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Mîine, in întreaga țară

START ÎN ETAPA 
DE IARNĂ A DACIADEI

Tineretului — gazda sportivilor Capitalei • Finala
republicană a „Crosului Tipografilor" • Clștigătorii „Cupei U.T.C." 

la badminton vor fi cunoscuți duminică la Craiova
Precedat de o conferință de 

presă inițiată de Comisia Cen
trală de Organizare a Dacla- 
dei, startul în etapa de iarnă 
a marii competiții naționale, 
acum la a V-a ediție, cu fina
le pe tară, se va da duminică 
în marea majoritate a județe
lor țării ; în unele, ca, de pildă, 
în Maramureș, acest moment a 
si avut loc pe fondul prime

ticiparea unor sportivi fruntași 
din Capitală (de la orele 9. în 
incinta Clubului Sportiv Șco
lar „Triumf"1) și o expoziție 
inedită de aero. auto și navo- 
modele la care vor prezenta 
exponate toate secțiile de spe
cialitate din asociațiile și clu
burile sportive bucureștene. Un 
binevenit prilej de a face cu
noscute aceste sporturi tehnico-

Intre bucuriile pe care le oferă întrecerile Daciadei, cele prilejuite de 
alergările de cros, tot mai îndrăgite de mașele largi de copii și tineri, 

ociipă un loc aparte... Foto : Iorgu BĂNICĂ

aplicative,- mai ales la nivelul 
copiilor și elevilor.

Tot în Capitală, în organiza
rea Comitetului Uniunii Sindi
catelor din Invățămînt, Știință,

lor ninsori, deci al unor con
diții propice reușitei întreceri
lor, îndeosebi în ramurile de 
sport specifice sezonului alb...

In Capitală, etapa de iarnă a 
Daciadei este programată pe 
primitoarea scenă a Stadionu
lui Tineretului. începînd de la 
orele 10. Cu acest prilej, or
ganizatorii. Consiliul Municipal 
București pentru Educație Fi
zică și Sport și factorii cu a- 
tribuții din primul oraș al tării, 
vor prezenta un atractiv pro
gram de întreceri care va cu
prinde, printre altele, reprize 
de gimnastică feminină susți
nute de reprezentante ale sec
toarelor 2, 3 și. 4,, demonstrații 
de ciclism, moto si karturi. tot 
mai apreciate de spectatorii de 
toate vîrstele. precum și con
cursuri de cros la nivelul pio
nierilor și tinerilor din scoli 
profesionale, licee. întreprinderi 
și instituții.

Programul mai cuprinde o 
serie, de competiții care se vor 
desfășura, în paralel, la hand
bal. volei, minifotbal și rugby, 
în cadrul campionatelor mu
nicipale. un simultan de șah 
la peste 100 de mese cu par

Cultura, Poligrafie, Presă și E- 
dituri. a Centralei Industriale 
Poligrafice, cu sprijinul 
C.N.E.F.S. va avea loc finala 
republicană a „Crosului Tipo
grafilor", întrecere la care vor 
participa iubitorii alergărilor 
pe teren variat din întreprin
derile poligrafice și tipografi
ile situate în județe și în mu
nicipiul București. Starturile 
se vor da din fața Combinatu
lui poligrafic Casa Scînteii.

în fine, la Craiova, tot sub 
egida Daciadei, finaliștii com
petiției de badminton dotată 
cu „Cupa U.T.C.", acum la a 
8-a ediție, își vor desemna 
ciștigătorii. In Sala Sporturilor 
din municipiul de pe Jiu vor 
fi prezenți băieți și fete (14— 
19 ani), campionii județelor : 
simbătă. la două reuniuni și 
duminică, la ultima reuniune, 
după care vor fi cunoscuți și 
sportivii ce vor urca pe po
dium...

Proletari din teate țările, uniți-ui I
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3*9 LiCTILa C. E. de judo tineretCupa României la sabie

A DECIS 
EXPERIENȚA
Primul finalist al Cupei 

României la sabie a fost tînă- 
rul brașovean Dan Găureanu, 
care a trecut de Vilmoș Szabo, 
acesta din urmă component de 
bază al primei reprezentative 
și care, doar cu cîțiva ani în 
urmă a pornit pe drumul ma
rii performante tot din orașul 
de la poalele Timpei. Apoi, 
cind un alt reprezentant al 
Centrului de pregătire a tineri
lor candidați olimpici de la 
Brașov, Atila Papp, finalist la 
C.M. de tineret din acest an, 
și-a dobîndit și el dreptul (este 
adevărat, trecînd prin recalifi
cări) de a evolua în ultimul 
act al întrecerii, am început 
să credem că a sosit vremea 
Cind ..noul val“ se va impune 
în fața „vechii gărzi".

Iată. însă, că pe tabloul celor 
opt finaliști figurau alături de 
cei doi tineri aceiași și aceiași 
sabreri — Alexandru Chiculiță.

Paul SLAVESCU

DRAGOȘ BOLBOSE,
La Campionatele Europene de 

judo pentru tineret, ce se des
fășoară în localitatea austriacă 
Leonding. Dragoș Bolbose a 
obținut medalia de bronz la 
categoria superușoară. după

MtDAIIf DE BRONZ
ce l-a întrecut pe italianul 
Giovinazzo. Titlul de campion 
a revenit concurentului francez 
PradeyroL care l-a învins în 
finală pe polonezul Kamrowski.

După frumoasa calificare a baschetbalistelor clujencc

AMBIȚIA EXEMPLARĂ
Șl „PARTITURA" TACTICĂ-HOTĂRlTOARE

(Continuare in pag. 2-3)

Baschetul nostru feminin a 
mai urcat o treaptă pe scara 
elitei continentale, echipa cam
pioană Universitatea C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca promovînd 
in sferturile de finală ale 
C.C.E. și numărîndu-se, astfel, 
printre cele mai bune opt for
mații de club din Europa. O 
performanță meritorie a jucă
toarelor pregătite de antreno-

Azi și mîine, baschet de mare atracție In sala Floreasca

DERBYURILE DINAMO - STEAUA [m] 
SI VOINȚA
i »

Mult așteptatele derbyuri 
de baschet Dinamo Bucu
rești — Steaua (masculin) 
si Voința București — 
Universitatea Cluj-Napoca (fe
minin) se dispută, astăzi și 
mîine, în sala Floreasca. în ca
drul etapei a V-a a Campio
natelor Naționale, ultima din 
cadrul primului tur. Aceste

LUÎND CE E BON. ELIMINÎND NEÎNTIRZIAT GREȘELILE DE FOND, 
RUGBYIM. NOSTRU ARE RESURSE PENTRU A REVENI IN ELITA 
Concluziile unei ample analize pe marginea ultimelor evoluții, 

total nesatisfăcătoare, ale XV-lui reprezentativ

partide deschid seria întâlniri
lor directe dintre principalele 
candidate la titlurile de cam
pioane republicane si antici
pează dispute echilibrate și 
spectaculoase, așa cum au fost 
de regulă jocurile dintre frun
tașele baschetului din țara 
noastră. în plus. întrecerile res
pective constituie și un bun 
prilej de verificare a potenția
lului actual al componenților și 
componentelor loturilor repre
zentative care, nu mai tirziu 
decît în luna decembrie vor 
participa la Campionatele Bal
canice. ultimele competiții ofi
ciale ale anului. Este de aștep
tat. deci, ca Dan Niculescu, A- 
lexandru Vinereanu (Dinamo), 
Costel Cernat. Florentin Ermu-

rii Nicolae Martin și Horia 
Pop (este a treia prezență in 
această fază a tradiționalei 
competiții), „cota" ei fiind am
plificată de faptul că ea a fost 
obținută în condițiile în care, 
după meciul tur. pierdut la o 
diferență de 33 de puncte, 
multi înclinau să nu le mai 
acorde șanse de calificare. Și. 
iată că ceea ce la un mo
ment dat era greu de antici
pat s-a realizat si încă la o 
diferență mai mare : 38 de
puncte fată de 34 cite erau 
necesare I

Cum a fost posibilă ațeastă 
spectaculoasă răsturnare de 
situație 7 în primul rînd pen
tru că joi. ne teren propriu 
în comparație cu partida tur 
„U“ A FOST „U“! Echipa clu
jeană a evoluat la cunoscuta 
— și apreciata — ei valoare, 
cu precădere în repriza secun
dă, cu un randament de an
samblu remarcabil pe fondul 
unei dăruiri și a unei risipe 
de energie demne de relevat. 
Un plus se cuvine celor mai 
tinere componente (provenite 
de la Viitorul C.S.S.) : Tunde 
Enyedi. Ildiko Manases s! Mar
gareta Vereș. extrem de am
bițioase și combative, ele con- 
firmînd încă o dată saltul va
loric tnreglstrat. Relevantă a 
fost și mobilizarea echipa clu
jeană avînd forța de a depăși 
momentele dificile din prima 
repriză, cînd a fost condusă 
pe tabela de marcaj. însă ho- 
tărîtoare s-a dovedit tactica

Adrian VASILESCU

(Continuare in pap. 2-3) (Continuare în vag 2-3)

Lucrurile sini clare, fără putință de tăgadă : intr-un interval de un an, soco
tind de la 20 octombrie 1985, rugbyul românesc a înregistrat un regres evident, care a 
nedumerit lumea sportului cu balonul oval, obișnuită, mai cu seamă in perioada 
1974—1984, să afle rezultate demne de toată lauda de la o echipă ce tocmai iși cuce
rise, de drept, locul intre cele mai bune reprezentative, invitate la „Cupa Mondială". 
Cum s-a ajuns aici ? Cum a fost posibil un asemenea pas înapoi — de la 13—13. 
acum șase ani, la recentul, durerosul 0—60, tot cu Irlanda, tot pe vestitul Lansdowne 
Road ? Sint întrebări firești, al căror răspuns încercăm să-l conturăm (după ce am 
semnalat, la timpul cuvenit, deficiențele de un ordin sau altul), plecînd și de la re
centa analiză inițiată de conducerea C.N.E.F.S., cu biroul F.R.R., inclusiv cu jucătorii 
folosiți in cele mai recente partide internaționale, cu alți specialiști și reprezentanții 
principalelor secții.

DERUTA SELECȚIONERILOR
Un serios semnal de alarmă a fost tras, cum 

sublinia tovarășul Haralatnbie Alexa, președintele 
C.N.E.F.S., în iunie anul trecut, la finele unui 
sezon cu multe învățăminte. Dar, s-a... învățat 
ceva din ele, au fost îndeplinite măsurile pre
conizate atunci ? De bună seamă nu, din mo
ment ce bilanțul perioadei de referință cuprinde 

t zece partide și doar patru victorii, din care trei 
fără relevanță deosebită. Am consemnat, In 
schimb, în intervalul respectiv, cîteva nedorite 
recorduri : 3—19 în Italia, 15—17 in Tunisia (da, 
in Tunisia, acolo unde a mai pierdut, dintre com
petitoarele grupei A a Campionatului F.I.R.A., 
doar Portugalia, și tot la două puncte !), 3—20 cu 
Franță,' Ia București, totul culminînd cu incre
dibila, parcă și acum, înfringere din Irlanda.

