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de-a 70-a aniversări „Mondialele" de gimnastică la ora analizei

a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie I CELE DINȚII EXPLICAJII ALE TRIUMFULUI DE LA ROTTERDAM

MOSCOVA, 3 (Agerpres).— 
Marți după-amiază s-a în
cheiat, la Palatul Congrese
lor din Kremlin, ședința so
lemnă comună a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
și Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. consacrată celei 
de-a 70-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Intimpinat cu aplauze pu
ternice. prelungite, in ședința 
de dimineață a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii 
nia.

Subliniată 
duri cu vii 
tarea a fost 
osebită 
participant!! la ședința 
lemnă salutind îndelung, cu

căldură, în picioare, prezența 
la tribună a conducătorului 
partidului și statului nostru.

Cuvintări de salut au fost 
rostite in cadrul ședinței so
lemne de șefii unor delegații 
de peste hotare.

In cursul ședinței solemne 
au vorbit, de asemenea, din 
rîndul deputaților, reprezen
tanți ai unor mari colective 
de muncă din industrie și 
agricultură, activiști și vechi 
militanți ai partidului și sta-

’.2 __.2--2— ____--22 2_ 2 ai
unor organizații de masă și 

și

tului sovietic, conducători

Socialiste Româ-

tn repetate rin- 
aplauze. cuvin- 

urmărită cu de- 
atenție și interes, 

so-

obștești, oameni de știință 
cultură.

La ședința solemnă prile
juită de aniversarea gloriosu
lui jubileu au participat a- 
proximativ 6 000 de persoane, 
in rîndul cărora numeroși 
oaspeți de peste hotare — 163 
de delegații din 119 țări. Lu
crările au luat sfirșit în acor
durile „.Internaționalei**.
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• Echipa României a fost cea mai omogenă la un înalt nivel competițional • 
Exerciții de maxima dificultate și cîteva premiere absolute 0 Izbînda, ca rod al 

muncii colective
Conform promisiunii, revenim 

astăzi asupra „Mondialelor" de 
gimnastică de la Rotterdam, 
care au marcat cel mai deplin 
triumf al școlii feminine româ
nești, cele 10 medalii dobindite 
de fetele noastre, între care 5 
de aur, reprezentînd mai mult 
de jumătate din totalul pus în 
joc (18). Vom părăsi însă teri
toriul citatelor de presă, evi
dent seducătoare, încercînd să 
realizăm o analiză „la rece", 
să descifrăm mecanismele care, 
funcționînd perfect, au condus 
la o izbîndă dintre cele mai 
strălucitoare.

N-a scăpat comentatorilor a- 
mănuntul că, pe podiumul de 
concurs de la „Ahoy Sportpa- 
leis“, echipa României s-a do
vedit cea mai omogenă, ba încă 
Ia un nivel competițional foarte 
inalt. Fiecare dintre formațiile 
angajate în lupta pentru titlu 
au beneficiat, cum era și nor
mal, de o gimnastă sau două, 
maximum trei, de valoare deo
sebită. Singura care a aliniat 
șase fete excelent pregătite, cu

diferențe valorice infinitezimale 
intre ele, a fost cea a Româ
niei, de departe cea mai echi
librată. Faptul că patru dintre 
ele, Aurelia Dobre, Daniela Si- 
Iivaș, Eugenia Golea șl Ecateri- 
na Szabo, s-au numărat printre 
laureatele ediției a 24-a a C.M.. 
înscriindu-se cu o medalie sau 
mat multe, ilustrează convingă
tor șl fără putință de tăgadă a- 
firmația de mai sus. S-a mers 
pînă acolo incit, am mal spus-o 
și de la fața locului, lutndu-se 
în considerare (în clasamentul

pe echipe) primele cinci note 
din șase, au Ieșit din calcule 
notații foarte bune, de 9.800 
(Popa la sol și sărituri) sau 
9,775 (Golea la paralele), toate 
la „impuse" care pentru destu
le alte echipe ar fi reprezentat 
punctajul cel maî prețios! încă 
mai. mult. In douăsprezece rîn- 
duri, fără precedent în istoria

Ovidiu IOANIȚOAIA

. (Continuări tn pag a 4-a)

POLOIȘTII DINAMOVIȘTI AU PENTRU 
PESCARA UN ARGUMENT NUMIT 

VALOARE SUPERIOARĂ
Returul semifinalei C.C.E. cu Sisley va avea loc slmbătă

ASTAZI. MANȘA A DOUA IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

In meciul retur ln ..Regie“. ie la ora 13

de la Nicosia, cu Omonia I cu Dinamo I Sportul Studențesc — Brondby

STEAUA HOTĂRÎTÂ
SĂ ÎNTREGEASCĂ

I VICTORIA BUCUREȘTI, I
I O SINGURA I

SUCCESUL I VARIANTA

STUDENT»
CRED,

O victorie tn semifinalele 
Cupei Campionilor Europeni în
seamnă, cel puțin teoretic, un 
prim pas spre partidele în care 
se joacă cu trofeul pe masă. 
Dinamo București a făcut acest 
pas sîmbătă, cînd a trecut de 
Sisley Pescara cu 14-rl2, poloiș- 
tii italieni părăsind întîia oară 
înfrînți o piseină (în speță cea 
piteșteană) în actualul sezon in
ternațional, de fapt după mai 
bine de jumătate de an, dacă 
socotim ți succesele în lanț din 
ultima parte a campionatului 
peninsular. „Românii au fost 
superiori", recunoșteau oaspe
ții, cei neutri — delegatul li
gii europene, arbitrii — ca și 
cei din Pescara. într-adevăr, 
reprezentanta noastră a avut 
tăria să treacă peste ... dușul 
rece din repriza inaugurală, e- 
gal cu handicapul important de 
trei goluri cu care a intrat în

minutul opt al> partidei. Din a- 
cest moment, deci după prima 
pauză (cu adevărat un sfetnic 
bun), echipei antrenate de Iuliu 
Capșa i-a reușit aproape totul 
vreme de două reprize și la 
începutul celei decisive. Porta
rul Simion a intervenit. tn 
destule rînduri. oportun, apă
rarea a acționat 'agresiv, exact, 
iar fazele ofensive au fost con
struite și finalizate tntr-un cu
prinzător registru de procedee 
tehnico-tactice Așa a devenit 
posibil ceea ce. să recunoaștem, 
puțini mai credeau la 1—4: 
răsturnarea rezultatului, urma
tă de crearea unui avans de 
patru goluri.

în minutele respective, cînd 
suporterii fideli ai bucureșteni-

Geo RAETCHI
(Continuări in pag i 4-a)

DE LA BUCUREȘTI
I

JOCUL OFENSIV
TOTUȘI, 

ÎN ȘANSA LOR
»* Etapa de iarnă a Daciadei la start

NICOSIA, 3 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). Sta
dionul Makarios din localitate 
găzduiește miercuri, de la ora 
19 (aceeași oră ca a Bucureștiu- 
lui), partida retur din ~
campionilor, dintre 
cipriotă. Omonia. și 
București. întîlnirea 
te de ' ia scorul 
cum bine se știe, avantaj obți
nut în prima manșă de fotba
liștii noștri. Cum vă informam 
în prima corespondență, lotul 
sportivilor români a sosit luni 
seara la Nicosia Ei s-au bu
curat încă din Primul moment 
de atenția tuturor celor veniți 
în întîmpinare. fotoreporterii 
îndreptîndu-se in primul rînd 
spre Boloni, Hagi. Bumbescu, 
Belodedici, Lăcătuș. lovan și 
Stoica.

încă de la primele ore ale 
șederii noastre la Nicosia ne-au 
interesat știrile din tabăra 
Omoniei. tn etapa de campio
nat ea a terminat la egalitate 
(2—2), pe teren propriu. cu 
formația Ethnikos. Elevii lui 
I. Arsov au realizat o primă 
repriză bună, conducînd la 
pauză cu 2—0, pentru ca în cea 
de a doua să scadă tempoul și 
să fie egalați. în privința for
mației de miercuri se preconi
zează „11-le din meciul tur de 
la București. Elementul surpri
ză îl reprezintă. însă, prezența 
portarului echipei naționale Ha- 
ritou, ..eroul" recentului meci 
Cipru — Olanda, din prelimi
nariile C.E.. cînd el n-a mai 
putut continua partida din pri
cina accidentului provocat de 
petarda aruncată de un supor-

Cupa 
formația 

Steaua 
porneș- 

de 3—1,

Eftimie IONESCU

I
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de(prin telefon, 
nostru special).
dimineață din

TBILISI, 3 
Ia trimisul 
Plecat marți 
Capitală, lotul fotbaliștilor de 
la Victoria București a ajuns 
la ora amiezii în acest pito
resc oraș, care mîine (n.r. azi) 
va găzdui partida retur din 
cadrul turului doi al Cupei 
U.E.F.A., reprezentanta noastră 
urmînd a da replica echipei 
Dinamo Tbilisi. O replică pe 
care elevii antrenorilor Dumi
tru Nicolae-Nicușor și Ștefan 
Fcodot o doresc a fi mult peste 
cota aceleia din întîlnirea tur, 
de la București, cînd jucătorii 
sovietici au reușit victoria cu 
2—1 (2—0). în mod normal, e- 
chipa locală are prima șansă, 
succesul tn deplasare cîntărind 
mult în balanță. Dar... „Acum, 
cînd cunoaștem foarte bine 
unde și cît am greșit în pri
mul meci, dar mai ales nivelul 
valoric al partenerei, cu plu
surile și minusurile respective, 
altele sînt datele problemei. 
Nu există dccît o singură al
ternativă, să jucăm la cîștig. 
nemaiavind ce să pierdem. 
Tactica preconizată va fi, în 
consecință, dominată de spi
rit ofensiv, dar și cu o aten
ție crescută în defensivă, com
partiment care va beneficia și 
de anortul lui Costel Solomon, 
a cărui absență din meciul 
tur a contat enorm. Ce păcat! 
Ne jucăm, deci, șansa" — 
ne spunea antrenorii! Dumitru 
Nicolae-Nicușor în aeronava 
care parcurgea distanța Bucu
rești — Tbilisi. Era un gînd 
care domina întreaga delegație.

Aici, vremea este friguroasă,

Adrian VASILESCU

I

I

Astăzi, de la_ora 13, pe sta
dionul 
austriac 
fluiera 
Sportul 
by Copenhaga, din manșa a 
doua a turului secund din Cu
pa U.E.F.A. După cum se 
știe, în primul joc, disputat la 
21 octombrie, în capitala Da
nemarcei, Brăndby a cîștigat 
întîlnirea cu 3—0. Un handicap 
greu recuperabil în tentativa 
de calificare a studenților 
bucureșteni în curul al III-lea 
al competiției . „Dificu’fatea 
folosirii formației standard, 
datorită numeroaselor acciden
tări — spunea Paul Cazan — 
face și mai anevoioasă misi
unea noastră. Nu-i vom putea 
utiliza pe Cristea, suspendat 
pentru cumul de cartonașe 
galbene, și pe Bucico, Țîrlea 
și Stănici. toți trei devenițl in
disponibili. Cu toate acestea, 
sîntem deciși ca printr-o mo
bilizare totală și o autodepăși- 
re pe toate planurile să facem 
tot ee ne stă în putință pentru 
obținerea victoriei". „O vic
torie de orgoliu — a comple
tat celălalt antrenor, Gino lor- 
gulescu — care să demonstreze 
valoarea reală a echinei noas
tre. Știm că ne așteantă un 
meci extrem de greu, dar noi 
credem în șansa noastră. Si 
chiar dacă nu ne vom putea 
califica, vrem să părăsim com
petiția onorabil, cu fruntea 
sus**.

