
Reportajul nostru BRĂILA SPORTIVĂ
Șl TINEREȚEA CAMPIONILOR SĂI

• Cole mai tinere secții de „nivel olimpic" ® „Oriunde vor 
concura, sint tot ai noștri" • 1 000 de copii la patinoar • Noul 

start al „Daciadei", prilej de alte afirmări

...Brăila. Bătrînul Danubiu își 
plimbă liniștit apeie in preaj
ma unei frumoase faleze. în 
perimetrul căreia au apărtit 
alte și alte modeme construc
ții. Noile construcții de locu
ințe întregesc intr-un ansam
blu arhitectural de toată fru
musețea noua „haină" a Brăi
lei de azi, cu parcurile care 
te conduc spre frumoasele ba
ze sportive, spte stadionul de 
fotbal $i sala polivalentă, spre 
stadionul de atletism, spre ba
zinul de înot și sărituri. Prin 
aceste frumoase amenajări in
tri, de fapt, în viața sportivă 
a Brăilei. Iar dacă ai preten

ția că o cunoști, și nu de azi 
de ieri, că ai mai scris des
pre cicliștii lui Mormocea, des
pre boxeri ca Mircea Dobrescu 
sau frații Cuțov, despre... zbo
rul Anișoarei Cușmir-Stanciu, 
pentru a fi „la zi“ cu datele, 
simți nevoia să întrebi : „ce 
mai e nou, in sport, pe la 
Brăila ?“

Și, răspunsul l-am aflat in 
două zile în care am colindat 
orașul și din discuția cu Ion 
Diacomatu și Ținea Amza, pre
ședintele și. respectiv, secretara 
Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport.

Preletari din toate țările, unlțt-vă I
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Astăzi, etapa a 14-a din Divizia „A“ de fotbal

PARTIDA SPORTUL STUDENȚESC - DINAMO ÎN FRUNTEA PROGRAMULUI
ORAȘUL ÎȘI CREȘTE, ÎN CONTINUARE. VIITORII CAMPIONI

Prezentul înseamnă o inten
să și rodnică activitate la clu
bul de box, la clubul sportiv 
municipal, la clubul sportiv 
Progresul, la clubul sportiv 
școlar, Sînt cele mai reprezen
tative unități ale sportului 
brăilean, unde predomină TI
NERETUL — copiii și juniorii 
— viitorii campioni ai țării, ai 
Europei sau ai lumii, cum a 
fost chiar actualul președinte 
al clubului Progresul, Vasile 
Iorga, medaliat la Campiona
tele mondiale, europene și la 
Jocurile Olimpice, în întrece
rile de lupte libere. La Brăila 
nu există centru universitar, 
nici cluburi ca Dinamo și 
Steaua, și copiii, după oe ter
mină liceul, pleacă mai depar
te la învățătură, sînt transfe
rați la alte cluburi. Brăila nu 
are mulți campioni de seniori, 
dar la juniori „se bate" cu 
toate județele, la atletism, la

box, la caiac-canoe. Și nimeni 
nu se supără pentru că, la 
senlorat, acești sportivi plea
că (ce frumoasă atitudine, ce 
concepție) pentru că. de fapt, 
se cresc viitorii performeri ai 
SPORTULUI ROMANESC, ca
re să reprezinte țara tn marile 
competiții internaționale. Așa 
se face că Brăila are secții de 
nivel olimpic — box, caiac- 
canoe. înot — altele de nivel 
internațional — atletismul, lup
tele libere, din nou calacul-ca- 
noea, și care, cu cele mai re
cente exemple. îți demonstrea
ză că își merită rerurne- 
le. Boxerul Marcelică Tttdoriu 
este campion mondial de ti
neret» caiacul de „4“ e cam
pion mondial de tineret, îno- 
tătoarea Laura Sachelarie e

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2—3)

• La Bacău, gazdele avizate 
de contraatacurile mureșene • 
In Giulețti, feroviarii nu vor sâ 
mal treacă prin emoțiile din 
meciul cu F.G Olt • La Timi
șoara, „Poli" țintește a patra 
victorie cu Robert Cosmoc la

„timonă* • In „Regie", un duel 
da rirf • La Buzău, un joc aș
teptat cu justificat interes de._ 
Marcu șl Klein • La Slatina, 
Bălăci contra Long • La Ora
dea, o întrebare: va trece li

derul și de „lanterna rașle“-f 
• La Cluj-Napoca, „șepcii» ro
șii* primesc vizita unei specia
liste în deplasare • La Plolofț 
gazdele vor să-și valorifice a- 

vantajul terenului propria

CLASAMENTUL
1. STEAUA 11 1» 2 » 23-
2. sportul ctud. ia
3. Univ. Craiova 13
4. Dinamo
3. Gloria
«. Corrtnul
7. Chimia
3. F.C. Argeș
9. Petrolul

10. A.S.A.
11. „V" Cj.-Nap.
12. F.C. Olt 13
IS. S.C. Bacău 13
14. F.C.M. Brașov 13
13. „Poli- Tlm. 13
18. Rapid 13
17. Victoria 13
18. F.C. Bihor 13

3 23
14 113-1» 
111 17-14 13

13 7 3 3 37- 3 17
13 • 3 4 13-13 34
13 « I « 34-14 13
13 4 t < 20-13 13
13 5 I I 13-13 13
13 3 7 3 10-14 13 
13 4 3 4 14-17 U
13 4 3 4 15-13 12 

4 3 4 13-13 U 
4 0 8 10-22 10
4 2 7 8-24 10 
4 18 21-20 9 
418 13-28 3
ISt 10-13 9 
2 3 8 10-28 7

PROGRAMUL ETAPEI wm

I Bacău : 
București:

g Buzău : 
J' Slatina: 
g Oradea : 
y Cluj-Napoca 
f Ploiești:

Toate partidele încep la ora
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

SPORT CLUB - A.SA TG. MUREȘ
RAPID - VICTORIA

(stadion Giuiești)
„POLI" 
SPORTUL STUD, 
(stadion Sportul
GLORIA
F.C. OLT
F.C. BIHOR
,.U"
PETROLUL

In atac, Costea, ajutat de Solyom, prezență activă unde se 
creează șt se finalizează fazele de gol Foto : Aurel D. NEAGU

în meci amical de hochei pe gheață

DINAMO BUCUREST1-DYNAM0 WEISSWASSER 2-4
Patinoarul „23 August" din Ca

pitală a găzduit aseară partida 
amicală de hochei pe gheață din
tre Dinamo București și campioa
na R.D. Germane, Dynamo Weiss- 
wasser. Dacă pe bueureșteni îi 
știam bine (doar cu două zile în 
urmă îl văzusem în paradoxala 
ipostază de învingători-învlnși în 
etapa de campionat), eram cu
rioși să-i cunoaștem pe oaspeți 
în acest început de sezon inter
național, mai ales că urmează 
să fie opuși — astăzi și mîine — 
lotului nostru reprezentativ. Dy
namo a prezentat o echipă tî- 
nără, cu o medie de virată de 
20 de ani, fără cei 7 jucători din 
echipa națională, care a învins 
recent, într-o dublă partidă, la 
Oslo, formația Norvegiei. Chiar 
așa însă, oaspeții alcătuiesc o 
echipă cu certe calități, în pri
mul rîmd un patinaj bun, con

cepție modernă de joc, cu pase 
scurte, control riguros al pucu
lui, disciplină tactică și viteză. 
Toată lumea In atac, indiferent 
postul, toată lumea în apărare și 
un portar pe cit de masiv, pe 
atît de mobil (Spantig) — iață 
în cîteva cuvinte „cartea de vizi
tă- a formației, excelent aleasă 
pentru această fază a pregătiri
lor lotului, și în care Dinamo 
București a servit drept prim test.

Prezentările fiind făcute, să re
ținem că echipa Dinamo a avut 
un partener dificil, în compania 
căruia a făcut o partidă agrea
bilă în ansamblu, cu multe faze 
frumoase, în care pucul a aler
gat minute în șir de la o poartă

Mircea COSTEA

(Continuare In vag a 4-a)

PRIMA CONVOCARE A
Pentru echipa reprezentativă 

de rugby confruntarea cu Italia 
a început... ieri dimineața, cind 
un numeros lot de rugbyști 
fruntași s-a prezentat— la fi
nele activității competiționale 
1985 — spre a se supune vizi
tei medicale premergătoare 
pregătirii dificilei partide ofi
ciale cu Italia (7 decembrie, la 
Aquila). Iată-i pe rugbyștii 
preselecționați, fundași : Al. 
Marin (Grivița Roșie), D. Piti 
(Dinamo) ; aripi : R, Voinov 
(Universitatea Timișoara), N. 
Copil, N. Răcean (ambii Uni
versitatea 16 febr. CIuj-Napo- 
ca), C. Calafeteanu (Grivița 
Roșie) ; centri : C. Capmare 
(Contactoare Buzău), A. Lungu, 
Șt. Tofan (ambii Dinamo), V.

RUGBYȘTIIOR PENTRU
David, A. Ținea (ambii Steaua); 
mijlocași ia deschidere : V. 
Năstase (Sportul studențesc), 
A. Domocoș (Universitatea Ti
mișoara), Șt. Podărescu (Dina
mo), G. Ignat (C.S.M. Sibiu) ; 
mijlocași la grămadă : M. Pa- 
raschlv (Dinamo), V. Ion (Fa
rul), T. Coman (Steaua), D. 
Neaga (Grivița Roșie) ; înain
tași — linia a treia : F. Mura- 
riu, C. Florea (ambii Steaua), 
I. Doja (Dinamo), O. Moraru 
(Grivița Roșie), V. Giuglea 
(Farul) ; linia a doua și' nr. 8 : 
L. Constantin, M. Giucăl (am
bii Steaua). A. Pongracz. I. 
Stroe (ambii Grivița Roșie), L. 
Constantin (Politehnica Iași), 
O. Țepurică (Universitatea Ti
mișoara), S. Galan (Farul). Gh.

- F.C.M. BRAȘOV
- DINAMO 

studențesc)
- CORVINUL 

UNIV. CRAIOVA
Ș STEAUA
■? F.C. ARGEȘ
- CHIMIA RM. VttCEA

14.

a început „super w ROMÂNIA-IUGOSLA VIA 23-23, DUPĂ CE

18 i.all<M m,IKUi.n AM C0NDUS CONFORTABIL TOT MECIUL

DORTMUND, 19 (prin telefon). 
Marți după-amiază a început la 
Westfalenhalle cea de a TV-a e- 
diție a Super Cupei campionilor 
mondiali și olimpici la handbal 
masculin, competiție care a trezit 
un interes enorm, evidențiat atît 
de numărul mare de spectatori 
prezențl la reuniunea inaugurală, 
cit și de cei peste 200 de ziariști 
din 17 țări acreditați la biroul 
de presă. ,

Echipa României a reușit numai 
un draw In compania formației 
Iugoslaviei: 23—23 (13—12) tn me
ciul său din grupa .A", și egali
tatea trebuie socotită ca un in

succes al tricolorilor. Aceasta 
pentru faptul că el au dominat 
partida, conducind detașat (8—4 
în mln. 18, 9—5 in 19, 10—« în 21, 
11—7 in 23, 15—12 în 37, 17—14 ta 
40, 18—15 ta 42, 19—18 ta 48,
20—17 în 50) pe fondul unei evo
luții de excepție a Iul Măricel 
Volnea, ta atac, și al unei defen
sive mereu active, avansate. Dar, 
din păcate, de fiecare dată 
handballștU noștri n-au avut pa
tere (fizică și de concentrare) 
decit pentru 24 de minute, atît 
ta prima, cit șl ta repriza se
cundă. Conducind confortabil el 
s-au deconectat, au făcut greșeli

grave in apărare și s-au pripit ta 
atac, dînd partenerilor noștri 
șansa să revină.

