
încheierea vizitei oficiale
de prietenie a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
în R. S. F.A

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut convorbiri, la 13 decem
brie 1985, la Belgrad, cu 
tovarășul Vidoie Jarkovici, 
președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

In cadrul convorbirilor a fost 
apreciat pozitiv stadiul actual 
a] dezvoltării raporturilor și 
colaborării dintre Partidul Co
munist Român si Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia și 
s-a exprimat satisfacția că a- 
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ANUL XLI - Nr. 11 195

autoconducere. 
dc 

direcțiile 
pregătire a 
XlII-lca al

fost informați, 
despre 

de 
al

Proletari din toate țările uniți-vi 1

portal
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

I 4 PAGINI - 50 BANI | Simbâtâ 14 decembrie 1985

Mîine, în sala Agronomia, meci-retur în „Cupa cupelor41 la volei (m)

STEAUA

ceste relații, ca și cele 
cele două țări, se dezvoltă 
succes. S-a subliniat că și 
ceastă întîlnire — care 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate și in 
spiritul respectului reciproc și 
înțelegerii ce caracterizează 
relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, dintre 
cele două țări socialiste vecine 
— reprezintă o nouă contribuție 
la dezvoltarea raporturilor bila
terale. de prietenie și colaborare 
ale căror baze trainice au fost 
stabilite de tovarășul Nicolae 
Ccaușescu și președintele Iosip 
Broz Tito. S-a exprimat dorința 
și hotărîrca reciprocă privind 
dezvoltarea in continuare a 
acestei colaborări, continuarea 
întilnirilor si a dialogului la cel 
mai înalt nivel, pe baza prin
cipiilor, reafirmate în comun, 
ale egalității în drepturi, inde
pendenței și respectului reciproc.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român și 
președintele Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia au 
efectuat o informare reciprocă 
asupra preocupărilor actuale și 
de perspectivă ale celor două 
partide privind dezvoltarea e- 
conomico-socială în cele două 
țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat rezultatele obținute 
de poporul român în activitatea 
de înfăptuire a holărîrilor 
Congresului al XIII-Iea de 
încheiere ou rezultate cit mai 
bune a cincinalului 1981—1985 și 
trecerea in bune condițiuni Ia 
realizarea sarcinilor și obiecti
velor celui dc-al optulea 
cincinal.

Tovarășul Vidoie Jarkovici a 
prezentat activitățile Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia pe 
plan intern, precum și pentru

Iugoslavia
realizarea rolului conducător al
U.C.I. în etapa actuală de 
construcție a societății socialiste 
bazate pe 
Oaspeții au 
asemenea, 
principale 
Congresului
U.C.I., precum și despre efor
turile ce se depun pentru de
pășirea dificultăților economice 
actuale și îndeplinirea progra
mului de stabilizare economică 
pe termen lung.

In convorbirile privind situa
ția internațională s-a constatat 
nivelul inalt al înțelegerii dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia in legătură cu punctele 
de vedere asupra celor mai 
importante probleme interna
ționale actuale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Vidoie Jarkovici au reafirmat 
importanța respectării 
vente a principiilor 
dentei. egalității în 
respectului reciproc, i 
cuiui in 
dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător 
politica internă și externă. 
Deosebirile de păreri între par
tidele comuniste și muncitorești 
și alte mișcări progresiste și 
partide — Ia care se poate a- 
junge ca rezultat al condițiilor 
interne si internaționale speci
fice in care acționează fiecare 
țară și partid — nu trebuie să 
reprezinte un obstacol în calea 
dezvoltării colaborării pe bază 
de egalitate și a dialogului 
constructiv dintre acestea.

Secretarul general 
tidului Comunist 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
tovarășul Vidoie Jarkovici. au 
exprimat satisfacția pentru re
zultatele convorbirilor purtate 
și au subliniat că dialogul 
româno-iugoslav Ia nivel înalt 
va da un nou impuls dezvoltării 
în continuare a relațiilor dintre 
cele două partide, în interesul 
întăririi prieteniei 
român și iugoslave, 
rării internaționale, 
socialismului.

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român. , 
Republicii Socialiste 
a adresat președintelui Prezidiu
lui Comitetului Central al

eonsec- 
indepen- 
drepturl. 

neamestr- 
treburile interne, 
fiecărui partid

al Par- 
Român.

popoarelor 
al colabo
rării și

Ceaușescu. 
Partidului 

președintele 
• România,
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Reportaj de sezon

Șl... MAREA
Iarnă aspră in județul Su

ceava, îndeosebi in așezările ru
rale din Nord, cu zăpadă abun
dentă și cu geruri care șfichiu- 
ie urechile. Cei care se bucură 
din toată inima jfnt copiii, ne
lipsiți de pe piftii și derdelu- 
Șuri, echipați cu schiuri ți să
niuțe. La Fundul Moldovei. 
unde am făcut popas, o școală 
întreagă își desfășura lecțiile 
de educație fizică și activități
le sportive afară, in aer liber, 
in pofida temperaturii de a- 
proape minus 15 grade Celsius...

Un foarte tinăr dascăl de 
sport, Viorel Totoiescu, este cel 
care a făcut acest pas —■ tre
cerea de la lecții în clase, la 
crosuri pe zăpadă și inițierea in 
sporturile sezonului alb. A avut 
alături, in această inițiativă, 
întregul colectiv de cadre di
dactice, in frunte cu prof. Vio
rica Tunegar, directoarea șco
lii, astfel că inițiatorul a fost 
îndemnat să persevereze, să 
mute, practic, toată activitatea 
de educație fizică și sport pe 
terenurile inveșmintate cu nea.

Prof. Totoiescu a realizat 
ceva mai mult ; a pus, acolo, 
la școala din Fundul Moldovei, 
bazele unui centru de schi
țând. Micii fondiști ai școlii 
*-au impus atenției incă de la 
primele concursuri, în comună,

Vicecampioana masculină de 
volei a țării noastre, Steaua 
București, susține mîine (de 
Ia ora 9) în sala Agronomia 
partida-retur cu Sanitas Ma
drid, contînd pentru runda a 
doua a „Cupei cupelor". Un 
meci care, prin prisma rezul
tatului din tur (1—3 pentru 
spanioli), devine mai greu de
cît ne-am fi așteptat pentru 
steliști, obligați acum, spre a 
se califica în penultima fază 
a competiției, să nu cedeze 
nici un set. Prin urmare, o 
partidă care, prin miza ei deo
sebită, trezește un viu interes 
în rîndul publicului amator de 
sport din Capitală. Iată de ce 
credem că, Ia ora meciului,

SANITAS MADRID, 0 PARTIDĂ DECISIVĂ
s-au arătat extrem de optimiști, 
în privința calificării, după 
partida pe teren propriu, iar 
ziarele de specialitate din ca
pitala Spaniei apreciau că 
„zestrea acumulată acasă este 
suficientă pentru returul de la 
București".

Iată loturile celor două echi
pe : Steaua — Ionescu, Mina, 
Macavei, Pralea, Dascălu, Pen- 
telescu, Constantin, Șoica, Spî- 
nu, Pădurețu, Haiduc, Dalacu; 
Sanitas — Calero, Gaston, 
Rulz, Garda, De Palma, Ma- 
roto, Robles, Murgul, Gonzalo, 
Alonso, Lopez, Carro, Crespo. 
Meciul va fi arbitrat de Orhan 
Tuncer (Turcia), secundat de 
românul Radu Farmuș.

a- 
in ul-

refacă 
întors

tribunele sălii vor fi mai 
glomerate decît oricînd 
tima vreme.

Va reuși Steaua să 
handicapul cu care s-a
de la Madrid 7 Noi credem că 
dacă vor juca deciși, cu încor
darea și ambiția de care sînt 
capabili, cu siguranța și calmul 
ce se impun în astfel de împre
jurări, devii lui G. Bartha și 
V. Dumitrescu vor realiza o- 
biectivul. Setul cîștigat în 
plasare reprezintă un atu 
portant. Dar și mai multă 
portanță trebuie să acorde 
liștii mobilizării colective ] 
manente, pentru a evita, _
vreun set, surpriza. In ceea ce-i 
privește pe spanioli, aceștia

de- 
im- 
lm- 
ste- 
per- 
, In

Turneele de volei [f]

ale Diviziei „A“
Ieri au continuat în sala M.I.U. 

turneele feminine de volei ale 
Diviziei „A“, care au loc la 
București (grupa valorică 1—6) 
și Iași (7—12). Iată amănunte 
de Ia partidele disputate.

BUCUREȘTI. Derby-ul tur
neului, în care s-»u întîl- 
nit Dinamo și Universitatea 
C.F.R. Craiova, a satisfăcut pe 
deplin exigențele numerosu
lui public prezent în sală. 
Timp de 2 ore și 5 minute am
bele formații 
creeze faze 
spectaculoase, 
dentelor le-ar 
poziția de lider 
tulul, iar o victorie 
reștenoelor le-ar 
mai aproape în „plasa1 
vencelor.
tele au obținut victoria cu 
3—2 (7, —7, —4, 14, 9), la ca
pătul unul meci epuizant, am
bele formații împărțlndu-și 
perioadele 
toria campioanelor 
amprenta jocului 
bilei Victoria 
cajelor Irinei 
tației 
Moroșan 
în linia 
opus o 
chiar la 
după ce 
tat de la 4—12, la 12—12 ; a-

au reușit 
deosebit

Victoria 
fi 
al

consolidat 
clasam en- 
a bucu- 

fi situat 
. - craio-
In final, dinamovis- 
obținut victoria

DINAMO A ÎNTRERUPT SERIA VICTORIIIOR

formații
de dominare. Vic- 

poartă 
inepuiza- 

Banciu, a blo- 
Velicu, a pres- 

remarcabile a Doinei 
și a Georgetei Lungo 

a Ii-a. Studentele au 
dîrză rezistență, fiind 
un pas de victorie, 
în setul IV au remon-

Mingea 
depăși

atacată de Mirela Popoviciu (C.S.M. Libertatea Sibiu) va 
totuși blocajul foarte bun al studentelor din Galați

Foto : Iorgu BĂNICA

i luat conducerea — 13— 
- eforturile depuse și-au 
cuvîntul In finalul de

MICII PRIETENI Al SPORTULUI

LOR PASIUNE PENTRU SCHI

Micii schiori din Fundul Moldovei, la un concurs organizat la 
Vatra Dorset, pe „Dealul Negru"...

