
in intimpi narea Congresului Știinfei 

și învățămintului

ENTUZIASTE ÎNTRECERI 
ALE ELEVILOR

In intimpinarca Congresului Ști
inței ți Invățămintului, în întrea
ga țară au avut loc sau se des
fășoară multiple acțiuni cultu
ral-sportive în care sînt anga
jați copii, pionieri și elevi din 
țoale unitățile de învățămînt.

La Predeal, stirșit de sâptămină înseamnă 
numeroase și atrăgătoare întreceri organizate 
în cadrul etapei de iarnă a „Dacîadei**, cu nu
meroși tineri și tinere din întreprinderi șl In
stituții, cu oamenii muncii aflați la odihnă tn 
această frumoasă stațiune. Cel care optează 
pentru concursurile de schi urcă — asemenea 
tinerelor din Imagine — pîrtia Clăbucetulul. 
gazda mereu primitoare, cu program non-stop.

Foto: Iorgu BĂNICĂ

dm sectorul 2 ai Capitalei sute 
de elevi, de la șooala-gazdâ $1 
de la „27". O inițiativă reușită, 
cu satisfacții pentru micii fot
baliști pregătiți de prof. Eugen 
Vilsan, pentru atleta Grației* 
Tulea (clasa a Vl-a A), eleva 

aceluiași profesor, 
cîștigătoare a pro
bei de cros (600 
m), pentru hand
balistele prof. Ms- 
ria Stăpinoiu și, 
la urma urmelor, 
pentru toți copiii și 
pionierii din cele 
două școli, care au 
trăit bucuria miș
cării și prin alte 
ramuri de sport 
(baschet, volei 
etc.). „Există o 
tradiție la noi, or
ganizarea acțiuni
lor sportive dc 
masă în colaborare 
cu alte școli din 
sector sau din car
tier. Un foarte ne
cesar schimb de 
experiență, perma
nent, atit in pre
darea lecțiilor, cit 
și în organizarea 
competițiilor, in 
sprijinul calității, 
al eficienței invă- 
țămîntului de edu
cație fizică". A- 
ceastă subliniere o 
face prof. -Ana Mi- 
pialov, responsabi
la colectivului ca
tedrei de specia
litate de la Școa
la nr. 30, expri- 
mind o realitate,

intr-o unitate de Invățămînt- 
model pe Sectorul 2 și pe Ca
pitală.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XU - Nr, 111»1 | 4 PAGINI - 50 BANI | M M noUmbrlo 1H5 |

SUCCESE INTERNATIONALE ALE TINERILOR SPORTIVI ROMÂNI

Gimnaștii Aurelia Dobre și Marius Gherman Pe primul loc

O FRUMOASA DUMINICA 
SPORTIVĂ

O duminică sportivă fără soa
re, cu frig și ploaie, dar care, 
totuși, a reunit la Școala nr. 30 (Continuare In nao 2-31

invingători la „Dinamoviada" de la Berlin
La Berlin s-au desfășurat, la 

finele săptămînii trecute, între
cerile de gimnastică din ca
drul Dinamoviadei, competiție 
care a reunit sportive și spor
tivi din cinci țări : R. D. Ger
mană. România, Bulgaria. Un
garia și Uniunea Sovietică. Fru
moase și apreciate succese au 
repurtat doi dintre gimnaștii 
dinamovlști, respectiv Aurelia 
Dobre și Marius Gherman. In 
competiția feminină Aurelia 
Dobre s-a situat pe primul loc 
in două probe, paralele și bîr- 
nă, aparate la care a primit 
note foarte ridicate : 10 la bîr- 
nă și 9,80 la paralele. Aceeași 
sportivă s-a clasat pe locul III, 
cu 9,60, la soL In concursul 
masculin, Marius Gherman și-a 
confirmat valoarea sa incontes
tabilă la sărituri, probă pe care 
a cîștigat-o, el 
semenea, locul II la paralele 
și III la sol. _La individual 
compus Marius 
minat pe locul V, iar Laura 
Cutina — pe VI. Iată primele 
clasate pe echipe : feminin — 
Dynamo Berlin 183,70, Dinamo 
Moscova 186,80. Dinamo Bucu
rești 184,55 ; masculin : Dina
mo Moscova 283,40, Dynamo 
Berlin 279,20, Levski-Spartak 
Sofia 274,95, Dinamo București 
274,25.

la concursul de la Ruse,

obținînd, de a-

Gherman a ter-

Aurelia Dobre

floretista Reka Lazar
La concursul internațional de 

floretă feminin de la Ruse 
(Bulgaria) tinerele noastre re
prezentante au obținut un fru
mos succes. Astfel. In finala 
de 8 a probei individuale, 
s-au calificat trei floretiste 
române : Reka Lazar, Roxana 
Dumitrescu și Saivina lonescu. 
Prima a reușit să-și onoreze 
titlul de vicecampioană mon
dială de tineret, terminînd în
vingătoare, după ce a 
succesiv în această finală 
Monahova (U.R.S.S.) cu 
Baumann (R.D.G.) 8—1 și 
se (R.D.G.) 8—1. Roxana 
mitrescu s-a clasat pe locul 5, 
Saivina lonescu — 8, Judith 
Gyurkan — in eliminări di
recte, Georgeta Becâ — eli
minată tur II. Elena Copu- 
zeanu — tur I. Echipa de tine
ret a României s-a clasat pe 
locul secund, in trecând Bulga
ria I (9—0), Polonia " ~ 
Ungaria (9—3). R.D.G. 
și plerztnd finala cu 
(2-9).

trecut 
de 

8-5. 
Fes- 
Du-

(9-3), 
(8-7) 

U.R.S.S.

24 de ore la C. S. M. Baia Mare

FILMUL SPORTIV ÎN... ARENA „DACÎADEI"
Mijloc eficace de informare 

și de educare a maselor largi 
de tineri și de oameni ai mun
cii prin sport, filmul — avînd 
o asemenea tematică atractivă 
— a cunoscut în ultimii ani, 
prin grija Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, o prețuire aparte întru 
totul meritată.

începutul l-au făcut cîteva 
producții de scurt metraj (in
tre 5 și 10 minute), care au 
abordat teme dintre cele mai 

Simbătă și duminică, la Focșani

FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL 
SĂTESC DE TRINTĂ

diverse adresate părinților („Să-i 
creștem voinici!" și „Sportul 
și familia"), amatorilor de 
mișcare tn aer liber, indi
ferent de profesie („Aleargă 
pentru sănătatea ța !“. „Spor
tul pentru toți", .Complexul 
Sport și Sănătate" ș.a.), toate 
destinate să convingă despre 
necesitatea practicii exerci- 
țiilor fizice și sportului, pentru 
refacerea capacității de efort 
asigurarea și menținerea sănă
tății și vigoarea organismului.

Au fost primii pași, un efort 
încurajat de beneficiari. de 
cei care dovedesc o tot mai 
mare receptivitate față de 
exercițiu fizic și sport. A 
fost totodată un îndemn pen
tru a persevera. continuînd 
acțiunea de promovare a fil
mului cu temă sportivă. Așa 
s-a ajuns la ilustrarea Pe pe
liculă a primelor întreceri din 
cadrul competiției sportive na
ționale „Daciada" ale cărei 
etape, de vară și de iarnă, au 
marcat un răsunător succes de 
participare — aproape 8 mi
lioane de cetățeni de toate 
virstele. S-a reliefat prin in
termediul unor sugestive ima
gini, uriașul avînt pe care l-a 
cunoscut mișcarea noastră

Tiberiu STAMA

(Continuare In vag 2-3)

CURSA ÎNOTĂTORILOR 
VIITOARELOR RECORDURI,
• Are — sintem convinși — 

deplină acoperire afirmația 
profesorului Ion Marinescu, 
președintele Clubului sportiv 
municipal Baia Mare, in sensul 
că „cea mai mare parte a îno
tului rom&nese este legată, in
tr-un fel sau altul, de activi
tatea ce se desfășoară în ca
drul clubului nostru. Și ne stră
duim, zi de zi, să asigurăm cele 
mai bune condiții de lucru a- 
cestei secții, pentru că sintem 
convinși de responsabilitatea 
pe care o avem in direcția a- 
firmării continue a inotului ro
mânesc". • In acest context, 
nu ni s-a părut deloc surprin
zător faptul că acum, în noiem
brie, se dezbat, tn toată com
plexitatea lor, problemele le
gate de viitoarele mari între
ceri. cu deosebire Campionate
le mondiale, europene și bal
canice, de anul viitor. Clubul 
băimărean dă loturilor repre
zentative nu mai puțin de 44 
sportivi, dintre care 8 pentru

PENTRU STABILIREA 
IN PLINA DESFĂȘURARE
Campionatele mondiale și euro
pene de juniori, 12 pentru 
„Turneul Prietenia", 12 pentru 
Campionatele balcanice. In săp- 
tămîna vizitei noastre, la or
dinea zilei in club era proble
ma reorganizării secției de înot 
după criteriul valorilor, al vira
tei șl obiectivelor de perspec
tivă pînă In 1988, stabilirea 
noilor colective de lucru : 
Gheorghe Dimeca și Dorel Pri- 
cop (masor Gheorghe Dumi
trescu) la lotul pentru C.M. șl 
C.E. ; Marian Slavic și Monica 
Csasar la seniori și juniori ; 
Ion Bachner, Claudiu Isaicu și 
Gheorghe lonescu, la lotul pen
tru „Turneul Prietenia". • 
Vorbind de planuri șl obiecti
ve, antrenorul Gheorghe Di
meca subliniază : „Pentru anul 
viitor, toți sportivii noștri de 
frunte trebuie să realizeze timpi

Constantin MACOVEI

(Continuare In nao 2—3)

0 In municipiul de pe Milcov s-au făcut pregătiri 
speciale pentru reușita acestei mult așteptate întreceri 

a tinerilor din mediul rural
Sfirșitul acestei săptămîni 

este punctat de un eveniment 
sportiv de mare interes în ca
drul activității de masă a „Da- 
ciadei" : întrecerea finală a 
Campionatului național sătesc 
de trintă, competiție inițiată și 
organizată de secția de resort 
a C.C. al U.T.C. și Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport și rezervată tine
rilor din mediul rural, catego
ria de vîrstă 14—19 ani.