Sigur, un egal ta fața campio
nilor olimpici, mal ales cind e- 
chlpel noastre ti lipseau trei oa
meni de bază (Marian Dumitru, 
Adrian Ghlmeș șl Dumitru Ber
bece), nu este o performanță do 
ignorat, ea lăstad drum deschis 
formației României spre victoria 
finală. Dar, ctad conduci majo-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

La încheierea finalei gimnaștilor juniori

11 CLUBURI
• C.S.Ș. 7 Dinamo - cele mai 
multe puncte • Antrenori pre- 
miați, antrenori corigenți • în
trebări fără răspuns ți cîteva 

sugestii

O finală de campionat națio
nal cu caracter individual o- 
feră, de regulă, cluburilor și 
asociațiilor sportive posibilități 
numeroase de a-și 'afirma com
petitivitatea, valoarea sportivi
lor pe care îi prezintă in în
trecere. In gimnastica mascu
lină, cum a fost cazul con
cursului de la Baia Mare, des
fășurat vineri, simbătă și du
minică în sala „Dacia", cele 
cinci categorii de clasificare la 
care sportivii juniori și-au 
disputat titlurile au constituit 
tot atîtea prilejuri pentru clu
burile prezente în concurs să-și 
lanseze în arena competițională

DIN TARĂ AU OBTINUT
<1 rf

TITLURI DE
internă pe cei mai buni spor
tivi de care dispun la ora ac
tuală. Să precizăm, din capul 
locului, că la această ediție a 
finalei gimnaștilor juniori nu 
mai puțin de 11 cluburi au ob
ținut titluri de campioni, iar 
pe podiumul de premiere au 
figurat gimnaști de la 14 clu
buri. Concluzia care se des
prinde din aceste constatări 
este aceea că, în acest an, con
secință a progreselor înregis
trate de multe unități de per
formanță, aria cluburilor meda
liate a crescut simțitor, spre 
satisfacția a numeroși antre
nori și sportivi din țară. Pen
tru a stabili și o ierarhizare

CAMPIONI
a cluburilor fruntașe, am În
tocmit un clasament, acordlnd 
4 puncte pentru locul I, două 
puncte pentru locul II șl un 
punct pentru locul III.

Pe locul I In acest clasament 
sui-generis se situează gimnaștQ 
de la C.S.Ș. 7 Dinamo, eu 33 p 
(4 locuri I, 4 locuri II, 8 locuri 
III), urmați de cei de la C.S.Ș. 
Reșița cu 29 p (5—3—3) M 
C.S.Ș. Bistrița cu 28 p (5—3—2). 
Intre primii șase s-au situat, 
de asemenea, unități de tradi
ție din țară cum ar fi C.S.Ș.

Constantin MACOVEI

MECIUL CU ITALIA
Caragea (Dinamo) ; linia întîi- 
pilieri : I. Bucan, V. Pașcu 
(ambii Dinamo), Al. Csoma 
(Știința Baia Mare). P. Petru 
(Politehnica Iași) ; taloneri : 
V. Tufă (Dinamo). Z. Vasluia- 
nu (Politehnica Iași), M. Moț 
(Steaua). Antrenori : V. Iri- 
mescu și M. Naca.

De subliniat că rugbyștii de 
la Steaua se vor alătura pregă
tirilor după întoarcerea lor din 
turneul pe care-1 efectuează in 
prezent în Anglia.

• Clubul Grivița Roșie ne 
anunță că turneul de rugby in 
7, preconizat să înceapă astăzi, 
se amină din cauza, condițiilor 
atmosferice nefavorabile.

(Continuare tn pag 4 4-s)

Un succes in premieră pentru reșifeanul Marius Tobă : egmpton 
absolut de juniori al țării la categoria maeștri

Foto : Viorel FEIEȘ — REȘIȚA



Campionatul nafional de box pe echipe CE! 20 DE COMPETITORI IN)

AU FOST STABILITE FINALISTELE: STEAUA Șl DINAMO
SPORT CLUB MUSCELUL — 

STEAUA 6—6. Gazdele nu au 
avut sportiv la categoria grea, 
iar Steaua la categoria ușoară. 
Rezultate: semimuscă: V. Voi- 
cilă b.p. A. Amzer ; muscă : I. 
Văleriu p.ab. 2 D. Șchiopu ; co
coș : Șt. Porogan p.p. I. Guz- 
ganu ; pană : I. Cruceru b.p. (!) 
C. Stancu ; semiușoaiă: M. 
David b.p. M. Calu ; semimij
locie : M. Constantin b.p. " 
Gudisteanu ; mijlocie 
V. Calciu p.p. Cr. 
mijlocie : N. Maria 
Florian ; semigrea : 
b.ab. 2 T. Plotoagă ; 
FI. Neacșu p.ab. 1

Campionatul național de box 
pe echipe a ajuns înaintea ul
timei runde : finala. La sfârși
tul săptămînii trecute, la Brăila. 
Constanța. Cimpulung Muscel 
și Galati au avut loc ultimele 
lntîlniri ale returului în urma 
cărora au fost stabilite cele 
două cîștigătoare ale seriilor, 
adică formațiile care-și vor 
disputa finala la 1 decembrie 
intr-o localitate ce va fi sta
bilită de federația de specia
litate. învingătoare, scontate, 
in cele două grupe au fost re
prezentantele cluburilor Steaua 
Și Dinamo București.

BOX CLUB BRÂILA — 
PRAHOVA PLOIEȘTI 9—3. 
Victorie clară a gazdelor. în ’ 
care prahovenii nici nu au a- 
vut reprezentanți Ia categoriile 
semimuscă, semigrea și super- 
grea. Dintre partidele disputa
te s-a remarcat cea dintre „pe
nele" 
Și C. 
timul 
țiUe 
final 
nale 
a pornit favorit, dar pe par
cursul lntîlnirii brăileanul s-a 
dovedit superior și a cîștigat 
la puncte, după un meci de 
toată frumusețea. Rezultatele 
celorlalte partide disputate 
(primii fiind boxerii gazdă) :

G. Cornea (B. C. Brăila) 
Pașcariu (Prahova) — ul- 
remarcat pentru evolu- 

sale bune de la turneul 
al campionatelor națio- 
individuale. Ploieșteanul

muscă : C. Cireașă b.p. I. Gri- 
goriciuc ; cocoș : G. Aramă 
p.p. Gh. Crăciun ; semiușoară : 
P. Roșea p.ab. 2 I. Cemat ; 
ușoară : I. Neagu b.p. V. Grad; 
semimijlocie î T. Fîșie p.ab. 2 
L. Sandu ; mijlocie mică : D. 
Vilcu b.ab. 2 G. Tereza ; mij
locie : FI. Arin b.ab. II." 
niță ; grea : V. Neagu b.p. 
Stavru. (Traian ENACHE, 
resp.).

FARUL CONSTANTA 
METALUL BUCUREȘTI 8—4. ' 
Deși nu au avut reprezentanți 
la toate categoriile, cocoș și 
supergrea. constănțenii s-au 
impus pe merit cîștigînd clar 
In fata unei formații cu mulți 
pugiliști „uzați", de la care nu 
se mai pot aștepta performanțe 

. notabile. Rezultate : semimus
că : Fl. Vîlceanu b.p. M. Vrîn- 
ceanu ; muscă : M. Vișan b.p. 
N. Crăciun : pană : M. Regep 
b.ab. 2 I. Stancu ; semiușoară : 
C. Robu b.p. G. Pavel ; ușoa
ră : F. Abladin p.p. M. Grues- 
cu ; semimijlocie : M. Constan
tin b.p. Al. Dinu ; mijlocie 
mică : Șt. Drișcu 
Ciobanu ; mijlocie 
b.p. Gh. Bețeanu ;
V. Damian b.ab. 1 
stantin ; grea : D. Gontariu p.p. 
Gh. Mihai. (Cornel POPA, co
resp.).

Io- 
Nl.

co-

b.ab. 2 N. 
V. Mihai 
semigrea : 
Gh. Con-

G. 
mică : 

Dumitru ; 
p.ab. 3 V. 

I. Petrescu 
supergrea : 
T. Pîrjol. 

(Decebal RADULESCU, coresp.) 
BOX CLUB GALATI - DI

NAMO BUCUREȘTI 5—7. Cam 
multe absențe în ambele for
mații. Dinamoviștii n-au avut 
reprezentanți la categoriile se
mimuscă, mijlocie mică și grea, 
iar gazdele la semiușoară, se
migrea și supergrea. Rezultate
le înregistrate în cele 6 me
ciuri disputate : muscă : I. 
Druță p.ab. 2. V. Enceanu-Pop ; 
cocoș : FI. Panu pjib. 3 C. Ti- 
țoiu ; pană : I. 
M. Dumitrescu :
Rusu p.p. FI. Tircomnicu ; se- 
mimijlocie : L. Lazăr p.p. D. 
Ilie ; mijlocie : M. Talie p.p. 
D. Lugigan. (Tcîemac SIRIO- 
POL, coresp.).

Panaite b.p. 
ușoară : G.

BRĂILA SPORTIVA $1 TINLRfTLA CAMPIONILOR SĂI
(Urmare din pag. 1)

multiplă medaliată la Balca
niada seniorilor, ca și colega 
ei de bazin, Mălina Bădică (un 
loc 3 la junioare), atleta Giu
lia Stanciu și boxerul Marian 
Gavrilă sint laureați la „Tur
neul Prietenia". Mulți dintre 
aceștia vor concura in viitor 
sub culorile altor cluburi, 
namo sau Steaua, de
cum au ‘ 
Cușmlr-Stanciu, 
tian.

i, Di- 
pildă. 

făcut-o și Anișoara 
' i, Daniela Coș- 

N. Roată. E. Purice sau

C. Ionel, dar vor concura și 
sub culorile tricolore și asta 
e bucuria cea mai mare a an
trenorilor care i-au depistat și 
le-au îndrumat primii pași, 
antrenori ca R. Buzoianu și 
I. Leu (atletism). M. Jecu și 
M. Blindu (caiac-canoe). Gh. 
Baltă și P. Ganea (box), I. lo- 
nescu și G. Stoicescu (natație) 
sau M. Răfan (gimnastică rit
mică), cîțiva dintre cei ce se 
laudă azi cu 16 titluri de cam
pioni naționali. 37 de locuri 
doi și 38 de locuri trei la cam
pionatele naționale.

„DACIADA", UN NOU PRILEJ DE AFIRMARE

In 
de .
„Diplomele de onoare* 
mărturie a frumoaselor rezul
tate obținute în sportul 
performanță, dar și în cel 
masă. Toți tinerii campioni 
care am vorbit au venit 
marea masă a elevilor,

sediul Consiliului județean 
educație fizică și sport, 

!“ sint o

de 
de 
de 

din 
din 

școli generale, licee, școli pro
fesionale. Sportul de masă îi 
cuprinde și pe tinerii din fa
bricile și uzinele brăilene, pre-

zenți pe terenurile de sport 
datorită frumoaselor competi
ții organizate în cadrul 
ciadei“ de
Spartacus. 
Progresul, 
Șantierele 
sau Navrom. Clubul Progresul 
și baza sa sportivă sint un e- 
talon. cu frumoasele și tradi
ționalele întreceri din campio
natele interne. Mii de construc
tori ai marilor excavatoare se

,Da- 
unități sportive ca : 

Braiconf, Voința, 
Celuloza, Chimia, 

navale. Laminorul

întîlnesc cu sportul în orele lor 
libere.