In vara trecută, selecționerii s-au aflat, așadar, 
în alertă, momentul fiind, ce-i drept, dificil, ca 

, de fiecare dată cînd e vorba de schimbul de ge
nerații. Numai că alerta s-a... transformat pînă 
la urmă î>n derută,, pentru că, dacă ani buni a 
existat un „schelet de echipă", acum s-a ajuns 
să fie întrebuințați, in zece întîlniri, nu mai pu
țin de 47 de jucători. Trei echipe I 20 de debuturi 
absolute, plus rechemări, improvizații pe posturi. 
Doar 2 din acești 47, Laurențiu Constantin și 
Adrian Lungu, au reușit... performanța de a-și 
păstră permanent statutul de titular. Au avut, 
in schimb, treceri „meteorice" (un meci din zece)

pe la lot 13 rugbyști... La 32 de ani, pilierul Cor- 
neliiu Gheorghe debutează intr-o partidă cu 
Franța. La 31 de ani, Marian Zafiescu, care evo
luează la Dinamo în linia a treia, intră pe Lans
downe Road aripă de treisferturi. Mai tînărului 
Sorin Seceleanu, lipsit de experiență la nivel 
ridicat, îi e de ajuns o prestație bună la Cupa 
Speranțelor pentru a fi încercat in fața Franței 
și menținut in Irlanda pe atât de importantul 
post de mijlocaș la grămadă. Iar șirul exemple
lor, de un fel sau de albul, poate continua...

OPINII COMPETENTE, DE CARE 
TREBUIE SĂ SE ȚINĂ SEAMA!
Procesul de întinerire 'al reprezentative; s-a 

dovedit a fi abordat pripit, inconsecvent, res
ponsabilii acesteia riscînd în unele cazuri ne- 
permis, în loc să apeleze în posturi-cheie la ju
cători cu știința meciurilor grele, in alte situații 
preferind, s-a văzut, tocmai... viceversa. S-au 
făcut, nu încape vorbă, greșeli in alcătuirea echi
pei (opinăm, dimpreună cu numeroși specialiști, 
că se putea forma o echipă mai puternică chiar 
din lotul lărgit). Dar nu-i mai puțin adevărat că.

Oimitrie CALLIMACHI
Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2—3)

Premieră pentru municipiul Constanța

„TROFEUL CARP AȚI" LA HANDBAL (f)
Competiția începe marți, și va reuni două echipe ale 
țării noastre, precum și reprezentativele Iugoslaviei, Un- 

riei, Bulgariei și Franței
Un punct însemnat pe harta 

handbalului românesc se situea
ză în municipiul Constanta, 
mai exact spus la Clubul Spor
tiv Școlar nr. 1. Sint aproape 
două decenii de cînd frumosul 
oraș de la Marea Neagră crește 
handbaliste și handbaliști ta- 
lentați, instruiti cu migală de 
bijutieri de un corp de teh
nicieni de înaltă ținută profe
sională. Profesorii Traian Bu- 
covală și Mihail Făgărășanu, 
apoi mai tinerii lor colegi de 
catedră Lucian Bișniță si Co
druț Hanganu au format hand
baliști cum sint Miicca Bedi- 
van, Claudiu Ionescu. Adrian 
Ghimeș, Aihan Omer. Sorin 
Baican, Elena Frîncu. Larisa 

■Cazacu etc. Unii dintre elevi 
au devenit ulterior profesori, 
cum este cazul Elenei Frîncu 
(acum secretară a CJEFS Con
stanța), ea avînd meritul de a 
o fi format pe Simona Manea 
componentă a lotului feminin 
al tării noastre, talentat s! de 
perspectivă pivot.

Ca o recunoaștere a acestor 
fapte, ca o meritată răsplată 
acordată numeroșilor iubitori 
ai handbalului, ca si formației 
feminine Hidrotehnica — ce ac
tivează cu frumoase rezultate 
în prima divizie a lății — Fe
derația Română de Handbal a 
acordat CJEFS Constanța — 
— pentru prima dată de cînd 
s-a instituit — organizarea u- 
nei competiții devenită de mult 
tradițională în handbalul ro
mânesc și european ■ „Trofeul 
Carpați" — ediția a XXV-a. 
Este o întrecere de la care, 
de-a lungul anilor, nu au lip
sit cele mai valoroase repre
zentative de țări : formațiile 
U.R.S.S. si R.D. Germane., cam
pioane mondiale si olimpice. La 
ediția din acest an — care în
cepe marți în Sala Sporturilor 
din Constanța — participă e- 
chipele Iugoslaviei. Ungariei. 
Bulgariei. Franței, precum și 
formațiile A și secundă ale 
României.

Ion GAVRILESCU



GIMMȘ1II JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
ORADEA, 7 (prin telefon). In 

sala Polivalentă din orașul de pe 
Criș și-au dat intîlnire în aceste 
ziile cei mal buni gimnaști juniori 
ai țării în competiția menită să 
desemneze campionii naționali, 
atît la individual compus, cît și 
pe aparate. A fost un concurs-bi- 
lanț deopotrivă pentru sportivi, 
antrenori și unitățile de perfor
manță, el reunind la băieți peste 
100 de concurenți la toate catego
riile de clasificare. In cele două 
zile de întreceri am fost martori 
la multe execuții de bună valoare 
tehnică, competitive, au existat, 
firește, și ratări dar important 
rămînc faptul că finala juniori
lor a fost transformată de parti
cipant într-o frumoasă sărbă
toare a gimnasticii tinere, care a 
evidențiat atît situația prezentă, 
cît și perspectiva acestei discipli
ne sportive.

La „maeștri", o disputa intere
santă între Carol Schupkegel și 
Florin Gheorghe atît pentru „in
dividual compus", cît și pentru 
titlurile pe aparate. Primul a Cîș- 
tigat întîiul său titlu de campion 
absolut al țării, precum și alte 4 
locuri I în finalele pe aparate, 
dovedindu-se cel mai complet 
dintre cei 7 concurenți. La rîndul 
său, Florin Gheorghe, învingător 
la inele în acest an la „Concursul 
Prietenia", a dominat cu autori
tate aparatul său preferat, ciști- 
gînd titlul de campion șl In alte 
trei probe. Au mai obținut locuri 
I Radu Bora și Cristian Ghionea 
în două finale (cal și paralele), 
în care pe treapta I a podiumului 
de premiere au fost cîte 3 spor
tivi, iar la sărituri 2, astfel că în 
cele 6 probe au existat... 11 cam
pioni !

Și la cat. I doi gimnaști s-au 
detașat în fruntea ierarhiei : A- 
drian Gal și Nicușor Pascu, aes- 
părțiți de o jumătate de punct la 

,• individual compus. După evoluții 
aplaudate recent în R.D. Germană 
și Polonia, iată că Gal confirmă 
și aici la Oradea valoarea sa au
tentică obținînd locul I la cal, 
inele și paralele. Pe tabelul învin
gătorilor și-au mâi înscris numele 
Gabriel Manta (cal). Radu Slde- 
ris (sărituri) și Nicușor Pascu 
(bară).

Cătălin Mirean șl Cristinel Bre- 
zeanu s-au impus la cat. 
iar Cristinel Arustei și 
Ianculescu s-au angajat 
foarte strînsă dispută la 
III-a, tranșată abia în 
schimb prin victoria
cu un avans minim. La prima sa

a n-a, 
Adrian 
Intr-o 
cat. a 

ultimul 
ltd Arustei

Campionatul de box pe echipe [juniori]
victorie îr.tr-o competiție oficială, 
Marius Urzică, la cat. a IV-a.

REZULTATE TEHNICE, indivi
dual 
rius 
55,30, 
Șița) 91,OU, 9. VAJSdliJUl 
(CSȘ Tg. Mureș) 54,10

compus, cat. a rv-a : 1. aia- 
Urzică (CSȘ Gheorghenl) 
2. Dorin Petcu (CSȘ Ke- 
54,60, J. Cosmirn Bogdan 

-.... , ) ; cat. a
ITI-â : 1. Cristinel Arustei (CSȘ
Gheorgheni) 55,975, 2, Adrian Ian
culescu (CSȘ Lugoj) 55,900, 3. A- 
drian Durlă (CSȘ Timișoara) 
54,80 ; cat. a II-a : 1. Cătălin Mir
ean 55,923, 2. Cristinel Brezeanu 
55,450 (ambii CSȘ Brașovia). 3. 
Ștefan Metac (CSȘ 1 Baia Mare) 
55,025 ; cat. I : 1. Adrian Gal 
(CSS Bistrița) 56,80, 2. Nicușor
Pascu (CSȘ Brașovla) 56,30, 3.
Cosmin Llcaclu (CSȘ 7 Dinamo) 
55,95 ; maeștri : 1. Carol Schup
kegel (CSȘ Brașovla — CSȘ 7 Dl
namo) 56,90, ' '
(CSȘ 
Bora 
55.30.

2. Florin Gheorghe 
7 Dlnamo) 56.40, 3. Radu
(CSȘ Arad — CSȘ 7 Dinamo)

Constantin MACOVEI

TINERII PUGILIȘTI ÎNAINTEA TURNEULUI FINAL
Campionatul Republican de 

box pe echipe juniori se a- 
propie de turneul final pentru 
stabilirea formației cîștigătoare. 
Disputat mai cu poticneli, mai 
cu amînări. el s-a dovedit 
totuși util pentru activitatea 
tinerilor pugiliști, care au avut 
astfel posibilitatea de a lupta 
intr-un concurs oficial în care 
să-și demonstreze calitățile. Au 
fost înscrise în competiție 24 
de formații (ale secțiilor sau 
selecționate județene), care au 
fost împărțite în 4 serii (după 
criterii geografice).'Acum, cînd 
întrecerile din faza prelimina- 
ră''aproape s-au încheie* (spu
nem aproape, deoarece mai sînt 
de disputat cîteva restante),

Hochei, aseară, la Miercurea Ciuc

SPORT CLUB-STEAUA 5-4
MIERCUREA CIUC, 1 (prin 

telefon). Așa cum ne-au obiș
nuit in ultima vreme. Sport 
Club M. Ciuc și Steaua au ofe
rit spectatorilor — care au um
plut tribunele pină la refuz — 
o partidă de zile mari, ale că
rei atribute au fost viteza, pu
terea de luptă și, nu în ulti
mul rind, pasionanta evoluție a 
scorului. A ciștigat Sport Club 
cu 5—4 (1—1, 3—2, 1-1).