Foto : Ion MÎNDRESCU — Suceava
apoi in județ și in cele din ur
mă chiar pe țară. Eleva Doina 
Antonicescu a ocupat locul 3 in 
„Cupa Pionierul" ; ștafeta șco
lii a urcat, de asemenea, pe 
podium in aceeași competiție. 
Să mai reținem faptul că un 
fost elev al școlii din Fundul 
Moldovei, Aurelian Macovei, 
acum la Liceul „Dragoș Vodă" 
din Cimpulung Moldovenesc,

își face simțită prezența prin
tre fruntași in schi și chiar in 
lotul național de juniori la 
biatlon.

încurajat de aceste reușite, 
profesorul și-a extins aria de 
desfășurare a activității spor-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 3—3)

poi, au 
12, dar 
spus < 
set, Banciu și colegele ega- 
lind : 2—2. In ultimul set, an
trenorul Wiliam Schreiber 0 
introduce inspirat în teren 
pe Ottilia Szenkowics in lo
cul Mirelei Pavel, jocul dina- 
movistelor capătă alt as
pect, victoria fiind o consecin
ță logică. R. Farmuș (Bucu
rești) șt N. Constantin (Plo
iești) au condus foarte bine 
formațiile : DINAMO : Pa-

vel (Szenkowics), Chitic 
(Coșoveanu), Moroșan (Șer- 
ban), Banciu (Moraru), Veli- 
en, Lungu (Ene) ; UNIVERSI
TATEA : Dinu (Hermenea- 
nu), Nistor (Enescu), Cuej- 
deanu (Nistor), Sușman (Her- 
meneanu), Cotescu, Drăgoi 
(Mirea).

In prima partidă a reuniunii, 
Flacăra roșie a dispus de Fa
rul Constanța cu 3—1 (8, 13, 
—8, 18), De reținut că în pri-

(Continuare in pag. 2-3)

La întreprinderea de mecanică fină

PERFORMANTA-OBIECTIVUL PRINCIPAL 
IN PRODUCȚIE Șl ÎN SPORT

întreprinderea de mecanică tină 
clin București este o unitate de 
virf a industriei noastre, pentru 
constructorii de aparaturi și in
strumente de precizie de aid, mi
cronul dobîndlnd dimensiuni de 
... gigant. Munca de mare tinete, 
care necesită migală șl atenție, 
concentrare maximă, se Împle
tește cu o bogată activitate spor
tivă de masă desfășurată sub 
egida marii competiții sportive 
naționale „Daciada*, care se bu
cură de participarea masivă a 
muncitorilor și muncitoarelor, a- 
cestea din urmă reprezentind 
circa 40 la sută din efectiv. Aso
ciația sportivă Își extinde, de a- 
semenea, preocupările șl în do
meniul sportului de performanță, 
avtnd secții de tenis de masă, 
șah și baschet — masculine în 
Divizia „A", In eșalonul secund 
al campionatelor fiind prezente 
handbalul feminin și fotbalul. 
Lisa sporturilor de la „Mecanică 
fină* e completată de patinatori, 
care se pregătesc cu cel selec
ționați tn loturile oUmplce de pa
tinaj artistic șl de viteză. Să nu-i 
uităm pe boxeri, eu rezultate 
frumoase In campionate șl nici 
pe voleibaliste, deocamdată ia 
categoria „Onoare*.

Printre animatorii sportului de 
performanță se numără George 
Georgescu, cel oare, cu « de ani 
In urmă, intra ca ucenic strungar 
la fosta fabrică de pe acest loo ! 
azi este rectificator de înaltă ca
lificare șl continuă să fie sufle
tul tenisului de masă, care a clș- 
tigat locul al treilea la dublu 
masculin (Sorin Cauri, Teodor 
Gheorghe) la campionatul repu
blican. Alături de această secție 
e șl directorul general al Centra
lei Industriale, Valeria Matache, 
printre cei care au înființat te
nisul de masă aid șl a fost prin
tre primii jucători legitimați, în 
1968. Din secție fac parte lăcătu
șul Cătălin Bolcoș, Bogdan Trifu 
— autentică speranță. Cornel 
Stoica și Mihai, fiul instructoru
lui secției, Gheorghe Dumitrescu, 
care a apărat, ani de zile, ca ju
cător, culorile asociației.

înființată în anul 1M2, rod al 
colaborării cu C.S.Ș. nr. 1 aflată 
In vecinătate, echipa de handbal 
fete a trecut prin „Promoție* și 
„Onoare*, iar din toamnă actl-

Mihail VESA

(Continuare tn pap. t—3)



FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE ȘAH IN
i • Zece jucători In frunte, 

la masculin

ÎN SPRIJINUL HALTEROFILILOR
a-

In ultima 
printr-o se- 
performante 

bune, rezul- 
obținute, 

de

Halterele s-au 
firmat, 
vreme, 
rle de 
foarte 
țațele 
spre exemplu, 
Nicu Vlad sau An
drei Socacl la ma
rile competiții con
firming ascensiu
nea valorică a a- 
cestul sport. Desi
gur, insă, succesele 
amintite au 
ză, printre 
și munca 
la nivelul 
șl juniorilor, la a- 
ceste categorii de 
vlrstă, creîndu-se

la ba- 
altele, 

depusă 
copiilor

premisele necesare 
obținerii, mal apoi, 
a victoriilor mult 
dorite în întreceri
le de anvergură. 
Pornind de la a- 
ceastă Idee, lector 
univ. Dumitru Hâ
tru a scos la Edi
tura Sport-Turlsm 
lucrarea „Haltere 
— pregătirea copi
ilor șl juniorilor*, 
care completează 
bibliografia temati
că cu o contribuție 
ce se impune aten
ției ! ...........
Autorul 
duiește (și reușeș
te pe deplin)

specialiștilor. 
I se stră-

să

ofere tehnicienilor 
implicați în proce
sul instruct! v-eda-
cativ al 
halterofili 
începători 
ori mari) 
rial bine 
riguros 
care facilitează 
numai parcurgerea, 
ci, deosebit de im
portant, și . punerea 
în aplicare la an
trenamente a unor 
mijloace modeme 
de pregătire, ve- 
nindu-se, astfel, în 
ajutorul specialiș
tilor.

tinerilor 
(de la 
la juni- 
un mate- 
sintetlzat, 

structurat, 
nu

TIMIȘOARA. La capătul pri
melor două runde, In finala 
Campionatului republican mas
culin de șah, nici unul dintre 
competitori n-a reușit să în-

1,5 p. Zece 
conducerea, 

Th. Ghițes- 
Gheorghiu, 

M. Ghindă, V. Stoica, M. Pav
lov, D. Bărbulescu, O. Foișor, 
P. Joița și E. Mozes. Rezulta
te din runda a 2-a : Gheorghiu 
— Cosma 1—0, Bărbulescu — 
Stanciu 1—0, Ghindă — Armaș

scrie mai mult de 
jucători își împart 
cu acest punctaj : 
cu, M. Șubă, FI.

1—0. Foișor — Mârășescu 1—0, 
L. Oltean — Stoica 0—1, Pav
lov — Miluț 1—0, Joița — Cr. 
Ionescu 1—0 (după întrerupe
re), Savin — D. Oltean 0—1, 
Ștefanov — Lupu 0—1, remize 
Ghițescu — Șubă. Marin — C. 
Ionescu, Georgescu — Mozes, 
Grtinberg — Ciolac.

• Dana Nuțu este noua lideră

NOILE DIVIZIONARE

GRECO'ROMANE
A“ DE LUPTE

REPORTAJ LA RĂSĂRITUL SOARELUI
Ca șl In precedentele sale cărți. Petru Idriceanu, unul dintre 

realizatorii cunoscutei emisiuni radifonice „Sport-Natură-Tine- 
rețe“, se dovedește, și în noul său volum „Reportaj la răsăritul 
soarelui", apărut în îngrijirea Editurii Sport-Turism în cadrul 
colecției „Cintarea României", un reporter subtil, cu putere de 
seducție a Imaginii. Cu microfonul sau condeiul In „buzunar", 
autorul străbate țara de la un capăt la altul, surprlnzîndu-i în
noirile, întrînd In contact cu oameni care, zi de zl, tineri și 
vîrstnîd, pun ..pietre de temelie" pentru ca „să ținem minte, 
cine am fost, cine slntem, pentru a ști cine vom fi". In acest 
efort general se înscrie șl efortul sportivilor pentru a atinge 
mari performanțe, pentru a cuceri laurii competiției continen
tale șl mondiale, pentru ca „soarele sportului românesc să 
strălucească cît mai puternic". Cartea lu! Petru Idriceanu este 
legată direct de sport („Soarele olimpic"), dar și prin „sub
text", am zice, pentru o mare parte din personajele sale — din 
Zamostea, Craiova, Sibiu, Suceava, Galați, Costinești sau din 
Capitală — au și sportul „in singe" (vezi „Intîlnire cu soarele 
la Zamostea") alături de alte fervente preocupări cotidiene. O 
carte de reportaje nu se povestește. Ea se citește. Ceea ce re
comandăm șt ndl...

