
Azi (ora 16,30) și miine (ora 18) in Capitală

PARTIDE DE MARE INTERES
IN CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Astăzi și miine, iubitorii de 
sport din Capitală iși vor ca
naliza preferințele, fără îndo
ială, spre volei, spre meciu- 
rile-retur pe care echipele 
noastre Ie suslio. pe teren pro-

DINAMO - TOTUL PENTRU 
VICTORIA IN 3 SETURI I

Ce așteaptă suporterii dina- g 
moviștilor bucureșteni in par- 
tida cu puternicii lor adver- g •' 

fost învinși g | 
no cu 3—1 ? g‘ 

-j de înalt g 
nivel, așa cum e- g 
chipa lui Schreiber g 
știe și a dovedit g 
In nenumărate rin- g 
duri că poate să g 
realizeze. Și, bine- g 
înțeles, mult dori- g . 
ta calificare. A- g I 
ceasta presupune g fi 
victoria Iui Dina- g / 
mc in numai trei g 
seturi, dată fiind g «■ 
diferența de pune- g 
te din tur. Conști- g 
zițl că aceasta g 
este singura alter- g 
nativă pentru

raOLETARI DIN TOATE I«M, UNIȚI »M I

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

»

antre-
cursul g 

(scurte. gblocajului ste'irt

zt ■**%

Enescu (Dinamo]i, in fața

priu. ia optimile de finali ale 
cupelor europene. Interesul 
major il captează, firește, par
tida de mii ne seară, in C.C.E.. 
dintre DINAMO și C.UjS. TO
RINO, in rare pasionează cursa 
campionilor noștri pentru re
facerea teren ului pierdnt—

s-au pregătit
tens pe parcursul g 
săptăminii. efectu- g 
ind zilnic 
namente In 
dimineții 
dar de intensitate. g 

cu accent pe scrvic-’u-preluare) și 
la ora mpeiiiliii insis.scara, la ora meciului, insis- g 

tlndu-se pe aspectele tactice in g 
atac (combinații in viteză) și g 
In apărare, unde este nevoie g 
de o ripostă deosebită la blo- g 
caj. pentru a contracara o se- î?

la gag 1-31
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DINAMO: CctoOuțlgo. Enesca. 
Girlecnu. Pop, Vnucuț, lowvr 
(medie de vîrstă — 27 cn:, roerfî• 
de inâlț:*ne — 1.95 m). Rezerv* : 
Gheorghe. Slaba, Gizdovu, Radu
lescu. Drâgușin. Bălan. Antrenor: 
W. Schreiber.

Arbitri : D. Mcnoiloria C1-yov'
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ

ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI!
însemnări la I. M. M. R București

IntreExistă în Capitală, 
multele unități economice de 
frunte, una in care producția 
și sportul se află permanenl 
intr-o simbioză perfectă, spre 
satisfacția miilor de oameni ai 
muncii care alcătuiesc acest 
minunat colectiv, cel al în
treprinderii mecanice de mate
rial rulant sau. pe scurt, 
I.M.M.R. Tinerețea oamenilor 
explică 
precum 
in aer ------.----------
cădere pe atrăgătoarea bază de 
agrement a întreprinderii de

ambiția.hărnicia și
și nevoia de mișcare 
iber, efectuată cu pre-

pT malul lacului de la S’.rău- 
lești, creația lor. Mal există. 
i-La, o explicație : la I.M.M.R. 
se a£ă foarte mulțl munci
tori. tehnicieni și ingineri care 
su activat ani de-a rindul ta 
sportul de performanță; ta

In sălile „Victoria4' din Ploiești și „Floreasca4* din București

ATRACTIVE REUNIUNI INTERNATIONALE DE HANDBAL
în cadrul acestui sezon deo

sebit de bogat, care a solicitat 
săptămină de săptămînă atît 
reprezentativele naționale — de 
seniori și senioare, de tineret 
de juniori și junioare — pre
cum și formațiile fruntașe de 
club, astăzi și miine sint pro
gramate, la Ploiești și — res
pectiv — București, două atrac
tive reuniuni internaționale.

Echipa masculină reprezenta
tivă a României, care șl-a în
ceput recent preparativele pen
tru Campionatul mondial uni
versitar, intîlnește selecționata 
Elveției, clasată pe locul 7 la 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles (18—17 cu Spania, In 
finala pentru 
Echipa noastră 
ani*, așa cum 
tul la C.M.U.. 
putea verifica ... _____ ___
samblu. precum șl nivelul evo
luțiilor unor tineri : Mircea
Petran, Adrian Ghimeș, George 
Jerebie, Sergiu Pop și Mihai 
Pantelimon. va fi un examen 
greu, dar valoarea și experien
ța unor mal vechi titulari ai 
naționalei (Vasile Stingă. Mă
ricel Voinea, Dumitru Berbece,

locurile 7—3 !). 
este ,,sub 28 de 

cere regulamen- 
astfel că vom 
forța ei de an- mai valorotVasile Stingă, cel handba’iit romin. fa «etfv.c 1

Foto : Aurel D. NEAGU

George 
Buligan 
toare.

Fără 
senioare

Dogărescu, 
etc.) pot'

Alexandru 
fi hotări-

Îndoială, partidele de 
dirttre reprezentati-

(Continuare tn vag t—3)

Divizia „A" de fotbal, etapa a 16-a

0 NOUĂ „PIATRĂ DE ÎNCERCARE" 
PENTRU SPORTUL STUDENȚESC

PROGRAMUL ETAPEII l
fg. Mureș : 
Buzău :
Rm. Vilcea : 
Slatina :
Hunedoara : CORVINUL
Pitești :
București :

(sa disputa astăzi, pe stadionul Dinamo, de la ora 13.30)
MARE

A.S.A. 
GLORIA 
CHIMIA
F. C. OLT

F. C. ARGEȘ 
DINAMO

- SPORTUL STUDENȚESC
- POLITEHNICA IAȘI
- JIUL
- S. C. BACĂU
- F.C.M. BRAȘOV
- RAPID
- F. C. BIHOR

SA VEZI VIITORUL
CU OCHII TAI

de pildă, pasiunea de 
de totdeauna a direc- 
intreprinderii, ing. Va-

rugby, 
ieri și 
torului 
sile Mladin, fost internațional, 
deseori titular al „XV“-lul 
României in aprigele meciuri 
cu Franța sau cu selecționate 
engleze. Ing. Mladin a rămas 
și astăzi legat de sportul cu 
balonul oval, in calitate de 
președinte al rugbyștilor de la 
.Grivița Roșie*, echipă în care 
a activat mai bine de două 
decenii 1

„Sportul.
celelalte discipline Impnn oa
menilor o anumită ordine In 
tot ceea ee fae, o riguroasă 
grijă pentru o muncă de cali
tate — ne spunea Adrian Nieo- 
Ieseu, secretarul comitetului de 
partid pe Întreprindere, șl el 
indrăgostit de balonul oval, 
fost jucător la Rapid și Gri- 
vița Roșie. De aici — iși con
tinuă el ideea — bilanțul bo-

rugby-ol, dar și

Chiar ți raportorului 
linie do spart*, cum 
siața I se oferă adeseori In ipos
tazele sale cele mal semnifico- 
tize țl mal Importante pentru so
cietatea noastră. Nu este, cum 
se mar credo uneori, un simplu 
drum redacție - stadion șl retur.

...Venit la Scornicețti pentru un 
meci sau altul al Oltului, am stră
bătut nu o dată — împreună cu 
tovarășul Gheorghe Bărbulescu, 
secretar al Comitetului comunal 
de partid (mare suflet ți pentru 
fotbal i; - tarlalele, superbele 
tarlale d. Io Negrerii sau Măr
ginenii Scorniceștiului, „să vedeți 
țl dumneavoastră, bucurețtenii, 
cum stăm țl cum rom sta cu pil
ose țârii*.

Pasionant — ața să știți — ni s-a 
părut nu o dată spectacolul 
cimpulul. Am văzut griul tinăr, 
ridicat „de u se mal zărea 
cioara in el*. aa> avut ocazia să 
asist la etapele acestei minunate 
vegetații a porumbului — cu spe
ranțe, cu griji „vine ploaia, nu 
vino ploaia, mal facem o pro- 
țilâ, ți încă una. să ajutăm 
pămintul fără apă" - am văzut 
apoi țtiuletli grei, aurii, 
care aveau să se adune In toam
nă In recolte nemaiintilnite, de 
peste ZO de <one la hectar—

„Asto-i vieța noastră, munca 
noastrâ, mîndria noastrâ* — imi 
spunea simpla, ca intr-o discuție 
obișnuita de la om la om, Ghoor- 
gbe Bărbulescu, cu care plecam 
apel, împreună, de obicei, Io 
eseci...

Vorbeam, zilele trecute, cu 
Gheorghe Bărbulescu despre es- 
cepționolui eveniment al țării, 
Coogresa' o' Xill-leo al partidu
lui, tar călăuzitor pentru viața 
■Pata A prezenta și viitoare.

-PlMrs <oi -oțL spunea el. 
B r-pnrbd istoric prezentat de

tetorătul NICOLAI- CEAUSESCU, 
este mai mdt cMta docil o tacțta

„plecat pe 
za spune.

ta *4

Mori*a P OPESCU

I
Timișoara : POLITEHNICA - F. C. BAIA

Meciul Steaua - Universitatea Craiova se vo 
brie.

Toate partidele, cu excepția celei din Capitala,

dispute Io 16 decern-

vor începe Io ora 14. I

ECHIPA ROMÂNIEI Șl 
CAMPIOANE BALCANICE

LA GIMNASTICA FEMININĂ
• Alina Drăgan ți echipa Bulgariei - 

locul I la
tele- 
unui 
par- 

sport

ARAD, 1 (prin 
fon). Sub semnul 
interes crescind din 
tea iubitorilor de
din localitate, vineri au 
continuat întrecerile ce
lei de-a 13-a 
Campionatelor 
de gimnastică, 
cursul feminin 
pe și individual compus.

