
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII POPULARE MOZAMBIC, 
SAMORA MOISES MACHEL 
Mitingul prieteniei româno-mozambicane ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

de la Clubul întreprinderii „23 August"
de
16 

ofi
ciale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist _ Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Samora Moises Machel, pre
ședintele Partidului FRELIMO, 
președintele Republicii Popu
lare Mozambic.

Convorbirile s-au desfășurat, 
apoi, în prezența celor două 
delegații.

In aceeași atmosferă de cal
dă prietenie, stimă și înțele
gere reciprocă, tovarășii .Nicolae 
Ceaușescu și Samora Moises 
Machel au reluat dialogul în 
probleme privind dezvoltarea 
conlucrării româno-mozambica
ne-A fost manifestata convin- 
gefea că promovarea susținută 
a colaborării și cooperării eco
nomice româno-mozambicane 
este în folosul și spre binele 

' -^(cfclor două țări și popoare, al 
progresului și prosperității lor.

Ia prînz, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășul 
Moises Machel au 1'ost 
colectivului de muncă

La Palatul Consiliului 
Stat au continuat, marți 
septembrie, convorbirile 
claie între tovarășul

Marți 
Nicolae 
Samora 
oaspeții 
de la întreprinderea „23 August", 
una din marile citadele indus
triale ale Capitalei.

Vizita a prilejuit solilor po
porului mozambican urieten cu
noașterea unor realizări de sea
mă ale industriei românești 
conslruotoare de mașini, ramu
ră, < re, îndeosebi în ultimii 15 
ani, a marcat o puternică dez
voltare și modernizare.

Gazdele au invitat pe înal- 
ții soli ai poporului mozambi
can în fata unor machete și 
grafice unde au înfățișat date 
privind profilul și evoluția în
treprinderii, subliniindu-se spri
jinul constant acordat de con
ducerea partidului și statului, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în direcția extinde
rii și modernizării uzinei, creă
rii unor condiții tot mai bune 
de muncă și viată celor care 
lucrează în puternica unitate 
industrială vizitată.

Au fost vizitate, apoi, unele 
din principalele fabrici ale în
treprinderii.

★
Un moment deosebit în pro

gramul vizitei oficiale de prie
tenie efectuată în țara noas
tră de tovarășul Samora Moi
ses Machel l-a constituit mi
tingul prieteniei româno-mo
zambicane, organizat marți 
in Capitală, la clubul între- 
'prinderu ,-,23 August".

La miting au luat parte mii 
de oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții din a- 
ceastă zonă industrială a Bucu- 
reștiului.

Participant!! la miting au 
întîmpinat sosirea în sală a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Samora Moises Machel cu 
deosebită căldură, cu sentimen
te de prețuire și stimă, expre-

sie a satisfacției deosebite a 
întregului nostru popor față 
de noul dialog Ia nivel înalt 
romăno-mozambican.

în această 
ziastă. președinții 
Ceaușescu 
Machel iau

Mitingul 
tovarășul 
membru al 
Executiv al C.C. 
prim-secretar al 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

întâmpinați cu deosebită în
suflețire, cu îndelungi și vii 
aplauze, la miting au luat cu- 
vîntul tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Sa
mora Moises Machel, președin
tele Partidului FRELIMO, pre
ședintele Republicii Populare 
Mozambic.

Cuvîntările rostite de cei doi 
conducători de partid și de 
stat au fost urmărite cu deo
sebită atenție și subliniate cu 
vi; și îndelungi aplauze.

în uralele celor prezențl, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Samora Moises Machel salută 
cu miinile strips unite pe par- 
ticipanții la miting care acla
mă cu însuflețire „Ceaușescu- 
Machel".

atmosferă entu- 
Nicolae 

și Samora Moises 
loc în prezidiu, 
a fost deschis de 
Gheorghe Pană. 
Comitetului Politie 

al P.C.R.. 
Comitetului

★
După mitingul prieteniei ro

mâno-mozambicane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Samora Moises Machel au fă
cut o vizită la Institutul de 
cercetări, proiectări și inginerie 
tehnologică pentru mecanizarea 
agriculturii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Samora Moises 
Machel au fost salutați cu deo
sebită căldură de cei veniți în 
întîmpinare, care ovaționau în
delung pentru prietenia dintre 
România și Mozambic.

ir
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, la Snagov, un dejun în 
onoarea tovarășului Samora 
Moises Machel, președintele 
Partidului FRELIMO, președin
tele Republicii Populare Mo- 
zambic.

Dejunul 
atmosferă 
nească.

s-a desfășurat intr-o 
cordială, priete-

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a reîntilnit marți după- 
amiază, la Snagov, cu to
varășul Samora Moises Ma
chel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele Repu
blicii Populare Mozambic.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere 
și stimă reciprocă, de caldă 
prietenie.

Ceaușescu, 
Partidului
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Turneul final al campionatelor de box

AU FOST DESEMNAȚI PRIMII SEMIFINALIȘTI
9 Slătineanul C. Gheor

ghițor, o plăcută surpriză

® Azi, in două gale, ul
timele partide din sferturile 
de finale

Turneul final al campionate
lor individuale de box ale se
niorilor au continuat marți, la 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală, în cele două reu
niuni fiind desemnați semifina- 
liștii categoriilor muscă, pană, 
ușoară, mijlocie mică și semi
grea.

In partida inaugurală s-au 
întîlnit fostul campion al 
categoriei muscă. Gheorghe Go- 
vjei (Steaua), și brăileanul Ni
colae Șchiopu. Disputa a fost 
antrenantă, la cîrma luptei fi
ind mereu Gh. Govici, care a 
manifestat o bună formă spor
tivă, anunțindu-se și în acest 
an ca unul dintre principalii 
pretendenți la centura de cam
pion. Celălalt semifinalist al 
categoriei (desemnat în gala de 
la prînz) este Nicolae Șeitan 
(Litoral Mangalia), învingător 
în întîlnirea cu Alexandru 
Scliiopu (Steaua). Deși stelistul 
a produs o mai bună impresie 
stilistică decît adversarul său, 
N. Șeitan a atacat tot timpul, 
a lovit cu serii, acumulînd 
punctele necesare victoriei. .