De duminică. Sportul Stu
dențesc a acordat 
partidei cu BrBndby 
specială, programînd

din „Regie", arbitrul 
M. Hoizmann va 
începutul meciului 

Studențesc — Brond-

Gheorghe

pregătirii 
o atenție 
cîte două

NERTEA

L

UN IMPERATIV MEREU ACTUAL: 
AFIRMAREA CARACTERULUI DE MASĂ

O dată cu încheierea etapei de vară a celei de-a cincea 
edifii a competiției sportive naționale Daciada, activitatea 
sportivă de masă se află in fata unui nou start, al unui 
nou ciclu care se dorește, firește, și mai bogat in prezente 
ale tinerilor, ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii, 
pe arenele sportive, la întreceri și acțiuni sportive sau 
turistice în măsură să aducă o contribuție superioară la 
întărirea sănătății si la creșterea capacităților creatoare, la 
destindere și recreere.

Acum, în pragul celei de-a șasea ediții a marii noastre 
competiții polisportive, care începe cu etapa de iarnă, se 
cuvine să subliniem faptul că ediția recent încheiată a con
stituit — așa cum s-a subliniat recent în cadrul dezbaterilor 
prilejuite de ședința Comisiei centrale de organizare a Da
ciadei — un pas înainte pe drumul îndeplinirii obiectivelor 
stabilite de documentele de partid, de Congresul al Xlll-lea 
al P.C.R., de Programul de dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 1985—1990 și, evident, de 
valoroasele orientări si indicații date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, acestui domeniu 
de activitate prin Mesajul adresat Conferinței pe tară a 
mișcării sportive. Obiective vizînd în primul rlnd perfec
ționarea în continuare, atît din punct de vedere organizato
ric cit și propagandistic a competiției naționale, astfel îneît 
aceasta să-și poată atinge telul fundamental — acela de a 

cuprinde. într-o activitate de practicare sistematică a educa
ției fizice și sportului. întregul tineret al patriei, cit mai 
numeroși alți oameni ai muncii, tn acest sens, este de 
relevat faptul că acțiunile si competițiile de masă sportive, 
turistice și de agrement au înregistrat un spor numeric iu 
căpătat o mai mare varietate, răsnunzînd astfel diverselor 
preferințe, au îmbrăcat forme noi. atractive, și-au îmboaătit 
conținutul general-educativ prin îmbinarea lor mai frec
ventă cu atractive manifestări culturale.

Așa se explică și faptul că. în etapa de vară, cifrele 
privitoare la participarea în competițiile de sub emblema 
Daciadei. precum si în alte acțiuni au crescut simțitor fată 
de anii precedent) : pînă la 30 septembrie, veste 7.5 milioane 
de tineri și adulti au fost înregistrați în aceste competiții : 
circa 300.000 de copii au fost inltiati la înot ; peste 2,3 mi-

{Continuare tn nag 2—3)
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Itinerare niehedințene PREOCUPARE PENTRUINTERES

în cîteva județeSondajul nostru

de o 
fi să 

Porțile

Univ. 1 
Constr.
Univ. 1 
Progr.

C.S.M. 
Sticla 
Mec. F
Tehn

I—IV 
Baia 

Borșa,
generală nr. 4 (fete) 
generală nr. 2 (bă- 
acestea și încă multe 
fost întreceri oareca- 
să fie, ca să le bi-

REUȘITA ÎNTRECERILORDE LA ȘVINIJA, PRIN ORȘOVA Șl CRIHALA,
SPRE VINJU MARE Șl CUJMIR

Mehedinți, zonă a țării 
frumusețe aparte (de ar 
amintim numai Cazanele, 
de Fier, Ponoarele și Peștera — 
unică tn Europa — Topolnlța, și 
tot e suficient pentru a nu ne 
mai duce cu gindul și la alte 
puncte de mare atractivitate) a fost, de-a lungul anilor, trecut 
mereu pe Itinerarele turistice. A 
fost însă, șl continuă să fie, și 
leagăn al sportului, numeroși 
tineri de prin părțile locului ur- 
cind, treaptă cu treaptă, pînă 
spre vîrful piramidei performan
telor. S-a vorbit mult despre o 
școală a boxului severinean. 
Acum se vorbește șl mal mult 
despre Orșova ca despre un iz
vor permanent și cu un debit 
tot mai mare in sporturile nau
tice, aflate pe locurile de frun
te ale ierarhiilor 
de astă dată, nu 
manță și despre 
detului Mehedinți — __
ei am discutat recent cu Romu
lus Predescu, președintele 
C.J.E.F.S., unul dintre cei mai 
activi oameni din sportul nos
tru, gata oricind să pună umă
rul Ia lansarea unei noi compe
tiții de masă la Drobeta Tr. Se
verin, la Strehala sau Bala de 
Aramă, la Cujmir sau Vînju 
Mare, pe malul Dunării, la Șvi- 
nița, sau tn oricare localitate a 
județului, ci despre sportul de 
masă, despre noua etapă a Da
ciadei. .Este absolut necesar să 
acordăm o atenție deosebită a- 
cestor întreceri, pentru că ele 
sînt cele din care își trag seva 
sporturile de performanță. Sint baza. Totul e să nu devenim 
formaliști in organizarea acestor 
întreceri, să nu lăsăm desfășu
rarea lor pe seama unei rutine 
căpătată cu timpul. Sigur că și 
pe la noi, pe ici, pe colo își 
mai face si ea simțită prezența, 
dar, iată, cu ocazia deschiderii 
noii ediții a Daciadei, ne-am 
străduit să ieșim din unele tipa
re obișnuite. Am organizat Cro
sul de toamnă al elevilor 
școlile „_ ____ .
lui In frumoasa noastră pădure 
Crihala (ciștigătorl Estera Cor- 
ban, Sebastian Roată, Carmen 
Mustață și Emil Topaîă). La 
Strehaia a fost o veritabilă în
trecere de handbal intre echipe
le orașului, pe de o parte, și 
cele din Drobeta Tr. Severin și 
Orșova, pe de altă parte. La 
badminton, un sport care se află 
in plină ofensivă au Ieșit cîș- 
tigătort Cornelia Mărgeanu (Li
ceul Ștefan Plavăț — Orșova) și 
Lucian Marinescu (Liceul nr. s

mondiale. Dar 
despre perfor- 
contributia ju- 
la realizarea

______ ___ ____ _ din
generale ale Municipiu-

Drobeta Tr. Severin). La tetra- 
tlon pe primele locuri s-au cla
sat Școala 
și Școala 
ieți). Toate 
altele n-au 
re, așa ca 
făm în calendar, ci întreceri cu 
adevărat dîrze, aprige, pasionan
te, căutate 'a ’ 
din această 
foarte mult 
vanșa...“

Tot în cadrul deschiderii noii etape a marii noastre competiții 
s-au organizat, cu prilejul celor 
două meciuri internaționale de 
juniori România — Cehoslovacia 
la fotbal, demonstrații de atle
tism, gimnastică, judo. Copiii, 
pentru că în tribune au fost 
foarte multi copii, s-au convins 
nu numai de spectaculozitatea 
fotbalului, ci și de frumusețea 
acestor sporturi care au cules 
mari succese pentru ^culorile ță
rii la campionatele balcanice, 
europene și mondiale. Ce alte 
întreceri vor fi inițiate pe me
leagurile Mehedințului pînă spre 
sfîrșitul anului? „Marea lor ma
joritate, ne-a spus Romulus 
Predescu, președintele C.J.E.F.S., 
va omagia, așa cum e și firesc, 
importantele evenimente din is
toria partidului și a țării, Con
ferința Națională a partidului șl 
Ziua Republicii, 30 Decembrie. 
Startul s-a dat în prima zi a 
lunii noiembrie, iar aria lor va 
cuprinde întreceri la atletism, 
handbal, baschet, fotbal, șah, te
nis de masă, gimnastică. Apoi, 
într-una dintre cele mai mari și mai frumoase comune ale jude
țului, Cujmîr, vom organiza Cu
pa recoltelor bogate, Ia atletism, 
trîntă, fotbal, șah și tenis de 
masă. Și tot în cadrul Daciadeî. 
întrecerea municipală de cros își 
va desfășura etapele — la cinci 
categorii de vîrstă — în zilele 
de 14, 21 și 28 noiembrie. După 
care, cînd iarna își va intra in 
drepturile depline și pe melea
gurile noastre, vom trece la 
sporturile specifice ei, prin care 
dorim să scoatem din case tot 
mai mulțl copii Ia săniuș, Ia 
patinaj, la schi. Important e, 
cred eu, să-i facem să înțelea
gă, îndeosebi pe profesori și în
vățători, că o oră de mișcare a 
copiilor în aer liber e Ia fel de 
importantă și de necesară în 
viața lor ca și o oră de mate
matică. Și n-are rost să mai ar
gumentăm de ce“.

de tineri, învinșii 
toamnă dorindu-și 

și foarte repede re

Laurențîu DUMITRESCU

DEBUT
și pe meleagurile 

dintre Dunăre 
mare. „Daciada 
iarnă" a intrat în 
tualitate o dată 
startu' oficial 1 
ehiar cu o săptămînă 
mai devreme decît 
în alte locuri, șl nu 
numai in reședința 
de județ, ci și în di
ferite așezări tulce
ne precum Babadag, 
Măcin. Topolog Fre- 
cățel altele.

La Tuloea, deschl - 
derea festivă a eta
pei de iarnă a avut 
drept prolog firesc 
defilarea tuturor ce
lor ca"e, după aceea, 
au realizat un bogat 
șl aplaudat program 
polisportiv, cu „re
prize" de demonstra

Și de 
i ac- 

cu 
luat,

• Din Maramureș a- 
flăm că C.J.B.F.S., in 
colaborare cu Inspecto
ratul școlar șl Consi
liul județean al Orga
nizației pionierilor și 
șoimilor patriei iniția
ză, o dată cu startul în 
Daciada de iarnă (și 
cu primele zăpezi), 
cursuri de inițiere în 
patinaj pentru toți co
piii din clasele * 
ale școlilor din 
Mare Sighet, 
Bala Sprie și din ce
lelalte așezări orășe
nești ale județului.

