt de la Stea
ua, campioana țării : Leonte, 
Munteanu, L. Constantin. Ra
dulescu, Murariu, Alexandru, 
David, M. loader, Moț, C. Flo- 
rea, T. Coman. Apoi, de la Di
namo — Bucan, Gheorghe, Ca- 
ragea, Paraschiv, Podărescu, 
Lungu, Marghescu, Aldea. de 
la Farul — Grigore, Dumitru, 
V. Ion, Gh. Florea, Șt. Con
stantin (mai puteau fi si alții 
de pildă Plloțschi sau Holban, 
dar...), de la R.C. Gnvița Ro
șie — Ilca, AI. Marin, Mora
ru, de la Știința CEMIN Baia 
Mare — Gsoma, Melmciuc, și

pronunțat „verdictul’* 
de antrenori în de- 
acestui lot, cei doi 
de la cirma repre- 
antrenorii emeriți 

Theodor 
se-

trenor emerit Viorel Moraru.
O dată 

Colegiului 
semnarea 
tehnicieni 
zentativei,
Valeriu Irimescu și 
Rădulescu, i-a convocat pe 
lecționabili pentru cîteva antre
namente, unul desfășurîndu-se 
ieri, altul, mai 
de trial, avînd loc as.ăzi, 
Parcul copilului. Să sperăm că 
rugbyștii noștri vor ști să-și 
regăsească forma din neuitatul 
meci cu Scoția. Pentru ca fru
moasele lor speranțe să se îm
plinească...

exact un joc 
la

Sîmbătă și duminică au loc 
întrecerile ultimei etape a Di
viziei „A" ' " _
gramul și clasamentul la zi :

BUCUREȘTI : Dinamo Bucu
rești — Oțelul Tîrgoviște, Nl- 
tramonia Făgăraș — Rapid O- 
radea, AS.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Iași, Rapid — Oțe
lul, Dinamo — Politehnica, 
Nitramonia — A.S.A., Politeh
nica — Oțelul, Rapid — A.S.A., 
Dinamo — Nitramonia, A.S.A.
— Oțelul, Politehnica — Nitra
monia, Rapid — Dinamo, Ni
tramonia — Oțelul, A.S.A. — 
Dinamo și Politehnica — Ra
pid. Arbitru principal — Mihai 
Platon (București).

ALBA IULIA : Constructorul 
Alba Iulia — Carpați Mirșa, 
Constructorul Miercurea Ciuc
— Dinamo Brașov, Rapid Arad
— Metalul Plopeni, Dinamo — 
Carpați, Constructorul Alba 
Iulia — Metalul, Constructorul 
M. Ciuc — Rapid, Metalul — 
Carpați, Dinamo — Rapid, Con
structorul Alba Iulia — Con
structorul M. Ciuc, Rapid — 
Carpați, Metalul — Construc
torul M. Ciuc, Dinamo — Con
structorul Alba Iulia, Construc
torul M. Ciuc — Carpați, Ra
pid — Constructorul Alba Iulia 
și Metalul — Dinamo. Arbitru

de judo. Iată pro-

principal — Gheorghe Vasile 
(București).

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ : C.S.M. Borzești — 
T.C.I. Oradea, Spartac C.S.Ș. 1 
București — Universitatea Cluj- 
Napoca, Petrochimistul Pitești
— Steaua, Universitatea — 
T.C.I., C.S.M. Borzești — 
Steaua, Spartac — Petrochi
mistul, Steaua — T.C.I., Uni
versitatea — Petrochimistul, 
C.S.M. Borzești — Spartac, Pe
trochimistul — T.C.I., Steaua
— Spartac, Universitatea — 
C.S.M. Borzești, Spartac — 
T.C.I., Petrochimistul — C.S.M. 
Borzești și Steaua — Univer
sitatea. Arbitru principal — 
Constantin Isac (București).

CLASAMENTUL
12 
11 
10 

9 
9 
8
3 
7 
6
6 
5
4 
4 
'3
2 
2 
2 
0

1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. Nitramonia
4. Constr. M. Ciuc
5. A.S.A. Tg. M.
6. „Poii“ Iași
7. Dinamo Bv.
8. T.C.I. Oradea
9. Carpați Mirșa

10. Constr. A. Iulia
Spartac C.S.Ș. 1 
Rapid Oradea 
Oțelul Tîrgov.
Metalul Plopeni 
C.S.M. Borzești 
Rapid Arad 
Petrochimistul 
„U“ Cluj-Nap.

11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

62-19
60-13
47- 25
48- 20
43- 32
47-30
44- 32
43-32
40-38
33-38
29- 46 
îr-41
30- 49
28-43
25-43
24-50
22-55
19-61

I—2 în minutul 3, 
după care Olimpia punctează 
succesiv prin Marlnache, egalea
ză In min. 8 (11—11), egalitate pe 
care o consemnăm ultima oară 
in minutul 11 (16—16). Din acest 
moment, studentele trec (pînă la 
sfîrșit) la cîrma meciului și do
mină panourile datorită puterii 
de luptă exemplare. Ele au în 
Csilla Grădinaru și Marcela Bo- 
dea două inspirate realizatoare de 
la distanță șl semidistantă, pri
ma obținînd și o serie de inter
cepții care au dus la contraata
curi precis finalizate de Lumini
ța Stamin, Marcela Bodea și Va
leria Chepcțan. Scor final : 69—57 
(35—28) pentru Politehnica.
Au marcat : Armion 8, Grădinaru 
12, V. Chepetan 10, Bodea 17, Sta- 
min 22 pentru învingătoare, res
pectiv Cristea 10, Stingă 2, Biră 
6, Marinache 20, Lefter 4, Ciu- 
băncan 3, Popa 12.

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VILCEA
— COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ 
50—41 (22—21). Au marcat : Nlco- 
lescu 2, Misăilă 6, Petre 17, Ma
nea 5, Ionescu 12, Barbu 6, Tru- 
șescu 2 pentru Învingătoare, res
pectiv Fărcaș 9, Szocs 6, Olasz 6, 
Mathe 5, Nagy 9, Csenterl 6.

VOINȚA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 62—55 (31—24), CRI- 
ȘUL ORADEA — ICEMENERG 
65—61 (32—25). UNIVERSITATEA
C.S.Ș. VIITORUL CLUJ-NAPOCA
— VOINȚA BRAȘOV 90—46 (38—
28). PROGRESUL BUCU
REȘTI — POLITEHNICA SPOR
TUL STUDENȚESC BUCUREȘTI 
74—76 (3S—39).

Mircea RADU — coresp.