Un meci frumos și 
putat au realizat si 
Ion Sandu (Prahova 
și Petre Roșea (B. C. 
Mult schimbat în bine 
evoluțiile trecute.

viu dis- 
„penele“ 
Ploiești) 
Galați), 
față de

ploieșteanul

Mitică Glogojanu (B.C. Galați), în dreapta imaginii, atacă in 
partida cu Viorel Mihăilă (Steaua), pe care l-a întrecut la puncte 

Foto ': Ion MIZIAICĂ

și-a valorificat viteza superioa
ră, lovind precis, cu serii 
scurte, din permanentă mișcare. 
In ultimul rund, I. Sandu a 
renunțat. însă, la această tac
tică și i-a permis lui Roșea să 
se apropie mai mult, să punc
teze și el clar, să refacă o 
parte din terenul pierdut. în 
aceste condiții, I. Sandu a pri
mit decizia de învingător.

Ilie Dragomir, fostul campion 
al tării, a trecut prin momente 
extrem de dificile în întîlnirea 
cu un pugilist necunoscut, cra- 
ioveanul Iulian Zamfirescu. 
După ce și-a dominat vizibil 
adversarul, timp de două re
prize, forțele dinamovistului s-au 
diminuat, permițîndu-i lui

Zamfirescu să-l surprindă cu 
cîteva lovituri puternice, fiind 
trimis și la podea. Avertizat 
și pentru țineri repetate. D. 
Ilie a primit, in extremis, de
cizia de învingător. Cealaltă 
dispută a categoriei ușoară a 
fost mult mai echilibrată, cel 
doi combatanți, Viorel Mihăilă 
(Steaua) și Mitică Glogojanu 
(B. C. Galați) împărțindu-și 
momentele de superioritate. 
Pentru avantajul acumulat în 
primele două runduri. tind a 
fost mai ofensiv, gălățeanul a

Mihai TRANCĂ
Petre HENȚ

(Continuare în vag. a 4 a)

Sub egida „Daciadei" „Crosul tînărului muncitor"

O COMPETIȚIE SPORTIVĂ DE MASĂ
CU UN MILION DE CONCURENȚI

„Crosul tînărului muncitor" 
este o competiție sportivă de 
amploare, în care startul se 
dă odată cu primăvara, cu 
primele întreceri de alergări 
pe ateliere și secții de produc
ție. Anul acesta. îndrăgitu1 
concurs 
da „Daciadci' 
proape un milion de 
muncitori din 
Finala '80 a 
cros a avut loc duminică di
mineață, în renumita stațiune

acesta.
desfășurat sub egi- 
1“ — a cuprins a- 

tineri 
întreaga tară, 
tradiționalul ui

Băile Felix. S-a 
cărări umbroase 

poieni cu iar- 
pe traseul 

internaționale 
pe urmele oe- 

intr-o

bihoreana 
alergat pe 
de pădure, prin 
bă înmiresmată, 
atîtor crosuri 
desfășurate aici, . _ _ 
lebrei Kazankina care, 
etapă din lunga și prestigioasa 
ei carieră sportivă, s-a odih
nit și pregătit la Felix,

Finala pe tară a „Crosului 
tânărului muncitor" a reunit 
pe cei mai buni sase alergă
tori și alergătoare din cele 39

FOTBALIȘTII NOȘTRI DEBUTEAZĂ ÎN CUPELE EUROPENE '80
Clipa campionilor europeni Cupa cupelor: Cupa U. E. E. A,

INTERNAȚIONALE CELTIC GLASGOW STANDARD lltGE - STEAUA E.C. ARGEȘ-F.C. UTRECHT
UNIVERSITATEA CRAIOVA

EVOLUȚIE ÎN FATA 
A80000DE„TIF0SI“

POLITEHNICA TIMIȘOARA

UN REZULTAT
CIT MAI STR1NS

telefon) 
o oră du- 
Universi- 
un antre- 
terenurile

MILANO, 16 (prin 
Luni după-amiază, la 
pă sosirea la Milano, 
tatea Craiova a făcut 
nament pe unul din
învecinate celebrei arene San 
Siro, care azi poartă numele n» 
mai puțin celebrului Giuseppe 
Meazza, arenă care este un ve 
ritabil templu al fotbalului pe
ninsular- 
italienii, 
spun, cu

Apropo de aceasta, 
vorbăreți din fire, 
o nedisimulată min-

Constantin ALEXE

GLASGOW. 16 (priu telefon). 
I-a fost dat Politehnicii Ti
mișoara să debuteze în Cupa 
cupelor în compania uneia din
tre celebritățile fotbalului euro
pean, Celtic Glasgow. Chiar 
dacă echipa scoțiană nu mai 
este „tăvălugul" care a înge- 
nunchiat pe Internazionale în 
finăla Cupei campionilor euro
peni,, la Lisabona, acum mai 
bine de un deceniu, ea ră- 
mîne cea mai puternică echipă

loan CHIR1LĂ

JOC DIFICIL, DORINȚA 
DE REVANȘĂ

LlEGE, 16 (prin telefon) 
Două evenimente magnet'zează 
cu adevărat interesul iubitori
lor d.e sport din acest al treilea 
oraș al Belgiei: turneul de te
nis. de aici, de pe malul Meu- 
sei, unde este așteptată finala 
Borg — Gerulaitis și partida 

de fotbal Standard Liege — 
Steaua București, unul dintre 
cele patru meciuri găzduite în 
cupele europene de Belgia. Pe 
noi ne interesează direct meciul 
de pe stadionul Sclessin, unde 
arbitrul spaniol A. Sanchez va

OBIECTIV; VICTORIE 
PE TEREN PROPRIU

de județe ale tării si din Mu
nicipiul București. Organiza
tori: Comisia Sport-turism a 
U.G.S.R., Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
factorii cu atribuții in sport din 
județul Bihor. A fost o adevă
rată sărbătoare a sportului nos
tru de masă, cu sute și sute de 
competitori la start. în deschi
derea rnarei finale a .Crosului 
tînărului muncitor" avind Ion 
un alt cros popular, organizat 
de Consiliul județean al sindi
catelor și C.J.E.F.S. Bihor.