Acum s-a pregătit cu aten
ție un start reușit în noua e- 
diție a „Daciadei", etapa de 
iarnă, cu întreceri de handbal, 
șah, tenis de masă, popice. 
„Pe toate bazele și in toate 
școlile, ne spunea Ion Diaco- 
matu, președintele C.J.E.F.S., 
vor fi organizate întreceri. A- 
eum, iarna, zilnic, peste 1008 
de copii vor veni la patinoar". 
Iar dintr-o frumoasă inițiativă, 
un hol mare de la Sala spor
turilor a 
centru de 
instalarea 
tru 
poate, 
pioni, 
mieră 
ier și 
pioni 
dei“, 
Trabant.

...Viața sportivă a orașului 
de la Dunăre pulsează din plin. 
Oamenii, tineretul în special, 
fac sport, se bucură de frumu
sețea și utilitatea mișcării fi
zice. Dar. în același timp, Brăi
la sportivă își crește tinerii 
campioni, performerii de mîine.

devenit un adevărat 
tenis de masă, prin 

aici a opt mese, 
de copii, dinsute

vor apare viitorii 
cum au fost, In 
pentru Brăila, R. 
Rodica Placutaris, 

naționali și- ai , 
la automobilism.

pen- 
care, 
cam- 
pre- 

Pris- 
cam- 

„Dacia- 
clasa

LA TITLUL DE CAMPION LA ȘAH
Finala se va desfășura in „sistem elvețian"

Se apropie de faza sa finală 
actuala ediție a campionatelor 
naționale de șah. Săptămîna 
trecută s-au, încheiat ultimele 
întreceri preliminare („Liga 
B“) din cadrul competiției pen
tru titlul Individual masculin 
Un număr de 61 de concu- 
renți, împărțiti în trei grupe 
de concurs, au dat asalt locu
rilor fruntașe, cele care

1 calificarea în finală.
La Poiana Brașov (18 

renți) turneul a fost 
de tînărul maestru internațio
nal Mihail Marin (Politehnica 
București), cu 12,5 p. in con
tinuare fiind clasați Parih Ște- 
fanov (l.T.B.) 12 p. Marian Mi
luț (Calculatorul București) 11 
p, Sergiu Lupu (Politehnica 
Iași) și Dorel Oltean (C.S.M. 
Cluj-Napoca) — 10,5 p, Dorin 
Lazăr (Electromotor Timișoara) 
și Cicerone Spulber (Vulcan 
București) — 10 p, Gruia Căli- 
nescu (C.S.Ș. 1 București) 9,5 p.

Grupa de la Sovata (16 concu- 
renți) a furnizat trei învingă
tori, Ervin Mozes (A.E.M. Ti
mișoara), Liviu Oltean (C.S.M. 
Cluj-Napoca) și Vasile Geor
gescu (Universitatea București), 
totalizînd fiecare cîte .10 p. Au 
urmat în clasament : Cristian 
Ionescu 9,5 p, Gheorghe Cioîac 
(ambii Mecanică fină Bucu
rești) 9 p. Monel Trataîovici 
(Oțelul Galați) 9 p.

în grupa de la Drobeta Tr. 
Severin (17 concurenți), cîști- 
gător a terminat Iulius Armaș 
(l.T.B.) cu 11 p, urmat de 
Ion Cosma (A.E.M. Timișoara), 
Daniel Savin (l.T.B.) și Traian 
Stanciu (Universitatea Bucu
rești) — 10 p, loan Mărășescu 
(A.E.M. Timișoara) și Iulius 
Ilegheduș (Calculatorul Bucu
rești) — 9,5 p.

Primii trei clasați în fiecare 
grupă se califică pentru fina-

asigură

concu 
ciștigal

ȘTIRI DIN VOLEI
• Vineri (de la ora 17), in 

sala Dinamo din Capitală, se 
dispută meciul restanță (din 
etapa a doua) dintre diviziona
rele „A“ masculine Dinamo și 
Universitatea C.F.R. Craiova.

0 în ziarul nostru de ieri, 
două rezultate din seria 
a Diviziei „B“ la volei 
părut, datorită inversării 
rilor, confuz. Redăm azi rezul
tatele respective : Flacăra ro
șie II Buc. — Olimpia Oradea 
3—2, GIGCL Brașov — ITB 
Electra Buc. 3—0.

a II-a 
au a- 
rindu-

lă, la care au drept de joc 
primii 7 clasați ai ediției tre
cute, precum și cei 4 partici- 
panți la turneele zonale C.M. 
Așadar, lista finaliștilor cu
prinde pe următorii 20 compe
titori : Mihai Șubă, Florin 
Gheorghiu, Mihai Ghindă, Va
lentin Stoica, Sergiu Griinberg 
(campionul ediției 1984), Con
stantin Ionescu, Mircea Pav
lov, Theodor Ghițescu, Ovidiu 
Foișor, Dan Bărbulescu, Paul 
Joița, Mihail Marin, Parik Ste
fanov, Marian Miluț, Ervin Mo- 
zes, Liviu Oltean, Vasile Geor
gescu, Iulius Armaș, Ion Cos- 
ma, 
pionatului național 
este programată la 
in perioada 11—23 
Pentru prima oară.
nai se va 
elvețian" 
runde.

in curs 
întrecerile 
la care iau parte 30 de compe
titoare. in grupele de la Tuș- 
nad și Slănic Moldova.

Daniel Savin. Finala cam- 
masculîn 

Timișoara, 
decembrie, 
turneul fi- 
în „sistem 

a 11
desfășura 
pe distanța

de desfășurare sînt 
„Ligii B" feminine,

Radu VOIA
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ARBITRI

ne- 
Dar 

care, 
doar 
spre 

dele- 
erori.

BASCHET. „COȘUL DE SUS". Pentru 
a stimula eficacitatea jucătorilor înalțl, 
federația de specialitate a hotărit ca în 
Întrecerile interne, înscrierea unul coș „de 
sus" să fie considerată de trei puncte șl 
nu de două. Iată, am ajuns la al treilea 
turneu și jucătorii Inalți sînt, încă, destul 
de timizi in a încerca acest procedeu. La 
meciurile de la turneul orădean au reali
zat asemenea coșuri, in momente decisive. 
Roman Opșitaru și Viorel Ion (Steaua), în 
timp ce „omologii" lor de la Dinamo, A- 
lexandru Vinereanu șl Ion Ionescu, deși 
le sînt Ia Indemînă asemenea procedee, 
nu au reușit nici unul. Și în situația lor 
se află Antochi, Rădulescu și Gellert (Di
namo Oradea), Crăciun șl Trif („U“ Cluj- 
Napoca), Gh. Dumitru și M. Dumitru (Ra
pid), Șarlă (Academia Militară), Bretz 
(C.S.U. Sibiu) ș.a. Ar fi timpul ca antre
norii echipelor respective să insiste mal 
mult în pregătirea baschetballștllor res
pectivi in perfecționarea acestui procedeu 
foarte eficace. 0 DISCIPLINA jucătorilor a 
devenit tot mai bună și e normal să fie 
«îaL.La Oradea a fost în culpă doar Neto- 
iițchi (Steaua), care a fost sancționat cu 
„fault tehnic" pentru proteste (nejustifica
te) la deciziile arbitrilor care, așa cum 
am mal spus, au condus fără greșeală. 
ClY', a*e urechl de auzit să audă I (P. Iv.)

CĂLĂRIE. FEDERAȚIA INTERNAȚIO
NALA a făcut cunoscut, tn ultimul său 
buletin, „topul" european pentru 19S5, al
cătuit de computer pe baza rezultatelor în
registrate la concursurile internaționale. 
Printre cel 189 de călăreți, din 27 de țări, 
se află șl campionul nostru Gruia Deac. 
O notă bună pentru sportivul sibian, chiar 
tacă el se situează doar pe locul 155, dar 
un șl mal mare „minus" pentru ceilalți re
prezentanți ai noștri, dacă avem în vedere 
că In clasamentele precedente figurau, cu 
regularitate, mult mal mulți. călăreți. (Em. F.)

LUPTE LIBERE. la recentul tur
neu FINAL al Diviziei „A", doi luptători 
au impresionat prin evoluțiile in toate 
partidele pe care le-au susținut, aducînd 
puncte prețioase echipelor lor. Este vorba, 
In primul rînd, de Aurel Neagu (Nicolina 
Iași), care, la cel 31 de ani ai săi, a ob
ținut cinci victorii prin tuș și două la 
puncte. Apoi, ne referim la Vasile Pușcașu 
(Steaua), care, deși a concurat la catego
ria 130 de kg — în loc de categoria sa 
obișnuită, 100 kg — a ieșit învingător pe 
linie, cu toate că printre adversari s-a 
aflat șl multiplul campion al categoriei 
respective, Andrei Ianko (Dinamo Bra
sov), pe care l-a întrecut cu un scor con
cludent: 9—3. Să mal subliniem că Vasile 
Pușcașu, în vîrstă de 29 de ani, se află la 
Steaua de 10 ani. (C. Ch.)

POPICE. DE FORTE SENSIBIL EGALE, 
popicarii români șl cei din R.D. Germană, 
reuniți într-o dublă întîlnire desfășurată 
pe arena Voința din Capitală, au furnizat 
întreceri echilibrate. Unii dintre ei. au 
acționat cu precizie de... metronom mer- 
gînd „umăr la umăr" cîteva manșe: 50 bile 
la „plin și izolat", masculin — S. Boariu, Al. 
Szekely șl F. Zanger, cîte 233 p.d.; I. Bice, 
I. Tismănar, I. Barthel, cîte 232 p.d.; 50 
bile Ia „plin", feminin — Ibolya Mathe, 
Brigit HUnger cîte 274 p.d.; Nlneta Badea, 
Ursula Htlbner, cîte 279 p.d. • LOTURILE 
reprezentative, cu actuala lor condu
cere tehnică (formată din maestrele eme
rite ale sportului Crista Szocs, Elena Tran
dafir la fete, L. Martina, I. Pătru și I. Bice 
la băieți; Constantin Neguțoiu — antrenor 
coordonator) au plecat la drum în vede
rea C.M. de anul viitor și cu cîțiva tineri, 
Doina Tăgean, Ibolya Mathe și Marian An
drei debutlnd cu succes în echipele na
ționale. (Tr. I.)

POST-SCRIPTUM
RUGBY. PILDUITOR falr-play dumi

nică, în derbyul Dinamo — Farul. Deși cu 
miză, deși de luptă șl în condiții care... 
favorizau iregularitățile, meciul dintre a- 
ceste două echipe fruntașe ale rugbyului 
nostru s-a aflat sub semnul sportivității, 
demonstrînd că se poate juca angajat, 
chiar „tare", Insă In limitele regulamen
tului. • PILIERUL dinamovist loan Bucan 
a arătat, o dată în plus, că este „numă
rul 1“ al sezonului nu numai datorită... 
cifrei de pe tricou. El șl-a surclasat ad
versarul direct, avlnd aceeași bună pre
zență în teren ca și în recenta partidă 
i’.omânia — U.R.S.S. Sperăm că acest ju- 
cător-model va fi un adevărat lider al 
înaintării noastre și în apropiata lntîlnlre 
cu Italia. • DUPĂ turneul tricolorilor în 
Zimbabwe, de acum trei ani, s-a afirmat 
că o bună soluție pentru atît de importan
tul post de mijlocaș la deschidere s-a do
vedit a fi Vasile Ion. Dar, de atunci, con- 
stănțeanul nu a fost folosit la „uvertură" 
în reprezentativă, d pe posturile de mijlo
caș la grămadă șl fundaș. Prestația sa de 
duminică — foarte sigură, eficientă — în 
această postură n recomandă din nou pen
tru tricouL cu numărul 10, mai ales că 
antrenorii Iotului au mari probleme șl în 
această privință. (G. R.)

