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Azi la Izmir, in preliminariile C. M. de fotbal

UN MECI DE MARE IMPORTANȚA 
PENTRU ECHIPA NOASTRĂ NAȚIONALA

IZMIR, 12 (prin telefon). Au 
rămas puține orc pină la me
ciul de fotbal dintre echipele 
Turciei și României, un med 
care nu părea să aibă vreo 
pondere deosebită în lupta pen
tru calificare din grupa noas
tră, dar care acum — după 
neașteptatul succes al Irlandei 
de Nord la București — a că
pătat o importanță covîrșitoare 
în cazul reprezentativei țării 
noastre. O însemnătate la fel 
<le marc are, desigur, 
noi și partida de la 
dintre selecționatele Angliei 
Irlandei de Nord — care va 
vea loc în aceeași zi și în 
celași timp cu meciul de 
Izmir și în care numai victoria 
gazdelor ne este favorabilă.

Dar, indiferent de rezultatul 
întâlnirii de pe Wembley, care 
sperăm să se dispute într-o 
noță de deplină corectitudine, 
obiectivul tricolorilor noștri în 
meciul de aici, de Ia Izmir, nu 
poate și nu trebuie să fie de-

pentru 
Londra, 

și a-
a- 
la

• Partida va fi transmisă la radio și televiziune
cît tot victoria. De altfel, sin
gura variantă care este de na
tură a-i menține în cursa pen
tru calificare la turneul final 
din Mexic și a le oferi șansa 
acestei calificări dacă și la 
Londra succesul va fi de par
tea englezilor în partida cu Ir
landa de Nord.

Acest imperativ este bine 
știut și înțeles de antrenorii și 
componenții lotului nostru re
prezentativ prezenți aici la 
Izmir. „Independent de celălalt 
rezultat, de la Londra, ne spu
nea căpitanul echipei, Ștefă- 
nescu, cel a cărui absență s-a 
resimțit atit de mult în parti
da cu Irlanda de Nord, noi 
avem datoria să ciștigăm me
ciul dc aici. Ne obligă la a- 
eeasta, in primul rînd, valoa
rea echipei noastre, care este 
superioară celei a Turciei. Ne 
vor avantaja în joc, după cite 
ne-am dat seama, și condițiile

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare în pao 2-3)

La C.S.M. tinerele gimnaste tși desăvirșesc măiestria
Foto : Aurel D. NEAGU

24 de ore la C. S. M. Cluj-Napoca

IN PRIM-PLAN, 
PREOCUPĂRI SUSȚINUTE 

PENTRU FORMAREA
VIITORILOR PERFORMERI

Cele 40 de echipe de lupte 
greco-romane din Divizia „A“ 
și-au desemnat laureatele edi
ției 1985 la sfîrșitul săptămînii 
trecute, cînd cele mai bune 
dintre ele, în număr de 12. au 
participat la turneul final. In 
ansamblu, divizionarele „A“ au

formal în echipele lor de club 
sau asociații sportive fiind, de 
cele mai multe ori. gratulați 
cu victorii din oficiu.

Cum remarcam și în cronici
le noastre de la turneul final. 
Dinamo București a continuat 
impresionantul șir al succeselor

de climă și teren de aici. Sint 
convins că
noștri, atit de rănit în meciul 
cu Irlanda 
termina să 
terile pentru victorie.
păcat, chiar 
ani de 
general 
reușim 
turneul 
întreg fotbalul nostru ar repre
zenta un pas înainte, precum 
și un puternic stimulent pen
tru generațiile mai tinere". 
„Am venit aici să ciștigăm, ne 
spunea la itadul lui 
ruil principal Mircea Lucescu, 
să demonstrăm astfel 
tatul de la București 
tuit un accident. Știm că me
ciul va fi greu, că vom intîlni 
o echipă dornică de a încheia 
printr-o victorie participarea ei 
la actul preliminar. Dar valoa
rea formației noastre, omoge
nitatea ei trebuie să-și spună 
cuvintul. Este un moment im 
portant pentru fotbalul nostru 
și de aceea au și fost aduși

de Nord, îi va de- 
lupte din toate pu- 

Ar fi 
nedrept, ca după 

muncă și rezultate in 
destul de bune să nu 
această calificare la 

din Mexic, care pentru

orgoliul jucătorilor

Dinamo București, la etteva minute după victorie : jos, de la stingă : 
Nicolae Onica. Radu Strubert, Cornel Chiriță și Nicolae Zamfir ; sus :

antreno-

că rezul- 
a consti-

Alexandru Ruszi (antrenor la juniori), Ion Grigoraș, Sorin Herțea, 
Constantin Uță, Iulian Mavlea. Ion Cernea (antrenor principal). Ște
fan Rusu. Aurel Glonț, Gheorghe Savu. Ivan Savin și Dumitru Cuc — t.^. . TA WAC’TT(antrenor)
rparcat un progres evident fa
ță de alte ediții. Trebuie_ să 
subliniem însă șl faptul că fe
derația de specialitate a alcă
tuit mult mai chibzuit progra
mul de desfășurare a .1 
importante competiții, 
jind în concurs echipele 
cele 4 serii încă de la începu
tul acestui an — 3 februarie. 
Astfel, luptătorii echipelor din 
primul eșalon au fost determi
nați să se pregătească aproape 
tot anul ceea ce, să recunoaș
tem, a contribuit substanțial la 
ridicarea nivelului tehnic al a- 
cestei întreceri. Buna planifi
care a etapelor a oferit și con
diții de participare luptători
lor fruntași din loturile repre
zentative. spre deosebire de 
ani; trecuți cînd ei figurau

Foto : Aurel D. NEAGU

acestei 
anga- 

■ d'n

sale cucerind, pentru a 35-a 
oară, titlul de campioană a ță
rii. Formația dinamovistă (an
trenori Ion Cernea și Dumitru 
Cuc) nu poate să fie depășită, 
în prezent, de nici o altă echi
pă. Și acest lucru nu 
prinde, deoarece Dinamo 
pune de unii dintre cei
valoroși luptători. îi amintim 
pe Nicolae Zamfir (cat. 57 kg). 
Ghcorghe Savu (62 kg) Con
stantin Uță (68- kg), Ștef.-.n 
Rusu (74 kg). Sorin Herțea (82 
kg) și pe Ion Grigoraș (130 
kg) titulari cu toții ai lotului 
reprezentativ la categoriile res-

SU.T- 
dis- 
mai

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. 2-3)

• Clubul sportiv municipal 
din Cluj-Napoca a împlinit re
cent 25 de ani de la înființare 
și ne-am dat seama, în cele 24 
de ore petrecute în mijlocul 
sportivilor de aici, că există o 
mare dorință a tuturor ca a- 
cestui eveniment să-i fie de
dicate cît mai multe rezulta
te valoroase, competitive pe 
plan național și internațional, 
în treacăt, să menționăm doar 
că sportivii de la C.S.M., au 
cucerit, 
acestei 
887 de 
stabilit 
țării și 
zențe în loturile reprezentative. 
31 de sportivi de la C.S.M. au 
fost medaliați la campionate 
mondiale și europene, iar 183 la 
campionate balcanice. Vasile 
Mîrza (box), Vasile Selcgean 
(ciclism). Radu Branca și Cris
tina Itu (gimnastică), Spiridon 
Herghelegiu (haltere), Olga 
Szabo (scrimă). Dorin Giurgiu
că și Ghcorghe Cobirzan (tenis 
de masă), Vasile Fodorpataki 
(lupte greco-romane) și-au în
scris numele, prin rezultatele 
obținute, în eartea de aur a 
sportului românesc. • Profilat 
pe sporturi individuale cu pon
dere însemnată în aria compe- 
tițională internă, C.S.M. are la 
această oră cîteva secții de ni-

în anii de existență a 
unități de performanță, 
titluri de campioni, au
863 de recorduri ale 
au avut 1154 de pre-

vel internațional puternice, în 
al căror bilanț s-au înscris re
zultate care onorează viața 
sportivă clujeană. Tînărul și 
talentatul halterofil Attila 
Czanka a fost prezent în acest 
an la campionatele 1 
de juniori, precum și 
pionatele balcanice și 
trecerile ~ 
nia“, 
tiții 
două, 
norii Tiberiu Roman și Ghcor
ghe Jakab au, firește, toate 
motivele să fie mulțumiți de 
cel mai bun elev al lor. • 
Există dovezi certe că și sec
ția de tenis de masă își con
tinuă cu succes drumul ascen
dent de revenire la poziția 
fruntașă pe care a ocupat-o pe 
plan național cu ani în urmă. 
Un colectiv de tehnicieni entu
ziaști
Paneth, Șerban Doboși, Mihai 
Bledea, ' 
angajat 
unei munci pasionate de pre
gătire responsabilă a viitorilor 
performeri și campioni, iar pri
mele rezultate — în campio
natele de copii și juniori —

mondiale 
la cam- 

i la în- 
Priete- 

i compe- 
respectiv

„Concursului 
la ultimele două 
cîștigînd trei, i 
medalii de aur. Ântre-

și competenți (Farkaș

Dorin Giurgiucă) s-a 
viguros pe drumul

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2—3)

A

NOUA CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA BIRNĂ A PREZENTAT
ii

„mondialele" de la Montreal
MONTREAL, 12 (prin tele

fon). Sub cupola arenei spor
tive de la velodromul din par
cul olimpic montrealez s-a aș
ternut liniștea. Tumultul, fră- 
mîntările, spectacolele celor 
opt zile, cît a durat aici cea 
de a 23-a ediție a Campionate
lor mondiale de gimnastică — 
toate acestea au rămas în ur
mă. Spectatorii, specialiștii, 
sportivii înșiși discută însă cu 
aprindere pe marginea acestui 
mare eveniment sportiv care a 
constituit „capul de afiș" al a- 
cestei prime decade a lunii 
noiembrie. La rîndul lor. co
mentatorii agențiilor de presă, 
ai televiziunii, ai numeroaselor 
ziare care apar la Montreal în
cearcă să tragă primele con
cluzii privind rezultatele înre
gistrate. să aprecieze bilanțuri
le realizate de țările partici
pante. Se subliniază. între al
tele. că în întrecerea feminină

lupta pentru medalii s-a dat 
intre trei redutabile forte ale 
gimnasticii mondiale, U.R.S.S., 
România și. R.D. Germană, în 
timp ce la masculin concursul 
a fost dominat net de gimnaștii 
sovietici și chinezi.