Finala propriu-zisă a început 
cu întrecerea tinerelor munci
toare din cadrul categoriei 16— 
19 ani. Printre cele aliniate Ia 
start: Mariana Dumitru (strun
gar la CAIPS Balș). Ileana 
Cîmpan (tîmplar la I.P.L. Za
lău). Marioara Mangra (conf<y- 
ționeră la „1 Mai“ Oradea), nu
meroase alte campioane de ju
deț. ~ 
s-au 
tie. 
tor" 
mijlocul naturii, evitînd politi
cos și insistent pistele stadioa
nelor). Cursa a fost frumoasă, 
cu multe rezultate bune în

Conform regulamentului, 
alergat 1500 m (prin tradi- 
,,Crosul tînărului munci
se desfășoară numai în

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare în pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3)

PITEȘTI, ÎS (prin telefon). 
La ora tind apar aceste rin- 
duri, F.C. Argeș și F.C. Utrecht 
și-au încheiat, practic, pregăti
rile, antrenorii definitivîndu-și 
planurile strategice pentru con
fruntarea din prima manșă a 
„Cupei U.E.F-A.“. Ambele for
mații cred în șansa lor si pen

a
și 

de 
se

tru aceasta sînt dispuse să 
runce în luptă toate forțele 
întreg arsenalul mijloacelor 
care dispun. De fapt, cum 
prezintă cele două combatante 
la startul întîlnirii lor de mîine

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Vasile TOFAN

(Continuare în gag 2-3)

In pag, 2-3 
REPREZENTAREA O- 
LIMPICA LA ÎNALT 
NIVEL, OBIECTIVUL 
PRINCIPAL AL SPOR
TULUI ROMÂNESC 
DE PERFORMANTA

Azi : scrimă



Reprezentarea olimpică îa înalt nivel, obiectivul principal al sportului românesc de performanță CM
0 TEMERE SE CONTUREAZĂ ACUM PREGNANT: SCRIMERII NOȘTRI PĂRĂSESC ELITA MONDIALĂ

® Cele 12 puncte ale bilanțului nu pot ascunde lipsa medaliilor • Titulari doar cu numele în echi- 
reprezentative • Lipsa constanței valorice și cauzele ei • Abordarea deficitară a concursului

a anulat, în mare măsură, pregătirea asiduă anterioară

Scrima românească, aflată de 
ani de zile în prim-planul olim
pic, a plecat la ediția 1980 a 
J.O. de vară cu speranțe în
dreptățite într-o comportare 
remarcabilă. într-o contribuție 
substanțială la bilanțul general 
al delegației olimpice române. 
La întoarcere, după cele 10 zile 
de întreceri pe planșele sălii 
moscovite Ț.S.K.A., scrîmerii 
români n-au putut raporta, de- 
cît îndeplinirea obiectivului vi- 
zînd punctajul, 12 puncte fiind 
realizate prin două locuri 4 (E- 
caterina Stahl in finala nrobei 
individuale de floretă si echipa 
de spadă), două locuri 5 (echi
pele de sabie și floretă mascu
lin), precum și două locuri 6 
(în finalele individuale de flore
tă masculin — Petru Kuki și 
spadă — Ion Popa), medaliile, 
după cum s-a văzut, rămînînd 
un deziderat.

Acest bilanț general, judecat 
prin prisma prezenței scrimei 
românești la J.O. în decursul 
anilor, ar fi putut să devină 
satisfăcător de îndată ce la re
centa ediție s-a realizat califica
rea pentru prima dată a repre
zentanților noștri în trei din cele 
patru finale individuale. Totuși, 
judecind rezultatele sub aspect 
valoric general dar și a situa
ției concrete din întrecerile de 
scrimă de Ia J.O. 
bilanț fără medalii 
te de a reprezenta 
de vîrf. neoferind 
satisfacție și, mai ales, o pers
pectivă îmbucurătoare. Ba mai 
mult, am putea spune că CEEA 
CE SUBLINIAM DUPĂ ULTI
MELE DOUA EDIȚII ALE 
CAMPIONATELOR MONDIA
LE: HAMBURG 1978 ȘI MEL
BOURNE 1979 — FAPTUL CĂ 
SCRIMA NOASTRĂ ÎNCEPF. 
SA PIARDĂ CONTACTUL CU 
PLUTONUL FRUNTAȘ DE PI? 
GLOB. ÎN ACEST SPORT 
OLIMPIC — PRINDE CONTUR, 
întrecerile de la J.O. 1980 au 
constituit, după părerea noas
tră un nou moment 
pentru reprezentanții 
românești.

Si pentru că ne-am 
ultimele ediții ale campionate
lor mondiale si la comportarea 
scrimerilor români în suprema 
competiție, este cazul să evo
căm si alte aspecte definitorii 
pentru acest proces de involuție 
pe care îl traversează în ultimii

ani scrima din

1980, accsl 
este depar- 
un moment 
motive de

de recul 
scrimei

referit la

țara noastră. 
Astfel, de 5 ani de zile — mai 
exact, de după ediția 1975 a 
campionatelor mondiale de ti
neret din Mexic, cînd floretis- 
tul 
tru 
tlui 
din 
noastre nu numai că n-au mai 
repetat asemenea înalte perfor
mante. dar nici măcar nu au 
mai reușit să se numere prin
tre finaliști, la ultimele ediții, 
tinerii noștri scrimeri ieșind 
din competiție încă din primele 
tururi. Acest fapt nu făcea de
cît să reflecte fidel lipsa de 
eficientă a procesului de selec
ție printre viitorii aspiranți Ia 
marea performantă, aria _ re- 
strinsă a centrelor de inițiere, 
pregătire și lansare a micilor 
scrimeri. consecință directă a 
unui număr insuficient de teh
nicieni dedicați acestei munci, 
dar și a unei dotări materiale 
care să-i poată înarma încă de 
la o virstă fragedă pe cei dis
puși să parcurgă asprul și ane
voiosul drum spre marea per
formantă. Din păcate, trebuie 
să repetăm ceea ce am mai 
spus și în anii precedeniți, fiind
că. la drept vorbind. în scrimă 
nu s-a 
AFARA

