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VOINICH DIN VDANCH -
IWj Dt PATRU OUI

Pf PODIUM!

Pa podium, primii trei clasați in proba de 76 kg 
(locul I — D. Poiană — Vraricea, 
Gh. Dobre — Mehe-drnțt, locul III

Tepcs — Timiș) 
Foto: LiViU AXENTE

sub

Ultima finală din suita celor 
24 de competiții pe care Ie-a 
organizat ‘
colaborare 
care avea 
cîștigătorii 
sătesc de 
ani), a avut drept loc 
fășurare 
„Vrancea" 
șani. O gazdă car? a asigurat

al U.T.C.,
C.N.E.F.S.,

desemneze

C.C.
cu 
să-i

Concursului național 
trîntă (categ. 14-—19 

de des- 
Sala sporturilor 

din municipiul Fdc-

acestei tradiționale 
întreceri — aflată, 
acum, la a 17-a c- 
diție —. desfășu
rată sub însemnele 
„Daciadei" și
deviza Anului In
ternațional al Ti
neretului („Parti
cipare — Dezvol
tare — Pace"), un 
cadru optim și o 
ambianță cores
punzătoare pentru 
ca toți cei peste 
250 de participanți 
să-și poată valo
rifica la maximum 
pregătirea. La ca
pitolul ambianță 
să adăugăm și a- 
mănuntul. esențial 
pentru toți Ana
liștii, de a avea 
in mijlocul lor doi 
dintre cei mai re
prezentativi expo- 
nenți ai sportului 
românesc, 
plii 
medaliați 
mondiali 
peni ia 
Ghcorghe 
ceanu și 
Martinescu, 
stimulativ 
tru cei mai mulți 

de a le urma exemplul de dir- 
zenie, de muncă și de perseve
rență. De altfel, Nicolae Marti
nescu ținea să ne spună, după 
finale : „Mă bucură mult faptul 
că acest concurs sătesc dc trîntă

multi - 
campioni și 

olimpici, 
Și

(OCUl II —
— Em. Gr.
— Focșani

curo- 
lupte, 
Ber- 

Nicolae
prilej 
pen

Tiberiu STAMA

(Continuare in pap 2-3)
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Miine, In „16"-iniile Cepei României la fotbal, de la campioană la echipa județeană Victoria Ineu

PASIONANTE DIALOGURI ÎNTRE EȘALOANE
Miine, la mijloc de săp- 

tămînâ, din nou fotbal : „16“- 
imile „Cupei României", între
cere de mare popularitate și

PROGRAMUL Șl ARBITRI^wwwwwwwwwwii
-----  v-s. rs ,___ .

unor formații care, 
vează in categorii 
au acordat întreaga 
cestei competiții, ajungind, spre

•••
deși acti- 
inferioare, 
atenție a-

Minerul Băiuț — Steaua: O. Strong (Oradea):
Ceahlăul P. Neamț — Gloria Buzău: M. Stănescu (Iași); 
Victoria Ineu — F.C. Olt: I. Ghergheli (Baia Mare);
Unirea Dinamo Focșani — Chimia Rm. Vîlcea: M. Niculescu 

(București) ;
Șoimii I.P.A. Sibiu — „Poli" Timișoara: M. Stoenescu (Bucu

rești) ;
Minerul Baraolt — Rapid: R. Petrescu (Brașov);
Gloria Bistrița — F.C. Bihor: M. Salomir (Cluj-Napoca): 
Progresul Vulcan București — S.C. Bacău: I, Velea (C-raiova) 

— stadionul Progresul;
Explorări Cîmpulung — Victoria București: Șt. Rotârăscu 

(Iași):
Metalul Bocșa — F.c.M. Brașov: D. Buciuman (Timișoara); 
C.S. Tirgoviște — Dinamo: I. Crăciunescu (Rm. Vîlcea);
Jiul Petroșani — Corvinul Hunedoara: 

vîlcea);
Sportul muncitoresc Caracal — Petrolul

(București):
Oțelu, Galați — Sportul studențesc: N.

Gh. Constantin (Rm.

Ploiești: V. Angheloiu

,___ _____ . . Dinescu (Rm. Vîlcea);
Universitatea Craiova — A.S.A. Tg. Mureș:

5 se dispută la Deva:
F.C. Argeș — „U“ Cluj-Napoca: N. Voinea

£ loc în București, pe stadionul Automatica.
Toate partidele încep la ora 13.

I. Coț (Ploieștii —

(București) — are

IWWWWWWWWW'
interes (ne putem închipui, de 
exemplu, cu cită nerăbdare este 
așteptată, la Băiuț, Steaua, 
campioana țării și liderul ac
tualei ediții), așezind fața în 
față echipe din diverse eșa
loane ale fotbalului nostru și 
care, așa cum se știe, se des
fășoară sub genericul grandioa
sei competiții „Dacir.da".

Așa va fi și de astă dată, 
cind, la debutul lor, diviziona
rele „A“ (cu patru excepții, ca 
de obicei) vor fi partenere ale

meritul lor, 
superioară.

Ne referim, 
reprezentanta

in această fază

cu precădere, Ia 
eșalonului județ

>
(Victoria Ineu), ca și la divi
zionarele „C“ Minerul Băiuț. 
Unirea Dinamo Focșani. Mine
rul Baraolt, Explorări Cîmpu- 
lung Moldovenesc și Sportul 
muncitoresc Caracal.

Dincolo însă de meciurile 
care opun „combatanți" de la 
categoria cea mai ușoară la 
cea mai grea, programul „16“- 
imilor cuprinde și cîteva jocuri- 
capete de afiș, cum ar fi, în 
primul rînd, partidele dintre 
divizionarele ..A'
Craiova
Mureș și F.C. 
Clu j-N apoca.

Vin, apoi, în 
tanței, partidele 
fruntașe în eșalonul secund în- 
tîlnesc formații din prima cate
gorie a țării. Este cazul jocu
rilor Oțelul Galați 
studențesc. 
Hunedoara, C.S. Tirgoviște — 
Dinamo București, Progresul 
Vulcan — S.C. Bacău și Gloria 
Bistrița — F.C. Bihor. meciuri 
în care presupusul minus va
loric din dreptul divizionarelor 
„B“ este compensat de faptul 
că acestea evoluează pe pro
priul teren.

partidele
: Universitatea 

A.S. Armata Tg.
Argeș — ,,U“

ordinea impor- 
în care echipe

Jiul
Sportul

Corvinul

După elapa-iurneu a grupei „A“ la hochei

MOMENTELE DE JOC BUN SA DUREZE TOT MECIUL !
Etapa-turneu a grupei valo

rice „A“ din Campionatul re
publican de hochei pe gheață, 
organizată în condiții excelente 
la Galați, a arătat cîteva lu
cruri bune in evoluția echipe
lor Steaua și Dinamo Bucu
rești, Sport Club și Progresul 
Miercurea Ciuc. Merită 
semnată, mai întîi, opinia 
trenorilor care consideră 
fazele-turneu ale diviziei

con- 
an- 

că 
sînt

mai aproape de modelul com
petițiilor oficiale, suounind pe 
sportivi la eforturi mai inten
se. de durată, fiind și 
conomicoase din 
dere financiar.

La Galați, cele 
nente ale grupei 
rit cîlcva reprize 
nimat, dinamic, 
ze spectaculoase, cu goluri 
Iciigenl lucrate și portari

punct
mai e- 
de ve-

compo- 
au ofe-

■ de hochei
numeroase

patru 
„A"

a- 
fa- 
in- 
in

Popas sportiv în comuna lunca

AMBIȚII CONFIRMATE DE FAPTE
mulți aniCu 

muna Ianca era 
âtitea altele din 
case mici, imbătrînite. 
’85", cu blocuri zvelte, 
zine moderne, hotel și cîteva 
unități agricole și industriale, 
îți oferă imaginea unei locali
tăți rurale aflată in plin pro
ces de urbanizare. Locuitorii 
ei se afirmă azi ca specialiști 
în domeniul agriculturii, pomi- 
culturii, în zootehnie, aii de
venit mecanici, electricieni, șo
feri, lucrează la fabrica de za
hăr, la complexul avicol, iar, 
mai de curînd. s-au calificat 
pe platforma schelei de pro
ducție petrolieră,

...I-ani» văzut pe mulți din
tre aceștia intr-o zi de sărbă
toare, adunați pe stadionul co
munei. Era „Ziua petroliștilor" 
și numeroși tineri și virstnici 
participau, ca spectatori și 
concurenți, ta diverse întreceri 
sportive. Cine și cum a con
struit acest stadion cu teren 
de fotbal, pistă de atletism, cu 
vestiare și grup 
început au 
inițiativele izvorite din marea 
ambiție a .____ '
dincioși sportului, în frunte cu 
primarul comunei. Aurel Cio- 
ran, și cu ing. State Botez, 
directorul general al schelei 
petroliere. Apoi, au venit cu... 
MUNCA numeroși iubitori ai

în urmă, co- 
o așezare, ca 

Bărăgan, cu 
„Ianca 
maga-

_ , sanitar 1 La 
fost propunerile și

unor prieteni cre

sportului, ca, de exemplu. Cos- 
tică Andrei, Dragomir Grigo- 
raș. Dumitru Popcscu, maiștri 
ai unor sectoare de producție, 
electricianul Jan Moroianu, e- 
conomistul Puiu Bujor, meca
nicii Costel Popcscu, Stănel 
Savu, fochistul Vasile Pirlog 
și alți susținători statornici ai 
unor echipe din cadrul asocia
ției sportive Petrolul. Cu toții,

Traian 1OANIȚE5CU

formă (Neteda, Huțau. Barta 
și, chiar, Varad‘). apreciere 
valabilă și in cazul unor sco
ruri mari, care nu pot fi im
putate exclusiv ultimilor apă
rători. intre fazele de atac și 
apărare, mai bine pusă la 
punct, la mai toate echipele, 
a apărut aceasta din urmă, 
e drept și favorizată uneori 
de modul defectuos de organi
zare a ofensivei. La aceste a- 
precieri pozitive pot fi asoci
ate toate cele patru 
deci inclusiv Progresul.
ușor considerată de unii „ce
nușăreasa" grupei.