Un frumos și mult a- 
plaudat succes a repur
tat. mai Întâi, multipla 
noastră campioană olim
pică Ecaterina Szabo 
care a devenit campioa
nă balcanică absolută. Ea 
a debutat cu 10 la sol 
probă in 
tlurile 
mondială 
urmare 
de inaltă

ediții a 
balcanice 

cu con- 
pe echi-

care deține ti
de campioană 
îi olimpică, ca 

a unei evoluții 
clasă >1 virtuo-

,.ritmică
la 

nou caiifi- 
peutru Cati. 
ci două no- 
această pro- 

ei execuții 
o
?i precizie, 
excelentele 

gimnastei

zitate. In continuare, 
sărituri, din 
cativ maxim 
dar nu una, 
te de 10 in 
bă- Ambele 
au fost de 
amplitudine 
confirmind 
rezultate ale 
noastre in arena mondi
ală. La paralele, doar... 
9,90, pentru ca la în
cheierea concursului, la 
bîmă, ea să taie pur și 
simplu respirația sălii 
prin ușurința, precizia și 
siguranța cu care a exe
cutat elemente și combi
nații dintre cele mai 
grele. Din iou. 10 pen-

Constuntin MACOVEl

maximă

(Continuare in paa 2-3)

ECATERINA SZABO

Ecaterina Szabo, ta birnd
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ-ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI!
ia I.M.M.R. au făcut acolo 
circa 300 000 de ore muncă vo
luntară, realizind — cum pre
ciza Eugen Tăcu, secretar-ad- 
junct al comitetului de partid, 
cel care a pus primul sapa in 
baza de la Străulești — un 
lucru deosebit : agrement prin 

dar și parcele pentru 
de

(Urmare din vag I)

șportive — cu trei formații 
ambițioase să incheie pe pri
mul Ioc : Mecanic șef, Atelie
rul electric și Centrul 3". Su- 
fletiști. adică oameni care fac 
totul pentru a-și apropia tova
rășii de muncă de sport, 
cunoscut și la C.T.C., prin 
termediul electricianului 
mitru Popescu, un șahist 
frunte al asociației, cum
și fag. Dragoș Epuraș, de la 
Siguranța circulației. în ace
eași categorie îi includem și 
pe anonimii inițiatori ai gim
nasticii la locul de muncă de 
la Tîmplărie și Tapițerie („Un 
experiment Încurajator — ne

am 
in- 

Du- 
de 

este

explica secretarul comitetului 
de partid — pe cale de ex
tindere**), precum și pe cei 
care, la sfirșit de săptămină, 
conduc grupuri de muncitori 
din întreprindere ta drumeții 
și excursii, la Băneasa, tn di
verse zone de agrement din 
jurul Capitalei sau pe 
Prahovei, a Argeșului 
Oltului.

O mențiune specială 
să o facem Ia adresa 
care, în decurs de cîțiva ani, 
au dat la iveală la Străulești 
o bază de agrement-model. cu 
terenuri de tenis și handbal, 
cu plajă și sector de inițiere 
în înot, cu club de șah și tenis 
de masă. „Sute de oameni de

valea 
și a

dorim 
celor

sport, 
culturi de legume, eu bazin 
apă și instalație eoliană...**

Ne-am bucurat aflînd 
printre „constructorii** de 
Străulești s-an aflat toți 
menționați în acest reportaj. 
Ca o confirmare în plus a fap
tului că toți cei care Iubesc 
sportul pun și inima și umă
rul pentru continua lui înflo
rire.

că 
la 

cei

2

BAIA MARE, 7 (prin telefon). 
Cea de-a doua zl a turneului 
bălmărean al Diviziei „A" de 
baschet masculin s-a caracterizat 
prin dispute echilibrate, frumoa
se, urmărite cu mult interes de 
o asistență entuziastă. Rezultate 
și unele amănunte :

RAPID BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 88—77 
(40—32). Partida se anunța Intere
santă prin faptul că tinerii bas- 
chetbaliști de la Politehnica țin
teau o victorie care l-ar fl făcut 
să privească cu mal multă liniște 
celelalte etape ale întrecerii. Dar 
feroviarii, cu antrenorul H. 
Tursugian la „timonă", le-au de
jucat planurile Încă din start șl 
au luat conducerea pe tabela de 
scor, pe care nu au mal cedat-o 
pînă la fluierul final, deși nu 
s-au distanțat niciodată Ia di
ferențe mari. De la învingători 
s-au evidențiat Ghiță, Gh. Dumi
tru șl Slpoș, iar de Ia învinși 
tînărul M. Bărbulescu și Dăian ; 
din păcate, I. Ionescu a fost 
sancționat cu a doua greșeală

tehnică (mal primise una In ziua 
anterioară), motiv pentru care 
este suspendat pentru meciul ur
mător. Au marcat : Mihai 10, 
Dăescu 2, Caraton «, A. Popovici 
2, M. Dumitru 11, Glllță 13, Gh. 
Dumitru 17, Slpoș 15, Suciu 11 
pentru Rapid, respectiv Bărbules- 
cu 7, Constantin 8, Petrof 4, Pas* 
cu 6, I. Popescu 5, I. Ionescu 5, 
Constantinescu 14, D. Popcscu 6, 
Dăiâzi 22.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — POLITEHNICA IAȘI 95—90 
(49—44). întîlnire dramatică intre 
cele două echipe studențești afla
te pe ultimele două locuri ale 
clasamentului. Ieșenii au avut cel 
mal buni oameni în Tonca (foar
te eficace) Mihăilescu șl Măgu- 
rean. în mln. 8, tabela de scor 
indica 18—15 pentru ieșeni. Clu
jenii au revenit și în mln. 14 
scorul era 30—30. în finalul re
prizei, Szabo și Barna au înscris 
puncte prețioase, aducînd avantaj

echipei „U“. L 
tehnica are o r 
să recupereze 
chiar să pre 
«3—55 (mln. 27), 
rii spectaculoa: 
Tonca. Apoi, e: 
nilor să revină, 
tlmele două ml 
fie Irezistibil, tn 
șuri care au as: 
chlpei sale. Au 
17, Pulbere 2, 1 
Trif 2, Rotaru j 
coară 22, pentru 
pectiv Măgurea 
Mihăilescu 12, 
2, Anton 6.

I.C.E.D. v.S.Ș. 
MILITARĂ 80—1 
MO ORADEA 
STANȚA 100—74 
BUCUREȘTI 
MARE 103—74 (4 
C.S.U. SIBIU 12

Sîmbătă, în zi 
neulul, in fru] 
se află tradlțlora 
— Dlnamo (ora 
Importanță in q 
Iul de camploai

La ,,individuale le41 de tenis de masă [seniori] „Cupa Olimpia" la tir redus/

MARIA ALBOIU Șl ANDRAS LEJER, LA DUBLU MIXT,

BISTRIȚA, 7 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate, 
care se dovedește șl de astă dată 
o gazdă excelentă pentru marile 
competiții, au Început Întrecerile 
Campionatelor republicane indi
viduale de tenis de masă pen
tru seniori. Pe tablourile de con
curs figurează 42 de cupluri la 
dublu mixt, 63 la dublu mascu- 
Mn șl 43 la feminin, Iar la pro
ba de simplu slot Înscriși 31 de 
jucători 8 11 de Jucătoare.

Ca de obicei, prima zl a fost 
consacrată concursului de dublu 
mixt, încheiată cu victoria spor
tivilor MARIA ALBOIU (Metalul 
C.S.S Rm. Vîlcea, antrenor Tr. 
Ancuța) șl ANDRAS FEJER 
(A.S.A. Muntenia Buzău, antre
nor Em. Băcioiu), care au 
rit titlul de campioni ta această 
probă, con firm's d performanța 
de la ediția precedentă.

în drumul spre titlu, cuplul 
campion a învins, ta ordine, du
blurile G. Gogn, Cristina Chln- 
driș (C.S.M. Cluj-Napoca) 2—0. 
8. Naidin (înfrățirea Tg. Mu
reș) . Camelia Fiii mo n (Progresul 
I.I.K.U.C. București) 9—1 și M. 
Nicorescu (Universitatea Craio
va) . Rodica Urbanovicl (Meta
lurgistul Cugir) 2—1, ajunglnd ta 
semifinală. în această fază au 
primit replica dublului V. Florea 
(Universitatea Craiova), Otilla 
Bădescu (Spartac C.S.S. 1 Bucu
rești), obțlnînd victoria eu 2—1 
(19, -16. 13). De menționat că ta 
cel de-al doilea set, pe care 
d oiști gat. Învingătorii au 
conduși eu 17—5 1 Cealaltă 
ml finală a opus dublurile
Toma (Universitatea Craiova) 
Kinga Lobr (înfrățirea Tg. Mu-

reș) — S. Crlșan (Universitatea 
Craiova), Liana Măcean (C S. 
Arad). Au învins primii cu 2—0 
(19, 15).

Spre deosebire de semifinale, 
șl mai ales de prima, care au 
fost mal animate, oferind unele 
momente de suspans, finala a 
constituit un med fără istoric, 
care a durat doar 15 minute I 
Andras Fejer, Maria Alboiu — 
Călin Toma, Kings Lohr S—0 
(13, 8). După cum arată și scorul, 
campionii juniorilor au opus o oa
recare rezistență ta primul set. 
pentru ca In următorul să ce
deze cu ușurință, ta fața mult 
mal experimentaților șl mal pu
ternicilor lor parteneri.

l-au 
fost

c.

ALTE REZULTATE : C. Toma, 
Kinga Lobr cu V. Alexe (Stlrom 
C.S.Ș. 2 București), Criotlna 
Bucur 3—1, cu S. Cauri (Progre
sul I.I.R.U.C.). Neta Stotaea (Fal- 
mar B. Mare) 2—0, eu T. Gheor- 
ghe (Mecanică fină București). 
Anca Cheler (Juventus '83 Bucu
rești) 2—1 ; M. Nicorescu (Uni
versitatea Craiova), Rodica Ur- 
banovlci ou St. Moraru (Progre
sul), Cristina Enulescu (Juventus 
*83)2—0; C. Ignat, Zitta Ferenczi 
(C.S.M. Cluj-Napoca) — C. Ro- 
manescu (A.S.A. Muntenia Bu
zău), Beatrice Pop (Tractorul 
Brașov) 2—1 ; S. Paal (Construc
torul Tg. Mureș), Marina Ghe 
(C.S.M. Cluj-Napoca) — E. Flo- 
reecu (Universitatea Craiova). 
Maria Păun (Progresul) 2—1.

După-amhază s-au desfășurat 
meciurile preliminare pentru pro
ba de simplu, duminică urmlnd 
să fie desemnați campionii, ta 
ttaip ce Întrecerile la dublu sînt 
programate sîmbătă.

Mircea COSTEA

ES

/. JOLDEA, PERFORMERUL PRIMEI ZILE
La poligonul acoperit rn®amn 

di® Capitală au Început Ieri În
trecerile din cadrul „Cupei Olim
pia-, concurs inaugural al se
zonului Indoor 13S4—1965. Ziua 
a fost rezervată calificărilor pen
tru finalele de duminică (ierarhia 
ultimă va fi astfel dată de tota
lul a două concursuri, organiza
te ieri șl In ultima zl de Între
ceri) șl stabilirii Învingătoarelor 
In unde probe pe echipe.