Finala ediției 1985 se va des
fășura In Sala sporturilor din 
municipiul Focșani. Este o a- 
legere inspirată, cunoscîndu-se 
receptivitatea factorilor locali 
față de activitatea sportivă de 
masă șl de performanță, preo

ÎN „CUPA MONDIALA» LA ȘAH, 
ECHIPA ROMÂNIEI PE UN LOC FRUNTAȘ

(Amănunte în pag. a 4

cuparea pe care au dovedit-o 
pentru asigurarea unei reușite 
depline tuturor competițiilor pe 
care le-a organizat (la gimnas
tică, tenis de masă, atletism 
etc.). Nu încape nici o îndoia
lă că la fel se vor petrece lu
crurile și de data aceasta.

Campionatul va reuni la 
Focșani tineri Înscriși la 6 ca
tegorii de greutate : 56 kg., 62 
kg., 68 kg., 76 kg., 87 kg. și 
peste 87 kg., In fapt cîștigătorii 
etapelor județene, cei mai buni 
dintre miile de tineri care În
drăgesc sportul voinicilor și — 
mulți dintre el — doresc să I 
se consacre, să ajungă la per
formanță.

Ieri, în partidele restante ale Diviziei „A“ de fotbal

GLORIA BUZĂU-STEAUA 0-1; F.C OLT-UNIV. CRAIOVA 1-1
lată că In urma celor două meciuri restante, disputate ieri, la Buzău și Slatina, clasamentul Diviziei 

„A* a ajuns „la zi“, toate cele 18 competitoare avtnd disputate aceiași număr de partide: 15. Deci, o Ie
rarhie stabilă, să nu uităm, insă, că doar piuă duminică... Steaue, lidera clasamentului, a rămas In con
tinuare. singura echipă neînvinsă tn actuala ediție a campionatului. In timp ce Gloria s-a înclinat pentru 
prima dată pe terenul propriu in fa(a adversarei. Iar in urma rezultatului de la Slatina, chiar dacă punc
tele puse in joc s-au Împărțit F. C. Olt a urcat tn clasament trei locuri. In timp ce Universitatea Craiova— 
staționează.

CLASAMENTUL

.< golul victoriei, prin Pițurcă, tn meciul de la 
Foto : Iorgu BĂNICA

1. STEAUA 15 12 3 0 30- 6 27
î. Sportul stud. 15 9 4 2 34-14 22
3. Dinamo 15 8 3 4 23-12 18
4. Univ. Craiova 15 8 3 4 18-13 19
5. Gloria 15 7 2 6 22-17 18
8. Chimia 15 7 2 6 22-19 IS
7. Petrolul 15 4 8 3 12-14 16
8. Corvlnul 15 7 1 7 39-22 15
9. „U" Cluj-Nap. 15 6 3 6 19-19 15

10. F. C. Olt 15 5 4 6 1C-20 14
11. F. C. Argeș 15 5 4 6 13-18 14
12. „Poli" Timiș. 15 8 1 8 27-27 13
13. A.S.A. Tg. M. 15 5 3 7 14-20 13
14. S. C. Bacău 15 6 0 p 22-24 12
15. Rapid 15 4 3 8 19-28 11
IS. Victoria 15 2 8 7 12-23 18
17. F.C.M. Brașov 15 4 2 8 8-32 18
18. F. C. Bihor 15 2 4 9 11-33 8



I

Victoria Banciu, Intre teren și banca antrenorilor

„CU MUNCA ȘI PASIUNE, ORICE DACIADEI
PERFORMANTA ESTE POSIBILA!" a

că o simt că-i place Ia fel de 
mult voleiul ea și mie, și 
fiindcă este tot timpul cu zim- 
betul pe buze... Deși, dacă 
stau bine șl ml gindesc, par
că eram cam ca Alina Pralea
• înțeleg că le iubești mult...
• Da, șl Încă din multe mo
tive : pentru că tint bune, 
cuminți șl muncitoare, pentru 
că sînt primele pe care le an
trenez, pentru că îmi dau plă
cuta iluzie că eu Însămi În
tineresc șl iau cariera de 
sportiv de la capăt (o, cit 
ml-aș dori ca, treclnd timpul 
și peste ele, să nu se schimbe

(Urmare din pag. 1)

Parcă a fost ieri — și, to
tuși, sint vreo 15 ani de-a- 
tunci ! — cînd din „laborato
rul* atît de productiv al pro
fesorului Sandi Chiriță era 
lansată spre performanță o 
generație de voleibaliste — 
poate cea mai valoroasă — în 
rîndul căreia o adolescentă 
subțire și înăltuță, cu păr 
negru ca pana corbului, cu 
trăsături fine, trecea fără 
zgomot și fără efort în frun
tea acelei generații a ma
rilor speranțe, împodobită cu 
coronițe de argint la campio
natul european de tineret din 
Italia... Se numea Victoria 
Caranda și ieșea în evidență 
printre colegele ei prin patima 
discretă cu care se dedica 
deopotrivă muncii la antrena
mente șl jocului, prin serio
zitate și devotamentul față 
de echipă, printr-o adincă 
dragoste față de volei...

Anii au trecut și Victoria 
Caranda-Banciu rămîne, în 
pragul sfîrșitului de carieră 
sportivă, cu aceeași prospeți
me, statornică primei iubiri, 
îi este atît de greu, îmi măr
turisea, să se gîndească mă
car că se apropie vremea să 
se despartă de terenul de joc, 
de tricoul cu numărul 11 di- 
namovist. Chiar dacă bănuieș
te că destinul o va duce doar 
la cîțiva pași de teren, pe 
banca antrenorului. In vară, 
la Lugoj,, am întnnit-o emo- 
Îlonată pe banca antrenorilor 
otului de junioare mici. Emo

ționată pentru noua el postu
ră, dar și pentru că Ia Bucu
rești antrenoarea Doina Ivă- 
nescu era promovată în con
ducerea clubului Dinamo, jar 
numele său era pomenit între 
ale celor ce concurau la în
locuirea maestre! emerite. Și 
pentru că, privind la micile 
jucătoare, se revedea în unele 
atunci cînd, cu ani în urmă, 
pornea și ea pe drumul ane
voios al performanței • Nu 
știu de ce îmi place atît de 
mult Daniela Bumbăcilă, se 
confesa. Poate că Îmi seamă
nă și parcă mă revăd cum 
eram la vîrsta ei, poate fiind-

Șl

niciodată, să rămînă mereu 
aceleași) ; pentru că a-au ata
șat de mine șl eu de ele (cum 
îmi stau alături ore în șir, 
cerlndu-mi mereu să le mai 
povestesc cite ceva din carie
ra-mi încă neîncheiată !) șl 
simt că mă iubesc cu adevă
rat ; pentru că plîng cînd nu 
le iese ceva șl se jenează să 
se confeseze, iar eu trebuie să 
mă insinuez In sufletele lor 
de copii, să le susțin moralul 
*1 să le dau sfaturi... • Iți 
place, se vede, să fad nu nu
mai pe antrenorul, d șl pe 
părintele... • Mi-a plăcut din- 
totdeauna acest rol. dar sînt 
Intr-adevăr și mamă. Drept e 
că îmi place să am grijă de 
alții. Poate, pentru această 
înclinație, încă de etnd eram 
la profesorul Chlriță, toate 
noile venite ml se dădeau 
In grijă să le ajut. La 
Dinamo, la fel. Doina Mo- 
roșan, Carmen Cadar, Otilia 
Szentkovlcs, Mirela Pavel, 
„Gigi“ Ene ml-au fost repar
tizate. Iar Doina Ivănescu îmi 
spunea : ,JUdică-!e la nivelul 
tău !... „Ordonează echipa!**... 
Deci era firesc să îndrăgesc

șl munca de antrenor, avînd 
model 
acești doi tehnicieni. 
Ștefan Roman, ~ 
bescu L__ ________
I.E.F.S.-U1, ești deci în pro
fesie, dar meseria de antre
nor se învață în practică, 
treptat. Cum de te-au atașat 
direct la lotul național de ju
nioare ? • Cînd mi s-a spus 
asta, am întrebat î „De ce toc
mai eu 7“ Mi s-a răspuns : 
„Pentru că te apropii de sfîr- 
șitul carierei sportive și poate 
vrei să o începi pe cea de 
antrenoare*. Am replicat că 
nu știu meserie decît teoretic, 
din ce învățasem la institut. 
Meseria muncii o știam însă 
bine de la maeștrii mei... 
M-am așezat atunci serios pe 
studiul caietelor de antrena
ment ale colegilor de la lot, 
Cît de grea e, totuși, trecerea!

...Nu după mult timp a apă
rut, într-adevăr, și pe banca 
antrenorilor, la Dinamo. • A 
venit, totuși, sfîrșltul carie
rei T am întrebat-o > Nu 
încă. Dacă va fi greu pentru 
echipă, dacă va fi nevoie, voi 
Intra din nou în teren, ca îna
inte. Din teren pot ajuta mai 
bine tinerele să crească.

...Șl a fost nevoie, la scurt 
timp după debutul echipei în 
campionat, Victoria Banciu 
reluînd, cu aceeași seriozita
te, hărnicie și dăruire, antre
namentele și tricoul cu numă
rul 11, dar și misiunea de an
trenor secund, alături de 
„principalul- Wiliam Schreiber 
• între două cartere, ce-șl 
dorește jucătoarea-antrenoare? 
am întrebat-o recent • Să 
pun umărul, din teren și de 
pe bancă, la readucerea echi
pei în frunte. Și să mă pre
gătesc în perspectivă pentru a 
nu fl, ca tehnician, mal pre
jos declt dascălii mei în 
sport. Știu că nu-ml va fi 
ușor, dar cu muncă și pasiu
ne orice performanță este po
sibilă 1 • Iar Victoria Banciu 
cunoaște bine lecția muncii, 
tainele performanței...

de profesio nalitate In ’ . ----- - ------gau în
în Nicu Rol-

ș.a. 0 Ai absolvit

Aurelian BREBEANU

OBIECTIVITATE IN DESEMNAREA CAMPIONILOR
REPUBLICANI LA ORIENTARE TURISTICĂ

Sportul pădurilor se bucură 
de o mare popularitate și in 
rîndul copiilor, și în cel al tine
rilor. De aceea mă adresez zia
rului cu o problemă.