0 S-au luat măsuri, 
în întregul județ Har
ghita, pentru a face 
competitive patinoarele 
din comune pe care 
— conform tradiției — 
copiii își vor desfășura 
întrecerile lor de ho-

INITIATIVE
chei pe 
mențiune 
podarii 
ș.indominic 
țâs, cel mai 
in a asigura 
optime 
mult așteptate întreceri 
ale minlhochelștilor.
• Semenicul va D, 

și în această iarnă, un 
permanent „teatru" de 
desfășurare a concur
surilor de schi pen
tru copil, elevi și oa
menii muncii din în
treprinderile și institu
țiile reșlțene în spe
cial. Pîrtiilor cunoscute 
11 se vor alătura al
tele, de Inițiere, pen
tru a acoperi oerin- 
țele, „cu mult mai 
mari anul acesta", 
după cam țin să re
marce activiștii spor
tivi din Caraș-Severin.
• Județul Gorj va

avea in localitatea No
vaci un fel de coman
dament cu caracter 
quasipermanent al ac
tivităților sportive de 
iarnă. Localitatea, care 
se bucură, de regulă, 
de ninsori abundente, 
promite să concureze 
multe altele, din județ 
și din țară, în ceea 
ce privește găzduirea 
întrecerilor ’ '
Ia nivel de masă, din 
Daciada albă.

gheață. O 
pentru gos- 

din Ditrău, 
șl Gălău- 

.grăbiți 
condiții 

pentru aceste

de schi,

REUȘIT LA PORȚILE DELTEI
ții și, desigur, cu în
treceri la cîteva dis
cipline preferate, în
treceri în cadrul că
rora au putut fi vă- 
zuți numeroși repre
zentanți ai asociații
lor sportive din mu
nicipiul de la porțile 
Deltei și care au fost 
dotate cu Cupa „Să 
întîmpinăm Conferin
ța Națională a parti
dului^. Astfel de 
competiții au fost or
ganizate și în cele
lalte localități unde, 
în aceeași zi sau în 
aceeași săptămînă, 
s-a dat semnalul de 
început al acestei e- 
tape. 
spre 
ziua

La Babadag, 
exemplu, în 

respectivă, s-a 
desfășurat și un

Festival sportiv al 
cooperatorilor meș
teșugari din între
gul cuprins al jude
țului, iar la Măcin 
momentul inaugurai 
a constituit prilejul 
de » trece tn revis
tă aproape toate 
forțele și talentele 
sportive ale orașului. 
In localitățile rurale, 
partea competițională 
a programelor a a- 
vut cîte o binevenită 
„uvertură", și anume 
un cros al elevilor, 
Ș> pentru că am vor
bit de elevi, să sub
liniem faptul că des
chiderea „Daciadei 
de Iarnă" a fost 
marcată șl Ia nivelul 
unităților școlare, 
prin acțiuni și între-

PRIMELE ÎNTRECERI

ceri care au numă
rat foarte mulțl par- 
ticipanțl. * '* 
Tulcea, 
aceste 
am consemnat 
zența a peste 
de copii și adoles
cenți din școlile de 
toate gradele.

Oriunde s-au 
trecut aceste 
de sport“, care 
animat sărbătorește 
și ...competitiv tere
nurile și bazele spor
tive locale, s-a luat 
— putem spume — 
un prim start reușit 
spre viitorul anotimp 
alb, așteptat și pe 
meleagurile tulcene 
cu gindul unor re
zultate cît mal bune 
în marea arenă 
Daciadei.

Numai la 
de pildă, la 

manifestări 
pre- 

15 000

cu 
din 
din
au 
de

• DIN 
ziei A de 
desfășurat 
două seri: 
secunde : 
Sala spor 
intr-o org 
au avut 1 
din seria 
I deveni n 
urma pie 
Cluj-Napo 
Arad 
Rezuh tte 
5—3 cu 
C.S.S. Un 
cu Științi 
stanța, 0- 
Construct

• Constantin Sănduță, pre
ședintele C.J.E.F.S. Bistrița-Nă- 
săud: „Vorbind despre Daciada 
de iarnă, firesc eforturile noas
tre sînt Îndreptate către impul
sionarea, cu precădere, a inte
resului tineretului pentru spor
turile specifice sezonului alb. In 
acest sens, în așezările montane 
sau submontane, printre care 
Rodna, Șanț, Lunca Xlvei, Prun
dul șl Mureșenii Birgăului, Tu- 
reac și, bineînțeles, la Piatra 
Fîntinele, una din principalele 
sedii ale activității sportive 
lamă din județ, preconizăm 
activitate non-stop la sanie 
schi (font și alpine), o dată 
primele ninsori. Se înțelege 
nu neglijăm nici celelalte 
muri sportive incluse în Daci
ada de lamă"
• Victoria Preda, secretar al 

C.J.E.F.S. Prahova: „Vom extin
de acțiunea de predare a lecți
ilor de educație fizică în aer 
liber, pretutindeni unde vor e- 
xista condiții obiective, în prin
cipal zăpadă, paralel cu Iniție
rea elevilor tn patinaj șl schi, 
tn același timp, ne străduim să 
asigurăm o reușită șl mal con
vingătoare unor acțiuni care 
și-au statornicit o tradiție în ju
deț: Carnavalul Zăpezii (Sinaia). 
Maratonul Zăpezii " 
tivalul „Flori de 
iești)".
• Ion

C.J.E.F.S. 
plllor și

Balcîza,
Neamț: 
elevilor,

de 
o 

91 
CU 
că 

ra-

(Azuga). Fes- 
gheață" (Plo-

președintele 
,In cazul co- 

„___ ______ . urmărim să
dublăm numărul celor lnițiați in 
schi (alpin șl fond) care locu
iesc și învață în școli din așe
zări montane: Borca, Pipirig, 
Fărcașa, Grințleș, Ceahlău, Han
gii. în cazul oamenilor muncii 
din Întreprinderi, căutăm soluții 
pentru a asigura o participare 
cu adevărat de masă, în special 
acolo unde există și condiții în 
acest scop, la Relonul Săvincștl, 
Laminorul Roman, Cetatea Tg. 
Neamț, Metalul Roman, Voința 
Piatra Neamț, Roman șl Tg. 
Neamț. Ne preocupă, de aseme
nea, să extindem aria de cu
prindere a tineretului 
diul rural într-o serie 
turi care să capete 
trînta îndeosebi”.
• Viorica Enescu,

C.J.E.F.S. Vîlcea: „Paralel 
creșterea numărului partlclpan-

ților la sporturile de iarnă, 
special în așezările rurale 
munte (Voineasa, Mălaia, Urși, 
Vaideeni, Horezu ș.a.), urmărim 
să atragem cit mai mulțl tineri 
și oameni ai muncii în acțiuni 
de drumeție și în sezonul alb. 
Continuăm acțiunea de extinde
re a gimnasticii la locul de 
muncă șl a cercurilor de gim
nastică aerobică, după cele cre
ate la Rm. Vîlcea șl Călimănești, 
altele sînt în curs de constituire 
la Drăgășani, Olănești și Govora. 
Să mal amintim faptul că peste 
tot unde vor fi condiții obiecti
ve, vom amenaja patinoare, în 
primul rînd Ia arenele Traian și 
în parcul Zăvoi din Rm. Vîlcea".
• Gheorghe Ghcorghiță pre

ședintele C.J.E.F.S. Vrancea: 
„După reușita acțiune de cros 
desfășurată In Focșani și a Fes
tivalului satelor vrîncene, Daci
ada de iarnă 
printr-o suită de 
nlzate nu numai 
județ, ci șl la 
Păunești, Soveja, 
și Năruja, acolo ____ ___ __
ate condiții și pentru buna des
fășurare a unor concursuri în 
ramuri sportive specifice iernii".
• Dimitrie Dimitriu, secretar 

al C.J.E.F.S. Bacău: „Primelor 
întreceri, care au șl avut loc la 
Bacău. Gh. Gheorghlu-Dej, Tg. 
Ocna, Moinești, Comănești, Bu- 
huși șl Slănic Moldova Ie vor 
urma altele, în întregul județ, 
în cadrul unităților de învăță- 
mînt sau al unor asociații spor
tive sindicale: Letea, Proletarul, 
Partizanul (Bacău), Confecția. 
Constructorul, Energia (Gh. 
Gheorghiu-Dej), Minerul, Pro
gresul (Tg. Ocna), Minerul, 
C.P.L. (Comănești), Textila Bu- 
huși, Petrolul Moinești. Firește, 
paralel cu acțiunea de reamena- 
jare a unor
nle".

se va concretiza 
întreceri orga- 

în reședința de 
Adjud, Panciu, 
Milcov, Paltin 
unde sînt cre-

pîrtii de schi și SR-

★

din me
de spor- 

tradiție,
secretar 

cu

în toate 
sînt 
Rămîne 
ele se 
redacția 
în timp
fășurarea acestor acțiuni.

cazurile, 
de luat

obiectivele 
în seamă.demne

de văzut și felul în care 
vor concretiza. Oricum, 
noastră își propune ca 
să reflecte pe larg des-

TOATA ȘCOALA PE PÎRTIA DE SANIE
de fapt, 
: poate 

soa-

Stirom
Voința

3. Știința
4. Hidro.

Echipe] 
rul Tg. 
Napoca 
punct pi
• MEC

CLAS

Sjpă 
natului . 
culin, S 
rești au 
neînvins 
bătă și 
se vor 
meciuri 
principa 
fete, du 
Voința 
cele au 
I, însă 
acestei 
bla par 
tală. Ta

MA!
1. Stea»
2. Dim

3. I.C.E
4. Rapi< 
‘ F a.

i i
ft 5.

6.se pun la lecționați în gru
pele de perfecțio
nare (conduse de 
profesorul de edu
cați» fizică, Elemer 
llieș) aparținînd 
S. C. Miercurea 
Ciuc, care are la 
Sărmaș o secție 
satelit. Pentru cei
lalți fete și băieți 
din școală, se vor 
organiza campio
nate pe clase ; iar 
cei mai buni vor 
lua parte la diferi
tele concursuri săp
tămânale, deschise 
tuturor tinerilor 
din comună. La a- 
ceste întreceri și-au 
anunțat participa
rea și concurenți 
din Hodoșa, Subce- 
tate. Gălăutaș și 
d’n alte sate înve
cinate, cu scopul 
de a se verifica 
stadiul pregătirilor 
în vederea compe
tițiile r republicane 
de masă dotate cu 
„Cupa Pionierului*4 
și „Săniuța de Ar
gint*1.
Traian IOANIȚESCU

,și 10 și 
punct cabanele de 
la plecare și sosi
re. Totul trebuind 
să fie gata pînă la 
ora startului în 
competițiile repu
blicane programate 
de federația de 
specialitate la Săr
maș.

în paralel, se lu
area ră de zor și la 
reamenajarea unei 
porțiuni din ve
chea pîrtie, desti
nată începătorilor, 
aici urmînd 
organiza un 
de inițiere, 
la dispoziție 
ții bune 
practicarea

. lui preferat, 
nu mai au răbdare, 
încă de acum cu 
toții și-au pregătit 
echipamentul, căș
tile și săniile, ime
diat ce pîrtia mică 
va fi acoperită cu 
pătura albă a zăpe
zii, aici se 
muta lecțiile 
educație 
celor 386 
ai școlii, 
talentați 
școlari vor fi

Adevărul, 
acesta este 
să mai iasă 
rele de sub pătura 
norilo- (și n-ar fi 
rău !), poate să 
mai plouă (și tre
buie 1), cernind de 
sus, urin cea mai 
deasă sită, dar pînă 
la sosirea iernii 
mal este puțină 
vreme... „Pentru 
noi, luna noiembrie 
trece aproape ca 
o... nălucă, ne-a 
spus profesorul de 
educație fizică,
Ioan Rizea, directo- 
rul Școlii nr. 1 din 
comuna Sărmaș, 
județul Harghita, 
și totodată un a- 
preciat antrenor de 
sanie, 
celor 
ale 
este legat de ulti
mele preparative 
pentru sezonul 
sanie**...