In prima repriză atacurile au 
abundat de la o poartă la alta, 
ambele formații ratînd nenu
mărate ocazii. Primul gol cade 
Jn min. 10, Keresztes deviind, 
cu finețe, șutul lui Gereb în 
poarta lui Netedu. Steaua ega
lează peste trei minute în urma 
unui presing susținut. 
Dragomir (trecut cu vederea 
de apărarea adversă).
priza a doua, portarul Barta 
scapă pucul si Bălăucă (min. 
22) înscrie: 1—2. Avantajul Ste
lei va fi mărit în min. 25 la

Autor :

în re-

RUGBYUL NOSTRU ARE RESURSE
(Urmare din pag l)

și in asemenea condiții, evoluțiile celor ce au îm
brăcat tricoul național, a celor ce au avut aceas
tă cinste, puteau, trebuiau să fie altele. Rugbyștii 
folosiți, cei mai mulți dintre ei, nu au reușit să 
acționeze laolaltă ca o echipă sudată, animată de 
spirit de dăruire, de sacrificiu pentru culorile 
patriei. Nu sînt defel vorbe mari, căutate, pentru 
că spiritul de dăruire a reprezentat, fără discu
ție, unul dintre atu urile generațiilor care au adus 
rugbyul românesc în elita internațională. Sporti
vii nu au înțeles că e nevoie, ca în orice alt do
meniu de activitate, de implicare, menajîndu-se, 
arătîndu-se reținuți, chiar temători ! ? Ei a-u 
arătat serioase carențe de pregătire generală sau 
specifică. „In meciul cu Irlanda s-a văzut dar, 
spunea mg. Paul Ciobănel, președintele comisiei 
bucureștene de specialitate, că rugbyul nu se 
joacă după. scheme, ci după principii, nerespec
tate de ai noștri. Cauza ? Ața se antrenează la 
Cluburi, ața se joacă în campionat". Un alt in
ternational de altădată, dintr-o generație de pio
nierat, Aurică Mărățescu, adăuga : „ÂBC-uI nu 
se învață Ia națională... Ce au făcut cluburile 
pentru a forma un fundaș competitiv, jucători 
de treisferturi, flankeri cu știința placajului au
tentic ?“ Intr-adevăr, totul pleacă de la procesul 
de instruire din cluburi și de la slăbiciunile 
campionatului („formula cu două serii nu crează 
necesara emulație, generînd, dimpotrivă, dezin
teres, blazare" — Theodor Radulescu). Pentru că, 
sigur, Mihai Naca are dreptate cînd evidențiază 
lipsa unor criterii realiste, științifice de selecție, 
cînd își manifestă nedumerirea față de folosirea 
lui L. Constantin — socotit printre cei mai buni 
prinzători din lum-e pe mijlocul marginii — pe 
un alt loc, pierdut undeva in fundul tușei, dar 
mai întîi și întâi rămîn, vorba lui Radu Demian, 
lucrurile DE FOND, la nivelul organizării de 
ansamblu a sportului nostru cu balonul oval. In 
această idee, extrem de realiste au apărut par- 
ticipanților la această întrunire de lucru obser
vațiile pertinente, de fin cunoscător al fenome
nului rugbystic, formulate de ing. Marin Cristea, 
președintele F.R.R. : „Vorbă multă, fără FAPTE, 
din partea membrilor biroului federal, a tuturor 
antrenorilor de Divizia A, a antrenorului federal 
Valeriu Irimescu și secretarului federal Ovi- 
diu Marcu, a tehnicienilor lotului. Am 
doptat măsuri la Plenara comitetului fe
deral, dar ce s-a făcut ? Pregătirea la cluburi se 
dovedește necorespunzătoare. Cum se explică ast
fel că un jucător cu calitățile lui Lungu numai 
e cel de altădată, așa cum 51 știam de la Con
stanța ? Nu se face o bună pregătire fizică sau 
de post, ajungându-se ca la Dublin echipa aproa
pe să nu știe... cum să se așeze în teren ! Rugby
ul e un sport al dăruirii, al bucuriei de a juca, 
iar tocmai lipsa de dăruire, la toate nivelurile, 
lipsa de muncă de calitate ne-au adus aici".lipsa de muncă

CE E DE FĂCUT ?

a-

E limpede, seE limpede, se impun măsuri ferme, 
de îndată, împotriva tuturor celor care _ _ __
răspunzători de regresul din ultima vreme, gă
sirea, celor mai nimerite căi de redresare ur
gentă, timpul pină la Cupa Mondială măsurîn- 
du-se în luni ! Prioritate absolută arc, acum, se 
înțelege, echipa națională, chemată curînd să dea 
dovadă de comportări demne in disputa cu elita 
mondială, pentru aceasta impunîndu-se elimi
narea oricăror greșeli în pregătire (să amintim 
și spusele internaționalilor Gh. Dumitru și L.

aplicate 
se fac
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LA AUTOMOBILISM

Iluțanu. Se 
a Stelei, dar 
diferența la 
într-o peri- 

i campioanei, 
pentru Sp. 
marcate de

două goluri, prin 
contura o victorie 
S. Gali reduce 
2—3 (min. 36) și, 
oadă de derută a 
scorul ajunge 4—3 
Club prin punctele 
Gereb (din ofsaid!) și S. Gali 
(ambele în min. 3S). In ultima 
repriză, fazele — ca și ocaziile
— alternează de la o poartă la 
alta. Cei care 
primii vor fi 
gazdă prin B. 
pentru ca K.
să stabilească
Minute de penalizare: Sp. Club 
10 — Steaua 30, dintre care 
două penalizări de cîte 10 mi
nute pentru lipsă de sportivi
tate: Nistor și Hcrlea. Au ar
bitrat în general bine I. Becze
— FI. Gubernii, Em. Both.

Cea de-a 
bată, de la

vor înscrie insă 
jucătorii echipei 
Nagy (min. 47), 
Antal (min. 58) 
scorul la 5—4.

doua partidă, sîm- 
ora 16,30.

Mircca COSTEA

PENTRU A REVENI IN ELITĂ
Constantin, care arătau că s-au exersat scheme 
fără parteneri valabili, „una fiind să împingi în 
jug, să lucrezi la alte aparate ajutătoare, una e 
să joci cu... umbra, alta cu adversarii", cum ex
clama, pe bună dreptate, constănțeanul). Dar an
samblul de măsuri trebuie să vizeze, totodată, 
perspectiva, instaurîndu-se un climat sănătos de 
muncă, de. colaborare, de disciplină — în teren 
și în afara lui — și responsabilitate, nu în ul
timul rind la nivelul jucătorilor (cui i-a folosit 
faptul că după rușinoasa înfrângere din Tunisia 
nu s-a dictat nici o sancțiune împotriva celor 
vinovați ?). S-a vorbit despre imperativul ela
borării definitive și aplicării neîntîrziate a mode
lului de pregătire și competițional, despre reve
derea „ideii de selecție" (Viorel Moraru) — cu 
căutări avînd tenacitatea minerului în descope
rirea grăuntelui de aur, despre strângerea rându
rilor „cu convingerea că rugbyul românesc are, 
pe mai departe, resurse" (Carol Cramer, Nieolae 
Pădureanu), a colaborării fructuoase cu cercei 
tarea și medicina, a învățării celor ce... învață 
pe alții — antrenorii —, atîtea altele încă. Totul, 
în profunzime, incepind de la minirugbyști, adi
că de Ia bază, totul — cuprinzind în amănunt 
fiecare punct de pe harta jocului în 15 de la noi.

Concluziile prezentate de președintele C.N.E.F.S. 
au constituit o serioasă analiză, un prilej’ de scoa
tere în evidență a lipsurilor manifestate în acti
vitatea Federației de rubgy, au subliniat faptele 
care au condus la această stare de lucruri, au 
preconizat soluții menite să ducă la instaurarea 
unui climat de piuncă asiduă, de ordine și 
disciplină în această ramură sportivă : „ca
uzele care au dus la comportarea ne
corespunzătoare a naționalei de rugby sînt nu
meroase, implici nd mulți factori cu atribuții. 
Este limpede că Biroul federal nu a urmărit 
oonsecvent activitatea internă, permițînd astfel 
să se ajungă la situații de indisciplină, de pre
gătire sub standardul internațional. Calendarul 
competițional s-a dovedit nejudicios, antrenorii 
de club, conducerile de secții nu au sprijinit teh
nicienii de la loturi, care riu și-au făcut, ia rîn- 
du-le, datoria. Sînt evidente greșelile secretarului 
și antrenorului federal, care nu și-au exercitat 
toate atribuțiile, manifestîndu-se în munca lor 
lipsă de colaborare (antrenorul federal a fost 
criticat nu o dată pentru aceasta, pentru infa
tuare chiar). Ei nu s-au preocupat de munca de 
control și îndrumare, neurmărind aplicarea unui 
sistem de norme pentru yerificarea jucătorilor. 
Se cerea mai multă implicare, fermitate din par
tea secției de performantă, a conducerii 
C.N.E.F.S., a Centrului de Cercetări și Centru
lui de Medicină Sportivă. Biroul Comitetului 
Executiv al C.N.E.F.S. apreciază că rugbyul 
românesc nu a fost reprezentat la nivelul con
dițiilor create de sfătui nostru, al tradi
țiilor, al posibilităților reale datorită unor gra
ve carențe ale celor care au avut responsabili
tatea acestei reprezentări. Măsurile organizatorice 
luate vor putea conduce la un reviriment. Sîntem 
convinși că luînd ce e bun, dînd la o parte ce 
a fost necorespunzător vom putea merge înainte, 
REINNODÎND FIRUL UNOR REZULTATE DE 
PRESTIGIU, spre cinstea culorilor patriei".

Repus pe baze principiale, acest sport are, 
Intr-adevăr, capacitatea de. a aduce și in viitor, 
satisfacțiile așteptate de toți iubitorii sportului 
românesc, pentru care — nu putem uita — rug
byștii erau pină nu de mult exemple de dă
ruire, muncă, angajament. Așa cum, de altfel, ei 
pot să redevină !

sînt cunoscute echipele cîștigă
toare ale celor patru grupe, 
acestea dobîndind dreptul de 
a participa la turneul final de 
Ia Ploiești.

In seria I au fost înscrise 
selecționatele județelor Olt. 
Mehedinți, Argeș, Dolj, pre
cum și echipele C.S.M. Reșița 
și Metalul Sadu. Dintre acestea, 
cea mai puternică s-a dovedit 
a fi selecționata Doljului, pre- . 
gătită de antrenorul Vasile 
Fîntină, care a promis că for
mația sa va avea un cuvînt 
greu de spus în lupta pentru 
cucerirea titlului, clasamentul 
seriei: 1. DOLJ 17 p, 2. Argeș 
14 p. 3. Mehedinți 8 p, 4. Olt 
7 p, 5. C.S.M. Reșița 6 p, 6. 
Metalul Sadu 0 p.

în seria secundă, tineriii pu
giliști din selecționata Timiș 
au lăsat cea mai bună impre
sie. Merite deosebite revin an
trenorului Ion Marconi, care, 
cu pasiune și pricepere, a asi
gurat formației sale un loc în 
turneul final, deși elevii săi 
mai au de susținut două res
tanțe. Este și motivul pentru 
care un clasament încă nu 
poate fi întocmit.

Seria a III-a a avut un lider 
permanent în selecționata ju
dețului Brăila, care a cîștigat 
toate partidele susținute în 
compania celorlalte echipe. An
trenorii C. Buterez și P. Ganea 
speră ca sportivii ue care îi 
au în grijă să fie în formă și 
Ia turneul final. Clasamentul 
seriei: 1. BRĂILA 17 p. 2. 
Galati- 12 . p, 3. Iași 11 p, 4. 
Botoșani 10 p, 5. Buzău 4 p, 
6. Neamț 0

în seria a 
municipiului 
pe «primul loc, cu un lot omo
gen. bine îndrumat de antre
norii Gh. Tomescu șl M. Cris
tea. Clasamentul seriei : 1.
BUCUREȘTI 17 p, 2. Prahova 
13 p, 3. Constanta 10 p. 4. 
Vrancea 8 p. 5. Ialomița+Călă- 
rași 6 p, 6. C.F.R. Craiova 2 p.

întrecerile pe grupe au fost 
oarecum conturbate de retra
gerea din competiție a selecțio
natei județului Neamț si a e- 
chipei Metalul Sadu. Așteptăm 
ca cei vinovati să ofere expli
cații, deoarece atunci cînd 
s-au înscris în campionat au 
cunoscut obligațiile ce le revin.

Cele .....................
seriilor 
ces de 
"întru 
pioane 
Ploiești) este foarte aproape.

După Campionatele Naționale de 
viteză in coastă, de raliuri și. de 
autocros, iată că a venit și mo
mentul ultimului act al celor de 
viteză pe circuit. La Galați, pe 
un traseu in zona centrală a ora
șului, vor fi desemnați miine di-

ÎN CAPITALA, PATRU
Patru din cele cinci Intîlniri 

duble, de azi și miine. din cam
pionatul de polo se dispută în 
Capitală, în Bazinul Floreasca: 
CSȘ Triumf — Rapid Arad. CSU 
TMUCB — IL Timișoara, in se
ria a doua; Progresul Buc. —

mineață n> 
Dispute ir 
pele A (Ir 
ștefan Ian 
ner Hirscl 
raș).