în desemnarea campionilor, la 
categoriile de copii și juniori, 
«-a încetățenit în ultima vreme 
o procedură care nu asigură 
deloc obiectivitatea. Se știe că 
Ia orientarea turistică cunoaș
terea prealabilă a zonei de 
concurs (în urma parcurgerii 
cu harta și busola a mai mul
tor itinerare din zonă) are o 
influență hotărîtoare asupra 
rezultatelor la concurs. Or, atît

în 1982 (Craiova), 1984 (Galați), 
cit și în acest an (Plopeni) fi
nalele individuale și de ștafetă 
au fost organizate de F.R.T.A., 
in zone de antrenament unde 
existau hărți de concurs de mai 
mulți ani. Așa stînd lucrurjje, 
asociațiile sportive cu buget 
mai substanțial sau cele din 
apropierea zonei de finală, și-au 
putut permite să se antreneze 
cu harta în mină pe terenul 
de concurs (mai ales că nici 
nu s-a ținut secret zona, cum 
ar trebui, conform regulamen
telor în vigoare). Că s-a în- 
tîmplat așa, ne-am convins gă-

sind în pădure „posturi de an
trenament*. Sînt convingătoa
re în acest sens și unele viteze 
tehnice mari, realizate la fina
lele de la Galați și Plopeni de 
cîțiva sportivi care, la alte 
competiții, erau departe de 
performanțe asemănătoare.

De mai multe ori am arătat 
că acest procedeu nu este co
rect și dacă nu se găsesc zone 
„neutre*, departe de „centrele 
de orientare*, atunci măcar să 
se organizeze finala cu mai 
multe etape, ca după prima e- 
tapă toți participanții să 
ocazia să cunoască zona.

De ce nu se procedează 
fel ? Iată întrebarea ce o 
din ce in ce mai mulți antre
nori, sportivi și simpatizanți.

Laszlo FRANCISC 
(C.J.T.A.-Cluj)

aibă

ast- 
pun

; 1 BASCHET. FELICITĂRI Comisiei 
i1 baschet a județului Mureș (președinte : 
i [ Attila Borbely, fost internațional) și Con- 
‘ i siliului asociației sportive Comerțul (pre- 
,i ședințe : Petru Truța ; membri foarte ac- 
i i tivi, prezenți permanent în sală : Marin 
i; Costache și Gheorghe Kodacz) pentru spri- 
’ i jlnul concret dat federației la organizarea 
,1 ultimului turneu divizionar feminin „A« de 
i ■ baschet ® ARBITRUL internațional (de 
11 handbal) M. Grebenișan se dovedește un 
j foarte bun gospodar, dovadă fiind, în acest 
11 sens, starea exemplară a Sălii sporturilor 
11 din Tg. Mureș, al cărei responsabil este. 
’ i in timpul desfășurării turneului de baschet 
,i de săptămîna trecută, jucătoarele, antreno- 
i rll și arbitrii au avut numai cuvinte de 
i, laudă pentru condițiile tehnice și organiza- • 
•i torlce oferite. (D. St.)
, [ HANDBAL. In CIUDA faptului că echipa
• României nu a reușit la cea de a patra 
, i ediție a Super Cupei campionilor mondiali 
i șl olimpici să urce pe podiumul de pre- 
i j miere, handbalul românesc a reușit totuși 

i la Dortmund să cucerească două locuri 1. 
Denumit mister Super Cup“, Vasile Stingă 

‘ — pe care lumea handbalului îl socotește
11 pe drept jucătorul nr. 1 In momentul de 
] i față — a devenit golgeterul competiției, 
! i reușind să înscrie 38 de goluri. Cuplul ca- 
i' valerilor fluierului, Marin Marin — Romeo 
i, IamandI, ambii profesori de educație fi- 
] i zică, primul la București, al doilea la Bu- 
i' zău, s-a Impus în fața tehnicienilor pre

zenți la competiție prin prestațiile în par
tidele arbitrate și îndeosebi în finala 
UJl.SUS. — R.D. Germană. Astfel că, la 
finele Super Cupei, ei au fost declarați cei 
mai buni arbitri ai întrecerii. Sigur, am 
fl preferat ca înaintea tuturor să se fl im- 

i pus — la fel de categoric — reprezentativa 
j țării noastre... (H. N.)

POLO. ARBITRUL internațional G. K6- 
J ning, numit de curind șl antrenor secund 
( al reprezentativei Ungariei, despre Dinamo: 
i „In față, centrul Viorel Rus, de mal multe 
| sute de ori internațional, este temut în 
i toată Europa. Moiceanu este un foarte do- 
i lat „stîngaci*, o extremă de viteză, care

declanșează și închide bine contraatacul. 
In apărare, omul care hotărăște și contea
ză cel mai mult este Ungureanu, în același 
timp tunarul situațiilor de la distanță. Iar 
fața întregii echipe o dă maestrul jocului, 
„vulpoiul" -Rădncanu. Acestora trebuie să 
li se acorde, în primul rînd, atenție... Di
namo e capabilă de lucruri surprinzătoare*. 
® CINE a fost cel mai bun la Budapesta ?, 
întrebam. „Unui fără altul nu se poate !“, 
exclama Florin Ardelean. „Sîntem o Echi
pă*, adăuga Viorel Șerban. • ÎNAINTEA 
primei manșe a finalei Cupei cupelor, vice- 
campionii noștri — cel care au cedat tit
lul în ultima ediție Crișului — au urmărit 
la video două recente înregistrări ale me
ciurilor Iul Vasas, puse la dispoziție, cu o 
admirabilă colegialitate (e vorba, doar, de 
prestigiul întregului pol0 românesc !) de 
jucătorul orădean L. Bone. Dinamoviștii 
au disecat fazele, au exersat scheme tac
tice pentru contracararea jocului puterni
cului adversar, au reluat o dată, și încă o 
dată, filmele, efectele acestei pregătiri se
rioase, pe toate planurile, a echipei an
trenate de Iuliu Capșa și Dinu Popescu, 
fiind evidente, în mare măsură, la Bu
dapesta. Și nădăjduim să fie și mai... lim
pezi la Pitești ! • UN COLECTIV unit, cu 
o bună înțelegere între jucători, mai tineri 
sau cu o vastă experiență, atît în bazin, cit 
și dincolo de limitele acestuia — așa ne-a 
apărut Dinamo in ceasurile deplasării în 
Ungaria. în trenul care ne aducea în țară, 
o dimineață întreagă nu s-a discutat decît 
despre revanșă, despre „cheia* succesului 
final. „Nimic altceva nu mai contează a- 
cum“, susține Doru Spînu. „Cred, credem 
cu toții că vom depăși performanța Cri.șu- 
lui, clasată pe locul doi în această compe
tiție, cu puțini ani în urmă", completează 
Cristian Dan... (G. R.).

POPICE. PRIMELE două teste interna
ționale în vederea C.M. de anul viitor, du
bla întâlnire cu reprezentativele R.D. Ger
mane șl „Trofeul Carpați", l-au desemnat 
pe popicarul de 28 de ani Stelian Boariu, 
liderul tinerilor angajați în lupta pentru 
titularizare, el reali zind cifre remarcabile :

sportivă, infinitele sale dispo
nibilități de a cuprinde în 
concursuri si competiții tot 
mai numeroși iubitori ai exer
cițiului firfe, practicat metodic, 
sistematic, organizat.

Cu experiența acumulată, ia
tă. în anul care se încheie, 
C.N.E.F.S., prin Comisia Cen
trală de organizare a „Dacia
dei" a fost în măsură să dea 
la iveală alte trei filme care 
oglindesc modul de desfășura
re a competiției noastre na
ționale — „Daciada de vară", 
„Daciada de iarnă“ și« „Serile 
Daciadei". producții de 10—20 
de minute, care răspund inte
gral scopului propus acela de 
a realiza o cit mai eficientă 
propagandă în slujba activită
ții sportive de masă și chiar 
de performantă. Pentru că 
„Daciada" consti tuie — cum au 
dovedit-o și faptele — un 
punct de plecare spre perfor
manță, 
vă.

Este 
acestor 
Adrian 
gen Popită ; 
ria Negoiță, Cornelia Donescu, 
Florin Gămulea si Cristea Pe- 
troșeneanu ; operatori — Gh. 
Petre, N. Oprișan, G. Corpa- 
cescu și M. Bolboceanu) de a 
fi surprins in filmele mențio
nate tot ce poate sugera mai 
bine competiția sportivă na
țională „Daciada" vizavi de 
dorința fiecăruia dintre noi de 
a face mișcare In timpul liber

către măiestrie sporti-

meritul realizatorilor 
producții (director — 

Caracas ; regizor — Eu- 
consultanți —Ma-

ENTUZIASTE ÎNTRECERI
(Urmare din pag I)

COPIII DE AZI, PERFORMERII 
DE MÎINE

De la aceasta idee au plecat 
inițiatorii „Ciupei municipiului 
Brașov“ la scrimă (proba de 
sabie), în speță, ing. Mihai Ti- 
cușan, antrenor coordonator la 
clubul sportiv Tractorul. La în
trecerea încheiată duminică au 
luat parte mini-sabreiri de la 
Progresul București și Steaua., 
U.C.B. și Clubul sportiv școlar 
Slobozia și de la cele două u- 
nități de performanță locale, 
Tractorul și Centrul de tineret 
Brașov. O întrecere ciș tigaia de 
reprezentanții clubului Progre
sul București (antrenor, prof. 
Hariton Bădescu), după o dispu
tă strînsă (5—4). în finală, cu 
cei de la U.C.B. (prof. Gh. 
Bîrdan).

Urmează, în săptămânile care 
au mai rămas pînă la finele 
trimestrului I, alte acțiuni si
milare la Slobozia, București și 
Constanța, cu participarea ele
vilor scrimeri.