In general, rezultatele au fost 
destul de bune pentru un Înce
put de sezon. Iar dacă mal adău
găm participarea foarte nume
roasă (aproape 300 de trăgători, 
dintre care foarte mulțl tineri, 
aflațl la porțile performanței In 
tir), precum și organizarea rigu
roasă asigurată de clubul organi
zator și clubul Dinamo, putem 
aprecia că s-a pornit cu dreptul.

Cel mai bun rezultat individual 
a fost realizat de către dinamo- 
vistul loan Joldea, In proba de 
pușcă 10 metri seniori — 503 p — 

‘ o 
in dasa- 
7 puncte 

său princi- 
în trecerea 

fost Insă

performanță care l-a adus 
detașare remarcabilă 
mentul intermediar : 
față de urmăritorul 
pal. Florin Cristofor. 
pistolarilor seniori a 
mai interesantă, grație grupării 
de-a lungul ur.ul singur punct a 
3 țlntași, aflațl deocamdată in

CRISULu OLIMPIA
ÎN ULTIMELE SEC

BALCANIADA Df GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

tru Cati. Trebuie să spunem, 
insă, că acest succes și dife
rența realizată față de cele
lalte echipe se datorează și 
faptului că atit reprezentativa 
Bulgariei, cit și celelalte for
mații prezente aici au fost de o 
forță competitivă evident mai 
redusă. Vorbind de concursul 
feminin, se cuvine să subliniem 
frumoasele prestații a două 
dintre cele mai -Inere compo
nente ale ech’pei noastre. Ca
melia Voinea șl Eugenia Go
lea. Ambele au secundat-o cu 
mult succes pe Ecatenna Sza
bo, Camelia Voinea făcînd, fă
ră Îndoială, cel mai bun con
curs al carierei sale (9,90 — 
sol. 9.85 - sărituri. 9,90 —
paralele. 9,85 — bîrnă). Ele 
s-au situat pe locurile 2 și, res
pectiv, 3 la individual com
pus. urmate de alte trei repre
zentante ale țării noas*.re- Tată, 
de altfel, clasamentele: echipe 
— I. România 19G.60 p, 2. Bul
garia 188.95 p, 3. Iugoslavia
182.90 p, 4. Albania 182,05 p. 5. 
Grecia 175.90 p; individual 
compus: 1, Ecatcrina Szabo
39.90 p, 2. Camelia Voinea 39.45 
p. 3. Eugenia Golea 39.15 p, 4. 
Cristina Grigoraș 38,95 p, 5. La- 
vinia Agache 38.85 p, 6. Lenuța 
Rus 38,70 p.

REZULTATE TEHNICE, glm- 
castlcă ritmică, individual com- 
Fos : 1. Alina Drăgan (România) 
».» : 2. Camelia Dunavska (Bul
garia) 39.25 : 3. Doina Stâlculescu 
ntomănta) 39.15 : eehipe : 1.
Balcarta 117,75; 2. România 117,10: 
2 T-jeos’avta 112.55.

P—- urmare, trei titluri bal- 
aaaiee pentru gimnastele românce.

frunte : Babli, Petru și Ionașcu.
REZULTATE TEHNICE, pușcă, 

seniori (primul concurs) : L 
Joldea (Dlnamo) 583 p. 2. 
Cristofor (Steaua) 576 p, 3. 
Nlcolescu (Steaua) 575 p ; echipe; 
L Steaua 1724 * -----
p, >. Olimpia 
niori (primul 
Babil (Steaua) 
(Olimpia) 572 
(Steaua) 571 l . 
Steaua 1696 p, 1 
3. Dlnamo 1681 p.

I. 
F. 
R.

____ jij p , et-uiyc, 
p, 2. Dinamo 1707 

1822 p ; pistol, se- 
concurs) : 1. S.
572 p, 2. L Petru 
P.

P :
3. L. Ionașcu 

echipe : 
Olimpia 1683

T. RADU

1. 
P.

„CUPA SHABA" U SCRIMA
In organizarea clubului sportiv 

Steaua București, In sala de 
scrima Floreasca din Capitală s-a 
desfășurat recent „Cupa Steaua’ 
pentru juniori n. la care au fost 
invitate să participe și două se
lecționate din Ungaria. Compe
tiția a reunit spadasini și sabreri.

Proba Individuală de stradă a 
fost ciștigată de M. Filipescu 
(C.T.A.S.. antrenor Al. Istrate) 
care In finală, l-a Întrecut pe 
coechipierul său L Stanciu, cu 
10—7. în asaltul pentru locurile 
3—4 : C. Dumitrescu (C.T.A.S.) —

Competifia de box pe echipe BRAILA
BRAXLA, 2 (prin telefon). In 

Sala aporturilor din localitate a 
avut k>c tntllnlrea de box dintre 
reprezentativele ludețelor Brăi
la șl Galațt, din cadrul Campio
natului național pe echipe. Par
tida prezenta un interes deose
bit mai ales pentru 
care luptau pentru 
primului loc tn seria

brâllenl. 
obțlneiea 

a iV-a si

REUNIUNI INTERNATIONALE DE HANDBAL
(Urmare din pag. 2)

vele României și R. D. Germa
ne pot constitui „capul de afiș" 
ai acestor reuniuni. Formația 
noastră, pregătită de 
Pompiliu Simion — 
Bartha, susține un test

cuplul
Eugen 

de ma-

este deosebit de edificatoare 
pentru Maria Verigeanu, Ma
riana Oacă, Edith Torăk și 
colegele lor, handbaliste care 
ne vor proba acum nivelul va
loric atins.

Meciurile echipelor de tineret 
sânt in măsură să ne arate cum

calificarea în turneul final de 
la București, unde cîștigătoarele 
celor patru serii îșl vor dispu
ta (13 șl 15 decembrie) titlul de 
campioană națională. Boxind în 
fața propriilor suporteri ougl- 
llștii brâllenl au învins cu 0—3. 
clasîndu-se pe primul loc în 
grupa lor. la egalitate de puncte 
cu selecționata județului Bacău, 
dar cu un meciaveraj mai bun. 
Ieșiți, practic, din cursa pentru 
calificare, gălâțjenii s-au prezen
tat la întîlnire pentru a îndeplini 
o... formalitate. La cintarul ofi
cial, el nu au avut conourențl la 
categoriile semlmuscă șl semi
grea, Iar la gală alți doi spor
tivi gălâteni, „cocoșul- Ionel Tă- 
nase și „Bemlmljloclul" Nlcolae 
Costin, nu s-au mal prezentat 
să-și susțină meciurile (!). La a- 
ceasta s-a mal adăugat și fap
tul că selecționata Drăileană nu 
a avut concurent La categoria 
muscă Șl astfel, pe ring, în loo 
de 12 meciuri au avut loc dear...

PROGRAMUL
SÎMBĂTA

Ploiești :
— R. D. Germană (tineret, fete). Arbitri : S. An- 

I O. Schober (Ungaria) ;
— R. D. Germană (senioare). Arbitri : R. hram 

t. Petkov (Bulgaria) ;
— Elveția (seniori). Arbitri : J. Kliment și G. 

Papp (Ungaria).
DUMINICA

Sala Floreasca, din Capitală :
Ora 14,30 : România — ~ ~ ~
Ora 16 : România —
Ora 17,30 : România —

Sala „Victoria-, din
Ora 15 : România

dorica șl
Ora 16,30 :: România

cev și R.
Ora 18 : România

R. D. Germană (tineret, fete) ; 
R. D. Germană (senioare) ; 
Elveția (seniori).

oaspe-ximă dificultate în fața 
telor care, mereu, s-au aflat în 
lupta pentru supremația mon
dială. Evoluția în compania lor

stăm cu perspectiva. Așadar, 
reuniuni care oferă publicului 
întîlniri spectaculoase, de înalt 
nivel tehnic.
■» i.muJlill.ia»«ia vii i—

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• Numai astăzi se mal pot 
procura bilete la tragerea LOTO 
2 de mîine, duminică 9 decem
brie a.e, care se va desfășura 
In sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. Dr. Stai- 
covici nr. 42. cu Începere de la 
ora 16
• TOT ASTAZI este ultima zi 

șl pentru depunerea buletinelor 
la concursul PRONOSPORT de 
mllne, care cuprinde meciuri din 
campionatul nostru (dlv. A) și 
cel Italian (dlv. B).

0 Pentru a se cunoaște
timp. Informăm că de luni 10

din

decembrie Începe vînzarea la cea 
de a doua tragere MULTIPLA 
Loto de duminică 16 decembrie, 
care se desfășoară după noua 
formulă tehnică aplicată tn lu
na octombrie a.c.

Consultați din vreme prospec
tul tragerii, pe care 11 găsiți la 
orice agenție Loto-Pronosport

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 7 DECEMBRIE. 
EXTR. I: 55 38 17 74 51 54 37 18 63 
EXTR. A n-a: 32 79 21 88 2S 43 47 
29 1

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI 7 
782.698 lei

CLUJ-NAPOCA. 7 (prin tele
fon). Partida de deschidere a zi
lei a doua a turneului feminin, 
OLIMPIA — CRIȘUL. a debutat 
anost, ambele echipe comițînd 
numeroase greșeli de tehnică șl 
ratînd exasperant, pină șl din 
cele mai favorabile poziții. Mai 
decise la recuperări au 
bucureștencele. care au 
astfel in posesia mal 
mingi, reușind la finele 
reprize să conducă cu 
Partea a doua a lntllnlrll „ 
mult mai atractivă, de mare lup
tă, cu o evoluție a soorului cap
tivantă și cu un final dramatic. 
Orădencele Încep hotărite, izbu
tesc o suită de contraatacuri fi
nalizate de Lucia Cutuș (cea 
mal bună jucătoare de pe teren)

fost 
intrat 

multor 
primei 
31—23. 
a fost

PENTRU JUNIORI II
Z. Duda? (Ungaria) 11—9: 

Proba individuală de sabie a 
fost, de asemenea, dominată de 
juniorii români, cîștigătorul con
cursului fiind C. Chicuș (C.S.S. 
1 Buc., antrenor E. Turcu), oare 
l-a Întrecut in ultimul asalt al 
finalei pe J. Mednagoniu (Dina
mo) cu 10—7 Pe locurile urmă
toare s-au clasat C. Neagu (Di
namo) și V. Brișcă (C.T.A.S.).