SCRIMA. REVELAȚIA Întrecerilor flo- 
retlstelor din cadrul recentelor campiona
te naționale de scrimă ale juniorilor I a 
fost Ioana Ionescu (CI. sp. șc. 1 Bucu-

rești). Calificată direct în finala de 8 
(prin victoria asupra Elenei Copuzeanu, 
componentă a lotului de tineret), mezina 
finalei a pierdut apoi la vicecampioana 
mondială de tineret Reka Lazar, cea care 
a și dobîndit apoi titlul de campioană na
țională și a „Daciadei". Ioana Ionescu (e- 
leva antrenoarei Maria Vicol) a fost pre
zentă în acest an la toate finalele compe
tițiilor la care a participat, începînd cu 
cele ale juniorilor mici și terminînd cu 
cea a senioarelor. La cei 15 ani ai săi, 
tînăra floretistă bucureșteană se anunță 
ca un real talent, care nu trebuie neglija
tă de antrenorii lotului reprezentativ. Q 
„SPADA" a fost presărată, la Iași, cu sur
prize. Titlul în proba individuală i-a reve
nit unui out-sider (Constantin Dumitrescu, 
de la C.T.A.S., antrenor Alexandru Istrate), 
învimgător în fața recentului cîștigător al 
„Cupei României44 la seniori, Adrian Pop; 
eonstănțeanul Mănucu (celălalt finalist al 
acestei prestigioase competiții) nu a ajuns 
printre primii 18 concurenți, iar craiovenii 
Mitrăchioiu și Hondor (component! ai lo
tului reprezentativ de tineret si ’ ai noii 
echipe campioane de juniori, C.S.M. Cra
iova) nu s-au calificai printre cei 8 fina- 
liștt... (P. SI.)

TENIS DE MASA. LA ODORHEIU SE
CUIESC s-a desfășurat, zilele trecute, Con
cursul I pentru seniori. Iată opinia antre
norului FI. Henț pe marginea acestor în- 
ttlniri: „Majoritatea partidelor au fost de 
nivel scăzut, unii dintre participanți apro- 
piindu-se de limita... diletantismului". Și, 
cînd te gîndești, că este vorba, totuși, de... 
performanță ! 0 LA CAMPIONATELE ju
niorilor de la Bistrița, cea mai echilibrată 
confruntare dintre cele 54 a fost cea în 
care s-au întîlnit C.S.Ș. Metalul Rm. Vil- 
cea și C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS Constanța 
(frumoasă denumire !) în care toate jocu
rile s-au terminat cu 2—1, victoria finală 
revenind, în cele din urmă, vUcencelor cu 
5—1. „In ultima vreme — ne spunea an
trenorul Viorel Filimon — am cam început 
să pierdem mereu la acest scor. Vrem să 
credem că în campionatul viitor situația 
se va inversa...". Ceea ce așteptăm și noi, 
ca de altfel și revenirea in prima grupă 
valorică. • TINERII noștri jucători se află 
pe locuri fruntașe în „topul" european. La 
cadete, tripla campioană a continentului, 

in 
Șl sc

Otilia Bădescu, ocupă prima, poziție, 
clasament mai flgurlnd Emilia Ciosu (2) 
Maria Bogoslov (7), In timp ce băieții 
situează pe locurile 3 — Călin Creangă 
șl 4 — Bomulus Revisz. La juniori, de 
semenea, un bun plasament: 3 — Călin 
Toma, 4 — Vasile Florea, fetele: 6 — Kinga 
Lohr, 19 — Anca Cheler. Un „pluton" care 
ne oferă speranțe șl pentru „Europa Top 
12"... (Em. F.)

a-

Ca și la alte sporturi, 
mulți arbitri de oină aplică 
întocmai regulamentul, fără 
să permită nici o tîrguială, 
nesuportînd idcea de 
dreptate, de părtinire, 
mai sînt și din cei 
recitind regulamentul 
în trenul care-i duce 
localitățile unde sînt 
gați, comit diferite
La ultima ședință a birou
lui federal s-a apreciat că 
o serie de arbitri, unii cu 
vechi state de activitate, nu 
s-au ridicat la nivelul soli
citat de fazele superioare 
ale diverselor competiții re
publicane. Au fost citați P. 
Istrate (Sibiu), I. Virlan 
(Tîrgoviște), Gh. Șodincă 
(Moneasa, jud. Arad), V. 
Chiri ță (Galați) și alții, care 
s-au pripit sau au întîrziat 
în decizii, au fluierat în... 
compensație, au comis gre
șeli de interpretare și au 
revenit asupra lor (uneori 
fără să Ie corecteze), făcînd 
spiritele să se încingă ca în 
finalul meciului decisiv din 
campionat, dintre C.P. Bucu
rești și Dinamo.

Departe de noi intenția 
de a face din deciziile ero
nate ale conducătorilor de 
joc o scuză pentru ieșirile

jucători 
plina, i 
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nată, î 
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ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI, din 

Bd. Magheru 6—8, sectorul 1, 
Încadrează de urgență inginer 
sau tehnician constructor, iar 
pentru depozitul sport din 
Piața Pantelimon București:

0 șef depozit cu gestiune
0 recepționer
Pentru depozitul piese 

schimb auto din Militari, 
strada Valea Cascadelor nr. 
24, sectorul 6:

șef d 
lucră 
recep 
primi

Solicitai 
domiciliu!

Relații 
dlul intri 
Magii eru 
lefon 11. 
sau 142.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONO
S Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri 20 
noiembrie, va avea loc in Bucu
rești, în sala clubului din sir. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 15,50. Transmiterea nu
merelor cîștigătoare se va face 
IN DIRECT — la radio, pe pro
gramul I, la ora 16,05. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate, de 
asemenea, la ora 19, pe progra
mul II, la ora 23, pe programul 
I. precum și joi dimineața, re
luarea lor, la ora 8,55, tot pe 
programul I.
• ASTĂZI și MI1NE sînt ulti

mele zile pentru procurarea bi
letelor la tragerea obișnuită LO
TO de vineri 22 noiembrie. Nu 
neglijați și jucați din timp nu
merele dv. preferate 1

0 Așa cum am mai Informat, 
duminică 24 noiembrie se va or
ganiza o nouă tragere MULTI
PLA LOTO, la care se atribuie 
importante cîștiguri în autoturis
me DACIA 1300 . mari sume de 
bani, precum șl excursii în R.P. 
Bulgaria. Amănunte suplimentare 
de la agențiile Loto-Pronosport 
șl din prospectul acestei trageri.

0 Pentru pronosportișțl, publi
căm programul etapei de dumi
nică, 24 noiembrie: 1. Corvinul
— Sportul studențesc; 2. F.C. Olt
— Gloria Buzău; 3. A.S.A. Tg. 
Mureș — „U“ Cluj-Napoca; 4. 
Delta Tulcea — Poli Iași; 5. Uni-

rea Alba
6. C.F.R. 
ramureș;
8. Como 
Juventus 
li. Roma 
Breșei ?„,

• ClȘI 
LUI PI 
NOI EMU 
(13 rezu' 
a 33.532 
zultate) : 
7.452 lei 
1.863 lei 
tate) : 1
1.014 lei 
a 253 lei



TIVITATE LA POPICE
tămini verii (Olimpia Buc.) 1 670 ; pe- I
o in- rechi : M. Andrei — A. Bu-
;ionalâ cevschi (Gloria Buc.) 1 711 I I
nfrun- senioare : Florica Lucan (La- |
vidua- romet Buc.) 898 ; perechi : E-
și ju- lena Trandafir — Rodica Pădu- I
urului rețu (Laromet Buc.) 871 ; ju- I

„A", nioare: Carmen Pilaf (Voința *
.urneu Galați) 916 — pe manșe 451 și „
ați". 465 ! ; perechi : Elena Anton I
Cluj- — Elena Găman (Rapid Buc.) I

lU în- 859. LA CLUJ-NAPOCA ; se-
aicarii niori : E. Gergely (Aurul Baia I
doare, Mare) 1 784 ; perechi : I. Bice I
ifina- — St. Boariu (Aurul Baia Ma-
al, la re) 1 809 ; juniori : D. Bese I
rmind (C.F.B. Cluj-Napoca) 1668 ; |
tentru perechi : D. Bese — M. Pop

tării (C.F.R. Cluj-Napoca) 1651. LA ■
il lu- HUNEDOARA: senioare: Gyon- I
ti și gyi Meszaros (Voința Oradea) ■
u. do- 859 ; pereehl : Oiga Fsihas — .
frun- Ibolya Mathe (Voința Oradea) I
jțiilor 902 : junioare : Melinda Deme- ■
■ na- Ier (Electromureș Tg. Mureș)
factia 877 ; perechi : Anemarie Flohr I
și o — Adriana Malek (Voința Ti- I

>e a- mișoara) 850.
- ,.nu ★îațio- I
îtanți Sîmbătă și duminică are loc
țeastă In Capitală, pe arena Voința, I
ujeni tradiționalul turneu internațio- |
haela nai (individual și perechi mix-

Dar te) „CUPA CARPAȚI", a 9-a ■
fina- ediție. La întreceri vor partici- I
dori: pa, alături de cei mai buni ■
anța) popicari români, sportivi din _
rigea Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. I
Con- Germană, Polonia, Ungaria și I
Szo- Suedia.
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Astfel, a devenit un fel de 
joacă pentru o serie de e- 
chipe ca să recuze unul sau 
clțiva arbitri pe motive nu 
o dată imaginare, după cum 
și unii „cavaleri ai fluieru
lui" au ajuns să se auto- 
recuze ca să evite... proble
mele cu diferiți jucători sau 
echipe.

Despre astfel de situații 
s-a mai scris. Soluțiile de 
Îndreptare se cunosc. Cum 
spectacolul sportiv a început 
să fie înlocuit cu... pano
rama, credem că numai 
printr-o atitudine fermă a 
biroului federal se poate 
rezolva o atare situație, 
care atestă o slabă muncă 
de educație în secții. De 
altfel, jucătorii I. Enache 
(Met. Tîrgoviște), M. Dra- 
gomir șl I. Zică (C.P. Bucu
rești) au fost suspendați 
pînă la data de 30 iunie 
1980, iar Colegiul de arbi
tri urmează să propună 
sancțiuni care să fie discu
tate la următoarea ședință 
a biroului federal.

Credem că măsurile dis
ciplinare trebuie extinse și 
asupra altor echipe.

s). Traian IOANIȚESCU
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ANTRENORI!

PROFESORI!
MEDICI SPORTIVI!

SPORTIVI! 
STUDENȚI!

Doriți să fiți la curent 
cu ultimele noutăți din 
sport 7

Doriți să vă informați, 
să vă documentați și să 
vă perfecționați cunoș
tințele cu cele mai in
teresante probleme pri
vind teoria și metodica 
antrenamentului, medi
cina sportivă, psihologia 
sportivă, biomecanica 
sportivă, cercetarea ?