PARTID!
c

Steaua (pr 
ia 
F'

Voința

ora 15, i 
□radea, 
primește > 
Tg. Mureș 
Crișul e a

REÎNCEPE DIVIZIA A LA F
Diviziei A la 

miine, cind sînt 
partidele celei de a 
unele dintre ele a- 
echilibrate, intere- 

iată programul corn-

Campionatul 
fugby se reia 
programate 
opta etape, 
nunțindu-șe 
sânte. Dar 
plet: Seria I; Știința Petroșani — 
Steaua (ora 10, arbitru: Gh. Râș- 
canu), Grivița Roșie — T.C. Ind. 
Constanța (Parcul Copilului, ora 
10.30; Gh. Voinea), CSM Sibiu — 
Rulmentul Bîrlad (ora 11; P. 
Barbu), IAMT Oradea — „U" 16 
Februarie Cluj-Napoca (ora 10: 
M. Vătui). CSM Suceava — Spor
tul Siudcnțesc (ora 9,30; Al. 
Pavlovici); Seria a 11-a: Poli-

tehnica Ia 
Gh. Huștl 
PTT Arad 
10; I. Va 
Baia Mare 
11; A. Br 
Rapid (Me 
M. Galanc 
Contactoar 
Dudul.

înaintea 
cele două 
21 p, Știi 
Grlvita Rc 
Dinamo IS 
ta CEMIN

ETAPA A IV-A LA TENIS DI

p,
lV-a, selecționata 

București s-a situat

patru cîștigătoare 
se găsesc în plin 
pregătire. Turneul 
stabilirea echipei 

(27—29

ale 
nro- 
finaî 
cam- 

noiembrie la

Paul IOVAN

CliPA ROMÂNIEI LA SABIE

Ioan Pop, Marin Mustață, Cor
nel Marin,' Florin Păunescu și 
Laurențiu Filipoiu care, îm
preună sau prin rotatie. au al
cătuit . loturile reprezentative în 
ultimii ani. fără strălucirea pe 
care sabla românească o avea 
înainte pe planșele internațio
nale, 
cîștig 
dată. 
Papp 
unor 
lipoiu (care, se pare, reîntors 
la Slobozia este mai lucid pe 
planșe decît atunci cînd era la 
Steaua) l-a întrecut net pe 
Găureanu. Așa ineît din cei 
patru semifinaliști. trei (Chi- 
culiță. Mustață și Pop) erau 
din echipa Steaua, multiplă 
campioană națională, astfel in
cit ultimul asalt, pentru desem
narea cîștigâtorului trofeului a 
devenit o chestiune de... club, 
învingător a terminat,- pe me
rit. Al. Chiculită, sabrerul nr. 
1 al țării.

Iată rezultatele finalei de opt a 
Cupei României la sabie : Al. 
Chiculită (Steaua) — FI. Păunescu 
(Steaua) 11—9, I.. Filipoiu (Mon- 
torvl Slobozia) — D. Găureanu 
(C. T. Tractorul Brașov) 10—5, M. 
Mustată (Steaua) — A. Papp (C. 
T. Tr. Bv.) 11—9, I. Pop (Steaua) 
— C. Marin (C. T. Tr. Bv.) 10—6; 
Chiculită — Filipoiu 10—.7, Pop — 
Mustată 10—5 ; pentru locurile 
3—4 : Mustață — FUinoiu 10—6 ; 
pentru locurile 1—2: Chiculită — 
Pop 10—8.

Si „vechea gardă" a avut 
de cauză și de această 
Mustață l-a întrecut pe 
(ce-i drept, cu ajutorul 

erori de arbitraj), iar Fi-

Pentru prima oară pe hipodro
mul din Ploiești,; miine se va 
desfășura o alergare în care vor 
concura 14 cal, ceea ce duce im
plicit la un spectacol hipic ine
dit, cu perspective frumoase, a— 
lergarea va avea în componența 
ei trăpași de certă valoare, cum 
sini Trudin (rec. 1:22,7), Aga, La
minor, Samba n și Vandalic, In
tr-un handicap cu certe șanse ae

După etapele din primăvara, Di
vizia A La tenis de masă se reia, 
astăzi și miine, prin programa
rea partidelor din runda a IV-a, 
multe dintre ele cu caracter de
cisiv pentru desemnarea ierarhiei, 
mai ales în partea inferioară. 
Scutite de emoții par a fi doar' 
liderele, Spartac C.S.Ș. 1 Bucu
rești (feminin) și Universitatea 
A.S.A. I Craiova (masculin), care 
au un avans substanțial de punc
te. Așadar, partidele vor avea ioc 
la Craiova (Universitatea A.S.A. 
f și II Craiova, Mecanică Fină, 
Progresul IIRUC București), Con
stanța (Constructorul IJGCL I 
Tg. Mureș, Știința CSȘ 2 IJPIPS 
Constanța, Sticla CSȘ Bistrița, 
Voința S. Mare), Buzău (Stlrom 
CSȘ 2 București, C.S.M. Cluj-Na- 
pcca, Constructorul IJGCL II Tg. 
Mureș, C.S.M.A.S.A. Buzău) — 
masculin ; Rm. Vîlcea (Spartac 
csș 1 București, Metalul csș 
ta. Vîlcea, Juventus MILMC 
București, C.S. Arad), Cluj-Na
poca (Constructorul IJGCL I Tg. 
Mureș, C.S.M. Cluj-Napoca, Con
structorul TAGCM Universitatea 
Craiova, Metalurgistul Cugir). Tg. 
Mureș (Faimar B. Mare, Tracto
rul Brașov, CSS IPC Slatina, 
Constructorul IJGCL II Tg. Mu
reș) — feminin. înaintea acestei 
etape, clasamentele au următoa
rea configurație :

DERBYURILE
ttjrmare din pag. 1)

laclie, Sorin Ardelean (Steaua, 
echipă în rîndul căreia nu va 
evolua Roman Opșitaru, in
complet refăcut după o ope
rație la genunchi). Elena Fi
lip, Roilica' Jugânaru, Elena 
Vasile (Voința), Magdalena Je- 
rebie, Aurora Dragoș, Suzana 
Sandor, Tunde Enyedi (Uni
versitatea) și ceilalți membri ai 
loturilor naționale si ai echi
pelor respective să aibă pres
tații care să contribuie la o 
cît mai Jiună evoluție, a forma
țiilor io? și care să creeze per
spectiva unor comportări su
perioare in Campionatele Bal
canice.

Programul etapei — MASCU
LIN, GRUPA 1—6 î Dinamo Bucu
rești — Steaua, ICED CSȘ 4 
București — Farul Constanța ; 
GRUPA 7—12 ; Academia Mili
tară Mecanică Fină — CSU Ba
lanța Sibiu, RAMIRA Baia Ma
re — Politehnica Sportul Stu
dențesc București,
CSȘ Unirea "lași — Universitatea 
CSȘ Viitorul Cluj-Napoca. ” 
MININ, GRUPA - ■
CSȘ 2 București - 
tea CSȘ Viitorul 
Chimistul CSȘ Rm. 
limpia București, 
Sportul Studențesc 
Politehnica CSȘ Timișoara ; GRU
PA 7—12 : Voința Brașov — Ba-, 
pid-Progresul CSȘ 5 București. 
Comerțul CSȘ Tg. Mureș — Mo
bila CSȘ Satu Mare. Jocurile Di
namo Oradea — Rapid București 
(m. 1—G) și Crișul CSȘ 2 Ora
dea — Robotul CSȘ IPEP Bacău 
(f. 7—12) vor avea loc 
de îl și 12 noiembrie.

Programul partidelor 
■pitală — sala Floreasca^ 
de Ia ora 14 : Politehnica Bucu
rești — Politehnica Timișoara (f), 
Academia Militară — CSU Sibiu 
(rn), Voința — Universitatea (f),

Politehnica

FE-
1—6 : Voința 

— U niversita-
Cluj-Napoca, 
Vîlcea — O- 

Polltehnica 
București —

1. Spartac 
». Metalul 
S. Juventu
4. C.S. Ar;

t. Faimar
2. Tractori
3. CSȘ SI:
4. Constr.

1. Constr.
2. C.SM. (
3. Constr.
4. Metalur

1. Univ. A
2. Progres
3. Univ. A
1. Mcc. I

1. Constr.
2. știința
i. Sticla I
1. Voința

1. Stlrom
2. C.S.M.
3. Constr.
4. C.S.M.

IE

LA B
Dinamo 
nică, de 
București 
șoara, V, 
Dinamo - 
litară — 
strticția 
ora 15 și 
ICED — 1
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de mîlne, 
Tot astăz 
și pentru 
cu prono1 
santuâ co 
cested săp
• TRAC 

va avea 1 
clubului t 
cu începe 
șurarea t 
la radio, 
17.30. Nul 
radio-difus 
eași zi. p 
22,20 (o c

în zilele ’

din Ca- 
sîmbătă,

cîștig pentru toți concurenți!. 
Vom vedea, de asemenea, Ia lu
cru și alți trăpași valoroși, cum 
slnt Halogen, Hondorf, Sardonic, 
Fidello ,și alții, programul satlsfă- 
cînd astfel pe toți amatorii de 
hipism. Conducerea hipodromului 
încearcă de altfel, șă alcătuiască 
programe de cert interes,- cum a 
fost cel din reuniunea trecută, 
cum este cel de mîlne, și credem 
că în continuare va merge pe a- 
oelașl drum.
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.CUPA D'NAMO RiSNOV" I

LA BIATLON
Deși zăpada incă nu s-a 

nut, iată, biatloniștii iși 
concursurile. - Competiția 
eu „Cupa Dinamo Rișnov” va a- 
^ea Ioc simbătă și duminică la 
Rîșnov, și este deschisă tuturor 
categoriilor de vîrstă de la copii 
la seniori. Se va concura, evident, 
pe schi-role.
„CUPA BUCUREȘTIULUi" 

LA CĂLĂRIE
• LA BAZA hipică Steaua din 

Capitală va avea loc astăzi, de 
la ora 10, cea de a treia etapă a 
„Cupei municipiului București*4, 
la care vor participa călăreți de 
la Steaua, Dinamo, Olimpia și 
Agronomia București. Concursul 
va constitui, fără îndoială, o fru
moasă propagandă pentru acest 
sport, programul cuprinzînd cîteva 
probe de obstacole cu un grad 
sporit de atractivitate.
• ASOCIAȚIA sportivă Agrono

mia București organizează o lar
gă acțiune de selecție, la baza 
hipică situată în cadrul Stațiunii 
Didactice Experimentale Belciuga- 
tele_ (km. 24, pe Șo-s. București — 
Călărași)’. Incepînd de luni, se pot 
prezenta elevi, zilnic, între orele 
9—11 și 14—16.

așter- 
incep 

dotată

^8

CALIFICAREA BASCHETBALISTELOR

După turul II al cupelor europene
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umi- 
mica 
'lmi- 
atea, 
Mi-

Con- 
! la 
i 9 :

aplicată din startul reprizei 
secunde, o „partitură" eficien
tă. cînd presingul și apărarea 
agresivă au cîntărit decisiv în 
balanța jocului, baschetbaliste
le poloneze rămînînd minute 
bune pironite locului, fără re
plică Ia iureșul debordant al 
studentelor. Inspirată a fost și 
„rocada1* dintre Magdalena Je- 
rebie și Virginia Popa în mar
cajul celei mai bune jucătoa
re a oaspetelor. Scdzicka. Pen
tru o imagine și mai semnifi
cativă a „filmului calificării" 
iată cîteva înregistrări statis
tice care ne-au fost oferite de 
antrenorul Gabriel Năstase : 
70% procentajul aruncărilor 
din acțiune în repriza secundă: 
75% cel al aruncărilor libere ; 
80% cel al recuperărilor tn a- 
părare. 55% al recuperărilor în 
atac. Podiumul randamentului 
individual, 
și minus 1 
cipale ale 
„clasament 
următorul : 
(76 „plus" 
Kiss +26 
+16 (19—3) 
coșuri de 3 puncte.