Proba pe echipe a revenit, atit 
la spadă, cit și la sabie, forma
țiilor clubului organizator, Steaua 

Miltiade ATANASIU — coresp.

GALAȚI 9-3
7. Dacă notăm că, dintre aces
tea, două s-au încheiat prin a- 
bandon in primul rund, putem 
spune, fără teama de a greși, 
că spectatorii nu au avut de 
văzut prea mult box. Reuniunea 
a fost salvată din punct de ve
dere spectacular de întîlnirlle 
„mijlociilor mici" Dumitru Vil- 
cu (Brăila) — Cornel Llhâceanu 
(Galați) și „greilor" Alexandru 
Mircea (Brăila) — Ion Clrlăn 
(Galați), în care sportivii gazdă 
au obținut victorii.

în urma acestei reuniuni, selec
ționata boxerilor din Brăila s-a 
calificat, alături de Steaua 
Dinamo, in turneul final 
campionatului pe echipe.

și 
al 

___ _________ ______  . Cea 
de a patra formație oarticipanlă 
la această fază a eompetitiel va 
fl desemnată azi, după disputa
rea restanței dintre selecționata 
Argeșului si combinata Voința — 
Rapid.

Grigore RIZU — coresp.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
șă a „optimilor" Cupei cupe
lor, învingînd sîmbăta trecu
tă pe A.S. Cannes pe terenul 
acesteia. Normal, Steaua se 
poate gîndi de-acum la „sfer
turi", revanșa de astăzi cu 
echipa franceză, pregătită de 
antrenorul reprezentativei „co
coșului galic", J.M. Buchet, 
indicînd formația noastră ma
re favorită. Dar A.S. Cannes, 
care Înaintea primei manșe iși 
făcea calcule pentru adversa
ra din.........sferturi", mai spe
ră încă într-o mare surpriză 
și se va bate pentru ea. La 
unul dintre antrenamentele a- 
cestei săptămînl, antrenorul 
principal al Stelei, Gyula 
Bartha, ne spunea, de altfel : 
„Nu este un meci chiar așa de 
ușor cum 
cătuiesc o 
cînd ca și 
binativ..."

FATA 
Sala Agronomia, azi, ora 14,30 

STEAUA : Ionescu, Dascăle,
Pentelescu, Pratea, Macavei, Șoi- 
ca (Mina, Săniuța, Spînu, Con
stantin, Pădurețu, Dalacu). Antre
nori: G. Bartha și V. Dumitrescu. 

Arbitri: S. Stoianov (Bulgaria)

(Urmare din pag. 1)

rie de combinații complexe și 
în viteză ale campionilor ita
lieni, precum și în linia a doua. 
Așteptăm ca aceste pregătiri, 
pe baza datelor reieșite din 
studierea lui C.U.S. în meciul 
tur, să dea roadele dorite și 
ca dinamoviștii să joace la un 
înalt nivel de mobilizare, tot 
timpul „ca la carte", cu înver
șunarea și maturitatea de care 
sînt capabili. Orice relaxare ar 
fi periculoasă. Campioana Ita
liei, care este așteptată să so
sească astă-seară în Capitală, 
vine cu gîndul la un set și la... 
calificare !

STEAUA - CU GIND'JL 
LA „SFERTURI"

Vicecampionii noștri, voleiba
liștii de la Steaua, ne-au dat 
o mare satisfacție prin vic
toria obținută în prima man- 

---------------— FAȚA-N

pare. Francezii al- 
echipă puternică, ju- 
noi, in viteză, com-

' A.S. CANNES: Clere, Volstad, 
Cohen, Bid), Tillie, Amon (Duran- 
ton, Hornaln, Glowacz, Lollouette, 
Toch). Antrenor • J. M. Buchet.

— C. Gogoașe (România)
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LA TG. MUREȘ, MECIUL NR. 1
• Azi, in Șoseaua Ștefan cel Mare, Dinamo vrea să-și rotun

jească golaverajul. • La Tirgu-Mureș, meci greu pentru Ispir și 
ai sâî in disputa cu Hagi ți M. Sandu. * Nu va fi ușor, la Buzău, 
pentru „lanterna roșie'" • Chimia joacă, firește, pe ca/laa ata
cului • Un singur obiectiv pentru F. C. Olt : două puncte I • 
Brașovenii deciși să confirme în fața puternicei echipe Corvinul. 
• la Pitești, un meci de mijlocul clasamentului. ® „Poli" Timi
șoara, dornică să sară peste locul 13.

Slatina, Hunedorenii au marcat 
o creștere a potențialului lor. 
rezultatele recente arătindu-se 
mai aproape de valoarea da 
ansamblu a echipei. ..Calculele 
hîrtiei" o arată deci favorită pe 
Corvinul în jocul cu F.C.M. Err- 
șov, dar și în fotbal operează 
proverbul «niciodată nu știi de 
unde sare iepurele*'. Purlidă de 
frumoasă tradiție în „Trivale". 
unde rapidiștii au jucat, de re
gulă, bine. Piteștenii, care se 
reîntîlnesc cu suporterii lor după 
acel excelent 4—0 din competi
ția balcanică, țin să continue și
rul victoriilor pe propriul sta
dion. în sfîrșit, la Timișoara, 
„Poli" nu se poate considera de
fel în fața unui ..galop de să
nătate", date fiind semnele de 
creștere de formă manifestate 
de echipa din Baia Mare.

fără precedent 1985 trebuie si 
fie, am nsi apus-o, aaul e- 
chipei națtanale ! Startul va fl 
dat la 7 Ianuarie, cu un ri
guros control medical. Vom 
Începe cu un lot de 20, adică 
cu jucătorii probabili pentru 
cele 7 meciuri oficiale ale fi
nului. Vom constitui și echipa 
„B“, care va trebui să Ce la 
dispoziția echipei naționale. 
Cine vor H cei 20 ? Sper ca 
toți tinerii 
firme. Dar 
sinceritate, 
20 se va
fiind convins in continuare că 
•problema Bălăci- e în primul 
rind o problemă de voință. în 
al doilea rind, cred că Tudorel 
Stoica, al cărui joc a dobindit 
noi valențe de cind evoluează 
lingă Boloni, va reveni la e- 
chipa națională, după ce, acum 
trei ani și ceva, a decis, cam 
cu de la sine putere, că nu 
mal e cazul să revină la lot 
în sfîrșit, o a treia surpriză 
ar fi un examen sever al cali
tăților lui Pițurcă, un jucător 
care ar putea face mai elastică 
structura jocului nostru ofen
siv... Dar pentru toate acestea 
și pentru toate celelalte o rută 
sau o mie de probleme ale e- 
chipei naționale, e nevoie de 
dublarea eforturilor*.

In „avanpremiera" etapei, cam
pioana Intîlnește astăzi. 1n Ca- 
pitală, pe F.C Bihor. Este un 
meci de orgoliu pentru dinamo 
viști, care au suferit o înfringe- 
re netă în returul trecutului 
campionat la Oradea. Pe de altă 
parte, orădenii tin să se reabili
teze după eșecul de duminică, 
de la Oradea, din fața Stelei. 
Stări de start care ne faa să 
anticipăm o întîlnire foarte a- 
tractivă.

Trecînd la cele șapte lntîlnlri 
de mii ne (partida Steaua — Uni
versitatea Craiova a fost & mina
tă), chiar prima partidă din 
program se constituie și în der- 
byul etapei : A.S.A. Tg. Mureș 
— Sportul studențesc. Mureșenii 
au pierdut săptămîna trecută un 
punct pe teren propriu și iată-i 
în fața unul adversar care le 
poate aduce șl el daune în «zes
trea- de puncte. într-adevăr. stu
denții bucureșteni sint capabili 
(au dovedit-o adeseori) de per
formanțe în deplasare si urmă
resc alte asemenea succese spre 
> se menține lntr-o bună pozi
ție în cadrul .cvartetului- frun
taș. La Buzău, Gloria s» teme 
mai ales de... Gloria, știind că. 
în ansamblu, a avut prestații 
mai slabe pe teren propriu în ra
port eu fructuoasele el „raiduri" 
la Bacău. Brașov. Bala Mare, Tg. 
Mureș. încurajată de semi-rcuși- 
ta de la Buzău. Jiul se prezintă 
la Rm. Vilcea cu glndul de a 
repeta isprava. F.C. Olt — S.C. 
Bacău sau partida unor concu
rente aflate în criză de puncte, 
așa se prezintă întiinlrea de la

puternici pe teren propriu, 
ceea ce va face ca faza ofen
sivă să ajungă la nivelul celei 
defensive, aceasta din urmă 
fiind, oricum, asimilată... Bine
înțeles că și aici e nevoie de 
maturizare... Zare, de pildă, 
care e un jucător de talent, a 
comis o gafă care ne-a costat 
golul doi, dar nu-i pot reproșa 
acest lucru, deoarece nu are 
meciurile necesare ta picioare. 
Revenind la cei trei tineri, cel 
mai mult m-a bucurat Lăcătuș, 
care are o energie de vîrf mo
dern, la care trebuie adăugat 
discernămîntul necesar fazei de 
finalizare. In ceea ce îl pri
vește pe Hagi, el a fost... vînat 
și „s-a retras", oarecum, din 
joc. îmi pare bine că nu am 
apelat la jucătorii craioveni, 
evitînd astfel 
sibile. 
erați, cel 
16ni. Dar 
și ta cel 
constatat 
care dată, _ 
luează mal bine și stat mult 
mai curajoși ctad stat conduși. 
Este și acesta un aspect asu
pra căruia va trebui să ne o- 
prim.