Sint comentate elogios com
portarea și rezultatele obținute 
de tinăra gimnastă română Da
niela Silivaș, una dintre cele 
mai tinere participante la a- 
ceastă ediție a „mondialelor", 
ciștigătoare a medaliei de aur 
la birnă, medaliată cu argint 
cu echipa României, evidenți- 
indu-se, cu deosebire, măiestria 
dovedită de ea în concursul fi
nal de la birnă în care, după ' 
cum se știe, a fost notată cu 
10. „Mica gimnastă română Da
niela Silivaș — transmitea co
mentatorul France Presse — 
a dominat concursul la birnă, 
trezind în inimile spectatorilor 
din Montreal amintirea nostal-

gică a celebrei sale compatri
oate Nadia Comăneci, laureată 
cu titlul olimpic în acest oraș, 
cu 9 ani in urmă. Cu un exer
cițiu desăvirșit și de inaltă ți
nută artistică. Silivaș a obți
nut un 10 care a făcut ca echi
piera sa Ecaterina Szabo, fa
vorită la această întrecere, sd 
ocupe treapta a doua a podiu
mului". Semnificativ ni se pare 
și punctul de vedere enunțat de

(Continuare in pag a 1-a)

De mîine, la Arad,

în Divizia ,,A“ de polo

ULTIMELE JOCURI
In vederea reprezentării cu cinste pe planșele internaționale

TINERII SCRIMLRI SĂ fit ÎNCADRAU
INTR UN PROGRAM INHNSIV DL PREGĂTIRE!

Grea misiune pentru antre
norii loturilor reprezentative de 
scrimă atunci cînd, pe margi
ne fiind se confruntă pe plan
șă. într-o competiție internă, 
doi selecționabili. unul fiind 
însă și elevul său la club... Și 
mai ales atunci cînd adversarul 
acestuia se îndreaptă spre vic
toria care urmează să-i aducă 
un titlu de campion sau un 
prestigios trofeu. cum este 
„Cupa României". în asemenea 
situații s-au aflat recent. în 
sala Floreasca din Capitală, la 
ultimele asalturi din cadrul 
..Cupei României" la floretă 
feminin și masculin, reputatul 
tehnician Ștefan Haukler, care 
răspunde de mai mulți ani de 
pregătirea floretistelor frun
tașe. și Petru Kuki, cel mal

bun floretist român al ultimu
lui deceniu, nu de multă vre
me venit ca antrenor la con
ducerea echipei naționale. în 
finala feminină se întîlneau 
sătmăreanca Rozalia Oros și 
brașoveanca Reka Lazar. în cea 
masculină stelistul Livius Bu- 
zan și sătmăreanul Vasile Cos
ta. toți componenți ai loturi
lor reprezentative Și ce greu 
le venea să asiste, neutri, lui 
Ștefan Haukler. antrenor de la 
CS Satu Mare și lui Petru 
Kuki de la Steaua, cînd spor
tivii cluburilor lor erau domi
nați. Dar în fond, cine erau

Pau! SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

PENTRU DEFINITIVAREA

GRUPELOR VALORICE
Bazinul acoperit din munici

piul Arad va găzdui, incepind 
de mîine, partea a doua a tu
rului secund al Campionatului 
republican de polo. Divizia .,A“, 
seria I. Va fi, deci, turneul 
care va stabili definitiv confi
gurația celor două grupe valo
rice, știut fiind că pentru po
ziția a șasea în clasament, cel 
care oferă ultimul loc în grupa 
de elită, Voința Cluj-Napoca 
nu se poate considera singură, 
deși are cele mai multe dintre 
șanse ; cel puțin teoretic, stu
denții bucureșteni păstrează și 
ei șanse șl nu este exclus să și 
le fructifice, cu atit mai mult, 
cu cît in turneul precedent ei 
au avut o evoluție frumoasă.

Turneul găzduit de orașul de 
pe malurile Mureșului va fi

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)



ÎNTRECEREA DE BOX PE ECHIPE
Cum vă pregătiți pentru „europene4* ? Car

A V

SE DESFAȘOARA, TOTUȘI!
Campionatul național de box 

pe echipe seniori se apropie 
de final. Mai cu poticneli, mai 
cu amînări el s-a derulat to
tuși și, de bine de rău, 
rit pugiliștilor seniori 
litatea de a se menține 
tivitate. Slmbătă, spre 
piu, a avut loc, în sala 
nătoarea, o partidă ce se anun
ța — prin prisma rezultatelor 
și renumelui componenților e- 
chipelor respective, Metalul 
București și Box Club Galați 
— echilibrată, interesantă, pe 
placul spectatorilor. Dar, ce am 
văzut la fața locului ? Clubul 
„de specialitate" din Galați nu 
a prezentat formația completă, 
adică nu a avut reprezentanți 
la categoriile semigrea $1 su- 
pergrea și a plecat din start 
cu un handicap de 0—2. In a- 
ceastă situație bucureștenii au 
realizat o victorie comodă cu 
9—3, dar și în echipa lor au 
evoluat cîțiva boxeri care ar fi 
fost mai bine dacă și-ar fi a- 
gățat 
ferim 
boxer 
acum
„cocoș", 
meciul la capăt, precum și Ia 
„pana" Gheorghe Adam, de
parte de ceea ce se cheamă 
un boxer de divizia „A". în a- 
ceastă situație, cronicarului i-a 
fost destul de greu să aleagă 
cîțiva evidențiați, dar pînă la 
urmă a reușit și a reținut pres
tațiile proaspătului campion 
național al „penelor" Ionel Ră

a ofe- 
posibi- 
tn ac- 
exem- 
Semă-

mănușile în cui ! Ne re
ia Ion Boboc, cîndva un 
redutabil la „semimuscă", 
un sportiv „grășuț" la 

care cu greu a scos

naite (B.C. Galați), același 
boxer serios, pregătit în orice 
moment pentru partide dificile 
și gata oricînd să apere cu ab
negație culorile clubului său. 
In aceeași categorie intră și 
colegul său de sală tinărul 
Cornel Lihăceanu, un talent 
autentic de care antrenorii gă- 
lățeni trebuie să se ocupe cu 
toată atenția, fiindcă ar fi pă
cat ca tncă un pugilist de pers
pectivă să se piardă pe drumul 
scurt dintre Juniorat și senio- 
rat. Cu aceasta am terminat 
evidențierile din tabăra gălă- 
țeană. Cam puține constatări 
îmbucurătoare și la Metalul 
București. Club cu tradiție în 
boxul românesc, de la o vre
me în sala acestuia nu mai ac
tivează sportivi capabili să a- 
jungă boxeri redutabili. în mo
mentul de față, antrenorii me- 
talurgiști (și sînt în număr 
destul de mare) se bazează pe 
cîțiva boxeri cunoscuți iubito
rilor „nobilei arte", dar de la 
care se așteaptă, cam de mult, 
performanțe care să justifice 
încrederea ce li se acordă. în 
această categorie se află Mihai 
Gruescu, Alexandru Dinu, Ni- 
colae Ciobanu, Gbeorghe Be- 
țianu, Gheorghe Mihal ș.a. 
Deci, cam puține lucruri îmbu
curătoare despre campionatul 
național de box pe echipe. La 
sfîrșitul săptămînii are loc ul
tima etapă și vor fi stabilite 
finalistele întrecerii.

Ce va mai fi ?

Paul IOVAN

UN OBIECTIV ÎNDRĂZNEȚ, PENTRU CARE ECHIPA 
DE BASCHET-JUNIORI A ROMÂNIEI SE ANTRENEAZĂ INTENS
In fiecare luni și marți un 

grup de tineri foarte Inalți se 
antrenează de zor în sala Flo- 
reasca, alergînd între cele două 
panouri de baschet, exersînd 
variante de teme tactice și, mai 
ales, aruncind la coș, deseori 
de dincolo de semicercul de 
6,25 m. Este un colectiv de 
juniori care, sub Îndrumarea 
antrenorilor Liviu Călin și Oc
tavian Șerban, s-a angrenat 
într-o acțiune de curaj și de 
mare responsabilitate : parti
ciparea la Campionatul euro
pean rezervat acestei catego
rii de vîrstă și care va avea 
Ioc anul viitor. De curaj, de
oarece evoluțiile precedente la 
„europenele" de juniori au 
fost nesatisfăcătoare (echipa 
țării noastre a ocupat locurile 
9 și 11 în ani 1970 și respectiv 
1978), iar rezultatele obținute 
pînă anul acesta în diverse în
treceri internaționale au fost și 
ele de cele mai multe ori sla
be. De mare responsabilitate, 
pentru că, în condițiile evi
dentei creșteri valorice a ma
jorității selecționatelor națio
nale din Europa, misiunea lo
tului român este mai dificilă 
ca oricînd. De aceea, s-au im
pus măsuri luate din vreme, 
una dintre acestea fiind tocmai 
cele două antrenamente săptă- 
minale de care aminteam la 
început.

Să amintim însă numele celor 
care au pornit la 
Mihai Hălmăgianu 
Bogdan Hoit (1,80

Ivanov (1,96 m), Mihai Iacob 
(1,89 m) — toți de la CSȘ 4 
ICED București, Mircea Cris- 
teseu (1,95 m), Robert Reisen- 
buchler (2,05 m), Cătălin Pin- 
tea (1,93 m), Alexandru Panai- 
tescu (2,00 m) — toți de la 
Steaua (ultimii doi provin de 
la CSȘ 4), Eugen Toader (2,20 
m) — Dinamo București, Costel 
Moscalu (1,90 m) — CSȘ Uni
rea Politehnica Iași, Claudiu 
Muntcanu (1,84 m) — CSȘ Au- 
tomecanica Mediaș, Marian 
Constantin (2,00 m) — Politeh
nica București (provine de la 
CSȘ Brașovia), Dan Ioncscu 
(1,98 m) — CSȘ Timișoara, Io
sif Lukacs (1,96 m) — CSȘ Tg. 
Mureș și Mihai Chirie (2,02 m) 
— ICED (provine de la CSȘ 2 
Constanța).

Pentru a ajunge insă la tur
neul final al Campionatului eu
ropean (care va avea loc în 
luna august 1986, în Austria), 
reprezentativa țării noastre va 
trebui să treacă foarte dificilul 
examen al turneului de califi
care, unde va trebui să se cla
seze pe unul din primele două 
locuri în disputa cu selecționa
tele Bulgariei, Cehoslovaciei și 
Ungariei (luna aprilie, la Con
stanța).

Pînă atunci, antrenamentele 
vor continua, ele avînd drept 
scop diminuarea și chiar lichi
darea unor deficiențe observa-

te în cursul turneelor din a- 
cest an, la care tinerii noștri 
baschetbaliști au avut prestații 
bune și foarte bune, obținînd 
rezultate remarcabile și dătă
toare de speranțe. Astfel, ei 
au 
(la 
la 
da . .
clasat pe locul_ 4 Ia 
Prietenia" " 
orașul Zdar) 
performanță a echipei 
la această competiție.