. SATU 
„CLUB" 
MANȚA 
TUL NAȚIONAL! Dar. să nu 
uităm că nici aici lucrurile nu 
merg ca pe roate, chiar dacă 
ne referim la un singur aspect 
(ce-i drept, definitoriu), acela 
al procesului de selecție, forul 
de specialitate avînd la dispo
ziție un număr restrîns de scri
meri apti să facă față actua
lelor exigente internaționale. 
Și. după cum s-a văzut la re
cent încheiata Olimpiadă de 
vară, putini au fost aceia care 
o dată ajunși titulari în echipele 
reprezentative, s-au dovedit, 
intr-adevăr, competitivi pe 
planșele internaționale. între 
învestitură si responsabilitate a 
fost, adesea, o mare discrepan
tă. ceea ce a și măsurat dis
tanta dintre speranțe si dezilu
zii, dintre obiectivul de perfor
manță stabilit inițial și bilanțul 
modest cu care scrimerii ro
mâni și-au încheiat evoluția pe 
planșele olimpice.

din 
fost

Petru Kuki dobindea pen- 
a doua oară consecutiv ti
de cel mai bun floretist 
lume — cadeții scrimei

schimbat nimic: IN
CENTRULUI DE LA 
MARE, SINGURUL 
VIABIL DE PER FOR - 
IL REPREZINTĂ LO-

ACELEAȘI VECHI CARENȚE PSIHOLOGICE
Firesc, prima Întrebare care se 

pune pe marginea comportării 
reprezentanților noștri este aceea 
daca procesul de pregătire în a- 
cest ciclu olimpic, și mai ales 
iu ultimul an preolimpic, a fost 
adecvat sau nu ? Opiniile expri
mate de specialiști în repetate 
rinduri, ca și acum după J.O., 
precum și ceie ale sportivilor în 
cauză, converg în a sublinia că 
pregătirea eiectuată s-a ridicat la 
cotei e valorice impuse de o ase
menea puternică confruntai'e 
sportivă. Opinie la care noi sub
scriem, cu cîteva rezerve de ri
goare.

De pildă. nu putem contrazice 
afirmația prim-vicepreședintelui 
F.R. Scrimă, Octavian Vintilă, 
precum că : „Faptul că atît în 
probele pe echipe cît și în cele 
individuale, scrimerii români 
cîștigat în fața unor echipe 
scrimeri de înaltă clasă, ca 
exemplu, victoriile echipelor de 
sabie și spadă în fața reprezenta
tivelor U.R.S.S. și, respectiv, Un
gariei, multiple campioane olim
pice și mondiale, precum și vic
toriile Marcelei Moldovan la fosta 
campioană mondială Valentina Si
dorova, a Ecaterinei Stahl asupra 
celor care aveau să urce pe po
diumul olimpic, Magda Maros și 
Barbara Wysoczanska. De ase
menea succesele sabrerilor loan 
Pop în fața campionului olimpic 
Viktor Krovopuskov și Comei 
Marin la Mihail Burțev (argint), 
a spadasinului Ion Popa asupra 
campionului olimpic „en titre*4 
Johann Harmcaberg, atestă că 
pregătirea Ia nivelul lotului re
prezentativ a fost corespunză
toare Ceea ce a grevat însă a- 
ceastă pregă'ire au fost : a) lipsa 
constanței valorice ; b) slaba mo
bilizare de-a lungul întregului 
concurs ; c) inabilitatea tehnicie
nilor în dirijarea elevilor lor în 
competiție, deși aceștia se 
ved capabili să conducă 
bună pregătire**.

De asemenea, dăm credit 
tehnician reputat cum este 
trenorul federal Tănase 
șanu, care afirmă: „Am convin
gerea că la pregătirea concepută 
de noi la parametrii considerați 
su’i 'ionțl pentru obținerea rezul- 
tatelor propuse, am fi putut so
liei a mai mult sportivii, supu- 
nîndu-i unui mai mare grad de 
efort la antrenamente. Am să mă 
refer la un singur exemplu, după 
părerea mea grăitor în acest 
sens : cu sabrerul Cornel Marin, 
la un moment dat supraponderal 
și rămas în urma echipei sub as
pectul formei sportive, am lucrat

zi, în 
a- 

care
In

au 
sau 

de

do- 
o

unui 
an- 

Mure-

separat, suplimentar, zi de 
ultima perioadă. Consecința 
cestui supliment de efort, 
i-a rost impus sportivului 
cauză, s-a soldat, pe planșele o-
limpice, cu o evoluție a lui Cor
nel Marin foarte aproape de ran
damentul său maxim, el fiind 
după Ioan Pop cel mai constant 
dintre sabrerli noștri".

Iar antrenorul emerit Andrei 
Vîlcea, unul din făuritorii mari
lor succese ale echipei feminine 
de floretă, ne preciza : „Actuala 
echipă feminină de floretă s-a 
prezentat mult sub posibilități pe 
planșele de la Moscova, nu din 
cauza carențelor tehnice, d din 
cauza celor morale-psihice, a lip
sei de responsabilitate. De aceea, 
de Ia desconsiderarea adversare
lor pînă la panică — cum s-a in- 
tîmplat In meciul cu Italia, cînd

am condus cu 6—1 pe echipe, șl 
cu 3—1 în asaltul Moldovan 
Vaccaroni, pierzînd în cele 
urmă meciul cu 9—7 — n-a 
decît un pas...**.

Octavian Zidaru, unul dintre cel 
mai lucizi spadasini ai echipei, 
făcea remarca : „Atît la ion Popa 
în concursul individual, cit și la 
fiecare dintre noi, pe parcursul 
probei pe echipe, odată cu scur
gerea timpului se constata o scă
dere a potențialului fizic. De 
asemenea, după înfrîngerea 
neașteptată din meciul cu Polo
nia, demoralizați, nu ne-am trezit 
decît în a doua jumătate a par
tidei cu U.R.S.S., fiind însă prea 
tîrziu pentru a mai putea cuceri 
medalia de bronz**7.