Am aflat că 
aceste zile se 
pară mantinela 
la pîrtia cea mare, 
de 765 m, cu o dife
rență de nivel de 
aproape 50 m, se 
refac virajele 3, 6

7.
8.

C.S.l 
RAM

9. Faru 
1J. Polit
11. ELB,
12. C.S.X

Calendarul
4 săptămîni 

lui noiembrie

a se 
centru 
Avînd 
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copiii

Echip 
c.s.ș. 
onorab: 
turneul

Al

de

« ci 
LUI P 
IEMBH 
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ști. 
operaf 
transn 
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23.05 ! 
la ora
• C dumin 

mează 
„Poli" 
F.C. < 
Iul G 
lino - 
Fiorei 
Empo 
nale 
Milan 
Torim 
Atalai 
dova.
• a

panțil

în 
re
de .

vor 
. de
fizică ale 
de elevi

Cei mai 
dintre

se-

Gh. STAN 
seorefar al 

C.J.E.F.S.
Tun cea

ciroulțul'ui vor avea loc la Rîm- 
nicu-Vîlcee și Horezu.

ROMAN. Aproape 3 000 de ti
neri și oameni ai muncii 
unitățile de învățămînt șl 
întreprinderile orașului au 
parte la primele întreceri 
cadrul Daciadei de iarnă, 
concursuri de cros, șah, 
de masă, fotbal șl handbal, 
remarcat reprezentanții ~ 
nr. 2 și 11 șl ai liceelor indus
triale nr. 2, 3 și 8, precum și 
sportivi de .a Laminorul. între
ceri similare au mai avut loc și 
la Bicaz (cea mai reușită a fost 
disputa șahiștilor, care s-au În
trecut pentru „Trofeul Ceahlăul”), 
Tg. Neamț (circa 700 de parti
cipant! la cros, șah, tenis de 
masă, handbal) și Piatra Neamț.

BUZĂU. Complexul Crîng, 
sala Dacia și bazinul olimpic au 
fost locurile de ' *"
unor pasionante 
drul deschiderii 
nă, cu sute de 
tenis de masă, __ . ___ __
Reușite competiții de deschide
re a Daciadei de iarnă au a- 
vut loc șl in alte așezări ale 
județului, la Pătîrlagele, Nehoiu. 
Beceni și Smeeni.

din 
din 

luat 
din 

în 
tenis 

_ S-au Școlilor

F.I.U.T.

desfășurare ale 
întreceri în ca- 
Daciadei de iar- 

amatori de cros, 
șah, înot etc.

6.

CĂREI. Intr-o organizare exce
lentă, în localitate a avut loc o 
reușită întrecere de scrimă, 
participarea a 80 de sabreri 
întreaga țară. A fost una 
numeroasele acțiuni care 
marcat startul în Daciada
iarnă. Pe locul I s-a situat e- 
chlpa U.C. București, ciștigătoa- 
re cu 5—4 a meciului cu Victoria 

Cărei, situată pe locul 
In continuare s-au cla- 
Montorul Slobozia, 4. 
Unirea Iași, 5. C.S.S. 

Tractorul Brașov, 7. 
------ II Cărei, 8.

F.I.U.T. 
secund, 
sat: 3.
C.S.S.
Steaua, 
Victoria 
C.S.S. Slobozia.

calimanești. 
tic inițiat șl 
C.J.E.F.S. Vilcea

Circuitul atle- 
organizat de 
(după Drăgă- 

șani, acum în acestă frumoasă 
stațiune de pe valea Oltului), 
în cadrul suitei de acțiuni care 
au marcat deschiderea Daciadei 
de iarnă, s-a bucurat de parti
ciparea a aproape 1 700 de iubi
tori ai alergărilor de cros, din 
rîndul cărora s-au evidențiat 
Aurelia Vîlcu și Gabriel Badea 
(clasele V—VI), Mihaela Trofin 
și Ion Constantin (VII- VIII), 
Georgeta Gibă și Marius Sîrbu 
(IX—XII). Etapele următoare ale

AFIRMAREA CARACTERULUI
(Urmare din pag. 1)

lioane de oameni ai muncii au fost cuprinși in 
practicarea gimnasticii la locul de muncă etc. 
Desigur, asemenea rezultate conținind creșteri 
atît pe plan numeric cit și calitativ puteau fi 
mult mai bune dacă pretutindeni factorii in- 
vestiți cu răspunderi pentru această activitate 
de recunoscută importanță socială ar fi desfă
șurat o muncă mai susținută, deopotrivă pentru 
propaganda in favoarea sportului și pentru gă
sirea de noi forme organizatorice sau pentru a- 
sigurarea unor condiții mai stimulatoare de des
fășurare a întrecerilor, printr-o preocupare sus
ținută vizînd amenajarea unor baze simple în 
apropierea locurilor de muncă, în cartiere etc.

Iată de ce, la debutul unei noi etape a Da
ciadei, a celei de iarnă, ni se pare firesc să 
subliniem necesitatea unei intensificări de efor
turi din partea tuturor organelor cu atribuții în 
sport pentru a se da viață ideii generoase, sub-

DE MASA
liniată in mod deosebit de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, referitoare la creșterea continuă a număru
lui celor ce trebuie să se bucure de bineface
rile educației fizice și sportului. De aceea, ni 
se pare oportun să relevăm importanța deose
bită a etapei de masă, a organizării temeinice în 
toate nucleele de bază de acțiuni sportive sau turis
tice care să cuprindă practic pe toți copiii, tinerii 
sau adulții. Și nu doar sporadic, ci prin organi
zări ritmice de competiții care să asigure o con
tinuitate reală în practicarea exercițiului fizic 
sub diverse forme, ceea ce reprezintă de fapt 
scopul final al activității sportive de masă, efi
ciența acesteia In viața socială, tn acest sens 
trebuie privită si etapa de iarnă în care, iată, în 
multe locuri s-a si dat startul, sporturile cu
prinse in programul ei — mal ales cele practicate 
în aer liber: schiul, patinajul, săniușul, dar și 
acțiunile turistice în zonele montane — stîrnind 
o deosebită atracție în rîndul amatorilor de miș
care...



TENIS DE MASA
i a Dlvi- 
să s-au tante din 

valorice
— In 

localitate, 
l bună, 
feminine 
tru locul 
mantă în 
•e C.S.M.

CU C.S. 
la sală. j-Napoca 
TAGCM 

ova, 5—3 
PS Con- 
S. Arad;

Știința. . Arad

5—4 cu Știința. (Ch. Goldenberg 
— coresp.i ; BISTRIȚA — Cluje
nii s-au distanțat, depunîndu-și 
candidatura la promovarea in 
prima grupă valorică, în timp 
ce disputa pentru retrogradare 
va fi rezolvată 
etapă, intre 
Tehnoutllaj 
Cluj-Napoca 
Fină București, 
C.S.S. Bistrița, 
Tehnoutilaj Od.
nică Fină 9—f < 
9—5 cu Sticla ; 
Tehnoutilaj (FI. 
resp.).
• IN 

lor din 
tele au

pentru 
abia

Mecanică 
Rezultate 
9—4 CU 

9—3 
9—1 CU

Secuiesc ; Meca- 
cu Tehno’.itllaj, 

Sticla 9—6 cu 
Toma — co-

în ultima 
Fină șl : c.s.m.
Mecanică 
cu Sticla 

C.S.S.

URMA disputării partide- 
etapa a III-a, clasamen- 
următoarea configurație :

FEMININ

I
I
I
I
I
I
I

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

UN DERBY FARA PROBLEME
r. (. 1*1. Progresul Drâila - r. €. Conslanfa 2-0 (1-0)

1
5
6
5

81-20
64-50
49-73
30-81

80-35
57-70
57-73
57-73

17
13
12
12

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Juventus 
M Halul 
Spartac 
Constr.

Grupa
Buc. 

Rm. V. 
BUJ.

Tg. M. *) 
Grupa a 

Seria
Cj.-N. ) 
CV.

8
4
3
3

1
5
6
6

44-34
33-41
37-33
33-39

17
13
12
11

I
I

81-10
55-64
51-69
34-78

18
14
12
10

C.S.M 
Constr.

3. știința C-ța
C.S. Arad

Seria
Hidro. Bz. 
C.S.S.I.P.C, SI. 
Tract. Bv. 
Faimar B. M.

4.

î. 
2.
3.
4.

a

istructo- 
I. Cluj- 

eu un 
re.
i iv-a

Mureș,

2
3
6
7

37-32
41-25 15
34-38
22-39

15
12
11
17
15
12
10

I
I
I

Cluj-Napoca (21—22 
și București <22—23 
— masculin ; Tg.
Napoca (21—22 noiembrie)
Brașov (22—23 noiembrie) — 
minin.

noiembrie)
noiembrie) 

Mureș, ciuj-
«i 

fe-

I

Debut spectaculos de partidă, 
atac furibund al brăilenllor chiar 
din primul minut, stopat de Gîr- 
joabă, care lansează Imediat, un 
contraatac și, de la circa 30 m 
de poarta gazdelor, Zahiu șu- 
tează puternic și plasat, dar por
tarul Dinu, cu o paradă spec
taculoasă, retine mingea cu si
guranță de la vinclu. Meciul are 
ritm, place publicului (circa 
15000 spectatori), fazele altemînd 
de la o poartă la alta.

In mln. 16, oaspeții construiesc 
o acțiune periculoasă, dar ace
lași Dinu lese curajos la 14 m 
și blochează mingea la picioa
rele lui Funda. In același minut, 
omniprezentul Petrache trece in 
viteză de doi adversari si din 
marginea careului de 16 m, cen
trează. se produce aglomerație 
mare, mingea iese afară, fără să 
fie atinsă de nimeni. Această 
fază prefațează deschiderea sco
rului: lovitură liberă, in mln. 20, 
execută cu abilitate PETRACHE 
și mingea intră in plasă, Gîrjoa- 
bă fiind mascat: 1—0. Acest gol 
dă mai multă claritate acțiuni
lor create de gazde, care, in 
minutele 24, 25, 30 și mai ales 
43 (Văsîi, șut alături, de la 5—6 
m) ratează majorarea scorului.

Începutul reprizei secunde 
(min. 46) coincide cu modificarea 
scorului: acțiune pe stingă a 
gazdelor, Chiriță — Pascu — 
Petrache, mingea ajunge la li
mita suprafeței de 16 m a oas
peților, care greșesc In lanț, și 
cațaros. pe fază, șutează 
calm, cu măiestrie, mingea po
posind in plasă: 2—0. După acest 
gol, oaspeții încearcă mai mult 
și, în min. 55, Cămui scapă sin
gur pe contraatac, golul pare 
Iminent, dar portarul Dinu, in
spirat, lese la 25 m șl înlătură 

’ ’ Pînă în final, meciul 
intensitate, gazdele îșl 

pase în propria 
oaspeții nu mai

pericolul, 
scade în 
fac jocul 
..treime", 
insistă.