957, 901, 910 și 932 p.d. La fete, s-a impus 
pină acum Doina Țăgean, autoarea a 415, 
412 și 445 p.d. In schimb, alți doi debutanți 
în reprezentativa de seniori, Marian Andrei 
și Emii Gerghely, au înregistrat, pe aceeași 
arenă, o surprinzătoare cădere : de la 905 
în meciul cu R.D.G., la 880 sîmbătă la „Tro
feul Carpați" șl, respectiv, de Ia 957 și 945 
la 8S5 p.d. Ultimul a regresat cu 92 p.d., 
câfră care reprezintă un excelent rezultat 
la o manșă de 25 bile la „izolate*. • LAU
REAT prima oară acum un deceniu la 
„Trofeul Carpați*, băimăreanul Iuliu Bice 
s-a dovedit cel mai productiv pînă în pre
zent, oontinuînd să se mențină printre per
formerii prestigioasei competiții. Duminică, 
el a ocupat locul secund atît la individual, 
cît și la proba mixtă, împreună cu Elena 
Andreescu. $ RECORD DE... OPERATIVI
TATE. Corpul de oficiali, condus de arbi
trul internațional Ferdinand Popescu, a do
vedit o mare competență, iar secretariatul 
de concurs, dirijat de veteranul Romică 
Popescu, a funcționat cu multă operativi
tate In predarea rezultatelor. (Tr. I.)

TEN’S DE MASA. TENSIUNE mare la 
meciul dintre Progresul IIRUC București 
și C.S.Ș. Tehnoutilaj Od. Secuiesc, decisiv 
pentru desemnarea echipei care va participa 
la barajul pentru promovarea în grupa de 
elită. La 8—8 și 1—1 la seturi în ultimul joc, 
cel dintre Cicciu și Nagy, emoțiile tindeau 
spre cota maximă, atinsă atunci cînd sco
rul a ajuns în setul final la 19—19. Un atac 
reușit de Cioclu, urmat de un... tuș și Pro
gresul a obținut victoria. „Numai antrenor 
să nu fii !« — exclama Ilie Stan, conducă
torul tehnic al bucureștenilor, plîngînd de 
bucurie ca un copil care a obținut „jucă
ria" mult rîvnită. Pentru întregirea aces
teia, cei din „dr. Stalcovkd* mai au în 
cale... barajul ! © O AFIRMAȚIE îndreptă
țită referitoare la nivelul majorității jocu
rilor din sala Progresul, aparținmd arbitru
lui Ionel Constantin : „Sînt în tribune spec
tatori pe care-i întîlnesc cu regularitate Ia 
tenis de masă, urmărind cu pasiune fiecare 
meci. Bine ar fi dacă și unii sportivi ar 
împrumuta de la aceștia ceva din pasiunea 
care-i caracterizează*. Intr-adevăr, prea 
mulți dintre sportivi au ajuns să facă doar 
act de prezență © BINE ar fi dacă mem
brii Biroului federal și-ar lua rolul în se
rios și ar fi prezenți mai des în săli, la 
competiții și antrenamente. S-ar afla atunci 
mal în miezul lucrurilor, iar discuțiile și 
masurile ?wa și consistența necesară. ' -/T- ■

(și mai ales în aer liber!) fo- 
losind spațiile din jurul 
blocurilor de locuit, amenajă
rile din cartiere, bazele sporti
ve din școli și întreprinderi, 
parcurile și pădurile din veci
nătatea unor localități etc.

Același colectiv intenționează 
să continue acest veritabil se
rial de filme dedicate „Dacia- 
dei“. preconizînd pentru anul 
1986, printre altele, două pro
ducții care promit să se bucu
re de aceeași caldă audiență 
a spectatorilor: prima va in
corpora toate inițiativele lega
te de învățarea înotului, sport 
utilitar de o mare importanță 
socială și care se adresează 
tuturor cetățenilor, iar a doua 
va căuta să demonstreze nece
sitatea și posibilitatea organi
zării educației fizice și sportu
lui în cartierele de locuit, ple
când de la o realitate existen
tă și anume rodnica activitate 
a unor asociații sportive din 
marile colectivități ale Bucu- 
reștiului (Balta Albă. Drumul 
Taberei. Beroeni etc.) sau din 
alte orașe ale țării (Craiova. 
Timișoara. Cluj-Napoca. Iași 
Oradea. Constanța S.a.).

Fdicitindu-i pe pasionații 
producători de filme sportive 
pentru reușitele lor de pînă 
acum, le dorim altele. în 'con
tinuare !
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24 DE ORE LA C S. M. !
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competitivi la cel mai înalt ni
vel. Ei țintesc obținerea unor 
locuri pe podium in marile în
treceri internaționale". Și ur
mează exemplificările : Noemi 
Lung — 4:45,0 pe 400 m mixt, 
medalie la „mondiale* ; Marici- 
ca Culică — 2:14,0 la 200 m 
fluture, medalie la „mondiale*; 
Robert Pinter — 2:00,0 la 200 
m fluture și 3:54,0 la 400 m li
ber, medalie la C.M. Obiecti
ve de medalii au, de aseme
nea, Andreea Szigyarto, Simo
na Spaia (la „europenele* de ju
niori), Corina Dumitru (la 
„Turneul Prietenia*). • In ca
mera sa, fiecare sportiv are 
afișate, pe un panou, obiecti
vele de performanță pentru a-

nul viitor, 
în fiecare 
ce-1 ma: ' 
perforn 
dul cum 
desăvîrșire 
îmbunătăț. 
pilor (în c 
tei exigen 
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FRUNTAȘA INEDITA IN C
„TROFEULUI SPORTUL" LA
După 

„A" ' de 
mentul 
astfel :

primul tur al 
baschet feminin, 

competiției se

Diviziei 
clasa- 

prezintă

lina Ma 
mulînd 
va juca in 
ria Roșia 
rești — p*

1. „U“ Cj-Nap. 10 9 1 793:614 19 a jucat în
2. Voința Buc. 10 8 2 795:660 18 trenorul 1
3. Olimpia Buc. 10 8 2 699:590 18 mistui).
4. Progresul Buc. 10 7 3 689:707 17 9 Rezult
5. „Poli" Buc. 10 7 3 652:611 17 tineret. M
6. Mobila S. M. 10 5 5 709:751 15 București
7. Chim. Rm. V. 10 3 7 635:677 13 96—67 (56-
8. „Poli" Timiș. 10 3 7 622:696 13 rești — C
9. Comerț. Tg. M. 10 3 7 667:719 13 (26—31), L

10. Crișul Oradea 10 1 9 679:787 11 Automecaa
11. Rapid Buc. 10 1 9 619:747 11 (41—40), C 

tica Bu(
Următorul turneu (primul din IMUAS B

cadrul returului) va avea loc, Tîrgoviște
la Cluj-Napoca, 
decembrie.

între 14 și 17 Inox Tîr;
București
CSȘ Braș<

® Fruntașă inedită în clasa- Vîlcea 92-
mentul „Trofeului SPORTUL" — Carp
pentru eficacitate : Monica Aș- 
teleanu (Mobila CSȘ Satu Mare), 
autoare a 211 p. O urmează ;
2. Magdalena Jerebie („U*) 208 p,
3. Emilia Alixandru (Progresul) 
203 p, 4. Gabriela Petre (Chi
mistul) 185 p, 5—6'. Marcela Bo- 
dea (Politehnica Timișoara) și 
Edith Mathe (Comerțul) 184 p, 
7—8. Mariana Andreescu (Olim
pia) șl Rodica Jugănaru (Voința) 
166 p, 9—10. Ștefania Borș (Voin
ța) ?î 
152 p.

Hona Chvatal (Cri șui)

• La
au fost _ _
nice : ndiko Manasses („U"), Mă-

turneul de la Tg. Mureș 
penalizate cu greșeli teh-

(44— 28), 
Mureș — 
82—90 (45- 
structorul 
iova — A 
102^36 (51 
cău — Ui 
torul Clu: 
Voința Bi 
nirea laș: 
Iul CSȘ f 
Craiova 5!
— Roboti 

Corespo
Ștefap, *’ 
Ghîșa, C. 
rin, E. 1 
AlbU, G.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONO
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 27 
NOIEMBRIE : EXTRAGEREA I :
42 8 36 2 27 3; EXTRAGEREA
a II-a : 7 29 17 18 22 43. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 860 761

. LEI.

numerar 
3.086 lei : 
cat. 5 : 
310,50 a 
200 lei ;

FAZA

CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 17 NO
IEMBRIE : FAZA I : cat. 1 : 3 
variante 25% a 42.176 lei ; cat. 2: 
2 variante 100% a 29.771 lei din 
care la alegere o excursie de 2 
locuri în U.R.S.S. și diferența în 
numerar și 9 variante 25% a 7.443 
lei ; cat. 3 : 5 variante 100% a 
12.344 lei din care la alegere o 
excursie de 1 loc și diferența în

4 
c 
s 

antă 100%
alegere o 
U.R.S.S. ! 
șl 8 varia 
C : 10,50 
a 1.458 lei

• ASTJ 
pentru i 
tragerea 
mîine vi 
Jucați di: 
lese !
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0 „REMIZA"
SLATINA, 27 (prin telefon). 

Caracterizind această restanță, 
se poate spune despre ea că a 
prilejuit un med fierbinte în 
duda tâmpului friguros și a 
faptului că în noaptea dinain
tea partidei și în dimineața jo
cului a plouat tot timpul, ploaie 
amestecată cu zăpadă. Princi
pala urmare a fost transforma
rea dmpului de joc intr-o pîn- 
ză de apă. adevărată „orezărie", 
după cum spunea, plastic, un 
suporter de lingă nod.

Din capul locului s-a văzut 
că terenul va avea un rol im
portant în acest joc, cerînd. 
Pe de o parte, combatanților 
eforturi deosebite, iar pe de 
alta, intervenind direct în tra
iectoria balonului.