Echipa națională se află in 
preajma unui an internațional

După recentul meci de la 
Atena, ultimul joc de pregătire 
al echipei naționale în acest 
an, antrenorul Mircea Lucescu 
ne-a declarat :

„A fost un joc destul de bun, 
pe care l-am dominat. Nu am 
ținut la rezultat, dovadă schim
bările operate după pauză, 
era o problemă să forțăm 
miza în această partidă, 
lucrul cel mai important a 
încercarea forțelor unui lot 
larg. Marea carență este 
a ratărilor și o anume ț 
dență a unor jucători chiar 
intr-un joc amical, de pregă
tire, Fondul de joc bun este 
întunecat de această reținere. 
Constat, in continuare, că ti* 
nerii au nevoie de jocuri, de 
cit mai multe jocuri, chiar și 
numai de perioade de joc, în 
condiții de înfruntare interna
țională. Nevoia de împrospă
tare face ca in echipa noastră 
națională să evolueze simultan 
trei jucători șub 20 de ani, 
cum este cazul trio-ului Hagi 
— Lăcătuș — Mateuț, ceea ce 
e foarte rar 
ropeană. Ei ... 
tori talentați trebuie să capete 
o conștiință de titulari, prin 
jocuri. Trebuie să facem ceva 
pentru a obține și adversari

După meciul de la Patras al selecționam dc tineret

. Nu 
re- 
dar 
fost 
mai 
cea 

pru-

accidentările po- 
jucătorii consa- 
bun a fost Bo
ta cazul lui, cit 
lui Rednic, am

Dintre 
mai 
atît 

al 
o reținere. De fie- 
jucătorii noștri evo-

într-o echipă eu- 
bine, acești jucă-

„UIMII L VIILyLLS iii

Amănunte despre meciul de 
la Patras, care Încheie acțiu
nile lotului de tineret din acest 
an, ne-au fost furnizate de an
trenorul Cornel Drăgușin : ..Ju
cătorii noștri au întilnit un 
adversar extrem de tenace, ca
re ne-a dâoăș.t la capitolele 
viteză de gîndire, execuție și 
deplasare și. surprinzător, ți la 
cel tehnic. Trebuie arătat, in
să că la golurile primite, fun
dașii noștri au greșit nepermis, 
lăsîndu-i nemarcați pe înainta
șii greci. în înlîlnirea de la 
Patras, care nu s-a ridicat la 
un nivel corespunzător, au fost 
încercați o serie de jucători ti
neri ca Toader. Baicea. Grigo
re, Mirea și Baros. în schimb, 
au lipsit din formație mai multi 
titulari, cum a fost cazul Iul 
Stîngaciu, Belodedici, O. Po
pescu și Soare. Au apărut In 
acest meci și greșeli în organi
zarea jocului în toate comparti
mentele. Să le enumerăm: în tir -

zieri ta gîndi-e și execuție, cu 
urmări defavorabile (pase gre
șite. marcaj defectuos, depose
dări neregulamentare) ; nevalo- 
rificarea calităților de viteză 
ale lui Șoiman șl Muntean, ne
angajați decît rareori. Perioada 
cea mai bună de joc a echipei 
noastre a fost ultimul sfert de 
oră al partidei, cind a atacat 
susținut, dar și atunci a fost 
deficitară la finalizare. Toate 
aceste greșeli vrem să le Înlă
turăm, ttaînd seama de faptul 
că începînd din primăvara anu
lui viitor vom avea de susținut 
0 partide oficiale in C.E. de 
tineret, cu Turcia, Anglia și 
Finlanda", a încheiat antrenorul 
C. Drăguș n.

Iată și formația prezentată, in 
meciul cu Grecia : Toader — 
Pascu (min. 80 Bălan), Baieea. 
Pană, Welsenbacher (min. 78 
Baco;) — Botezau min. 40 
Grigore), Lazăr (min. 60 Mirea). 
Burdujan (min. 40 Burcbd), 
Suciu — Șoiman, Muntean.

IN „FLUIERE"

amintiți să con- 
mai sper, cu multă 
că ta acest lot de 
afla și Bălăci, eu

CLASAMENTUL
L STEAUA 15 10 4 1 35- 9 24
2. Dinamo 15 9 6 0 27-14 24
3. Sportul stud. 15 9 3 3 34-15 21
4. „U“ Craiova 15 8 3 4 28-22 19
5. Gloria Buzău 15 S 5 4 23-23 17
C. Corvinul 15 7 1 7 25-19 15
7. A.S.A. 15 5 5 5 12-12 15
8. F.C. Argeș 15 6 2 7 20-17 14
9. Rapid 15 5 4 6 18-15 14

10. Chimia 15 5 4 6 15-21 14
11. F.C.M Bv. 15 6 1 8 17-18 13
12. F.C. Bihor 15 5 3 7 17-23 13
IX „Poli" Tim. 15 4 5 6 14-25 13
14. F.C. Ba’ i M. 15 5 2 8 15-21 12
15. S.C. Bacuu 15 4 3 8 15-21 11
IC. Jiul 15 4 3 8 11-26 11
17. F.C. Olt 15 4 2 9 14-24 10
18. „Poli* Iași 15 2 6 7 14-29 10

Din „problemele" arbitrajului

JOCUL ATLETIC NU ARE NIMIC COMUN CU BRUTALITĂȚILE!
Un arbitraj preventiv Înseam

nă promptitudine *1 botărire to 
«ancțlonarea, tocă de ta prime- 
le semne, a încercărilor de atao 
periculos șl violent, de brutali
tate. Orice ezitare fi determină 
pe jucători să tragi eoncruzla ci 
arbitrul este lipsit de curaj ssn 
că na este autoritar fi, «stM, 
starea de tensiune din te
ren se amplifică, neregularltă- 
țne sporesc șl se agravează, jo
cul degenerează, speetacolta 
sportiv este compromis. Iar arbi
trul ajunge, ireparabil, ta situații 
greu de redresat dta cauza pro
priilor slăbiciuni.

Desigur, reprimarea brutalități
lor, a atacurilor periculoase șl 
violente cere mult curaj, mal ales 
atunci etad «tnt comise de ju
cătorii echipei gazdă. O formă 
de îngăduință față de aceste •> 
bateri o constituie tensltnța, cu 
totul reprobabilă la tmll arbitri, 
de a-șl METAMORFOZA decizi
ile, Înlocuind sancționarea reală 
a unor asemenea incorectitudini

cu lovituri libere Indirecte, ta 
toc de lovituri libere dire-rte șl 
• eUminâiitor — eu avertismen
te, mal ales cînd jucătorii in 
culpă aparțin echipei gazdă. 
Firi Îndoială el asemenea „so- 
tațli* na pot conduce Ia eradl- 
Mrea acestui gen de abateri. 
Dimpotrivă, ele alimentează gre- 
|8ta atitudine de Îngăduință, 
«eazl teren favorabil proliferă- 

pericuios, 
joc pe 

admite

cunoscut, atit pe plan Interna
țional, rit si pe plan național 
măsurile de reprimare a atacu
lui brutal, violent, periculos o- 
eupă un loc de seamă. Fiindcă, 
In fond, aceste moduri de a ac
ționa slnt cei puțin o manifes
tare a lipsei de respect față de 
partenerul de întrecere.

Incontestabil, un rol important 
ta eradicarea atacului brutal, 
violent, periculos șl în stimula
rea folosirii corecte a tortei fizi
ce II au arbitrii. De modul cum 
înțeleg el să aplice litera și 
spiritul regulilor de joc depin
de, tn mare măsură, atingerea a- 
cestui țel actual. Arbitrii care 
intervin, adeseori, reprimind a- 
tacul corect la minge, precum șl 
cel care nu intervin cu promoti- 
tudine atunci cînd îșl fac apari
ția atacul periculos. violent, 
brutal, aduc, în egală măsură, un 
deserviciu fotbalului, fiindcă sea
mănă confuzie pe terenul de ioc 
șl ta tribune.

Lipsa de pregătire 
unor arbitri, teama 
determină ca, încă 
putui jocului. să ___________
orice contact corporal mai Im
petuos, Indiferent dacă există sau 
nu elemente intenționale de a- 
tac periculos, violent, brutal. In 
schimb, el trec cu mare ușu
rință, cu vederea durități si vio
lențe evidente. Tolerarea lor con
duce, mal devreme sau mai tîr- 
zlu, la deteriorarea ordinii, mal 
lntîl pe terenul de joc, iar apoi, 
uneori, chiar și în tribune.

Arbitrii nu trebuie să uite că 
jocul de fotbal este un joo at
letic și trebuie să fie protejat 
de tot ceea ce depășește limite
le sale. Jocul atletic nu are ni
mic comun cu violenta șl bru
talitatea. cu atacul periculos, oare 
trebuie sancționate fără nici un 
fel de rezerve.

Desigur, lupta împotriva ata
cului periculos, violent șl brutal 
este plină de asperități și ea ce
re curaj, stăptolre de sine, in
transigentă, fermitate și hotărt- 
re.
TOT

di atacului brutal, 
violent, adie* a acelui 
care regulamentul nu-1 
sub nici • formă.

Deosebit <te important ______
prevenirea brutalităților, a atacu- 
tal violent sau periculos este 
INTERVENȚIA OPORTUNA,
PROMPTA. HOTArITA A ARBI
TRILOR ȘI SUPRIMAREA APLI
CĂRII „LEGII AVANTAJULUI”, 
CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR 
CIND EXISTA ȘANSA -----
DIATA A ÎNSCRIERII 
GOL. De multe ori. deși 
există o asemenea șansă, 
tril lasă jocul să continue __
aplică sancțiunea corespunzătoa
re, care este, adesea, mal avan
tajoasă nu numai pentru echipa 
lezată, cl șl pentru joc. ta an
samblul său.

O atenție deosebită trebuie să 
se acorde reprimării jocului de 
Intimidare, utilizat, nu de du ți
ne ori. spre a-1 determina pe 
adversari să renunțe la lupta 
pentru minge, să se considere 
aprioric Învinși.

ta unele situații, intervenția 
prin alunecare este folosită tot 
ta scopul de a Intimida, in loc 
ea executarea el să se tacă asu
pra mingii, pentru deposedarea 
corectă a adversarului de balon. 
Folosirea unul asemenea proce
deu, mal ales de jucătorii eu o 
tehnică rudimentară, II poate 
transforma foarte ușor ta atac 
brutal, violent, periculos. De a- 
oeea, o atenție deosebită trebuie 
acordată modulul de executare 
a acestei intervenții, mal ales că 
ea conține un mare coeficient de 
risc.