La Tg. Jiu au avut loc tur
neele finale pentru calificare 
în Divizia „A", la lupte greco- 
romane și libere. Cum era de 
așteptat, întrecerile au fost 
deosebit de disputate, mai ales 
la greco-romane, unde și-au 
încercat șansele 16 formații în 
etapa interzonală, din care 7 
s-au calificat pentru turneul 
final și doar 4 au promovat în 
primul eșalon : 1. C.N.A. Hidro
tehnica Șiret (antrenor Ion 
Pruteanu) 22 p, 2. Minerul Mo- 
iru (Nistor Alionescu) 19 p, 3. 
Crișul Oradea (Nicolae Sonia 
și Iosif Miclea) 19 p, 4. Pra
hova Ploiești (Ilie Ene) 16 p.-

Șl LIBERE
în competiția de lupte libere 

calificarea a fost o simplă for
malitate — pentru cele 4 lo
curi din Divizia „A" s-au în
scris... 4 echipe. Deci n-a mai 
fost nevoie nici de „interzona
le" și nici de vreun turneu fi
nal. Aceste formații, fiind pre
zente la Tg. Jiu, au susținut, 
totuși, întrecerile unui turneu 
de... palmares : 1. Gloria Pan
durii Tg. Jiu (antrenor Alexan
dru Motorga) 12 p, 2. C.S.M. 
Oțelul Călărași (Mihai Chirilă) 
9 p, 3. Vagonul Caracal (Pe
tre Grigore) 6 p, 4. Construc
torul Tg. Mureș (Francisc 
Gyarmaty) 3 p.

p. O ur-
Polihroniade,

BĂILE HERCULANE. în 
partida-derby a rundei a 4-a, 
Dana Nuțu (cu negrele) a în
vins-o pe Margareta Mureșan, 
trecînd singură în fruntea cla
samentului, cu 3,5 
mează Elisabeta
Eugenia Ghindă și Smaranda 
Boicu, cu cîte 3 p fiecare. Alte 
rezultate : Boicu — Baumstark 
1—0, Ghindă — Ioniță 1—0, 
Ionescu — Kozma 1—0. Jicman 
— Teodorescu 1—0, Stroe — 
Pogorevici 0—1, Chiș — Mites- 
cu 0—1, Radu — Cabariu 0—1, 
Șușnea — Stanca 0—1, remize 
Polihroniade — Olărașu, Chi- 
ricuță — Olteanu, Nicoară — 
Nechifor. în runda a 5-a par
tide „de vîrf" sînt Nuțu — Po
lihroniade, Boicu — Ghindă, 
Jicman — Mureșan. Programul 
este stabilit prin tragere Ia 
sorți, înaintea fiecărei runde.

INTRE BUTURI • INTRE buturi • Intre buturi ® intre buturi

LITERATURA Șl SPORTUL
Prin prezentare, nu se în

scrie în categoria aparițiilor 
editoriale, prin conținut însă 
avem de a face cu un eve
niment pentru Iubitorii spor
tului : este vorba de Alma
nahul .României Uterare", al 
cărui generic este „Literatu
ră șl sport". Beneficiind de 
doi coordonatori competenți 
— Victor Bănciulescu si Ioan 
Groșan —, cele peste 300 de 
pagini se detașează printr-un 
bogat conținut, cu elemente 
inedite care captează intere
sul de la prima la ultima fi
lă. Legătura străveche dintre 
cele două domenii — să ne 
amintim de creațiile îui Pin
dar sau Homer —, este pusă 
în evidență pe mal multe 
planuri, cel mal interesant

fiind al scriitorilor practi- 
canți (unii chiar performeri) 
al diverselor discipline, ea 
Ionel Teodoreanu, Mihail Sa- 
doveanu, Alexandru 
donski, Mircea Eliade, 
Barbu, Fănuș Neagu, 
Camus, Bf și Petrov, 
Hemingway etc. Intre 
coordonate (sau poate 
untrul lor), alte generoase 
subiecte — „Cu și despre ce
lebrități ale sportului", „Spor
tul șl arta", .The match of 
Love" ș.a. — vin să intre- 
gească o lucrare care își de
pășește prin realizare și con
ținut, condiția de almanah de 
divertisment.

Mace- 
Eugen 
Albert 
Ernest 
aceste 

inlă-

Emanuel FANTANEANU

9

(Urmare din pag. 1)

vează in Divizia „B“. Nelipsit la 
meciurile echipei, ing. Petre Do
brescu, directorul general, preșe
dintele secției, este de părere că 
„handbalistele vor fi primele 
sportive de la Mecanică fină care 
vor activa nu peste multă vreme 
in prima divizie". Afirmație În
drăzneață, dar bazată pe ascensiu
nea rapidă de pînă acum a echi
pei antrenate de Nicolae Diaconu 
și din rîndul căreia se remarcă 
Marijean Mălai, Georgeta Gavrilă, 
Stela Harabulă sau Luiza Picuș. 
Formația are un bogat rezervor 
de speranțe în echipa de juni
oare, antrenată de o fostă glorie 
a handbalului nostru, Slmona Ar- 
ghir-Sandu.

I-am văzut șl pe baschetbaliști, 
cu unul dintre antrenori, maes
trul emerit al sportului ing. Radu 
Diaconescu. Aflați în prima di
vizie (echipă alcătuită în colabo
rare cu Academia Militară), 
ei au un vechi deziderat și 
speră să-1 vadă realizat : promo
varea In prima grupă valorică. 
Cred in aceasta maistrul Ion 
Barbu, președintele secției, Ga
briel Șarlă — coșgeterul actual al 
campionatului (cu 20 de puncte 
mai multe decît următorul clasat), 
Dan Zăchîțeanu, Mihai Aurelian, 
Alexandru Cîminian, Cristian Vîl- 
cinschi, Matei Popovici și Bog
dan Hoit, toți angajați ai între
prinderii.

Echipa de fotbal (cîndva Meta
lul Obor), înființată de inimosul 
Octavian Țapu, a urcat de la

„sector" la Divizia „C“, pentru 
ca In ediția 1979—1080, sub con
ducerea internaționalului Nicolae 
Lupescu, să promoveze In „B“. 
Sub conducerea antrenorului Ion 
Mățăoanu. muncitori care, para
lel cu activitatea sportivă, iși 
desăvîrșesc calificarea profesio
nală. ca Petre Dumitru — cel 
mai vechi, Aurel Ghițâ, Pavel 
Zamfirescu, Marcel Ploaie, sînt 
secundați de grupa „speranțelor", 
pregătită de Vasile Cozma și 
Cornel Vlad, absolvenți al I.E.F.S

De cuvinte de laudă se bucură 
la Mecanică fină șahiștii, de care 
se ocupă maestrul internațional 
Constantin Ionescu, component 
al echipei reprezentative. Boxul 
speră să revină — și să rămînă 
— in prim-planul atenției, în 
special prin măsurile educative 
luate la nivelul secției (antrenori 
Ion Foia și Petru Pavlovschi), iar 
voleibalistele doresc să calce cît 
mal repede pe urmele colegelor 
handbaliste.

„Avem o bază sportivă fru
moasă, amenajată prin muncă 
patriotică, In regie proprie — ne 
mărturisea președintele Comitetu
lui sindical. Emlllan Pirvu. A- 
flată la Cățelu, are trei terenuri 
de tenis, unul de handbal și vo
lei, o pistă pentru atletism, o po- 
picărie cu două piste, un teren 
de fotbal gazonat, o pistă specială 
pentru pregătirea tineretului, iar 
in incinta întreprinderii o sală 
de tenis de masă și șah".

Activitatea sportivă de la Me
canică fină este bogată, cu rezul
tate notabile, acest lucru datorîn-

ADMINISTRAȚIA DE STAT
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 13 DECEM
BRIE: extragerea I: 60 66 63
48 86 59 3 17 41 ; extragerea a 
n-a : 26 24 89 12 1 68 74 8 37.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
1 090 664 lei, din care 290 683 lei 
report la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO
2 DIN 8 DECEMBRIE : cat. 1 : 2 
variante 25% = autoturisme „Da
cia 1300“ (70.000 lei) cat. 2 : 2 va
riante 100% a '3.505 lei și o va
riante 25% a 5.876 lei ; cat. 3 : 
20,25 variante a 4.063 lei ; cat. 4 : 
123.00 a 669 lei ; cat. 5 : 258.00 a 
200 iei; cat. 6:

REPORT LA
44.619 lei.

Autoturismele 
(70.000 lei) au

„DACIA 1300“ 
fost cîștlgate de

0 A plecat în Franța forma
ția R.C. Grivița Roșie. Vechiul 
club bucureștean de rugby răs
punde unei invitații a puter
nicei echipe R.C. Toulon, fina
lista campionatului 1984/85. La 
Toulon activează căpitanul na
ționalei franceze Jerome Gali
on , care anul trecut ne-a vizi
tat țara. Rugbyștii români, cu 
cîțlva jucători din lotul na
țional în formație (Al. Marin, 
Moraru, Stroe, Pongracz, Mă- 
căneață ș.a.), vor susține două 
partide Ai R.C. Toulon și o a 
doua divizionară „A" — încă 
neprecizată — Hydros sau Nice.

0 Partida din campionatul 
primei divizii (seria a Il-a), 
dintre Gloria PTT Arad și Fa
rul Constanta (etapa a IV-a), 
întreruptă în mln. 20, la sco-

du-se și președintelui ei, ing. 
ștefan Blaier, șl secretarului — 
Constantul Covăcescu — oameni 
pasionați, dinamici șl pricepuți, 
care știu să vină in intîmpinarea 
preferințelor sportive ale oameni
lor muncii de aid, să Îndrume 
spre performanță talentele tineri
lor care lucrează in această În
treprindere, ale cărei produse de 
înaltă predzle slnt binecunoscute 
nu numai in țară, ci și peste ho
tare.

TURNEELE DE
lUrmare din pag 1)

mul set, constănțencele con
duceau cu 8—0, fiind întrecu
te cu 15—8 ! Remarcate : Bu
jor, Mariana Olteanu, Birsăș- 
teanu de la învingătoare, res
pectiv Dimofte și Geambașu. 
Arbitraj 
ru — 
rești).

C.S.M.

foarte bun : D. Rota- 
M. Stamate (Bucu-

rul de 6—0 pentru oaspeți, se 
va rejuca în întregime. Biroul 
F.R.R. a hotărît ca meciul să 
se dispute 
din Arad, 
1986.

pe stadionul Gloria 
miercuri 12 martie

0 Intre 16 și 21 decembrie

va avea loc la București un 
curs de reciclare deschis an
trenorilor divizionari din țară. 
Cursul este organizat de Cen
trul de perfecționare a cadre
lor din mișcarea sportivă, în 
colaborare cu Federația româ
nă de rugby.

D[ POP
Finalele C 

nale și ale 
ce juniori, 
al, pe 198! 
Cîmpina (fe 
ieții) cu re 
Performera 
a fost ords 
the, aflată 
juniorat, 
zultat exce 
două manșe 
un nou rec 
obținut la j 
și unul Ia 
împreună ci 
iată rezulta

JUNIOAR 
Ibolya Matt 
ința Oradea
2. Maria D 
șovan (V oir 
p, 3. Melir 
Simon (Ele: 
reș) 824 p ; 
lya Mathe 
Marcela Caș
3. Carmen I 
846 (425—421 
par (Larome 
ricica Rad 
Brașov) 82 
coresp.)