Din această cauză risipa de 
energie — pentru care toți ju
cătorii merită felicitări — nu 
a avut corespondent în calita
tea jocului, solidtîndu-î multă 
atenție și arbitrului A. Gheor- 
ghe, care a apredat just toate 
iregularitățile. Pe acest teren 
foarte greu, cel mai bine s-a 
simțit Irimescu, jucător de for
ță, care chiar în min. 4 expe
diază o lovitură liberă de la 
22 m, mingea fiind reținută cu 
dificultate de Anghel. Două mi
nute mai tirziu, același Irimes
cu, aflat în fața careului mac, 
șutează din întoarcere, prin 
surprindere, insă cu puțin pe 
lingă poartă. F.C. Olt răspun
de prin Leța (min. 9), care șu
tează puternic, din apropiere, 
dar Lung, printr-un reflex, tri
mite în corner. în min. 22, no
tăm deschiderea scorului : la 
un atac pe partea stingă inițiat 
de Turcu, Pena este faultai de 
Ștefănescu in suprafața de pe
deapsă, arbitrul indică penalty, 
dar Ștefănescu și Negrilă au o 
comportare nesportivă față de 
conducătorul jocului, în apropie
rea punctului de la 11 m, se 
formează un adevărat „meleu", 
Intervin și cei doi tușieri, ce 
restabilește ordinea și EFTI
MIE transformă penaltyul: 1—0. 
Pînă în finalul reprizei mai no-

ECHITABILAȚIGĂRILE!d
care fumează, chiar țigară 
după țigară, In incinta pati
noarului. dind dovadă de lip
să de respect pentru specta
torii nefumători (printre care 
și foarte mulți copii), dar, mai 
ales, față de sportivii care se 
înfruntă pe terenul de gheață. 
Și asta in pofida anunțurilor 
care interzic fumatul, scrise 
cu litere uriașe. Probabil însă 
că și la respectiva dimensiune 
ele devin .. invizibile, tocmai 
datorită veritabilului smog 
care plutește în patinoar. Lă- 

sînd la o parte fap
tul că acești specta
tori iresponsabili nu 
respectă insuși regu
lamentul tnternațio- 
jocului de hochei 

pe gheață, care, chiar tn 
prima regulă, specifică: In 
incinta patinoarelor aco
perite fumatul este interzis, 
atît lingă suprafața de joc, 
cît și în tribune", ei contri
buie direct la scăderea randa
mentului echipelor, la micșo
rarea calității partidelor, știut 
fiind că fumul provenit din 
arderea tutunului are o mare 
concentrație de substanțe to
xice, cu efecte extrem de no
cive asupra sănătății sportivi
lor, hocheiul fiind o discipli
nă care reclamă un mare con
sum de energie și, implicit, 
de oxigen. După cite știm In 
sălile de 
handbal 
mează. De 
la hochei 
Așteptăm 
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viitoarele Jocuri Olimpice, pe 
distanțe de liber : 200, 400 și 
800 m. Se apreciază că ea poa
te avea șanse la locuri frunta
șe chiar la viitoarele Campio
nate mondiale, de la Madrid. 
• Firește că activitatea sec
ției de înot C.S.M.Ș. nu se li
mitează doar la marii perfor
meri. Grija pentru asigurarea 
schimbului de mîine, pentru 
creșterea viitorilor campioni îi 
determină pe cei 16 tehnicieni 
ai clubului să lucreze cu alțl 
peste 250 de tineri sportivi, 
dotați cu calități certe, care 
sînt pregătiți pentru a fi lan
sați în cît mai scurt timp în 
circuitul național. Iar în pro
cesul de selecție și inițiere se 
află în permanență aproxima
tiv 500 de copii. Structurarea 
riguroasă a întregii activități, 
colaborarea rodnică cu familiile 
sportivilor, cu școlile din mu
nicipiu, sprijinul permanent al 
Inspectoratului școlar județean 
(inspector general adjunct — 
Ion Dîrjan, vicepreședinte al 
F.R. Natație), competența șl 
entuziasmul tehnicienilor im
plicați nemijlocit în procesul 
de instruire și educare a spor
tivilor sînt tot atîtea premise 
care concură la obținerea unor 
rezultate cu adevărat specta
culoase. O cifră subliniază în 
mod elocvent curba ascendentă 
pe care s-a înscris în ultimii 
ani înotul • - — 
maeștri ai 
avea pînă 
Ia C.S.M. 
maeștri ai . _____ ____
în ultimă instanță, spune foar
te mult mai ales despre pers
pectivele pe care le are aceas
tă ramură de sport în orașul 
maramureșan. I

băimărean : de Ia 5 
sportului pe care îi 
anul trecut, în 1985 

s-a ajuns la 14 
sportului. Ceea ce,
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GREU, DAR PE
BUZĂU, 27 (prin telefon).

Ambianță de zile mari în po
fida ploii. Un stadion arhiplin, 
mult înainte de începerea jo
cului. Miză mare, de orgoliu. Jo
cul a început cu superioritatea 
insistentă a Stelei, care a Îm
pins jocul spre poarta lui Lazăr 
ca urmare a forței superioare 
a „grămezii" sale. In cadrul a- 
cestui joc, mereu spre poarta 
buzoiană, Steaua a scos cele 
mai multe baloane, dar a pă
cătuit prin mingi» de „urmări
re" ca la rugby, cele mai mul
te fiind culese fără prea mul
tă dificultate de portarul La
zăr, un veritabil fundaș cu 15 
pe spate. În tot cursul acestei 
reprize, Gloria, dezavantajată 
de dificultățile terenului, a ce
dat plusului de forță al bucu- 
reștenilor, care aveau să rateze 
în min. 14 (minge lobată de 
Lăcătuș, in fața porții goale) 
și mai ales în min. 26 (același 
Lăcătuș, tangențial pe lingă 
poartă din centrarea lui Iovan) 
și în min. 40 (Pițuncă, la 3 m 
de poartă, șut în Lazăr care 
acordă corner).

După desfășurarea primelor 
45 de minute, argumentele Ste
lei erau net superioare. Dar 
iată că, imediat după pauză, 
Gloria incepe să lege jocul, 
mijlocașii renunțlnd să lanse
ze vîrfurile, oricum izolate, și 
să combine pe spații mid, îin 
pofida terenului greu. La ca
pătul acestei perioade de do
minare, Gloria ratează două 
ocazii imense, în min. 63, cînd 
Șumulanschi șutează pe Ungă 
poarta goală, pentru ca numai 
peste trei minute» Julis să reia 
alături, cu latul, din poziție 
bună, în urma centrării lui Co
mănescu. O dată cu ratarea a- 
cestor ocazii, Steaua trece din 
nou la conducerea jocului, Pi- 
țurcă pierde un gol antologic; 
în min. 71 demarează pe par
tea' dreaptă, trece și de por
tar, șutează spre poarta goală, 
golul este inevitabil, dar min
gea, care se rostogolește cu 
viteză, se oprește — uluitor — 
în fața liniei de poartă, de 
unde este degajată de Comă
nescu. După această ocazie,

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI*
După disputarea restanțelor de _a. .. .. * în „dasa-

este urmă-
Ieri, situația „la zi* 
mântui adevărului* 
toarea

1. STEAUA +M
2. Sportul stud. + 8
3. Univ. Craiova + 5
4. Gloria + 2
5. Corvinul 4-1
6. Dinamo + 1
7. „U" Cluj-Napoca 4- 1
8. Chimia 8
9. Petrolul •

10. F. C. Argeș (
11. S. C. Bacău — 2
12. F. C. Olt — 2
13. *Poli“ Timișoara — 8
14. A.S.A. — 3
15. Rapid — 3
16. Victoria — 4
17. F.C.M. Brașov — 4
18. F. C. Bihor — (

<4-1-0 
(+u> 
< •) 
(+ 1> 
<- D 
<- S) 
(- 2) 
<- o 
( B> 
(- •> 
(- ») 
(-41) 
(-M)

ODIHNĂ, EXCURSII, CURĂ BALNEARĂ
PRIN OFICIILE JUDEJENE DE TURISM

Agențiile și filialele oficiilor județene de turism și ale Între
prinderii de tu ritm, hoteluri și restaurante București oferă în 
această perioadă locuri pentru concedii, minivacanțe, odihnă, 
cură balneară șt organizează excursii In toate stațiunile bal- 
neocllmatice»

Durata perioadei de ședere șl data plecării In stațiuni poate 
fi stabilită de solicitanțl.

Se acordă reducere de 20—40% la tarifele de cazare și masă 
și 25% la transportul pe CJF.R.

Stațiunile oferă condiții excelente de cazare șl masă și or
ganizează atractive manifestări cultural-artistice șl de agrement.

Traiamentul balnear este asigurat de personal medical eu 
înaltă calificare.

Inform-iț<l la toate oficiile județene de turism șl agențiile 
I.T.H R. București.

DEPLIN MERITAT

F. C. OLT ț (1)
UNIV. CRAIOVA 1 (0)

Stadion „1 Mal" ; teren foarte 
greu ; timp ploios, friguros ; 
spectatori — circa 10.000 Șuturi : 
8—11 (pe poartă : 4—5). Cornere : 
10—4. Au marcat : EFTIMIE (min. 
22 — din 11 m), respectiv CÎRȚU 
(min. 85).

GLORIA 
STEAUA

o
i (0)

F. C. OLT : Anghel — Lauren
țiu, M. ZAMFIR, Mihali, MINEA 
— M. Popescu, Donose, EFTIMIE 
(min. 81 A. Georgescu), Leța — 
Pena, TURCU.

Stadion Gloria ; teren foarte 
greu ; timp închis, ploaie ; spec
tatori — circa 25.000. Șuturi : 
3—9 (pe poartă : 1—4). Cornere : 
1—5. A marcat : PIȚURCA (min. 
77).

GLORIA : Lazăr — Comănescu, 
Tică, Mircea, Tulpan — NĂSTA- 
SE, ȘUMULANSCHI, BALAUR — 
Cramer, Julis, Marcu (min. 72 
Profir).

STEAUA : Ducadam — IOVAN, 
Bumbescu (min. 60 Weisenba- 
cher), BELODEDICI. Bărbulescu 
— Balint, STOICA, BUlUNI, MA- 
JARU (min. 88 Bălan) — Lăcă
tuș, PIȚURCA.

A arbitrat cu greșeli M. Neșu 
(Oradea) ; la linie : D. Buciu- 
man (Timișoara) și M. Axente 
(Arad).

Cartonașe galbene : BALINT, 
BALAUR.

La

UNIV. CRAIOVA : LUNG — 
Negrilă, Ștefănescu, TILIHOI, Un- 
gureanu — Săndoi, Mănăilă (min. 
« A. Popescu), IRIMESCU, CA- 
ȚOI — Geolgău (min. 65 Cîrțu), 
Bleu.