Apreciind strădaniile 
de componenții lotului 
antrenorii lor, precum șl preo
cupările federației în acest sens, 
nu putem să nu atragem a- 
tenția că, totuși, progresul ju
niorilor depinde in primul rînd 
de cum aceștia se pregătesc 
Ia cluburile de bază și de cum 
sînt utilizați în formațiile Ia 
care sînt legitimați. îmbucu
rător este, sub acest aspect, 
faptul că Eugen Toader, Ro
bert Reisenbuchler, Alexandru 
Panaitescu, Cătălin Pintca și 
Costel Moscalu sînt folosiți cu 
destulă insistență în echipele 
divizionare „A" de care aparțin; 
ceilalți sînt titulari în formații 
participante la Divizia „B" sau 
la Divizia școlară și de juniori.

cucerit de trei ori locul I 
Szekesfehervăr, Varșovia și 

Timișoara), o dată locul II 
Olsztyn, în Polonia) și s-au 

„Turneul 
(in Cehoslovacia, în 

cea mai bună 
române

depuse 
și de

Dumitru STÂNCULESCU

acest drum: 
(1,96 m),

m), Mircea

s

O sărbătoare a sportului la Slănic

TINERII SCRIMERI SĂ FIE ÎNCADRAȚI INTR-UN PROGRAM INTENSIV DE PREGĂTIRE!
(Urmare din pag. 1)

aceia care se îndrepta.u, cu 
pași siguri, spre obținerea tro
feului ? Nu tot elevi de-ai lor, 
pregătiți cu pricepere și pa
siune in cadrul Ioturilor repre
zentative, indiferent de clubul 
din care provin, pentru crește
rea performantei scrimei ro
mânești pe planșele internațio
nale ? Gîndind așa. cei doi 
tehnicieni de marcă ai scrimei 
noastre, chiar dacă au avut 
inima îndoită s-au bucurat 
sincer de victoria Rekăi Lazar 
și a lui Vasile Costa.

Si vorbind de acești doi scri- 
meri reprezentanți ai „noului 
val" să nu uităm a aminti de 
cei care i-au depistat și pre
gătit pentru a ajunge în elita 
scrimei noastre, apți s-o re
prezinte și în confruntările in
ternaționale. Este vorba de 
Șerban Vlad (C.S. Tractorul 
Brașov) și Eva Lengyel (C.S. 
Satu Mare), și ei tineri tehni-

cieni, modești. muncitori și 
entuziaști care, pe lîngă Reka 
Lazar și Vasile Costa (ambii, 
în vîrstă de 18 ani), mai au 
în pregătire și alte talente, ca
pabile să ajungă în loturile re
prezentative. Cu o condiție 
însă, ca aceste tinere talente 
(și nu numai ele !). o dală ce 
au dobindit str.tutul de speran
țe să fie încadrate într-un pro
gram intensiv de pregătire, ur
mărit metodic și științific, 
pentru ca creșterea lor să fie 
progresivă pînă Ia a ajunge o 
certitudine, adică un selecțio- 
nabil pe care te poți baza în 
orice mare competiție interna
țională. Pentru că în ultimii 
ani. în scrima noastră nu puți
ne au fost speranțele care nu 
s-au împlinit...

Dacă în „Cupa României", la 
floretă masculin, finala de 8 a 
numărat numai 
tineri scrimeri 
salt evoluînd 
zan — 22 ani
Costa — 18 ani). Ia sabie, me-

tineri și foarte 
(în ultimul a- 
campionul Bu
și promisiunea

dia de vîrstă „ fost mult mai 
ridicată, datorită prezenței fos
tului cvartet reprezentativ — 
Pop, Mustață. Pr.ntelimonescu, 
Frunză. Iar mezinii finalei. V. 
Szabo (21 ani) și M. Florea 
(19) s-au întîlnit între ei, ulti
mul calificîndu-se pînă în asal
tul pentru dobîndirea trofeului 
(unde a pierdut la Alexandru 
Chiculiță, acum sabrerul nr. 1 
al țării). Evident ,este meritul 
„veteranilor" că mai pot face 
față unor asemenea competiții, 
că nu se dau bătuți. Ceea 
trebuie însă să-I pună pe 
duri pe tehnicienii săbiei 
anonimatul tinerilor. Pînă 
Florea (care beneficiază 
pregătirea în cadrul lotului na
țional) pierde cu nonșalanță la 
Frunză, care se antrenează 
„lejer", la club. Ca să nu mai 
vorbim de Papp și Oniță, de 
la Centrul brașovean de pre
gătire a tinerilor candidați 
olimpici, care sînt întrecuți 
ră mari eforturi de Pop 
respectiv. Mustață, aflați 
cum în preajma retragerii 
activitatea eompetițională.

...Acum un deceniu și

ce 
gin
ește

Și 
de

fă- 
Și, 
a- 

din

HOCHEI: ECHIPELE DIN A lll-a GRUPĂ VALORICĂ,

LA JUMATATEA TURNEULUI DIN CAPITALĂ
Marți au continuat în Capitală, 

la patinoarul „23 August", meciu
rile din cadrul celei de-a HI-a 
grupe valorice a campionatului 
republican de hochei. Ca șl In 
primele două zile lnttlnirile nu 
s-au ridicat la un nivel valoric 
deosebit, In ciuda scorurilor mai 
strînse de data asta. Motivul: lu
crul insuficient pe gheață.

Jocurile de ieri s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: C.S.M. 
Suceava — Petrolul Ploiești 7—6 
(1—1, 2—1, 4—4). Au marcat: Roz- 
novăț 2, Aprodânesel 2, Glugov- 
schi, Duca. Slabnlc (C.S.M.), 
Hunceac 3, Grădinaru, Iordache, 
Sersea (P); C.S.U. Construcții 
București — Electromureș Tg. 
Mureș S—2 (1—1. 4—1, »—0). Au

înscris: Nlbu 2, Bișu, Olinici, 
Jinga (C.S.U.), Toke, Marton (E). 

în urma rezultatelor Înregistrate 
pînă acum, clasamentul 
astfel :

12 0
•
O
O
•
O 2

3 2
3 3
3 1
3 1
2 O

O 
1 
1
2
2

arată

18- e
20-11
34-11
13-28
22-23
6-35

azi

CROSUL P.T.T.R. PENTRU COPII,
JUNIORI Șl VETERANI

4
4
4
2
2
O

(ora

1. Tirnava Od. Sec.
2. C.S.U. C-ții
3. Electromureș
4. C.S.M. Suceava
5. Petrolul Ploiești
6. Petrolul Brașov

întrecerea continuă
13.30) cu partida Tirnava — Pe
trolul Brașov. Programul de joi 
(de la ora 9): Tirnava — C.S.M. 
Suceava, C.S.U. Construcții — 
Petrolul Brașov și Electromureș — 
Petrolul Ploiești.

REZULTATELE DIN DIVIZIA „8“ DE VOLEI
In prima etapă a campionatului 

Diviziei „B“ de tineret la volei 
s-au Înregistrat rezultatele :

FEMININ, Seria I : Chimia Tr. 
Măgurele — CSU IEFS București 
3—1, CP București — Brainconf 
Brăila 3—1, Comerțul Constanța 
— Chimpex Constanța 3—2, Oltcit 
Craiova — ASSU Craiova 3—0, 
CSM Oțelul Tirgoviște — Ceahlăul 
TCMKIC P. Neamț 3—0, Metalul 
33 București — Hidrotehnica Foc
șani 3—0 ; Seria a Il-a : CSM Lu
goj — Armătura Zalău 1—3, Me- 
talotehnica Tg. Mureș — Politeh
nica Timișoara 3—2, Voința Bucu
rești — Explormin Caransebeș 
1—3, Universitatea Cluj-Napoca — 
GIGCL Brașov 2—3, ITB Electra 
București — Flacăra roșie n 2—3, 
Olimpia Oradea — Maratex Baia 
Mare 2—3.

MASCULIN. Seria 1 : 1TB Elec
tra București — Vulcan Bucu-

rești 1—3, Spartacus Brăila — 
IATSA Dacia Pitești 0—3, ASA 
Buzău — SARO Tirgoviște 3—2, 
Viitorul Bacău — Calculatorul 11 
București 3—0, Gloria Tulcea — 
C.S.M. Delta Tulcea 0—3, CSU 
Galați — Prahova Ploiești 0—3 ; 
Seria a Il-a : I.O.R. București — 
Explorări Știința II B. Mare 2—3, 
Rapid București — Oltul Rm. Vîl- 
cea 3—0, Voința Alba Iulia — Me
talul Hunedoara 3—0, CSM Caran
sebeș — Oțelul Or. Dr. P. Groza 
3—0, PECO Ploiești — ASA Sibiu 
3—0, Tractorul II Brașov — Vo
ința Zalău 3—1.

(Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții: N. Mate- 
eseu, O. Bălteanu* T. Siriopol, I. 
lancu, I. Ghișa, C. Gruia, M. A- 
vanu, A. Szabo, M. Vlădoianu, I. 
Pocol. C. Popa, G. Rizti, P. Co ni
șa, N. Magda, C. Necula).

—--- _---- mai
bine, sabrerul Ioan Pop deve
nea campion mondial de tine
ret. Unde sînt acum eandidații 
scrimei noastre la e.cest titlu 
onorant pentru anii următori ?

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. I)

dominat, cu siguranță, de der- 
by-ul Crișul — Dinamo, sau jo
cul dintre cîștigătoarea ultimei 
ediții a campionatului (în pre
mieră pentru orădeni) și re
centa performeră a „Cupei cu
pelor", finalista prestigioasei 
competiții 
București, 
campioană __  ______
re. Meciul din ultima etapă a 
turneului arădean va fi cea 
mai bună ocazie pentru cei mai 
mulți dintre componenții lotu
lui reprezentativ, proveniți din 
cele două formații valoroase 
ale poloului românesc, să de
monstreze o dată în plus revi
rimentul marcat în acest sport, 

înaintea turneului de la Arad, 
clasamentul

finalista
europene, 
multipla 

in edițiile anterioa-

Dinamo 
noastră

prezintă astfel :se
1. Crișul 12 11 1 0 162- 77 23
2. Dinamo 12 11 0 1 158- 71 22
3. Steaua 13 6 4 3 119- 93 16
4. Rapid Buc. 12 7 1 4 120- 92 15
5. Progr. Buc. 12 5 3 4 96- 90 13
6. Voința ♦ 12 6 0 6 95- 93 10
7. CSU Buc.** 13 2 2 9 66-121 5
8. Lot jun. ‘69 13 1 1 11 72-160 8
9. I. L. Timiș. 13 1 0 12 84-175 2

•) _2; 1

Pe primele trei locuri în Tro-
feul „Sportul" pentru eficacitate

27.

stnt : Dorin Costrăș (Crișui) cu 
33 de goluri înscrise, Vlad Ha
giu (Dinamo) — 28 și Cornel. 
Gordan (Crișul)

Duminică, la Slănic Prahova, a 
fost o zi deosebit de frumoasă : 
soare, adieri calde, pădurile cu 
toate culorile toamnei „scuturate" 
peste ele. A fost o zi deosebită și 
pentru iubitorii de sport din a- 
ceastă localitate stațiune bal- 
neo-climaterică.