La meritatele felicitări care 
se cuvin jucătoarelor șl antre
norilor echipei Universitatea, 
trebuie adăugate și cele adre
sate entuziaștilor spectatori clu
jeni, adevărați suporteri prin 
marele și concretul lor atașa
ment față de formația favo
rită.

cu puncte în plus 
ia capitolele prin- 
jocului. un fel de 
al adevărului", este

1. Jerebie +55 
— 21 „minus"), 2. 
(44—18), 3. Enyedi 

i — a avut și trei

S-a spus și s-a mai scris că 
în recenta dublă manșă a cu
pelor europene echipele noas
tre s-ar fi putut califica în 
bloc dacă meciurile ar fi durat 
75 de minute, nu 90. Cifrele 
sint precise. în minutul 75 era 
0—0 în meciul Anderlecht — 
Steaua de la Bruxelles. în mi
nutul 79, 
doar 0—1 în partida Sportul 
Studențesc — La Gantoise. în 
minutul 81. la Dundee, era 
doar 1—0 pentru scoțieni. Cu 
puțin în urmă, Dinamo a avut 
un 0—0 plin de perspective la 
Tirana în minutul 88 !

Concluzia care s-ar impune 
la prima vedere ar fi aceea că 
echipele noastre au avut -un 
minuS de pregătire fizică. Dar 
asta ar fi doar o variantă sim
plistă și. am spune, comodă în 
evaluarea situației în ansamblu.

Dincolo de revelarea acestui 
așa zis sfert de oră fatidic, 
echipele noastre au fost mult 
mai aproape de calificare ca în 
alte ediții. Afirmația este va
labilă pentru toate cele patru, 
inclusiv Steaua. învingătoarea 
de la Sevilla.

Ce anume a determinat, 
acest caz, necalificarea ?

Echipele noastre au 
final pentru că nu 
mai mult curaj la... 
spune. în general, că 
care nu pune probleme adver
sarului, care „nu-si arată col
ții", cum se spune, iși dimi
nuează șansele. Curgerea tim
pului ar fi o armă pentru e- 
chipele în deplasare, numără
toarea inversă avantajîndu-le 
cel puțin teoretic, dar această 
clepsidră salvatoare se înfundă 
cînd ți-e lumea mai ■ dragă, 
pentru că firele de nisip care 
scapă și te ajută cronologic aș
teaptă o singură greșeală, care 
este, de multe ori, fatală.

Revenind la meciul Steaja — 
Anderlecht. pentru că acesta 
a fost meciul cel mai așteptat 
— și cu cele mai multe spe
ranțe —, să spunem că Ander
lecht în varianta lui din toamnă 
(care ni s-a 
dim en tar 
tot a 
colții 
directul 
pressing 
o mare 
flexul admirabil al lui Stînga- 
ciu. Faptul că după pauză bel- 

ț gienii s-au închis și au adop- 
Itat tactica unei echipe de Di

vizia C. mergînd pînă acolo 
încît să-l înlocuiască pe Spifo 

Icu un jucător menit exclusiv 
„luminărilor" — cum numeam 
noi în copilărie degajările oarbe I bazate pe principiul tactic a!
lui ducă-se !, este o altă pro
blemă. care nu prea onorează.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

la București. era

in

încedat 
au avut 

start. Se 
o echipă

părut mai ru- 
dedt în primăvară) 

încercat să-și arate 
sau să folosească 
de stingă (formă de 
fotbalistic), avînd și 

ocazie de gol, la re-

Itat tactica unei echipe < 
vizia C. mergînd pînă 
încît să-l înlocuiască np

Icu un juca
„luminărilor1

noi în copilă

„SFERTUL DE ORĂH

dar care... rentează, 
minutul 46. ceea ce 
cu totul altceva.

Adevărul este că

Era. însă, 
înseamnă In Divina B MAJORITATEA FRUNTAȘELOR

echipele 
noastre oscilează în general în
tre supra și sub-evaluări, cu 
implicațiile de rigoare asupra 
echilibrului atac-apărare, care 
este singurul în măsură să o- 
fere proba unui potențial real. 

Și pentru că am ajuns la 
potențial, este momentul să 
mai amintim o dată că echipele 
noastre „europene" se prezin
tă doar cu pregătirea specială 
— bună sau rea — pe care o 
efectuează pe cont propriu, 
deoarece mult invocatul pro
gres de pe urma campionatu
lui nu apare, 
E foarte rar 
tele europene 
pe de frunte 
o Infrîngere 
așa cum e cazul în campiona
tul nostru. In multe țări cu 
fotbal avansat, disputele sint 
mult mai aprige. Tn campiona
tul italian, de pildă. 6—7 echi
pe sint eșalonate pe două 
puncte, ceea ce vorbește de la 
sine despre echilibrul de for
țe generator de progres. în 
campionatul U.R.S.S.. care a 
dat cupelor europene mai mul
te echipe de prim-plan, trei 
dintre ele mareînd nu mai pu
țin de 13 goluri în trei me
ciuri (Spartak 5. Torpedo 5 — 
în deplasare — Dinamo Kiev 
3), linia de clasament a li
derului (Spartak) vorbește de 
asemenea de la sine. După 26 
de etape, Spartak are 11 vic
torii. 8 egaluri și 7 (!) înfrîn- 
geri, deci numai 30 de puncte 
din 52 posibile. Aoeastă linie 
de clasament sugerează dispu
te foarte strinse.

...Dincolo de problemele re- 
zultînd din ..sfertul de oră" 
nefast al echipelor noastre, 
dincolo de prudenta exagerată 
pe care au manifestat-o echi
pele noastre la start se ridică 
problema potențialului general, 
al fotbalului nostru, care poate 
să crească intr-un campionat 
în care toate meciurile sau 
cele mai multe din ele să re
prezinte examene severe pen
tru ambele 
cu 7—0, ba 
se prea pot 
calitate.

Trebuie făcut ceva pentru 
ca (deseori) blîndul nostru 
campionat să contribuie mai 
mult — printr-un mai mare e- 
chilibru, condiționat în primul 
rînd de o formulă mai efi
cace — la reluarea drumului 
atît de frumos pe care îl în
cepuseră echipele noastre „prin 
Europa", ajungînd pînă la pis
cul numit Sevilla.

loan CHIRILA

EVOLUEAZĂ PE TEREN PROPRIU

fiind o himeră.
— în campiona-
— ca două echi- 
să nu aibă nici 

după 11 etape.

echipe. Cu 10—2. 
chiar cu 9—0. nu 
realiza salturi de

Prin absența Diviziei A de pe 
programul competițional, inte
resul se concentrează, astăzi și 
miine, asupra competiției secun
de, care prezintă destule punc
te de atracție. S-a mai amintit 
elementul inedit reprezentat de 
apariția, în prima serie, a unei 
concurente neanunțată de „cal
culele hîrtiei”, F.C.M. Progresul 
Brăila, care, iată, nu constituie 
un simplu „foc de paie", de vre
me ce demonstrează o remarca
bilă regularitate in performan
tă. Ceea ce îi asigură, cel puțin 
oină acum, primul Ioc in clasa
ment. Etapa de miine le vede 
pe fruntașe evolutnd pe teren 
propriu: brăilenii primesc vizi
ta fotbaliștilor din Focșani, In 
timp ce constănțenil vor da re
plica vecinilor din Tuleea. Doar 
C.S.M. Suceava se deplasează Ia 
Gura Humorului. Se așteaptă, 
prin urmare, un „parcurs de re
gularitate” pentru cele trei. Dacă 
nu cumva surpriza va apărea 
pe undeva.

:und. în care majoritatea frunta
șelor evoluează pe teren propriu.

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
JOCURILOR

I: Poiana Cîmpina — 
C.S.U. Ploiești: Fl.

(București), F. C. Con- 
- F.C.M. Delta Dinamo 

Mihăilă (Sibiu), C.S. 
Steaua Mizil: M. Lă-

Seria a ,II-a se arată. cel puțin 
pînă acum, cea mai „cuminte*4 
tn privința respectării anticipă
rilor. A.S.A. Tg. 
in ritm constant^ __
suculente acumulări in 
mentul adevărului44 și 
nește, astfel, așteptările 
rilor ei. La Tg. Mureș 
mîine. Inter Sibiu. Cu 
străduință evoluează și 
formație a Progresului 
care, asemenea fotbaliștilor ___
Tg. Mureș, nu se va deplasa, ea 
dînd replica formației bucurește- 
ne Autobuzul; unul dintre nu
meroasele jocuri inter-bucurește- 
ne ale seriei.

Tn fine, seria a IlI-a nu pre
zintă în program pe Politehnica 
Timișoara care, dînd doi jucă
tori lotului de tineret, are amî- 
nat jocul său cu Olimpia, la Sa- 
tu Mare. Așa că le vom urmări 
pe cele care o talonează: iată, 
două dintre ele vor fi față în 
față pe stadionul din Baia Mare: 
F.C. Maramureș și Gloria Bistri
ța. Dar la fel de interesant de 
constatat este și replica orăde- 
nilor care, în ciuda minusului de 
trei puncte și a „scurt-circuitu- 
!ui“ din meciul cu C.S.M. Reși
ța, au reapărut pe pozițiile frun-* 
tase ale clasamentului In parti
da programată astăzi, ei primesc 
vizita uneia dintre merituoasele 
divizionare B, Aurul Brad.

Să așteptăm deciziile etapei de 
astăzi și mîine a eșalonului se-

Mureș aleargă 
are cele mai 

„clasa- 
Indepli- 
suporte- 
va juca, 

multă 
tînăra 

Vulcan 
din

SERIA 
Prahova 
Brînzoi 
stanța - 
Tuleea: V. 
Botoșani - ______ _______ __ ___
zărescu (București), Aripile Vic
toria Bacău — Ceahlăul P. 
Neamț: P. Iliescu (București), 
Minerul Gura Humorului — 
C.S.M. Suceava: G. ‘lonescu
(București), C.F.R. Pașcani — O- 
limpia Rm. Sărat: D. Pura 
(Dej), Politehnica Iași — Unirea 
Slobozia: I. Buciumeanu (Tîrgo- 
viște). F.C.M. Progresul Brăila
— Unirea Focșani: M. Constan- 
tinescu (București). Dunărea
C. S.U. Galați — FEPA '74 Bîrlad:
D. Bolintiș (București).

SERIA A n-a: Autobuzul
București — Progresul Vulcan 
BuOtresti: N. Voinea (București)
— stadionul Autobuzul, I.C.I.M. 
Brașov •— Electroputere Craiova: 
I. Niculitov (Focsani). Automati
ca București — Mecanică Fină 
Steaua București • L. Sălăgean 
(Satu Mare) — stadionul Auto
matica. A.S. Drobe^a Tr. Severin
— I.M. A.S.A. Sf. Gheorghe: Gh. 
Toth (Aiud). Gloria Pandurii Tg. 
Tiu — Tractorul Brașov: I. Igna 
(Timișoara). Carpați Mîrșa — 
Sportul Muncitoresc Slatina: T. 
Bone (Oradea). ROVA Roșiori — 
Gaz Metan Mediaș: Șt. Grosu 
(Călărași). C. S. Tîrgoviște — 
Chimica Tîmăveni: A. Cuzmano- 
vici (Reșițaî. A.S.A. Țg. Mureș
— Inter Sibiu: C. Gheorghe (Su
ceava) .