Arbitrul 
condus foarte

F.C.M.: I.

de 
Iar
C. Corocan (Reșița) a 

bine formațiile: 
DINU — Oprea, Io- 

nașcu, Darie, CHIRIȚA (mln. 75 
Coman) — CAȚAROS, Tltirișcă, 
PETRA.CHE, Pascu (min. 78 Râ- 
dulescu) — Marin, Văsîi.

F.C. CONSTANȚA: Gîrjoabă— 
Tufan, Mihăilă (min. 67 Băjena- 
ru), M. Dinu, CAMUI — Bîrbo- 
ra, Nedelcearu, POPOVICI — Za- 
hiu, Petcu (min. 57 Popa), 
Funda.

Alexandru POPESCU

I „REMIZA" LUI BOITOR!

GAZDELE, 0 PLĂCUTĂ SURPRIZA
i.c.i.n. Brașov - Electroputere 2-0 (2-0)

FEMININ, GRUPA 1-6
U“ Cluj-N. 

Voința Buc. 
Chimlstu' 
Olimpia Buc. 
Poilt. Buc. 
Rapid Buc.

8 7 1 665:485 15 
862 560:543
1 5 3 552:490
8 4 4 534:506 
817 458:609
8 1 7 499:635

GRUPA 7-12
Voința Bv. 
Met. Salonta 
Com. Tg. M. 
Mobila S. M.

11. C.S.U. Ploiești
12. Poli. Tmș.

735:479 
636:627 
556:645

I
I

Autobuzul - Jiul 0-0

14
13
12
9
9

I
I

Unul dintre cei mal buni ju
cători ai Autobuzului, Iliescu 
(fostul internațional de juniori 
n-a jucat duminică din cauza 
cumulul de cartonașe galbene), 
afirma categoric Înainte de meci: 
.Ne-am pregătit foarte bine pen
tru acest meci greu și toți bă
ieții sînt deciși să lupte pînă la 
ultima lor picătură de energie 
pentru a clștiga*.

Nu știm cu precizie cum s-au 
pregătit jucătorii Autobuzului in

„Matineul-duminlcal" din ora
șul de la Poalele Timpei (I.C.I.M. 
— Electroputere Craiova. 2—0) 
ne-a furnizat un plăcut specta
col fotbalistic. Nu greșim dacă 
spunem că evoluția elevilor an
trenați de Paul Enache, in com
pania unei echipe valoroase, o 
numim pe Electroputere Craio
va, s-a ridicat peste cota unora 
dintre jocurile primei noastre 
scene. Cu precădere, prima re
priză a avut de toate, cei peste 
1 500 de spectatori de pe coche
tul stadion „dintre blocuri" fi
ind martorii unui permanent 
forcing al echipei lor favorite, 
cu atacuri rapide, bine concepu
te, ce curgeau In valuri la poar
ta lui Boldici.

Mai întîi însă a fost „numărul" 
lui Sorin Cîrtu — cascadă de 
driblinguri —. după care a ur
mat lansarea lui Dogaru spre 
gol, dar acesta, doar cu portarul 
Mezei în față, a întârziat șutul 
cu o fracțiune de secundă și to
tul s-a terminat cu o... lovitură 
de colți Din acest moment. 
I.C.I.M. a pus stăpinire pe joc, 
depășindu-și adversarul printr-o 
permanentă mișcare, prin pre
sing, pase din devieri, acțiuni 
prin învăluiri, la care de regulă 
a participat cu succes fundașul 
Manclu. Adăugăm șl marele tra
valiu al coordonatorului Drăgan. 
al celor două extreme, St&nel și 
Brașoveanu. In astfel de condiții.

Electroputere a fost silită să se 
stringă mereu in fata propriei sale porțl, unde Boldici a avut 
serios de lucru. El avea să fie, 
totuși, învins in două rînduri: in min. 2S, a centrat Manciu 
de pe stingă, CHIOREANU a să
rit Ia cap cu Drinceanu șl bra
șoveanul a trimis balonul la 
„vinclu": 1—0; șapte minute mai 
tîrziu, Brașoveanu (recuperând o 
minge la mijlocul terenului) s-a 
lansat intr-o vertiginoasă cursă, 
după care l-a servit pe același 
chioreanu, care n-a iertat: 
2—0. Au venit, apoi, cîteva ra
tări ale gazdelor (cea mai mare 
în min. 70 — A. Vasile), șutu
rile grele ale lui Drăgan și Mo- 
șoman, apărate cu dificultate de 
Boldici, șl partida s-a încheiat 
cu periculoasa acțiune a iul Bar
bu (min. 81), bine finalizată, 
dar Mezei a fost la post.

Arbitrul gălățean V. Donțu a 
condus foarte bine formațiile:

7 I.C.I.M.: Mezel — GyiSrfl, Pa
nache, ROȘU, MANCIU - DRA
GAN, Ghileanu, Moroman — Stâ
nei, CHIOREANU (min. 51 Ficu), 
BRAȘOVEANU (min. 64 A. Vasile).

ELECTROPUTERE: BOLDICI — 
Bărbuceanu, Drinceanu. OLARU, 
Matei — LUȚA, Crețu, Calafetea- 
nu (min. 39 Bucur), Dogaru — 
PETRIȘOR, Cîrtu (mln. 33 Barbu).

Stelian TRANDAFIRESCU

A?mpio- 
et mas-

Bucu- 
echip? 

iă sîm- 
in care 

două 
aceste 

itlu. La 
2—0 și olujen - 

e locul 
sfîrșitul 
ină du- 
1 Capi- 

zl :

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

16
13
12
11
10
10

I
I
I

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

-6
'1:614 16
Î9:579 16
►5:715 11
>5:730 11
18:721 10
9:768 8

12:667 14
16:721 14
19:763 11
'2:756 11
'3:696 11
>6:825 11

Virgil Băiceanu a fost record
manul ttape! a IV-a prin cele 
94 de puncte înscrise în jocurile 
cu Politehnica Iași. Clasamentele 
actuale — MASCULIN .: L V. 
Băiceanu (Farul) 224 p, 2—3. G. 
Dălan (C.S.U. Sibiu) șl D. Nicu- 
lescu (Dinamo București) 186 p, 
4. L. Vasilică (C.S.U. Brașov) 181 
P.6.
V. 
c.

I
I

5. D. Mara (RAMIRA) 177 p, 
N. Mănăilă (Farul) 176 p, 7. 
Ciocian (RAMIRA) 168 p, 8.

Ilie (ELBA) 161 p, 9. C. Bota 
(ELBA) 16u p, 10. FI. Ermurache 
(Steaua) 158 p ; FEMININ : 1.
Magdalena Pal1 (Voința Brașov) 
238 p, 1. Camelia Hlnda (Voința 
Brașov) 204 p, 3. Gabriela Kiss 
(„U") 169 p, 4. Antoaneta Barbu 
(Chimistul) 161 p, 5 Sorina Lam- 
brino (C.S.U. Ploiești) 157 p, 
6—7. Ana Bede (Politehnica Ti
mișoara) și Suzana Șandor (Co
merțul) 146 p, 8. 
ieanu (Mobilă) 141 p, 
Balogh (Metalul) 137 
tania Borș (voința
35 p.

Monica Aște- 
9. Gabriela 
p, 10. Ște- 
București)

PE LOCUL 2 IN POLONIA
[tehnica 
pat un 
sfîrșitul 
nt la

final : 1.
Politehnica

4.
Varșovia. Clasamentul 
Polonia Varșovia, 2. 
București, 3. Huragan Lodz, 
A.Z.S. Varșovia.

A DE
CURSU-

1 NO 
I rezul- 
a 40.056 

10.014 
: 52 va- 
și 1.906 
cat. 3 
te 100% 
î 25% a lei de 
ticipan- 
q loca- 
Dolj.
?RONO» 
curl, 4 
ncepînd 
clubului 

- Bucu- 
'^uarea 

vor fi 
•gramul 
extrase 

relua- 
a ora 
embrie.

)RT de 
progra
de : 1.
mo ; 2. 
3. oțe- 
. Avei- 
sena — 
apoll; 7. 
îmazio- 
ira — 
us ; 11. 
azio — 
— Pa-

partici- 
erativi-

I
I
I
I
I
I
I
I

• DATELE DE DESFĂȘURARE 
ALE ETAPELOR DIVIZIEI A. 
Federația de specialitate a hotă
rît ca ultimele etape ale turului campionatului — ■ ■ - 
desfășoare la 
etapa a Xl-a 
lembrie. etapa 
nică 22 noiembrie, etapa a
— miercuri 2 decembrie, etapa a 
XlV-a — duminică 6 decembrie, 
etapa a XV-a — miercuri 9 de
cembrie, etapa a XVI-a — du
minică 13 decembrie și etapa a 
XVIII-a — miercuri 16 decem
brie. Meciul Corvlnul Hunedoara
— Sportul Studențesc, restanță 
din etapa a vn-a, se va disputa 
miercuri 11 noiembrie, de la ora 
14, la Hunedoara.

Diviziei A 
următoarele 
— duminică 
a XH-a —

să se 
date :
8 no* 
duml- 
XIII-a

• COMISIA DE COMPETIȚII 
A f.r. fotbal a hotărît ca 
partida de Divizia B dintre e- 
chlpele Electromureș Tg. Mureș 
și Progresul-Vulcan București, 
din etapa a 8-a (disputată la 18 
octombrie) și Încheiată pe teren 
cu scorul de 2—6 în favoarea 
primei echipe, să fie omologat 
cu rezultatul de 3—0 pentru E- 
lectromureș. deoarece echipa 
bucureșteanf l-a folosit pe jucă
torul Bealcu in stare de suspen
dare. (Acumulase 1 cartonașe 
galbene).
• STADIONUL AUTOBUZUL, 

din Capitală, va găzdui astăzi, de 
la ora 15, un atractiv joo amical 
de fotbal între divizionara B cu 
același nume și Rapid București.

vederea partidei cu Jiul. Ne-am 
convins insă că, într-adevăr, ei 
s-au bătut pentru fiecare balon, 
au luptat din toate puterile lor 
pină în ultima secundă a me
ciului, dar n-au reușit să ciș- 
tlge, deși meritau cu prisosință. 
Două au fost, după opinia noas
tră, cauzele care au făcut ca 
tabela stadionului Autobuzul (o 
bază sportivă care devine tot 
mai primitoare) să rămină, pînă 
in final, la cele două mari ze- 
ro-uri pe care le afișa și la 
startul partidei: 1. ratările echi
pei gazdă, cu Tone în prim-plan 
(a avut și o bară, în min. 20) 
și 2. intervențiile extraordinare 
ale portarului Boitor, care a in
tervenit de cîteva ori salutar (in 
min. 76. cu piciorul, la șutul 
din apropiere al lui Spier 1).

Autobuzul a atacat, a atacat, 
a ratat. ..

Jiul s-a apărat, s-a apărat, a 
avut și șansă...