Paradoxal însă, aceiași 
lori și aceleași echipe, care 
stârnesc aplauze in unele mo
mente pentru că dau tot ce 
pot (și au de unde!), pentru că 
„zburdă" pe gheață și 
fulgerător sau înscriu 
frumoase, coboară prea 
cu nonșalanță ștacheta 
ții, abia se mișcă pe 
de parcă nu mai știu să pati
neze, pasează neglijent și ra
tează cu seninătate. CALITA
TEA NU ESTE REGULA. CI 
EXCEPȚIA! Ce să crezi des
pre înaintași care abia țin

Mircea CO5TEA

echipe, 
prea

jucă-

pasează 
goluri 

adesea 
calilă- 

gheață,

(Continuare <n oag 2-3) (Continuare in pag 2-3)

O zi obișnuită de lucru a jucătoarelor de la Juventus M.I.L.M.C.
— I.M.G.B. Foto: Aurel’D. NEAGU

LOCUL UNDE CRESC TINERE TALENTE..'
Cind am pornit spre sala de 

antrenamente — situată în- 
tr-unul din mereu noile car
tiere bucureștene — pentru o 
nouă întilnire cu cele mai ti
nere campioane ale tenisului 
de masă, o întrebare își făcea, 
totuși, loc cu insistență : ce 
s-ar mai putea scrie despre e- 
chipa Juventus M.I.L.M.C. 
I.M.G.B., după toate referirile 
elogioase apărute pînă acum, 
și nu numai în urma ultimu
lui succes al echipeî, cel de la 
„naționalele" 
totuși...

...La cele 
late în sala 
brituri" 
a unor 
mari, dar tot mai neîncăpă
toare in ultima vreme 
vitatea era 
trenorului 
făcîndu-se 
indemnînd, 
sau dojenind, in

de senioare ? Și

patru mese insta- 
„Fabricii de chi- 

o gazdă generoasă 
fete puse pe fapte

acti- 
în toi, glasul an- 

Vasile Dumitrescu 
mai mereu auzit, 

lăudînd, corijînd 
„ton" cu... răs-

ZĂPADA !
AȘTEAPTĂ !

Fotoreporterul nostru IOR- 
GU BĂNICĂ, aflat, in aceste 
zile la Pred-eal, a surprins cele 
dinții imagini ale tot mal bo
gatei activități care se desfă
șoară pe pirita de la Clăbucet.

Spre bucuria iubitorilor spor
turilor de iarnă, pirtiile de 
schi și săniuș au devenit, in 
multe localități montane, din 
nou practicabile, perm iți nd 
organizarea primelor con
cursuri. precum șt*o vacanță 
plină de satisfacții.

punsurile jucătoarelor la te
mele lecțiilor. Privindu-1 lu- 
crînd pe acest pătimaș șlefui
tor de talente ne amintim, 
printre altele, că aceasta aso
ciație și-a înscris, în 1985, pe 
răbojul existenței sale cel de 
al zecelea an, răstimp 
acolo, în vitrină, s-au 
cuminți, ca notele mari 
netul unui elev premiant, 35 de 
trofee cucerite la Campionatele 
europene de cadete și junioare, 
la cele naționale. în „Cupa 
României", ca și atit de nu
meroasele diplome culese Ia 
multe concursuri republicane și 
internaționale, cele mai proas
pete fiind aduse de Adriana 
Năstase de la Topolcsany.

Antrenamentul continua cu 
intensitate... Se exersează ata
cul decisiv de către cele „mici" 
șl serviciul de către cele din 
grupa mare...

Zilele trecute, antrenoarea 
federală Ella Conslaniineseu 
făcea o îndreptățită și perti
nentă observație : „Tenisul de 
masă este, la nivelul copiilor 
și juniorilor, un sport tipic de 
mare volum.
care nu sc pol obține mari 
performanțe.
pusă la Juventus constituie un 
exemplu de urmat". într-ade- 
văr, în „laboratorul" acestei 
secții nu se lucrează cu ochii 
pe ceas, ci cu atenția încor
dată spre ceea ce trebuie în
vățat, perfecționat, fără a ține 
seama de numărul repetărilor, 
de oboseală, de faptul că este

Emanuel FANTÂNEANU

în care, 
aliniat, 
în car-

cerință fără de

Iar munca de-

(Continuare în pag 2—3)



Șl PERFORMANTȘTIINJA, TEHNICA
poli — ex- 
dar ea te-

BALCANIADA DE HANDBAL,
• La sflrșîtul acestei luni: o noua ediție

și 12
Bur

ii*
voi 

Gre-

LA BURGAS
a „Cupei României' EXEMPLUL ELEVILOR
acestei 

au fost 
brașovene 

,A“), ~

competiți; 
prczenU 
Dina mc 

roșu,

Intre cei doi 
prima® figurat. _ 
luri atH de tangibile 1 —
cucerirea marilor înălțimi și 
coborirea în universul. in
tim al omului se află și 
spartul, această zonă de ex
primare umană Ir*  oare a 
apărut, poate pentru prima 
dată, recordul performanța 
Șl pe spirala cunoașterii 
umane, cunoaștere care 
cucerit, nas cn pas. dar 
exploziv, în perioadele re- 
voluțiîloi tehnico-științifice, 
noi și noi teritorii. Civiliza
ția modernă și-a subsumat 
firesc și sportul, ca purtă
tor de cuvînt autorizat 
revurdillui 
Peuit, -u că 
excepție ale unuî mare spor
tiv nu «emnifică numai ca
pacitatea competitivă a in
dividului și momentului, a 
școlii naționale din care 
p.ovine și pe care o repre
zintă. ci și resursele poten
țiale ale viitoruJui uneia 
sau alteia dintre discipline
le sportive. Iată de ce cer
cetai va, știința, tehnica spe
cifică trebuie să concure, 
organic, la făurirea perfor
merului și performanței.

La recentele lucrări ale 
congresului științei și învă- 
țămîntului, eveniment de 
mare Însemnătate în viața S0- 
cial-politică a țării, tovarășul 
NICOLAK CEAUȘESCU su
blinia : .Omenirea se r.flă
intr-o asemenea etapă a 
dezvoltării in care știința 
reprezintă ce» fflai puternică 
forța 
și somai, 
această re, 
să uităm nici 
că edificare^ 
și 
realiza devii pc baza 
mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, pe baza cunoaș
terii umane în general".

Iii noua etapă pe 
parcurge 
realizarea une, noi 
a muncii și vieții întregului

a 
Și

a'
și performanței, 
realizările de

progresului economie 
Poiuilid de la 

Rate. no trebuie 
un moment 

socialismului 
comunismului tru «►. i-ol 

celor

cure o
țara noastră, la 

calități

popor trebuie să-și aducă o 
contribuție sporită și edu
cație. ’ fizică și sportul. Uti- 
lizind în mai mare măsură 
strategiile modern» de in
struire a tinerilor aspiranți 

a
re- 
tot 
in

la performanță, dar și 
sportivilor din loturile 
prezentative implicînd 
mat eficient cercetarea 

' selecția Ș> pregătirea sporti
vilor, prÎE întărirea carac
terului său practic-aplicativ, 
asigurind o mat mare func
ționalitate 
puse la 
sportive, 
ere aza i 
formativ 
sociale 
creștere,.
de sportivi, capabil; să ridi
ce spectaculos cota mariloi 
performante și prestigiul 
sportului românesc îr> arena 
internațională.

In mare*  competiție a ca
lității și eficienței, 
— prin performeri) 
treaiorii, tehnicienii 
viștii cercetătorii și 
cii, toți nei care concură la 
formarea și educarea prin 
muncă și icsponsabilitate — 
trebuie să fie în pas cu ce
rințele societății, cu exigen
țele noii perioade pe care o 
parcurgem. Și. așa cum a 
subliniat tovarășa Elena 
Ceauțvscu, președintele Con
siliului Național al Științei 
și Invățăanîntului, în înche- 
icit.,, lucrărilor Congresului 

învățămîntului, 
acestui forum

bazei materiale 
dispoziția mișcării 
toți cei care lu- 
în acesl domeniu 

ai vieții noastre 
vor contribui la 
unor noi generații

sportul 
și an- 

și acti- 
medi-

științei și 
hoiârinle _____ ___
„vut da un «ou șl puternic 
avint activității în domeniul 
cercetării științifice și învă- 
țăwintului, în creșterea răs- 
Punderii și a spiritului re
voluționar în înfăptuirea 
planului Ue dezvoltare eco
nomică wi socială a patriei, 
a Progrr.mulni de făuriri a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea 
rtomSnicț spre comunism".

■

• BALCANIADA SENIORI
LOR în zilele de 10, 11 
decembrie va avea loc la 
gas (Bulgaria) Balcaniadz 
handbal (seniori), la care 
participa reprezentativele
ciei, Iugoslaviei, Românie) și 
țării gazdă • TURNEE ALE 
REPREZENTATIVELOR DE 
JUNIORI Șl JUNIOARE. Echi
pele țării noastre au luat par
te la turnee în Ungaria, Polo
nia și R.D. Germană Forma- 

masculină (antrenori Ottc 
și Florin Voiculescu, aju- 

de Ion Negovan) a obți- 
următoarele rezultate: 22—

tați
nut
22 și 22—20 cu Ungaria 27—26 
și 22—24 cu Polonia
și 18—20 cu R D
Rezultatele echipei 
(antrenori Bogdar

și- 19—23
Germană 
feminine 
Macovei 

Gheorghe Sbora, ajutat: de 
vidm țoc); 19—18 și 16—12 
Ungaria, 27—22 șl 19—19
Polonia și 19—21 și 19—25 
R.D. Germană La aceste tur
nee, după cum aflăm de la 
antrenorul federal Bogdan Ma
covei, s-au evidențiat C- Zaha- 
ria (Dinamo București), A. Stot 
și C. Bursu» (C.S.Ș Piatra 
Neamț), V. Cocul (H.C. Mina- 
ur) L. lanoș (C.S.Ș. Roman) R. 
Moldovan (Elecțromureș), C. 
Cicn (C.S.Ș. Steaua) precum 
și Emilia Luca (C.S Ș Bacău), 
Adina Ion (C.SJȘ. Sf. Gheor
ghe), Daniela ” 
Sibiu) Mihaela Constantinescu 
(C.S-S. Dinamo ~ 
haela Chelarn 
Neamț) © HANDBALISTELE 
JUNIOARE LA TURNEUL 
„FRITZ SCHWARTZE" Intre 
27 și 29 decembrie se va des
fășura în R-D. Germană un in
teresant turneu, alături de 
două formații ale țării gaz
dă participi™] reprezentativele 
României, Bulgariei, Cehoslova
ciei și Poloniei 0 „TROFEUL 
IAȘULUJ". Competiția va avea 
loc în perioada 18—22 decem
brie, la start fiind- prezente e- 
chipele Hidrotehnica Constan
ta, Rapid București, TEROM 
Iași, selecționata orașului Tîr- 
novo (Bulgaria), nrecum și re
prezentativa de Junioare a 
României ® PRTMA EDIȚIE 

CUPEI STEAGUL ROȘU".