In șirul manifestărilor consa
crate aniversării a 300 de ani de 
la atestarea salinei Slănic și-a în
scris prezenta și sportul : asocia
ția sportivă „Fulgerul" (P.T.T.R.) 
de aici, cu sprijinul organelor 
locale, a organizat un mare cros 
destinat copiilor și juniorilor, in
vitați din mai multe județe ale 
țării. A fost o dimineață cu re
vărsări de bucurii ale copilăriei, 
o dimineață pe care ei, concuren- 
ții și oamenii Slănicului, ori cei 
aflați la odihnă, nu o vor uita 
multă vreme. Peste 500 de concu- 
renți au luat startul, pe mai 
multe categorii de vîrstă (cum se 
va vedea mai jos), au fost aplau
dați de-a lungul traseelor, aplau
dați la sosire. Șl. in final, o sur
priză care dovedește că '■* 
românească „tinerețe fără bătrî- 
nețe" poate fi adevărată : peste 
40 de veterani, Îndeosebi 
reșteni (chiar șl peste 80 de ani) 

' ' alerge
l-au 

și să-

juniori II — 3000 m — N. Cîntă- 
bine (Slobozia) : junioare I — 
2500 m — Tudorica Cidu (Slobo
zia) ; juniori I — 4000 m — L. 
Pace (Tr. Măgurele). Pe echipe : 
„Fulgerul" Slănic, urmată de Slo
bozia și Alexandria. Veteranii au 
alergat 7 km, printre cîștigători 
numărîndu-se Marin Stanciu 
(București), Nicolae Soare (Ga
lați) și Aurel Mocanu (Bucu
rești). (V. T. M.)

DUPÂ ÎNCHEIEREA
(Urmare din pag. 1)

vorba

bucu-

au venit la Slănic să 
„pentru sănătatea lor". Și 
uimit pe localnici. Alergare 
nătate !

Cunoscuta noastră atletă, 
cică Puică, maestră 
sportului, campioană 
prezentă cu sprijin... 
în organizare, aplaudată de spec
tatori, mărturisește : „Nu am vă
zut de multă vreme o asemenea 
emoționantă manifestare a spor
tului de masă. Mi-a amintit de 
anii copilăriei"... Este, parcă, un 
îndemn la alte acțiuni asemănă
toare.

Cîștigătorii probelor : copile II 
— 800 m — Cristina Alciori (Slă
nic) ; copii II — 1000 m. — G. 
Ciobanu (Medgidia) ; copile I — 
1000 m — Roxana Popescu (Slă
nic) : copii I — 1500 m — R. Ru
sia (Slănic) ; junioare III — 1500 
m — Letitia Olaru (Slănic) ; ju
niori III — 2000 m — I. Troncea 
(Alexandria) ; junioare II — 2000 
m — Cristina Popescu (Slănic) ;

Mari- 
emerită a 

mondială, 
competent

pective. Deci, din start victo
rii asigurate la 6 categorii din 
totalul celor 10. Adăugîndu-i și 
pe luptătorii de Ia celelalte 4 
categorii, care nu sînt. indiscu
tabil. nici ei de mina a doua, 
ne apare explicabilă superio
ritatea formației dinamoviste.

Deosebit de îmbucurător este 
saltul altor echipe care, pen
tru prima dată, au amenințat 
poziția secundă deținută de 
mulți ani de Steaua (antrenori 
Gheorghe Șutcu și Marin Cris- 
tca). Și nu se poate spune că 
Steaua și-ar fi diminuat, 
ultima vreme, potențialul 
ric. Dimpotrivă, la Steaua 
fost legitimați, cu puțin 
in urmă, unii dintre cei 
valoroși luptători : Vasile 
drei. Mihai Cișmaș și Cristian 
Albuț. care nu mai au nevoie 
de vreo prezentare specială. 
Adevărul este însă că și alte 
echipe au făcut pași însemnați 
în pregătire, deși nu dispun de 
mulți luptători cu ..firmă". A- 
cestea sînt, în schimb. mai 
omogene, avînd la toate cate
goriile luptători competitivi și. 
cum am văzut la turneul final, 
capabili de rezultate surprin-

în 
valo- 

au 
timp 
mai 
An-

S3

24 DE ORE
(Urmare din pag. 1)

sînt mai mult decit promiță
toare. Daniel Cioca și Zoltan 
Zoltan reprezintă cele mai au
tentice garanții ale succeselor 
viitoare. 0 Un an rodnic a 
avut și secția de scrimă, care 
are în Iudit Gyiurkan o valoa
re competitivă nu numai pe 
plan național, dar și interna
țional. Dovezi ? Afirmările de 
la recentele campionate balca
nice din Iugoslavia, unde a re
purtat victorii aplaudate. Q O 
preocupare prioritară a condu
cerii și activului retribuit al 
clubului o reprezintă asigura
rea fondului de cadre talentate 
pentru fiecare secție, motiv 
pentru care, în mod organizat 
și permanent, au loc acțiuni

Cum a cîi 
a pierdut F 
trebări la i 
răspundem 
socotit — t 
derbyul ser 
pionatului 
Să încercări 
suplimentari 
descrisă. în 
puternic, in 
dițiile unui 
tre două ec 
ximativ eg 
rioritatea ve 
contrabalans; 
terenului în 
— gindeam 
bilirea rezu) 
dionul tiner 
fi tactica d 
abordat bir 
prima vîntu 
turi înalte 
controlat, ca 
tot timpul , 
jurul terenu 
Așa s-au ju 
minute (cu 
atac a gazd 
eșuată de fo; 
situație de 
scorul a fos 
pentru Dinar 
taca cu vînt 
vin a fi sub! 
șenilor care, 
spirit de sai 
cunoaștere a 
tare, au înc 
culoarele spi 
țintă atît de 
s-a schimbat 
devenit datei 
atuurile treci 
na gazdelor, 
în min. 48, 
l.p. .— scoru 
te așteptai cs 
inima tirguli 
nu crezi : 
mai bine b 
de la Dinan 
pregătire te 
care le-a pe 
sea din 
ren cu 
indicate 
In acest 
șutau și
nitelor șutur 
pe... adversai 
riculoase), a 
rile lungi, pr 
de a le culct 
țintă și a rc 
la linia de

june 
pase 
pe 
tim 
ei.

DIVIZIEI
zătoare. Este 
să amintim 
șan („urcat", 
categorie de 
ră) a fost îr 
te (3—9) de 
Arghira. iar 
pierdut prir 

■ piteștean. C 
în momentul 
vantaj substa 
10—2. Dar.
L.C. Dacia ( 
Petrescu și 1 
fost una din 
ascensiune. L 
final, la egal 
Steaua, este 
trivă, merit; 
luptători pite 
tin Ivan (cat 
Marinei 
duraru 
ra (74 
(82 kg) 
(90 kg).

Foarte apr< 
cia a fost și 
(antrenori Di 
și Constantin 
pe locul 4. B 
zentat Metalt 
nor Vasile P 
Hîntar), echip 
5. și C.S.M.

(62 1 
(68 1 
kg).
și C

LA C. S. M. CLUJ-N3
pentru depistarea și, apoi, in
struirea viitorilor performeri. 
La patinaj, de exemplu, în
tr-un sezon, 3—400 de copii sînt 
testați de tehnicienii clubului. 
Același lucru — la înot, gim
nastică și tenis de masă și se 
preconizează, pe baza experien
ței acumulate, crearea unor 
centre de inițiere și la alte dis
cipline : atletism, lupte, scri
mă. La haltere, lupte și box 
acțiunea a fost extinsă și în 
comune subordonate municipiului. “ - - -
reușita acestor 
foștii sportivi 
Realizările de 
determină pe 
sportivii clubului să fie exi- 
genți cu munca și activitatea 
lor, să țintească ridicarea con
tinuă a ștachetei. Simion Kezdi,

O contribuție majoră 
acțiuni o 

ai clubului, 
pînă acum 
tehnicienii

Ia 
au
•

îi
Și

președintele i 
l-am găsit fi 
terial de an< 
primele nouă 
ne vorbește d 
pliniri care i 
bilanțului gen 
selecție nu s 
deauna la ni 
se depun cu 
turile necesai 
tarea celor 
neri sportivi ; 
struire nu co 
litate și in pt 
țelor etapei 
pe planul voi 
tensității, mui 
nifestate în ; 
tivă cu spori 
pierderea uno 
tate, cu mari 
marea perfor
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A A DECIS VICTORIA I
bine. de a le juca „la mină", 
profiting de suplețea liniei lor 
de treisferturi.

în concluzie, in economia u- 
nui joc. tactica are o impor
tanță de multe ori primordia
lă. Dar pregătirea tactică tre
buie să meargă mînă-n mină 
cu tehnica ; singură, nu e su
ficientă. Se cuvine neapărat să 
ai în teren 15 băieți capabili 
să aplice tactica adecvată. Ca 
să nu te trezești — vorba cu
noscutului internațional ieșean 
Gh. Diobotă — „cu o pălărie 
prea mare..."

I
I
I

Dimitrie CALLIMACHI I
SERIA I

UN MECI DE MARE IMPORTANȚA
(Urmare din pag. 1)

aici atiția jucători, eei mai 
valoroși pe care-i avem la ora 
actuală. Sint sigur că aceia 
dintre ei care vor intra in joc 
vor simți răspunderea ce Ie re
vine și se vor dărui total".

Sigur că o mare răspundere

— Ismail, Yusuf. Erdogan, 
Mujdat — Riza. Metin. Unal — 
Selcuk, Tanju, Senol. Dintre 
aceștia, majoritatea provin de 
la cunoscuta echipă de dub 
Fenerbahce. Multe speranțe se 
pun în virful de atac Tanju, 
care este actualul golgeter al 
campionatului Turciei (cu 15

Meciul nr. 379

TURCIA - ROMANIA 2-2 (1-2)

1. STEAUA
2.
3.
4.
5.
«.
7.
*.
».

10.

C.S.M. Sibiu 
șt. Petroșani 
Grivița Roșie 
Sportul, stud. 
Rulm. Birlad 
T. C. Ind. 
,u- Cluj-N. 
Loc. Pașcani 
CSM Suceava

9 8 0
8 5
8 5
9 4
8 4
8 4
8 3
8 3
8 2
8 2

1 2 
0 3
1 4 
0 4 
0 4 
0 5 
0 5 
0 6
0 6

364- 72
164-104 
«4- 92

117- 75
98- 121
99- 151
68-126
83-161
75-235
83- 98

25
19
18
18
16
16
14
14
12
12

I
I
I
III-AASERIA

0 1. DINAMO 8 7 O 1 324- 78 22
2. Farul 8 6 0 2 367- 44 20
3. Șt. Baia M, 8 5 0 3 114- 72 18
4. Contact Bz. 8 4 0 4 97-156 16
5. Polit. Iași 8 4 0 4 142- 87 16

1 6. Gloria Arad 8 3 0 5 77-141 14
a 7. Rapid 8 3 0 5 76-181 14
- 8. „Vu Timiș. 8 3 0 5 72-225 13*)
a 9. M. Grele Ol. 8 2 0 6 78-221 12
3 10. Hidr. Milcov 8 2 0 6 63-205 12

•) penalizată cu 1 punct.1

5

I
I
I

Ț
1 
i 
i 
l
i 
l
i

„TROFEUL SPORTUL- 
jucători conduc în întrecerea 
realizatorilor de eseuri : inter
naționalii ȘTEFAN CONSTAN
TIN și ADRIAN PLLOTSCHI, 
ambii de la Farul, cu cite 11 
realizări. îi urmează Fuicu și 
Mot (Steaua) 9, Zafiescu II 
■(Dinamo) 8, David (Steaua), 

. Lungit (Dinamo) 7 etc.
In întrecerea pe echipe, FA

RUL a redevenit lider, cu 66 
eseuri la activ. Steaua a mar
cat 62, Dinamo 57, C.S.M. Sibiu 
25. Politehnica Iași 20 ș.a.m.d.