JUNIORI 
Marian, A. 
Buc.) 1720 
Farkas, A. 
reș Tg. Muri 
3. I. Ruge, ț 
Buc.) 1694 (! 
al : 1. A. M 
873), 2. 
Oradea) 
Soverfi 
Dumitru 
1677 p,
structorul T|

Cea de-a ! 
F.R. Popice' 
venit lui II 
drei Marian, 
zon au fost 
tori.

J.
175- 

171S 
(C
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|^ogi)BW)g)@8| N-A FOST 0 SIMPLĂ
Fără îndoială, tenisul nos

tru de masă juvenil 
sează o perioadă in 
succesele realizate pe 
internațional confirmă 
că la nivelul cadeților 
niorllor 
ință in 
lor, că 
cupatl, 
descoperirea unor noi talen
te, Iar pe de alta de promo
varea acestora în arena ma
rii performanțe. Cînd spu
nem insă majoritatea, în
seamnă, fără nici un dubiu, 
că nu toate secțiile, că nu 
toți antrenorii au înțeles la 
adevărata valoare importan
ța' asigurării schimbului de 
mîine, „speranțe" care In te
nisul de masă, se știe foarte 
bine, sînt mai bune (și nu 
de Ieri, de azi) decît ... cer
titudinile. Este și motivul 
pentru care Biroul federației 
de specialitate a adoptat mă
sura ca echipele divizionare 
„A" să fie excluse din cam
pionat dacă nu prezintă — la 
cel puțin una din cele patru 
categorii — formații simila
re in întrecerile copiilor șl

traver- 
care 
plan 

(aptul 
șl Ju- 
sîrgu-se lucrează cu 

majoritatea cluburi- 
antrenorii sînt preo- 

pe de o parte, de

juniorilor. Din păcate, unele 
secții n-au înțeles nici în ur
ma acestei hotărîri să se
apuce de lucru, crezlnd că
este doar o simplă... dojană 
părintească ! Și n-a fost! E- 
chlpele Hidrotehnica “ 
— care a aetivat pini? 
chelerea ultimei ediții 
viziel „A" in prima „ .
valorică — și C.S.Ș. Tehno- 
utilaj Od. Secuiesc — pe care 
doar două puncte dintr-un 
set au despărțit-o de un ba
raj pentru promovarea intre 
cele mai bune patru — au 
fost excluse din campionat, 
conform regulamentului ele 
neavînd dreptul să se pre
zinte nici la calificări! Șl 
aceasta pentru simplul fapt 
că au... uitat să se îngrijeas
că și de „boboci", gîndindu- 
se, probabil, că este suficient 
să dispui de un Crlstinel Ro- 
manescu sau Andras Fejer. 
Iată, însă, că neglijenta se 
plătește...

Din zl in zl, federația de
vine tot mai fermă în măsu
rile adoptate. De aceea, por
nind de la hotărirea luată, 
am propune, de asemenea,

Buzău 
la în- 
a Di- 
grupă

D(
ca Ia calificăx 
se prezintă < 
culpă să nu 
a folosi 
luat in edițtâ 
Diviziei „A", 
reoe prea adt 
se strecura, < 
divizionare, u 
schimbă doar 
tuatia de font 
eașl.

Așadar, In 
itor Hidrotehi 
C.S.Ș. Tehnou 
iese — surpr 
această ultimă 
se bazează șl 
unități școlari 
mai fi prezen 
vina lor. Să 
această măsur 
vătămtntele 
specialiștii no 
numai preoeu 
de tinerii .’ 
tea găsi o 
descu sau Ei 
Vasile Florea 
Ignat.

VOLEI (f) ALE DIVIZIEI „A“
vinse doar Daniela Dinică și 
Speranța Găman merită „note 
de trecere". Au arbitrat : I. 
Niculescu (București) — foar
te bine, ajutat de V. Ionescu 
(Bacău) — bine.

Astăzi, de la ora 11, au loc 
ultimele jocuri ale turneului : 
Dinapio — Farul, C.S.M. Li
bertatea — Universitatea 
Flacăra roșie — C.S.U.

Mihail VESA

și

MICII
(Urma

tive de ian 
Botuș fi Cc 
pus bazele t 
probe alpine 
caz — dovai 
te obținute 
la Festivalu 
iarnă de la 
venesc și V 
întreceri cu 
și Sadova, 1 
doviței, din 
Izvoarele S 
vița și 
inițiată chia 
geata zăpez 
fiecare iarn 
întregul jui 
inițiatorilor, 
Totoiescu, 
Lucău (lim 
lentin Stats

Place, atr 
tivitatea sp< 
cazul copiii 
tune mai 
Botușel și 
confecționat 
care vin și 
lă, străbăti 
lometri. Și 
doresc, dui 
lor din Fi 
Botuș sau 
anonimat.

„Sînt în 
inimoși si 
riseste pro. 
insă, ne p

PENICILINA IAȘI A FURNIZAT SURPRIZA ZILEI!
IAȘI, 13 (prin telefon). Pe

nultima zi a turneului secund 
al grupei a doua valorice a 
pus din nou în evidență for
ma bună a echipei cu efecti
vul cel mai redus. Chimia Rm. 
Vîlcea. Grație experienței de 
joc și sudurii sextetului său 
de bază formația vîl- 
«teană joacă echilibrat și sigur, 
condusă de o ridicătoare — 
Doina Gherghev — în frumos 
progres, valorificând bine cali
tățile și vasta experiență a 
Marilenci Dubinciuc, nervul și 
inteligența tactică a Cameliei 
Iliescu, serviciul extrem de di
ficil și blocajul ferm al Ioanei 
Cotoranu, Chimia a obținut a 
treia victorie în turneu învin- 
gînd pe Rapid cu 3—1 (12, 0, 
—13, 8). Giuleștencele, cu tot 
efortul Georgetei Popescu (ex
celentă la pupitru) și Vcrei 
Șerbu (zbătătoare în toate com
partimentele), dar cu un servi
ciu deficitar ca forță și pre
cizie. cu o preluare nesigură 
și cu atac firav, nu s-au ri
dicat la nivelul adversarelor 
decît în prima parte a setului 
3, în rare au și condus cu 13—4.

O frumoasă surpriză și o ma-

re satisfacție pentru publicul 
localnic a furnizat Penicilina 
Iași care, în sextetul : Gabrie
la Comat), Tatiana Popa, Mar
cela Gî'lcă-Olteanu, Cristina 
Blaga Marina Onofraș, Daniela 
Smerea (a mai intrat în teren 
Mariana Sturza), a învins net 
pe lidera grupei, Calculatorul 
București : 3—0 (8, 8, 9) ! Ie- 
șencele au dominat întâlnirea 
printr-o remarcabilă mobilizare 
colectivă, prin joc combinativ 
și prin servicii constant și cu 
folos forțate, în tâmp ce bucu- 
reștencele au dovedit o sur
prinzătoare dezorientare în te
ren, antrenorul G. Simulescu 
agitîndu-se în van să le co
necteze la joc.

în ultima partidă, Dacia Pi
tești a dispus, conform aștep
tărilor. de Știința Bacău : 3—0 
(5, 5, 13).

Au condus 
Delcea — U. 
D. Dobrescu 
A. Dinicu.

Programul
ora 13 : Chimia — Știința, 
Calculatorul — Dacia și Rapid 
— Penicilina.

Aurelian BREBEANU

Libertatea 
Galați

Sibiu — 
(3—0 

(13, 9, 12), după un joc în care 
Mireîa Popoviciu a făcut a- 
proape inutile blocajele ad
versarelor, iar Anca Beșta 
și Doina Bischin au seconda
t-o foarte bine. De la în-

C.S.U.-I.M.N.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ION I. IONESCU șl, respectiv, ION 
TIMOFTE, ambii din București.
• NUMAI ASTĂZI, SIMBA- 

TA, se mai pot procura bilete 
pentru ULTIMA TRAGERE MUL
TIPLA LOTO din acest an, ce se 
va desfășura duminică 15 de
cembrie. Cu acest prilej, partici- 
panții au posibilitatea obținerii 
unor importante cîștiguri In 
AUTOTURISME „DACIA 1300“, 
excursii în U.R.S.S., precum și 
mari sume de bani. Se efectu
ează 3 extrageri în două faze, cu 
un total de 72 numere. Extra
geri „legate” două cîte două cu 
cîștiguri pentru 3 numere din 
18 extrase. Variantele de 23 lei, 
pot obține cîștiguri cumulate la 
ambele faze ale tragerii.

• Tragerea multiplă Loto de 
mîine, duminică 15 decembrie, se 
va desfășura în București, în 
sala Clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu Începere de la ora 17.
• TOT ASTAZI este ULTIMA 

ZI și pentru depunerea buleti
nelor la interesantul concurs 
PRONOSPORT de mîine, dumini
că 15 decembrie, ce cuprinde me
ciuri din campionatul italian, Di
viziile „A" și „B“. Rezultatele a- 
cestui concurs vor fi transmise 
duminică seară, după emisiunea 
„Panoramic sportiv", precum si 
luni dimineața, la ora 8,55 pe 
programul I (o dată cu nume
rele extrase la tragerea multiplă 
Loto de duminică).

bine brigăzile : 
Emil, V. Tileă 
și V. Ionescu

ultimei zile.