O 
cu 
cu 
cu

Paștiu (C.S.Ș.

Brasov) si Mi- 
(C.SȘ. Piatra

Paul SLAVESCU

VOINICII DIN VRANCEA
itlrrnarc din nud I)

La startul 
masculine 
formațiile 
(Divizia „A"), Steagul
Tractorul și Dacia Pitești, cla
sament: 1. Dinamo Brașov 9 p 
(30—24 cu Dacia, 25—23 cu
Tractorul și 31—23 cu Steagul 
roșu), 2. Tractorul 7 p (care a 
cîștigat și „Cupa Fair-play"). 
3. Dacia 5 p, 4. Steagul roșu 3 
p- Golgeter-’ Tudor Roșea (Di
namo) 22 de goluri_ (Caro:
Gruia — coresp.) 
FEMININ ’ ' _
Pe primul 
ța Bacău 
Chimistul
27 cu Textila), urmată de Chi
mistul- Textila. C.S.Ș. Rm. Vîl- 
cea (Pavel Giornoits — 
coresp.) • O NOUA EDIȚIE 
A „CUPEI ROMÂNIEI" între 
19 și 22 decembrie va avea loc 
etapa I (preliminară) cu par
ticiparea divizionarelor „B“. 
întrecere,, masculini este pro
gramată la Galați Buzău, Baia 
Mare și Cluj-Napoca, iar cea 
feminină la Focșani, Tîrgoviș- 
te, Bistrița și Hunedoara.

de goluri
• TURNEU

LA RM. VÎLCEA 
loc s-a situai Știin- 
(29—23 și 27—28 cu 

din localitate, și 37—

Zi de toamnă. cu cei 
plumburiu In curtea Școli 
generale din comuna Chițcât 
(județul Cluj), un grup de 
elevi tocmai încheiase lec
ția de educație fizică și 
frumos aliniați, ascultau cu
vintele prin cate profesorul 
Aurel Drotar sintetiza „ora". 
Pînă atunci au a- 
vut loc exerciții 
pregătitoare și un 
joc-școală de hand
bal, sport prioritar 
în această 
unele 
pentru 
țămîni 
(echipa ____  _
cui I la faza județeană 
„Cupei Pionierului' 
drul „Daciadei"). 1 
atracția 
handbal 
toare < 
lor de educație fizică a fost 
el însuși jucător fruntaș 
component al formație; Uni
versitate? Cluj-Napoca. Iar 
faptul că elevii au posibili
tatea să parcurgă în cadrul 
scolii primii pași pe calea

școală și 
rezultate lăudabile 
o unitate de învă- 
din mediul sătesc 
școlii a cucerit lo- 

a 
i“ din ca- 
De altfel 

pentru 
intim plă- 

profesoru!
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AMBIȚII CONFIRMATE DE FAPTE
(Urmare din pag. 1}

în orele de răgaz, și-au sufle
cat minecile pentru a grăbi lu
crările pe micul șantier spor
tiv, determinîndu-i și pe alții 
să le urmeze exemplul. Echipa 
de fotbal a petroliștilor pro- 

(acum, 
mai bune 
III-a) și 
teren pe 
meciurile, 
cojoc — 

inginer 
Dinu Ivan, președintele asocia
ției sportive — ci nd ue-am a- 
Oucat să nivelăm terenul. După 
ce s-a 
Buzău, 
Pentru

movase în Divizia 
este una dintre cele 
formații ale seriei a 
avea 
care
„1 
>Și

nevoie de un 
să-și susțină 

,Era frig, vreme de 
amintește tînărul

adunat piatră din rîul 
s-a așternut un strat 
drenai • gazonul tere-

brazde•ului s-a format cu ___
transportate cu roabele de pe 
unde s-au găsit, iar gardul 
împrejmuitor și vestiarele s-au 
(menajat din țevi vechi și ba- 
racamentc casate. Și, rețineți, 
toată manopera a 
rată prin
Dacă ar fi să iragem linie și 
să facem
eum, s-ar putea aprecia că sta
dionul s-a construit fără alte 
Investiții, decît cele de inteli- 
sență și do 
economii in 
3 milioane 
Izvorîte din 
•amenilor".

Am aflat 
se va extinde, 
«chitîndu-ne, în

muncă
Cost Ksigu— 

patriotică.

socotelile pînă a-

dăruire, făcîndu-sc 
valoare de aproape 
ie lei. Economii 
marea ambiție a

că baza sportivă 
interlocutorul 
-mare, cum

rAZt-

LOCUI UNDE CRESC TINERE TALENTE.
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oane mondiale ca Geta Pitică 
sau Maria Alexandru.

Antrenamentul continuă 
aceeași intensitate. Se trece la 
o nouă temă : atacul din servi
ciu și. jocul de mijloc în ceea 
ce le privește pe cadete, pre
luarea din serviciu și atacul 
din „tăiat", elemente care tre
buie bine stăpînite dacă 
să le învingi 
desen, Emilia 
Alboiu.

J uventus 
rioăsă încă 
campionatul 
nici fetele,

cudimineață sau după-amiază. 
Așa a fost posibil ca Juventus 
— afiată sub oblăduirea 
M.I.L.M.C. și I.M.G.B. cu toate 
avantajele și dezavantajele a- 
cestei „părintești" simbioze — 
să se dovedească mereu un iz
vor de talente. Dc aici a pic; 
cat Otilia Băilcscu — nu îna
inte de a confirma că antre
norul a văzut „caratele" talen
tului —. dar au rămas Anca 
Cheler, Carmen Găgeatu, Cris
tina Enulescu. Gabriela Anghe- 
lescu, care alcătuiesc grupa 
mare a campioanelor absolute, 
pentru că ele sînt și în frun
tea junioarelor, dar și a seni
oarelor, „și nu de ieri <Ie azi, 
ci de vreo trei-patru ani și nu 
avem * ' ’ “ *“
după 
eleve 
neanu", „industrial" nr. 
muncitoare la I.M.G.B. Și în
clinăm să le dăm dreptate, dacă 
ne gîndim că le calcă pe urme 
cadete’e Adriana Năstase. Lu
cia Niță. Maria Cocoș, Simona 
Savu, Monica Rizoiu, Ada Si- 
mion sau Oana Radu, o parte 
din ele deja selecționate în lo
turile naționale, cu succese pro
mițătoare. Dar ele sînt doar o 
parte din cele 23 de sportive 
care, zi de zi, vin la sală pen
tru a deprinde tainele unei 
discipline care s-a bucurat de 
faima unor mari campi-

(corn. Brenzoița Mehedinți),
2. P. Damian (C.A.P. Vulturu 
— Vrancea), 3. I. Dănuț Gro- 
nea (Șc. gen. Circea — Dolj) ; 
«■aleg. <18 kg : 1. Oct. Artile 
(Galați), 2. I. Pavelescu (Pra
hova), 3. I. Vlădean (corn. Ho- 
rotnic — Suceava) ; categ. 76 
kg : 1. D. Poiană (C.A.P. Go
lești — Vrancea), 2. Gh. Dobre 
(Șc. gen. Buiești — Mehedinți),
3. Emil Greeruș Țepeș (Timiș) ; 
categ. 87 kg : 1. I. Pelin (corn. 
Brătila — Bacău), 2. Al. Ni- 
țoiu (Argeș), 3. A.
Prundul Bîrgăului 
Năsăud) ;
N. Popa 
Vrancea), 
Badenți - 
delean (Lie. agroind. Sieni — 
Maramureș).

Clasament pe județe : 
Vrancea (care a primit și cupa 
oferită de C.C. al U.T.C.), * 
Galați 
cupa 
Vrancea
hedinți („Cupa C.J.E.F.S. Vran
cea"). 4. Suceava, 5. Bacău, 
6. Argeș. Au mai fost răsplă
tiți cu cupe : Iuliu Seînteic (Șc. 
gen. Merei — Buzău) — cel 
mai t’măr concurent (14 ani) și 
Clement Hodorogea (Sibiu) — 
cel mai tehnic finalist.

vrei
pe Otilia Bă- 

Ciosu sau Maria
cu- 
trei 
loc 
în 

fru- 
ob-

încheiat victo- 
bătălie, cea din 

pe • echipe. Dar 
nici antrenorul nu 

uită că acesta nu a fost decît 
un ..episod" dintr-o luptă con
tinuă spre marea performanță, 
că mai urmează și alte. încer
cări, cea mai apropiată fiind 
finala de la Constanța, unde 
în joc se vor afla titlurile in
dividuale...

a 
oEl

ee
șt-a sasiOiUlCt <j naurțle. 

mult pentru 
urmărim, o permanentă acțiune 
de descoperire de noi și noi 
valuri n< sportul lupteloi, prin 
triniă. Eu însumi m-aiii lansat 
în performanță pornind de la 
o intre.,ere sportivă de masă 
organizată la sate...". La Foc
șani, nitie pauzele întrecerii, 
rnulți finaliști au putut fi’ vă- 
zuți în compania lui Marti- 
nescu, la un schimb de opinii 
interesant și, desigur, eu multe 
semnificații. La rîndu-i, Ber- 

a țiiiut să se afle în 
numeroșilor spectatori 

duminica, în ul- 
, in ma- 

copii șl e- 
îmbrațișuze

Nici c-ă se

ceea

ceanu 
rindul
(peste 1 Ow), 
tima gală a finalei !) 
joritatea cazurilor 
levi dornici, să 
sportul voinicilor.

■ putea realiza o mai inspirată 
acțiune de popularizare a a- 
cestui sport olimpic, în care 
România obține constant fru
moase izbinzi în arena inter-

. națională.
- Despre finala propriu-zisă, o 
primă remarcă : aceea că ju-

dețul gazdă a constituit reve
lația întrecerii, reușind să 
cerească nu mai puțin de 
titluri de campioni și un 
secund: Merite deosebite
realizarea acestui bilanț 
mos revin și instructorului
ștesc Vasile Munteanu, care, 
intr-o comună vrinceană, la 
Vulturii, a creat un puternic 
centru de trintă, doi dintre e- 
levii săi afiîndu-se, acum, prin
tre medaliații acestui concurs... 
Să notăm și faptul că Vasile 
Munteanu a fost el însuși 
campion al acestei întreceri, la 
ediția din 1978, de la Zalău. 
Altă remarcă vizează calitatea 
superioară a Analiștilor, fapt 
care favorizează depistarea u- 
nor tineri pentru activitatea de 
performanță, obiectiv impor
tant al federației de resort.