INTRECEREA MASCULINĂ
(Urmare din pag. 1)

nu greșește și... 93—91 pentru 
Farul, după un joc în care 
baschetbaliștii de pe Litoral 
au făcut multă risipă de e- 
nergie, în contrast cu adver
sarii lor, prea siguri pe ei in 
repriza secundă. Au marcat : 
Cucoș 28, Tecău 14, Radu 15, 
Mănăilă 11, Șerban 3, Spînu 
14, Ilucă 8 pentru învingători, 
respectiv Szabo 16, Ilnat 3, 
Barna 11, Ilea 18, Trif 1, Her
bert 25, Nicoară 17. Bun arbi
trajul cuplului FI. Baioșeseu — 
T IBrczît

IMUAS BAIA MARE — 
C.S.U. BALANȚA SIBIU 88— 
74 (48—37). Baschetbaliștii din 
Baia Mare au început meciul 
intr-un ritm alert, impus de 
conducătorul de joc Daniel 
Mara (el a reușit de altfel în 
primele 5 minute și două co
șuri de cite 3 puncte). Stu
denții au ripostat prompt și în 
min. 7: 14—14. în min. 32, 
gazdele conduceau cu 69—53,
deci o diferență de 16 puncte 
dovedită decisivă. 
Florea 22. Mara 26, 
8, Cociș 4. Susanu 
4. D. Dumitru 20. 
vingători. respectiv 
Palhcgy 2, Bieahu ! 
nu 6. Kineses 2, 
Dăian 14, Mate 
Foarte bun arbitrajul lui 
Baioșeseu și I. Georgiu.

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI — DINAMO ORADEA 
87—75 (39—48) DINAMO BUCU
REȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
119—74 (59—35), STEAUA — 
POLITEHNICA IAȘI 122—76 
(55—38), ACADEMIA MILI
TARĂ MECANICĂ FINA — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
79—65 (40—30).

Au marcat: 
, Murășan 

4, Ciocian 
pentru in- 
Chîrilă 30, 

2, Muntea- 
Apostu 

2. Bretz
10,
6. 

FI.

DEZBATERE ȘTIINȚIFICĂ
Centrul de perfecționare a 

cadrelor și Centrul de cer
cetări al C.N.E.F.S., îm
preună cu Consiliul munici
pal pentru educație fizică 
și sport, organizează sub 
auspiciile Universității cul- 
tural-științifice din Bucu
rești, în ziua de 10 decem
brie 1984, orele 12,30, în sala 
Dalles, o dezbatere cu tema: 
„Implicațiile genetice în 
sportul de performanță". 
Raportor — conf. dr. Mir
cea Ifrim, de la Institutul de 
Educație Fizică și Sport.

Cu cite 
agenda c 
lui, sezo 
jucătoriloi 
tre de te 
cheiat p 
Campiona 
Iugoslavie 
„gradul 1 
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ADMINISTRAȚIA DE STAT 1010 PROVO
cîștigurile tragerii pronoex- 

PRES DIN 28 NOIEMBRIE 1984 : 
Cat. 1 : 1 variantă 25% ■= Autotu
rism Dacia 1300 (70.000 lei); cat. 2 : 
5 x 25% a 17.247 lei ; cat. 3 s 17.50 
a 4.928 lei; cat. 4 : 77,25 a 1.116 
lei ; cat. 5 : 228 a 378 lei ; cat. 6 : 
7.091,50 a 40 lei; cat. 7î 150,50 a 
200 lei ; cat. 8 : 3.276,50 a 40 lei. 
Report la categoria 1 : 53.850 lei. 
Cîștlgul de categoria I — 25% “ Au* 
toturism Docia 1300, a fost obținut de 
participantul Jingan Eugen din Stin- 
cenî, jud. Mures.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
30 NOIEMBRIE 1934 : Cat. 1 : 5 va
riante 25% a 41.986 lei ; Cat. 2 ;

r x iWi 
a 5.613 leii 
4.869 lei $ 
Cat 4 : 21 
127,25 a 73 
361 lei : C 
Cîștigurile I 
loare de 
obținute da 
Reșița, loaj 
Gheorghe d 
Romulus d

Dumitru 
Vîlcea.
• Trage 

astăzi, 7 < 
loc în sad



ernaționalele“ de tenis de masă ale Iugoslaviei

CARE NU TREBUIE UITATĂ (Ca altele)
RE FIEEEE CAIEIEEOR
e majore pe 
inală a anu- 
irnațional al 
oarelor noas- 
nasă s-a în- 
•ticiparea la 
rnaționale ale 
întrecere de 
Irul circuitu- 
ele premiu", 

valoarea și 
ților. In con- 
tart s-au pre- 
flați pe pri- 
pul european 
al, reprezen
tări prezente 
îgajat într-o 
ă la o ridi- 
, ei aruneînd 

arsenal de 
tactice. Drept 
ea partidelor 
:ole sportive 
unele dintre 
•se și cu cî- 
iToporții, așa 
•toriile reali-

J. Persson 
ilui mondial 
1, la 15, 19, 
ile iugoslavei 
în fața cam- 
/alentina Po- 
licei Qi Bao- 

topul mon- 
ă și, respec- 
;nt, compri- 

întrecerile 
iblu și mixt) 
:oncurenți la 
id de susți- 
oartidă (une- 
turi) pe oră, 
dimineața și 

-21, spre fa- 
ccedînd, de- 
are, pe lîngă 
■egătire teh- 
oejMăiciat și

dărilor, 
va surprize, 
nvingători in 
apte probe), 
și iugoslavi 

:lasa, numă- 
mreații con-

e,

eciurilor de 
eprezentanții 
it, majorita- 
le^pcipiente 
esi^ur, prin- 
1 sportivilor 
i de expe-

riență, cei mai mulți aîlîn- 
du-se la „porțile" marii per
formanțe, ei dispunînd de certe 
calități și talent indiscutabil. 
Este cazul cadetelor Otilia Bă- 
descu și Kinga Lohr, al junio
rilor Vasile Florea și Călin 
Toma (care au concurat în 
compania așilor acestui aport), 
dar și al celorlalți reprezen
tanți — Maria Alboiu, Rodica 
Urbanovici, Andras Fejer ș.a. 

nevoie de 
competițio- 

însă, excep- 
au cedat la 
puțin la a- 
ce, desigur,

— care mai au 
multă experiență 
nală. Din păcate, 
tind fetele, băieții 
jucători cotați cel 
celași nivel, ceea 
a nemulțumit. Fetele au fost, 
din nou, mai bune (cuplul Ro- 
dica Urbanovici — Kinga Lobr, 
o victorie și la Zou Zhenghua
— Chen Lili, a ajuns în „sfer
turi" ; Maria Alboiu a urcat 
pînă în „optimi", ratînd cu 
puțin „sferturile" în partida 
cu Valentina Popova), dar și 
ele au rămas, totuși, datoare.