Atacul brutal, violent sau pe
riculos este o replică neregu
lamentară a jocului atletic tn 
cadrul căruia utilizarea forței fi
zice are un rol preponderent. De 
aceea, după cum este îndeobște

pentru

IME- 
UNUI 

nu 
albi
ți nu temeinică a 

de eșec 11 
de la Ince- 

sanctioneze

UN ANTRENOR... NEINSPIRAT
des ea execuții din poziții joa
se valabile, conform modifi
cărilor recente ale regu
lamentului : s-au penalizai 
blocaje (corecte) la mingea 
a treia, dar s-a tolerat blo
carea pasel (I). s-au dictai 
repetări la greșeli succesive 
comise 
loc să 
care a 

. greșeli 
prefere 
gală a __________

Mal alarmantă pare să de
vină prestația secunzilor care 
nu veghează cu atentle con

centrată „zona lor", 
flleul șl linia de 
centru, lăsîndu-se a- 
desea furați de 
joc de unde : 

fllee atinse și nesancționate, 
aprecieri „inverse" la atinge
rea flleulul, „depășiri" tre
cute cu vederea. Arbitrii sco
rer!. la rlndul lor, tolerează 
„rotații greșite* (cum a fost 
cazul cu Chimia Rm. Vilcea). 
schimbări mai multe de sase 
cite prevede regulamentul 
(C. Petcu, de pildă, i-a în
găduit Universității Craiova 
șapte și era pe punctul să 
accepte șl o a opta tn ace
lași set !) sau dau probe de 
Incorectitudine crasă netre- 
cînd punctul muncit de echi
pa in... dizgrație (același Pet
cu, la meciul știința Bacău 
— Universitatea Craiova)

In flecare situație — fie că 
este vorba de Interpretare 
greșita a regulamentului, fie 
de neatenție, fie de Incorec
titudine — prejudiciile 
slnt deloc neînsemnate, 
arbitrul trebuie să știe 
este judecătorul valorii.

de ambele părți (In 
fie nenalizată echipa 

greșit prima). Au fost 
de atentle, de lnter- 
aproximatlvă șl me- 
sltuațlilor...

arhitrlJ 
Ați re- 
aza din 
îational.
atenția 

"ta

de prl- 
ntaselor
Ia care

tendințe 
sindit.

:/.l. cub 
i pri-

(la pri- 
terenu! 

cori fi
la exc
ită. to- 
e* sau

apre- 
±ndu-se

Am 
îperfec- 
m ferl- 

declsiv 
finalul 

Da rude' 
ea Ct fi
nale ®

nu 
iar 
că 

___ ____________  ______ al 
muncii depuse de sportivi șl 
tehnicieni m multe ore de an
trenament. $1 aceștia au 
dreptul la o apreciere corec
tă.-

Aurelian BREBEANU

Dupâ terminarea meciului dintre 
divizionarele „B" Oțelul Galați țl Chi
mia Fălticeni, antrenorul formației 
oaspete, Ion Buzotanu, Intri nd tn co* 
bina arbitrilor, unde m afla ți ob
servatorul federal, s-a adresat aces
tuia cu „rugămintea" sâ Intervină pe

CLASAMENTEL LA „SPERANȚE"
L STEAUA 15 12 1 2 35- 7 25
8. F.C. Argeș 15 11 1 3 23- 4 23
1. Glorla-L. 14 5 2 3 25- 5 20
4. S.C. Bacău 15 5 5 4 22-10 19
8. Sportul stud. 15 7 3 5 22-12 17
8. Dinamo 15 5 5 4 10-11 17
7. „U” Craiova 15 5 4 5 21-13 16
8. „Poli" Tim. 15 7 2 5 15-19 16
8. F.C. Olt 15 5 3 5 15-20 15

10. Corvinul 15 5 2 7 18-18 14
11. F.C.M. Bv. 14 5 2 8 20-25 14
12. A.S.A. 15 4 5 0 17-16 13
13. Rapid 15 5 3 7 «>-16 13
14. F.C. Bihor 15 4 3 8 21-26 11
15. Chimia 15 4 3 8 0-24 11
18. Jiul 15 4 1 10 13-33 9
17. F.C. Bala M. 15 2 3 10 13-25 7
18. „Poli" lași 15 3 1 11 9-38 7

lîngâ arbitru pentru a nu trace In 
raportul râu cartonașele galbene pe 
care le primiseră (evident, na de
geaba I) 3 dintre jucătorii de la 
Chimia Fălticeni. Bineînțeles că ob
servatorul federal, care nu era altul 
declt Dumitri Pepelea (membra al 
Comisiei de disciplină I), n-a dat curs 
acestei „rugăminți", ci l-a dat... In- 
ttinlre lai Ion Buzolana la ședința 
din joia următoare a acestui orga
nism ol F.R.F., care a hotărit trimi
terea antrenorului In cauză In fața 
Colegiului centrai al antrenorilor.

In legătură cu actul de Intervenție, 
Federația Română de Fotbal a hotărit 
ca In viitor asemenea abateri să fie 
asimilate cu încercările do corupere 
a arbitrilor și sancționate ca atare, 
cu pierderea a î-4 puncte din punc
tajul acumulat In acel moment de 
echipa vinovată.

Sperăm că antrenorii șt conducă
torii de echipe se vor gindl mal mult, 
renunțînd de a mal face asemenea 
Intervenții, care nu au nimic comun 
cu etica sportivă I

Este ceea ce se cere tura- 
arbitrilor noștri.

Gheorghe LIMONA 
vicepreședinte al Colegiului 

central de arbitri

ȘTIRI e ȘTIRI •
• PARTIDA restanță din cadrul 

M16"-imilor „Cupei României* dintre 
echipele F. C. Argeș șl Politehnica 
Timișoara a fost reprogramatâ pentru 
15 decembrie. De comun acord, cele 
două cluburi au stabilit orașul gazdă. 
Hunedoara. Meciul va începe la 
ora 13.
• ASTĂZI pleacă tn Turcia repre

zentativa de Juniori U.E.FJL '87, care 
va susține. In compania echipei simi
lara a acestei țări, două partide ami
cale. Primul meci va avea loc ta 11 
decembrie In orașul Izmir, Iar partida 
revanșă, peste două zile, ta Manlsa.
• AFLAM trista veste a încetării 

din viată a Iul Mircea Bărbulesca, 
fost jucător al Științei Craiova, fost 
Internațional de Juniori șl tineret.

PROGRAMUL SI ARBITRII ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI „B“»
SERIA I: F.C. Constanța — A.s. 

Mlzil : L. Ciucu
C.F.R. Pașcani — 
peni : L Ghergheli 
Chimia Fălticeni 
C.S.U. Galați : O.

(Bucureștl), 
Metalul Plo- 
(Bala Mare), 

— Dunărea 
_____    . Ștreng (Ora
dea), Ceahlăul P. Neamț — C.S. 
Botoșani: T. Ionescu (București), 
FEPA "74 Bîrlad — C.S.M. Su
ceava : V. Dobrescu (București), 
Olimpia Rm. Sărat — F.C.M. 
Progresul Brăila : T 
(Tg. “ - -
Iești 
Tltorov (Drobeta Tr. 
Oțelul Galați — 
11a : I. Vere» 
Unirea Dinamo 
trolul Ploiești 
(Timișoara).

SERIA A

M. Ștefânolu
Jiu), Prahova C.S.U.
— Partizanul Bacău :

Severin), 
Metalul Manga- 
(Sf. Gheorghe), 
Focșani — Pe- 

D. Buciumau

n-a : Autobuzul

București — Șoimii I.P.A. sibiu. 
M. Salomir (Cluj-Napoca) — sta
dionul Autobuzul; Unirea Ale
xandria — Flacăra Automecunica 
Morenl : C. Teodorescu (Buzău), 
Gaz metan Mediaș — Automati
ca București : V. Curt (Medgi
dia), Dinamo Victoria București
— Minerul Motru : M. Florea 
(Craiova) — stadionul Dinamo ; 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Progresul Vulcan București : Al. 
Mustățea (Pitești). Tractorul Bra
șov — I.P. Aluminiu Slatina î 
M. Man (Cluj-Napoca), C.S. Tlf- 
goviște — Metalul București: V. 
Antohi (Iași). Chimica Urnă veni
— I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe : C. 
Manda (Reșița), Mecanică fină 
Steaua București — Carpați Mlr- 
șa: L. Sălăgean (Satu Mare) —

stadionul Mecanică fină.
SERIA A IlI-a : Sticla Arieșul 

Turda — Gloria Bistrița : L Biră 
(Agnita). Metalurgistul Cugir — 
Aurul Brad : R. Petrescu (Bra
șov). Avtatul Reghin — C.FR. 
Timișoara : I. Vîrlan (Gh. Ghcor- 
ghlu-Dej), Strungul 
sîrmel C. Turzil : 
(București), Gloria 
norul Lupenl : N. 
rești), Minerul 
F.C.M. U.T. Arad :

Arad — Ind. 
E Mustață 
Reșița — Ml- 
Milea (Bucu-

Cavnic — 
■C. Nistor 

(Vaslui), „U" Cluj-Napoca - Ar
mătura Zalău: Ilie Cot (Ploiești), 
Unirea Alba lulia — Mureșul Ex
plorări Deva : 
giu), Olimpia 
C.S.M, Reșița : 
eu (București).

T. Chelu (Ciur- 
Satu Mare — 

M. Conslautines-

C.FR


REVEDERE CU „OLIMPICII44 ȘAHULUI SIMONA PĂUCA ÎNVINGĂTOAKE IA CHIASSO
® fcliipclc țării noastre sc întorc cu rezultate bune fle ia Olimpiadă • România

pe locul doi într-un clasament ncoiicial pc națiuni

Ieri, o dimineață cețoasă... 
Bucurcștiul clipea molcolm prin 
ferestrele sale luminate cînd 
am luat drumul spre Cara de 
Nord, în așteptarea trenului ce 
venea de la Atena și Salonic, 
via Sofia. Dar pentru inimi de 
șahiști pasionați se anunța o 
zi deosebit de frumoasă, înse
ninată de bucuria revederii eu 
cei care ne-au adus de la O- 
limpiada „sportului minții" re
zultate inalte, echipierele și e- 
chipierii celor două reprezen
tative ale României prezente 
la întrecere.

Cu un minut mai devreme 
decit sosirea anunțată in „orar* 
lungul șir il vagoanelor tul 
Transbalkan-Express stopează 
la linia 4. Iilă-1, din primul 
vagon coboară jucătorii echipei 
noastre masculine. in frunte cu 
antrenorul lor. mxestrul F.I.D.E. 
Emanael Reicher. Cu acesta 
schimbăm primele saluturi și-l 
adresăm felic-tările de r.goare. 
„Sint nespus de fericit că ue 
întoarcem co un rezultat bun 
— ne spune, rizibil esaoțioaat. 
apreciatul nom tehn .'ian Mă 
refer la performanta ambelor 
eebipe cea masewlinâ și fenai 
nioă. poale praini prî-aa oară

norul Reicher cu amănuntul câ 
este cel mai bun rezultat obți
nut vreodată de șahiștii români 
in întrecerile olimpice, care la
să in urmă asemenea ..forțe" 
recunoscute ale eșichierului 
mondial ca Iugoslavia. R.F.G„ 
Olanda. Cehoslovacia. Totodată, 
echipa noastră se califică direct 
pentru finala .Cupei Mondiale" 
de anul viitor.