Centrul de Cercetări 
pentru Educație Fizică 
și Sport, cu sediul în 
București, b-dul Muncii 
nr. 37—39, sectorul 2, 
cod poștal 73403, scoate 
anual un număr de 40 
broșuri cuprinzînd ur
mătoarele titluri : „Bu
letin informativ", „Sport 
de performanță", „Spor
tul la copii și juniori", 
„Educația fizică în școa
lă", „Atletism", „Fotbal", 
„Canotaj", „Caiac-ca- 
noe", „Schi", „Handbal", 
„Lupte" și „Sportul de 
masă".

Informații suplimen
tare puteți primi șl la 
telefoanele 21.55,13 sau 
20.70.40 — interior 74.
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Astăzi, In Divizia „A" de fotbal

„WINDS" VKINtLOR l)E CLASAMENT
Am ajuns la etapa nr. 14 a 

primei divizii. Ritmul de pro
gramare s-a întețit, așa cum 
s-a întețit... și vremea, care 
pune echipele și terenurile de 
joc la grea Încercare. Progra
mul „rundei" de astăzi este 
destul de darnic în partide in
teresante. Cine solicită poziția 
de joc nr. 1 a etapei ? Prin 
prisma antecedentelor și chiar 
și prin poziția actuală în cla
sament, noi credem că rolul 
acesta îl poate juca partida...

...Sportul studențesc (locul 2) 
— Dinamo (locul 4). în „Regie" 
vor fi față în față două dintre 
componentele „cvartetului" : 
una dintre partidele cu o fru
moasă tradiție, din grupul 
inter-bucureștenelor. Cu destui 
internaționali în teren, cu pro
babile reapariții în ambele for
mații (Coraș și Bozeșan la stu- 
denți, Rednic la dlnamoviști). 
Așteptăm un duel loial între 
coechipieri de națională, un 
duel care pare a se fixa în 
zona centrală a terenului, cu 
liniile de mijlocași în rolurile 
principale. Răminind în Capir

tală, și lot la partidele inter- 
bucureștene, să poposim în 
Giulești, unde vecinele de loc 
din clasament — Rapid (16) și 
Victoria (17) — promit un duel 
echilibrat, deschis oricărui re
zultat.

Vom porni, apoi, spre Ora
dea, unde se desfășoară partida 
„celor doi poli" : F.C. Bihor 
(18) — Steaua (1) — liderul 
contra „lanternei roșii". Elevii 
Iui Jenei țin la prelungirea in
vincibilității (ei atacă astăzi al 
13-lea val), orădenii se pot so
coti serios îndepărtați din lupta 
pentru rămînerea în prima di
vizie dacă ajung la —7. Sufi
ciente argumente spre a de
monstra motivația ambelor 
combatante. Răminind tot în 
zona Vest, și iarăși într-un joc 
al vecinelor de clasament, „Poli" 
Timișoara (15) — F.C.M. Bra
șov (14), să spunem doar că 
brașovenii vin în fața unei for
mații în plină efervescență, cu 
argumentul bunului joc de 
duminică. Să trecem, acum, pe

meleagurile Oltului, unde for
mația cu același nume (locul 
12) primește vizita echipei ce 
vine de la numai 50 km de
părtare : Universitatea Craiova 
(3). O partidă a orgoliului foș
tilor și actualilor craioveni. 
Drumul ne va purta, mai de
parte, spre Buzău. Alt meci 
care promite : Gloria (5) —
Corvinul (6) — iată altă par
tidă dintre vecine de poziții în 
clasament. Buzoienii vin după 
un „duș rece", hunedorenii au 
simțit... gustul punctelor în 
deplasare (vezi egalul lor de 
la Pitești). Ce va rezulta ? Noi 
sperăm ca, In primul rînd, en
tuziaștii spectatori buzoieni să 
vadă fotbal I La Bacău, o 
partidă a „deziluzionatelor" : 
S.C.-ul (13), care a trecut 
foarte aproape de un egal în 
„Regie", îi are ca oaspeți pe 
mureșeni (10), ținuți în șah, 
acasă, de ploieșteni. Fiecare va 
căuta recuperarea terenului 
pierdut. Ca și „U“ Cluj-Napoca 
(11) și partenera ei de între
cere, F.C. Argeș (8). O dispută 
între două stiluri : „poziționa

lul" gazdelor și contraatacul 
piteștean. Să ne încheiem pe
riplul la Ploiești. Petrolul (9), 
această echipă fără nume mari, 
dar cu o riguroasă disciplină 
tactică, se va afla în fața Chi
miei Rm. Vilcea (7), „unspre
zecelea celor mai neașteptate 
replici.

O etapă care se va desfășura 
pe terenuri dificile pretinde și 
un sporit spirit de sportivitate, 
în primul rînd de Ia jucători, 
dar nu in ultimul rind și de 
la antrenori, de Ia profesorii 
lor. Ultimele jocuri i-au ară
tat, de multe ori, pe cei „de 
la catedră" în culpă : sprinturi 
spre marginea terenului, voci
ferări, chiar atitudini nespor
tive, jignitoare față de condu
cătorii întîlnirilor. Ccrîndu-Ie 
conducătorilor tehnici o com
portare ireproșabilă, solicităm, 
în același timp, observatorilor 
federali și arbitrilor să reprime 
orice atitudine nesportivă, a- 
sigurind tuturor partidelor o 
desfășurare demnă de un cam
pionat de „A".

• Respectîndu-și cartea de vizită și tln- 
zind mal sus șl în Ierarhia europeană, 
Steaua aplică cu consecvență, în ultima 
vreme, trăsăturile fotbalului modern, 
țlonînd cu " “
funcție de 
piu. „U“ 
pe întreg 
„Ghencea" ___ .___  _ __ ___ ______
ci l-a trimis, cu schimbul, ta față, la joc, 
pe ceilalți doi fundași de prisos. Așa s-au 
creat mai ușor fazele de construcție, ca 
șl cele de finalizare, la care — șl de data 
aceasta — mijlocașii și cel din ultima li
nie au apărut mal des dedt Lăcătuș și 
Pițurcă, ambii mal strict păziți. • Dispu
nere tactică, la Clujeni, grevată de o pre
cară stare de spirit, ex-dlvizionara „B“ 
acționînd vădit complexată de rezultatele 
obținute, mal ales, în ultima vreme de 
Steaua. Teama el de adversar s-a vădit 
șl la fazele fixe, cele cîteva lovituri libere 
de care au beneficiat, cu șansă de... gol, 
fiind executate cu pasă laterală sau îna
poi, ca la „indirecte". • o veste bună pen
tru toți cei care n simpatizează pe valoro
sul jucător craloveăn Sorin Cîrțu. După o 
indisponibilitate medicală, Sorin și-a re
luat antrenamentele, flgurlnd. duminică, 
chiar pe lista de rezerve a Universității 
Craiova • Cămătaru șl Rednic au lipsit 
din formațiile lor din motive întemeiate. 
Primul a fost protejat de o... recidivă, 
după accidentul avut, Iar al doilea a acuzat 
un ușor traumatism muscular, care a im
pus o scurtă pauză medicală necesară re
facerii. • „Cit de mult ne-ar fi trebuit 
Coraș în acest med !“, exclamau după mi
nutul 90 conducătorii clubului din Regie. 
Dar Coraș a jucat la speranțe și a condus spre -• - -■ - -
lipsit ta 
neau, la 
lomon a 
mal bun 
Amindoi 
mulului de cartonașe’ galbene. ___
care ar fi dat, Indiscutabil, o notă tn plus 
jocului de „A" dintre cele două formații. 
• Ironizat Ia începutul medului de clțiva 
spectatori, Avădanei s-a... pierdut pentru 
o scurtă perioadă de timp, greșind multe 
pase. Șl-a revenit însă destul de repede 
șl a „arat" terenul, fiind unul dintre cei

________ _______ ac- 
o dinamică corespunzătoare, In 
fază. Dacă a plantat, de exem- 
Cluj-Napoca doar două virfuri 
frontul de atac, echipa din 
n-a mai ținut 4 In ariergardă.

victorie echipa. „Cit de mult ne-a 
acest meci c. Solomon 1“ — spu- 
rlndul lor, băcăuanii. Dar C. So- 
jucat la speranțe șl a fost cel 
jucător al „tineretului" băcăuan, 
au ispășit pedeapsa datorată cu- 

Dol soliști

mai buni jucători al oaspeților. Un singur 
lucru n-a făcut: n-a șutat de la distanță 
și cit de indicate ar fi fost astfel de șuturi 
puternice pe terenul pe care s-a jucat me
ciul... • Munteanu II, înainte de meci : 
„Voi juca puțin In repriza secundă. Cred 
că nu are rost să forțez". A jucat din min. 
46, a jucat reținut, dar ne bucură mult re
venirea lui după lunga întrerupere. • Nu 
putem fi de acord cu grupul restrins de 
așa-ziși suporteri feroviari care, în pauza 
medului Rapid — F.C. Olt, cînd oaspeții 
conduceau cu 2—0, în timp ce formațiile 
se îndreptau spre vestiare, au aruncat cu 
bulgări de zăpadă te antrenorul Nlcolae 
Lupescu. Același „suporteri", la sfîrșitul 
meciului cîștigat pînă la urmă de Rapid 
cu 4—3. îl aplaudau pe Lupescu. Rapidă 
schimbare de... optică în numai 45 de mi
nute I • Foarte multe atacuri prin alune
care (sanie) în prima repriză a meciului 
Rapid — F.C. Olt, pe un teren-patinoar, 
acoperit cu un strat subțire de zăpadă, 
care puteau periclita integritatea corporală 
a oricărui jucător. Spiritele s-au potolit 
după pauză, la intervenția observatorului 
federal Gheorghe Stalcu, după ce căpitanii 
celor două formații au fost atenționați • 
Neinspirată introducerea în poarta echi
pei F.C. Olt a lui Anghel, care se face 
vinovat la cel puțin două dintre golurile 
primite de echipa lui te meciul cu Rapid. 
Priza la balon se află ta mare suferință 
la portarul Anghel, el scăptad mingi ușoa
re, de care au profitat Goanță și Rada.
• Intransigență la Chimia Rm. Vîlcea : 
Deaconescu și Udrea — care au fatîrziat 
Ia antrenamente — n-au fost folosiți du
minică; Cireașă, venit și el mai tîrzlu de 
la lot... a jucat doar ta repriza a doua
• Verigeanu a făcut din nou o partidă
bună. Activ, insistent, inspirat, Beldeanu 
a jucat 75 de minute. La ieșirea de pe 
teren a fost aplaudat copios de „tribune". 
Edificator ! • Pe tricourile albastre ale 
Chimiei, urme șterse, reprezentînd fostele 
numere. Această echipă a jucat duminică 
fără-numere pe tricouri I • Talentatul por
tar al Victoriei (Nițu) a apărat excelent 
în prima parte a jocului salvtndu-și echi
pa, dar a greșit, lamentabil, te cea de a 
doua. Cei din „anturajul echipei" afirmau 
supărați că scorul ar fi fost stabilit de 
Nițu prin două autogoluri. • Observatorul 
federal Mircea Ionescu spunea: „Foarte,
bun tînărul, de 18 ani, Daniel Sava (Vic
toria). A jucat cel mai bine din echipa 
sa". Părere la care subscriem. Sava a tras 
puternic la poartă, a executat bine o lo-