D.

de



>ri)
iațio- 
popi- 
vidu- 
it la

(bă- 
bune. 
îtiției
Ma- 

i de 
re- 

d în 
tituie 
Ea a 
itluri 
rechi

Dar
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Interviu cu loan Andone
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CLASAMENTUL GOLGETERILOR - INVITAȚIE LA POLIVALENȚĂ
— loan 
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Iată un clasament care su
gerează, în primul rînd, fap
tul că vechiul centru înaintaș, 
omul păzit de „jandarmul" 
numit și stoper, e pe cale de 
dispariție, el oferindu-și lo
cul jucătorului mai complet, 

■care știe să-și mărească zona, 
să joace pe ambele flancuri, 
să se demarce (mai ales) și 
să-și momească adversarii di- 
recți. Afirmăm acest lucru și 
pe baza faptului că, iată, pe 
primele 11 locuri în acest cla
sament de toamnă al golgete
rilor se află un singur vîrf 
sută la sută în vechea con
cepție asupra acestui post : 
este vorba de Mircea Sandu, 
mereu în coasta apărării pen
tru deschiderea culoarelor ; în 
ceea ce îi privește pe Pițurcă, 
Bîcu și Cîmpeanu II, acești 
înaintași avansați, ei au meritul 
de a fi încercat să-și lărgeas
că registrul tehnico-tactic, pe 
drumul spre polivalența etala
tă, de pildă, de un Platini, care 
e mereu prezent în toate cele 
șase puncte (convenționale, de
sigur) ale sextetului (conven
țional și el) din față. Toți cei
lalți sînt jucători care vin din 
linia a doua. Numărul lor ple
dează în favoarea ideii că fot
balul nostru continuă să se a- 
dapteze la „confundarea" com
partimentelor, proces care a 
început pregnant o dată cu 
Ajax de acum un deceniu și 
mai bine.

Golgeterul de toamnă I. Pet- 
cu, este, evident, produsul jo
cului colectiv ofensiv al echi
pei sale, care i-a oferit și cinci 
lovituri de la 11 m.

Pițurcă, pe locul doi, are me
ritul de a fi marcat cele mai 
multe goluri din acțiune (10) 
și de a se fi detașat de parte
nerul său de linie Lăcătuș, 
care se prezintă cu numai cinci 
goluri.„Vîrful" Stelei are și me
ritul de a fi deschis fulgerător

scorul in partida retur cu 
Honved, un gol care valorează 
cit cinci în campionat.

Hagi, in pofida progresului 
realizat în acest an, se prezin
tă cu o cifră sub așteptări, 
mai ales din partea golgeteru- 
lui ediției trecute 
tulul nostru. Și 
este în cursă. Se

a campiona- 
așa insă el 
pare că au-

13 goluri — PETCU (Corvinul) 
— 5 din 11 m.

— Pițurcă — 1 din
11 m.

— Hagi — 3 din 11 m.
— Coraș, Bicu — 1 

11 m, Giuchici 
1 din 11 m.

— Cîmpeanu II — 
din 11 m.

— Mateuț, Rotariu
— M. Sandu. Gabor 
— Lăcătuș, Orac ■ 
m, Terheș, Șumulan- 

Badea

11
10

9

8 3

în grupul jucătorilor cu cel 
puțin cinci goluri (19 jucători) 
se află nu mai puțin de 10 
jucători din afara „cvartetu
lui", ceea ce demonstrează că 
se mai află jucători și la 
lelalte echipe.

Surprinzătoare lipsa de 
cacitate a unor jucători
Stoica și Dragnea (un singur

ce-

eti
ca

Andone, ești pregă- 
un interviu 7

— Nu cred că
— De ce 7 I
— N-am avut

bun...
— Tocmai asta 

cutăm. Cum de

așa justifică 
din Tirgu

A. 
toria

Al SPORTULUI
lipsa schiurilor. „Cu 6 
de schiuri pentru fond

7
6
5

I din
schi — 2 din 11 m, S'
— 2 din 11 m, Cojocaru, Pa
nici, “ '

4
II m, Augustin, Văldean, Jur- 
că, Ignat, Văetuș, Tismănaru, 
Glonț, Eftimle — toate 11 m. 
Bălăci. Goanță, Damaschln II, 
C. Georgescu.
3 — Majaru — 2 din 11

11

Vlătănescu.
— Cămătaru — 1 din

m, Iovan. Boloni, Balint, Mo
vilă, D. Georgescu — 2 din 11
m, Balaur, Tică, Basno — 1 
din 11 m, Verigeanu, I. Gușă, 
Nută — 1 din 11 m, Dubinciuc, 
Avădanei, Șoiman, Andrieș, 
C. Solomon, Șoșu, Pușcaș, 
Muntean, Cramer (F.C.M. Bra
șov), Șoarece, Mureșan (F.C. 
Bihor) Bolba.

2 — Ad. Popescu, Su-
ciu, Varga. Bozeșan I, Cramer 
(Gloria), Marcu, fi. Moldovan, 
Stoica („U"). Fîșic, Dobrotă, 
Bucur, Carabageac, Vergu, 
Bica, Eduard, O. Grigore, Bu- 
tufei, Klein, Badea (Corvinul). 
Ursu, Crișan, Eaurenjiu, Leța, 
Pena, Manea, —‘
L. Popa, Be,
n, Oancea.

e momentul !

care

Urmează 71 
cite un gol.

Agiu, ' Ciorceri, 
Șunda, Bozeșan

de jucători cu

toritatea crescîndă a acestui 
foarte talentat jucător este 
dublată și de sporirea necon
tenită a marcajului.

Remarcabilă prezența a 
tru hunedoreni în grupul 
cătorilor cu cel puțin cinci 
luri ; de altfel, spiritul ofensiv 
al echipei lui KIein este su
gerat de cele 44 de goluri 1

Nu mai puțin spectaculoasă 
este și prezența a trei jucători 
timișoreni în același grup al 
jucătorilor cu cel puțin cinci 
goluri : Giuchici, Rotariu și 
Vlătănescn. Este evident că a- 
ceste piese (cu . _ .
au fost așezate altfel de Ro
bert Cosmoc.

go-

poftă de gol)

SPERAM SA NU-I

IN FAȚA COMISIEI
• „M-a înjurat!", 

arbitrul Ion Tărcan__
Mureș cartonașul roșu arătat lui 
Șumulanschi (Gloria Buzău) in 
meciul cu Victoria București. In 
fața Comisiei de disciplină, “ 
mulanschi a recunoscut că 
spus... oeea ce nu trebuia 
spună, dar că... destinatarul 
jurăturii nu fusese arbitrul, 
coechipierul său Balaur, 
putea ca acesta să fie adevărul. 
Dar asta nu schimbă prea mult 
lucrurile, înjurăturile — la a- 
dresa ORICUI, a coechipierilor, 
adversarilor, spectatorilor, etc. 
— nefiind compatibile cu clima-

Șu- 
a 

să 
în- 
ci 

S-ar

ajuns : 
perechi 
și cu alte 4 pentru alpine nu 
se poate să deplasezi la con
cursuri prea mulți îndrăgostiți 
de pîrtii... Inspectoratul școlar 
din Suceava ne-a ajutat, do- 
tîndu-ne cu aceste schiuri. Dar, 
aceasta s-a întîmplat cu ani în 
urmă, cînd ne aflam la începu
tul activității".

înțelegem, dificultățile prof. 
Totolescu ivite in efortul său 
de a crea pirtie liberă micilor 
schiori suceveni fi ne gindim 
că unele colective mai înzestra
te, care ar putea scoate la re
formă o anumită cantitate de 
schiuri, ar fi foarte inspirate 
îndreptindu-le către copiii din 
Fundul Moldovei fi din satele 
fi cătunele din jur. Chiar așa 
uzate cum ar fi, acestea s-ar 
dovedi utile pentru cei aflați 
la primele litere ale alfabetului 
alunecării pe tălpicile de lemn.

tul 
te

MAI REVEDEM

DE DISCIPLINA
sportlv care trebuie să 
pe un teren de fotbal, 

consecință, Șumulanschl a 
suspendat pe două etape.

exle- 
în 

fost

• Aceeași pedeapsă a prlmlt-o 
șl Cireașă (Cbimia Rm. Vilcea) 
care a atacat violent un adver
sar (de fapt un partener de în
trecere sportivă) în meciul cu 
S.C. Bacău. De ce vrea Cireașă, 
în felul acesta, să-șl anuleze o 
serie de calități fotbalistice in
contestabile 7 Să sperăm insă 
că nu-1 vom mal Intflnl Ia Co
misia de disciplină...
• Pentru lovirea adversarului 

— se pare, fără să fi avut a- 
ceastă intenție —, Ignat (F.C. Ar
geș) a fost suspendat pe o eta
pă.

• Pentru diferite abateri — 
proteste, lovirea adversarului, ju
cărea mingii după fluierul arbi
trului etc. r- Ionlță și Gheor- 
ghe (Petrolul Ploiești), precum 
șl Moldovan șl Dumdtrlu (F.C.M. 
Brașov) au fost eliminați de pe 
teren în meciurile susținute cu 
Corvinul Hunedoara și, respec
tiv, Victoria București, din ca
drul campionatului „speranțe
lor” ; bineînțeles că au urmat șl 
suspendările dictate de Comisia 
de disciplină. Jucătorilor de mal 
sus aveau să li se alăture, în 
ultima etapă a campionatului, 
Moldovan (Victoria București) șl 
Giurcă (Gloria Buzău). Și noi 
care credeam că aoeștl fotbaliști, 
ca șl alții din campionatul „spe
ranțelor", sînt dornici să joace 
cît mai mult, să se pregătească 
temeinic, pentru a se putea a- 
firma șl a 
ma echipă 
speranțe 1

„urca" astfel in prl-
1 Așa însă, slabe...

jack BERARIU

REVELION LA GOVORA
I.T.H.R. București oferă amatorilor locuri pentru petrecerea 

Revelionului tn stațiunea Govora. Cazarea tn hotel de categoria 
I, masa — la restaurant.

Plecarea se va face în ziua de 29 decembrie, la ora 9,30, pe 
traseul București — Pitești — Rm. Vîlcea — Govora. în progra
mul excursiei figurează șl vizite la obiectivele Istorice și arhi
tecturale de la Horezu. Măldăreștl și Cozia. întoarcerea va avea 
loc în ziua de 2 ianuarie, prin Curtea de Argeș.

Prețul excursiei : 1115 lei.
înscrieri la toate agențiile I.T.H.R. București.

în trecutele ediții 
plutoanele frunta- 
barați la cluburile

gol !), care 
se aflau în 
șe. Ei sînt 
lor de jucători mai puțin spe
cializați în arta golului, ca de 
pildă Iovan (3 goluri) sau Mo
vilă (tot 3).

Se remarcă tot mal mult 
tendința ca echipele să mar
cheze prin cît mai mulți jucă
tori, specializați (pînă ieri) sau 
nu. De altfel, această poliva
lență este obligatorie într-un 
moment în care sînt necesare 
atîtea și atitea manevre pentru 
a găsi un culoar liber. Clasa
mentul golgeterilor este, pînă 
la urmă, o invitație la poliva
lență și demonstrează că In 
fotbalul modern golul este tot 
mai mult In gheata oricăruia 
din cei 10 jucători de cîmp. O 
dovedește „evantaiul" de mar
catori ai Stelei (nu mai puțin 
de 12 jucători) ca și cel 
Corvinului, cu 11 prezențe.