Meciul — foarte aprig, dar fă
ră să fie depășite limitele ad
mise — a fost foarte bine con
dus de arbitru] ieșean V. Antohl.

AUTOBUZUL: Ene — AVRAM, 
ROȘU, Anghelina, Dițu — Spier, 
Tone, Niculae, Daniel (min. 60 
GLONȚ) — IORDACHE, STA- 
NESCU.

JIUL : BOITOR — Dianu, SE- 
DECARU, V. POPA, B. Popescu 
(min. 72 Stana) — SZEKELY, 
Cristea, Moromete — Stoinescu, 
Timofte, Păuna (mln. 80 Musca- 
lu).

Laurentîu DUMITRESCU

ASTAZI, MANȘA
STEAUA

(Vrmare din pag. 1)

STAT 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
tatea cu care atribuie zijnic cîș- 
tiguri în bani și autoturisme au 
creat LOZULUI în PLIC o mare 
popularitate în ansamblul siste
melor de joo Loto-Pronosport. 
Toate emisiunile aflate în vîn- 
zare, Inclusiv cele speciale, au

sporit considerabil numărul par- 
tlcipanților. care și-au înscris 
numele în dreptul unor mart 
cîștigurl. Concluzia cars se im
pune este aceea că, perseverînd, 
puteți șl dv. să vă înscrieți nu
mele pe lista cîștigătorilor 1

A APĂRUT 
NUMĂRUL 10 
AL REVISTEI 

EDUCAȚIE FIZICĂ 
Șl SPORT

alA apărut numărul 10 
SPORT, cu 
CERCETĂRI . . . _____  ___.________________
mare performanță (Maria Șerban) ; Nivelul valoric și compe
titiv actual al voleiului de performanță din România <1. Ben
ga) j calitățile Intelectuale ale copiilor care practică fotbalul 
(Gh. Dumitru) ; EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL IN INVA- 
ȚĂMlNT : Aspecte privind învățarea ------ ’ ’ • - -
sele gimnaziale (Al. Zota și colab) ; 
rolului educativ al jocurilor dinamice 
METODICA-ANTRENAMENT : Criterii 
(M. stan) j Exerciții și jocuri pentru ,__ _ ____ , _
grupele de începători, avansați și de performanță (I. E. Ilea 
și colab) ; Atacul sistemului de apărare pe zonă 3+2+1 la 
handbal (G. Csfidm-) ; MEDICINA SPORTIVA : Contribuții la 
elaborarea unor susținătoare de efort fizic (L Drăgan și co- 
lab) ; OPINII-CONSULTAȚII : Jurnal de antrenor (I. Vintilă) S 
Din nou despre sport in dicționare (V. Bănciulescu).

Acest interesant număr se găsește de vînzare la toate 
chioșcurile d. difuzare a presei, dar cea mai sigură cale de 
a procura revista este ABONAMENTUL.

revistei EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
următorul cuprins : la rubrica TEORIE-STUDII- 
Cunoașterea și aprecierea emoției la sportivii de

jocului de oină în cla- 
Contrlbuții la definirea 
(V. Fărcaș) ; TEHNICA- 
de selecție în tir, II 
pregătire la fotbal, la

ter olandez, fiind internat în 
spital. Accidentarea a fost mai 
puțin gravă decît s-a crezut și 
Haritou va fi prezent, după 
toate probabilitățile, în întîl- 
nirea cu campioana noastră.

Să mai notăm că în reprezen
tativa cipriotă, aliniată pe sta
dionul din Rotterdam, au apă
rut doi jucători de la Omonia — 
amintitul Haritou șl fundașul 
central Evagoras. Acesta din 
urmă declara, luni seară, în- 
tr-o emisiune a televiziunii din 
Nicosia, că echipa lui „este ho- 
tărită să facă un meci 
deși are o misiune foarte 
ciiă și un handicap greu 
recuperat".

Dar un meci foarte bun 
decisă să realizeze șl campioana 
noastră : „Vom fi atenți la în
ceputurile de repriză, cind se 
produc asalturile pe care 
declanșează gazdele. Avem 
moral bun, cunoaștem acum în 
amănunt și tactica adversarilor. 
Acționînd calm, punindu-ne în 
valoare experiența competițio- 
nală, sint convins că vom obți
ne calificarea în sferturile de 
finală ale C.C.E.", ne spunea 
Iovan. Antrenorul Anghel Ior- 
dănescu se declara circumspect 
privind tactica probabilă a 
Omoniei. „care va adopta, este 
de așteptat, varianta unei 
vansări cu toate 
lui Petsas fiind 
Vom juca acest 
zie și angajarea 
face-o dată am 
0—0", conchidea
principal.

Pregătirile fotbaliștilor români 
au cuprins în programul zilei 
de marți un antrenament chiar 
la ora meciului, pe stadionul 
Makarios. A fost un antrena
ment în ritm susținut. In pri
vința „ll“-lul de începere, un

mare, 
: difi- 

de

este

le 
un

a- 
liniile, rolul 
mai ofensiv, 
meci cu deci- 
cu care am 
porni de la 

antrenorul

PUNCT AURE, DE AAORAL, PENTRU LIDER
r.c. olimpia I.D.Î1. salo nare - r.c omor o-o

Spre insatisfacția celor peste 
12.000 de spectatori, tînăra și am
bițioasa echipă sătmăreană n-a 
putut să înscrie, nici măcar un 
gol, pe teren propriu, în poarta 
lui F.C. Bihor liderul autoritar 
al seriei a IlI-a a Diviziei B de 
fotbal. Pe de o parte, pentru, că 
atacurile sătmărenilor au fost 
'tereotipe, purtate pe dreapta 
de Czirbus dar mai ales pe cen
tru, zonă în care ce n-a „cen
zurat" Tămaș »u rezolvat cu 
promptitudini cei doi stoperi o- 
rădenl — Bruckental șl Biszok. 
Pe de altă parte, bihorenil s-au 
așezat bln' în teren, au închis 
orice culoa • spre poarta lor, cu 
Be și Mureșan plasați intre sto
peri și fundași In timp ce Kul- 
csar, Georgescu și mal apoi Ci- 
gan speculau orice situație favo
rabilă de contraatac.

Sătmăreni' su alergat mult, 
mai ales in prima repriză, dar 
ocaziile lor din minutele 7, 13, 
17 șl 23 s-au datorat mal mult 
pătrunderilor atacantului Bencze, 
însă pozițiile nu l-au avantajat. 
Ocaziile mari ale reprizei au fost 
cele ale orâdeanului Mureșan, 
care, intr-un singur minut (22)

a reluat de două ori cu capul, 
din careu) mii, in portarul 
Szabo, și eea a iul Georgescu 
(min. 38» cind l-a subtilizat 
mingea lui Ghenceanu, dar ace
lași portar a rezolvat cu „brio". 
Olimpia mai are și ea o ocazie 
mare în mln. 44. cind, ia un 
corner, Borhidan trimite cu ca
pul, dar Biszok respinge de pe 
linia porții.

în repriza a doua, sătmărenii 
slăbesc ritmul, se joacă prudent 
de ambele părți, orădenii par 
mal maturi, ies organizat din a- 
părare, dr> nu conving nici ei 
in privința finalizării.

Foarte bun arbitrajul Iui Dan 
Petrescu, din București.

OLIMPIA: szabo — Scheuerli, 
Ghenceanu, GNANDT, Borhidan 
— STEINBINDER, Szenes. Gers- 
tenmayer (min. 70 Sllaghi), 
Palcsa — Czirbus (min. 77 Puț), 

BENCZE.
F. C. BIHOR : LAZAREANU — 

DrăghlCi, BRUCKENTAL, BIS
ZOK, Baba — TAMAȘ, ne, Mu
reșan, Lazăr (min. 88 Borza) — 
Kulcsar (min. 70 Cigan). GEOR
GESCU.

Miron MOGA

A DOUA IN CUPELE EUROPENE
singur dubiu planează asupra 
lui: dacă se va porni cu Ro- 
tariu sau cu Majaru în linia de 
mijloc. Se profilează, deci, 
formația : Liliac — Iovan, Bum- 
bescu, Belodedici, Ungureanu — 
Stoica, Boloni, Rotariu (Majaru), 
Hagi — Lăcătuș, Pițurcă.

Iată si echipa Omoniei, ea 
fiind, de fapt, cea folosită la 
București ; Haritou — Mavros, 
Evagoras. Hristodulo, Tzikos — 
Lakciev, Petsas, Sakis — Kan- 
dilos, Jevizov, Xiurupas.

Arbitrul jocului : I. Kotherja 
(Albania).

Timpul este frumos, aici, la 
Nicosia; la prînz, termometrul 
arăta peste 25 de grade.

VICTORIA
(Vrmare din pag. 1)

lorificare a avantajului de la 
București. Antrenorii G. Zo- 
nin și M. Hurțilava au anun
țat următoarea formație pro
babilă : Gabelia — Pirthalava, 
Șulakvelidze, Civadze, Arziani 
— Cedia, Revișvili, Tveiba — 
Ketbaia, Guruîi. Șenghelia.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Finlan
da, avîndu-I la centru pe K. 
Ruokonen.

cu cer înnorat, sub amenin
țarea ploii, cu schimbări de 
precipitații, de la lapoviță la 
ninsoare în ultimele zile. In 
cursul serii, de la ora 19 (17 
la București) — care este ora 
de începere a meciului —, la 
lumina reflectoarelor, jucătorii 
noștri au efectuat o ședință de 
pregătire, atît pentru acomo
darea cu cîmpul de joc, cît și 
cu caracter tehnico-tactic. Se 
preconizează trimiterea în te
ren a următorului „unspreze
ce" : Nițu — Comănescu, C. 
Solomon, Mirea, Topolinschi — 
Cojocaru, Augustin, Ene — 
Țălnar, Iordache, Vaișcovict

Cîștigînd partida de sîmbătă 
din campionat, cu Metalist 
Harkov (scor : 3—1, golurile
fiind marcate de Șenghelia), 
echipa Dinamo Tbilisi a făcut 
un pas mare spre mijlocul 
clasamentului, îndepărtîndu-se 
de zona retrogradării. Da, ju
cătorii dinamoviști se confrun
tă în prezent cu emoțiile fi
nalului de campionat. însă, în 
aceste zile, atenția lor se în
dreaptă spre cupa europeană, 
cu intenția mărturisită de va

SPORTUL STUDENȚESC»
(Urmare din pag. 1) 

antrenamente zilnice. Ieri a 
avut loc ultima ședință de in
struire, după care s-a ajuns la 
următoarea formulă de echipă ; 
Cristian (Voicilă) — M. Ma
rian, Pană, M. Popa, Muntea- 
nu II — Pologea, Țicleanu, 
Iorgulcscu, Bozeșan — S. Ră- 
ducanu, Coraș.