Să consemnăm șl numele fi- 
naliștilor care au urcat pe po
dium :

Categoria 56 kg : 1. P. Anișor 
(C.A.P. Vu'ituru — Vrancea), 
2. C. Hodorogea (Șc. prof. 
Mîrșa — Sibiu), 3. C. Moeanu- 
(Șc. gen. Rug'noasa. — Iași) ; - 
categ. 62 kg : 1. I. Bercca

, 2. AI.
Racilă (corn. 
— Bistrița- 

+87 kg : 1.
Focșani — 

Zuzea (corn.

categ.
(C.A.P.
2. M.
Suceava), 3. M. Ar-

(căruia i s-a 
Comitetului

al U.T.C.),

A APĂRUT NR. 11/1985 AL REVISTEI
„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT14

In cuprins : • TEORIE — STUDII — CER
CETĂRI : „Calitățile intelectuale ale copiilor 
care practică fotbalul (II)“ (autor : Gheorghe 
Dumitru) ; „Parametrii obiectivi privind 
trarea în posesia mingii și pierderea ei 
diferite niveluri și vîrste competitionale ale 
jocului de fotbal" (autor . Ioan-Ernest Ilea). 
• EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL IN ÎN- 
VAȚAmINT : „Studii privind aplicarea mo
delării și a instruirii programate in educația 
fizică' școlară" (autori : Dan Guțiu, Elerfi 
GuțiU) ; „Contribuții la diferențierea predării 
educației fizice în- clasele gimnaziale" (autori : 
Valeriu Fârcaț. Meluta Căliman). ; ..Pregătirea 
echipei reprezentative dc oină a șco'ti" (autor : 
Octavian Lupei). • TEHNICĂ — METODICA 
— ANTRENAMENT : „Dinamică relațiilor din
tre dezvoltarea calităților motrice și perfec
ționarea tehnico-tactică la o echipă de juniori 
II în jocul de handbal" (autori : Dane lo

in- 
la

1.

2.
decernat 
județean
3. Me

I

de ginți să dăm înapoi", 
cum ne spun chiar ele, 
la Liceul „D. Bolinti- 

,.industrial" nr. 7 sau

BILETE DE
PENTRU

c> TANASL IȘI
Formația antrenată de G. Tâ- 

nase a reușit să anihileze atacul 
lansat de D. Toduțâ și să-și 
mențină avansul de patru vic
torii cu care conduce în clasa
mentul antrenorilor. Ambii an
trenori au obtinUt în reuniunea 
do duminică cite 2 victorii, pri
mul dintre ei cu Surîs și Tru
fanda. iar celalalt cu Simiană, 
readusă la o formă bună, și cu

ODIHNA
ÎNTREGUL
DE TURISM, 
informează că

PE LITORAL
AN 1986

MENTI5
S alvini 
loare. 
nut și 
lui roi 
colae, 
Melinti 
•surse 
pranti 
tit ce; 
carieră 
de eo 
parfor 
prin v 
a intri 
rației 
du-se 
de fo- 
de a

nesen. Ștefan Ionescu). ® MEDICINA SPOR
TIVA : „Considerații privnd locul și rolul 
familiei in educarea membrilor săi pentru 
sănătate prin mijloacele educației fizice și 
sportului" (autori : Viore.l L. Dimitriu. Romu
lus Dandescu). 0 OPINII — CONSULTAȚII : 
„Aerobic — doar o modă ?“■ (autori : Vasile 
Marciu Maria Lbrincz) ; „Structura jocului — 
componentă â jocului sportiv, obiectiv al in
struirii" (autori : Măria Gheâadi. Vasile Ghe- 
nadi). • MERIDIANE : ■ „Congresuj -SWEDU-. 
CATION ', un rodnic schimb de cxpci iehțâ 
pedagogică pe plan mondial și național" (au
tor : Nicolae N. Ceaușascu). Acest număr se 
găsește de vînzare la toate chioșcurile de di
fuzare a presei din Cap'la'ă și din provincie. 
Cel mai sigur mod de procurare rămîne însă 
iot ABONAMENTUL. Deci, grăhrii-vă să vă 
abonați la revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT" PE- ANUL 1986 !

IN-TKEPniNDEHEA 
HANȚE BUCUREȘTI 
biletele ele odihnă pentru tot anul 1538, ... __ ____ .
• Mamaia (hotel — pînă la 23 iun:e și după 28 august)
• Venus (hotel nenominalizat — pînă la 14 Iunie și ' 

septembrie ; hotel „Dana" — întreg sezonul)
• Cap Aurora (hote) nenominailzai — pînă la 3 iunie

24 august)
0 Eforie Nord (hotel — pînă la 13 iunie și după 29
0 Eforie Sud (vile și hotel, iunie — septembrie)
0 Saturn1 (căsuțe Delta, iunie — septembrie ; vile Cupidon, 

iunie — septembrie ; hotel „Mureș", iunie — septembrie)
0 Jupiter (hotel nenominatizal — pînă la 16 Iunie și după 24 

august : căsuțe „Liliacul" — pentru întreg sezonul)
• Neptun (hotel — pînă la 1 iunie și după 15 septembrie)
Be reținut : pe litoral. în lunile mai — Iunie și septembrie 

cazarea + masa costă numai 79 lcitzi/persoană față de 129 leii 
zbpersoană în lunile iulie și august

Pentru a vă procura locurile preferate, sînteți invitat! să vă 
adrcflați din timp agențiilor de turism din : șir. Luterană nr. 
4 (telefon 14.21.77), str. Tonitza nr. 13 (telefon 14.95.94), Bd, Rc- 
piihlicii- 
1.5 74,11) 
('-alefon 
«H,44.a»>. 
74.5').50>, 
2.07.43).

HOTELURI Șl RESTAU- 
s-au pus spre valorificare 

în stațiunile :

și dup;

august)

nr șa (telefon 14.08.06), B<1. BAlcescu nr. 35 (telefon 
Bd. 1343 nr. 4 (telefon’ 14.93.31), Calea Moșilor Bl. 5S 
15.23.59), Bd. Metalurgiei — Poșta Betceni (telefon 
Bd. I. B. Tito nr. 41 — Poșta Mate: Ambrozie (telefon 
Orașul Buftea str. 16 Februarie nr. 16 (telefon 909/

I: 1. 
2. Cri 
a Il-a 
1:36,9. 
ta: cî;

S A 
pentn 
trager 
PRE& 
cembr 
jucat 
puteți 
nâ as 
d e in< 
zare.

© D 
biletefl 
2 ce ’ 
cembff 
tehnic 
tre m 
ea tri 
tale < 
pai’tec



CÂU
toreazA
i spriji
nea di- 
le. pro-

îi ut 
lv : tot 
ifesorui 
otdeau- 
ați in 
iru că, 
i-a de- 
ifesorii 
La o- 
ă, pur- 
e obli-

, dar
ii adu- 
orofe- 

i cărui 
i poate 
îultors 
reaslă.

orele 
limită 

i. fă- 
elevi 

dat 
aici

seu

id. Bună- 
i ridicate

8—10 000 
) are tn 
de locui- 
mînt ex- 

tabricii 
s-a a- 

de dirt- 
eia s-au 
ndba] și

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I âlNAMO, DIN START CU GÎNDUL LA VICTORIE
Poate este prea devreme pen

tru a vorbi de o modificări 
structurală în evoluția lui Dina
mo, dar ultimele două rezultate 
înregistrate cu Mircea Lueescu Ia 
timoni (5—1 cu F.C. Bihor, pe 
stadionul din Șos. Ștefan c& 
Mare, și 3—1 cu Gloria Buzău, 
în deplasare) demonstrează c 
schimbare in bine la fosta noas
tră campioană. Ceea ce se pare 
că a insuflat de la bun începu? 
echipei sale nou) conducător teh
nic este spiritul ofensiv, dublat 
însă de siguranța apărării. Ast- 
fel se explică cele opt goluri

DOAR 0
Contrar așteptărilor, partida de 

la Bacău ne-a oferit o primă 
repriză de nivel calitativ, spec
tacular, mai modest. Poate că, 
pe lingă ambiția și dirzenia cu 
care s-au angajat în dispută 
componenții celor două echipe, 
și starea terenului (înghețat) a 
favorizat duelurile ceva mai as
pre dintre jucători, soldate eu 
numeroase faulturi și Întreruperi 
ale jocului. Care, însă, nu s-au 
transformat în durități și n-au 
depășit o limită acceptabilă, parti
da aienținîndu-se astfel — dato
rită și fermității arbitrului 1. 
Crăciunescu (cam pripit, lotuși, 
ta acordarea unora dintre carto
nașele galbene, mai ales in cazul 
lui Tismănaru) — într-o notă de

E JOC BUN SĂ BUREZE -- 1
n
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parcă a 
totul

cuiul, iar oea mai mare parte I 
din marcajele ‘în apărare ar * * 
trebui sancționate „ca barare _ 
cu crosa". Să adăugăm vocife- I 
rările pe gheață și atitudinile I 
ireverențioase față de arbitri.

te fi compieut eu« una - variantă 
achitată sută la sută sau cu pa
tru variante achitate în cotă ' d« 
25 _ la sută De reți-nut că, indi
ferent de cota jucată, flecare bi
let are drept de cîștiguri la toa
te cele taci extrageri a cite pa
tru numere, care însumează 1' 
numere din totaliA de 75. Procu
rați-vă din timp bidetelc !

• AgențhK Eato-Pronosport și
vânzători; volan ți din întreaga ța
ră continuă vtnzarea (paralel cu 
lozurile obișnuite și specialei LO
ZULUI MARILOR CIȘTIGURJ — 
emisiune specială limitată, eu 
cîștâguri suplimentare acordate 
din fond special (autoturism?