SERIA A III-a: Minerul Cavnic
— Mureșul Deva* C. Nistor 
(Vaslui). C.S.M. Reșița — Strun
gul Arad: R. Nicoată (Tuleea). 
C.I.L. Sighet — Dacia Mecanica 
Orăștie: I. Dim a (Sighișoara), 
F.C. Maramureș Baia Mare — 
Gloria Bistrița: Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea). C.S. U.T. Arad — 
Armătura Zalău: T. Cheta (Giur
giu). F.C. Bihor Oradea — Au
rul Brad: I. Vereș (Sf. Gheor- 
ghe) — se dispută azi, de la ora 
14, Minerul Paroșeni — Steaua 
C.F.R. Cluj-Nanoca: Gh. Pîrvu 
(Constanța). Metalul Bocșa — 
Unio Satu Mare: C. Olt can u 
(Drobeta Tr. Severin). Olimpia 
Satu Mare — Politehnica Timi
șoara a fost âmînat.

Partidele, cu excepția meciului 
F.C. Bihor — Aurul, vor începe 
la ora 11.

p.

Din dosarele Comisiei de disciplină

CINE A GREȘIT MAI MULT?
• Deși a analizat în amănun

țime dubla eliminare 
F. C. Olt — Steaua, a 
șl Marian Popescu, 
disciplină a decis să 
nunțarea pentru joia 
cînd va fi audiat și arbitrul de 
linie Serban 
între timp, a 
tate.
• „Arbitrul 

just!” Foarte 
ascultăm o recunoaștere fără 
nici un fel de echivoc, la ședin
ța Comisiei de disciplină a unei 
abateri. Aceasta a fost poziția 
pe care a luat-o reprezentantul 
echipei Steaua, col. Mircea Mun- 
teanu. cînd s-a judecat elimina
rea lui Goran, în meciul cu e- 
chipa de „speranțe a lui F.C. 
Olt. Dar. firește, greșelile se 
plătesc; 2 etape de suspendare 
pentru Goran, altfel, cu adevă
rat, o speranță a echipei Steaua.

• Eduard (F.C. Argeș) a pro
testat la înscrierea primului gol 
de către Dinamo, astfel că arbi
trul l-a arătat cartonașul gal-

din meciul 
lui Lăcătuș 
Comisia de 
amîne pro- 

viitoare.

s

3

EXEMPLARĂ PROBĂ DE DEVOTAMENT

Mircea TUDORAN

i

l-a eliminat in mod 
rar avem ocazia să 

o recunoaștere

cursului Pronosport) șl luni dimi
neața, la ora 8,55, pe același pro
gram. Tragerea fiind publică, 
sint invitați să participe toți cel 
interesați.

Necșulescu, care, 
condus In străină-

ItA- 
IRI”

I LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

res-
22). 

OLT:

IE, O NOUĂ-OCAZIE FAVORABILĂ 
ere, din 75 ;
jmere : . . . .
IIPARE, SIMBATĂ, 8 NOIEMBRIE

!Sfâ- 
nisă 
ora 

fi 
ace- 
ora 

con-

• Agenda săptămînil viitoare 
programează, în afara tragerilor 
obișnuite și a concursului Prono
sport, o nouă TRAGERE EXCEP
ȚIONALĂ LOTO, care promite 
importante și variate cîștlgurl. 
Din prospectele tragerii, Progra
mul Loto-Pronosport de săptămi- 
na viitoare și rubrica noastră veți 
putea afla și alte detalii cu pri
vire ia această importantă acțiu
ne, pentru care biletele se vor 
pune în vinzare incepînd de luni, 
10 noiembrie

Numeroși cititori s-au adresat redacției noastre cu rugă
mintea de a lămuri dacă jucătorul de fotbal Alexandru 
Nicolae, de la Dinamo București, este sancționat de U.E.F.A. 
cu o suspendare pe 5 etape din competițiile europene in- 
terduburi. așa cum a scris revista „Săptămîna“ din 31 
octombrie.

In urma unor verificări riguroase, precizăm că :
U.E.F.A. a comunicat în data de 8 octombrie Federației 

Române de Fotbal si clubului Dinamo dă Alexandru Nicolae 
(ca si Ion Varga, de altfel) a primit în meciul Dinamo — 
17 Nentori Tirana, disputat la 1 octombrie, un avertisment 
(cartonaș galben). în textul respectiv nu se face trimitere 
la nici o altă sancțiune. Totodată, pe listele cu jucători 
aflați în stare de suspendare, transmise de U.E.F.A. agen
țiilor de presă după întrunirea comisiei de control și dis
ciplină, nu figurează numele fotbalistului dinamovist.

Trebuie, deci, să tragem concluzia eă jucătorul Alexandru 
Nicolae are drept de joc în competițiile europene chiar din 
toamna anului viitor.

Un minut 
de ETICA

Frumoasă probă de devota
ment pentru echipa sa, 
miercuri, din partea tinărului 
fundaș central cralovean; 
Emil Săndoi. In minutul 6 al 
jocului, venit in sprijinul a- 
tacului. șutează la poartă pu
ternic. cam de la 25 m. Ime
diat după șut, 11 vedem aler- 
gînd spre banca echipei sale, 
făcînd semne disperate spre 
medicul Vasile Frinculescu. 
Pentru moment, din tribună 
nu s-a Înțeles ce 1 s-a în- 
tîmnlat lui Săndoi. Nici un 
adversar, nici un itoecliipier

nu se aflase prin preajma sa, 
ca să-l accidenteze atunci 
cînd a șutat. Mai .mult insă, 
jucătorul craioveăn a fost 
condus la vestiar șl nu a re
venit dectt după zece minute, 
cînd a reintrat în joc. Zece 
minute în care Universitatea 
a acționat în inferioritate nu
merică.

Motivul ieșirii lui Săndoi 
de pe teren l-am aflat după 
fluierul final:, luxațle la u- 
mărul sting. " Șl In ciuda 
acestei grave accidentări, a 
continuat să joace cu aceeași

ardoare, ca in minutele de 
Început, pînă la sfîrșitul par
tidei. fiind șl unul dintre cei 
mai buni jucători al Univer
sității. In minutele cit a lip
sit de pe teren, trei medici 
au conlucrat pentru a-i pune 
la loc mina sărită din umăr.

Emti Săndoi, produs al cen
trului de copil și Juniori al 
Universității, se anunță ca o 
frumoasă speranță a fotbalu
lui nostru. Iar proba de de
votament fl- recomandă și mat 
mult—

ben. de avertisment. Continuîn< 
să protesteze și chiar să gesticu 
leze. Eduard a primit 
nașul roșu, lăsîndu-și 
joace mai departe în 
șl să primească astfel 
goluri. Este greșeala   __ _
mică decît. a arbitrului de linie 
Oțelea? „Pe noi ne-a pedepsit 
JȘduard!44, a conchis. dealtfel, de
legatul lui F.C. Argeș. M. Găi- 
seanu. Si Eduard nu se află la 
prima abatere, motiv pentru care» 
a fost suspendat pe 2 etape.

a Meciul I.P.T. In tor sura Bu
zăului — Unirea Cîmpina s-ai 
desfășurat în condiții normale^ 
astfel că nimic nu lăsa să se în^ 
trevadă... furtuna care avea sfw 
urmeze. Și totuși a fost ceva..J 
„anormal44, din punctul de vede-’ 
re al unor suporteri pătimași șl» 
al unor huligani. în accepțiune.! 
reală a cuvîn tulul: scorul de 2—5 
cu care s-a terminat partida, 
faptul că arbitrii n-au înțeles 
să ..ajute44 gazdeTe , să cîștige 
punctele puse în joc. Acest lu
cru nu putea fl ..iertat*4. Tn con
secință. după terminarea medu
lui, mai mulți spectatori, ba. a 
lături de ei și unii ..oameni d< 
ordine44 (????) 1-au lovit pe ar 
bitri, sub privirile nepăsătoar< 
ale conducerii echipei din Tn- 
torsura Buzăului. Cu greu, dup; 
o oră 
arbitrii 
nul cu
Ii

și carto- 
echipa st 
10 oameni 
alte două 
lui ma

de asediu... în vestiare, 
au .putut părăsi stadio- 
mașina... .^Salvării", unde 

aștepta o nouă porție de 
pumni din partea unor huligani, 
care se urcaseră în mașină chi
purile ca să-i apere. Față de 
cele de mai sus. Comisia de dis
ciplină 
dreptul 
propriu 
totodată 
spunem.
milare. Comisia a fost mult mai 
severă. Si bine a făcut (atunci!)

a ridicat echipei I.P.T. 
de organizare pe teren 
pe 3 etape, amendind-o 
cu 3000 lei. Trebuie să 
însă. că. in cazuri si

Jock BERARIU
T

MECI AMICAL 
INTERNAȚIONAL 

PE STADIONUL DINAMO

Astăzi, meci amical In
ternațional, pe stadionul 
Dinamo, între divizionara 
A Victoria București și 
Arsenal Cairo. Partida va 
începe la ora 14.30.

C.S. U.T. ARAD — CORVINUL 
HUNEDOARA 1—1 (1—1). Au
marcat: Cheregi (min. 27), res
pectiv Văetuș (min. 23). CORVI
NUL: AJexoi — Tîrnoveanu, Ba
dea, Prigore, Dubinciuc — Mesa- 
roș, Po-stolache, Nicșa — Cojo- 
caru, Burlan, Văetuș. Au mai 
jucat: ioniță, Bardac, Mărginean. 
Opriș. (O. BERBECARU, coresn.).

I.C.I.M. BRAȘOV — F.C. OLT 
3—2 (1—1). Golurile au fost rea-

lizate d£ Brașoveanu (min. 39), 
Chioreanu (min. 67 și 85), ~Ar* 
pectiv S. Răducanu (min.
Petrescu (min. 83), F. C.
Ciurea — Laurențiu, Costin, Des- 
pa. Petrescu — Dudan, Eftimie, 
Leța — Pena. S. Răducanu. Ge
orgescu. Au mai jucat: Anghel, 
Crișa'n, Soro han. (C. GRUIA,, 
coresp.).

DUBLA ÎNTÎLNIRE AMICALA 
ROMANIA — CEHOSLOVACIA

(juniori). Săptămîna viitoare sint 
programate două atractive întîl- 

. nări amicale intre juniorii romani 
și cehoslovaci, selecționate 
U.E.F.A. ’88. Primul meci este 
programat în 12 noiembrie la Pia
tra Neamț, iar revanșa două zile 
mai tîrziu la Pașcani. Ambele 
partide vo-r începe la ora 14.

INTER SIBIU — CHIMIA
VILCEA 2—3 (1—1). Au înscris : 
Moromete (min. 13). Mărginean- 
(min. 77). respectiv Ancuța (min. 
44), Basno (min. 52). (I. IONES- 
CU, coresp.).

RM.



înaintea C. M. de haltere

RECORD ~DE~PÂRTICIPARE
„Nicu Vlad, favoritul categoriei 100 kg1’ — 

antrenorul bulgar Ivan Abadgiev
opinează Duminică, semifinala Cupei Cupelor la polc SPORTURI DEMONSTRATIVE LA

1 (prin telefon). Sîm- 
capitala tării vecine și 
începe «ea de a 57-a 
Campionatelor Mondiale

SOFIA, 
bâtă. în 
prietene 
ediție a _ 
de haltere. De la început trebuie 
să consemnăm cîteva recorduri. 
Este vorba de numărul impre
sionant de participanti (aproape 
260) și al țărilor prezente (41) ! 
Aceasta deocamdată deoarece 
sîntem convinși că în zilele în-- 
trecerllor vom ___ . “ C '
amintim si de recorduri in do
meniul performantei.