Brondby a sosit ieri la prînz, 
în Capitală, cu efectivul com
plet și cu titlul de campioană 
în... buzunar. Duminică, în 
ultima etapă, a dispus la scor, 
cu 4—0, de echipa Hvidovre, 
încheind actuala ediție a cam
pionatului danez cu 9 puncte 
avans. Imediat după sosire, 
antrenorul B. Peitersen a pro
gramat un antrenament de a- 
comodare pe stadionul Sportul 
Studențesc, la sfîrșitul căruia 
ne-a declarat : „Am venit la 
București să arătăm că fotba
lul danez se află înir-o per
manentă accensiune. Și Brond
by va demonstra acest lucru. 
Calificarea n-are cum să ne 
scape". B. Peitersen a comu
nicat și „ll“-le care va intra 
pe teren, același din meciul-tur 
de la Copenhaga. Adică 1 
Schmeichel — B. Jensen, K. 
Nielsen, Olsen, Madsen — J. 
Jensen, Steffensen, Bacholt — 
Villfort, C. Nielsen, B. Laudrup. 
Pe lista de rezerve urmează să 
figureze portarul Torben și ju
cătorii de cîmp Christensen, 
Ostergaard, Hansen ei Crame®.



Mîine, la Wroclaw, în Polonia

START ÎN CAMPIONATELE EUROPENE
DE JUDO

Joi dimineața, tn Sala Spor
turilor din Wroclaw se va da 
startul în întrecerile continen
tale de judo rezervate tinere
tului (pînă la vtrsta de 20 de 
ani). In rîndul concurenților 
se află si șase judoka români: 
Dragoș Bolbose (superusoară), 
Stelian Pătrașcu (semiusoară). 
Stănică Olteanu (ușoară). Flo
rin Lascău (semimijlocie). 
Nieolae Iosif (mijlocie) și Ma
rian Grozea (grea).

Conform programului stabilit 
de organizatori, joi dimineața 
se vor disputa meciurile eli
minatorii la categoriile semi
grea și grea, între competitori 
aflîndu-se șl Marian Grozea. 
După-amiaza, de la ora 18,

MBo»

Echipa României, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de 
premiere și, aici, in paginile revistei spaniole „AS"

„MONDIALELE" DE GIMNASTICĂ LA ORA ANALIZEI
(Urmare din pag l)

competiției, gimnastele române 
le-au determinat pe arbitre să 
afișeze nota 10. Dacă Dobre, 
campioana absolută a lumii, și 
Silivaș, medaliata cu bronz la 
Individual compus, și-au tăiat 
„partea leului", alte două com
ponente ale garniturii noastre 
au reușit, și ele, note maxime. 
Golea la sărituri și Camelia 
Voinea la sol, quod erat de
monstrandum. Și un alt deta
liu, menit să sublinieze justețea 
victoriei finale a echipei Româ
niei, cu adevărat cea mai omo
genă și mal în formă sub cu
pola de la „Ahoy": ea a cîștigat 
patru aparate (birnă „impus și 
liber âles, sărituri liber ales, 
soi liber ales). în vreme ce res
tul de patru s-a împărțit între 
formațiile U.R.S.S. (sărituri, sol. 
paralele, toate impus") șl 
K.D. Germane (paralele liber 
ales). E lesne de observat că 
exercițiile libere, cele care a- 
propie de fapt gimnastica de 
artă, conferindu-i o neasemuită 
frumusețe, au fost autoritar do
minate de fetele noastre, care 
au încîntat pe arbitri, specia
liști si spectatori deopotrivă- Se 
cuvine însă să remarcăm, din
colo de un bilanț fără exage
rare excepțional, că Dobre și 
colegele ei au avut totuși un 
„călcîl al lui Achile" : parale
lele. Cum pe acest aparat au 
ratat, poate și din cauza ten 
siunli paroxistice, și Silivas 
(9,625), și Szabo (9.250). e de 
datoria competenților și harni
cilor lor antrenori să acorde
pe viitor, un plus de atentie
lucrului la paralele.

Al doilea mare atu, decisiv 
al echipei României a constat 
în dificultatea exercițiilor, ..noi. 
riscante, nemaiîntîlnite". dună 
aprecierile ziarului olandez 
„Volkskrant": Toate, fără ex
cepție, din nota 10 ba chiar 
depășind uneori, spre uimirea 
generală, cerințele puncta iul ui 
maxim! Pehtru că, de p’ldă 
dacă bîrna prevedea unul sau 
două elemente originale fetele 
noastre aii etalat uneori trei 
sau chiar patru aici neexîsti"d 
legea lui ce-i mult strică! An 
abundat, în evoluția românce 
lor, elementele din grupa vale 
rlcă D (cea mai pretențioasă' 
iar legările dintre ele s-au ?a 
racterizat prin continuitate si 
ritm, totul lăsînd impresia, pe 
fondul (Siguranței si al gra’ie- 
în execuție, unui demers către 
desăvîrșiFe, dacă nu chiar a de

[tineret]
vor intra în concurs Florin 
Lascău si Nieolae ■ Iosif. Pen
tru acești sportivi, ziua de vi
neri vg fi liberă, urmînd ca 
partidele decisive în lupta pen
tru medalii să aibă loc sîm- 
bătă.

tn cursul zilei de vineri vor 
intra în competiție Dragoș 
Bolbose, Stelian Pătrașcu și 
Stănică Olteanu, finalele la 
categoriile lor fiind programa
te duminică.

Sportivii amintiți mai sus, 
însoțiți de antrenorii Constan
tin Niculae. Mircea Frățică șl 
arbitrul Tlie Papa, pleacă azi 
dimineața spre locul de desfă
șurare a întrecerilor.

săvîrșlrii înseși. Mișcările de 
mare amplitudine, săriturile 
dezinvolte, elementele gimnice 
(piruete, valuri etc.), aterizările 
„fixate" (fără pași suplimen
tari). diagonalele prelungite (la 
sol). legările in crescendo și 
așa mai departe au creat com
poziții de extremă dificultate și 
efect puternic, care au subjugat 
pur și simplu asistența, deter- 
mlnînd-o la aplauze frenetice. 
N-au lipsit din zestrea tehnică 
a campioanelor mondiale nici 
premierele absolute, de la „so
lul" lui Silivaș (cu un Tsuka- 
hara din Tkaciov, salt tempou, 
nu din pornire) la uluitoarea 
..birnă" a IUI Dobre (salt la
teral cu plecare de pe un picior 
și aterizare pe celălalt, flic-flac 
înapoi cu aterizare pe un pi
cior, salt întins cu deschidere 
și aterizare pe un picior), care 
au părut să inaugureze, cum 
iarăși am mat spus, o nouă 
eră în gimnastica feminină, a 
unei cutezanțe fără egal.

în toate aceste virtuți e de 
detectat, firește, priceperea an
trenorilor. profesorii Adrian 
Goreac (coordonator). Maria 
Cosma. Octavian Belu și Adrian 
Stan, primii artizani ai unei 
izbînzi de referință Primii, dar 
nu singurii, căci triumful de la 
Rotterdam, cel mai impozant 
din istoria participării noastre 

POLOISTII DINAMOVIȘTI AU UN ARGUMENT NUMIT VALOARE SUPERIOARĂ
(Urmare din pag. 1)

lor au privit disputa mai tot 
timpul în picioare Dinamo a 
jucat, cu. „toate motoarele în 
olin" afirmație ce vizează dă
ruirea întregii echipe, care a 
înotat și luptat eît în trei-pa- 
tru meciuri, sufocîndu-și, lite
ralmente, partenera de între
cere S-au detașat — cum apre
cia si Manuel Estiarte golgete- 
rii, mondialelor '86 — Eugen 
îonescu și Liviu Răducanu 
marea lor experiență concreti- 
zînd'i-se tn evoluții ireproșa
bile la momentul defensivei, du
blate de contribuții determi
nante în atac. A revenit în 
Drirr-plan Cătălin Moiceanu 
la ce! mai bun joc al său dir 
iltima vreme. Șerban Popescu 

a început ezitant dar a termi
nat macini cu fruntea sus. cel- 
clfl — Vlad Ha"iu Cristian 

Dan. Florin Ardelean. Bogdan 
Otaru — alternțnd reușitele cu

Performanțe *87, J.O. ’88

FLORETA FEMININĂ ROMÂNEASCĂ 
Șl „ESCRIME MAGAZINE"

Sub semnătura prestigioasă a 
președintelui F.I.E., Roland Boi- 
telle, îr.' ultimul număr al pu
blicației „Esc.ime Magazine", e- 
ditată de Federația Internaționa
lă de Scrim?. succesele floretei 
noastre feminine la Campiona
tele Mondiale dm acest an iși 
găsesc un căldt ros elogiu : „Dacă 
Elisabeta Tuf.n șl Reka Lazăr 
l-au impresio at pe iubitorii 
scrimei, se datorește faptului că 
au rămas fidele marilor princi
pii ale armei clasice", relevînd, 
în acest context tehnica șl chiar 
romantlsmu' care conferă no
blețe și frumusețe acestei disci
pline olimpice.

Aceste cuvinte măgulitoare la 
adresa școlii feminine românești 
de floretă Iș! găsesc o comple
tare analitică în cuprinsul tre
cerii în revistă, pe arme, a Cam
pionatelor Mondiale de ta Lau
sanne, und< singura țară care a 
avut două reprezentante in se
mifinalele probei individuale a 
fost România titlul suprem re- 
venindu-i Ellsabetei Tufan, iar 
echipa obținlnd medalia de ar
gint. Ce scrie .Escrime Maga
zine" ? „Elisabeta Tufan. Sosind 
a Lausann". acest nume nu spu

nea prea mult eutea fi găsit in 
paimares- întrecerii de la Leip
zig din cadrul Cupei Mondiale și 
pe poziția a opta in clasamentul 
internaționa. al anului... Șl to
tuși Elisabeta Tufan făcuse deja 
să se vorbească despre ea. Dar 
sub numele dinaintea căsătoriei, 
Elisabeta Guzganu avînd două 
medalii de bronz Ia Campiona
tele Mondiale de tineret, la 
Budapesta — 1983 și Leningrad
— 1984. Două medalii care au 
fost urmate, la aceeași întrecere 
a cadetelor, de cele obținute de 
o altă talentată floretistă român
că, Reka Lazărr, argint la Aarn- 
hem — 1985 șl aur la Stuttgart
— 1986... Floreta feminină a ră
mas, prin tradiție, vîrful de ar
mă al scrimei românești. Efor
turi speciale se depun de către 
federație pentru echipa repre
zentativă, dar și pentru depista
rea viitoarelor performere din 
mediul școlăresc șl prin elubu-

la C.M. a fost rodul unei munci 
colective. La care au contribuit, 
sub o formâ sau alta, dar 
constant și substanțial, clubu
rile. centrele olimpice, comisiile 
tehnice ale federației (Maria 
Simionescu, Atanasia Albu, Na
dia Comăneci, Iulia Dragomi- 
rescu etc.), federația însăși, sec
ția sport de performanță și pre
gătire olimpică din C.N.E-F.S. 
Prin președintele ei, Nieolae 
Vîeru, prin secretarul responsa
bil Maria Login, prin antreno
rul federal Rodica Apăteanu, 
F.R.G. • a "urmărit controlat și 
îndrumat planul general de in
struire. i-a adus, printr-o per
manentă și fructuoasă conlu
crare cu colectivul tehnic de la 
Deva, retușurile necesare, asi- 
gurînd. totodată, altă explicație 
a reușitei, un calendar intern și 
internațional adecvat, care a 
vizat (și atins) obținerea formei 
de vîrf la ora „Mondialelor" 
din Olanda. Sistemul de organi
zare, modul temeinic în care el 
s-a perfecționat continuu, în 
ideea creșterilor calitative, și-au 
dovedit eficiența, făcînd încă o 
dată să se vorbească amplu și 
elogios despre resursele și tă
riile școlii românești de gim
nastică feminină. Cum nu toate 
direcțiile pot fi însă cuprinse 
într-un singur articol, vom re
veni.

unele inexactități. Hagiu, spre 
pildă, a punctat în trei rîn- 
duri. însă a ratat un penalty, 
la scorul de 1—3. a mai căutat 
o rezolvare de finețe într-o 
fază de... 12—8 dacă alegea so
luția simplă a șutului sigur.