Ele au ca sorginte lipsuri in | 
munca educativă la cluburi, I 
dar și indulgența unor arbitri, 
care confundă iregularitățile cu . 
jocul bărbătesc și se tem să nu » 
li se impute... fragmentarea | 
jocurilor! Dacă aceiași jucă- | 
tori se dovedesc „clienții" băn
cii de pedepse (Tureanu, Ca- . 
zăcu, Chiriță, I. Popovici, Io- | 
niță ș.a.) e greu de crezut că • 
antrenorii nu-i văd și acceptă, 
meci de meci, ca echipa lor să I 
fie minute întregi în inferio- I
ritate numerică.

Nu este greu de sesizat că g 
potențialul jucătorilor — și J 
deci al echipelor — este cel 
care ni se oferă din cînd în ■ 
cînd, într-un meci sau tur- I 
neu, adică în momentele bune. • 
de excepție. Să facem din ex- 
cepție regulă! Este singura I 
condiție pentru — scop final! I 
— creșterea valorii reprezenta
tivei, ale cărei ultime rezulta- | 
te oficiale și amicale (recent J 
dubla întilnire cu o echipă 
străină de juniori...) nu au da- > 
rut să satisfacă. Și este 'n pu- I 
terea jucătorilor și antrenori- • 
lor să o facă.
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Cursa 
i i :29,9, 
. Cursa 
Todută) 
on. Co- 
a III-a:

1. Rug (Schiopulescu) 1:3a,2, 2. |
Sugestin. 3. Cinica. Cota: cîșt. i, 
Sv. 6, ord. triplă 266, triplu I—II— « 
iii 493. Cursa a iv-a: 1. Si mia na I 
(Todută) 1:33,7, 2. Jebel. Cota: |
cîșt. 3, ev. 4. Cursa a V-a: 1.
Mei in te (N. Nicolac) 1:31,3, 2. Ex- g 
eelent, 3. Suditu. Cota: cîșt. 2,80. Q 
ev. 15, ard. triplă 104. Cursa a I 
Vl-a; 1. Crișan (N. Nicolae) 
1:27,1, 2. Cornișon; 3. Hematie, g
Cota: cîst. 4, ev. 15, ord. triplă 
534. triplu IV—V—VI 157. Cursa - 
a Vil-a: 1. Surîs (Pătrașcu) 1:28,1, I
2. Trandafir. 3. Sonata. Cota : | 
cîșt. 3, ev. 40. ord. triplă 368.
Cursa a VHI-a: 1. Severin (Moi- • 
se> 1:3*  9 2. Stânca.- 3. Grand. I
Cota: c?ș.< 2.40, ev. 84, ord. iri- |
plă 8<25 Cxirra a IX-a: 1. Mintos 
(Sandu: 1 2. Puia. Cota: g
cîșt. 1, ev. 16. ord. 24. t
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«arcate ta două Jocuri, fată de 
sumai două primite. Și la Buzău, 
in fața unei echipe care venea 
lupă o înfrângere pe teren pro
priu, Dinamo a atacat de la în- 
zeput, «urprinzîndu-i tactic pe 
Jucătorii formației locale, care se 
ișteptau din partea dinamoviști- 
lor la un joc pozițional.

Așa se face că de la bun în
cepui Dinamo a controlat meciul, 
trecindu-șj în eoni cîteva bune 
dtuații de gol, in timp ce ata- 
-anții Gloriei ajungeau rareori 
ta fața porții lui Moraru. Jocu5 
slab al formației locale are ea

REPRIZĂ
sportivitate. Cert este că in pri
mele 45 de minute jocul oferit 
de cele două echipe a fost mai 
mult unul de uzură, cu puține 
acțiuni ofensive reușite.

Sigur că și valoarea echipei 
>aspc, lider autoritar al clasa
mentului, i-a făcut pe băcăuan: 
«ă fie mai prudenți în joc, să 
au mai atace cu vigoarea și for
ța manifestate în meciurile susți
nute anterior pe propriul teren, 
pentru a nu se lăsa descoperi ți 
în apărare, unde în prima repri
ză s-a aplicat un marcaj foarte 
«trins. De cealaltă parte, și Stea
ua a acționat înainte de pauză 
(lestul de prudent, economicos 
am putea spune, rezumîndu-se la 
respingerea atacurilor adverse șl 
la încercări de contraatac.

Mult mai atractiv avea să de
vină jocul în repriza secundă, 
îndeosebi după deschiderea sco
rului, intervenită destul de re
pede. Profitînd de slăbirea mar
cajului practicat de adversari, ca 
și de alte surprinzătoare greșeli 
ale apărătorilor băcăuani (s-a 
resimțit mult lipsa fundașului 
Eiîsei — suspendat pentru acu
mularea a două cartonașe gal
bene). Steaua și-a creat în nu
mai cincd minute un avantaj de
cisiv pentru ’victorie. Și i chiar 
dacă, în continuare, gazdele — 
cu spectrul înfrîngerii în față — 
au atacat o vreme cu insistență, 
incercînd fără succes să răstoar
ne scorul, ora limpede că echi
pa bucureșteană devenise stăpî
nă pe situație. Ea a evoluat spre 
final așa cum o știm, sigură în 
apărare, laborioasă Ia mijlocul 
terenului și incisivă in atac, fi
ind cel puțin în două rînduri a- 
proape de majorarea scorului și 
întărind Impresia că victoria sa 
este meritată.

Constantin FIRÂNESCU

„NOTELE DEFENSIVE *
DIN... PARTITURA PITESTEANA

înaintea meciului Sportul stu
dențesc — F.C. Argeș, Constantin 
Cîrstea, președintele clubului pi- 
teștean, ne-a surprins cu un în
drăzneț pronostic: „Nu pierdem 
nici astăzi, vrem să ram ine m ne
învinși Ia București Și F.C. 
Argeș n-a pierdut, agonisind ast
fel, în acest tur, în Capitală, al 
cincilea punct din 6 posibile (cite 
două cu Dinamo și Victoria, unul 
cu Spoitul studențesc). Dacă nu 
a cunoscut înfrîngerea în meciu
rile susținute în Capitală, F.C. 
Argeș nu a cîștigat în schimb la 
Pitești în fața celorlalte două e- 
chi-pe bucureștene, pierzind cu 
Steaua și „remizînd" cu Rapid.

Revenind la meciul de duml*  
nlcă, trebuie spus că, de data 
aceasta, pfleștenii au interpretat 
doar parțial partitura jocului în 
deplasare, tonalitate avînd nu
mai „notele defensive**.  Acest 
mod de exprimare a echipei FiC: 
Argeș a favorizat o succesiune de 
„serenade sub balconul lui... Cris
tian" din partea bucureștenilor. 
ai căror prim-soli ști n-au fost în 
rol, strădaniile lor neavînd am
plitudinea necesară pentru a des
chide, măcar o dată, poarta pi- 
teșteană. Daca în cronică am re
marcat randamentul cuplului 
Cristian-Stan cu. trebuie să adău
găm și evoluția tânărului Bănuț A. 
Investii de conducerea tehnică 
cu sarcina de a anihila pe cît 
posibil pe omui nr. 1 al echipe) 
studențești, Bănuță și-a făcut din 
plin datoria, internaționalul Hagi 
șeăpînd foarte rar de „umbra" 
sa, el văzîndu-se în joc numai

INFORMEAZĂ
.DACIA 13W și numeroase rfșii- 
RiMi in bani). Oriunde vâ aflați, 
Jitcați )a LOZ ÎN PLIC !
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Categoria 1 : 3 variante 25*, 'o 
a 23 365 lei ; eat. 2 : 2 variante 
100% a 28 038 lei și 2 variante 
25% a 7 009 lei ; eat. 3 : 11,75 
a 5 965 lei; cat. 4: 101,50 a 
691 lei ; cat. 5 : 198,75 a 353 
lei ; cat. 6 : 7 589,50 a 40 lei ; 
cat 7 : 243,06 a 200 lei ; cat 
8 : 3 952,75 a 40 le!

2X plica ți e insuficienta jefacerc 
fizică, dar și psihică a jucători
lor după meciul (și infrîngereal 
ie miercuri, din partida cu Stea
ua. Și așa s-a făcut ea Gloria 
îă Irosească în două partide sus*  
ținute pe teren propriu tot ce 
agonisise în „clasamentul «deva- 
rului". De Ia 4-4 la 0. Doar în 
repriza secundă, cu Năstase în 
locul lui Fl. Marin, care pînă 
atunci greșise ca un începător. 
Si cu Julis, mai pătrunzător deci*  
Profir, s--3 arătat Gloria mai a- 
proape de ceea ce adeseori a 
probat că știe.

Din păcate, partida nu s-a bu
curat de un arbitraj competent. 
In special din partea „centralu
lui" Grigore Macavei. Neavînd 
experiența necesară jocurilor cu 
miză din Divizia „A", el a dat 
numeroase decizii alături de re
gulament. Printre altele, el a 
dovedit că nu cunoaște nici ...re
gula celor 4 pași ai portarului 1". 
Astfel, în min. 63, Moraru tri
mite balonul lateral, spre în a- 
fara careului, lui Al. Nicolae. 
care se afla în careu. Dar acesta 
o lasă să „ curgă" în afara li
niei de 16 m, alergînd pe lîngă 
ea, și numai după aceea o re
trimite lui Moraru, procedlnd 
perfect regulamentar. Unde a 
fost greșeală ? Nici una: portarul 
dinamovist nu a făcut mai mult 
fle patru pași, iar coechipierul 
oău a jucat balonul în afara ca
reului de 16 m și totuși Gr. Ma- 
eavei a fluierat, indicînd lovitu
ră liberă pentru Gloria ! După 
cum credem că trebuia să inter
vină, în schimb, în min. 78, după 
marcarea golului egalizator de 
către Gloria, cînd Moraru l-a lo
vit 6u piciorul, în afara careului, 
dincolo de linia de poartă, pe au
torul golului, Șumulanschi. Arbi
trajul slab al conducătorului par
tidei, a fost „întregit" și de com
portarea celor doi tușieri, de 
multe ori neatenți la faze.

Mircea TUDORAN

s-a încheiat 
comentariile 

continua

cînd executa loviturile libere 
(doar una periculoasă) și corne- 
rele (a avut trei execuții cînd 
mingea a lovit plasa laterală, 
dar și una cînd balonul a șters 
bara, la colțul lung). Credem, 
că in bună măsură, duelul Hagi 
— Bănuță, cîștigat de piteștean, 
a constituit și el „cheia" remizei, 
bucureșteanul, ca de altfel și 
coechipierii săi negăsind răs
punsul exact la „subiectul" mar
caj.