Aceste opinii ale unora dintre 
cei care s-au aflat în focul dis
putei olimpice subliniază principa
lele aspecte vizînd minusurile din 
pregătirea scrimerilor noștri în 
vederea J.O. Ele sînt însă departe 
de a epuiza acest important ca
pitol. Pentru că nici un fel de 
angajament nu are acoperire în 
afara unei munci perseverente, 
conștiente, fără fisuri — marea 
performanță a încetat de mult 
să mai fie consecința hazardului 
—, pentru că nici un obiectiv 
propus nu poate fi atins în a- 
fara unei pregătiri metodice, con
tinue, la parametrii științei con
temporane.

S-a spus, șl noi credem că pe 
bună dreptate — ținînd cont de 
fapte — că pe planșele din sala 
Ț.S.K.A. floreta feminină, sabia 
și spada puteau obține medalii. 
Nu discutăm acum cit de stră
lucitoare puteau fi acestea, 
dar un lucru apare cert : în ul
timii ani scrimerii români au ra
tat de prea multe ori poziții su
perioare în ierarhiile mondiale și 
olimpice, din posturi favorabile, în 
partide și asalturi decisive, unele 
ca și cîștigate. Nu mai este ca
zul să revenim cu exemple de la 
C.M. de la Hamburg și Melbour
ne, pentru că recenta confrun
tare olimpică de la Moscova a 
dovedit din nou prezența acelorași 
neajunsuri. lată cîteva exemple. 
Dacă putem spune că flore tis ta
Ecaterina Stahl, finalistă în pro
ba individuală la 34 de ani, și-a 
făcut datoria din nou (să nu ui
tăm că această sportivă de ex
cepție s-a aflat la a 5-a prezență 
olimpică, că a fost campioană 
mondială de tineret și senioare, 
că ani de zile a făcut parte din
tre ,,floretele de aur“ ale țării 
noastre), este totuși de neînțeles 
cum, la experiența sa, a putut fi 
atît de marcată de trac și inhi
bată în debutul finalei, în asal
tul cu mai puțin experimentata 
Pascale Trinquet, ratînd finalul 
asaltului și, implicit, victoria, 
ceea ce i-a dat aripi tinerei sale 
adversare (care a și dobîndit, în 
cele din urmă, titlul olimpic), 
scoțînd-o însă pe reprezentanta 
noastră din cursa pentru medalii... 
Tar în condițiile unui meci care a 
stat sub semnul întoarcerii rezul
tatului, cum a fost cel feminin 
de floretă, între România și Ita
lia, cînd înaintea ultimului asalt 
dintre S uz ana Ardeleanu și Clara 
Mochi, la scorul de 8—7 pentru 
adversare, 
buia doar 
diferent la 
(aparent!) 
fioretistă a _. .
(1—5), spulberînd ultima speranță, 
după ce nici celelalte coechipie
re, Marcela Moldovan, Aurora 
Dan, Viorica Țurcan, nu au reu
șit să tranșeze în favoarea , lor 
disputa cu o echipă în care ’doar 
Dorina Vaccaroni și Anna Pata 
Sparaciari puteau emite pretenții, 
în același timp, saibrerli Ioan Pop 
și Cornel Marin au pierdut din 
nou (pentru a cîta oară în ulti
mii ani ?) intrarea în finală, la 
același scor devenit... fatidic, 9—10, 
primul la italianul Maffei, 
lalt la sovieticul Nazlîmov.

întrecerilor olimpice nu mai au 
aceeași notă de senzațional. 
Pentru că,, in condițiile echili
brului valoric la care ne refe
ream mai sus, explicația suc
cesului pufin scontat al echipe
lor de floretă ale Franței in 
probele masculine și feminine, 
in fata deținătoarelor titlurilor 
de campioane mondiale, echipe
le U.R.S.S., care evoluau și 
pe... teren propriu, trebuie cău
tată in acest atu, la care s-a 
adăugat și tinerețea. Nu intim- 
plător echipa feminină a Fran
ței are o medie de virstă de 
22,5 ani, 
medaliate 
mondiale 
trei ani, 
rodată in 
in toate marile concursuri, fă
ră pretenții imediate de 
rezultate. Pentru că, de

ECATERINA STAHL

ECU1PELE N-AU
Ceea ce a grevat de fiecare 

dată prestațiile echipelor noas
tre la toate cele patru probe, cu 
deosebire în momentele-cheie 
ale întîlnirilor» a fost lipsa »»o- 
mului 4“ (cel care are o con
tribuție constant-bună pe tot 
parcursul competiției), de cele 
mai multe ori circumstanță a- 
gravantă și nu atenuantă, în a- 
ceastă postură de minim randa
ment aflîndu-se aproape prin 
rotație fiecare dintre componen.- 
tii echipei.

Nu de puține ori se spune 
că scrima este prin excelență 
un sport individual si că prea 
se suprasolicită asa-numita o- 
mogenitate valorică. Adevărul 
este, credem noi, pe undeva la 
mijloc. Pentru că valoarea utnei 
echipe este dată, în ultimă in
stanță» de suma valorilor indi
viduale» dar 
adevărat că 
ori avem 
specializați 
chipă“ (să

de 
puHne 

cu 
e- 
de 

exemplele pilduitoare și mobili
zatoare ale sabrerului Dan Iri- 
miciuc, spadasinului Anton Pon- 
pracz. floretistei Maria VicoL 
floretistului Tănase .Mureșanu) 
care prin luciditate si spirit de 
dăruire polarizau energiile co
echipierilor, dădeau încredere

este la fel 
n,u de 
de-a face 

„oameni de 
ne reamintim

sportiva noastră tre
să cîștlge asaltul, in- 
ce scor, inexplicabil 
experimentata noastră 

capotat lamentabil

EOST... ECHIPE !

celă-

echi- 
că ia

fiecărui sportiv și purtau 
pa spre victorie. Or, iată 
J.O. 1980, evoluția echipelor 
noastre a fost grevată fie de 
absenta unui lider autoritar, fie 
de slabul randament al mai 
multor trăgători. In echipa de 
spadă Constantin Bărăgan practic 
n-a contat, cea masculină de flo
retă s-a bazat doar ne aportul 
celui mai vîrstnic (Mihai Țiu) și 
celui mai tînăr (Sorin Roca), 
cvintetul feminin (care a con
stituit cea mai mare deziluzie 
a lotului de scrimă) nu s-a 
putut baza pe trio-ul tinereții, 
de la care se aștepta foarte 
mult — Marcela Moldovan, Au
rora Dan, Viorica Țurcan! — m 
timp ce echipa de sabie a avut 
în fiecare meci cîte 
ponent care a făcut 
în asemenea condiții 
dent, foarte dificil să 
un loc pe 
cunoscut fiind faptul 
ceastă oră în scrima 
echilibrul valoric este 
pregnant ca orieînd.