De fapt, care au fost princi
palele deficiente manifestate în 
jocul sportivilor noștri 7 In pri
mul rind. ci au arătat că nu 
stăpînesc suficient de bine „lec
ția" serviciului și a preluării 
după serviciu (cel mai bun e- 
xemplu, meciul de la echipe 
Alboiu — Batorfi), ceea ce a 
dus la pierderea a numeroase 
puncte, chiar și în situații fa
vorabile. Imposibilitatea de a 
pune în dificultate adversarul 
prin servicii bine dirijate și 
efectuate și. de asemenea, rata
rea preluărilor și, implicit, a 
unui retur eficient au constituit 
puncte nevralgice și consecința 
firească a înfrîngerilor. Se pu
tea mai mult ? Este greu de 
spus, dar ar fi existat posibi
litatea avansării pe tablou, poa
te nu prea mult, avînd în ve
dere carențele amintite, cărora 
li se mai poate adăuga și jo
cul deseori stereotip, nemodelat 
pe replica adversarului. Există, 
de asemenea, păreri că este 
greu să se mai schimbe ceva, 
unii jucători avînd deja propria 
personalitate și modalitate de 
exprimare, care nu mai poate 
fi „i__ .................. .
le sînt 
cit nu 
sîntem 
opinie, 
erorile 
ceea ce privește poziția Ia ma-

DE NOTIȚE
să, mobilitatea, felul de a du
ce brațul la diverse lovituri, 
concentrarea și. nu în ultimul 
rind, „răsfățul" de care dau 
dovadă unii dintre sportivi, ca
re se cred mult prea siguri pe 
situație. Or, acestea chiar nu 
mai pot fi schimbate ?

Aceste întreceri, ca și cele
lalte la care au participat, ar 
fi trebuit să constituie pentru 
toți, sportivi și antrenori, lecții 
directe, de pe urma cărora toa
tă lumea să învețe. Din păcate, 
nu am asistat, însă, pînă acum 
la nici o analiză serioasă făcu
tă de antrenorii loturilor care 
au făcut deplasarea. Împreună 
cu sportivii și antrenorii de la 
club, în care să se dezbată «t- 
profundat concluziile reieșite 
(poate o vor face in aceste zile 
la Bistrița). Ar fi și aceasta o 
modalitate de a îmbunătăți pe 
plan general munca tehnicieni
lor. care, de ce să nu recunoaș
tem, pot și trebuie să facă mai 
mult, dar... Am vrea să adău
găm — referitor la antrenori 
— și modul cum a condus xle 
pe margine Maria Alexandru 
(debutantă în acest „rol"), ca
re, prin sfaturi oportune (spre 
deosebire de cele frecvente 
„Hai, acum !“, „concentrează- 
te !“ etc. etc.), simțind jocul, a 
știut să le scoată deseori pe fe
te din situații dificile. Iată, a- 
șadar, încă o temă de medi
tație asupra competenței profe
sionale.

Cu „internaționalele" Iugosla
viei s-a încheiat sezonul com- 
petițional 1984. dar pauza nu 
este prea mare, dovadă că noul 
start se va da încă în primele 
zile ale lui 1985. ■ Să sperăm că 
această „lecție" nu va rămîne 
și ea închisă între filele caiete
lor de notițe, ca atîtea altele 
asemănătoare.

Emanuel FANTANEANU
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CAMATARU
L-A AJUNS

PE... BARATKI

.reconstruită", că deprinderi- 
atît de înrădăcinate, în- 
mai pot fi... smulse. Nu 
de acord cu această 
dacă avem în vedere că 
se manifestă încă și în

DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

I

ALISTELE DE LA CALCULATORUL
T 0 PREGĂTIRE SUPERIOARĂ

de volei 
utonului se- 
A" (locurile 
3 1<L început, 
^■kptârîle. 

în 
ea retrogra- 
meciuri au 

: și de bun 
tre acestea, 
oșie, Calcu- 
oșie, Calcu- 
.S.M. Liber- 
restul fiind 
le... nervul 
eri sportive 
mpionat re- 
ipsit de in- 
i nouă din 
ifășurate in 
incurs, s-au 
[ de 3—0.

de spirit 
însă sin- 

mnalate în 
iste cu to- 
abilă — cu 

— pentru 
pregătirii 
întrecere, 

iția pentru 
au rezistat 
(am da e- 

ori și-au 
tru a face 
euoslChim- 

roșie

București și chiar C.S.M. Li
bertatea Sibiu). Merite revin 
doar formației Calculatorul 
București, pe care antrenorul 
George Simulescu a reușit să 
o aducă la o formă care i-a 
permis un joc în viteză, am
bițios, pe toată durata turneu
lui (chiar dacă unele partide 
au durat cinci seturi, cu mai 
mult de două ore de joc). Cu
vinte bune se cuvin și echipei 
sibiene C.S.M. Libertatea, fa
vorita întrecerii, aflată sub 
conducerea unui nou antrenor 
— Nicolae Tudor. Formația 
Rapid a făcut cîteva meciuri 
bune, dar trăiește tot prin 
Constanța Iorga și Mariana

• Ivanov ; Flacăra roșie este (nu 
din vina ei !) din nou in for
mare ; Chimpex Constanța n-a 
reușit nimic în absența Lilianei 
Văduva ; C.S.Ș. Explormin — 
doar o prezență plăcută. Ele
vele din Caransebeș știu ceva 
volei, dar sînt încă la granița 
dintre diviziile „B“ și „A".

Puține remarcate : Mirela 
Popoviciu — în real progres, 
în toate fazele jocului, Anca 
Beșta (ambele de la C.S.M. 
Libertatea) și Elena Negulescu 
(Calculatorul).

Buc.), A. Dârăban (Eterni* Ora
dea), C. Simon (Constructorul 
Tg. Mureș), Elena Tărîță și Vio
rica Dragu (Spartac CJS.Ș. 1 
Buc.), Corina Ancuța și Elena 
Pintilie (Știința OS.Ș. 2 
I.J.P.I.P.S. Constanța), Dorina 
Murea (C.S.M. Iași), Cristina 
Chindriș (CJS.M. Cluj-Napoca), 
Gabriela Stan și Cristina Bucur 
(Stirom C-S.Ș. 2 Buc.), Gabriela 
Anghelescu (Juventus *83 Buc.), 
Ana Sabău (Eterni* Oradea) și 
Liliana Roman (C.S.M. Buzău).

Campionatele vor decerna 
titlurile la simplu, dublu femi
nin și mascfilin și dublu mixt, 
cuprinzînd cinci reuniuni.

„CROSUL 30 DECEMBRIE-,

Modesto FERRARIN1

\

fi 14 X 25%
X 100% 
a 1.217 
el; Cat
: 279,75 

5 a 100 
. 1, In 
ire au 
racana
Cluj-Napoca, 
n Tîrgovlțte, 
g. Mureș șl 
n Rîmnîeu

a 
lei; 
5 :
lei.
va»

dla

il LOTO de 
c., va avea 
portiv Pro-

greșul din București, str. Dc. 
Stalcovici nr. 42, incepînd de la 
ora 17,15. Numerele extrase vor 
fl radiodifuzate la ora 19 pe pro
gramul II și la ora 23 pe progra
mul I, precum și sîmbătă dimi
neața, la ora 8,55, tot pe pro
gramul I.