Adrian VASlLESCU

Marginalii la meciurile dintre juniorii români și bulgari

UN NUMITOR COMUN: INADMISIBILELE RATARI
■ 4*  . —

Pe stadioanele U.T.A. și Ra
pid din Arad s-au jucat, la 
mijlocul săptăminii trecute, 
două partide diferite ca struc
tură. Una (prima) a fost spec
taculoasă, plină de neprevăzut, 
cu multe momente de vîrf. 
Cealaltă (a doua) a avut un 
nivel tehnic scăzut, deși tere
nul a fost mai bun, ea desfă- 
șurîndu-se linear, puține fiind 
perioadele de joc care să-i ri
dice cota valorică. Așa stînd 
lucrurile, vom reveni asupra 
lor, tratîndu-le separat, cu a- 
tit mai, mult, cu cit- au și fost 
abordate de două echipe dife
rite.

Miercuri, pe stadionul U.T.A., 
la startul meciului cu juniorii 
bulgari, s-a aliniat echipa pre
gătită de Gheorghe Staicu, se
lecționata U.E.F.A. ’86, „ll"-le 
călit în disputele preliminarii
lor C.E., formația care a obți
nut victoriile de la Plopeni, 
în partidele oficiale cu Ceho
slovacia și Turcia. O echipă 
bine așezată, stăpînă pe ea, 
ambițioasă și capabilă să e- 
taleze - un joc avîntat, dar și 
gîndit, eu dese schimbări dt 
direcții și ruperi de ritm. Ea 
a avut un start extraordlnat, 
jucînd 15 minute cu adevărat 
foarte bine, apoi a acuzat șo

O /rumoasâ luptă aeriană pentru balon. Protagoniști : portarul 
F.C. Oltului, Anghel, mijlocașul clujean Bucur și Leța (nr. 11) 

Foto : Ioan LESPTJC — Cluj- Napoca

POVESTEA „ULCIORULUI" VÎLCEAN
Rapid și suporterii săi s-au te

mut de meciul cu Chimia. Aveau 
și motive Formația vîlceană ve
nea după un 2—0 fără replică cu 
Universitatea Craiova, mal avea 
în cont și o victoria clară în de
plasare (3—1 la Brașov), pusese 
destule probleme și bucureștene- 
lor Dinamo și Steaua în Capitală 
și, una peste alta, se prezenta cu 
un atac mai productiv decît o 
echipă de talie europeană cum 
este cea craioveană. Numai că în 
teren „leul vîicean" a rămas o 
simplă imaginație, el avlnd ghea
re de ceară pentru simplul mo
tiv că nu șj-a propus să se a- 
runce și în atac. Chimia a ve
nit în Gi-ulești hotărîtă să mai 
obțină un punct, o remiză albă, 
cum reușise cu două etape în 
urmă la Ploiești. Atunci, gazdele 
dominaseră categocU» (26—1 ra
portul șuturilor în... defavoarea 
vîlcenilor, care nu ochiseră o 
dată poarta ploieșteană ! !). Și 
dacă atunci șansa i-a ajutat pe 
vîlcen.i, el și-au zis că figura 
va ține și la București. Numai 
că ulciorul nu merge de multe 
ori la apă. Iar Chimia a pierdut, 
pentru că nu și-a • propus decît 
să nu piardă, să se cantoneze 
într-o apărare totală, destructivă. 
Așa se face că vîlcenid au șutat 
prima dată la poartă în min.

ÎNAINTAȘII...
* 7

Absența lui Cămătaru din linia 
ofensivă a echipei din „Bănie" se 
resimte din ce în ce mai mult, 
diminuînd simțitor forța de per
cuție a craiovenilor. Duminică, 
în meciul cu F.C. Bihor, acest 
aspect a ieșit pregnant în evi
dență, cei trei din față, Badea — 
Geolgău — Bîcu, întîmpinînd 
mari dificultăți la finalizare în 
fața unei apărări adverse surprin
zător de tenace, exactă și deci
să în intervenții, dublajul func- 
ționîind ireproșabil. Așa stînd lu
crurile, echipa craioveană a în
cercat să-și surprindă adversara 
cu șuturi de la distanță, expe
diate, în general, de jucătorii din 
linia a Il-a și chiar de fundași, 
mai ales prin Ad. Popescu, care 
are meritul înscrierii unicului 
gol (e drept și cu puțină șansă), 
golul victoriei, cu un șut din a- 
fana careului. El a mai expediat 
și alte cîteva mingi de la dis
tanță care însă nu și-au atins 
ținta. Și ca el au mai făcut-o 
Negrilă^ Tilihoi și chiar Ștefă- 
nescu, ca să nu mai amintim de 
mijlocașii Irimescu, Cățoi și Mă- 
năiLă. în privința frecvenței su- 

...DAR A MAI FOST
cul golului primit, după caro 
și-a revenit însă și a dominat 
copios, obținînd O VICTORIE 
MAI CLARA DEC1T A ARATAT 
SCORUL (3—2) Această echipă 
are un nucleu de veritabile ta
lente, șase dintre componenții 
ei evoluind și pe scena primei 
divizii : Gică Popescu, D. Sava, 
Pojar, Slroia, Bcjenaru și Nuță. 
De mulți ani, naționala de ju
niori nu a mai avut în compo
nența ei atîția jucători cu ex
periența — e adevărat, nu prea 
mare — unor jocuri în primul 
eșalon al fotbalului nostru. In 
meciul de miercuri ei au dat 
tonul jocului bun, evoluînd și

■ cu o superioritate tehnică evi
dentă care, efectiv, i-a enervat 
pe adversarii lor.

Partida de a doua zi, de pe 
stadionul Rapid, a fost pierdută 
la scor (0—3) de o echipă mixtă 
(o combinată U.E.F.A. ’86—’87) 
care NUMAI ECHIPĂ N-A 
FOST. Primind gol foarte re
pede și ratînd egalarea la fel 
de repede, mecanismul ei s-a • 
dereglat și n-a mai funcționat 
decît cu... întreruperi. Mulți 
dintre componenții echipei au 
decepționat. în primul rînd

55 (!), un șut jenant, la vreo 13 
m de țintă, iar pe poartă un alt 
șut, singurul, în min 83 ! Jenant 
pentru un atac cu valențe, cu un 
Carabageac (șters), cu Verigea- 
nu (fricos), cu tânărul Treschin 
(figurant). Cu jocuJ ei de atac 
inexistent, mulți s-au întrebat 
cum de a marcat Chimia 22 de 
goluri în cele 16 etape, cu trei 
mai mult decît Universitatea Cra
iova ? ! Credem că prejudecata 
punctului cu orice preț a anulat 
valențele ofensive ale echipei din 
Zăvoi. Am remarcat atitudinea . 
antrenorului Maree) Pigulea de a 
lăsa în afara echipei doi jucători 
(Cireașă și Bica) îngîmfați. in- 
disciplinați la ultimele antrena
mente, însă nu putem evita cri
tica „jumătății de joc", numai în 
apărare, mai ales că antrenorul 
vîicean le ceruse jucătorilor săi 
înaintea întâlnirii „victoria In 
privința gazdelor, ele n-au putut 
prezenta formația care a scos e- 
galul de la Pitești, lipsind Țîră, 
un înaintaș insistent. Cu Cioacă 
titular după... șase luni, cu un 
atac subțire, Rapid are meritul 
de a se fi bătut permanent cu 
întreaga echipă pentru a-și în
vinge carențele și a supune un 
adversar preocupat mai mult să 
distrugă decît să construiască.

Mircea M. IONESCU

RESTANTIERI7
turilor la poartă, din cele 25 ex
pediate de craioveni, 17 (!) au
fost „opera" jucătorilor din com
partimentele din spate. îngrijoră
toare este comportarea lui Geol
gău (total neinspirat și în contra
timp), el avînd în ,,cont“ acea for
midabilă ratare din min. 14. cînd, 
singur cu poarta goală în față, a 
trimis de la numai 4 m. slab, ca 
un începător.

Referindu-ne la formația oră- 
deapă, trebuie să spunem că ea 
a lăsat o frumoasă impresie prin 
prospețimea fizică demonstrată, 
printr-un lăudabil travaliu și, 
mai ales, prin hotărîrea tuturor 
jucătorilor de-a nu părăsi tere
nul învinși. îmbucurător este 
faptul că, față de ultimele evo
luții, formația bihoreană se află 
în vizibilă creștere a potențialu
lui de joc. A surprins, totuși, 
menținerea în teren a lui Geor
gescu, care a făcut notă discor
dantă față de ceilalți echipieri, 
în timp ce jucători tineri, -de — 
perspectivă, ca Lazăr sau Cigan 
continuă să se afle pe banca de 
rezerve.

Gheorgha NERTEA

CEVA
portarul Prunea și fundașul 
central Hebe. De altfel, după 
meci, antrenorul Petre Gavrilă 
afirma că mai bine ar fi ju
cat numai cu selecționata '87, 
cu atît mai mult cu cit cei 
introduși în joc, în repriza se
cundă. s-au mișcat mai bine. 
Poate că .era mai bine așa. 
Cert rămine. însă, faptul că, 
de astă dată, oaspeții și-au vă
zut de joc, au jucat exact, au 
marcat 3 goluri (speculind gre
șelile apărării noastre), după 
care s-au apărat ferm. A fost 
parcă o altă echipă a Bulga
riei.

Care ar fi, ' totuși, numitorul 
comun al evoluției juniorilor 
noștri în cele două mdciuri ? 
Din păcate, unul pe care l-am 
mâi subliniat de-a lungul ani
lor : RATĂRILE. S-a ratat e- 
norm, ca și în alte meciuri, 
iar aceste ratări de necrezut,’ 
inadmisibile, continuă să' frâ
neze evoluția de ansamblu a 
fotbalului nostru, pentru că nu 
numai juniorii ratează. Dar de 
la ei pornește „boala", aceasta.. 
Și ceva, desigur, trebuie fă
cut.

Lourențiu DUMITRESCU



Candidaturi pentru Jocurile

de iarnă din 1992

SOFIA ORAȘUL CARE ARE
TOATE ATRIBUTELE OLIMPICE

orașul cu atît de mari rezo
nanțe istorice culturale și, în ul
timele patru decenii, industriale, 
sofia, capitala Bulgariei socia
liste, face parte dintre cele 7 lo
calități care candidează pentru 
organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă din 1992, împreună cu 
Leningrad, Falun, Cortina d’Am
pezzo, Lillenhamner, Berchtes
gaden și provincia Savoia.