Prin această prismă, a omo
genității echipei, liantul abso
lut necesar fiind, dincolo de 
valoarea tehnică intrinsecă, 
combativitatea și spiritul de 
dăruire, nici așa-zisele surprize 
care au pigmentat palmaresul

un com- 
figurație. 
era, evi- 
aspiri la 

podiumul olimpic, 
că la a- 
mondială 
mult mai

in ea figurină trei 
la campionatele 

de tineret din ultimii - 
această echipă -fiind 
ultimul ciclu olimpic

BN ATI CARE A

înalte 
fapt

LIPSIT
VALOAREA

Se poate spune. în concluzie, 
că scrima românească n-a obți
nut ceea ce se aștepta de la 
ediția 1980 a J.O. DIN CAUZA 
ABORDĂRII DEFICITARE A 
ACESTEI IMPORTANTE COM
PETIȚII: scrima nu mai este 
doar o întrecere a valorilor, ci 
o luptă — adeseori ascuțită, 
dramatică —, a acestora. Nu 
numai că scrima ..de salon" 
este de domeniul trecutului, dar 
Si scrima competițională a su
ferit în ultimii ani mari prefa
ceri. pe linia accentuării carac
terului de combativitate, de dis
pută atletică. în care mijloacele 
tehnice nu mai sînt suficiente 
(și trec chiar premeditat, une
ori pe planul doi). Am putea 
spune că aceste mari competiții 
ale scrimei internaționale, care 
sînt J.O. și campionatele mon
diale. au devenit adevărate 
competiții-maraton, care supun 
eoncurentii ore 
fizic și nervos.

în sir Ia efort 
uneori pînă la

este realitatea pe

obiectivul numărul 1 era Olim
piada. Și să nu uităm, de ase
menea, că echipa masculină de 
floretă a Franței a fost avanta
jată in drumul spre medalia 
de aur de absența celui de al 
patrulea titular din echipa ad
versă in finală, tinărul trăgător 
sovietic Vladimir Lapițki, grav 
accidentat in semifinala cu e- 
chipa Poloniei și înlocuit cu... 
spadasinul Așot Karagian. 
tă, deci, ce înseamnă lipsa 
mului 4“!

SCRIMERSLOR NOȘTRI 
SUPERIOARĂ

Ia-
,,o-

epuizare, cîștig de cauză avînd, 
în condițiile echilibrului valo
rii tehnice, cei care ajung la 
țintă mai repede. Antrenorul 
federal Tănase Mureșanu ne 
spunea, folosind aparent un pa
radox. că „dacă cineva vrea să 
obțină locul III într-o aseme
nea mare competiție, el trebuie 
să aibă cel puțin valoare 
locul 
torii 
rali, 
unui
Si subiectivitatea 
răuvoitoare) a arbitrajelor. Ca 
toți acești factori de frînare să 
poată trece pe un plan secun
dar, e nevoie ca sportivul sau 
echipa să dețină o valoare su
perioară. OR. ÎN CONDIȚIILE 
CONCRETE ALE LUPTEI PEN
TRU MEDALIILE OLIMPICE 
1980, SCRÎMERII ROMANI 
N-AU AVUT ACEASTA VA
LOARE.

de 
II", subînțelegînd aici fac- 
imponderabili. conjunctu- 
care intervin în decursul 
asalt sau al unui meci, ca 

(nu arareori

care factorii responsabili tre- 
atare si de aici trebuie, cre-

ceasta

Abuie să o privească ca 
dem noi, să pornească măsurile ce se impun. Ne-am 
obișnuit, din păcate, să invocăm, in ultimii ani, tra
diția succeselor românești in scrimă, uitînd prea ușor că 

dacă aceasta nu constituie un factor nutritiv pentru pre
zent, ea cu atit mai puțin are o valoare pentru viitor. Cu 
firimiturile de la marile competiții (locuri în afara podiu
mului), cu succese efemere sau nesemnificative în între
cerile dintre două campionate mondiale, sau intre două ci
cluri olimpice, mizînd in continuare pe aceiași și aceiași 
trăgători care an de an nu depășesc mediocritatea pd plan
șele internaționale, nu vom reuși să păstrăm cadența cu 
plutonul fruntaș din scrima mondială și realiza revirimen
tul dorit.

Se impune, credem noi, în abordarea noului ciclu olim
pic (și prima confruntare o va constitui ediția 1981 a cam
pionatelor mondiale, de la Clermont-Ferrand, in Franța) o 
restructurare de fond a lotului 
ditării unor tinere elemente, al 
lecție să-I constituie capacitatea 
ruire, responsabilitatea asumării 
aspru de pregătire. Noilor echipe reprezentative să li se 
acorde un credit etapizat și urmărit cu consecventă și gri
jă, nu numai de către federație, ci și de către secțiile de 
scrimă din tară, singurele capabile să aducă în lumina 
marii performante pe olimpicii de mîine. în aceeași măsură 
se face simtită necesitatea împrospătării cadrelor de teh
nicieni de la conducerea loturilor reprezentative, prin pro
movarea unor adevărafi „căpitani-nejucători". capabili nu 
numai să-șî pregătească temeinic elevii între competiții, ci 
să-i și conducă spre vîrfui de formă 
.momentului adevărului", atunci cînd 
fapt o muncă de ani și ani de zile.