A.A arbitrat bine A. Gheor
ghe (P. Neamț) ; la linie : M. 
Nlcolau (Bacău) șl V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene î LEȚA, 
UNGUREANU, A. POPESCU.

La speranțe : 2—1 (0—1).

speranțe : 0—0.

părea să echilibreze situa- 
de gol și să conducă me- 
spre un rezultat de ega-

care 
(iile 
ciul 
litate, același PIȚURCA găseș
te resursele necesare spre un 
nou sprint, și, profitînd 
greșeala 
centrali 
șutează 
marcind 
77).

Steaua 
meritată, 
mult mai 
ză și pentru că a găsit resur
sele necesare reluării jocului în 
forță, după cele 20 de 
de după pauză care au 
nut buzoienilor. A fost 
aspru, de mare luptă, 
teren foarte greu în care am
bele echipe s-au angajat total 
și, ceea ce este de lăudat, cu 
unele excepții (Lăcătuș, Tică) 
de reală sportivitate.

loan CHIRILA

tie 
colectivă a fundașilor 
și chiar a portarului, 
dintr-un unghi închis, 
golul victoriei (min.

a obținut o victorie 
pentru că a punctat 
mult în prima repri-

minute 
aparți- 
un Joc 
pe un

tăm două șuturi ale lui Lau
rențiu.

Aceeași caracteristică — joc 
de mare angajament fizic — o 
va avea meciul și după pauză. 
F.C. Olt are inițiativa în pri
mul sfert de oră, cînd execută 
nu mai puțin de patru camere 
consecutiv, la unul dintre ele 
(min. 49), Ștefănescu fiind la 
un pas de autogol, mingea tre
când milimetric pe lingă stilpul 
din dreapta lui Lung. In re
plică, două minute mai târziu, 
Bîcu mai are un pas pînă la 
egalare, dar se dezechilibrează 
și Anghel reține mingea. Fina
lul partidei aparține craioveni- 
lor care 
orice 
min. 
Cîrțu 
reul 
însă în min. 85, după un 
ner mic1 
spre Bîcu, care prelungește Iui 
CÎRȚU și mingea șutată de a- 
cesta se strecoară pe sub Anghel 
în plasă : 1—1. Un minut mai 
tirziu, Cîrțu execută o lovitură 
liberă de la 17 m, mingea tre
când razant cu transversala.

forțează remiza cu 
preț. Ea putea venă în 
71, dar A. Popescu și 
se încurcă reciproc în ca- 
mic. Ea se va produce

„cor- 
executat de Irîmescu

Mircea TUDORAN

ROMANIA-BULGARIA 3-2 (0-1), LA JUNIORI
ARAD, 27 (prin telefon). Cu 

două săptămind în urmă, la 
Goma Oreahevița, juniorii bul
gari, gazde fiind, desigur, au 
primit replica echipei noastre, 
au câștigat primul med (2—0) 
și i-aiu terminat la egalitate pe 
al doilea (2—2). Acum, aid la 
Arad, a fost programată parti
da... retur, de asemenea cu ca
racter amical. Iar stadionul 
U.TJL a găzduit (pe o vreme 
închisă și în prezența a drea 
2 000 de spectatori) un med dis
putat cu toată ardoarea, tinerii 
noștri jucători dorindu-și foar
te mult revanșa după insucce
sul lor din Bulgaria, H au ji 
avut un start lansat, atacând cu 
vigoare poarta lui Petkov, dar 
Nuță (min. 3 și 4 — bară) și 
Gică Popescu (min. 14 și 16) an 
irosit ocazii dt roata carului ! 
Și, așa cum se întâmplă adese
ori în fotbal, cea care au des
chis scorul nu au fost cei care 
meritau (adică jucătorii noștri), 
d oaspeții. La prima loc ac
țiune ofensivă ei au reușit să 
înscrie, în min. 18, prin VU- 
ȚOV, care a șutat puternic din 
interiorul careului, făcind inu
tilă intervenția lui Hristea. 
Pînă la pauză, alte imense o- 
cazii ratate de jucătorii noștri,

prin Oloșutean (min. 25) și Du- 
mitrașcu (min. 39).

Repriza secundă a fost abor
dată de echipa noastră cu fer
ma hotărîre de a restabili echi
librul pe tabela de marcaj. Și 
ea a egalat destul de repede, 
în min. 49, prin fundașul DAN 
PETRESCU, care a primit o 
pasă ideală de Ia un Daniel 
Sava, foarte muncitor și inspi
rat. Din acest moment, juniorii 
bulgari au devenit extrem de 
irascibilă, deși nu aveau abso
lut nici un motiv. în min. 56, 
Kostadinov. cel care a dat to
rni irascitriilâtății, a fost scos de 
pe teren, în locul lui intrând I. 
Andonov. Echipa noastră și-a 
văzut însă în continuare de joc 
și, in min. 62, a reușit să ia 
conducerea : Cr. Sava a scăpat 
spre gol, portarul oaspeților a 
respins cu miinile la 18 m și 
D. SAVA a executat impecabil 
lovitura liberă, trimițînd peste 
„zid", ia vinclu : 2—1. Gol mult 
aplaudat, gol care dă și mai 
mare încredere echipei noastre, 
ea realizînd și alte faze spec- 
tacuioase. In min. 70 va fi fin
elui iul Gică Popescu să scape 
singur spre poartă și să fie fa
ultat grosolan (de altfel a Și 
părăsit terenul, accidentat), iar

NUȚĂ să transforme cu sigu
ranță lovitura de pedeapsă. O 
mare ocazie va rata și arădea
nul Labu (min. 76) și în loc de 
4—1, cu 10 minute înainte de 
final va fi 3—2, oaspeții reu
șind să reducă scorul prin VÎL- 
KOV, Ia o' învălmășeală în ca
reul Iui Hristea. Echipa noas
tră câștigă astfel cu 3—2. deși 
raportul șuturilor (20—8), al 
camerelor (11—4) și al ocazii
lor (7—2) ii este net favorabil. 
Partida a fost arbitrată corect 
de N.. Dinescu (Rm. Vîlcea) ; 
la linie : I. Bătrîna și N. Vitan 
(ambii din Arad).

ROMANIA : Hristea — BEJE- 
NARU, Răducanu. STROIA, Po
jar (min. 20 D. PETRESCU) — 
Oloșutean. D. SAVA, GICĂ 
POPESCU (m«n. 75 Labu), Du- 
mitrașcu — Nuță, Cr. Sava 
(min. 64 Costăchescu ; mân. 87 
Jercălău).

BULGARIA : Petkov — KI
RILOV, STOIANOV, K. Ando- 
nov, Vuțov — Voinov (mân. 85 
Țvetanov), Dimov, VÎLKOV — 
Kostadinov (min. 56 I. Ando
nov), Nimcev, Pavlov.

Laurențiu DUMITRESCU

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA...
DIVIZIA „A"

Corvinul Hunedoara — Petrolul -Ploiești : R. Pe
trescu (Brașov) — V. Onu (Predeal) șl I. Tărcan 
(Tg. Mureș).

S.C. Bacău — Steaua : L Crăciunescu — A. Mițaru 
(ambu din Rm. Vîlcea) și L Coț (Ploiești).

Rapid — Chimia Rm. Vîlcea : FL Popescu — A. 
Morolanu (ambii din Ploiești) și V. Antohi (Iași).

„u" Cluj-Napoca — F.C. Olt : J. Grama — M. 
Stoenescu (ambii din București) și C. Gheorghe 
(Suceava).

Gloria Buzău — Dinamo : Gr. Maca vei (Deva) — 
E. Sera cin (Timișoara) și I. Vel ea (Craiova).

Politehnica Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș : Șt. 
Ro tăi eseu — M. Stănescu și V. Maxim (toți din Iași).

Universitatea Craiova — F.C. Bihor : Al. Mustă- 
țea — M. Ionescu (ambii din Pitești) șl Gh. Con
stantin (Rm. VÎJcea).

Sportul studențesc — F.C. 
dea) — N. Bițln (Salonta) 
șoara).

F.CJd. Brașov — Victoria 
L Caraman (ambii din Oradea) și I. Ghergheli 
(Baia Mare).

— V.

DIVIZIA

Argeș : O. Ștreng (Ora- 
șl D. Buduman (Tlml-

București : M. Neșu —

„B"
SERIA I : Prahova C.S.U. Ploiești — Dunărea Că

lărași : A. Cuzmanovici (Reșița), Minerul Vatra 
Dornei — F.C.M. Delta Tulcea : M. Salomir (Cluj-

Napoca), FX. Ceahlăul P. Neamț — F.C. Constanța: 
S. Nec^uleacu (Tlrgovlște), Aripile Bacău — Dună
rea CJS.U. Galați : A. Grama (Bistrița), Olimpia Rm. 
Sărat — CJJi. Pașcani : A. Porumboiu (Vaslui), 
C.S. Botoșani — Chimia Fălticeni : P. Balaș (Bucu
rești), Politehnica Iași — C.S.M. Suceava : M. NI- 
culescu (București), F.C. Progresul Brăila — Me
talul Plopenl : M. Constantinescu (București), Oțe
lul Galați — Steaua Mizil: D. Ciolan (Pitești).

SERIA A n-a : Automatica București — Flacăra 
Autoniccanica Morenl: M. Axente (Arad), IMASA 
Sf. Gheorghe — Șoimii I.P.A. Sibiu : I. Roșu (Tg. 
Neamț), Gaz metan Mediaș — I.C.I.M. Brașov : M. 
Feciorescu (Bacău), Sportul muncitoresc Slatina — 
I.C^.LM. București : T. Cruceanu (Tecuci), Elec- 
troputere Craiova — Carpați Mlrșa : T. Cheia 
(Giurgiu). Muscelul dmpulung — Mecanică fină 
Steaua : Al. Comănescu (Bacău), Chimica Tîrnă- 
veni — C.S. Tîrgoviște : V. Curt (Medgidia), Pro
gresul Vulcan București — Avlntul Reghin : C. 
Drulă (Tg. Jiu), Tractorul Brașov — A.S. Drobeta 
Tr. Severin : Cr. Teodorescu (Buzău).