vitură liberă, ratată de puțin, a fost foar
te activ. • Leonte Ianovschi, antrenorul 
care a încărunțit la F.C. Argeș, pregătea, 
in cabina de sub tribuna I, jocul prime
lor echipe. De afară, de pe apropiatul te
ren H, unde se disputa meciul formațiilor 
de tineret, au răzbătut, deodată, aplauze 
și strigăte de bucurie: „Bravo 1 Au marcat 
iarăși ai noștri 1", a exclamat, plin .de sa
tisfacție, vechiul tehnician al clubului pi
teștean. Era, pe undeva, șl bucuria tată
lui. antrenorul actualei formații de tineret 
nefiind altui decît... Mihai Ianovschi. • 
Cineva din anturajul clubului Corvinul ne 
spunea odată: „Cînd Nicșa și Petcu fac 
meciuri bune, nu pierdem 1". Ne-am cam 
mirat că nu s-au pronunțat nume mult 
mai cunoscute și mai valoroase din lot. 
Dar, duminică, la Pitești, ne-am c ivins 
că interlocutorul nostru avea dreptate. In 
economia jocului Corvinulul cei doi au 
roluri preponderente 1 • Observatorul fe
deral, prof. Dan Matei, a avut un rol ac
tiv in terminarea, în timp util și în bune 
condițiuni, a operației de deszăpezire a 
terenului de la Pitești, conducted, alături 
de președintele clubului, C. Cîrstea, echi
pele de elevi care au lucrat cu sîrg la 
îndepărtarea stratului de zăpadă. • Bra
șovenii se bucurau de victoria obținută în 
fața Gloriei Buzău. La 2—0, în mln. 80, 
cineva spunea: „nici nu mai știu de cînd 
n-am mai condus cu scorul acesta". Echi
pa a luptat mult, dar cîteva lucruri mai 
trebuie remediate, te primul rind eficaci
tatea. In finalul meciului, brașovenii au 
ratat 5—6 ocazii cit roata carului șl au 
tremurat pînă la fluierul final. • Atenție 
la forma sportivă a tînărului GyBrfi. El 
a început foarte bine sezonul, a și fost 
remarcat, dar acum evoluțiile sale nu prea 
mal mulțumesc. • Din cauza terenului 
greu, cu zăpadă, antrenorul Constantin nu 
l-a băgat pe... vitezlstul Marcu de la în
ceput. Marcu a intrat în joc ta mln. 68, 
dar a atins balonul o singură dată, abia 
ta mln. 87, pentru că nimeni din echipă 
nu s-a gtadit să-l joace, să-i folosească 
viteza de joc. e Cramer contra Cramer. 
Dar nu ca-n filme. Cei doi Cramer, de la 
Brașov și Buzău, au fost printre cei .nai 
buni de pe teren. • Bun și jocul lui Țăl- 
nar. Brașovenii așteaptă confirmarea creș
terii sale de formă.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI „C
SERIA I: Cetatea Tg. Neamț — 

Celuloza Roznov: Silviu loan 
(Galați), Minerul Gura Humoru
lui — Șiretul Pașcani: A. Grama 
(Bistrița), Danubiana Roman — 
Explorări Cîmpulung: Gh. Bizi- 
nichl (Ploiești), Electro-Luceafă- 
rul Botoșani — C.S.M. Bucecea : 
V. Anton (Bacău), Relonul Săvl- 
nești — Laminorul Roman: L
Topcln (P. Neamț), Avtetul Fra
sin — Constructorul Iași: V. Go- 
clu (Bacău), Metalul Rădăuți — 
Zimbrul Șiret: L. Poroch (Su
ceava), Carpați Gălăneștl — Cris
talul Dorohol: S. Patrichl (Va
slui).

SERIA A n-a: Textila Buhușl
— Partizanul Bacău: A. Buzdu
gan (Botoșani), C.S.M. Borzești
— Constructorul Flacăra Odo-
beștl: Gh. Mirică (Brăila), Chi
mia Mărășești — Mecanica Va
slui: I. Smuc (Suceava), Unirea 
Negrești — Voința Petrolistul 
Rm. Sărat: V. Grierosu (Iași), 
Luceafărul Adjud — Proletarul 
Bacău: I. Covasă (Urzlceni),
Steaua Mecanica Huși — Victoria 
Gugești: V. Stefanov ■ (Tulcea), 
Minerul Comănești — Petrolul 
Motaești: M. Aurel (Ploiești), In
ter Vaslui — Unirea Dinamo Foc
șani: A. Gheorghe (P. Neamț).

SERIA A III-a: D.V.A. Portul 
Galați — Chimia Buzău: C. Bă
dăran (București), Petrolul Berea
— A.S.A. Buzău: D. Naum (Con
stanța). Progresul Isaccea — Car- 
pați Nehoiu: M. Potur (Iași), La
minorul Vizlru — Ș.N. C.S.Ș. 
Tulcea: N. Dobre (București), 
Victoria Tecuci — Ancora Ga
lați: M. Timuș (Iași), Arrubium 
Măcln — Chimia Brăila: I. Cris- 
tea (București), Petrolul Ianca — 
FEPA 74 Bîrlad — disputat în 
ziua de 7 noiembrie, Metalul 
Buzău — Granitul Babadag: S. 
Di’»i*ă (Oltenița).

SERIA A rv-a: Victoria Tăn- 
dărei — Olimpia Slobozia: N. Du

mitrescu (București), Marina 
Mangalia — I.M.U. C.S.Ș. Med
gidia: A. Chivulescu (Buzău),
Portul Constanța — ISCIP Ul- 
meni: O. Harea (Găești), Voința 
Constanța — Electrica Constanța: 
C. Coconcea (Brăila), Cimentul 
Medgidia — Viitorul Chlrnogi: T. 
Iordache (București), Unirea Ur- 
ziceni — Sportul .30 Decembrie": 
L Naltan (Predeal), F.C.M, Dună
reană Giurgiu — Metalul Man
galia: M. Florea (Craiova), Uni
rea Slobozia — ș.N. Oltenița: M. 
Badea (Videle).

SERIA A V.-a: Electrica Tltu — 
Voința București: I. Pintescu
(Medgidia), Viscolii, București — 
Avicola Crevedia: D. Ciolan (Pi
tești), Cimentul Fleni — Abato
rul București: V. Turcitu (Ga
lați), Metalul București — Mecon 
București: Gh. Pirvu (Constan
ța), IUPS Chitite — Tehnometal 
București: A. Apostol (Focșani), 
Danubiana București — Chimia 
Găești: D. Căpățîneanu (Rm. VH- 
cea), Constructorul IACPB Giur
giu — Flacăra roșie București: 
C. Huta (Brașov), Autobuzul 
București — Metalul Mija: I. Vir- 
lan (Gh. Gheorghiu-Dej).

SERIA A Vl-a: Progresul Băl- 
lești — Automatica Alexandria: 
V. Dobrescu (București), Textila 
Roșiori — Sportul muncitoresc 
Caracal: Gh. Pascu (Costești), 
Metalul Alexandria — Armata 
Craiova: T. Lungu (Giurgiu), 
Progresul Corabia — Electronis
tul Curtea de Argeș: I» ștefan 
(Slănic), Dacia Pitești — Viitorul 
Drăgășanl: P. Voicu (Buzău), 
Constructorul T.C.L Craiova — 
Viitorul Scomicești: I. Zgreben- 
ceanu (Reșița), Recolta Stoică- 
nești — Rova Roșiori: C. Drulă 
(Tg. Jiu), C.F.R. Craiova — Chl- „ 
mia Tr. Măgurele: Gh. Ghinoiu 
(București).

SERlAAVii-a: Minerul Motru — 
Minerul Moldova Nouă: L. Roșo- 
ga (Timișoara), Metalurgistul Sa- 
du — Jiul Rovinari: E. Tamaș 
(Cugir), Chimistul Rm. Vîlcea — 
Gloria Reșița: H. Nedelcu (Ani- 
noasa), Minerul Mătăsari — Mi
nerul Mecanizatorul Șlmian: C. 
Geambașu (București), Dierna 
Orșova — Minerul Anina: E. Bu
sola (Caracal), Minerul Oravlța
— Forestierul Băbenl: N. Mita 
(Căian), Gloria Pandurii Tg. Jiu
— Petrolul Țlcleni: F. Lăzureanu
(Arad), Metalul Oțelu Roșu — 
Armătura Strehaia: A, popa
(Beiuș).

SERIA A Vin-a: Șoimii Lipova
— Minerul Știința Vulcan: A. 
Udvary (Satu Mare), Minerul Pa- 
roșenl — Dacia Orăștie: I. Crețu 
(Slatina), U.M. Timișoara — 
C.F.R. Simeria: M. Stelescu (Tg. 
Jiu), Strungul Chlșlneu Criș — 
Unirea Sînnlcolau Mare: F. Mar
cu (oradea), C.S.M. Caransebeș
— Rapid Arad: V. Ivan (Drobeta 
Tr. Severin)', Minerul Certej — 
C.F.R. Victoria Caransebeș: G. 
Negrea (Bistrița), Victoria Că- 
lan — Obllici Sînmartinu Sîr- 
besc: G. Liebhardt (Sibiu), Uni
rea Tomnatic — C.S.M. Lugoj: 
G. Tu tunam (Strehaia).

SERIA A IX-a: olimpia Gherla
— Ind. sîrmel C. Turzii: N. Sebeș 
(Orăștie), Sticla Arieșul Turda — 
Mecanica Alba Iulia: V. Mureșan 
(Luduș). Minerul Șunculuș — O- 
țelul Oraș dr. P. Groza: D. Ar
delean (Satu Mare), Unirea Va
lea lui Mihal — Gloria Beiuș: 
M. Mihalca (Bala Mare), Meta
lurgistul Cugir — Electrometal 
Cluj-Napoca: I. Popa (Timișoa
ra), Voința Oradea — Metalul 
Aiud: I. Piștea (Baia Mare), 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — Vi
itorul I.R.A. Cluj-Napoca: D. Pura 
(Dej). Minerul Oraș dr. P. Gro

za — Recolta Salonta: V. Grecu 
(Reșița).SERIA A X-a: Energia Beclean
— Minerul Băiuț: V. Mocanu (Sf.
Gheorghe), Minerul Rodna — Mi
nerul Bala Sprie: 1. Bîtu (Gura 
Humorului), Chimia Tășnad — 
Lăpușul Tg. Lăpuș: V. Lazăr
(nmișoara), Chimia Zalău — 
Unio Satu Mare: C. Kovacs (Tg. 
Mureș), Bradul Vlșeu — Minerul 
Sărmășag: N. Gavrilă (Cluj-Na
poca), Minerul Băița — Chim- 
forest Năsăud ; V. Bălăneanu 
(Alba Iulia), Cuprom Baia Mare
— Victoria Cared: F. Bereszki
(Salonta). Someșul Satu Mare — 
Oașul Negrești: G. Cîmpeanu
(Arad).

SERIA A Xl-a: Metalul Sighi
șoara — Metalotehnlca Tg. Mu
reș: L Metea (Aiud), Lacul Ursu 
Sovata — Mureșul Toplița: A. 
Husea (Orașul Victoria), Pro
gresul Odorheiu Secuiesc — In
ter Sibiu: Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea), Carpați Agnita — Mine
rul Baraolt: E. Gîdea (Craiova), 
Minerul Bălan — Electromureș 
Tg. Mureș: I. Suciu (Cluj-Napo- 
ca), C.S.U. Mecanica Sibiu — 
Viitorul Gheorghenl: M. Stroie 
(Pitești), Mureșul Luduș — Oțe
lul Reghin: A. Săvulescu (Arad), 
Unirea Ocna Sibiului — Unirea 
Gristuru Secuiesc: A. Stan (Pi
tești).