reprezentativ, pe baza cre- 
cărui prim criteriu de se- 
de luptă, de efort, de dă- 
conștiente a unui program

chiar și pe planșele 
se încununează de

Paul SLAVESCU 
Tiberiu STĂM A

i

Ziua a c 
pionatelor 
niorilor ma 
recordul d< 
Iui băieți, 
înregistrat 
fășurată p 
cii. Medieș 
antrenat d 
aruncarea 
der, a an 
m întrecîn 
mai vechi 
noastre d< 
Iosif Nagy 
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ț masă. tați 
masculin. 
Gloria Bu 
sitatea Cr- 
Craiova I 
Cluj-Napo 
9—4, 9—5
Construct»: 
8—9 ; m« 
culin Tna 
Bistrița ș 
culese — 
aminate r 
octombrie 
— C.S. A 
greșul Bi 
4—5. 5—3 
Spartac E 
gistul Cui 
0—5, C.S.5 
0—5. 0—5 
ța Buzău

(Rezulta 
responder 
nescu, N, 
Dlaconesc 
ceanu și

înce 
noaru 
pus 1 
Iul d 
gram 
tre o*, 
nica 
17-19.

„CROSUL TÎNĂRULUI MUN
(Urmare din pag. 1)

timp ce reputați tehnicieni 
completau — pe liste lungi — 
ierarhia noilor valori la 1500 m, 
tinerele fete erau invitate la 
mesele cu 
sub coama 
podobit pe 
junioarele ... _
pas cu pas, / fiecare avînd de 
adăugat ceva important “» des
pre traseu, despre principala 
ei adversară, despre zeci și zeci 
de alte lucruri — »,Povestiri 
din pădurea verde*4.

Sub fagul cel bătrîn, la me
sele cu ceai fierbinte, veneau 
după cursă și băieții, mai pu
țin gălăgioși, cu aceeași bună 
dispoziție, însă, pe care ti-o dă 
alergarea în mijlocul naturii. 
Erau noii campioni ai acestei 
a sasea edilii a „Crosului tî
nărului muncitor**, sportivi din

ceai fierbinte. Aici, 
unui fag uriaș îm- 
șevaletul 
derulau

toamnei 
întrecerea

numeroase întreprinderi a n ța
ră, atleți de diferite profesii — 
un adevărat nomenclator de 
meserii... Strungari (Gheorghe 
Todoran, la I.M. Cugir), recti
ficatori (Aurelian 
la I.M. Plopeni), 
(Cristinel Horoiu, 
Medgidia), mecanici auto (Dă- 
nuț Jecan, la Autobaza Jibou) 
etc.

Cu 
time, 
bitri 
na la 
citor" 
rezultatele înregistrate. Maestre 
sportului Geta Dumitrescu 
talul București) multiplă 
pioană națională la cros: 
asistat la o întrecere cum 
ne-o dorim, Ia o adevărată fi
nală de cros, cu rezultate valo
roase. Am remarcat ne Doina 
Pop și Marioara Mangra din

Tesloveanu. 
electricieni 
Ia I.M.U.

o comisie tehnică la înăl- 
alcătuită din cunoscuti ar
și antrenori din tară, fi
orosului tînărului mun- 
a fost o reușită și prin
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ia des- 
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2 m, M.

Bran 15,28 m, M. Nenciu 
Gl.) 15,17 m ; disc : St. 
(CSȘ Mediaș) 53,78 m - 
național, C. Moruț (CSȘA C-lung) 
46,68 m, M. Vinitfllâ (CSȘ PI.) 46,62 
m ; ciocan : M. Roman (Viit. 
Buc.) 58,62 m, Ad. Urechianu 
(Viit.) 58,00 m, I. Toth (CSȘ 
rad) 54,16 m ; 10 km marș : 
Șofran (PTT Buc.) 47:10,0, 
Iulică (Olimpia Buc.) 48:58,8. 
Ignat (PTT) 49:15,4 ; FETE : 
m : Nicoleta Lia (CSȘA Cv). 24,3, 
D. Matei (CS BrăilLa) 24,7, 
Țoncu (CSȘA 4) 25,2 ; 800
Cristina Cojocaru " ‘
2:09,2, M. Eudecan 
2:11,7, G. Koncza 
Deva) 2:12,5 ; 1500 
cam 4:22,0, M. Bernea (CSȘ 
Gl.) 4:22,8, M. — 
Brălia) 4:31,4 ;
Bernea 9:40,6, 
Ad. ~ '
100 mg ;
2 Buc.)
C-lung) 14,3,
1 Gl.) 14.6 ; 400 mg :
Gîscă (CSȘA C-lung) 61,2, R. 
Rainea 62,0, M. Ungureanu (CSȘ 
Drăgășani) 63,0 ; 4X100 m : CSȘzl 
4 Buc. 49,7, CSȘ ,,M. Eminescu“ 
Iași 50.2, CSȘ Luceafărul Brașov 
52,0 ; 4X400 m : CSȘA Craiova 
3:49,7, CSȘ „Cetate" Deva 3:55,4, 
CSȘ Sighetu Marmației 
înălțime : Monica Matei 
Lie. 2 Buc.)
(Viit. Buc.) 1.60 m, H. L uneau 
(CSȘ Luc. Brașov) 1.60 m ; greu
tate: Silvia Comărniceanu (CSȘA 
C-lung) 14,06 m, L. Isac (CSȘA 4) 
13,66 m, T. Chiuluțu (CSȘ Gh. 
Gheorghiu-Dej) 12,60 m ; disc : 
Simona Săpunaru (CSȘ Tg. Jiu) 
47,50 m, S. Comărniceanu 44,62 
m, M. Roman (CSȘ Beiuș) 43,02

(CSȘ 1 
Karpoș 
record

A-
C. 

Al.
D.

200

L. 
m : 

Cv.)(CSȘA
(Met. Huned.j 
(CSȘ „Cetate"- 
m : Cr. Cojo- ------ ! 