Această candidatură nu trebuie 
să mire pe nimeni. Ea nu este 
decît o urmare firească, în pri
mul rind, a faptului că sportu
rile de iarnă din Bulgaria, în 
contextul dezvoltării mișcării 
sportive din țara prietenă și ve
cină. au înregistrat, în ultima 
vreme, progrese absolut remar
cabile în aria internațională. E 
suficient 
Lebanov 
Olimpice

„Palatul de ghea- 
ță- din Sofia, un e- 
dificiu capabil să 
găzduiască mari în
treceri de patinaj 
artistic și de ho
chei.

ultima

E 
să amintim că Ivan 
a cucerit, la Jocurile 

_..............din 1980, de la Lake
Placid, medalia de bronz la schi 
fond, sau câ Petar Popanghelov 
este în ultimul deceniu una din
tre figurile de prim rang 
slalomului 
Mondială", 
lor argumente 
Olimpic Bulgar 
dictaturii Sofiei 
rea permanentă 
pic, rezolvarea ___
melor și relațiilor dintre 
tivii din diferitele țări pe baza 
principiilor olimpismului mo
dern și ale recomandărilor Co
mitetului Internațional Olimpic, 
calitatea bazelor sportive speci
fice sporturilor hivernale. Sofia 
este una dintre putinele capitale 
ale lumii care beneficiază de 
condiții excelente de practicare 
a disciplinelor zăpezii și gheții. 
La numai 10 kilometri de oraș 
se află muntele Vitoșa, cu pîrtia 
pitoresc numită Vitoșa-lale (La
leaua Vitosei), una dintre cele 
mai bine organizate, mai rapide

ale 
special din „Cupa 
tn rîndul principale- 

ale Comitetului 
ta sprijinul can- 
rămtn promova- 

a spiritului olim- 
tuturor proble- 

spor-

și perfect concepute in materie 
de schi alpin. La poalele acestui 
monument natural, cu care se 
mîndresc sofloții, se află mai 
mulți zeci de kilometri de trasee 
de schi fond, croite intr-o am
bianță de pădure și de deschideri 
montane de invidiat. Unele por- 

fl 
să 
pe 
ci
ta 
de 

________ al 
Sofiei s-a arătat, cu prilejul Jo
curilor Mondiale Universitare de 
iarnă din anul 1983, o gazdă ad
mirabilă atlt pentru meciurile de 
hochei, cit și pentru întrecerile 
de patinaj artistic. Iar stațiunea 
Boroveț, situată la cîțiva zeci de 
kilometri de Capitală, iși poate 
pune la dispoziție excelentele sale 
amenajări pentru Întrecerile de 
biatlon și sărituri cu schiurile, 
fiind dotată cu mijloace mecanice 
de transport pe cablu cu o ca
pacitate foarte ridicată. Zona 
muntelui Vitoșa oferă condiții 
propice construirii și a altor o- 
biective sportive necesare desfă
șurării în cele mai bune condi
ții a întrecerilor din programul 
olimpic, aici putînd fi construite 
trambuline, pîrtâi de bob și sa
nie absolut competitive la 
internațional.

De altfel, Sofia nu s-ai 
la prima organizare a unei

țiuni din aceste trasee pot 
ușor lărgite, ta așa fel incit 
corespundă noilor cerințe 
care „pasul de patinaj" le face 
bligatorii, prin legalizarea lui 
întrecerile olimpice. „Palatul 
gheață" din Centrul universitar

competiții mondiale de sporturi 
de iarnă: In 1983 au avut loc în
trecerile Universiadei de iarnă, 
una dintre cele mai reușite din
tre toate edițiile de ptaă acum. 
Iată, cit se poate de sintetică, 
caracterizarea oferită cu acel 
prilej, de Koch Campana, secre
tarul F.I.S.U.: „K- — ——
cuvinte 
gazdele 
buție la 
dențești 
o dată, 
aici, la

______ .,Nu avem declt 
de mulțumire pentru 

noastre, a căror contri- 
dezvoltarea mișcării stu- 
a fost demonstrată încă 
Universiadele au devenit 

___ , __ Sofia, veritabile în t ilnlri 
ale elitei sportului mondial, pre
cum șl colocvii ale prieteniei și 
Înțelegerii intre toți tinerii din 
lume".

Sînt 
perlre care pot constitui 
ele — la vremea potrivită argu
mente ‘ ‘ " " "
derație atunci cind se va pune 
tn discuție problema gazdei J.O. 
din 1992.

cuvinte cu o deplină aco- 
Și

demne de luat tn consl-

Radu TIMOFTE

nivel

SUCCESE
ALE GIMNAȘTILOR

ROMÂNI
LA MOSCOVA

La Moscova s-a desfășurat (n- 
tîlnirea internațională de gimnas
tică dintre echipele (feminină și 
masculină) de tineret ale Uniunii 
Sovietice și României. In con
cursul masculin, băieții noștri au 
realizat frumoase succese, mai 
ales prin Marius Tobă și Marian 
Stoican. Astfel, victoria la indi
vidual compus a fost repurtată 
de tlnărul gimnast român Marius 
Tobă, proaspătul campion națio
nal de juniori al țării, oare a 
devansat cu 3 zecimi pe primul 
gimnast sovietic. De a.'îemenea. 
In finalele pe aparate, Tobă a 
terminat primul la sol și inele, 
iar la sărituri s-a impus Marian 
Stoican, specialist al acestei pro
be. Pe locuri fruntașe s-a clasat 
șl Nlcolae Bejenaru, care a ocu
pat treapta a treia la sol și pa
ralele. La fete, rezultate mai 
modeste: doar două locuri doi 
prin Felicia Feier (la sărituri) și 
Liliana Cosma (bîmă).

.INTERNAȚIONALELE^ AUSTRALIEI IN ETAPA „OPTIMILOR*• l’
Luni dimineața au continuat, 

la Melbourne, campionatele in
ternaționale ale Australiei, cu 
„optimile" de finală. America
nul John McEnroe (favorit nr. 
2) a obținut o victorie difici
lă, după 3 ore și jumătate de 
joc și 5 seturi, în fața france
zului Henri Leconte (nr. 13): 
5—7, 7—6, 3—6, 7—6, 6—1. Jo
han Krick (S.U.A.) l-a învins 
cu 6—3, 6—4, 6—3 pe Jay La- 
pidus (S.U.A.), In timp ce Tim 
Mayotte (nr. 8) a pierdut la 
iugoslavul Slobodan Zivojino- 
vici cu 6—2, 4—6, 4—6, 4—6. 
Este al doilea concurs „mare", 
(după Wimbledon, pe iarbă) în

care Zivojinovici, posesor al 
unui servici foarte puternic, 
urmat de joc la fileu, ajunge 
în sferturi.

Alte rezultate din probele de 
dublu, masculin; turul 2: 
Annacone, Van Rensburg-Do v- 
deswell. Lloyd 7—5, 6—1; Ed- 
mondsson, Warwick — Cassidy, 
Warneke 6—4, 3—6. 6-—1; femi
nin, turul 2: Evert-Lloyd, 
Lindquist — Turnbull, Manclli- 
kova 6—3, 7—6; Kolide—
Kilsch. Sukova — Holiday, 
Ludloff 6—7, 6—2, 6—3; Potter, 
Valsch — Croft. Bonder 6—3, 
6—4; Moulton, Gates — M. și 
K, Maleeva 4—6, 6—2, 13—11.

Fotbal.meridian»
CAMPIONATE

RECORDUL LUI VASILIEV MECIUL DECANILOR 
DE VÎRSTĂfost com- 

de hochei 
Moscova șl

I
Valeri Vasillcv, 

ponent al echipei 
pe gheață Dinamo 
al selecționatei naționale, este 
deținătorul unui veritabil re
cord. Este vorba de cele .617 
meciuri susținute de 
campionatul 
riera sa sportivă, 
clasament, 
mat de 
jucători • 
(T.S.K.A.
Salimov 
ambii cu

el ’ tn 
unional, tn ca- 

In acest 
este ur- 
cunoscuțl 
Mihailov 

șl Viktor 
Moscova),

Vasiliev 
al ți doi 

Boris 
Moscova) 
(Spartak 
cite 572 de meciuri.

INCA UN SPORT 
PERICULOS ?

Iată că și squash-ul, unul 
din sporturile „la modă" în 
ultimul timp, a devenit pe
riculos ! Cifrele Departamen
tului de oftalmologie din Ma
rea Britanie sînt 
decît alarmante. .
că din 339 de jucători de 
squash (testați), 40 au neca
zuri cu vederea, Iar dintre 
aceștia, unul are leziuni care 
necesită spitalizarea. „Cum 
se produc accidentele ?", ar 
fi întrebarea firească ce vine 
automat în minte. După sta
tisticile aceleeași surse, acci
dentările iși au originea în 
loviturile mingii 
dar și în lovituri provocate 
de... racheta adversarului (o 
treime) ! Măsuri ? Federația 
internațională așteaptă să... 
vadă dacă această „epidemie*  
necesită obligativitatea prote
jării deja cerute — fără suc
ces ! — de federația cana
diană. care a și aplicat u- 
nele măsuri de protecție 1® 
proprii jucători.

TINERII TREBUIE SĂ ZBOARE 
MAI MULT !

mai mult 
Ele „spun"

(2 treimi).

de

mondiale 
pilotilor 

a răspîndl 
rtndurîle lor.

(F.A.I.) a 
unor cam- 

rezervate 
tineri, în 

acest 
Este

Jean Borotra, cîștlgătorul 
Wimbledonului în anii 1924 șl 
1926, a susținut cu puțin timp 
în urmă cel de-al 100-lea meci 
tntr-o întrecere pe cît de In
teresantă, pe atît de... bine
făcătoare. In vlrstă de 87 de 
ani, decanul de vîrsta al te- 
nismanllor francezi își dispu
tă de două ori pe an șansa 
cu omologul său britanic. Ul
timul a fost Major Holde, „un 
băiat" de... 72 de ani. Fostul 
mare campion francez a mai 
jucat și un „mixt", cj Kitty 
Gottfry (89 de ani), cea mai 
în vîrstă cîștigătoare a Wim
bledonului.