Vineri a avut loc Congresul 
Federației Internationale de Hal
tere, fn care s-a stabilit, prin
tre altele, ca toate reuniunile să 
se desfășoare seara (cu excepția 
primei zile, cînd vor Intra în 
competiție sportivi de la două 
categorii de greutate — de la ora 
16), Tot cu acest prilej, antreno
rului emerit ștefan Petrescu. In 
vlrstă de 81 de ani i S-a decer
nat de către -F.I.H 
onoare pentru cei peste 65 
ani de activitate în acest

Primul halterofil român 
va Intra tn întrecere este Dumi
tre Negreanu un tlnăr de 18.

avea prilejul să

Diploma de 
" de 

sport.
care

ani. cu frumoase calități. Dar. 
trebuie să spunem că el va avea 
j misiune foarte dificilă, deoa
rece La această categorie concu
rează și halterofilii bulgari Ne
mo Terziski ‘ *-•
creditați cu 
□abile.

Duminică 
trecerea un 
Atilla Czanka, 
kg.

șl Mitko Grablev, 
performante remar-

seara va aborda în
alt sportiv român : 

la categoria 60 
kg. Printre cei mai puternici 
concurenți ai categoriei se află 
multiplul recordman mondial 
Nauru Șalamonov (Bulgaria), 
care pornește ca mare favorit. 
Dar să nu uităm că halterofilul 
nostru este cel mai tînăr com
petitor prezent în capitala Bul
gariei. El are doar 17 ani!

Vineri a avut loc și o 
rință de presă, la care 
cutul antrenor bulgar 
Abadgiev a făcut unele 
nosticuri în privința ” 
Ierarhii 
riți, el l-a menționat. în 
categoriei 100 kg. 
ta n tul tării noastre.

ale

confe- 
cunos- 

Ivan 
pro- 

vlltoarelor 
C.M. Printre favo- 

:adrul 
pe reprezen- 

Nlcu Vlad.

ton OCHSENFELD

TINERII POPICARI ROMANI

SUSȚIN NOI JOCURI INTERNAȚIONALE
Tinerii popicari români care 

se pregătesc pentru Campiona
tele Mondiale, vor susține, azi 
și mîine. noi jocuri internațio
nale de verificare, de data a- 
ceasta în compania puternice
lor formații de juniori ale 
R.D. Germane. După cum se 
știe, cu trei săptămîni în urmă 
reprezentativele de juniori ale 
țârii noastre au susținut o du
blă partidă amicală cu echi-2U

pele Poloniei, pe care au cîști- 
gat-o cu 4—0. Meciurile se vor 
desfășura pe arena Olimpia 
din Capitală, azi de la ora 
14,30 și mîine de la ora 8,30. 
Din echipa' noastră vor face 
parte, printre alții : Melania 
Demeter, Liliana Băjenaru, Ma- 
ricica Radu, Elena Anton, res
pectiv Ion Ruge, Nicolae Du
mitru, Zoltan Farkas, Viorel 
Breban și Lucian Străinu.

TURNEE DE SÂH*
R D. Ger- 

un turneu 
cu carti-

BERLIN, in capitala 
mane s-a desfășurat 
internațional feminin, 
ciparea unor șahiste fruntașe din 
5 țări : Cehoslovacia ~ ~ 
mană, 
U.R.S.S, 
sovieticei 
din 11 p, 
rele sale _____  - _ .
și Elena Fatalibekova 6,5 p. în 
imediata apropiere a podiumului 
s-a clasat tînăra noastră maes
tră internațională Cristina Bă- 
dulescu. împreună cu prima re
prezentantă a gazdelor Brigitte 
Burchardt. ambele cu cîte 6 p. 
De remarcat că șahista româncă 
a realizat 2.5 c la crimele trei 
clasate.

R D. Ger-
România. Ungaria și 
Primul loc a revenit

Ala Grinfeld, cu 7,5 
urmată de eoeohipie- 
Tatiana Cehbva 7 p

TILBURG. Superturneui „Inter- 
polis" se apropie de sfîrșit. La 
un pas de o victorie surprinză
toare se află marele maestru 
sovietic A. Beliavski. care a to
talizat 8.5 p. devansînd în clasa
ment pe L. Ljubojevîci 7.5 p <11

Karpov 7.5 p J. Timman sl 
----  “ C. Portisch 8.5

6.5 p V. Kor- 
ultima rundă * 

Beliavski a remizat cu Timman. 
Iar Htibner cu Karpov. Mai ră- 
mîne de încheiat o singură par
tidă întreruptă. în care Ljubo- 
jevici feu negrele) îl are ca ad
versar pe Portisch.

A.
A. Miles — 7 p, 
p (1), R, HGbner 
einoi 4,5 p. în

LA SPLIT, ÎN MECIUL-RETUR CU MORNAR,*

DINAMO ASPIRA LA CALIFICARE
__  ____ Dinamo

București și Mornar Split stfs- 
țin mîine, în orașul de pe 
malul Mării Adriatice meciul 
retur din cadrul semifinalelor

Echipele de polo

ACTUALITATEA LA TENIS
BRUXELLES, 7 (Agerpres). — 

In optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la 
Anvers, jucătorul cehoslovac mi- 
loslav Mecir l-a întrecut cu 6—1, 
6—3 pe australianul Paul -McNa
mee, americanul Aaron K.ric- 
kstein l-a eliminat cu 7—6, 6—2
pe Thierry Tulasne, Andres Go
mez (Ecuador) a dispus cu 4—6,
6— 1. 6—1 de Tomas Smid (Ceho
slovacia) 
(S.U.A.) a 
partida cu 
lia).

TOKIO, 7 . _ _
turtle de finală ale Cupei Mon
diale de tenis rezervată echipelor 
de cădeți, ce se desfășoară la To
kio, au fost înregistrate următoa
rele rezultate : masculin : S.U.A.
— Iugoslavia 3—0 : Australia — 
Italia 3—0 ; feminin : Cehoslova
cia — 
Olanda 
3—0.

NEW
Partidele disputate 
2-lea al turneului 
feminin de tenis de la Worcester 
s-au soldat cu următoarele rezul
tate : 
White 
tilova
7— 5 ; 
White
— Raffaella Reggi 6—3,

Cupei Cupelor. In prima par
tidă. desfășurată in bazinul din 
Pitești,, dinamoviștii au învins 
cu 6—5. la capătul unei între
ceri viu disputate. Avînd un 
avantaj de numai un gol. re
prezentanta țării noastre are o 
misiune dificilă, dar nu impo
sibil de îndeplinit, condițiile 
principale fiind fructificarea în 
mai mare măsură (decît, ta 
Pitești) a situațiilor de a în
scrie și evitarea momentelor 
de relaxare în apărare.

După intermezzo-ul de 
suspans, oferit de cursa 
daturilor pentru câștigarea 
nizării Jocurilor Olimpice d ar- 
nă (Albertville) și de vară (Bar
celona) din 1992, Olimpiada albă, 
mai apropiată, cea din 1983, de 
la Calgary, a reintrat in actua
litatea mijlocelor Internationale 
de presă. Organizatorii • acestui 
eveniment au anunțat că. in a- 
fara programului probelor ofici
ale din cadrul celor 10 discipli
ne tradiționale, vor mai fi iniți
ate și demonstrații tn alte 4 dis
cipline. Este vorba despre schi 
acrobatic (salturi, balet și dans), 
curling (meciuri între echipe al
cătuite din cîte 4 jucători care 
împing pe gheață spre un teren 
de țintă, o greutate» patinaj vi
teză pe pistă scurtă, țfrhi pen
tru handicapați.

mare 
ca-j lî- 
orga-

Iar Jimmy Arias 
ciștigat cu 6—4, 6—3
Claudio Mezzadrl (Ita-

(Agerpres). — In sfer-

—U , icuililill .
Australia 3—0 ; Belgia —
2—1 ; Elveția — S.U.A.

YORK, 7 (Agerpres). 
tn turul al 
internațional

Gabriela Sabatini — Wendy 
6—3 6—2 : Martina Navra- 
— Gigi Fernandez 6—3, 

Hana Mandlikova — Anne 
6—4 6—4 : Pamela Shriver 

6—0.

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
Alte rezultate din turul al dft- 

iea al cupelor europene la bas
chet — FEMININ, C.C.E. : Agon 
QUsseldorf — S. C. Amsterdam 
83—63 (în tur : 86—72), Sparta
Praga — Elftzur Tel Aviv 100—60 
(53—52), Partizan Belgrad — 
B.S.E. Budapesta 83—74 (68—69),
Dinamo Novosibirsk — Soina 
(Suedia) 102—79 (68—70), S. F.
Versailles — R.C.Q. Bruxelles

(77—77) ; MASCULIN, C.C.E.: 
Madrid — Zbrojovka Brno

87—66
Real
132—91 (82—70), Tracer Milan
Aris Salonic ~~ ““ ““
thez (Franța) 
sen 72
Kaunas
(87—70) x

Echipele subliniate s-au califi
cat în sferturile de finală.

81—66

83—90 (67—98). Or-
— Bayer Leverku- 

(84—76), Jalghiris 
Galatasaray 95—72

UN INTERVIU CU CAMPIOANA MONDIALA DE ȘAH
— In- 
campi- 
marea 

Ciburda-

MOSCOVA (Agerpres). 
tr-un recent interviu 
oana mondială de șan, 
maestră sovietică Maia -----------
nidze a declarat "printre altele : 
„Dintre cele patru meciuri în 
care am cucerit titlul de campi
oană a lumii, cel mai ușor mi 
s-a părut... primul. Atunci, tn 
urmă cu opt ani. nu aveam ni
mic de pierdut: jucam cu deți
nătoarea titlului. Nona Ga prin- 
dașvili. Apoi mi-a fost din ce în 
ce mai greu. Recentul meci sus
ținut cu Elena Ahmîlovskaia a 
fost de un nivel superior celui 
precedent, s-au comis mai puți
ne erori, iar pe tabla de joc au 
apărut noutăți in deschidere șl 
combinații reușite cum au rost 
cele din partidele 1. a 5-a, a 7-a, 
și a 13-a“.

Intrebată dacă șahul feminin 
are șanse să atingă vreodată ni
velul celui masculin Maia Cibur- 
danldze a răspuns: 
timp șahul feminin a înregistrat 
progrese considerabile, astfel că 
este logic că acest lucru să se 
intîmple mai devreme sau mai 

încă de pe acum avem 
sahiste care partici- 
succes in turnee 
masculine".