•După cum v-am mal infor
mat, la sfirșltul acestei săptăminl, 
mal precis duminică 9 decembrie, 
va avea loc o nouă tragere LOTO 
3, prilej pentru cei interesați să 
obțină cîștiguri ta autoturisme 
„DACIA 1300“ și importante sume 
de bani. Biletul de participare 
costă numai 10 lei și poate fi 
«ompletat cp o variantă achitată 
sută la sută, sau cu patru va
riante achitate în cotă de 25%.

IA SIBIU
A.S.A. Sibiu, 

misiei județene 
ganizează in ziua de 9 decem
brie competiția tradițională de 
cros dotată cu «Cupa S0 De
cembrie". Concursul face parte 
din cadrul competiției naționa
le „Daciada". întrecerile vor 
avea loc pe aleile parcului 
Subarini din Sibiu și lint des
chise alergătorilor începători șl 
legitimați.

cu sprijinul câ- 
de atletism, or-

ANUNȚ
I.D.M.S. București,,
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Bd
Magheru nr. 6—8, sectorul 1, 
Încadrează de urgență :
• Pentru Magazinul Bucu

rești din str. Valea Cascade
lor nr. 24, sectorul 6.

— MECANIC AUTO 
— ELECTRICIAN AUTO
— MUNCITORI NECALm- 

CAȚI PENTRU PAZA.
• Pentru depozitul de pie

se auto din str. Valea Casca
delor nr. 24, sectorul 8.

— LUCRATORI GESTIONARI
— RECEPȚIONERI 

AUTO
— PRIMITORI PIESE
• Pentru depozitul 

din str. Galați, sectorul

PIESE
AUTO 
sport 

1
— GESTIONAR — ȘEF SEC

ȚIE
— MUNCITORI NECALUT- 

CAȚI
Solicitanțli trebuie să poete- 

" ""................................ dede buletin de identitate 
București.

Relații suplimentare la 
diul Întreprinderii, din 
Magheru nr. 6—8, etaj S, _ 
mera 11—3. tel. 11.39.50/181 sau 
142.

Bd.
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Este adevărat, golurile a- 
daugă totdeauna ceva frumu
seții unui meci, ele sînt — 
după o expresie devenită, poa
te, banală — „sarea și piperul 
fotbalului". Ceea ce nu în
seamnă însă că un joc încheiat 
cu 0—0 nu poate satisface — 
uneori — sub aspectul specta
colului. A fost cazul partidei 
Politehnica Timișoara — Dina
mo (disputată cu îndîrjire, cu 
mult angajament, cu destule 
faze bine concepute și desfă
șurate), ceea ce ne-a și îndem
nat să ne intitulăm cronica de 
luni „Meci frumos, chiar fără 
goluri".

Cu toate acestea, suporterii 
ambelor echipe (la Timișoara a 
fost prezent în tribune și un 
puternic grup de susțmăt.riai 
campionilor) au rămas cu re
gretul că mari acțiuni de gol, 
de ambele părți, au rămas ne
finalizate. Dinamo putea avea, 
la pauză, un 3—0 sau un 4—1, 
Politehnica — la rindul său — 
putea înscrie de 2—3 ori după 
reluare, mai 
and Oancea 
ză rarisimă-

Revenim azi asupra acestui 
meci pentru că marele număr 
de ocazii pierdute în cele 90 
de minute reactualizează o pro
blemă acută a campionatului, a 
fotbalului nostru : ratările.

Explicația nu poate fi găsită 
decît în carențele procesului de 
instruire, în lipsa de pregătire 
corespunzătoare a unui 
ment fundamental in 
finalizarea. Pentru că 
înseamnă, în fond,

ma
ca 
la 
Ei

ales în min. 15, 
a ratat Ia o fa-

ligat să mal răminem pe 
Iul Begăi două zile. Așa 
marți dimineața am fost 
antrenamentul lui „Poli", 
bine, pe teren, la poarta unde
Oancea ratase, in min. 75. go
lul care putea fi al victoriei 
„violeților", un grup de 6—7 
jucători timișoreni (printre 
care, bineînțeles, Oancea) refă
ceau „faza cu pricina". Dise
ca* centrarea, execuția, discu
tau soluțiile- Sigur, totul era 
acum sub semnul lui „dacă"— 
Ceea ce rămîne însă ca un 
cert element pozitiv este preo
cuparea jucătorilor, frămînta- 
rea lor. „Reluarea" ratării lui 
Oancea le-a luat câteva minute 
dintr-un antrenament. Dar pro
babil, cu mult efect pozitiv...

Stimați antrenori, situați-vă 
cu un pas înaintea jucătorilor 
și acordați atenția și..- timpul 
necesar unui element de joc 
pentru care, in mod sigur, 
veți găsi la fotbaliști mai mul
tă audiență decît, să zicem, 
pentru unele suite de elemen
te de gimnastică : șutul la 
poartă. Nu e deloc secundar! 
Mai ales că în ultima etapă 
s-a bătut recordul 
cacitate al turului.
18 echipe au marcat 
goluri, cel mai mic 
această toamnă.

de... inefi- 
Duminică, 
numai 17 
număr djn

Radu URZICEANU

Golgeterii merg înainte ! Li
derul lor, Dudu Georgescu, a 
totalizat 230 de goluri pe pri
ma scenă fotbalistică a țării, 
fiind singurul jucător care 
depășit „cota 200". în grupul 
celor cu cel puțin 100 de goluri 
și-a făcut apariția recent in
ternaționalul craiovean Cămă- 
taru, golul-jubileu fiind mar
cat în meciul de campionat cu 
F. C. Bihor. Pași importanți 
în ierarhia golgeterilor abso- 
luți au făcut în acest tur și 
Radu II, care l-a egalat pe 
Adam (160) și M. Sandu — 
pe aceeași treaptă cu M. Dri- 
dea (142).

Iată care este situația „la zi" 
în clasamentul golgeterilor ab- 
soluți ai, Diviziei

D. Georgescu
Oblemenco și 

170,
Adam și Radu 
Ozon — 157,

156, Gh. Constantin — 149, M. 
Dridea și M. Sandu 
Dobay — 130, Vaczi 
Naghi — 118, - 
FI. Voinea — 
114, Dobrin — 
schi — 108, I. Ionescu — 107, 
Ene I si Mulțescu 
ratki, Broșovschi 
ru — 100.

u

„A" :
— 230 goluri, 
Dumitrache —

II — 160,
Iordănescu

Ene 
115, 

111.

142,
— 125. N. 
II — 116, 
Bodola — 
Dembrov-

— 103, Ba- 
și Cămăta-

divizionari 
acestui grup 

fruntaș se află Cîrțu — cu 31 
de goluri, Roznai — 84, Augus
tin — 81.