După partida de la Pitești, 
bucuria victoriei în fața cam
pioanei Italiei era mai degrabă 
reținută. Toată lumea era fră- 
mîntată. de bună seamă, de o 
singură întrebare ; poate face 
Dinamo și al doilea pas. hotă- 
rîtor. spre finala C.C.E. ? Răș- 
punsuT afirmativ pleacă de la 
raportul concret de forțe expri
mat sîmbătă. fiindcă, cum spu
nea comentatorul televiziunii 
italiene, „balanța victoriei în
clină către campioana Româ
niei". în piscina din Pescara, 
într-o atmosferă incendiară, va 
fi însă — se îndoiește, oare ci
neva 1 — mult mai greu. Avan
sul e de două goluri și dacă ar
bitrajul a... împiedicat reali
zarea unuia mai consistent nu-i 

rile teritoriale, știut fiind faptul 
că fetițele visează mai ales să 
calce pe urmele Nadiei Coma
neci1.

Ce a omis „Escrime Magazine"? 
Că „momentul" Stuttgart '86 — 
cind toate cele trei reprezentan
te ale României la C.M. de ti
neret, Reka Lazăr, Claudia Grt- 
gorescu, Gcorgeta Beca s-au ca* 
-float in finala de opt, prima 

dintre eu uretnd pe cea mai 
inaltă treaptă a podiumului de 
premiere — a fost valorificat 
integral, aceste tinere devenind 
titulare tn cvintetul reprezenta
tiv, alătur, de Elisabeta Guz- 
ganu-Tufan, tea oare, pe iîngă 
bronzul cadetelor, mai are și 
argintul olimpi-j, obținut cu e- 
chipa națională la Loa Angeles 
’84.

Și dacă atunci, în 1984, pe 
scena teatrului Terrace, din ca
drul Complexului expozlțional 
Long Beach Convention de ta 
Los Angeles, floretlstele noastre 
n-au putut urca pe prima treap
tă a podiumului de această da
tă, la Palais de Beaulieu din 
Lausanne, -'nti o componență 
mul; Întinerită (din vechea gar
dă n-a mai rămas decît Rozalia 
Oros-Husti), le-au Întrecut net 
în semifinalele probei pe echipe 
pe deținătoarele titlului olimpic 
(în echipa R.F.G. aflîndu-se a- 
cum „aurul" si „argintul" edi
ției 1986 a C.M. de la Sofia. Fi- 
chtel și Bau!), iar în proba in
dividuală, Elisabeta Tufan obți- 
nînd cununa victoriei finale după 
ce a surclasat-o pe coechipiera 
acestora, medaliata olimpică cu 
aur Zita Funkenhauser.

O frumoasă și elocventă re
vanșă, dătătoare de speranțe în 
perspectiva apropiată a jocuri
lor Olimpice 1988 !

Pînă atunci. însă. „Masters“-ul 
primelor opt floretiste din lume 
(pe baza clasamentului Cupei 
Mondiale 1987) la sfîrșitul aces
tei luni, la Tauberbischofsheim 
(R.F.G.), în prifnul asalt al aces
tui prestigios turneu. Elisabeta 
Tufan urmînd s-o întîlnească pe 
Zsuzsa Ianosi (Ungaria), locul 
I în Cupa Mondială ’87, pe care 
i ’ șl învins-o zilele trecute (8—6) 
în finala Turneului Armatelor 
Prietene de la Budapesta.

Foul SIAVESCU

RECORDURI LA C1CLISN
MOSCOVA. 3 (Agerpres). Cu 

prilejul unui concurs desfășu
rat pe velodromul olimpic din 
Moscova, sportivul sovietic Alek
sei? VasiUev a stabilit un nou 
record mondial (pe pista aco
perită), in proba de 100 km, a- 
coperind această distanță în 
2h 13:24 Vechiul record era d5 
2h 14:43.

La rîndul său Evgheni Doro
feev a realizat un nou record 
mondial de juniori în proba de 

>290 m lansat cu timpul de 
10,428/1000. Vechiul record era de 
10.440. Un al doilea record mon
dial de juniori a fost stabilit de 
către Aleksandr Gorcenkov, în
registrat în proba de 5 000 m cu 
timpul de 6:01,238

IN CUPELE EUROPENE : 
O SEARA „FIERBINTE"

Astăzi, din nou „o miercuri 
fierbinte” tn cupele europene, 
tn C.C.E. și Cupa Cupelor vor fi 
desemnate echipele în sferturile 
de finală, iar in Cupa U.E.F.A.. 
din care se va mal desfășura un 
tur anul acesta, vom cunoaște 
pe cele care vor promova în 
optimile de finală.

în Cupa Campionilor, meciul 
cel mai interesant se anunță cel 
de la Porto, dintre echipa loca
lă și Real Madrid (1—2 în tur).

mai puțin adevărat că tn jocul 
dinamoviștilor au intervenit și 
o seamă de erori, cu precădere 
în repriza I, plus în final, fără 
de eliminarea cărora accesul în 
ultimul act pare improbabil. 
S-au irosit, astfel 6 din cele 14 
situații de superioritate nume
rică, la ultima dintre ele Dan 
șutind în criză de timp și, după 
ce balonul a fost respins, a 
urmat contraatacul oaspeților, 
un penalty, Imaginar, scorul 
devenind 13—12 în loc de un 
posibil 14—11. Au existat une
le pase defectuoase, momente 
de neatenție tn apărare — Po- 
milio, spre pildă, fiind lăsat nu 
o dată liber —, aruncări Ia 
poartă insuficient pregătite.

Pentru calificare, Dinamo are 
trei șanse (victorie, egal, în- 
frîngere la un gol). De la aceas
tă realitate trebuie să plece 
reprezentanta noastră în abor
darea -extrem do solicitantului 
retur, de sîmbătă.

MARGARETA GHILE.

ÎNVINGĂTOARE la sofia.
In crosul păcii și prieteniei

Recent, la Sofia, s-a dispu
tat ediția a 16-a a Crosului 
Păcii și Prieteniei, la care au 
participat atleți și atlete dia 
16 țări. Reprezentanta noas
tră Margareta Gliile s-a cla
sat pe primul loc, iar echipa 
României pe locui secund, 
după cea a țării gazdă. în în
trecerea masculina, cel mai 
bine clasat dintre atleții ro
mâni a fost Gh. Motorca — 
locul T, echipa fiind pe locul 
IV.

HALTEROFILII ROMÂNI 
AU CÎȘTIGAT BALCANIADA

TIRANA, 3 (Agerpres) Cea 
de-a 17-a ediție a Balcaniadei 
de haltere, desfășurată la Pa
latul Sporturilor din Tirana, 
s-a încheiat cu victoria echi
pei României, clasată pe lo
cul întîl — cu 433 p, urmată 
de Grecia — 381 p, Albania — 
375 p. Iugoslavia — 308 p,
Bulgaria — 190 p. Halterofilii 
români au obținut un total 
de 26 medalii, dintre care 9 
de aur.

în ultima zi a competiției, 
la categoria 100 kg. Constantin 
Udrea s-a clasat pe locul al 
doilea, cu 360 kg. la totalul 
celor două stiluri precedat de 
albanezul E. Nlkolla — 365 kg. 
La categoria 110 kg a cîștigat 
bulgarul Dimitri Șterev. cu 
397.500 kg, urmat de românul 
Petre Tufă — cu 360 kg. La 
categoria supergrea pe primul 
loc s-a situat grecul J. Cinca- 
nis cu 375 kg, urmat de Au
gustin Culici (România) — 
350 kg.

C.M. de șah : SCOR EGAL !
MADRID, 3 (Agerpres). Me

ciul pentru titlul mondial de 
șah, ce se desfășoară la Se
villa între marii maeștri so
vietici Garri Kasparov și A- 
natoli Karpov a continuat cu 
partida a 8-a, întreruptă luni 
seara. Marți, după reluare, la 
mutarea 50 a fost înscrisă vic
toria lui Kasparov. Acesta a 
egalat scorul întîlnirii : 4—4.

★ .MOSCOVA, 3 (Agerpres) în 
cadrul manifestărilor dedicate 
celei de-a 70-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, Universitatea Lo
monosov din Moscova a orga
nizat un turneu unional de 
șah. Inițiativa s-a bucurat de 
un mare succes, la cele două 
concursuri (masculin și femi
nin) disputate în sistem elve
țian parțicipînd studenți si 
studente din întreaga Uniune 
Sovietică.

Fotbal
ItMridioAM.____  I ■ _

Un 1—0 pentru gazde ar aduce 
calificarea deținătoarei trofeului 
(Porto). Favorite sînt Bordeaux 
(0—0) cu Lillestroem, Benfica 
(0—0) cu Aarhus, Anderlecht 
(2—1) cu Sparta Praga și Eind
hoven (2—1) cu Rapid Viena.

tn Cupa Cupelor citeva alte 
confruntări de atracție: Atalan- 
ta — O.FJ. Creta (0—1), Dina
mo Minsk — Real Sociedad (1—1) 
și Young Boys — Den Haag 
(1-8).Cupa U.E.FA. programează șl 
ca o serie de partide cu finaluri 
deschise: Leverkusen — Toulouse 
(1—1), Turun Palloseura — Inter
ii—0), Espanol — Milan (2—0), 
Flamurtari — Aue (0—1), Feye- 
noord — Aberdeen (1—2), Ju
ventus — Panathinaikos (0—1). 
Vom vedea care va fi compor
tarea echipelor Italiene, In pri
ma manșă ele prezentîndu-se sub 
așteptări, in afară de Verona, 
care a reușit un scor egal (1—1) 
la Utrecht. Dar celelalte vor 
putea obține calificarea? Greu 
de răspuns!

CUPA BALCANICA 
INTER-CLUBURI

• Corvlnul Hunedoara a ple
cat Iu cursul dimineții de marți 
în Turcia, pentru a susține o 
nouă partidă tn cadrul „Cupei 
Balcanice" inter-cluburi, de data 
aceasta cu echipa Esklșehtr, din 
localitatea cu aoelași nume. 

Intîlnlrea se «a disputa joi pe 
stadionul clubului gazda.
• In cadrul aceleiași compe

tiții, F.C. Argeș va juca și ea, 
dar pe teren propriu, cu forma
la bulgară Slavi» Sofia. Intllni-

rea se va disputa, de asemenea, 
oi, cu începe e de la ora 14. pe 

Stadionul ,< Mai din Pitești.
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