Dar, să nu uităm că satisfac
țiile majore ni le-au dat tot șa- 
histele. Din nou printre frunta
șele supremei întreceri, din nou 
pe podiumul de premiere, cu 
prețioase medalii de bronz. Șt 
iată ce ne-a declarat ing. Mircea 
PavloT, antrenor emerit con
ducătorul tehnic al rep-ezer.ta-

Clasamentele Ofimpiodei
MASCULIN

1. UJLS.S <1 p (£a
2 Anpbe U o
X S.U-A. S p

«. Unparie MJ p. S tOMAAOA
33 p. *-7 Frauo. ■ F.G. - 323 P. 
•— 14. Iagoslavia. C-c»âc, Cafes 
Bulgaia • F. Owmj
Klipme - 3LS%. 17-2» Cafea- 
îlorocro Doae'aarca, C—ods.
Brazilia - 31 p M—24.
Chile Atxsîroha. ScoțSa — 3X5 p
25—J2. SwadȘa. Ncxisgia. Sy sai«.

■ zia, Por&goft? - Xp (2 ec^pe).
FEM.’MFN

1. UJLS.S. J2 p (fT-e <23
2. Bul^cna 2?.5 o
3. ROMAMIA 27 p

4-J„ LP Omcxo. «F.G 2» p. , 
, 4- Ungaria 25 p. 7—<- Palaeia, •. 
t Ans-'ia — 2L5 pu B~ML I

Spania - <4 p, 11—14. CAn, I 
S.UA. Diafea - 2X5 P.

• IX SaeOaa Z3 p IX kadâa 22L5 p.
‘ 17—21. Fra.<a Ceasta, Brai- a. j

SceUa. Pa ^goiia - 22 p. 22—27. | 
| Țara Galii*. Co^aafeia, Dom . 
! trarej. tadanerâ, Santa Daaaogo» ; 
I None<a — 21J5 p. Le—ÎL Grecia. 
I Italia, rî-^a»-ia, AssSria, UZanda, 
I Mai< r*c — 2" *» Ci ech pa).

Doi d:ar-e făurarii „fr-oncuiar” 
echipei ftomimi > antrenorul 
emerit Mircea Pavlov șt maree 
wtcrîtrd Eiișabeta Pclib.roniade-

Ia uDisaa îs aeap^rca anar po
ziții superioare ■ cele dooi 
clasamente, la ce privește pe 
băieți, desigur, trebuie remar
cat că acest iee rinei a fost 
obținut in luptă directă eu 
cele mai bune eebipe din tur- 
nea. no mai puțin it II fiiad 
cotate eu Elo-uri superioare. O 
dovadă a mobilizării excepția 
nale a jucătorilor oaștri. ea șl 
a valorii lor reale, pregnant 
relevată de această dată*. Si 
completăm cele «ou«e de antre

tivei feminine : „Rezultatul
nostru a fost obținui cu prețul 
unui efort deosebit al tuturor 
celor trei echipiere de bază. 11 
consider ca foarte bun, in con
texts! nnei evidente creșteri 
valorice inregist-ată pe ptan 
genera! de șahul feminin. Fi
rește. am putea fi «ecâjiți de 
faptul că râmincra in urmă cu 
o singură jumătate de punct 
fată de deținătoarele locului 
doi pe care !e-am învins in 
meci direct A fost insă numai 
□na din deficientele sistemului 
de competiție (n.n. .sistemul 
elvețian") eu care a trebuit să 
lapCăm. Ca atit mai prețioasă 
apare, așadar, performanța e- 
rhipei nr.iurp*

Locul 3 la fete locul $ U 
băiett— Intr-an clasament cu
mulat al Locurilor foarte trăi-

UNIVERSI ADA '87. LA ZAGREB
BELGRAD. î (Agerpres). — 

La Zagreb a avut loc ședința 
de constituire a Comitetului de 
organizare a Jocurilor Mon
diale Universitare de vară din 
1987, competiție ce va fi găz

duită de acest oraș. In cadrul 
reuniunii au fost adoptate o 
serie de măsuri pentru buna 
desfășurare a pregătirilor m 
vederea bunei organizări a U- 
nlversiadei "87.

(

• CEL KA. BUN JUDOKA sovietic al 
anului XI a lost desemnat Vitali Pasniak, 
ta virstă de 23 de anL Anul acesta el a ob
ținut, pentru a doua oară consecutiv, tit
lul de campion european ia categoria M 
kg. Pasniak și-a Început activitatea spor
tivă ca Înotător de... sambo a „CLOV- 
ul tradiționalei competiții nocheistice 
internaționale „Trofeul Izvestia” C va con
stitui meciul dintre echipele Uniunii So
vietice șl Europei. Din formația sovietică 
vor face parte cîțiva dintre veteranii aces
tei reprezentative, portarul Tretiak, funda
șul Vasiliev șl atacantul Malțev • PILO
TUL AUTOMOBILIST Mario Andretti 
(S.U.A.), deși la o virstă Înaintată (44 ani), 
a ciștigat cu puțin timp ta urmă titlul de 
campion național la formula „lndy". Aceas
ta a fost cea de a patra victorie a sa ta 
acest campionat ș! ea l-a adus trofeul 
pentru cel mai bun • automobilist american 
al anuîu! 1984. De subliniat faptul că An
dretti a mal fost distins cu acest trofeu, eve
nimentul petrecindu-se Insă cu... 17 ani în 
urmă ! Un frumos exemplu de longevitate 
sportivă tntr-o disciplină In care reflexele 
se află In prim-plan • HELENA SUKO- 
VA. recenta Învingătoare a Martinet Navra
tilova, jucătoarea nr. 1 a tenisului mondial 
(74 de victori' consecutive In ’84), este o 
tînără de 19 ani. cu o statură impresionan
tă (184 cm). Helena este fiica Verei Sukova, 
fostă campioană a Cehoslovaciei, finalistă 
In 1962 In turneul de la Wimbledon. De 
unde se vede că. ce se naște din pisică...
• CICLISTUL ITALIAN Francesco Moser, 
deținător ^al unui excepțional record al 
orei pe velodromul de ia Ciudad de Mexi
co a declarat recent eS va mal evolua tn

tor, deși neoficial, echipele 
României secondează pe laurea
tele celor două turnee, șahiștii 
și șahistete Uniunii Sovietice 
Iată ordinea : 1. U.R.S.S. 2 pi 
(I+I) ; 2. România 8 p ; 3.
Ungaria 9 p ; 4. R.F.G. 10 p ; 
5. Bulgaria 13 p etc. Un re
marcabil loc doi I

Toate cele de mai sus sint re
flectate și in declarația ce am 
cules-o de la prof. Maria Mi
tresen. secretar responsabil al 
F.R.Ș.. care a condus delegația 
șahistă a țării noastre la Sa
lonic : .Români* s-a situat 
printre fruntașele Olimpiadei. 
Este rezultatul unor prestații 
foarte bune ale echipelor noas
tre, datorate desigur și excelen
telor condiții de pregătire pe 
care le-au avut la dispoziție 
eompoaenții iot arilor reprezen
tative. Bineînțeles. feteie noas
tre ne-au bucurai eel mal mult 
prin cucerirea medaliilor de 
beaux. dar și rezultatul băieților 
este eu totul remarcabil. Sue- 
eese care ne obligi la o mun
că si mai sus»inniă ia viitor, 
pentru apărarea prestigiului 
cucerit".

Este momen.ui să ne luăm 
rămas bun de ia proaspeții so
siți. care se îndreaptă pe la 
casele loc. Nu fără a-l felicita, 
încă o dată, pentru tot ce au 
făcut ca bunui renume al spor
tului românesc să fie confirmat 
șl în cea mai importantă com
petiție a șah''-ui mondial.

Radu VOIA

A început

„CARAVANA ALBĂ
„Caravana albi* s-a pus Încă o 

dată In m.șcare ; aproape i-axn 
uitat pe Învingătorii ediției inau
gurale, cea din 19CT. Kiily șl 
Nar.cy Green _ Al 13-1 ea episod 
al acesvui scenariu Încărcat cu 
V-steți și fericiri alternative 
can-.ează din nou interesul (și 
interesele!) celor mai diferite 
cercuri, devenind, ca de obicei, 
subiectul inepuizabil al marilor 
și micilor agenții de presă, al 
ziariștilor și fotoreporterilor.

Ce e nou In „Cupa Mondială* 
1984—85 î Cîțiva actori de mina 
IntH și-au anunțat oficial retra
gerea (deși n-ar fi imposibile 
reintrările cu tentă publicitară, 
după binecunoscutul model al te- 
nismanilor!) : Phil și Steve Ma- 
hre („dubla" de aur și argint la 
Sarajevo), Hanny Wenzel („re
gina" schiului alpin de La Lake 
Placid, cu do-uă medalii de aur 
și una de argint, dublă triumfă
toare în „Cupa Mondială"), Fa- 
bienne Serrat, Marie-Luce Wald- 
meier. Lea Solkner etc. Lista 
..monștrilor sacri" s-a micșorat 
deci, dar nu e mai puțin ade
vărat că. dată fiind productivi
tatea-! recunoscută, „Caravana" își 
va construi, în continuare, Idolii 
de care are nevoie. Comentatorii 
au și anticipat, de altfel, un pa
sionant duel al celor doi mari 
absenți de ia Sarajevo, Stenmark 
șt Girardelli, atribuindu-i carac
terul clasic al luptei dintre ge
nerații : consacratul Inge se află 
la apusul carierei tî» de ani. ta 
martie viitor), a fost triplu În
vingător consecutiv in ..Cupă- și 
dub’.u campion olimpic, tin irul 
Marc avind Înainte un viitor ușor 
de anticipat după cele două se-

ooacuraun Încă doi ani. după care va 
apune adio competițiilor. El a precizat 
Insă că ține foarte mult să se retragă ca 
recordman mondial țl că dacă cumva 
vreun ciclist (și sint destul doritori I) 11 
va Întrece recordul, el se va pregăti pen
tru o nouă tentativă, astfel ca „Ieșirea” de 
pe pistă să o tacă cu fruntea Încununată 
cu laurii de recordman • JACKIE JOY- 
NEB, medaliată cu argint In heptatlonul

olimpic de la Los Angeles (6385 p)
sora Iui Al Joyner (17,26 m) campion o- 
limpto la triplusalt. Mal înainte de a fi 
atletă ea a fost jucătoare de baschet, 
sport la care a revenit acum, cu multă 
plăcere, după J.O., fiind o componentă de 
bază In echipa UCLA din Los Angeles. In 
primul meci, susținut la Westwood, ea a 
înscris 19 puncte. • NOUL RECORDMAN 
al U.R.S.S. la aruncarea greutății, Serghei 
Kasnauskas, este născut la Minsk, la 4.4.1961, 
are 192 cm și 126 kg. Evoluția rezultatelor 
sale este următoarea : 1973 (17 ani) — 16,83 
rn, 1979 — 13,03 m, 1980 — 13,50 m, 1981 — 
nu a luat parte la concursuri, 1982 —
18,52 m. 1983 — 21.17 m. 1984 — 22,09 m. Cu

ZURICH, 7 (Agerpres) — 
Tinăra gimnastă româncă Si
mona Păuca s-a clasat pe lo
cul IntH tn concursul interna
țional desfășurat în orașul el
vețian Chiasso, fiind îndelung 
aplaudată după remarcabila sa 
evoluție ce a culminat cu o 
notă de „zece", acordată pen
tru exercițiul prezentat la bii- 
nă, relatează corespondentul

agenției „Sport InformazionT 
din Ziirich.