Dintre actualii 
,A“, în apropierea

ele- 
fotbal, 
ratarea 

în plan 
tehnic, insuficient control al 
balonului, execuție tehnică de
fectuoasă ; iar în plan psihic 
— pripeală, lipsă de calm, o- 
boseală fizică sau nervoasă, 
uneori chiar egoism, la acele 
faze în care o pasă dată Dar- 
tenerului mai bine plasat ar fi 
sută la sută gol. Este evident 
că ponderea in instruite, pen
tru mărirea eficacității, tre
buie s-o aibă EXECUȚIILE DE 
FINALIZARE IN MIȘCARE, 
ÎN VITEZA, sub presiunea ad
versarului, deci IN CONDIȚII 
DE JOC. Un jucător care a ra
ta* mult la Timișoara (după 
noi, trei goluri) a fost Orac. 
Același Orac care execută 
splendid loviturile libere din 
preajma careului (golul său cu 
Liverpool rămîne memorabil ț 
dar și altele...). Orac are o 
tehnică de execuție de mare fi
nețe, din punct fix. Din vi
teză, însă, a ratat de trei ori, 
duminică, ceea ce ne-a amin
tit și ratările saie similare, din 
dubla manșă cu Bordeaux, în 
finalul meciului în deplasare 
ca și în prelungirile de la 
București. OR, ȘUTUL DIN 
ALERGARE (definitoriu pentru 
o extremă valoroasă), IATĂ, 
IL ÎMPIEDICĂ PE DINAMO- 
VIST SĂ-ȘI VALORIFICE 
PLENAR UN FOND DE CA
LITĂȚI PE CARE ÎN 
CERT ÎL POSEDA ȘI 
ORI ÎL ȘI ETALEAZĂ.

Finalizarea trebuie, 
să-l preocupe mai mult . __
trenorii noștri. Ca șl pe jucă
tori 1

Și fiindcă a venit vorba de 
jucători, să consemnăm un 
crîmpei de viață fotbalistică, 
„in temă", trăit la Timișoara, 
șl care ne-a făcut plăcere. 
Treburi profesionale ne-au ob-

TIRNĂVENI, UN.

MOD 
UNE-

deci, 
pe an-

Duminica trecută, la Timi
șoara, spre finalul partidei 
„Poli" — Dinamo, după o mare 
ratare a timișorenilor, a fost 
introdusă în teren una din spe
ranțele fotbalului nostru, Clau- 
diu Bozeșan. Dar mezinul fa
miliei Bozeșan n-a apucat să 
joace la „Poli" decît foarte 
puțin, s-a accidentat destul de 
grav și a fost și el înlocuit cu 
Deac, un alt jucător tînăr și 
deosebit de talentat.

Bozeșan — Deac...
Ambii din Tirnăveni ! Ambii 

plecați spre fotbalul primei di
vizii din micuța localitate de 
lingă Tîrgu Mureș, plecați cu 
mari ambiții, cu mult har și 
deciși să nu-și facă de rîs... 
predecesorii. Adică pe celălalt 
Bozeșan (Laurențiu) și pe Bo
loni, pe Fazekaș și Vunvulea, 
și pe încă mulți alții. Care altă 
localitate din țară de mărimea 
Tîmăvenilor a dat, intr-un 
timp scurt, atît de mulți ju
cători de valoare, trecuți toți 
prin reprezentativele țării, în- 
cepînd cu cea de juniori și ter- 
minind cu prima națională ? 
Răspunsul îl poate da, desigur, 
orice iubitor al fotbalului. Mai 
puțini știu însă, ce se întîm- 
plă acum în pepiniera cu re
zultate atit de frumoase, Chi
mica fiind, în mod firesc pu
tem spune, și o prezență de 
prim-plan în campionatul re
publican al juniorilor. A cîșț. 
gat nu demult un titlu si s-a 
aflat la un pas de al doilea 
in 1983, cind, pe stadionul „23 
August" din Capitală, a fost 
întrecută, la limită, cu 2—1, de 
Corvinul Hunedoara. „Am pier
dut atunci, ne spunea Gheor- 
ghe Vrușa (un antrenor ex

ONESTI AL FOTBALULUI
trem de ambițios, care a pre
luat ștafeta de la un alt mare 
pătimaș al fotbalului, T. Me- 
zaroș), dar noi, cei din Tîrnă- 
veni, prezenți pe cca mai mare 
arenă a sportului românesc, am 
avut o satisfacție deosebită, 
pentru că am avut un repre
zentant și în finala Cupei, u- 
nul din cei mai buni jucători 
de pe teren, L. Bozeșan, care 
juca atunci la «Poli» Timișoa
ra. Am pierdut finala, e ade
vărat. Am continuat, totuși, să 
muncim cu ardoare, să cău
tăm alte talente, să le pregă
tim cum se cuvine pentru a 
fi gata să-și ia și ele zborul. 
Avem un portar de mare per
spectivă. Se numește Ioan O- 
prea. Are 16 ani, are 1,80, are 
calitățile solicitate de post. A- 
vem și un fundaș puternic, Ho- 
rațiu Ignat — 18 ani, și o 
extremă talentată cu... nume 
(Daniel Dobrin — 17 ani) și 
un mijlocaș care poate progre
sa foarte mult (Cristian Solo
mon — 16 ani). Cu acești bă
ieți, noi, cei din Tirnăveni, ne 

’ ’ ’ «U» Ciuj-
„ „____  ____ 1 se-
«repubiicanilor», pentru

batem de la egal cil «U» C 
Napoca pentru locul I al 
riei _ 
incă o participare la turneul 
final. Sperăm să ciștigăm se
ria, tot așa cum sperăm ca 
orașul nostru să continue să 
«aprovizioneze» cu talente pri
ma divizie a țării..."

Așadar....
Boloni, Fazekaș, 

L. Bozeșan, Deac, 
șan... O frumoasă 
Tîmăvenilor. Cine o 
tinua ?

Vunvulea, 
CI. Boze-
„serie" a
va con-

Laurențiu DUMITRESCU

ÎNTRE STADIONUL UNIREA Șl COMUNA NANOV.. 
...SAU O POVESTE DE NECREZUT

Un arbitru răpii ?! Și ața poate 
fi interpretată povestea— adevă
rată a „cavalerului fluierului" 
K. Gldea, din Craiova, delegat să 
conducă partida Metalul Alexan
dria — Chimia Tr. Măgurele, din 
Campionatul republican de funi 
ori t Dar iată cum s-au derulat 
faptele, relatate chiar de cel 
cauză:

„Ceea ce mi s-a întâmplat mie, 
la Alexandria, este cu totul ieșit 
din comun. In dimineața meciului 
s-a prezentat la hotelul unde am 
locutt un delegat al echipei gazdă, 
Metalul, care mi-a spus eă mă oa 
conduce eu mașina Ia terenul 
unde urma să se dispute partida. 
I-am spus să mă conducă la sta
dionul Unirea, din Alexandria, eă