® Un meci în „Cupa Româ
niei" : Rulmentul Birlad — 
C.S.M. Suceava 15—12 (11—9). 
Au marcat Sîrghie 2. Abutoaie 
— eseuri. Mihai — l.p., respec
tiv Ilișescu — eseu. Livadaru 
l.p.. Stroîa — l.p. și transf. 
(M. PAIU, coresp.)

Doi
I
I
I
I
I
I
I
I

IPTE GRECO-ROMANE I
vă (antrenor Constantin To- 
pîrjan), care a ocupat. în fi
nal, locul 6. Alte formații au 
avut meritul de a fi concurat 
Ia turneul final, dar n-au pu
tut să țină pasul cu exigențe
le acestuia : Farul Constanța, 
C.S. Arad, Rapid București. E- 
iectromureș Tg. Mureș și E-

I
I

Icctromureș Tg. Mureș și 
lectropuiere Craiova.

Spre regretul nostru, în com
petiția divizionară sînt și cî- 
teva formații care nu au ajuns 
încă la nivelul solicitat. Din
tre acestea, patru au și retro
gradat. dar mai sint și altele. 
Ne referim la C.S.M. Reșița, 
Delta, Tulcea. Progresul Brăila, 
C.F.R. Timișoara, Steagul roșu 
Brașov... Să sperăm că la edi
ția. de anul viitor tot mai mul
te echipe vor contribui la 
creșterea valorică a competiției.

I
I
I
I
I

• Partida de astăzi, de la Izmir, este cea de-a
de fotbaliștii „tricolori" în compania celor turci__ __ ____
va] de 62 ani (prima s-a jucat la Istanbul, la 26 octombrie 1923, 
și s-a încheiat la egalitate : 2—2). Palmaresul este favorabil fot
baliștilor români : ei au ciștlgat 9 partide, au terminat de 6 ori 
la egalitate și au pierdut doar 3. Golaveraj : 37—17.
• Antrenorii Mircea Lucescu și Mircea Răduiescu au depla

sat la Izmir următorii jucători : Lung 29 ani — 31 selecții. Mo
rarii 29—31, portari ; Negrilă 31—26. Iovan 25—11. Ștefănescu 
34—65, Iorgulescu 29—44. Bumbescu 25 — debutant, Ungureanu 
29—39, Bărbulescu 28—3, fundași ; Rednic 23—41, BSloni 32—87, 
Kleln 26—13, Majaru 25 — debutant, Tlcleanu 26—42. Hagl 20—24, 
mijlocași ; Gabor 24—31, Geolgău 24—17, Plțurcă 29—2, Cora; 
26—27, Cămătaru 27—49, Augustin 30—32, atacanți. Antrenorii M. 
Lucescu șl M. Răduiescu conduc reprezentativa pentru a 50-a 
oară.
• Antrenorul reprezentativei Turciei Coskun Ozari, s-a fixat 

pentru următorii jucători : Okan (Genclerbirllgi), Fatih I (Sam- 
sunspor), portari ; Ismail I (Galatasaray), Yusuf (Galatasaray), 
Kemal (Trabzonspor), Erdogan (Fenerbahce), Ismail II (Fener
bahce), Fatih II (Eskisehirspor). fundași ; Mujdat (Fenerbahce). 
Riza (Besiktas), Ridvan (Sâriyer), Tanju (Samsunspor), Avni 
(Genclerbirllgi), mijlocași : Senol (Fenerbahce), Selcuk (Fener
bahce), Unal (Gaziantepspor), Metin (Galatasaray), atacanți. Deci, 
cel mai mulțl sportivi îi furnizează Fenerbahce (6), în timp ce 
Samsunspor, echipa aflată pe locul 1 ta clasament, doar 2. S-a 
renunțat la jucătorii Yasar (fostul portar al reprezentativei), 
Rasit, Sedat, B. Hasan și Abdulkerim, care au jucat cu toții în 
meciul de la Londra cu Anglia (0—5), cînd „ll“-le Turciei a avut 
alcătuirea: Yasar — Ismail I, Rasit. Fedat, Yusuf — Mujdat, 
Abdulkerim, Huseyn, B. Hasan — Selcuk, Senol. Iată și echipa 
folosită în primăvară la Craiova (3—0 pentru România): Arii 
Mujdat, Kemal, 
Ridvan — Senol

19-a disputată 
intr-un inter-

IZMIR, 12 (prin telefon). Start 
sigur al fotbaliștilor turci, care 
exploatează bine calitatea lor 
de gazde : atacă cu toată echi
pa. percutează pe toate frontu
rile, nedlnd răgaz partenerilor 
să ia pulsul jocului. Fundașii 
noștri resping in extremis, iar 
ta min. 9 organizăm chiar un 
contraatac decis : Cristea ajunge 
în careu, este împins și dezechi
librat dar arbitrul Lo Bello — 
junior nu are rigoarea arbitrului 
Lo Bello — senior șl trece cu 
vederea Infracțiunea. In min. 
13. Erdi. o extremă iute, eu dri
bling fin. centrează la 14 m de 
poarta Iui Stingaciu. --------------
complet liber, preia 
1—0. Gotul primit 
echipa noastră. 
angajează acum deplin 
de ~ ' ...
in 
Pa 
te" 
ce. 
este stopat din cunsâ eu 
rane“ din spate. Lovitura 
11 m este executată de 
cu un șut precis jos, la .... 
1—1- Încurajat de reușită, Soi-
man menține ritmul, seamănă 
panică pe felia sa de teren șl ta 
min. 29 îl obligă, cu un șut 
violent, sub transversală, pe por
tarul Eser să acorde corner. Tot 
el bate lovitura de colț. Belode- 
did o așteaptă ta mijlocul ca
reului, sare excelent la cap și 
trimite spre gol, dar fundașul 
Burak respinge din cadrul por
ții. Echipa noastră termină pri
ma repriză „cu toate "ptozele 
sus". Înscriind tocă un gol In 
min. 42 : CRISTEA șutează pu
ternic, mingea lovește gheata u- 
nui adversar șl sare peste porta
rul Eser. prins pe picior greșit.

La reluare, tacă un sfert de

DURMUS 
și înscrie : 
mobilizează 

Mijlocașii se 
__ ’ in faze 

atac. Șo'man iși intră si el 
rol, plstonînd insistent pe ari- 
dreaptă si în mim. 26 .jscoa- 
utn penalty fără dubii după 
fentîndti-și adversarul

Stadion Alsancak; teren bun; 
timp frumos (20 grade); specta
tori — circa 1 000. Șuturi: 12—10 
(pe poartă: 6—5). Cornere: 4—2. 
Au marcat: DURMUS (min. 12), 
URSU (min. 26 — penalty), CRIS
TEA (min 42), HALUK (mfn. 61).

TURCIA: Eser — All, Burak, 
Bahattln, Semlh (min. 46 Yalgin)
— Ghkan, Durmus (min. 83 Me
nit). Salih — Ozcan, Haliik, Erdi.

ROMANIA: stingaciu — Cîrstea, 
Belodedicl Cireașă. Welssertbacher
— Cristea, Mănăilă, Ursu — Șoi- 
man. Soare (min. 73 Muntean), 
Badea (min. 81 Bobaru).

Arbitru: Rosario Lo Bello
(Italia).

Cartonașe galbene: CRISTEA.

Abdulkerim, 
(min. 46

moment

. _i, Semîh — Metin, Huseyin, Yusuf, 
B. Hasan), Selcuk (min. 75 Iskender).

BULGARIA

difi-
Lu-

apasă și in acest 
cil pe umerii lui Mircea 
ceseu. îndeosebi, in privința 
alcătuirii formației care va in
tra in joc. Decizie grea, căci 
trebuie alese soluții optime în 
funcție de 
adversarul 
dezvăluie 
experiența, 
jucătorilor 
existente între ei, chiar de sta
rea lor de spirit din ziua me
ciului. mai ales în cazul por
tarilor. De aceea Mircea Luces
cu ne-a precizat că nu va fi 
in măsură să anunțe „ll“-Ie 
care va juca miercuri decit 
după ultimul antrenament din 
chiar dimineața meciului. In 
orice caz, se vor produce unele 
schimbări față de formația fo
losită în partida cu Irlanda de 
Nord. In primul rînd e sigură 
reintrarea lui Ștefănescu, care 
va reface cuplul de fundași 
centrali cu Iorgulescu. Foarte 
posibilă este și reintrarea lui 
Cămătaru, care s-a refăcut du
pă accidentarea suferită și s-a 
mișcat destui de bine la ulti
mele antrenamente. Pare des
tui de reală și soluția cu 
Bărbulescu fundaș, ca și aceea 
cu Majaru în linia de mijloc. 
Dar să așteptăm mai bine op
țiunile antrenorului principal. 
Despre echipa Turciei am aflat, 
de asemenea. puține lucruri 
certe, căci și antrenorul Cos
kun Ozari păstrează o mare 
discreție. Din informațiile pe 
care le-am obținut. îndeosebi 
de la ziariștii sportivi turci, ar 
rezulta că gazdele vor folosi 
următorul „11“ probabil : Okan

ceea ce îi va opune 
(care nici el n.u-și 

încă intențiile), de 
maturitatea, forma 
și relațiile de joc

goluri înscrise în 11 jocuri).
Presa de aici caută să-i sti

muleze pe jucătorii 
lupte 
dintre 
ideea 
pinde 
mai rămine sau nu la cârma e- 
chipei 
meciul 
ta pe 
dion 
căruia 
spectatori), că va incepe la ora 
21 (ora Bucureștiului) și că va 
fi condus de o brigadă de ar
bitri din R.F. Germania, avin- 
du-1 la centru pe W. ROTH.

Porturile de radio și televi
ziune vor transmite în direct 
această partidă.• Clasamentul grupei înaintea

- ■ șl

turci să 
pentru victorie și multe 

comentarii acreditează 
că de acest meci va de
dată antrenorul Ozari va
naționale. Reamintim că 
de miercuri se va dispu- 
marele și modernul sta- 
„Ataturk" (în tribunele 

pot lua loc 80 000 de

partidelor Turcia — România
Anglia — Irlanda de Nord : 

~ - 0 ' -
2
3
2
6

1. Anglia
2. Irlanda de
3. Finlanda 
4? ROMÂNIA

5. Turcia

7
Nord 7

8
7
7

4
4
3
2
0

3 
1
2
3
1

21- 2
8- 5
7-12
9- 6
1-21

11
9
8
7
1

Jf

«Hrect. 
„sece
de la 
URSU 
coif :

oră bun în contul echipei noas
tre, activizată de Badea și Wel- 
ssenbacher. doi jucători cu per
sonalitate, care tei pun pecetea 
pe multe faze reușite. în min. 
61. însă, gazdele egalează : fun
dașul AU centrează scurt, pe jos. 
pînă la HALUK care deviază In 
plasă : 2—2. o egalitate nespe
rată care remontează moralul e- 
chipei turce Este acum rfndul 
ei să se impună, să demonstreze 
o surprinzătoare tehnicitate si o 
nebănirită putere de angajament. 
Meciul se echilibrează în câmp, 
dar pierde dim consistență la fi
nalizare. Pină la. sfirșit, doar 
două acțiuni mai periculoase : 
tn min. S0 Ureu trage afară, ce 
e drept din unghi dificil. Iar. în 
m4n. 87 Haluk reia imprecis de 
la numai 7 m.