SERIA A m-a : Jiul Petroșani — Olimpia Satu 
Mare : R. Matei (București), C.I.L. Sighet — Uni
rea Alba Iulia : L. Pantea (București), C.S.M. Re
șița — C.FJI. Timișoara : M. Ionescu (Tîrgoviște), 
Mureșul Deva — Armătura Zalău : M. Popescu 
(Craiova), Strungul Arad — Aurul Brad : D. Pe
trescu (București), Minerul Cavnic — Mecanica 
Orăștle : I. Vereș (Sf. Gheorghe), F.C. Maramureș 
Baia Mare — Minerul Lupeni : G. Ionescu (Bucu
rești), Metalul Bocșa — C.S. U.T. Arad : V. An- 
gheloiu (București), Gloria Bistrița — înfrățirea 
Oradea : V. Alexandru (București).



MARATONUL CANDIDATURILOR

PUNCT FINAL IN „CUPA MONDIALA" LA ȘAH
0 Echipa României, în jumătatea superioară a clasa
mentului 0 Dispută dîrză ți in ultima rundă 0 Pe pri

ma treaptă a podiumului, șahiștii sovietici
Ieri la prînz, în sala mare a 

Cazinoului din L.ucerna (Elve
ția), ultimele ceasuri de control 
care „supravegheau* întilnirile 
rundei finale a „Cupei Mondia
le* la șah au fost oprite. Pe ta
bela de concurs s-au făcut și 
cele din urmă modificări, care au 
dat ordinea definitivă a clasa
mentului acestei prime ediții a 
întrecerii elitei șahului. La ca
pătul unei dispute deosebit de 
dîrze, pigmentată cu multe mo
mente de surpriză, reprezentati
va României a obținut un re
zultat remarcabil, clasindu-se ta

jumătatea superioară, pe locurile 
4—S, la egalitate (28,5) cu echipa 
Franței, ciștlgătoare tn ultima 
rundă ta fața formației R. P. 
Chineze. Șl cum meciul dintre 
jucătorii noștri și cei francezi s-a 
încheiat șl el egal, tn runda a 
8-a, aceștia Ișl împart cele două 
locuri In clasament.

In ultima rundă, a 9-a, echipa 
României a înttmplnat o puter
nică rezistență din partea forma
ției Argentinei, aflată in marca
tă revenire. întîlnlrea s-a înche
iat la egalitate (3—3), cu remize 
la toate mesele, obținute Insă

Vreni Schneider, prima învingătoare a sezonului, in „uriașul" 
de la Sestriere, a abfinilt victoria în ziua cînd a împlinit 21 de ani!

Telefoto : A. P. AGERPRES

după o luptă îndirjită. Au jucat 
Șubă — Quinteros, Garcia Paler
mo — Gheorghiu, Bărbulescu — 
Campora, Barbero — Ghindă, 
Stoica — Gomcz șl Soppe — 
GrUnberg.

în meciul Franța — R. P. Chi
neză, după prima reluare, france
zii erau conduși la un punct 
distanță (1—2), dar în cele trei 
întrerupte ei n-au mal cedat de
clt o jumătate de punct (victo
rii decisive ale Iul Spasski șl 
Ilalk), cîștigînd pînă la urmă cu 
3,5—2,5. Echipa U.R.S.S., care-șl 
asigurase, practic, primul loo In 
turneu, n-a mal forțat ta fața 
formației R.F.G., lmpunîndu-se 
tot cu 3,5—2,5, Iar Ungaria, a 
doua clasată, a Învins Selecțio
nata Africii cu 5—1. Șl o sur
priză de proporții: ta medul 
Anglia — Elveția, victoria a fost 
obținută de gazdele competiției 
CU 4—2 !

Așadar, „Cupa Mondială* revi
ne marilor favorițl, șahiștii Uniu
nii Sovietice, pe următoarele 
două locuri ale podiumului cla- 
stndu-se echipele Ungariei șl An
gliei. Reprezentativa României 
(antrenor Em. Relcher), situată 
tn Imediata apropiere a laurea- 
ților, ișl asigură calificarea di
rectă pentru viitoarea ediție. în 
echipa noastră rezultate bune au 
obținut M. Șubă 5,5 p din 9, V. 
Stoica 5 (8), M. Ghindă 5 (9), 
D. Bărbulescu 3,5 (6). Efortul În
tregii formații a condus spre 
realizarea acestei performanțe 
deosebite, care reprezintă o con
firmare a rezultatului Înscris a- 
cum un an la Olimpiada de șah, 
unde echipa română a terminat 
pe locul 5.

CLASAMENT FINAL
1. U.R.S.S. 37,5 p, 2. Ungaria 

34,5 p, 3. Anglia 30,5 p, 4—5. 
ROMANIA șl Franța — 28,5 p, 
fi. Elveția 27,5 p, 7. R. P. Chi
neză 27 p, 8. Argentina 25,5 p, 
9. B.F.G. 23,5 p, 10. Sel. Africii 
7 p.

S-au Împlinit, in această 
sâptămtnă, 1*3 de ani de cînd 
Pierre de Coubertin anunța 
lumii Înființarea olimpiadelor 
moderne. In seara zilei de 25 
noiembrie 1892, In marele am
fiteatru al Sorbonel, cuvintele 
sale au fost Intlmplnate cu 
aplauze. Acel acord unanim 
șl entuziast nu anunța. Insă, 
prin nimic, amploarea nebă- 
nultă, coordonatele șl semni
ficațiile pe care mișcarea o- 
llmplcă avea să le la, In vre
murile noastre. Există acum 
1S1 de comitete olimpice na
ționale, reunite sub semnul 
celor 1 cercuri olimpice. Ne
numărate acțiuni șl Inițiative, 
fapte șl activități aparțlntnd 
ollmpismulul fac acum parte 
Integrantă din viața Planetei. 
Ora prezentului, bunăoară, 
bate tn ritmul maratonului cu 
14 alergători — 14 orașe — ca

Comentariul saptamînii

S-A RIDICAT CORTINA
SEZONULUI DE SCHI ALPIN

Sezonul alb 1985—1986 a în
ceput în emisfera nordică ! 
tn stațiunea italiană Sestriere, 
gazdă tradițională a concursu
rilor de desch’dere a lanțului 
da competiții ale schiului al
pin, s-a desfășurat o probă fe
minină de slalom uriaș cîști- 
gată, la capătul 
manșe, de elvețianca 
Schneider, în 2:20,32, urmată 
de coechipiera ei Erika Hess, 
in 2:21,74 și Michaela Gerg 
(R.F.G.), în 2:22,08. Alte două 
constatări : 3 schioare iugosla-

celor două
Vreni

ve in primele 15 : Zajac (4), 
Kuhar (14) și Dezman (15) și 
o serie de favorite căzute spre 
mijlocul clasamentului : Zini — 
locul 16, Pelen — 20, Monika 
Hess — 24 etc. Va fi confir
mat acest debut furtunos ji în 
primele întreceri ale 
Mondiale", prevăzute 
începutul lui decembrie

„Cupei 
pentru 

?

BIATLON1STELE 
ȘI-AU ÎNCEPUT ACTIVITATEA

PE SCENA DEBUTULUI:
PATINATORII NOȘTRI ARTISTICI

In concursul internațional de 
patinaj artistic de la Berlin, Cor
nel Gheorghe (14 ani) a reușit, 
in compania unor adversari din 
11 țări, printre care și cîțlva me- 
daliațl al arenei mondiale de ju
niori, să se situeze tn partea su
perioară a clasamentului : 1. V. 
Petrenko (U.R.S.S.) — vlcecam- 
l on mondial ..... 7. _.
Gheorghe 10,2 p (a reușit trei 
sărituri triple 
mare). La fete : 
benko (U.R.S.S.) 
Marton 33,0 p (din 
rente).

La primul lor concurs interna
țional, juniorii Marian Prisăcaru 
șl Codruța Moiseanu au ocupat, 
la Banska Bistrlca, locurile 9 cu 
18,0 p șl, respectiv, 14 cu 28,8 p 
(din 18 concurențl). Au clștlgat : 
R. Kudrlanțev (U.R.S.S.) cu 3.0 
p șl Jana Petrușkova (Cehoslo
vacia) cu 4,2 p.

2,0 p... 8. C.

la programul 
1. Natașa Gor- 
2,0 p„ 17. Gretl 

19 concu-

„CUPA MONDIALĂ"

LA VOLEI (m)
TOKIO, 27 (Agerpres). tn 

ziua a patra a „Cupei mondia
le? la volei masculin, s-au în
registrat următoarele rezulta
te : S.U.A. — Argentina 3—2 ; 
U.R.S.S. — Egipt 3—0 ; Ceho
slovacia — Coreea de Sud 3—1 ; 
Brazilia — Japonia 3—1. în cla
sament conduce reprezentativa 
S.U.A., cu 8 p, urmată de cele 
ale Uniunii Sovietice și Ceho
slovaciei cu cîte 7 p. Argenti
nei și Braziliei, cu cîte 6 p etc.

• Record de spectatori In ac
tualul campionat al Spaniei : pe 
stadionul „Nou Camp* din Bar
celona, la meciul dintre C. F. 
Barcelona și Gljon au asistat 
130 000 de spectatori, anunță a- 
gențla „France Presse*. Victoria 
a revenit gazdelor cu 2—0, prin 
golurile marcate de Clos șl 
Schuster. Catalanii s-au apro
piat acum la trei puncte de li
der (Real Madrid).

Blatlonul feminin a început să 
cîștlge tot mal mult teren, in 
ciuda dificultății extreme a dis
ciplinei, care îmbină alergarea pe 
schiuri cu tragerea la țintă. E 
firesc, pentru că blatlonul fe
minin a fost Introdus de curlnd 
ca probă oficială In marile com
petiții internaționale, pină la 
rang de campionate mondiale. 
Grete Ingeborg (Norvegia) a cîș- 
tlgat proba de 5 km de la 
Austlid, într-un timp excelent : 
18:23 (0 mln. pen. !). In clasa
mentul probei, ea a fost urmată 
de colega de echipă națională 
Sanna Groenlid, tn 19:21 (3) șl de 
suedeza Eva Korpela, tn 19:58 
(2). Proba masculină de 10 km 
din același concurs a revenit 
austriacului Eder, tn 26:23 (0)

• După etapa de duminică, tn 
clasamentul golgeterilor din cam
pionatul Italiei, pe primele locuri 
se află K. ■" 
țemazlonale) șl 
tus) cu cîte 7 
următor : Diego 
poll) cu 6 g.