SERIA A XlI-a: Carpați Sina
ia — Chimia Brazi : S. Neagu 
(București), Minerul Fillpești — 
Metalul Tg. Secuiesc: O. Simion 
(Craiova), Torpedo Zărncștl — 
Nitramonia Făgăraș: M. Dărăban 
(Cisnădie), Precizia Săcele — 
Mobila Măgura Codlea: G. Lepă
data (Mediaș), Electro Sf. Gbeor- 
ghe — Victoria Florești: T. Con- 
stantlncscu (București), Metrom 
Brașov ■— I.P.T. Intorsura Buzău
lui: A. Csikmantori (Tg. Mureș), 
Petrolul P.S.H. Bălcol — Poiana 
Cîmplna: T. Badea (București), 
Cimentul Hoghiz — Utilajul Fă
găraș: C. Vasile (București).



„Cupa Mondiala" la șah SĂBII Cl! SfNNAL ELECTRIC

LA OLIMPIADA ’fi#?
f

ROMÂNIA-LA PRIMA VICTORIE

LUCERNA, 19 (prin lelel'on). 
Cu o categorică victorie — 5—1 
—, obținută în fața selecționa
tei Africii, reprezentativa țării 
noastre urcă pe unul din locu
rile fruntașe ale clasamentului 
„Cupei Mondiale" la șah, după 
3 runde. Numai două remize, 
iar restul victorii pe linie au 
fost înscrise în fișele jucători
lor români în această a treia 
întîlnirc, susținută în compe-

DINAMO BUCUREȘTI -
DYNAMO WEISSWASSER 

2-4, LA HOCHEI

(Urmare din pag. 1)

la alta. Scorul a reflectat situa
ția de pe gheață pină în min. 59 
(2—2), dar o deconectare... tim
purie a bucureștenllor șl insis
tența oaspeților a făcut ca două 
goluri — Pagritz, de la 50 cm de 
poartă, la o învălmășeală, șl Hus- 
gen, nesupravegheat, scăpat sin
gur pe contraatac — să rupă e- 
chllibrul.

Dinamo a alternat perioade de 
joc ta tortă, impetuos, cu altele 
de confuzie, cu pase anapoda și 
neglijarea apărării (ca duminică, 
cu Progresul) și asta explică, 
după opinia noastră, totul.

Deci, după două ocazii sem
nate Tureanu, una din ele bară 
In plin și un gol (Pagritz, min. 
6), nimic deosebit ta prima re
priză. In cea de a doua, ratea
ză Csata (min. 24), apoi egalea
ză Kemenes, la capătul unei 
combinații cu Csata șl Gherghl- 
șan. Singur în zona neutră, Dom
ne e servit pe contraatac de 
Balzer și înscrie: 1—2 (min. 32), 
pentru ca In min. 40 o combi
nație frumoasă Tureanu — So- 
lyom să aducă egalarea: 2—2. 
După ocazia lui Gherghișan se 
pleacă în pauză, pentru ca în 
ultima „treime" a meciului Ke
menes, singur cu portarul, să 
fie barat de acesta. Huțan să 
se remarce la rîndu-i (min. 51 
și 52), Csata să nu fructifice o 
posibilitate in min. 55, apoi să 
vină cele două goluri din ulti
mul minut și... 2—4. Au arbitrat 
corect Fl. Gubemu, I. Becze șl 
S. Enciu.

Azi, de la ora 15, Lotul repre
zentativ primește replica echi
pei Dynamo Weisswasser, într-o 
partidă care se anunță și mai 
Interesantă, tot la patinoarul 
„23 August".

tiția de elită a șahului mon
dial. Așadar : Afifi — Șubă 
0—1, Gheorghiu — Hmadi 
0,5—0,5, Skili — Ghițescu 0—1, 
Ghindă — Bousmaha 1—0, 
Nascimento — Stoica 0,5—0,5, 
Griinberg — Caifas 1—0.

Foarte strînsă a fost lupta 
în celelalte meciuri din runda 
a 3-a și, firesc, întreruptele 
abundă : Argentina — Ungaria 

(2), U.R.S.S. — Franța 
- - — _ R. p. Chi-

Anglia — 
rezultate fi- 
anterioară : 
4,5—1,5 și

1—3 (2), U.R.S.S.
2,5—1,5 (2), Elveția 
neză 2,5—3,5,
R.F.G. 4—2. Două 
nale din runda 
R.F.G. — Africa 
Franța — Argentina 4—2.

în clasament continuă să con
ducă Anglia, cu 12,5 p, urmată 
de U.R.S.S. 10 p (3), Ungaria 
10 p (3), România 10 p. Elveția 
9 p (1), R.F.G. 8,5 p (1), R.P. Chi
neză 8 p, Franța 7 p (3), Argen
tina 5,5 p (2), Africa 2,5 p.

Runda a 4-a programează în- 
tîlnirile România — Anglia, 
R. P. Chineză — Africa, Ar
gentina — U.R.S.S., Franța — 
Elveția și Ungaria — R.F.G.

PARIS (Agerpres). Comite
tul executiv al Federației in
ternaționale de s-crimă (F.I.S.), 
reunit la Paris, a decis să pre
lungească pină la mijilocuâ lunii 
iiudiie a amuluii viitor intrarea In 
vigoare a obligativității măsu
rilor privind folosirea umor noi 
materiale (echipament, lame, 
măști), în scopul protejării 
sariimerilor. Aceasta, deoarece 
o serie dintre materialele res
pective nu au fost încă puse Ia 
punct (in special în ce pri
vește lamele), precuim și dato
rită dificultăților de procurare 
intr-un timp scurt aJ noilor 
produse.

Pe de altă parte, s-a apre
ciat că folosirea semnalului e- 
lcctric în proba de sabie a dat 
rezultate bune, existind opinia 
ca acest experiment să fie ofi
cializat, probabil, chiar la vii
toarele Jocuri Olimpice. In
troducerea masivă a tehnicii 
de ultimă oră în sportul atît 
de vechi al scrimei va avea 
urmări pozitive atît asupra e- 
fectuării unor arbitraje corecte, 
cît și în perspectiva micșorării 
la maximum a riscului de ac
cidente care, în unele cazuri, 
pot deveni grave.

OM SI MAȘINA

„SUPER CUPA" LA
«

(Urmare din pag. 1)

HANDBAL MASCULIN

ritatea timpului, cind dovedești 
posibilități, uneori surprinzătoare, 
este desigur trist să constați că 
nu le poți fructifica tn final...

Au înscris: M. Voinea 9 (1 din 
7 m), Stingă 5, F61ker 3, Gra- 
bovschl 2, Covaciu 1, Mocanu 1, 
Boroș 1, Vasilca 1 — pentru Ro
mânia; Isakovici 7 (3), Vujovlci
6 (1), Elezovici 3. Grubicî 2, Kuz- 
manovskl 2, Holbert 2, Rnici 1 
— pentru Iugoslavia. Au arbitrat 
foarte 
(R. F.

Tot 
intre 
R. D.

Cehoslovacia și R. F. Germania — 
Danemarca (grupa „B").

Reprezentativa noastră tatîl- 
nește mline (nr. azi), la MQnster, 
formația R. D. Germane. Tot In 
grupa „A": Iugoslavia — Suedia, 
tn grupa „B“, Ia Essen, U.R.S.S.
— Danemarca șl R. F. Germania
— Cehoslovacia.

Cine. 
curse de 
ții clini 
stimulați 
pe pistă 
mecanic, 
trecut pe pistele de 
gări umane și astăzi 
pofida regulamentelor 
sice care interziceau 
borarea pe pistă — • 
tot mai multe recorduri bă
tute prin conlucrarea cu 
cîte un „iepure", care duce 
trena si grăbește ritmul pe 
majoritatea parcursului, fa- 
cilitînd sarcina viitorului 
recordman. încă puțin și 
vom vedea, poate, la atle
tism, introduși iepuri meca
nici 
gări...

Oricît de fantezistă ni s-ar 
părea ipoteza, vremea aceea 
se apropie. Iată o veste tul
burătoare. in acest sens, 
care ne învecinează tot mal 
mult cu epoca „science-fic
tion" și în sport La ulti
mul congres al F.I.D.E. s-a 
discutat și problema parti
cipării unei echipe de ma
șini electronice la viitoarea 
Olimpiadă șahistă de la 
Dubai, din anul 1986, argu- 
mentindu-se că prezenta li
nei formații de roboți șa
hiști ar spori interesul pu
blic și ar îmbogăți visteria 
federației (prin contribuția 
fabricilor producătoare). Ex
perimentul ar fi cu adevă
rat uimitor : să vezi pe 
Karpov, Liubojevici, Tim-

a văzut vreodată 
ogari, știe că zvel- 
de 
în 
de
De

vinătoare sînt 
alergarea lor 
cite un iepure 

aici, ideea a 
• aler- 

— în 
cla- 

cola- 
vedem

ca la cursele de o-

man, Gheorghiu și echipele 
lor confruntindu-se cu... 
„Felix C-256" sau „Astro- 
64" sau cu cine știe ce altă 
creație computerizată ! Ion 
Hobana și Uly Vălureanu 
pot visa „oameni și mașini 
in fața tablei de șah" (la 
urma urmei este tot un 
compliment indirect la a- 
dresa imensei capacități de 
născocire care caracterizea
ză ființa umană), dar intro
ducerea lui „Chess Chalen- 
ger 7“ (sau a oricărui alt 
calculator) la campionatul 
lumii pare un pas înainte 
magic și destul de nebulos 
în privința perspectivei.

Dacă-i așa — să fie che
mați la concurență om și 
mașină — n-ar fi de mi
rare, într-o zi, să vedem în 
cursele de formula I pe 
Alain Prost intrerfndu-se 
cu un automobil-robot, cu 
trasa pistei dinainte memo
rizată. pe unghiurile ideale 
și la viteza optimă. Și-a- 
tunci dne va învinge ? Sau, 
mergind cu fantezia și mai 
departe, să punem tenisma- 
nul să se lupte cu „tunul 
de servit mingi", 
tr-o astfel de 
mașina nu va atinge 
odată complexitatea 
inteligență, fantezie, 
pîrație a omului...

Dar, In- 
întrecere, 

nici- 
de 

ins-

Victor BANCIULESCU

bine Hoffman și Prause 
Germania).
în grupa noastră un meci 
două echipe puternice: 

Germană — Suedia 21—19 
(9—11). Cele mai multe goluri au 
fost înscrise de Wiegert 6, Win- 
zelman 5 — pentru R. D. Germa
nă; Jilsen 6, Stenbacken 4, Hajas 
4 — pentru Suedia.

în reuniunea de noapte urmea
ză să evolueze, tot la Westfalen- 
halle din Dortmund, U.R.S.S.

FINALA GIMNAȘTILOR JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

Arad — 27 p, C.S.Ș. Gheor- 
gheni — 26 p și C.S.Ș. Baia 
Mare — 23 p. Fără îndoială, 
aceste rezultate constituie ro
dul eforturilor a numeroși pro
fesori de educație fizică și an
trenori, merite revenind, cu 
deosebire, unor tehnicieni ca 
Marin Dorel (C.S.Ș. 7 Dinamo), 
Ion Albu (C.S.Ș. Reșița), Eu
gen Gego (C.S.Ș. Bistrița), 
Eugen Cățean (C.S.Ș. Arad), 
Alexandru Maroși (C.S.Ș.
Gheorgheni) și Liviu Muraru 
(C.S.Ș. 1 Baia Mare), profesori 
pe care federația de speciali
tate i-a premiat și i-a felici
tat public cu prilejul finalelor.