• CLUBUL DINAMO anunță eă 
biletele puse In vtnzare pentru 
meciul de mîlne, Dinamo Bucu
rești — F. C. Bihor, slnt valabile 
și duminică la jocul de Divizia 
„B“ Dinamo Victoria — Minerul 
Motru.

acolo era programată tntilnirea, 
nu tn comuna Nanov, unde do
reau cei de la Metalul să se joa
ce, pentru a nu... strica gazonul 
divizionarei „B“1 Dar mașina n-a 
pornit spre stadion. După un kilo
metru i-am spus delegatului si o- 
prească, deoarece mergeam spre 
altă direcție. Am pornit pe jos. 
Delegatul a revenit împreună cu 
șoferul mașinii, promițindu-mi că 
mă vor conduce la stadion, dar 
tn dreptul porții stadionului— au 
accelerat, ziclndu-mi să stau calm, 
că mergem ptnă la un bloc unde 
locuiește directorul întreprinderii 
de care ține echipa Metalul. N-am 
eoborît din mașină. După vreo 
zece minute, șoferul, cel care ur
case tn bloc, a revenit fi m~a a- 
sigurat că „mergem la Unirea". 
Dar pe lingă stadion am trecui 
eu so km la oră! Ctnd am ajuns 
la postul de control de la mar
ginea orașului am început să țip, 
să gesticulez ți, pînă la urmă, 
mașina ARO tn care mă aflam, a 
fost oprită. Am relatat cele în
tâmplate unui ofițer de miliție șl, 
atunci, cu un echipaj al miliției

(l-TR-155) am reușit, în sfîrșit, si 
ajung la stadionul UNDE FUSESE 
PROGRAMATA PARTIDA. Sigur, 
meciul a început cu intîn-ere 
(pini s-au înapoiat din drumul 
spre Nanov echipa Metalul și tu- 
țieriil), oaspeții^ au cîștigat cu 
3—1, dar nu asta-i important. Im
portant este să se știe ce mi 
întâmplat, pentru a-i preveni 
alții...".

Ce s-ar mat putea spune? 
primul rind, că cel petrecute 
arbitrul craiovean ridică

s-a
P'i
In 
cu 

------------ ---- multe 
dintre problemele existente la ni
velul eșalonului-juniori. Iar prin
tre acestea, una de mare impor
tanță, aceea a terenurilor (neco
respunzătoare, aflate la... periferia 
fotbalului) pe care se desfășoară 
meciurile acelora de la care aș
teptăm să preia, MtINE, ștafeta 
de la Ștefănescu, Boloni, Lung, 
Moraru, lorgulescu și cei
lalți „tricolori". O întâmplare din 
care mulți pot învăța... multe 
(L- D.).

P. S. Tinînd seama de cele mal 
sus relatate, F. R. Fotbal a omolo
gat rezultatul partidei : 3—0 pen
tru Chimia. Dar față de așa-zișii 
„conducători" ai echipei Metalul 
nu se la nici o măsură 7



„TROFEUL CARPAȚI", UN SERIOS EXAMEN AL VALORILOR
Anchetă internațională

- _______ ____ ____________________ I

• păspunfl antrenorii echipelor reprezentative 
ale Bultțarlct, Poloniei și Romanici

Handbalul feminin — ca orice disciplină, de 
altfel — trece permanent prin transformări care 
aduc cu ele acumulări de ordin cantitativ și 
calitativ. Faptul aresta este vizibil, cu deosebire, 
in marile competiții clnd. tetm den. și sportivi, 
deopotrivă. încearcă să-și surprindă adversarii eu

elemente noi de tehnică, cu scheme tactice ine
dite. rod al unor Îndelungi exersări.

Recent, cn prilejul celei de a XXHI-a ediții 
a . Trofeului Carpați* la handbal feminin, am 
adresat citeva Întrebări antrenorilor echipelor 
Bulgariei, Poloniei și României. Iată-le :

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI
S-AU FĂCUT REMARCATE LA EDIȚIA 

DE LA SALONIC A OLIMPIADEI DE SAU 
Performanța Elisabetei Polihroniade-Rusu, printre cele mai bune

rezultate individuale ale competiției

1. Ce apreciați că este nou, la era 
sub raport tehnic și ai criteriilor de

actuală, in handbalul feminin, mai ales 
selecție î

2. Cum credeți că »a evolua această disciplină ? Cu ce impresii plecați de 
|a actuala ediție a „Trofeului Carpați" î

lată răspunsurile primite.
TOT1N VALCEV 

antrenorul echipei B_-'jenei:

< ..Este limpede faptul c*
* • handbalul a rival acdaM. 

dar s-a și imbosăus. Referi 
du-mă la apărar- remarc per
manenta activizare a acesteia. 
Aflate in defensivă, itrtare 
toate echipele se aaără avansat, 
protejindu-și istfa cearta P 
reducind emit d-a tx .cgatajal 
de goluri ale ofensivei »f • —se
in ceia ce privește seierii*. d* 
pul atletic este cel aTat ta »* 
tenția oricărui irtreocr*

., _Cu F.ecars aoo* «JMe •
—* campionatului mx.iol »• 

face to* mai remarcat tacta ta 
viteză. Este, după cțxusa mea. 
direcția prinripaH m care »> 
evolua. In viitoe. handbalul- Dta 
atest punct de vedere, lucitoa
rele din Asia, cn I—Seiulnaren 
și cu viteza deosebiți ta car» 
conduc arii cruțe sent —ta-» 
mare progres. Fuh pa o ulrctel 
vine totdeauna la -Troieni Cu
pa ți- cu cnnvingeTca că Sa pac
te la un series examen al valo
rilor. Așa s-a int'mplat ta 
acest an. întinerită 'ormsua 
noastră a avut cu atlt —al mmM 
de învățat*.

BOGDAN CYBULSn 
orta eeh-pe Po oniei :

POMP1UU SIMION 
antrenorul echipei României :

j _In handbalul actual pre- 
* domină tot mai mult, du

pă opinia mea. tipul de hand- 
balcstă cu talie înaltă cu ca
lități atletice uneori ieșite din 
crunt m De asemenea, este tot 
mai vizibilă tendința de specia
lizare pe posturi*.