H. Rummenigge (In- 
Serena (Juven- 

goluri. Pe 
Maradona

locul 
(Na-

gîndesc la pre-• Belgienii se _ 
gătlrlle în vederea turneului fi- 
r al al C.M. Comitetul executiv 
al federației belgiene a hotărit 
că prima reuniune a lotului să 
albă loc la 22 Ianuarie, pe sta
dionul „Heysel*. după care, pină 
la 19 februarie, echipa Belgiei va 
susține trei meciuri amicale. In 
America de Sud sau in Portu
galia. A doua ei apă a prepa- 
ratlvelor prevede un alt joc a- 
mlcal, la 23 aprilie, cu un ad
versar încă nedesemnat. în fine, 
înainte de plecarea tn Mexic 
belgienii vor fl cantonați de la 
4 mal tn Elveția (la altitudinea, 
in localitatea Ovronnaz.

RALIURILE DE IARNĂ ÎN ACTUALITATE
Echipajul 

din Marku 
Illka Kivimakj 
duce în clasamentul general al 
Raliului Rac de la Nottingham 
(Anglia), concurs specific se
zonului hivernal. după dispu
tarea celei de-a 44-a probe 
speciale. Ei pilotează o mașină

finlandez format
Alen — pUot și 

copilot con-

toarte puternică. Lancia Mar
tini Delta. Pe locurile urmă
toare : 2. Pond-Arthur (Marea 
Britanie). pe Austin-Rover-Me
tro și 3. Toivonen-Wilson (Fin
landa, Marea Britanie). tot pe 
o Lancia Martini Delta.

Telefoto : A.P. AGERPRES

re doresc să organizeze Olim
piadele de vară șl de Iarnă 
din 1992.

Șapte dintre ele — Amster
dam, Barcelona, Belgrad, Bir
mingham, Brisbane, New Del
hi șl Paris — Ișl dispută, de 
la distanță, onoarea de a găz
dui Jocurile Olimpice de vară. 
Șl fiecare Ișl pregătește dosa
rul — cit mâl voluminos șl 
mal Informativ — pentru ca 
la 17 octombrie viitor, la 
Lausanne, cit mal mulțl din
tre cel 92 de membri al co
mitetului executiv al C.I.O. 
să voteze pentru. Dar șl cit 
mal convingător t Iar In a- 
cest context, un fapt semni
ficativ : tn ansamblul campa
niei de clștlgare a Olimpiadei, 
ișl fac, am ce In ce mat mult, 
loc șl argumente de natură... 
culturală !

Parizienii slnt conștlențl că 
numai bazele sportive șl co- 
națlonalltatea cu Pierre de 
Coubertin nu le vor fi sufi
ciente pentru a ctștlga „mara
tonul candidaturilor*. Șl fac a- 
pel la Istoria de excepție a 
orașului lor, „oraș-lumlnă* 
secole de-a rlndul. Pentru a 
reaminti lumii acest fapt de 
Istorie, altfel declt sportivă, 
el au Intenția să organizeze 
in 1988 un maraton premergă
tor celui olimpic, pe un tra

seu legind monumente de lar
gă rezonanță : Place de la 
Concorde, Arcul de Triumf, 
Avenue de Gaulle, Bois de 
Boulogne, cheiurile Senei, 
parcul Vincennes. Birming
ham, oraș industrial, pune în 
balanță arhitectura deosebit 
de modernă a viitoarelor sale 
arene, care va ului lumea mal 
mult declt a făcut-o, la vre
mea potrivită, soluția tehnică 
a acoperămtntulul de la sta
dionul olimpic din Munchen. 
Prin opoziție, Brisbane se e- 
rljează, cu prilejul campaniei 
olimpice, in promotor al miș
cării ecologiste, blzulndu-se 
pe mediul său ambiant de o 
frumusețe fără seamăn, pc a- 
pele pure — aici — ale Paci
ficului. Barcelona pedalează 
pe experiența uriașă a Spaniei 
turistice. Șl oare, nu este tu
rismul cea mal larg răspîndită 

formă de cunoaș
tere T New Delhi ar 
dori Să demonstre
ze că modernismul 
olimpic se poate

Integra pentru o vreme 
vechii culturi Indiene, Iar Bel
gradul reamintește ospitalita
tea unul Întreg popor, demon
strată șl cu prilejul Olimpia
dei de Iarnă de la Sarajevo. 
In fine, Amsterdamul oferă o 
Industrie informatică de vlrf. 
fără de care o olimpiadă mo
dernă nu are șanse reale de 
succes.

Fenomen In esență sportiv, 
competiția candidaturilor se 
desfășoară cu argumente spor
tive. Șl e normal. Dar, tn ace
eași măsură, alte argumente, 
din ce In ce mal numeroase 
șl mal convingătoare, lărgesc 
sfera demonstrației, adresîn- 
du-se spiritualității umane, 
într-o nouă dovadă că perfor
manța sportivă este un ele
ment de cultură. Lucrurile nu 
sint noi. olimpiadele antice 
cuprindeau șl Întreceri de 
poezie, muzică, oratorie, Iar 
Jocurile de la Paris, din 1900. 
au prilejuit organizarea unei 
expoziții tehnice șl artistice 
mondiale.

Istoria sportului, asemenea 
Istoriei universale, se desfă
șoară pe coordonate superi
oare, facllltlnd un progres de 
nebănuit acum un secol. In 
aula Sorbonel. șl cu un vii
tor, deocamdată, Imprevizibil.

Radu TIMOFTE

• Al 15-lea carto
naș roșu In campio
natul R.P. Germania 
a fost acordat Inter
naționalului Lothar 
Matth&eus 
Bayern 
H a fost 
de pe teren in me
dul cu Werder Bre
men (3—1 pentru 
Bayern), in urma 
unul fault comis a- 
supra austriacului 
Pezzey. Tot ta a- 
cest joc a fost acci
dentat un alt Inter
național : Rudi Vfil- 
ler. ta urma unei 
Intervenții brutale a 
Iul Augenthaler. 
vailer va fi indis
ponibil ptaă ta fe
bruarie viitor !

de la 
Mdnchen. 

eliminat

• Scoțianul McA- 
vennle (West Ham 
United) a debutat 
ou brio ta selecțio
nata țării sale, mar- 
etad al doilea gol 
ta medul de
baraj al C.M., cu Australia. Să 
notăm că ta campionatul englez. 
Ia West Ham el a Înscris 17 
goluri.

Doi jucători cunoscufl tn luptă pentru baton .' 
Dixon de la Chelsea (tn -----'
Gray (Aston

stingă) alături de 
Villa).Telefoto : A.P. — agerpres
• Aseară, ta med retur (res

tanță din „optimile* de finală ale 
Cupei cupelor): 
Belgrad — Llngby 
(ta tur 2—2).

Steaua roșie 
Copenhaga 3—1

La închiderea ediției
Meciurile tur din optimile de 

finală ale „Cupei U.E.F.A.* 
s-au încheiat aseară foarte 
tîrziu. Pînă la încheierea edi
ției ne-au sosit rezultatele :

Spartak Moscova — F. C. 
Nahtes 0—1.

Dniepr Hajduk Split 0—1.

IN „CUPA U.E.F.A."
C. KiilnHammarby

2—1.
VVaregem — Milan 1—I.
Borussia Monchengladbach — 

Real Madrid 5—1.
Internazionale — Legia Var

șovia 0—0.
Celelalte rezultate le vom pu

blica în ziarul de mîine.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
HANDBAL • Tur

neul pentru juniori 
de la Mlhalovce (Ce
hoslovacia) a fost 
cîștigat de echipa 
Dynamo Berlin, care 
a Învins, ta finală, cu 
scorul de 17—12, for
mația locală. Pentru 
locurile 5—4 
Preșov 
Hvezda 
19—15.

HOCHEI
TA • La Ljubljana, 
tn med amical : Iu
goslavia — Ungaria 
4—0 (2—0, 2—0, 0—0).

ȘAH • tn turneul 
feminin de la Sme- 
derevska Palanka. 
după 8 runde și dis
putarea unor partide 
Întrerupte, situația tn 
clasament este ur-

Tatran 
Ruda 

Bratislava

PE GHEA-

mătoarea : Erenska
(Polonia) 6 p (1), 
Cramllng (Suedia) 5 p 
(1), Maxlmovlcl (Iu
goslavia) 4.5 p, 
Nuțu șl Pollhro- 
niade 4 p, Aleksan- 
dria (U.R.S.S.) șl V8- 
roczl (Ungaria) 3,5 p 
etc.

TENIS DE MASA 
• tn al doilea meci 
amical masculin dis
putat la Lomma (Sue
dia), echipa Suediei a 
Întrecut cu 
lecțlonata 
Chineze.

In primul 
Falkenberg
cîștlgaseră cu scorul 
de 5—4. în întîlnlrea 
feminină, R. P. Chi
neză — Suedia 5—I.

TENIS • Rezultate

se-
P,

lameci, 
suedezii

din primul tur al 
„Internaționalelor* A- 
ustraîlel, 
Lapldus
6—0, 6—4,
Schapers
6—1, 6—7,
6— 3
Pherson
6—1
Cain 7—6, 6—3, 
Teacher -
7— fi, fi—2, 
15—13 ; Youl 
xander 7—6,

masculin : 
— Doyle 
I—-fi, 7—6 ;
— Popp 
8—3, 1—6,

Odizor — Mo 
7—6, 7—6,

Testerman — 
7—6 : 

Evernden
4—6, 3—fi,

iv—iv ; x vul — Ale
xander 7—6, 7—6,
6—7, 6—3 1 Leach — 
Canter 7—5, 7—6,
5—7, 3—fi, 6—4 ; fe
minin : Durle — Min
ter 6—4, 6—4 ; Garri
son — Cordwell 6—4, 
4—fi, fi—4 ; Tobln — 
Paradis 6—2, 5 -7,
fi—2 ; Provls — A- 
mlaeh 6—3, 6—1 .