„In ultimul

tirziu.
exemple de 
pă cu mult 
iernaționale

Referindu-se la proiectele 
viitor, campioana ‘
spus: „Principalul meu < 
este apropiata Olimpiadă 
Dubai, unde sper ca 
U.R.S.S. să cucerească din 
tlul suprem. La sfîrșitul 
an mă așteaptă de asemenea șî 
un ----- __ -.
rea lucrării de stat la Institutul 
de medicină din Tbilisi",

mondială

in-

de 
a 

obiectiv 
i de la 

echipa 
i nou ti- 

acestui

nou dificil examen: susține-

Bl

REAL A AVUT MAI MULT SINGE RECE
Juventus plinge. Real exulta 

asta pare să fie starea de spirit 
după meciul de la Torino despre 
care mulți su spus că a însem
nat o finală „prematură" a C.C.E. 
Dincolo de sentimentele diametral 
opuse, pe cit de mare e bucuria 
unora pe atit de mare e triste
țea celorlalți, să menționăm ele
ganța declarațiilor de după par
tidă. Nici o insinuare, nici un 
reproș. Rin-o Marches!, antrenorul 
lui „Juve", scuzîndu-i pe elevii

brlndu-se șl tndceptindu-se, im
placabil. spre prelungiri șl 11 me
tri. tn atacul gazdelor, firav sus
ținut de Platini și Mauro, dane
zul Laudrup n-a arătat mai ni
mic. el fiind de altfel Înlocuit 
(mln. 79) cu Briaschl. Eliminarea 
lu! Juventus argumentează, o dată 
n plus, că balonul e... rotund, e- 
chipa antrenată de Marches. pier- 
zlnd la penaltyuri după ce. tot ta 
penaltyurl, ciștigase anul trecut 
.Cupa Intercontinentală" 1 tn

OPTIMILE DE FINALĂ ALE CUPEI U.E.F.A.
Ieri, a avut loc la Ziirich tragerea la sorți a meciurilor din 

optimile de finală ale Cupei U.E.F.A., partide prevăzute a se 
desfășura la 26 noiembrie și 10 decembrie a.c. Primele echipe 
suit gazde în tur : Dundee United — Hajduk Split, La Gantoi.se 
— I.F.K. Goteborg, Groningen — Vitoria Guimaraes, Spartak 
Moscova — F.C. Tirol, Bayer Uerdingen — F.C. Barcelona, Bo
russia Monchengladbach — Glasgow Rangers, - - • 
Internazionale, A.C. Torino —' Beveren.

Programul sferturilor 
Cupelor, se va

Dukla Praga

stabili In
de finală, inclusiv dLn 
data de 12. decembrie.

C.C.E. și Cupa

de ialoviturile 
că „trebuie să 

•ă ae-a scos o ecni- 
Ds partea cealaltă.

săi care au ratat 
H m și adăugind 
recunoaștem 
pă superbă" 
olandezul Leo Beenhakker, care 
asigură conducerea tehnică a ma
drilenilor, a salutat Izbinda for
mației sale cu cuvintele „e incu- 
rajant că am eliminat pe cel mal 
serios pretendent la cucerirea 
trofeului".

Rezumînd desfășurarea partidei 
Platini (care n-a strălucit și care 
n-a mai apucat să execute lovi
tura de ia 11 m, fiind al cincilea 
desemnat) a remarcat câ „am 
avut un început excelent (n.n. 
Juventus), după care insă am co
mis greșeala de a ne retrage prea 
repede". Cert e că spaniolii, cu o 
upărare fermă (depășind uneori 
limitele regulamentare, drept pen
tru care Chendo șl Sanchls au 
primit cartonașe galbene) și o li
nie de mijloc foarte activă, care 
a contat mult (pe lingă Gordillo 
Mlchîl și Gallego) șl pe Butra- 
gueno adesea retras pînâ la „în
chidere". nu s-au lăsat Intimidați 
de cei peste 60 000 de spectatori, 
care au răgușit pentru ..Juve". cl 
au stăplnlt jocul, după un prim 
sfert de oră. adevărat ..asediu" 
la țîbarta lui Buyo medul echtll-

rest, „blestemul loviturilor de La 
11 metri" (cu adresă și la elimină
rile Romei și a lui Napoli), „com
plexul spaniol" (aducînd aminte 
că „Juve" n-a putut trece, m se
zonul trecut, de Barcelona) etc. 
nu sînt decît „găselnițe" gazetă
rești. Fotbalul de azi, mai ales cel 
la nivel foarte înalt, e tot mai 
mult un „război al nervilor", pen
tru care. în cazul concret de pe

| caleidoscop - COMITETUL INTERNATIONAL OLIMPIC

3
5

De aproape un secol de la instituirea 
sa de către Pierre de Coubertin, mișca
rea olimpică a fost condusă de Comitetul 
international Olimpic. Astăzi, din C.I.O. 
tac parte 88 de membri, aleși pe viață, 
din 74 de țări (pentru Australia. Brazilia, 
Marea Britanle. Canada Elveția Finlanda, 
i ranta R. F. Germania India Italia Ja- 
oonia, Mexic. Spania Suedia sl U.R.S.S. 
unt cite doi membri).
• In C.I.O. au apărut, pentru prima 

sară, și mai multe femei, intre care 
Nora de Liechtenstein si finlandeza Pirjo 
ttaggman, ambele in vîrstă de 35 ani. Dar 
apropo de virstă :
• Cei mai tineri membri: Albert de Monaco

— 25 ani, șelcul Fahad Al Ahmad Al Sabab 
(Kuwait) — 41 ani Richard Pound (Ca
nada) șl Pa! Schmitt (Ungaria) — ambii 
de *4 am.
• Cei mal virstnlci: general de armată 

Vladimir Stoicev (Bulgaria) — 94 de ani, 
Virgllio Leon (Panama) — 87 ani, Jean de 
Beaumont (Franța) și Giorgio di Ștefani 
(Italia) — ambii de 32 ani etc.

tn tinerețe, aproape fără excepție, toți 
membrii C.I.O. au oracticat sportul, unii
— și nu puțini — au fost chiar sportivi 
de mare performanță.

9 Francezul 
membru C.I.O, 
reputat alpinist

C.I.O.

câștigătoare a medaliei de aur la 
la Ciudad de Mexico. în 1968 
U.R.S.S., in finala probei) și de 
chen, în 1972 (8—4 cu Elveția).
• Australianul Richard Kevan 

este medaliat cu argint în 1956 
bourne. El a fost schimbul doi al 
de 4X400 m cronometrată in 3:06,2 
de formația învingătoare, a S.U.A.

J.O. 
(7—4 __
la Miin-

de 
cu

Gosper 
ia Mel- 
stafetei 
la L,4 s
La 400

m
a fost

la 800 m la care a fost finalist.

cu timpul de 47.9. După 
concurent la J.O. de la

I

Maurice Herzog (67 ani), 
din anul 1970 a. fost un 

------  De numele lui se leagă.
intre altele, reușita expediției care a cu
cerit vîrful Annapurna (8 078 m). în 1950 
din Hymalaia. A fost cea dintâi escaladă 
a unui vîrf j:~ o CCC ... "
fără ajutorul unor aparate cu oxigen.
• Ungurul Pal Schmitt, 

din 1983 t ---y 
mă. El 2 făcut part:

de oeste 8 000 m realizată

membru C.I.O.* 
a fost campion olimpic la scri- 

—te din echipa Ungariei

m s-a clasat pe locul palru în semifinala 
a ' ‘
vest-gernianul K. I 
rezultatul de 46,2 s.
• Generalul de armată Vladimir

trov Stoicev (membru C.I.O. 
reputat călăreț, a făcut parte 
Bulgariei participantă la J.O. 
Paris șl 1928 — Amsterdam,
participanți, Stoicev pe atunci 
clasat pe locul li 
al 17-lea ia dresaj, 
cui al 1? 2.
la Amsterdam.
• Masaji Kiyokawa. membru C.I.O. pen

tru Japonia, din i969, a fost campion o- 
limpio în 1932 la Los Angeles în proba 
de J00 m spate (1:08,6). podiumul fiind 
atunci ocupat în întregime de sportivi ni
poni. După patru ani, la Berlin, la a- 
ceeași probă a cucerit medalia de bronz 
(1:08,4). Compatriotul său Chiharu Ihaya 
(membru C.I.O. din 1982) a fost si el me
daliat olimpic. în 1956, 1a „Olimpiada Albă" 
de la Cortina d’Ampezzo a obținut „ar
gintul" in proba de slalom special (3:18,7) 
cîștlgată de faimosul campion austriac An
ton Sailer (3:14,7).
• Danezul Nie! Holsl-Sorensen (mem

bru C.I.O. din 1977) a fost -campion eu
ropean în 1946 ia Oslo, cînd a cîstigat

doua, fiind întrecut la fotografie de 
F. Haas, amîndoi avind

Dimj- 
1952).din

din «echipa 
din 1924 — 
Din 99 
căpitan, s-a 

la obstacole șl (a fost 
_. la- Paris ocuplnd lo- 

^3-lea^ la dresaj (155 competitori)

de

cursa de 400
doi ani
Londra. ___  _ ___  _______

9 Alti finaliști olimpici au fost și fin
landeza Pirjo P----------- ---------—“ " ' "
din 1981), locul iv7 la

venit repede (mm.
toarte spectaculos, golul Im Ca- 
brini n-a putut salva Juven tușul 

de eliminare !
Foto : A. P. — AGERPRESPirjo Haggman (membră C.I.O.

400 m. la o 
sutime de secundă de podium la J.O. de 
la Montreal — 1976, brazilianul Sylvio de 
Magalhaes Padilha (membru C.I.O. din 
1964). la 400 mg la J.O. din 1936. la Ber
lin ; canadianul Robert Pound (membru 
C.I.O. din 1976) are înscrisă în palmaresul 
m liber și locul IV, cu 4:16,8 la 4X100 m 
mixt, la J.O. din 1960 de la Roma. Fin
landezul Peter Julius Tallberg (membru 
C.I.O. din 1976), are înscrisă în palmaresul 
său participarea la patru regate olimpice 
la yachting, in 1960. 1968. 1972 și 1980 .
argentinianul Roberto Guillermo Peper 
(membru C.I.O. din 1977) a participat, ca 
înotător, la J.O. din 1932, la Los Angeles 
venezuelanul Fior Iseva (membru C.I.O. 
din 1981) a evoluat la J.O. din 1956, la 
probele de călărie, care s-au desfășura» 
atunci la Stockholm, vest-germanul Willi 
Daume (membru C.I.O. din 1956) a fost 
jucător de baschet la J.O. din 1936, iar 
brazilianul Jean-Marie Godefroi 
a concurat la înot la J.O. din 
polo în 1952, El nu este altul 
tualul președinte al Federației 
nale de Fotbal Asociație.
• Alți președinți de Federații 

nale care sînt membri ai C.I.O. 
ricanul Robert Helmick (din 1985) 
tațîe șl elvețianul Marc Holler (din 1963) 
— schi

la J.O.

Havclange 
1936 $1 la 
decît ac- 

Internatio-
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„Stadio Comunale*. Camacho și 
coechipierii lui au fost mai pre
gătiți.

Aruncînd o privire de ansamoiu 
asupra celor 3 competiții, să no
tăm că Spania, U.R.S.S., k.f.G, 
și Belgia continuă cu cîte 3 echi
pe. doar ibericii și sovieticii avînd 
cîte o reprezentantă în fiecare 
cupă. Tabloul e completat de Por
tugalia. Scoția, Iugoslavia, Sue
dia, Olanda și Italia (numai in 
Cupe U.E.F.A.) cu cîte două e- 
chipe în timp ce alte 8 țări (în
tre care și Franța a cărei onoare 
a fost salvată de Bordeaux) râ- 
mîn în cursă cu cîte o „ambasa
doare" flecare. Dacă ar fi să în
tocmim un clasament sui-generis 
după criteriul numărului de for
mații care continuă lupta pentru 
dobîndlrea trofeelor continentale, 
am constata că el nu diferă prea 
mult de ierarhiile așa-zise tradi
ționale. Păcat doar că. alături de 
fotbalul din Ungaria,.* Polonia. 
Grecia etc. și cel românesc a 
«pus prea repede adio cupelor eu
ropene. E și motivul pentru care, 
la Sevilla „naționala" ‘noastră 
are datoria să demonstreze ca 
alte sînt posibilitățile tui mult 
mat mari.

Ovidiu lOANIȚOatA
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