ATENA, 6 (Agerpres). — In 
turneul feminin al Olimpiadei 
de șah de la Salonic cele mal 
bane rezultate individuale au 
fost obținute de Pia Cramling 
(Suedia) la prima masă, 80,8 
la sută, urmată de Virginia 
Justa (Argentina) și Zsuzsa 
Veroczi (Ungaria). La masa a 
doua pe primul loc este situa
tă Celine Boo, (Canada) — 73,1, 
secundată de șahista româncă 
Elisabeta Polihroniade-Rusu — 
69,2 (9,5 p din 13 posibile). 
La masa a treia in frunte 
s-a situat Jussara Chaves (Bra
zilia), urmată de Nona Gaprin- 
dașvill (U.R.S.S.), iar prima 
clasată dintre rezerve a fost 
Lidia Semenova (U.R.S.S.) cu 
cel mal bun procentaj 
— 85 ! In clasamentele

masculine, este de remarcai 
procentajul de 90,9 obținut de 
britanicul John Nunn la masa 
a dou a.

Referindu-se la rezultatele 
recentei olimpiade de șah, co
mentatorii de specialitate ai 
agențiilor internaționale de pre
să menționează intre alteia 
rezultatele notabile ale echipei 
feminine a României, care iși 
confirmă încă o dată valoarea, 
cucerind medalia de bronz și 
devansînd in clasament puter
nice echipe, cum sînt cele ale 
Iugoslaviei, Ungariei și Polo
niei. Este evidențiată, de ase
menea, clasarea pe locul cinci 
a formației masculine a Româ
niei, în evident progres față 
de ediția precedentă a olimpia
dei șahiste (locurile X—XIV).

.» .Singură talia ieșită din
— • comun nu poate rezolva 

problemele pe care jucătoarele 
le intSneac pe teren. De aceea 
opinez că o sportivă avind atft 
caracteristicile handbalistelor 
ca tai;. înaltă, cit p pe cele 
ale sportivelor de statură me
die. va deveni tipul ideal de 
baadbalistă. Se Înțelege că )»- 
cui ta viteză, in forță, cu apă
rări aofide atletice, va predo
mina »t ta viitor la marile 
eom->-t:ttu Ediția din acest »n 
a -Trofeului Carpați-. cu echi
pe Ungari» la startul întrece
rilor ea fiind vtcecampioană 
mondială cu cea a Poloniei ca
re să nu uităm, a jucat finala 
grupei ..B- a CM de snul 
trecut de 1a Katowice. ta com
pania reprezentativei R.D Ger
mane — s-a ridicat ia nivelul 
valoric așteptat*.

Anchetă realizată de 
Ion GAVRILESCU

LUPTĂTORI ROMANI LA TURNEUL DIN FRANJA
La Nisa, va avea loc simbă- 

tă și duminică un mare turneu 
internațional de lupte greco- 
romane și libere organizat de 
federația de specialitate a 
Franței. La această competiție 
vor participa și șapte luptători 
români : campionul olimpic 
Ion Draica (cat. 82 kg), Nico-

lae Zamfir (57 kg), Gheorghe 
Savu (62 kg) și Victor Dolip- 
schl (+100 kg) la greco-roma- 
ne, Aron Cîndea (68 kg). Con
stantin Damaschin (74 kg) și 
Iulian Rîșnoveanu (90 kg), ia 
lupte libere. Sportivii români 
sînt însoțiți de antrenorul Si- 
mion Popescu.

F @ Y E t meni d iane

cuinii Bimciu uci ui u BRIO
FRAGA. « (Agwpresi. — La

Brr.o a început un cocota» 
ternațional de —te. -a care par
ticipă sportivi șl sportive Ca 
nouă țâri. în prima zi a ec=pesâ- 
Vei. Carnea fRooteȘM
a cistiga; proixa ie IM =1 tytr. 
cu timpul de A e£>-
satâ. Monika Bart (Ur<irta> a 
terminat cursa ca ~_î_ cize ie 
2 secunde după sportiva r»1 ■ -i 
fiind cronometrată cu de
1^7.âx

Alte rezultate : femt-.în : 2M as

CAMPIONATUL PjâaSLAI

HOCHE1ST1I ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI 

ÎN PRIMUL MEQ AL

ECHIPA S. U. A.

PENTRU „CUPA DAV!S“
Federația de tenis a S-U-A. a 

cnaxmicat echipa ce va intim 
in .Cupei Davis* for
mata Suediei. In meciul de la 
Gccebcrg O*—11 decembrie», 
S.U-A. var fi reprezentate de 
John McEnroe, Jimmy Con
nors, Peter Fleming și Jimmy 
Arias. Căpitan-nejucător este 
Arthur Ashe.

whim» iivuti
DE HANDBAL

In etapa a 7-a a -a-rputeta- 
tului masculin de hsncoal al 
Iugoslaviei, echipa MecalopLas- 
tika SaBac. adversara fermape: 
Steaua București in Cupa 
campionilor europeni, a între
cut, pe teren propriu, cu scorul 
de 30—20 (12—10) pe Krystal 
Zaiecear. Principalii realizatori 
ai Învingătorilor au fest Isako- 
vici (8 goluri) și Vujorid (S 
goluri).

TURNEULUI DE LA SOFIA

cea "T RJ>JJl Coreene ec 4—0
O—«. S—L O—l». Ahe rezonate : 
R-'-p-i — usgana i—» <*—•. 
•—(. Ș—3 Torpedo Gorki — 
3_PJ>. Coreeana :»—» (*—*. *—*. 
S—a și Torpedo Gorki — Baiga- 
ria M—- (â-*. 4—L 1—»-

LA MfmNE!
La Campionatele Internaționale 

<fte tenis ale Australiei, care se 
tftsputA la Melbourne, s-a Înre
gistrat o altă mare surpriză. 
IXip A eliminarea lui Ivan Lendl 
de către Curren, Ln prima semifi
nală feminină, tinâra jucătoare 
ceLosknacâ Helena Sukova (19 
ani) a Imriaa-o pe celebra Mar
tina Navratilova cu 1—6, 6—3,
T—5. tn cealaltă semifinală Chris 
Evert-LJoyd a dispus de Wendy 
Turnbull cu •—3. 6—4-

Aspect din intilnirea de miercuri, de la Atena, dintre fotbaliștii greci 
;i români, cu Antoniou Moraru în prim plan.