Ion CUPEN
CLASAMENTUL FINAL

1. 
2
3.
4.

Anglia
Fini an da
Românta 
Turcia

8
6
6
4

GORNA OREAHEVIȚA, 12 (prin 
telefon). Selecționata de ju
niori a României (Lotul UEFA 
’86) a disputat marți, ta locali
tate, prima din cele două parti
de cu selecționata de juniori a

Bulgariei. Formația gazdă 
tlgat cu 2—0 (0—0) prin 
ri'le marcate de Kiriakov ____
68 — penalty) și Vîlkov (min. 85). 

Următoarea partidă. Joi.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MODIFICĂRI IN PROGRAMUL

JOCURILOR DE DIVIZIA „A“. 
In ultima ședință a Biroului fede
ral s-a hotărît devansarea ultime
lor două etape ale turului cam
pionatului Diviziei „A“ șl data dis
putării „16“-lmllor Cupei Româ
niei. Astfel, etapa a 16-a, progra
mată inițial la 1 decembrie, se 
va desfășura la 30 noiembrie, Iar 
etapa a 17-a, din 7—8 decembrie, 
va avea loc la 3 decembrie. Me
ciurile din cadrul „16“-imilor Cu
pei României se vor disputa ta 
ziua de 27 '
• NOUA

ROMÂNIEI 
,,16“-lmilor) . .
21 noiembrie, de la ora 13. Iată 
cele 14 Intîlniri : Explorări Cîm- 
pulung Moldovenesc — C.S. Boto
șani, Letea Bacău — Ceahlăul P. 
Neamț, Marina Mangalia — Oțe
lul Galați. Unirea Dinamo Foc-

noiembrie.
ETAPA DIN CUPA 

(ultima dinaintea 
este programată joi,

a cîș- 
golu- 
(min.

șani — Prahova C.S.U. Ploiești, 
Metalul București — Progresul - 
Vulcan București, Mecanica fină 
Steaua — C.S. Tîrgoviște, Sportul 
muncitoresc Caracal — Progresul 
Băileștl, Metalul Bocșa — C.F.R. 
Timișoara, Victoria Ineu — Mine
rul Or. dr. petru Groza, Minerul Bă- 
iuț — Victoria FIUT Cărei, Mure
șul Luduș — Gloria Bistrița, Tîr- 
navele Blaj — Jiul Petroșani, Mi
nerul Baraolt — I.C.I.M. Brașov, 
Șoimii I.P.A. Sibiu — Carpați 
Mirșa. Din această fază a compe
tiției, echipele din Diviziile „B“, 
„C“ nu mai sînt obligate să fo
losească, pe toată durata jocu
lui, jucători condiționați de 
vîrstă.
• ECHIPELE DE DIVIZIA „C“ 

Danubiana Roman, Unirea Sînni- 
colau Mare și Victoria Căi an au 
fost penalizate eu cîte 3 puncte 
pentru nerespectarea regulamen
tului competition al.

f BINE CA APAR JUCĂTORI CA HAGI Șl MATEUf,
DAR PRODUCTIVITATEA CENTRELOR RAMINE SUB NECESITAT!->

dialog cu arbitrul, antrenorul $i profesorul de cducafic fizica Nicolae dinescu

a

Vineri 15 noiembrie a.c., ora 12,00. la Cabinetul municipal 
pentru activitatea ideologică și palităco-educativă se redes
chid cursurile de pregătire politico-ideologică cu activul miș
cării sportive din municipiul București. Cu acest prilej, 
cursantii. cadre de conducere din cluburile și consiliile 
sectoarelor pentru educație fizică și sport, președinții și 
secretarii asociațiilor sportive, antrenori, tehnicieni, mem- 
- nix.xir<2u[il,orJorganizatiilor de baza ?• propagandiștii de la 
înyațămîntul de partid și U.T.C. vor participa la simpozionul intitulat :

„București : împliniri și perspective in dezvoltarea eco- 
nomico-sooială".

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PRONO- 

expres de astăzi miercuri 13 no
iembrie a.c.. va avea loc în Bucu
rești, în sala Clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 16,30. Numerele extrase, vor 
fi radiodifuzate la ora 19 pe pro
gramul II, la ora 23 pe programul 

joi dimineața repe- 
ora 8,55, tot pe pro-

I, precum și 
tarea lor, la 
gramul I.
• Pentru _____ __ ,_____

LOTO de vineri 15 noiembrie mai 
sint Ia dispoziția participanților 
— pentru procurarea biletelor — 
numai două zile, respectiv AS- 
TAZI și MÎTNE. Jucafi din timp 
numerele dv. preferate !
• Așa cum am mai informat, 

duminică 17 noiembrie, se organi
zează o nouă tragere excepțio
nală LOTO, la care se atribuie 
autoturisme ,.Dacia 1300“, impor
tante cî.știguri în bani, precum și

tragerea obișnuită

excursii în U.R.S.S. Nu neglijați 
și procurați-vă din timp bilete și 
pentru această atractivă tragere.
• In această perioadă, jucătorii 

de loz în plic, pot juca la seriile 
obișnuite, speciale, LOZUL MA
RILOR CÎȘTIGURI și LOZUL 
TOAMNEI (ultimele două — emi
siuni speciale limitate) cu cîști- 
guri suplimentare acordate din 
fond special (autoturisme $1 nu
meroase sume de bani). NUMAI 
CINE JOACA, ARE ȘANSE DE 
CÎȘTIG 1

• CÎȘTIG URILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 10 NOIEM
BRIE Cat. 1 (13 rezultate) : 13
variante 100% a 2.369 lei și 256 va
riante 25% a 592 lei. Cat. 2 (12 re
zultate) : 158 variante 100% a 265 
lei și 3.504 variante 25% a 66 lei. 
Cat. 3 (11 rezultate) 696 variante 
100% a 77 lei și 20.869 variante 
25% a 19 lei.

„Meciul cu Turcia a fost 
unul dintre cele mai bune rea
lizate de o echipă de juniori 
a României in ultimii zece 
ani. S-a jucat rapid, incisiv și 
inspirat din minutul 1 pînă in 
minutul 90. N-am văzut nici o 
altă selecționați de-a noastră 
evolnînd cu atîta dezinvoltură. 
Și. repet, in ultimii zece ani 
am fost mereu prezent la me
ciurile internaționale ale ju
niorilor noștri".

Afirmațiile acestea făcute pe 
marginea partidei de la Plo
peni dintre reprezentativele de 
juniori ale României și Turciei 
aparțin arbitrului vîlcean Ni
colae Dinescu. pe locul 1, îm
preună cu Dan Petrescu. în 
topul „cavalerilor fluierului" 
in aotualul campionat. Ele sint 
exacte pentru că. într-adevăr, 
așa a i '
pentru că într-adevăr. de _a- 
proape 
nescu se află alături de ju
niorii noștri, atît la meciurile 
disputate în țară, cit și la mul
te turnee la care „tricolorii" 
au participat peste hotare. A 
arbitrat promoțiile lui Pavel, 
Iovan, FI. Pop, Suciu. Geolgău, 
Gabor. Rednic. Balint, Stînga- 
ciu. Hagi, Mateuț etc. La Tur
neul Prietenia din 1983 (Un
garia) a fost declarat cel mai 
bun arbitru și a condus finala 
Ungaria — U.R.S.S. (televiza
tă). La cumpăna anilor ’84/’85 
a fost desemnat și cel mai bun 
arbitru al tradiționalului turneu 
din Israel. Făcînd parte din 
generația „bătrînilor" (are în
să doar 42 de ani), a arbitrat

jucat echipa noastră,
zece ani arbitrul Di-

in aproape toate țările Europei. 
Cunoaște deci foarte bine rea
litățile fotbalului, afirmațiile 
sale avînd, prin urmare, aco
perire in experiența căpătată 
după cele peste 1200 de me
ciuri arbitrate in ultimii 20 de 
ani. Cum am pornit însă de 
la... Pojar, Sedecaru, D. Sa
va. Gh. Popescu și ceilalți, 
dialogul cu Nicolae Dinescu a 
„curs" pe același făgaș, acela 
al jucătorilor tineri, al celor 
chemați mîine să ducă mai 
departe ștafeta fotbalului. „E 
foarte bine că o promoție de 
juniori propulsează un Hagi, 
un Mateut, un Gică Popescu 
sau un Badea. E insă prea 
puțin. „Cangurii" au promovat 
in bloc in Divizia „A". Și cel 
din 1979. Acelea au fost două 
promoții de excepție. Cum cred 
că va fi și cea care a jucat 
la Plopeni. In general însă 
„productivitatea" centrelor nu 
este cea dorită. Ca unul care 
lucrez de ani buni la o școa
lă (n.a. — cu echipa Liceului 
industrial nr. 2 din Vilcea a 
cîștigat titlu] republican în 
1980), îmi dau scama ce lipseș
te la acest nivel. Lipsesc baze
le simple. lipsesc mingile, lip
sește — mai ales — preocupa
rea antrenorilor și profesorilor 
de fotbal. E grea de tot mun
ca la acești copii și juniori, e 
anonimă, e nebăgată in seamă 
de conducătorii de cluburi, 
de antrenorii echipelor de se
niori. Am arbitrat zeci de me
ciuri de juniori disputate pe 
terenuri improprii, am arbi
trat meciuri la care eu Însumi

am invitat antrenori de „A" sau 
„B" fiind refuzat, e adevărat 
politicos, pe motiv de „alte 
treburi urgente". Cam așa stau 
lucrurile, și dacă stau așa eurrf 
să nu ne bucurăm cînd apare 
un Hagi sau un Balint. un 
Klein sau un Hristea..."

Revenind la meciul de Ia 
Plopeni, Nicolae Dinescu a re
liefat și un alt aspect al com
portării jucătorilor noștri. „Ce 
m-a surprins plăcut a fost și 
disciplina fermă a tuturor. Fie
care și-a văzut de joc, iar a- 
tunci cînd a greșit a recunos
cut imediat, ridicind mina. Ce 
vreau să spun ? Vreau să spun 
că trebuie muncit mult cu a- 
cești copii și juniori pe linie 
educativă. Să-i învățăm că res- 
pectind adversarul și arbitrul 
se respectă pe ei inșiși și nu 
au decit de cîștigat."

Alte aspecte la fel de impor
tante pe care Nicolae Dinescu 
a ținut să le sublinieze ? Iată 
două care vizează deosebiri 
semnificative între tinerii noș
tri jucători și cei din alte țări: 
1. Comparativ cu juniorii din 
Bulgaria. Ungaria, U.R.S.S., 
R.F. Germania. Polonia etc. 
juniorii români au o tehnică 
mai bună, sint mai abili. Ca
pitolul la care sint depășiți e 
însă acela al forței psihice ; 2. 
In ultima vreme s-a observat 
o îmbunătățire substanțială a 
pregătirii fizice, ncmaiexistînd 
acele discrepante evidente din 
anii trecuți.