Așa cum se cunoaște, cu citeva 
zile in urmă Simona Păuca a 
ciștigat și turneul de la Ziirich, 
unde au fost prezente, ca și la 
Chiasso, sportive din 11 țări. 
La sfîrșitul acestei săptămîni 
Simona Păuca va lua parte la 
un nou concurs, ce va avea loc 
la Stuttgart.

Azi și miine la Ploiești

DUBLA INTILNIRE DE HOCHEI 

ROMÂNIA - BULGARIA, JUNIORI
Un eveniment sportiv atrac

tiv, care — statem siguri — va 
stlrnl interesul amatorilor de 
sport din Ploiești, îl constituie 
dublă confruntare dintre echi
pele de juniori la hochei ale 
României și Bulgariei. Cele 
două jocuri vor avea loc azi și 
miine pe cochetul patinoar ar
tificial din această localitate, 
unde hocheiul are din ce in ce 
mat multi și mai statornici 
prieteni. In plus, vom nota fap
tul că această dublă întllnire 
constituie, intr-un fel, o pre
mieră. deoarece meciurile dintre 
hocheiștii juniori români șl bul
gari sini, de fapt, primele dis
pute internaționale găzduite de 
acest frumos patinoar artificial.

De aceea credem că organi
zatorii ploieștenl se vor strădui 
să asigure cele mai bune con
diții de desfășurare acestor

două partide (atenție, în mod 
deosebit, la calitatea gheții !), 
iar publicul ploieștean va 11 
prezent in număr cit mai mare 
pentru a sublinia și în acest 
fel debutul internațional In ho
chei al orașului lor.

Echipa noastră, antrenată de 
Al. Kalamar și M. Bianu, se 
prezintă la acest test cu multe 
nume noi, fiind de fapt selec
ționata unei alte generații. De 
aceea disputele cu tinerii ho- 
cheiștl bulgari sint, intr-un a- 
numit fel, un examen impor
tant

Astăzi meciul de juniori 
România — Bulgaria incepe la 
ora 17, iar miine, duminică, se 
va disputa de la ora 11. Am
bele partide vor fi conduse de 
o brigadă compusă din St. En- 
ciu, L Becze și M. Dinu.

„Cupa Mondială14 la schi alpin

IN CĂUTAREA NOILOR SALE VEDETE
cunde și mai bine avans din sla
lomul inaugural al sezonului de 
„Cupă Mondială", disputat zilele 
trecute La Sestrieres.

De fapt, probele de Înaltă teh
nicitate, slalomul și slalomul u- 
riaș, dețin capul de afiș al nou
lui sezon, ele devenind teatrul 
de luptă pentru supremația tra
dițională Intre principalele forțe 
care oferă, de obicei, pretenden- 
ții la Laurii finali, decernați în 
martie 1985, după un sezon cu 
punct central în Campionatele 
mondiale din Italia. Aureolat de 
deceniul de glorie pe care l-a 
trăit, Stenmark a dat startul unei 
generații de slalomiști suedezi ex
trem de bine pregătiți — se pare 
— la Tarnaby, departe de fluxul 
sufocant al turismului. Această 
garnitură va încerca să ajungă 
In apropierea elvețienilor, aus
triecilor șl italienilor și, o dată 
realizat acest scop, se va fi e- 
fectuat o schimbare a raportului 
de forțe In schiul internațional. 
Dacă suedezii sint cei care vot 
avea un cuvînt de spus la mas
culin, In schimb, la fete, ameri
cancele Tamara McKinney (lo
cul 3 în ultima ..Cupă Mondială"), 
Debbie Armstrong și Christin 
Cooper (aur și argint la „uriașul" 
de la Sarajevo) pot Încurca se
rios socotelile unor europence 
lipsite, deocamdată, de o lideră 
autentică. In locul deja legen
darei Hanny, nici Epple, nici Fi- 
ggini, nici Ehrat nu au forța unei 
lidere de clasă. Poate doar el- 
vețianca Erika Hess să se distin
gă din nou, după „Cupa Mondia
lă" rfștigată anul trecut, la mare 
luptă...

Și coborî rea va căpăta după

toate aparențele, aspectul unei 
dispute... intercontinentale. Bill 
Johnson (aur la Olimpiadă) și 
Steve Podborski conduc o super- 
echipă nord-americanâ, vestită 
prin temeritatea conjponenților 
ei (Jodd Brooker : coboritorul 
„kamikaze" !) și vor încerca să 
reediteze performanța de la Sa
rajevo, „furînd" austriecilor Stei
ner și Hoflenher ori elvețienilor 
Muller, Zurbriggen și Raebei 
după titlul olimpic din 1984 și 
„Cupa Mondială- din 1985...

Radu TIMOFTE

TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM 0 învlngînd 

în cursa de la Melbourne, pilo
tul vest-german Ștefan Bel off 
(23 de ani) este noul camoion 
mondial în proba da rezistentă, 
pe o mașină Porsche 956. cu un 
total de 135 p Pe locurile ur
mătoare : 2. Jochen Mass — 117 
p șl Jackie Ickx — 104 p

BOX • în reuniunea de la 
Londra s-au înregistrat rezulta
tele : Marvis Frazier 'S.U.A.) 
b.p. Funso Banjo (Anglia) la cat. 
grea; T. Marsh (Anglia) b. k.o. 2 
A. Clarcke (Bahamas) la cat. 
ușoară șl P. Codwell (Anglia) 
b. k.o. 5 K. Seabrooke (S.U.A.) 
Ia cat. pană.

HANDBAL • în prima zi a 
turneului internațional masculin 
de la Tbilisi, selecționata Româ
niei a întrecut cu scorul de 28—24 
(9 —14) echipa R.S.S. Gruzine. In
tr-o altă partidă, prima reprezen
tativă a U.R.S.S. a învins selec-

acest ultim rezultat el a devenit al treilea 
aruncător mondia'. din Istoria „greutății” : 
1. Beyer (R.D.G.) 42.» m ta 1933, 1. Old
field (S.U.A.) 22,19 m tn 1934, 3. Kasnatu- 
kaa (U.R.S.S.) 22,09 m In 1934. X Caut
(S.U.A.) 22.02 m In 1982 . 5. Barlșnlkov
(U.R.S.S.) 22,00 m In 1976. Aceștia sint
singurii aruncători cu rezultate de peste 
22 m. • REPREZENTATIVA DE FOTBAL 
a R. D. Germane a susținut plnă astăzi 
233 de partide dintre care a ciștigat 112, 
a „remizat” 56 șl a pierdut 65. Golavera
jul general este de 421—273. Astăzi, la Pa
ris, R.D. Germană joacă ta cadrul prelimi
nariilor C.M. ta compania echipei Franței, 
campioana europeană 1984 • LA SEE
FELD, tn Austria, unde se vor desfășura 
anul viitor Întrecerile pentru campionatele 
mondiale de schi fond, a fost construită 
recent o tribună nouă, cu o capacitate de 
60 000 locuri. In apropierea liniei de sosire 
vor fi amplasate două ecrane (7X10 m) pe 
care va putea fi urmărită desfășurarea di
feritelor probe ale campionatelor • FRAN
CEZUL A LAIN prost, vlcecampion mon
dial la automobilism, lă formula 1 (titlul 
a revenit austriacului Nikl Lauda), a fost 
desemnat cel mai bun pilot mondial ta 
1984 la acest gen de curse. Un juriu inter
național, al ziariștilor de specialitate, a acor
dat note (de la 1 la 6) după fiecare cursă 
Pe ansamblul sezonului, 
medie de 1,5 p față de 
pentru prima oară că 
nu-i revine campionului 
sulul acestuia...

Prost a realizat o 
Lauda 1,7 p. Este 

această distincție 
mondial, ci tnvin-

Romeo ViLARA

8

0

țlonata unională de tineret cu 
scorul de 32—15 (15—8). • tn ziua 
a doua a Balcaniadei de juniori de 
la Sofia, echipa României a Între
cut cu scorul de 27—19 (14—8) re
prezentativa Greciei, ta celelalte 
meciuri : Iugoslavia — Bulgaria 
B 33—23, Bulgaria A — Turcia 
32—15. în clasament conduce Iugo
slavia — 4 p, urmată de România 
și Bulgaria A — dte 3 p. Grecia 
șl Turcia — t p.

SCHI • Cea de a doua cursă 
de slalom de la Val Thorens 
(Franța) a revenit tot Iul Daniei 
Mougel (Franța), dir mult mai 
greu decit prima, el cisllgînd a- 
cum doar cu 4 sutimi de secun
dă avan» față de cel de al doi
lea clasat, bulgarul Pitar Po- 
panghelov, 1:37,08 față de 1:37,121 
• O mare surpriză s-a înregis
trat ta proba feminină de cobo- 
rlre de la Puy-Salnt-Vincent 
unde victoria a revenit elvetlencel 
Zoe Hass. urmată de vest-ger- 
mancele Klehl șl Eple.

ȘAH * Cea de-a 31-a partidă 
a meciului dintre Karpov șl Kas
parov s-a încheiat remiză. Scorul 
rămîne !n continuare 5—0 ta fa
voarea lui Karpov.

TENIS • Rezultate din semi
finalele turneului masculin al 
campionatelor internaționale ale 
Australiei de la Melbourne : Wl- 
lander — Krick 6—1. 6—0 6—2
șl Curren — Testermann 2—6 
4—6, 6—3. 6—4. 6—4.

VOLEI • La Dayton (Ohio), 
selecționata masculină a State
lor Unite, campioană olimpică, a 
dispus de echipa Braziliei cu 
3—1 (17. 13 —7. 3'.
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