Hotărît lucru, fotbalul se 
dreaptă spre polivalență, 
nu pierdem ritmul In această 
direcție !

al

ln- 
Să

loan CH1RILA

voiam să dis- 
ai ajuns din 

vîrful piramidei într-un cvasi- 
anonimat 7

— Sînt mai multe cauze.
— Prima 7
— Am avut o perioadă de 

fluctuație, tot căutând și negă- 
sindiu-mi postul ideal. Am ve
nit, la Dinamo, ca fundaș cen
tral de marcaj, unde am găsit 
un jucător. Al. Nicolae.
evoluează foarte bine pe acest 
post. Am fost trecut și mijlo
caș. Și am devenit mai mult 
omul de recuperare într-o li
nie de mijloc în care mai toți 
pasau. De aici au intervenit 
unele rețineri. Venirea lui Mir
cea Lucescu la , Dinamo a în
semnat pentru mine un adevă
rat balon de oxigen. Am și 
început în două etape să-mi 
dau drumul la joc, să urc și 
la finalizare. E o chestie de 
moral. Pentru mine venirea an
trenorului care m-a lansat la 
Hunedoara în Divizia „A" re
prezintă un nou start moral și 
o mare obligație pe care sper 
să o onorez.

— Nu crezi că „refluxul" tău 
se datorește și vieții din afara 
stadionului 7

— Nu cred 
principală.

— încercam 
unele talente 
loric o dată cu venirea lor în 
Capitală, dimpotrivă, cum e și 
cazul lui Andone, au regresat...

— Sigur, dacă mă gîndesc că 
în preliminariile europene am 
jucat In națională șase meciuri 
din opt, Iar, acum, în cele 
pentru Mexic, un singur joc, 
cel de la Belfast, trebuie să 
admit că am

— Problema
— Adevărul 

cu venirea la ______ __________
intervine o ușoară relaxare, in 
loc să se amplifice efortul în 
pregătiri. E o problemă de psi
hologie. Conștient că ești o 
valoare, încetinești ritmul. 
Iți permiți să mai întârzii la 
un video, uneori la un bar, 
viața Capitalei are tentațiile 
el... înainte, la Hunedoara, stă
team toată ziua pe stadion. Nu 
mă interesa nimic altceva în 
afară de fotbal. La București 
s-a schimbat „stilul" și numai 
eu sînt de vină. Când

că

să-ți 
n-an

este cauza

amintesc că 
crescut va

trebuie 
regresat.
e „de ce"7
este că, o dată 
o echipă mare

mare performanță, trebuie să 
faci sacrificii. Acum, după ce 
am pierdut doi ani din viața 
mea de fotbalist, gindindu-mă 
din cînd în cînd să mă retrag 
acasă, la Hunedoara, să joc, 
mă prezint din nou la start. 
Noul start al lui Dinamo luat 
la sfîrșitul toamnei este Si al 
meu. M-am căsătorit, cred că 
mi-am așezat viața și, repet, 
venirea lui Mircea Lucescu m-a 
reconfortat moral. Vă propun 
să discutăm peste un an !

— Ce vrea să însemne acest 
răstimp de un an 7

— Că Dinamo își 
răși o echipă mare, 
nu va mai fi un... 
campionatul 
adevăratul ____  ______
Steaua. Pentru că Dinamo va 
redeveni o forță.

— Și pînă atunci 7
— Nouă ne-a rămas ca obi

ectiv cîștigarea „Cupei Româ
niei". în campionat, Steaua s-a 
dus prea tare, Mircea Lucescu 
a venit prea târziu. Dar noi ne 
vom bate totuși și pentru cam
pionat.

— Ce zici de Corvinul, cam
pioana eficacității în tur 7

— A fost mereu o echipă o- 
fensivă. în „B“, cînd a pro
movat ultima oară. Corvinul a 
marcat 92 de goluri. După care, 
la primul an în ..A", a înscris 
peste 70 de goluri. Acasă se 
atacă furibund, pentru că. din 
11 jucători, 7 sânt înaintași I 
Mai greu e afară, unde, obiș- 
nuiți cu jocul în jumătatea ad
versarului, hunedorenii trebuie 
să joace altceva. M-aș bucura 
ca și Corvinul șă reintre 
circuitul cupelor europene, 
câteva valori certe, care se 
impune.
- Și 

done 7
— La 

meciuri 
obligații

va face ia- 
iar Andone 

anonim ! în 
viitor va renaște 

derby Dinamo —

fostul hunedorean

„ȘTAFETA” TAIENEEIOI! CRAIOVEIVE
sau ce-șl 

tineri
doresc pentru *86 doi 
de perspectivă

GICA POPESCU Șl PAVEL BADEA
Zi ploioasă pe malurile Bosfo

rului... Stadionul cel mare al 
orașului, pe gazonul căruia na
ționala Turciei suferise cea mal 
severă înfrîngere pe teren pro
priu : 0—8 cu Anglia în prelimi
nariile Campionatului mondial. 
Cu toate acestea, în tribune iau 
loc vreo 6—7000 de tineri. El 
îi vor încuraja mereu pe juni
orii turci si aceștia, în elanul 
lor firesc, vor ataca insistent 
poarta lui Leu. Vor ataca hao
tic însă, pînă cînd vor obosi. Șl 
atunci va apărea in prlm-plan 
cel mai mic (ca statură) jucător 
de pe teren, Badea.

De prin minutul 60, d a făcut 
cam tot ce-a vrut, conducînd cu 
dezinvoltură spre victorie echi
pa României. Golul marcat, 
creația Iul (minge de mare efect 
trimisă lui Nuță), a consfințit o 
frumoasă victorie de start a ju
niorilor tricolori. O lună mai tlr- 
ziu, la Turnov, în Cehoslovacia, 
același Badea a fost nr. 1 al 
echipei, alergînd cît pentru trei. 
„După aceste meciuri ale ju
niorilor, am fost promovat Ia 
Universitatea, ne spunea înain
tea „cuplajului generațiilor" de 
pe Dinamo. Am jucat, cred eu, 
destul de bine în primele 7—8 
etape ale turului. Am Jucat șl 
cu Monaco. Pînă la meciul cu 
Dinamo Kiev, după care„.“ S-a 
oprit, n-a mal vrut să zică ni
mic. De fapt n-a vrut să învi- 
nulască pe nimeni, așa că a 
trecut la... viitor, spuntndu-ne 
că va trage cu dinții la pregăti
rile din iarnă, pentru a redeve
ni titular al Universității, echipa 
care l-a crescut și care i-a des
chis larg porțile. Ce-șl dorește 
pentru 19867 Două lucruri. Echi
pa să cîștige Cuna, iar naționa
la de juniori să ducă la bun 
sfîrșit cele începute la Istanbul,

in 
Are 
vor

An-

25 de ani, cu 25 de 
in națională, am mari 
f
Mircea M. IONESCU

s-a...

inaln-

născut 
Pavel

intr-o posomorită zi 
din primăvara lui 
1985, acolo unde de 
fapt 
fotbalistul 
Badea.

Cu o lună 
tea acelui med de 
pe Bosfor, „tinere
tul" Universității a 
jucat în tradiționa
lul turneu de la 
Viareggio. Echipa 
n-a strălucit acolo, 
dar... „Am cîștigat 
pentru fotbal un 
jucător" ne spunea 
antrenorul Nicolae 
Zamfir. A rostit un 
nume cunoscut în 
fotbal, Gică Popes
cu. Sigur, un alt 
Gică Popescu, un 
copil adus de la 
Calafat la Craiova 
șl pus să învețe se
rios fotbalul. Și puș
tiul, ambițios și tenace, a reușit 
să treacă exămen după examen. 
A debutat în naționala de juniori 
la Turnov, iar în „U“-le Cralovei 
în finalul campionatului trecut. 
Ascensiune fulgerătoare. Cărui 
fapt o datorezi, Gică? — l-am 
întrebat acum, Ia sfîrșitul celui 
de al doilea sezon al său în fot
balul de performantă. „Mă pre
gătesc, Im) văd de treabă, încerc 
să fac tot ce-mi spun antreno
rii și tnvăț cit pot de la jucă
tori ca ștefănescit, Lung, Cămă
taru, Cîrțu, că toți șUu fotbal 
mult. Visul meu era să joc ală
turi de ei și acest vis mi s-a 
împlinit". într-o miercuri 
din octombrie a jucat la 
A doua zi, la prinz, s-a 
alături de coechipierii de 
lecționata de juniori și a 
ca un veritabil căpitan de echi
pă. Un altul poate că ar ii

In „cuplajul generațiilor", Gică Popescu (tri
cou de culoare închisă) in luptă cu un alt tînăr 

jucător, Teodorescu
Foto : lorgu BĂNICĂ

spus 
preț să 
joace.

Iată o 
fini pe

nu". El
ajungă

a vrut cu orice 
la Plopenl, să

care-l poate de-

seara 
Kiev, 
aflat 

la se- 
jucat

faptă
cel care crede enorm 

că Universitatea va avea un re
tur foarte bun, că naționala de 
juniori va face un meci de ex
cepție în fața juniorilor sovie
tici și va obține calificarea pen
tru turneul final al C.E.

Pavel Badea, Gică Popescu. 
Două talente propulsate spre 
prima scenă a fotbalului nostru 
de campionatul speranțelor <la- 
tă-i rostul pe care îl subliniam 
cu numai două zile in urmă), 
de strădaniile unul antrenor tînăr 
(Nicolae Zamfir), cel care, cu 
numai opt luni în urmă, afirma, 
după Viareggio, că a cîștigat un 
jucător pentru fotbal...