Lourențiu DUMITRESCU



SPOIITIVI ROMÂNI ÎN ÎNTKECEfil INTERNAIIONAIE
Dubla victorie a Juniorilor nandbaiiști

La Debrețin, în Ungaria, s-a 
disputat revanșa dublei întîl- 
niri dintre selecționatele de 
juniori (masculin și feminin) 
ale Ungariei și României. De 
astă dată, victoria a revenit, în 
ambele meciuri, tinerilor noș
tri reprezentanți. In meciul 
masculin, echipa României s-a 
impus cu 22—20 (12—9), in ur
ma unei partide viu disputate,

Inotfiloarca Corina Dumitru
La Erfurt a avut loc un con

curs internațional rezervat ti
nerilor înotători din șapte țări. 
Printre protagoniștii întrecereii 
s-a aflat și brașoveanca de 12 
ani Corina Dumitru (care se

IN CUPA „I.H.F." LA HANDBAL, 
STUDENȚII TIMIȘORENI AU PRIMIT 0 LECȚIE DURĂ...

L.a primă ei evoluție intr-o 
cupă europeană, Politehnica Ti
mișoara a trebuit să accepte 
ideea de a fi eliminată din tu
rul inaugural. Este adevărat însă 
că cei care i-au scos din cursă 
pe studenții din orașul de pe 
Bega au fost handbaliștii ceho
slovaci, formația Tatran Preșov 
relevîndu-și superioritatea atît 
prin unele virtuți tehnice, dar 
mai ales printr-un joc atletic, de 
puternic angajament, uneori ob
structionist. Cîștigînd cu scorul 
general de 38—37 (19-19 în tur, 
la Timișoara, si 19—18 la Preșov), 
Tatran a „urcat“ pe treapta ur
mătoare a „Cupei I.H.F.*

Dar — să spunem lucrurilor pe 
nume — Politehnica a pierdut de 
două ori calificarea. Prima dată 
pe teren propriu cînd, deși avea 
create toate condițiile pentru a-și 
asigura un avantaj mai mult de- 
cît substanțial, nu a reușit a- 
ceasta din cauza numeroaselor și 
exasperantelor ratări. Apoi, la 
Preșov, Politehnica Timișoara a 
avut iarăși o excelentă șansă de 
a se califica în sferturile de fi
nală. Iată, ca argument, un foar
te scurt film al evoluției scoru
lui. Avînd primul atac, Politeh
nica îl ratează, dar se desprin
de la 2—0 (min. 4), apoi la 3—1, 
4—2, 5—3, pentru ca, în min. 14, 
să se consemneze prima egalita
te : 6—6. Studenții preiau din nou 
conducerea, 8—G în min. 21, și 
mai departe 9—7, 10—7, 11—8,
11--9. După pauză : 12—9 (min. 
31), urmînd apoi serii de cîte 
două goluri pentru fiecare echi-

CAMPIOANA MONDIALA LA BIRNA A PREZENTAT UN EXERCIȚIU IMPECABIL
Daniela Silivaș a prezentat 

un exercițiu impecabil, de mare 
dificultate, gimnasta română 
avind o execuție ce nu putea 
primi altă notă decit 10. Da
niela Silivaș este o pretendentă 
serioasă la supremația mon
dială în această probă dificilă 
a gimnasticii care, după cum 
se știe, e o punte de încercare 
pentru toate sportivele". La 
rindul ei Jackie Fie (S.U.A.), 
vicepreședintă a 
tehnic feminin,

detă
După ce finala olimpică 
acum 
de Ecaterina Szabo și Simona 
Păucă, iată că acum, la mon
diale, tot două românce, Da
niela Silivaș și Ecaterina Szabo, 
au fost protagonistele acestei 
probe. Este impresionantă pu
terea de luptă a gimnastelor 
române și a lipsit foarte puțin 
ca ele să obțină două medalii 
de aur la bîrnă".

(Urmare din pag. 1)

comentatorul agenției Reuter : 
„Românca Daniela Silivaș. de 
numai 15 ani, a relansat gim
nastica românească pe firma
mentul mondial, anunțindu-se 
ca o stea de primă mărime, 
după excelenta ei evoluție la 
bîrnă, in finala pe aparate, in 
care a fost creditată cu nota 
10".

Pe canalul televiziunii locale 
afectat transmisiilor sportive a 
fost retransmis în ultimele zile 
J.e mai multe ori exercițiul la 
bîrnă al Danielei Silivaș, co
mentatoarea Nicole Mc Duff, 
cea care în urmă cu 9 ani

..„MAȘINĂRIILE” SPORTULUI
tnregisirarea electronică a sosirilor în diferitele curse, de Ia 

atletism pînă la bob, sau utilizarea „electridtățll" la scrimă, 
și la multe alte ramuri sportive, au modernizat activitatea din 
domeniul performanței, i-au conferit o mult mai mare preci- 
zie în stabilirea diferitelor rezultate și a clasamentelor, înlă- 
turînd omeneștile greșeli ale arbitrilor.

Apropo de aceste aparate puse să „judece- în locul oame
nilor, iată o mașină, denumită „Cyclop", care a fost utilizată, 
cu succes, la turnee de tenis de peste Ocean, în locul arbitri
lor puși să supravegheze liniile de fund ale terenului, precum 
și pe cel special desemnat să urmărească o posibilă greșeală 
de picior a executantului serviciului.

Dacă mașina n-ar avea, să zicem, vreo „pană" care să 
incurce lucrurile, atund folosirea ei viitoare ar duce, în mod 
sigur, la înlăturarea oricăror erori de Interpretare a mingilor 
Ieșite sau nu în aut de fund (poate chiar șl pe celelalte laturi 
ale terenului !) șl a execuției corecte a serviciului...

Șl pentru că am amintit de scrimă, la sfirșitul săptămîni! 
trecute la Dourdan, în Franța, s-a desfășurat prima compe
tiție internațională oficială de sabie... electrică Pentru stabi
lirea valabilității tușelor a fost folosit aparatul „Majoros-, de 
producție R.P.U.. care înregistrează tușele date cu muchia la
mei sau prin împungere șl Indică, totodată, loviturile nevalabile.

iâr la feminin, jucătoarele 
noastre au cîștigat detașat, cu 
16—12 (6—7). De remarcat e-
voluția bună avută de junioa
rele noastre în repriza secundă, 
cind au echilibrat jocul și au 
luat un avans considerabil pe 
tabela de scor, înscriind 10 
goluri. în primele partide : Ro
mânia — Ungaria 19—18, la 
feminin, și 22—22, la masculin.

- învingătoare Ia EriurE
pregătește în cadrul Centrului 
olimpic Baia Mare). Ea a ter
minat învingătoare în proba 
de 200 m fluture, cu 2:29,71, 
sosind a doua la 400 m mixt
— 5:19,87.

pă. In min. 44, din nou egali- 
tate : 14—14. Timișorenii mar
chează foarte rapid de două ori 
(16—14 în mm. 50), dar gazdele 
egalează tot atît de repede 
(16—16 în min. 51). De aici, neve- 
nlndu-le să creadă că... ar pu
tea să se califice, timișorenii În
cep să greșească: Gruca șl 
Monok înscriu (18—16 pentru Ta
tran) ; un gol al lui Fclkcr, dar 
șl unul al cehoslovacilor (19—17), 
pentru ca, în min. 59,27, Dan să 
reducă din handle îp. Sfirșitul 
meciului l-a găsit pe timișoreni 
in atac, dar...

în meciul de la Preșov, Poli
tehnica a avut o cu totul altă 
comportare decit pe teren pro
priu, jucînd bine, mai ales prin 
Buligan, Folker șl Nagy, dar șl 
prin tînărul Săftescu, acesta di.i 
urmă foarte bun In apărare. 
După cum s-a dovedit la Preșov, 
Ideea antrenorilor Constantin 
Jude și Roland Gunesch de a 
renunța — pentru meciul retur 
— la Țîmpu și Voicu a fost foar
te bună, Săftescu, Pleșca și 
Nagy integrîndi-se rapid în dis
ciplina tactică a echipei. Adre- 
sînd felicitări echipelor Steaua și 
Minaur pentru succesele obținu
te, Constantin Jude adăuga • 
„Este sigur că sînt și eu vino
vat, negăsind cele mai bune so
luții pentru prima noastră evo
luție într-o competiție de tăria 
celor continentale de club. Sînt 
mihnit, desigur, dar întreaga e- 
chipă are tăria să la totul de Ia 
început*.

Ion GAVRILESCU

comentat și evoluțiile Nadiei 
Comăneci, elogiind virtuozitatea 
fi siguranța cu care s-a impus 
in finala pe aparate Daniela Si
livaș. Mc Duff a avut aprecieri 
la adresa dificultății exercițiu
lui prezentat de campioana 
mondială, evidențiind coborîrea 
originală, unică în lume : roa
tă întoarsă, flik-flak inapoi, 
urmate de dublu salt înapoi 
grupat, elemente pe care Da
niela Silivaș le-a executat cu 
o mare măiestrie.

Iată și două opinii exprima
te de cunoscute arbitre interna
ționale prezentate la Montreal. 
Ulla Berg (Suedia), mem
bră a Comitetului tehnic femi
nin, șefa brigăzii de la bîrnă:

r. vil.
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• 0 întrecere a elitei șahului • Reprezentativa României

Dixon, golgeterul formației Chel
sea.
• A fost fixat primul meci de 

baraj dintre echipele Scoției și 
Australiei : 20 noiembrie la Glas
gow. Returul barajului dintre 
Olanda și Belgia (în tur 0—1) se 
va desfășura tot la 20 noiembrie, 
la Rotterdam.

roem — Uerdimgen 6—1, Kota — 
Niimberg 3—1. Hamburg — Dus
seldorf 4—0. Sarrbrucken — Man
nheim 2—1, Hanovra — Bochum
1— 2, Schalke — Frankfurt 3—1, 
Stuttgart — Kaiserslautern 2—0. 
Monehentgladibach — Leverkusen 
’—2. Pe primele locuri : Bremen 
21 p, Monchengladbach 20 p, Ba. 
yem Miinchen 18 p ; pe ultimele: 
17—18. Nlimberg și Dusseldorf 
cu cite 8 p.

FRANȚA (et. 19). Marseille — 
Laval 4—0, Nice — Lille 0—0. 
Brest — Toulouse 2—2. Nancy — 
Bastia 4—1. Paris St. Germain — 
Metz 2—1. Lens — Monaco 1—1, 
Socha ux — Strasbourg 3—1, 
Rennes — Toulon 1—0, Le Havre 
— Bordeaux 0—1. Auxerre — 
Nantes 0—0. Pe primele locuri : 
Paris St. Germain 33 p, Bordeaux 
27 p, Nantes 26 p ; pe ultimul 
loc : 20. Strasbourg 13 p.
• Simbătă. în meci amical, la 

Chorzow, se vor întîlni reprezen
tativele Poloniei șl Italiei.
• în C.E de Juniori A (gr. 1). 

la Dublin : Irlanda — Islanda
2— 0. tn clasament conduce Ir
landa cu 7 p (4 j). urmată de
Scotia 5 p (3 j), Anglia 4 p (4 I)
șt Islanda 0 p (5 j).