PERFORMERA A DEVENIT 
PROFESOARA

Senioara fondistă cehoslova
că Kveta Jeriova, medaliată 
cu bronz în proba de 5 km 
la J.O. de la Sarajevo și la 
C.M, ’85 de la Schladming, a 
absolvit, de curînd, cu suc
ces, cursurile Universității din 
Hradec Kralove — Facultatea 
de științe pedagogice. Lucra
rea sa de diplomă, care a pri
mit nota maximă, a avut ca 
temă ..Educația fizică și cor
pul uman".

ȚELUL LUI ALAIN PROST...
Campionul mondial al pi- 

loților de Formula 1 în acest 
an, francezul Alain Prost, a 
declarat că Intenționează să 
concureze pînă va doborî re
cordul de victorii tn „Marele 
Premiu", deținut de scoțianul 
Jackie Stewart : 27. Poate că 
după ce își va fi îndeplinit 
acest vis, Alain Prost va În
cerca să bată și recordul ar
gentinianului Manuel Fangio : 
5 titluri de campion mondial 
în cea mai rapidă probă 
automobilistică.

LISE-MARIE MOREROD 
RAMÎNE ÎN LUMEA 

ALPINILOR

I

ANGLIA (et. 19). Nottingham — 
Oxford 1—1, Manchester Utd. — 
Watford 1—1, Liverpool — Chel
sea 1—1, West Ham — W.B. Al
bion 4—0. Ipswich — Sheffield 
Wednesday 2—1, Southampton — 
Everton 2—3, Newcastle — Lei
cester 2—1, Arsenal — Birming
ham 0—0, Aston Villa — Totten
ham 1—2, Luton — Manchester 
City 2—1, Q.P. Rangers — Co
ventry 0—2. Pe primele locuri : 
Manchester Utd. 43 p, Liverpool 
41 p, West Ham 38 p; pe ulti
mele locuri: 21. Ipswich 12 p. 22. 
W.B. Albion 7 p.

BELGIA (et. 16). Lierse — Se- 
raing 1—1, Beerschot — F.C. Bru
ges 0—2, Charleroi — Anderlecht 
2—6 !, La Gantoise — Waterschei 
2—0, Courtrai — Waregem 2—1, 
F.C. Li&ge — Lokeren 3—2, Mo- 
lembeek — Standard Lidge 0—6, 
Cercle Bruges — Antwerp 0—1, 
Beveren — F.C. Malines 2—0. Pe 
primele locuri: F.C. Bruges 26 p, 
Anderlecht 23 p, La Gantoise 21 
p; pe ultimele: 17. Waterschei 9 
p (15 j), 18. Courtrai 9 p (16 j).

SPANIA (et. 14). Real Madrid 
— Las Palmas 5—1, Celta Vigo — 
Valladolid 3—2. Sporting Gijon — 
Cadiz 2—2, Real Sociedad San Se
bastian — C.F. Barcelona 1—5 !, 
Betis Sevilla — Hercules 1—0,
Valencia — F.C. Sevilla 0—1, Es- 

1 Barcelona — Athletic Bil- 
1—0, Santander — Osasuna 
Zaragoza — Atletico Madrid 
Pe primele locuri: Real Ma-

C.F. Barcelona 20 p,

C.F.

panol 
bao 1 
1—0, : 
0—0. 1 
drid 21 p.
Sporting Gijon 19 p; pe ultimele: 
17. Osasuna 9 p, 18. Celta Vlgo 
7 p.

OLANDA (et. 16). p.s.V. Eind
hoven — Feyenoord 5—0, Herac
les — N.E.C. 2—2, Venlo — Ker- 
krade 2—1. Groningen — Deven
ter”* 3—1. Maastricht — Haarlem 
0—2, Excelsior — Den Bosch 1—1, 
Sparta Rotterdam — Fortuna -Slt- 
tard 2—2, Twente Enschede — 
Ajax Amsterdam 1—8 ! Pe primele 
tocuri: P.S.V. Eindhoven 29 
Feyenoord 24 p, Ajax 22 p; pe 
ultimele: 17. Excelsior 10 p. 18. 
Heracles 6 p.

IUGOSLAVIA (et. 16). Hajduk 
Split — Buducnost Titograd 2—0, 
Sutjeska Niksici — Vardar Sko
plje 2—9. Priștina — Steaua roșie

P.S.V. p.

Reunită săptămina trecută 
la New Delhi, conferința ge
nerală a Federației Aeronau
tice Internaționale 
decis organizarea 
planate 
numai 
ideea
sport In 
important de reținut princi
piul după care trebuie să 
se desfășoare campionatele : 
vîrstă trebuie să fie limitată, 
oferind astfel posibilitatea ti
nerilor să-și măsoare forțele 
între ei.

Fosta campioană
IJse-Marie Morerod (Elveția), 
învingătoare în 24 de probe 
ale „Cupei mondiale", va în
deplini, in viitor, funcția de 
„delegat tehnic" at Federației 
Internaționale de Sent.

de schi

Rubrică realizată de ‘
Doino STÂNESCU

Belgrad 2—1, F. C. 
Sarajevo — O.F.K. 
Beograd 3—0, Velez 
Mostar — Sloboda 
Tuzla 2—0, Osijek 
— Zeleznicear Sara
jevo 3—3, Vojvodina 
Novi Sad — Rijeka 
0—0, Celic Zenița — 
Dinamo Vinkovici 

Partizan Bel- 
— Dinamo Za- 

Pe pri- 
Parti- 
25 p, 

Bel- 
Velez

3—1, 
grad 
greb 
mele 
zan 
Steaua 
gard 
Mostar 21 p; pe ul
timele : 17. Buduc-
nost Titograd 10 p, 
18. Vojvodina Novl 
Sad 8 p.

ALTE ȘTIRI
• Duminică, 

Tokio, se va des
fășura „Cupa Inter
continentală" dintre 
echipele Juventus 
Torino (ctștlgătoa- 
rea „C.C.E.") și Ar- 
gentinos Juniors 
(învingătoare In 
„Cupa Llbertado- 
res"). Intîlnirea este 
așteptată Cu mare 
Interes. De la Înce
putul săptămînii 
formația argentini- 
ană se află în ca
pitala Japoniei, pen
tru acomodarea cu 
fusul orar, 
ce teamul 
va ajunge 
Tokio. In 
Argentinos 
se află pe 
treilea ta 
natul național 
etapa a 20-a a fost Învinsă In de
plasare, cu 1—0, de Union Santa 
Fe). iar Juventus este lidera cam
pionatului italian, după 12 etape. 
Meciul Juve — Sampdoria, de la 
8 decembrie, a fost amtnat pen
tru 31 decembrie.
• Ted Croker, secretarul ge

neral al Federației engleze de 
fotbal, a declarat că este posibil 
ca F.I.F.A. să ridice „embargoul" 
echipelor din Anglia de a sus
ține meciuri pe continentul eu
ropean. Hotărtrea forului suprem

3—2. 
locuri: 

Belgrad 
roșie 

23 p,

tn timp 
italian 

azi. la 
prezent. 
Juniors 

locul al 
campio- 

(tn

Internaționalul scoțian Ken Armstrong de t« 
Birmingham, intr-o splendidă sărituri, respingă 
balonul cu capul, cu toată opoziția lui Coton, 
de la Arsenal. Meciul s-a încheiat ta egali
tate (0—0) ' ‘
englez

în etapa de simbătă a campionatului 
Telefoto: A.P. — AGERPRES

va avea, desigur, în vedere r.B- 
cesitatea pregătirilor pe care An
glia urmează să le efectuez? in 
vederea turneului final a! CM. 
„tn ceea ce privește suspendarea 
echipelor engleze din cupele eu
ropene, măsura poate rămine va
labilă și ta 086“ — a spus Ted 
Croker.
• Internaționalul vesl-german 

K.H. Rummenlgge a jucat dumi
nică tn echipa sa. Inter. în cam
pionatul Italiei, după ce a lipsit 
citeva jocuri. J*

• TELEX • TELEX • TELEX • ILL LX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • tn maratonul de 

la Fukuoka (Japonia): 1» Shin- 
taku 2h09:51; 2. Tanigictii 2h 19:01; 
3. Ito 2hll:19; • Britanicul Mike 
McLeod a cîștigat proba de a- 
lergare pe șosea (9,5 km) de la 
Barcelona In 26:6 • Crosul din 
localitatea Vanves (Franța) a 
avut următoarea ordine finală : 
1. Canario (Portugalia) 23;28; 2. 
Arpin (Franța); 3. Mllovsorov
(Marea Britanie) 23:43 • Campio
natele de cros ale S.U.A.: 1. Por
ter, 2. Bickford, 3. Eyestone.

AUTOMOBILISM > Cursa de 
800 km de la Kuala Lumpur a 
fost cîștigată de dubiul Icks-Mass, 
pe Porsche.

CICLISM > „Cursa de 6 zile*

de ta Zii rich a revenit cuplului 
Frank-Pijnen. urmați de Freuler- 
Gisiger $1 R. Hermann-S. Her
mann, la un tur. • - . .
cului a revenit lui 
(Mexic), urmat de 
săi Lugo șl Ramos.

HANDBAL • Amical feminin, 
la Prievidza: Cehoslovacia — Po
lonia 20—50 • In turneul femi
nin de la Bratislava: Start Bra
tislava — B.S.C. Budapesta 31—18: 
Szpartakusz Bekescsaba — Topo- 
linski 13—1.1*

PATINAT VITEZA « InlUnirea 
amicală 
10-117

RUGBY
Elveția —

Turul Mext- 
Miguel Mija 
compatrioțti

R.D.G, U.R.S.S. :

SCRIMA • Sovieticul Suvatov 
a ciști gat proba de spadă de la 
Budapesta (10—7................ ..
francezul “ • -
Lenglet 
(Ungaria)

ȘAH •
Smederevska Palanlca a continuat 
cu disputarea unor partide între
rupte: Cramltng a remizat 
Petrovici, iar Măriei a cîftigat ta 
Erenska. Clasament: 4. Cramlmg 
— 9.9 p: 2. Erenska —7 p; » 
Maximovici — 6.5 p; 4—5. Ntițu, 
Măriei — 6 p; 6—8. Polibroniade, 
Petrovici, Aleksandrla — 5.5 p; «. 
Verdezt — 5 p (4): 19. Markoviei

11. Nlkolin — 4.5 p; 12. Ma- 
- 3 p (1); 13. HOȚberg - 3 p

Srecki): 
(Franța) 
1»—5.
Turneul

tn finală cu 
pentru locul 3:

— Kalcsosay

feminin de ia

cti

• Amical, la Geneva: 
R.F.G. 18—18.
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