Laurențiu DUMITRESCU



încheierea vizitei oficiale
de prietenie a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
împreună cu tovarășa

„Mondialele1* de handbal feminin, grupa valorica B CAMPIONATUL

ELENA CEAUȘESCU,
în R. S. F.A Iugoslavia

(Urmare din pag. 1)

Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia invitația de _ a efec
tua o vizită in România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat, vineri, la un de
jun oficial, oferit în onoarea 
lor de tovarășul Vidoie Jarko- 
vici, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

In timpul dejunului, care a 
avut loc într-o ambianță caldă, 
prietenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Vidoie 
Jarkovici au rostit toasturi ex- 
primînd satisfacția pentru re
zultatele vizitei și convorbirilor 
la cel mai inalt nivel, care au 
deschis noi perspective conlu
crării româno-iugoslave pe 
multiple planuri, in interesul 
partidelor și popoarelor noas
tre, al cauzei socialismului, 
păcii și colaborării internațio
nale. Cu această convingere, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Vidoie Jarkovici au toastat 
pentru dezvoltarea tot mai 
strinsă a prieteniei și colabo
rării dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, dintre popoare
le celor două țări, pentru noi 
succese in dezvoltarea econo- 
mico-socială, în edificarea noii 
orînduiri, in 
destindere 
lume.

cil Socialiste Federative Iugo
slavia. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Radovan Vlaiko
vici au trecut in revistă garda 
de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
Și-au luat rămas bun de la to
varășii Radovan Vlaikovici și 
Vidoie Jarkovici, de la celelal
te persoane oficiale iugoslave.

La ora 14,30 aeronava prezi
dențială a decolat, îndreptîn-

ASEARA, ROMANIA - U. R. S. S. 18-18!
Ultima rundă a preliminarii

lor Campionatului mondial de 
handbal feminin, grupa valo
rică B, a programat aseară 
partida dintre reprezentativele 
României și Uniunii Sovietice, 
formații neînvinse în seria a 
IlI-a (joi. în meci restanță, 
U.R.S.S. învinsese Bulgaria cu 
29—16). La capătul unei întîl- 
niri echilibrate, de bun nivel 

cele două formații au 
18—18

se 
pe

5

lupta pentru pace, 
si înțelegere în

★
decembrie 1985, s-aVineri, 13 _________  ____

încheiat vizita oficială de priete
nie în Iugoslavia a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația tovară
șului Radovan Vlaikovici, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via, și a tovarășului Vidoie 
Jarkovici, președintele Pre
zidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
«osii la aeroportul Beograd îm
preună cu tovarășii Radovan 
Vlaikovici și Vidoie Jarkovici.

Ceremonia plecării a fost 
marcată de înalte onoruri mili
tare. Pe frontispiciul clădirii 
centrale a aeroportului erau 
arborate drapelele de stat ale 
celor două țări. S-au intonat 
imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republi-

dențială a decolat, 
du-se spre patrie.

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a revenit, vineri, în 
Capitală, din vizita oficială de 
prietenie efectuată în Republi
ca Socialistă Federativă Iugo
slavia.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost însoțit 
in această vizită de tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, 
Văduva, membru al C.C. 
P.C.R., ministrul afacerilor 
terne, de alte persoane 
ciale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați la sosire de 
menfbri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., de secretari ai șg 
Comitetului Central al Parti- Șg 
dului Comunist Român, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, de reprezentanți ai 
unor instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, ge
nerali.

Numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și 
bucureștene, aflați la 
au întîmpinat 
căldură pe 
Ceaușescu 
Ceaușescu.

Primirea 
de însuflețire făcută de 
tenii Capitalei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, pune in evi
dență, la mod pregnant, senti
mentele de aleasă dragoste și 
prețuire pe care națiunea noas
tră le nutrește față de condu
cătorul partidului și statului, 
profundei recunoștințe ce i-o 
poartă pentru exemplara sa ac
tivitate consacrată progresului 
neîntrerupt al patriei noastre, 
sporirii bunăstării 
popor, creșterii 
României in viața 
nală.

Tovarășul 
și tovarășa 
an răspuns ......
ziastelor manifestări ale bucu- 
reștenilor.

g tehnic,
g terminat la egalitate :
ă (9—9). Astfel, pe locul I 

află U.R.S.S. cu 5 puncte, 
locul II România tot cu

j; puncte, dar cu un golaveraj 
g; mai slab, pe locul III Bulgaria

2 p, iar pe ultimul loc Elveția cu 
0 p. Primele trei clasate —

I
I
I
I
I

Ceaușescu, 
Partidului 

președintele 
Socialiste România, 

cu tovarășa

cu 
tovarășul 

și tovarășa

I C.M. DE PATINAJ

U.R.S.S., România și Bulgaria 
—s-au calificat pentru grupa 
semifinală a Ii-a, unde vor e- 
volua alături de primele trei 
clasate din seria a IV-a, re
prezentativele Ungariei, Ceho
slovaciei și Austriei. Conform 
regulamentului, rezultatele din 
seria preliminară contează și 
în semifinale. Reprezentativa 
României va susține duminică 
partida cu Cehoslovacia, luni cu 
selecționata Ungariei și miercuri 
cu echipa Austriei. Echipele 
clasate pe locul I în cele două 
grupe semifinale vor susține 
„finala mare", pentru locul I, 
cele clasate pe locul II „finala 
mică", pentru locul III ș.a.m.d. 
Reamintim că pentru turneul 
final al Campionatului mondial 
grupa valorică A (Olanda, 1986) 
se califică primele 8 clasate în 
întrecerea găzduită acum de 
R.F. Germania.

ARTISTIC [jl
g: La C.M. de patinaj artistic 

pentru juniori de la Sarajevo, 
sportivul român Cornel Gheor-

J; ghe s-a clasat pe locul 15, po- 
Ș; zițle promițătoare, dacă avem 
$ în vedere că a devansat spor-

Ilic 
al 

ex- 
ofi-

instituții 
aeroport, 
deosebită 

Nicolae 
Elena

călduroasă. plină 
cetă-

intregului 
prestigiului 
Internațio-

Nicolae
Elena

cu prietenie entu-

Ceaușescu 
Ceaușescu

L 
£

MONDIAL DE SAH
PENTRU JUNIOARE

Din nou victorie pentru
rcprciciilanla (firii noastre

Campionatul mondial da 
șah pentru junioare a conti
nuat în localitatea iugoslavă 
Dobrna cu runda a 3-a, în care 
maestra Cristina Bădulescu, 
avînd piesele negre, a cîști
gat la Dahlman, iar Arahamia 
a învins-o pe Miriana Măriei.

Alte rezultate : Madl — Han
sen 1—0 ; Lisovska — Pola- 
kova 1—0 ; Amura — Dahlgren 
0—1 ; Leroy — Kewer 1—0.

In clasament 
mia (U.R.S.S.) 
ria) cu cite 3 
de Cristina Bădulescu 
nia) — 2,5 puncte.

conduc 
și Madl 
puncte,

Araha- 
(Unga- 
urmate 
(Româ-

REZULTATE DIN C.C.E. IA BASCHET
La Viceoza, Primigi - „U“ 89-51

tivi din țări cu tradiție cum 
gs sînt : Canada, Austria, Ungaria, 
g; R.P. Chineză și Iugoslavia. Ti- 
Șg țiul a fost cucerit de Vladimir 
gg Petrenko (U.R.S.S.), urmat de 
0 Rudy Galindo (S.U.A.) și Iuri

Cimbalîk (U.R.S.S.).

In etapa a doua a sferturi
lor de finală ale C.C.E. la bas
chet feminin au fost înregistra
te următoarele rezultate : SE
RIA „A" : Primigi Vicenza — 
Universitatea Cluj-Napoca 89— 
51, Partizan Belgrad — Lev- 
ski-Spartak Sofia 83—98 ; SE
RIA „B“ : Agon Diisseldorf —

Stade francais Versailles 74— 
73, Ț.S.K.A. Moscova — Vysoke 
Praga 84—70.

Următoarea etapă, ultima din 
cadrul turului, se va disputa 
la 9 ianuarie, cînd „U“ va ju
ca, la Cluj-Napoca, în compa
nia formației Partizan Belgrad.

In seria unică (semifinală) a 
C.C.E. la băieți : Maccabi Tel 
Aviv — Real Madrid 93—102.

FEW vnerMdicMte

cele

„EL MUNDIAL" 
Șl ACLIMATIZAREA...

Cînd apar aceste rînduri,
24 de participante la turneul fi
nal al C.M. așteaptă cu nerăbdare 
tragerea la sorți a celor 6 grupe 
preliminarii, operație care se va 
efectua mîine, la Ciudad de Me
xico. După acest eveniment vor 
urma altele, mai importante : pe
rioada pregătirilor. De fapt, în
ceputul a lost deja făcut, uncie 
selecționate efectuînd o primă 
luare de contact cu condițiile spe- . 
cifice ale țării gazdă. In prezent, 
este în curs de desfășurare tur
neul din Mexic, la care participă 
reprezentativele Ungariei. Alge
riei, Coreei de Sud și, bineînțe
les, cea a Mexicului. Urmează 
alte echipe care vor vizita Metro
pola mexicană. De ce atît interes 
pentru capitala care vă găzdui 
cele mai multe partide ale tur
neului final ? In primul tind, 
pentru aclimatizarea jucătorilor 
cu altitudinea. Să nu omitem fap
tul că înălțimea față de nivelul 
mării a marelui oraș mexican 
este de peste 2000 de metri 1 Pe 
bună dreptate, selecționerul cam
pioanei mondiale, Enzo Bearzot, 
spunea : „La altitudine efortul 
jucătorilor este mai mare, dato- 
rită oxigenului rarefiat. Iată de 

g; ce pregătirea fizică și adaptarea 
g; la aceste condiții trebuie să fie 
§ bine făcute. Noi ne vom antrena 
g în nordul Italiei, apoi pentru aco- 
g; modarea cu fusul orar, Înălțimea 
§ si clima ne vom deplasa peste 
S Ocean, cu cel puțin două săptă-

i

l

mini înaintea startului". Franz 
Beckenbauer își va cantona lotul 
în munții Bavariei, Brazilia — 
probabil cu bătrînul „vulpoi* 
Tele Santana la „timonă", se va 
pregăti la Bogota la 3 800 m ! al
titudine, acolo unde a mai fost 
și în 1970, cînd a cîștigat ediția 
mexicană a C.M. (4—1. în finala 
cu Italia). Lotul francez se va 
deplasa în zona munților de lingă 
Grenoble, In Algeria și în Ca
nada, apoi la Colorado Springs, 
în S.U.A. Englezul Bobby Robson 
are un alt plan. își va duce 
,trupa* mai tntîi în Arabia Sau

di tă și apoi la Colorado Springs. 
Concluziile vor fi supuse unor 
studii științifice.