(S.U.A., 15 ani I) —
6—7, 7—5

VOLEI • In meci
„C.C.E." (feminin),
Korcea (Albania) 
Slupsk (Polonia)
sau calificat grație victoriei (3—0) 
din prima manșă. • tn „Cupa 
cupelor" (masculin) : Academica 
Mamede (Portugalia) — Anortho- 
sis (Cipru) 3—2 și s-a calificat în 
turul următor • în „Cupa Mon
dială- (feminin), care se desfă
șoară la Sapporo. selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu 3—8 
(15—12, 15—5, 15—6) echipa Peru
lui, Iar reprezentativa Cubei a 
dispus cu 3—0 (15—6, 15—7. 15—6) 
de formația Braziliei.

pleacă azi
Pasionații șahului nu au nici 

un moment de „respiro". Abia 
încheiat, la Moscova. meciul 
pentru titlul mondial, iar cu 
puțin înainte turneul candida- 
ților de la Montpellier și iată 
că ni se oferă un nou prilej 
de a urmări o mare întrecere. 
De simbătă, la Lucerna (Elve
ția), aproape întreaga elită șa
hiști va fi prezentă la mesele 
de joc, sub însemnele primei 
ediții a „Cupei Mondiale** pe 
echipe. Competiție inedită, dar 
care promite să se permanen
tizeze în viitor, completând 
programul sezoanelor neolim
pice ale șahului, deci în anii 
fără soț. Așadar, 1985 este a- 
nul „Mundialului** șahist, iar 
1986 va avea din nou Olimpia
da, programată la Dubai (Emi
ratele Arabe Unite).

Repetăm, la Lucerna, parti
ciparea este de elită. Vor fi 
prezente la start campioanele 
întrecerilor preliminare conti
nentale, U.R.S.S., reprezentînd 
Europa, R.P. Chineză — Asia 
și Argentina — America de 
Sud. Acestora li se adaugă pri
mele clasate la ultimul turneu 
olimpic, mai exact deținătoarele 
locurilor 2—6 (sovieticii fiind 
cîștigători la Salonic) : Anglia, 
RF. Germania. Ungaria, Ro
mânia și S.U.A. Au mai pri
mit cîte un loc pe tabel, o se
lecționată a Africii, precum și 
echipa Elveției, reprezentînd 
federația țării organizatoare. în 
sfîrșit, ca o ultimă comple
tare, necesară după retragerea 
selecționatei americane, a fost 
inclusă echipa Franței. Se joa
că la 6 mese, cu drept de fo
losire a 8 jucători, în sistem 
turneu.

Evident, șahiștii români au 
o misiune grea în această com
panie. Vor juca pentru culo
rile noastre marii maeștri Mi
hai Șubă și Florin Gheorghiu, 
într-o ordine care nu ne-a fost 
dezvăluită de antrenorul lotu
lui, maestrul F.I.D.E. Emanuel 
Reicher, dornic, ca totdeauna, 
de a uza • de un eventual 
„schimb de locuri** pentru a 
mări eficiența echipei. La pri
mele mese ar putea juca, de

Comitetului 
a declarat : 

.România a lansat o nouă ve
de talie internațională, 

de 
un an a fost dominată

TELEX • TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX O TELEX ©
AUTOMOBILISM • Belgianul 

Snyers (Landa 037) a cîștigat ra
liul de la Condroz, probă In 
C.E. L-au urmat compatriotul său 
Droogmans (Porsche 911) și fran
cezul Frequelin (Opel Manta) • 
Raliul de la Roma a revenit echi
pajului italian Ercolani — Roggia 
(Landa), urmat de spaniolii Ser- 
via — Sabater (Landa), la 3:37.

CĂLĂRIE • Concursul de la 
Toronto a programat proba cla
sică pe echipe, „Marele premiu 
al națiunilor", cîștigată de forma
ția R.F.G. (4 p pen.). Au urmat: 
Canada — 8,25 p șl S.U.A. — 8,50 
P-

HANDBAL • Optimile de fina
lă ale „Cupei federației*" (m) : 
Raba Eto Gybr — RTV 1879 Ba-

la Lucerna
altfel, și versații maeștri in
ternaționali Mihai Ghindă și 
Theodor Ghițescu, foști cam
pioni ai țării. Ca la ultimele 
două, titularizările maeștrilor 
internaționali Dan Bărbulescu, 
Valentin Stoica, Sergiu Grun- 
berg (campionul național „en- 
titre“) și Constantin Ionescu să 
depindă și ele de conjuctura 
momentului respectiv.

Nume sonore se întîlnesc în 
componența viitoarelor noastre 
adversare. Echipa U.R.S.S. a- 
nunțase la primele mese pe 
Garri Kasparov șl Anatoli Kar
pov, dar primul și-a luat un 
bine meritat „time-out** după 
cîștigarea titlului suprem. Ră- 
mîne la timonă fostul campion 
mondial, secondat de A. Iusu- 
pov, A. Sokolov, R. Vaganian, 
A.- Beliavski, V. Smislov, A. 
Ccrnin și L. Polugaevski. Toți, 
bineînțeles, mari maeștri ! An
glia dispune, printre alții, de 
A. Miles, J. Nunn, J. Spcclman 
și N. Short ; R.F.G. — R. Hub- 
ner, E. Lobrob, H. Pfleger ; 
Ungaria — L. Portisch, Z. Rib- 
li, J. Pinter ; Argentina — M. 
Najdorf, M. Quinteros, O. 
Panno. Aceasta, sub rezerva 
unor confirmări de ultim mo
ment.

Reprezentativa României 
pleacă azi la Lucerna, iar de 
la sfirșitul acestei săptămîni 
ne vor sosi primele vești de la 
marea „premieră" mondială a 
șahului. Să sperăm că vom 
avea numai dintre cele bune!

Radu VOIA

iN PRELIMINARIILE C.M....
...Astă seară are loc la Londra, 

meciul din grupa a 3-a, dintre 
reprezentativele Angliei și Irlan
dei de Nord. Căpitanul echipei 
engleze este mijlocașul Wilkins, 
care-1 înlocuiește pe Brian Rob
son (accidentat). Din echipa țării 
gazdă va lipsi șl vîrful de atac 
Hateley, în locul acestuia jucînd

CAMPIONATE, ȘTIRI

18.

U.R.S.S. (et. 34 — mai sînt două 
etape). Dinamo Kiev este virtual 
campioană. Rezultate : Dinamo 
Kiev — Baku 2—1, Vilnius — Ros
tov 5—1, Dinamo Minsk — Voro- 
nej 2—1, Torpedo — Tbilisi 2—0, 
Harkov — Erevan 2—1, Alma Ata
— Kutaisi 4—1, Donețk — Spartak 
Moscova 1—2, Dinamo Moscova — 
Zenit 2—3. Pe primele locuri : 
Dinamo Kiev 47 p, Dinamo Minsk 
41 p, Spartak șl Dniepr cu cite 
40 p ; pe ultimele : 16—17. Voro- 
nej șl Kutaisi cu cite 25 p, 
Rostov 21 p.

IUGOSLAVIA (meciuri restan
te) : Velez — Steaua roșie o—1, 
Niksici — Partizan 1—4. Pe pri
mele locuri : Partizan 23 p, Steaua 
roșie 21 p, Velez 17 p.

SPANIA (et. 11).
Iona — Real Madrid 2—0, Zara
goza — Espanol 1—0, Hercules — 
Celta Vigo 5—2, F.C. Sevilla — 
Sporting Gijon 0—0. Atletico Ma
drid — Valencia 5—0, Cadiz — 
Valladolid 1—0, Athletic Bilbao — 
Real Sociedad 2—0, Las Palmas
— Santander 2—1. Pe primele 
locuri : Real Madrid 17 p, Gijon 
16 p. Athletic Bilbao 15 
ultimele : 17. Osasuna 6 
Vigo 5 p.

R.F. GERMANĂ (et. 14). 
Miinchen — Dortmund 0—11, Bre-

C.E. Barce-

P ; pe 
p, 18.

Bayem

Vlrum Sorgenfri 25— 
Linz — Dynamo Ber- 
THW Kiehl — Dimi-

ARTISTIC • Con-

sel 28—18 : Proletar Nefta Gaz — 
Sporting Neerpelt 21—17 ; Valur 
— Lugi Lund 16—22 ; Stella Saint 
Maur — Tecnisa Alicante 23—22 ; 
Scalfati — -
22 ; Askoe 
lin 12—21 ; 
trov 24—19.

PATINAJ
cursul de la Praga s-a încheiat 
cu proba de perechi, victoria re
venind cuplului american Lori 
Black — Rod Sand, urmat de so
vieticii Svetlana Franțuzova — 
Oleg Gorciov și canadienii Lau
rence Collin — David Howe.

TENIS • tn finala la Buenos 
Aires : Bengoechea — Tibert 4—6. 
6—3. 6—3. Marea surpriză a tur
neului feminin : Stephanie Rehe

—------ • La zi |--------

UN APEL DEMN

DE ATENJIE...
O știre recentă anunță că 

un nou proces se declan
șează și e sigur că va zgu
dui (în sens negativ sau po
zitiv), lumea organizatorilor 
marilor turnee de tenis și a 
sportivilor înșiși. Consiliul 
internațional al tenisului pro
fesionist masculin acuză (cu 
probe 'cuprinse intr-un dosar 
de 100 de file), trei societăți 
internaționale de marketing și 
pe însăși organizatoarea Ma
relui premiu, Societatea Vol
vo, de presiuni ilegale efec
tuate asupra tenismanllor șl 
organizatorilor de mari com
petiții. Cauza este de compe
tența Tribunalului federal a- 
merican de la New York,

De fapt, acțiunea juridică 
inițiată nu e decît vîrful ais
bergului de animozități, deza
corduri, monopol și conspi
rație, declanșate de imensele 
sume vehiculate, mai mult la 
întuneric decît la lumină, în 
tenisul profesionist : proce
sul de la New York este o 
variantă a veșnicului con
flict latent dintre cel care 
plătește și cel care e plătit, 
imposibil de redus în cadrul 
realităților la care a ajuns, 
în unele discipline, sportul 
profesionist. E un prim pas, 
totuși, o primă încercare le
gală și oficială, de a stopa 
marile amenințări pe care cei 
din umbră Ie prezintă la a- 
dresa sportului alb, a teni
sului. Șanse rămîn, dar prea 
puține însă. De acest adevăr 
e convins însuși Philippe Cha- 
trier, președintele Fede
rației internaționale de tenis 
(F.I.L.T.) care face următo
rul apel în încheierea unei 
scurte conferințe de presă : 
„Sper ca lumea întreagă să 
urmărească cu atenție acest 
litigiu și să ia atitudine"...

Radu TÎMOFTE

retur pentru 
Skanderbeg 
— Czami 

3—1. Polonezii