Telefoto : A. P. AGERPRES

PRIMA VICTORIE A
Așa cum era de așteptat, în 

grupa a 4-a a preliminariilor 
C.M., echipa Bulgariei a învins 
cu un scor categoric pe cea a 
Luxemburgului : 4—0 (2—0). A
fost prima victorie obtinutâ de 
selecționata Bulgariei in actuala 
ediție a C.M., dar jocul nu a 
mulțumit pe cei peste 10 000 de 
spectatori din Sofia. Ambele for
mații au ratat multe ocazii, iar 
din min. 51 oaspeții au evoluat 
in 10 jucători, in urma eliminării 

«lui Meunier de către arbitrul

ECHIPEI BULGARIEI...
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UN GEST PUN DE OMENIE
Cu cîte<a sâptâmlnl ta urmă 

și-au pierdut viața tntr-aa 
accident rutier la Auxerre, ta 
Franța, soții Besnard. In urma 
acestui tragic accident a râ- 
mas orfan Christophe, ua 
băiețel tn virstă de cinci ani. 
Deoarece Gilles Besnard fu
ses e jucător de fotbal. In Hga 
de amatori, conducătorii și 
fotbalist!' o.-'.or două cluburi 
locale A J. Auxerre șl Stad® 
Auxerroi* au apreciat situația 
disperată a lui Christophe și 
au luat o hotăxire plină de 
adinei omenie Este vorba de 
responsabilitatea pe care și-an 
asumat-o privind creșterea șl 
educarea copilului orfan. Ges
tul în sine este de-a dreptul 
emotionant I

A. J. Auxerre, echipa inter
naționalilor Bats șl Ferreri șl 
a polonezului, șl el Internatio
nal, Szarmach. a decis crea
rea unui cont public. Intitulat 
„contul Christophe*, la care

1OS de localități, numărul sportivilor legitimați fiind de ordinul 
zecilor de mii. Din rândurile acestora s-au ridicat sportivi de 
eiitâ. care au realizat performanțe deosebite și au obținut 
:c--uri fruntașe In toate marile competiții internaționale. Iată 
ri-.eva nume dintre aceștia : Natalia Butuzova, Ludmila Arja- 
nikova, Vladimir Eșeiev etc.

FIUL
Cu 31 de ani In 

urmă agențiile in
ternaționale de pre-

buind astfel la a
lor necesare creșterii copilu
lui. Un gest, cu adevărat, Im
presionant !._

UN SPORT LA MARE VOGĂ

să au transmis din 
Katmandu, capitala 
Nepalului, vestea 
că, în sfîrșit, vîrful 
Everest, de 8 848 m,

PE URMELE TATĂLUI
din masivul hlmala- 
yan s-a arătat acce
sibil omului 1 După 
nenumărate tentati
ve, al căror număr 
nimeni nu-1 mal 
știa, cele mai multe 
încheiate în chip 
tragic, iată că o ex
pediție neozeelande
ză a reușit imposi
bilul... Edmund Hil
lary și șerpașul ne- 
palez Tensing au 
fost primii acolo sus, 
sus de tot. Aceasta 
s-a întîmplat la 39 
august 1953, clnd 
Tensing a îngropat 
în zăpada piscului o 
bucățică de clocoîa-

tă și clțiva biscuiți, 
singurul dar pe care 
el n putea aduce a- 
tuncl zeilor că-1 a- 
Jutaseră să învingă...

Recent, agențiile 
de presă au anunțat 
că Peter Hillary, 
fiul ilustrului alpi
nist de care a fost 
vorba mal sus, cal
că, lată, pe urmele 
talălul său, nu doar 
la figurat, ci chiar 
la propriu: în frun
tea unei noi expedi
ții neozeelandeze 
Hillary junior (30 
ani) încearcă acum 
să atingă șl el vtr- 
ful Everestulul™

Federațla de tir cu arcul din Uniunea Sovietică aniversează 
anul acesta un sfert de veac de existență, in pofida faptului că 
tragerea cu arcul este o îndeletnicire străveche pe aceste 
meleaguri. Tirul cu arcul a devenit sport, în adevăratul sens 
al cuvintului, din inițiativa unor tineri entuziaști, cuceriți de 
frumusețea șl de originalitatea acestei discipline olimpice. Șl 
n-a fost nevoie să treacă prea multă vreme pînă ce tirul cu 
arcul s-a bucurat de o vogă extraordinară. La această oră 
există terenuri speciale pentru practicarea tirului cu arcul In

CEI 90 DE ANI Al UNUI CLUB AUSTRIAC
Recent și-a sărbătorit 90 de 

ani de existentă „First Vienna 
Football Club", cel mal vechi 
club sportiv din Austria. In 
cele nouă decenii de activitate 
echipa vieneză a cîștigat de 
șase ori campionatul de fotbal

al Austriei, de trei ori a în
vins În finala „Cupei- și a ob
ținut o dată victoria în „Cupa 
Europei Centrale*.

Rubrică realizată de 
Romeo V1LARA

Vassaros (Grecia). Cele patru go
luri au fost marcate de Sirakov 
(min. 8), Velicikov (min. 31), 
Mladenov (min. 65) și Dimitrov 
(min. 69). învingătorii au aliniat 
formația : Mihailov — Nikolov, 
Arabaov, Dimitrov, Markov (Ghe- 
tov) — Zdravkov, Gocev (Mlade
nov), Sirakov — Spasov, Velici
kov, Pașev.

Iată clasamentul înaintea me
ciului Franța — R.D. Germană, 
programat ................
L “
2.
3.
4.
5.

Franța 
Bulgaria 
Iugoslavia 
R. D. Germană 
Luxemburg

sîmbătă
2
3
2
2
3

la
2 i
1 :
1 :
1 i 
o i

o 
1
1 
o 
o

Paris 
o 
1 
0 
1 
3

5—0 4
4— 1 3
2— 1 3
7—3 2 
0—13 0

ȘTIRI, REZULTATE
• tn „Cupa ligii engleze* s-a 

rejucat meciul din turul 4 dintre 
Tottenham șl Sunderland (înche
iat În primul joo la egalitate). 
Acum, Tottenham a pierdut pe 
teren propriu cu 2—1!
• In C.E. de juniori H (sub 19 

ani), ta grupa a 8-a, la Plstoia, 
Italia a Învins Elveția cu 3—0 
(0—0). A fost primul joc din a- 
ceastă grupă din care mal face 
parte șl selecționata PortugalleL
• Au continuat partidele pen

tru „Cupa Asiei*, care au loc la 
Singapore. Intllnirlle se desfă
șoară In două grupe, flecare cu 
cite cinci reprezentative partici
pante. tn grupa „A* : Arabia 
Saudltă — Siria 1—0, Kuwait — 
Coreea de Sud 0—0. Pe primul 
loc, după două etape, se află 
Arabia Saudltă șl Kuwait cu cita
3 p. tn grupa „B“ : Emiratele 
Arabe Unite — India 2—0, R. P. 
Chineză — Singapore 2—0. Pe pri
mele locuri : Iran 4 p, R. P. Chi
neză, Singapore șl Emiratele A- 
rabe Unite cu cite 2 p.
• în Ungaria s-a desfășurat 

miercuri cea de a 15-a etapă: 
M.T.K. — Zalaegerszeg 0—1, De
brețin — Ujpestl Dozsa 1—1.' 
Szombathely — Szeged 5—0, Eger
— Ferencvaros 1—2, Bekescsaba — 
Honved 0—1, Tatabanya — Csepel 
1—0, Pecs — Videoton 0—0, GySr
— Vasas 3—1. Pe primele locuri s 
Videoton 23 p, Honved șl Debre
țin cite 20 p. Pe ultimele : 12—15. 
Vasas, Ferencvaros, Eger șl Be
kescsaba, toate 12 p. 16. Szeged
4 p.
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