Ce-ar mai fi de spus despre 
întrecerile juniorilor de la Baia 
Mare ? Mai întîi e de subliniat 
faptul că, mai ales la catego
riile mici de clasificare, un 
număr mai mare de sportivi 
au ieșit în evidență prin pres
tații de bun nivel tehnic, prin 
competitivitate, prin perspec
tiva de a deveni performeri 
autentici. La categoriile supe
rioare, în schimb, prea puține 
elemente s-au detașat din masa 
mare a sportivilor, ceea ce ne 
face să punem din nou o între
bare la care nu am primit răs
puns nici la edițiile anterioare 
ale acestei finale : de ce gim- 
naștii juniori nu confirmă, cînd 
cresc, valoarea dovedită la de-

butul lor în activitatea de per
formantă ?

Și acum, cîteva însemnări de 
Ia finală, pe scurt :
• Sugerăm federației de spe

cialitate să analizeze posibili
tatea organizării acestei finale 
în două zile, în loc de trei. Ar 
fi o hotărîre în folosul tutu
ror.

• Se cere mereu, pe bună 
dreptate, — ordine și disciplină 
în rîndurile sportivilor. La 
Baia Mare s-a ajuns ca ace
lași lucru să le fie cerut, cu 
insistență, antrenorilor. Și a- 
ceasta pentru că foarte mulți 
dintre ei se plimbau în per
manență prin spațiile de con- 
curs, mai ales prin preajma 
brigăzilor de arbitri, pe care 
nu de puține ori încercau să 
le influențeze.
• Vorbind de arbitraj, să 

menționăm că, de data aceasta, 
el nu s-a ridicat întotdeauna 
la ceea ce ar fi trebuit să fie. 
Adesea inegal în aprecieri, s-au 
ivit numeroase situații în care 
a trebuit să intervină juriul 
concursului.
• Printr-o eficientă colabo

rare între C.J.E.F.S. Maramureș 
și Inspectoratul școlar județean 
s-a asigurat o participate nu
meroasă a elevilor Ia toate reu
niunile, pe baza unor bilete 
prețuri convenabile pentru 
levi. O inițiativă care poate 
preluată și de alte județe.

LLVHIA, DUELULR.D.G
Sezonul de bob a debutat, 

conform tradiției, cu „Cupa 
Veltins", prima competiție din 
cadrul „Cupeî Mondiale" a se
zonului 1985—1986, găzduită de 
stațiunea Wintersberg (R. F. 
Germania). Prima ierarhie, la 
echipaje de 2 — prima con
statare : foarte posibil ca în
tregul sezon să aibă în frunte 
sportivii din R. D. Germană 
(în imaginea Telefoto — A.P. 
Agerpres : echipajul învingător, 
alcătuit din Hoppe, Schauer- 
hammer, în coborîre). Princi
palii lor adversari au fost, la

Wintersberg, boberii elvețieni, 
dar este de așteptat ca sporti
vii sovietici (la „Cupa Vel tins" 
cu participare nesemnificativă) 
să se constituie în arbitri ai 
duelului dintre marii favoriți...

Iată configurația superioară 
a „Cupei Mondiale", după pri
mul concurs, la bob 2 : 1.
HOPPE, SCHAUERHAMMER 
(R.D.G.) 20 p, 2. Lehman, Mu- 
siol (R.D.G.) 19 p, 3. Schărer, 
Kiser (Elveția) 18 p, 4. Hilte- 
brant, Muller (Elveția) 17 p, 
5. Richter, Grummt (R.D.G.) 
16 p etc.

Cind auzi ce se tntimplă pe 
unele stadioane, la Liverpool 
și alte orașe britanice, ți se 
ridici pirul măciucă. Și ai 
impresia cd huliganismul ?i 
vandalismul — iscate de un 
consum exagerat de alcool, 
înaintea sau tn timpul eveni
mentului sportiv — sînt stări 
de dată recentă, apariții le
gate de popularitatea mereu 
mal largi a unui sport ca 
fotbalul.

Ei bine, nu ! Obiceiul de a 
consuma băuturi alcoolice cu 
prilejul manifestațiilor spor
tive pare a fi mult mai ve
chi, cum la fel de veche e șt 
lupta împotriva acestei prac
tici necivilizate. Ne-o confir
mă surse istorice,. Pe o tăbli
ță de marmoră, la străvechiul 
stadion dtn Delphi — loc al 
Jocurilor pythice, in Grecia 
antici — se poate citi inter
dicția de ,,a Introduce vin". 
Cine călca regula, trebuia să 
plătească cinci drahme.

După cum bine se vede, ni
mic nu-i nou pe lumea asta. 
Ceea ce, firește, nu înseamnă 
că trebuie îngăduită perpetua
rea barbarelor acte înregis
trate tn ultima vreme tn ju
rul terenurilor de fotbal In 
diverse părți ale Europei sau 
In oricare altă parte a lumii. 
Determinate — sau nu — de 
alcool...

vib.

la 
e- 
fi

PRELIMINARIILE C.M.
• Azi, în preliminariile C.M., 

două jocuri de baraj: la Rotter
dam, returul meciului dintre 
Olanda șl Belgia (în tur 0—1). 
Echipa învingătoare la golaveraj 
adiționat se va califica în tur
neul final. La scor general egal, 
se aplică regulamentul folosit 
pentru cupele europene (golul 
înscris în deplasare valorează du
blu). La Glasgow, se lntDnese re
prezentativele Scoției șl Austra
liei (meci tur), 
loc la Adelaide.
• După cum 

chipa Paraguay 
21-a calificată pentru turneul fi
nal din Mexic. în meci de baraj 
ea a eliminat In mod surprinză-

Returul va avea

am anunțat, e- 
este cea de a

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • Maratonul de la 

Wellington (Noua Zeelandă) a 
fost cîștigat de americanul Phil 
Coopes în 2h:ll,32.

CICLISM • „Cursa de 6 rile" 
de la Paris (rezervată profesio
niștilor) s-a încheiat cu victoria 
cuplului belgian Stan Tourne — 
Etienne de Wilde, iar întrecerea 
similară pentru amatori a reve
nit perechii Uwe Messerschmidi 
(R.F.G.) — Dan Frost (Danemarca).

HANDBAL • Turneul mascu
lin de la Pecs a fost cîștigat de 
echipa Ungariei, care a dispus, 
în meci decisiv, de reprezentati
va Poloniei cu 24—22 (14—13).

HOCHEI PE IARBA e „Trofeul 
campionilor" (masculin) de la 
Perth (Australia): Marea Brita- 
nie — Olanda 2—0. După două 
etape, tn clasament conduce Aus
tralia cu 4 p, urmată de R.F.G., 
Marea Brltanie cu cîte 3 p, In
dia — 2 p, Pakistan și Olanda 
— Op.

POLO PE APA • In meci ami
cal la Moscova: UJS.S.S. — Un
garia 4—5 (1—0, 1—2, 2—1, 0—2).

SCRIMA • Turneul masculin 
de floretă desfășurat la Cracovia 
a fost cîștigat de Marian Sipe- 
newski (Polonia), care l-a învins, 
în finală, pe compatriotul său, 
Adam Bandach, cu 10—1.

TENIS * La Richmond, în ul
tima partidă demonstrativă : 
McEnroe — Borg 4—6, 6—1, 6—4. 
Din cele șase tntilniri McEnroe a 
cîștigat patru • In turneul de 
la Viena: Slozil — Ostoja 6—3, 
6—4, Maurer — Simonsson 7—6, 
3—6, 7—6 • Turneul de la Hong 
Kong: Sadri — Drewet 6—4, 3—6, 
6—3; Anger — Stewart 7—6, 6—7, 
6—4 • Pe primele locuri în cla
samentul „Marelui Premiu", la 
masculin: 1. Lendl, 2. McEnroe, 
3. Wilander, 4. Connors, 5. Bec
ker, 6. Edberg; la feminin: 1. 
Evert-Lloyd, 2. Navratilova, 3. 
Schriver 4. Kohde-Kilsch, 5. Gar
rison, 6. Maleeva.

tor reprezentativa Chile (3—0 și
2— 2), care, după prestațiile ante
rioare, părea favorită. Chile a 
participat pină acum la 6 ediții 
ale turneelor finale (1930, 1950,
1962 — ca țară organizatoare, a 
ocupat locul HI — 1966, 1974 șl 
1982), ta timp ce Paraguay n-a 
mal fost prezentă de 2* de ani 
în această fază a competiției 
(1958). Această ultimă formație 
are ta palmares 4 calificări ta 
faza finală a C.M.: 1930, 1950,
1958 șl 1986.

CAMPIONATE
U.R.S.S. (meciuri restante). 

Zenit — Dinamo Kiev 1—1, Spar
tak Moscova — Harkov 4—1, Șah
ilor Donețk — Dinamo Minsk
3— 0 !, Dinamo Tbilisi — Cerno- 
moreț 3—3, Kutaisi — Dniepr
4— 3. Pe primele locuri: Dinamo 
Kiev 48 p. Spartak Moscova 42 p, 
Dniepr 41 p; pe ultimele: 17. Vo- 
ronej 25 p, 18. Rostov 21 p. Di
namo Kiev nu mai poate pierde 
titlul, pe care-1 cucerește pentru 
a 11'—a oară.

ANGLIA (et. 17). Manchester 
United — Tottenham 0—0, Liver
pool — West Bromwich Albion 
4—1, Arsenal — Oxford 2—1, As
ton Villa — Sheffield Wednesday 
1—1, Ipswich — Everton 3—4, Lu
ton — Coventry 0—1, Newcastle 
— Chelsea 1—3, 
Manchester City 
gers — Leicester 
ton — Birmingham 1—0, 
Ham — Watford 2—1. Pe primele

Nottlngham — 
0—2, Q.P. Ran- 
2—0, Southamp- 

West

locuri: Manchester United 42 p, 
Liverpool 37 p, Chelsea 33 p; pa 
ultimele: 21: Ipswich 9 p, 22. 
W.B. Albion 6 p.

SCOȚIA (et. 15). Celtic — Cly
debank 2—0. F.C. Dundee — Dun
dee United 0—3, Midlothian — 
Glasgow Rangers 3—0, Mother- 
well — Aberdeen 1—1, St. Mirren 
— Hibernian 1—3. Pe primele 
locuri: Aberdeen 21 p, Celtic 
Glasgow 18 p (din 14 J). Glasgow 
Rangers 17 p; pe ultimele: 9. 
Clydebank 10 p, 10. Motherwell 
8 p.

SPANIA (et. 12). Valladolid — 
Las Palmas 4—2, Real Madrid — 
Cadiz 3—1, Celta Vigo — C.F. 
Barcelona 0—2. Gijon — Hercu
les 3—1, Real Sociedad — F.C. Se
villa 1—0, Betis Sevilla — Athle
tic Bilbao 2—0, Valencia — Osa- 
suna li—1, Espanol — Atletico 
Madrid 1—2, Santander — Zara
goza 2—3. Pe primele locuri: Real 
Madrid 19 p. Sporting Gijon 18 
p, Atletico Madrid și Athletic 
Bilbao cu cite 15 p; pe ultimele: 
17. Osasuna 7 p. 18. Vigo 5 p.

UNGARIA (et. 18). Vasas — Ta- 
tabanya 0—0, Zalaegerszeg — Be- 
kescsaba 3—0, Honved — Slofok 
2—1, Ujpesti Dozsa — Pecs 1—0, 
Gy or — M.T.K. 1—1, Videoton — 
Szombathely 1—0. Volan — Fe- 
renevaros 2—1. Meciul Csepel — 
Debrețin a fost amtaat. Pe pri
mele locuri: Honved 26 p. Pecs 
24 p, Videoton 21 p; pe ultimele: 
14. Volan 14 p 15. Siofok 13 p, 
16. Csepel 9 p (un joc mal putin).
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