Probleme și probleme, pe care 
cercetătorii și medicii sportivi, în 
colaborare . cu antrenorii, doresc 
să le rezolve în condiții optime, 
pentru a putea ocupa un loc cît 
mai bun In ierarhia fotbalului 
mondial...

DE PRETUTINDENI
• Știați că noul campion mon

dial de șah, Garri Kasparov, este 
șl... fotbalist ? Bineînțeles, nu de 
valoarea pe care o are în fața 
tablei cu cele 64 de pătrățele. EL 
practică jocul cu mingea rotundă 
pentru a-și menține pregătirea fi
zică și rezistența. Recent, Kaspa
rov a jucat într-o echipă de fot
bal a șahiștilor, în compania unei 
selecționate a ziariștilor de sport 
sovietici. Postul său preferat ? 
„Vîrf de atac, ca în șah !...“. 
Kasparov, este, de altfel, un mare 
suporter al echipei .Spartak Mos
cova și urmărește cu pasiune

toate meciurile acestea echipe. • 
Reprezentativa U.R.S.S. se poate 
mîndri cu un bilanț rar întîlnit 
în fotbalul european. Din 1980 ea 
a obținut 16 victorii pe teren pro
priu. cu un golaveraj de 39—0 1 
Printre adversare s-au aflat pu
ternicele selecționate ale Franței, 
R. F. Germania, Poloniei, Dane
marcei, Portugaliei... • în cam
pionatul Ciprului, după 7 etape, 
Omonia Nicosia n-a pierdut nici 
un punct ! în clasamentul golge- 
terilor conduce tot un jucător al 
liderului : Savvidis, cu 7 goluri 
• Un viitor celebru „om de gol-? 
în campionatul de juniori II al 
R.D. Germane s-a înregistrat un 
scor record în meciul Aufbau 
Heiligenstadt — Geberhausen : 
20—0 ! Zece goluri le-a marcat 
Thomas Wedekind, care a și in
trat în lotul de juniori mici al 
țării sale. Are un singur, defect 
(deocamdată) : o înălțime de 1,60 
m. Cum are numai 16 ani, va mai 
crește, desigur, cîțiva centimetri.
• După o absență îndelungată* 

Paolo Rossi, golgeterul ultimului 
campionat mondial, a revenit în 
arena competițională mareînd 
două goluri pentru actuala sa 
echipă, A. C. Milan, în tradiționa
lul derby cu Internazlonale. La 
sfîrșitul meciului Rossi a decla
rat : „M-am simțit ca pe vremea 
turneului final din Spania, de 
acum 3 ani*.

Rubrica realizata de 
Ion OCHSENFELD

I

Caleidoscop DIN ARENA SPORTULUI...
Continuăm prezentarea micului nostru 

„serial“ cu inttmplări din finalul unor com
petiții sportive, In cart victoria n-a fost tot
deauna ds partea celui aflat, la un moment 
dai, aproape de ea...
• înaintea ultimei manșe, de li de ta

lere aruncate din șanț, a competiției olim
pice din 1984, de la El Dorado Park, ame
ricanul Daniei Carlisle, recordmanul mon
dial al probei, conducea cu un avans de 
două puncte asupra principalilor săi urmă
ritori, italianul Luciano Giovannetti (cam
pionul olimpic de la Moscova, cu 198 t) șl 
peruanul Francisco Boza. Tn atari condi
ții era aproape clar că medalia de aur nu-i 
va putea scăpa. Dar, în ultima „optime” a 
întrecerii, Carlisle șl-a pierdut avantajul, 
ratind două talere, astfel că. împreună cu 
Giovannetti șt Boza, a trebuit să susțină 
un baraj pentru stabilirea locurilor de pe 
podium. Mai sigur pe sine, Giovannetti a 
avut cîștlg de cauză, ta timp ce Carlisle a 
fost nevoit să se mulțumească eu medalia 
de bronz, in locul celei de aur pe care o 
și văzuse străluclndu-i pe piept !...
• Ia 1954, Jocurile Commonwealth-ului 

s-au desfășurat în orașul canadian Van
couver. In proba de maraton mare favo
rit era alergătorul englez Jim Peters (35 
ani) care, în acel sezon, parcursese dis
tanța ta 2.17:39,4, considerat ca „record” 
mondial. Intre el șl ceilalți IS competitori

Icra, de la Început, o diferență apreciabilă 
de cîteva minute. Cum problema locului

tatii nu se... punea, Peters își propusese 
să obțină șl un rezultat foarte bun, poate 
chiar un nou record, zis șl făcut 1 De pe 
primii kilometri Peters a Impus întrecerii 
un tempou foarte ridicat, astfel că între el 
șl urmăritorii săi s-a șl realizat o diferență 
mare, din ce în ce mal mare... Deși un 
maratonist experimentat. Peters a omis, în 
calculele sale, să țină seama de un mia 
amănunt : situația atmosferică I Or, în 
ziua aceea, 7 august, la Vancouver era o 
căldură sufocantă... Cind Jim Peters s-a 
apropiat de stadionul unde avea loc sosi
rea se afla cu peste 17 minute înaintea 
urmăritorilor săi. Mal avea doar cîteva 
sute de metri de parcurs cînd, pur și sim
plu, n-a mal putut 1 S-a împleticit, a că
zut, cu o voință extraordinară s-a ridicat, 
a mai mers cîțiva pași, iarăși a căzut nu 
departe de linia sosirii ; a fost pus pe o 
targă și transportat de urgență la spital, 
ba peste un sfert de oră de la acest tragic 
Incident a sosit... cîștigătorul probei, sco
țianul Joe McGhee, cronometrat în 2.39:36.
• La 19 octombrie în acest an, pe ringul 

Instalat pe stadionul ,,Louis n“ din Monaco, 
a fost scrisă, probabil, una dintre paginile 
cele mal dramatice din Istoria, și așa plină 
de dramatism, a boxului internațional. Este 
vorba de meciul dintre americanul Lee Roy 
Murphy, campionul mondial (WBA) la cate
goria grea-ușoară șl șalangerul său, zambia- 
nul Chlsanda Mutti. Reamintim că Murphy 
șl-a păstrat titlul învingîndu-1 prin k.o. în

repriza a î2-a pe adversarul său, dar pînă 
a se fi ajuns aici... Se spune că, probabil, 
nici un alt campion mondial n-a cîștigat 
vreodată un astfel de med — pierdut ! — 
ca acesta. Din repriza a doua și ptaă ta- 
tr-a noua, pugillstul american a fost de 
cel puțin 10 ori în situație de groggy, la un 
pas de a fi pus k.o., Mutti cîștigînd aceste 
reprize la diferență de 1 și 2 puncte. Dar 
lipsa sa de „punch” n-a pus capăt unei 
lupte devenită inegală. In repriza a 12-a, 
cel doi pugiliști și-au lovit simultan băr
biile și, spre stupefacția generală, amîn- 
doi au căzut la podea. In timp ce atît 
Murphy, cît și Mutti erau numărați, cam
pionul a mai găsit o licărire de rezistență, 
s-a ridicat, împleticindu-se și agățîndu-se 
de corzile ringului. Dar se afla în picioare 
(chiar dacă acestea-i tremurau ca varga 1) 
atunci cînd arbitrul Larry Hazzard, conti- 
nuîndu-și numărătoarea, a pronunțat 
.,out“-ul care i-a consfințit victoria (sau 
înfrîngerea lui Mutti !).

Dar în istoria boxului au mai existat 
destule meciuri încheiate printr-un dublu 
k.o. I Dar apropo de această situație, to
tuși puțin obișnuită : la 4 iulie 1912, la 
Vernon, într-un med pentru titlul mondial 
la categoria ușoară între Al Wolgast și Joe 
Rivers, ambii combatanți s-au aflat simul
tan la podea. In momentul acela arbitrul 
a greșit nepermis : ta timp ce cu mîna 
stingă l-a ajutat pe campionul Wolgast să 
se ridice, cu dreapta continua să-1 numere 
pînă Ia k.o. pe Rivers. Iată o aplicare 
concretă a dictonului „să nu știe stingă ce 
face dreapta !“...

Romeo VILARA

• TELfX • rELEX •
BOX • Olandezul Blanchard 

și-a păstrat titlul de campion eu
ropean la cat. semigrea, terml- 
nlnd la egalitate cu englezul An
dries.

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Oslo, au avut loc 2 meciuri ami
cale între reprezentativele Norve
giei și Poloniei. Ambele s-au În
cheiat la egalitate : 4—4 șl 3—3.

TENIS • într-o partidi demon
strativă, la Inglewood (S.U.A.) î 
McEnroe — Connors 6—4. 6—2. • 
In optimile de finală ale turneu
lui de la Sydney : Leconte — 
Canter 6—3 4—6, 6—1 ; Masur —
Davis 7—5, 6—1 ; Evrenden — Wo
oldridge 6—4, 6—7, 6—3. Iar în 
sferturi : Beger — Schultz 6—3,
6— 3; Dickson — Mayotte 6—3, 3—0,
7— 6 ; Leconte — Masur 6—I, 6—3; 
Evrenden — Steyn 6—7, 7—6, 7—S.

TENIS DE MASA • Localitatea 
suedeză Stenungsund a găzduit 
meciul dintre echipele mixte ale 
Suediei șl R.F. Germania, con- 
tînd pentru „Cupa ligii europene". 
Gazdele au cîștigat cu 4—3 • 
In meciurile grupelor semifinale 
ale concursului feminin de tenis 
de masă de la Moscova s-au în
registrat următoarele rezultate : 
R. P. Chineză — Selecționata se
cundă a U.R.S.S. 3—1; R.P.D. 
Coreeană — România 3—1; echipa 
de tineret a U.R.S.S. 
3—1; R.P.D. Coreeană 
3—0.

YACHTING • „Turul lumii” a 
continuat cu etapa a 2-a, startul 
fiind dat la Auckland. Pe primul 
loc se află echipajul Fazer Fin
land (Finlanda), urmat de Atlan
tic Privatter (S.U.A.) șl Ubs 
Switzerland (Elveția).

U.R.S.S. 
U.R.S.S.