Gologan (CS 
3000 m : Maricica 

M. Gologan 9:52,8, 
Surdu (Viit. Vaslui) 9:57,8 ;

Alina Grecu (CSȘ Lie. 
13,8, R. Rainea (CSȘA 

L. Alexandru (CSȘ 
Carmen 

61,2,

3:56,9 ;
(CSȘ

1,70 m, Cr. Ivașcu 
1.60 " -

m.
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Internazionale - Universitatea Craiova
(Urmare din pag. I)

i (m) SI C.S.Ș. BRAȘOVIA (f) 
BASC. cT PENTRU JUNIORI II

I
a, ta 
a, cam- 
baschet 
cat. a 

oria e- 
icurești 
băieți șl 

Gh. 
finale: 

a, 2. 
ești, 3 
«stanța 

Sibiu, 
poca, 8. 
echipei 

C.S.Ș. 
Dewa, 

flediaș;
1 - 

mai
Șariă 

C.S.Ș. 
«tare, 3.

C.S.Ș. Mediaș, 4. C.S.Ș. Galați, 5. 
Clubul școlar de baschet Bucu
rești, ~ ~
C.S.Ș.
C.S.Ș. 
C.S.Ș.
Satu Mare,' 63—47 cu C.Ș.B. Bucu
rești, 63—53 cu C.S.Ș. Galați ; 
coșgeteră : Magdalena Pali — 
C.S.Ș. Brașovia, cea mal tehnică , 
jucătoare: Denisa Făgărășaniu — 
C.S.Ș. Deva). (C. CRE'jU — 
coresp.j.

6. C.S.Ș. Timișoara, 7. 
Viiltorul Cluj-Napoca, 8. 
Deva (rezultatele echipei 
Brașovia : 73—71 cu C.S.Ș.

FINAL
IN CAMPIONATELE 

DE YACHTING
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I^a Constanța S-au Încheiat 
campionatele naționale de yach
ting la care au fost prezențl cel 
mai buni veliști din întreaga ța
ră. Organizatorii cu sprijinul 
substanțial al căpităniei marelui 
nostru port maritim au asigurat 
cele mai bune condiții de între
cere competitorilor. La sfîrșitufl 
regatelor juriul a stabilit urmă
toarele REZULTATE TEHNICE î 
juniori clasa ,,Finnw : 1. Adrian 
Romașcu 5,7 p, —- campion na
țional, 2. Cătălin Luchian 9 p, 3. 
Alexandru Feredean (boți de la 
C.N. A.S.E. București) 25,4 ; „470“: 
1. Petru Găitan — Doru Tuto- 
veanu (Proiect Buc.) 6 p — cam
pioni naționali, 2. Marian Radu
— Barbu Cristescu (C.N.A.S.E.) 
14,4 p, 3. Tudorel Neacșu — Con
stantin Vlădescu (Electrica C-ța) 
26,7 ; ,,F.D.U (Olandezul zburător):
1. Ovidiu Adam — Dan Cuculea 
(C.N.A.S.E.) Op, — campioni na
ționali. 2. Marius Jurubiță — Ion 
Omocea (Marina C-ța) 15 p. 3. Ion 
Giuglea — Constantin Beznea 
(Marina C-ța) 28,5 p ; seniori, 
„Finn" : 1. Mihai Butucaru (C.N. 
A.S.E.) 3 p. — campion național,
2. Tudor Dărvărăscu (Electrica 
Buc.) 21 p, 3. Cătălin Luchian 
(C.N.A.S.E.) 22 p ; „470* î 1. Pe
tru Găitan — Andrei Freotu 
(Proiect Buc.) 8.7 p, — campioni 
naționali. 2. Mihal Coșereanu — 
Marius Hi eseu (Proiect Buc.) 9 p,
3. Ștefan Amarande — Mihal 
Brînzei (Electrica Buc) 20 p : 
„F.D." • 1. Mircea Carp — Va- 
sile Ungureanu (C.N.A.S.E.) 0 p.
— campioni naționali, 2. Ovidiu 
Adam — Dan Cuculea (C.N.A.S.E.) 
9 p. 3. Marius Jurublță — Ion 
Omocea (Marina C-ța) 24,4.

1.
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
A AȚI JUCAT LA LOTO ? As

tăzi Și -
ZILE de 
obișnuită 
septembrie 
DE MARI 
TURISME 
diți'ODial și _
joc. Fără a subestima șansele bi
letelor cu variante simple, rea
mintim că pe variantele combi
nate și combinațiile „cap de pod“, 
achitate sută la sută sau în cotă 
de 25 la sută, se pot obține sudte 
de cîștiguri la mai multe catego
rii. Dealtfel, această formă de 
joc este utilizată cu succes de un 
număr tot mai mare de parti
cipant. ÎNCERC AȚI-VĂ ȘI DV. 
ȘANSELE !
• TRAGEREA OBIȘNUITĂ 

PRONOEXPRES DE ASTĂZI, 17 
septembrie 1980, se televizează în 
direct în jurul orei 17,45, în pau
za meciului de fotbal F.C. Argeș 
- F.C. Utrecht.

® CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 14 SEP
TEMBRIE 1980. Cat. 1 : (13 re
zultate) = 2 variante 25% auto
turisme „Dacia 1300“ ; cat. 2 : 
(12 rezultate) — 15,25 variante a 
15.370 lei ; cat. 3 : (11 rezultate)
= 221,75 variante a 1.586

REPORT CAT. 1 : 55.330 
Autoturismele „Dacia 1300“ 
cat. 1 jucate 25%, au fost 
ținute de • NICOLESCU 
din Constanța și 
DRAGNE din Alexandria.

miine sînt ULTIMELE 
participare la tragerea 
LOTO de vineri 19 
— UN NOU PRILEJ 
CIȘTIGURI IN AUTO- 
ȘI BANI la acest toa- 
avantajos sistem de

lei. 
lei. 

de la 
ob- 

IO AN 
stanila
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drie, că e vorba de fapt de.. 
Scala fotbalului mondial! Și 
spun acest lucru de pe vremea 
cînd „Inter" domina fotbalul de 
club european și mondial, cînd 
culorile sale erau apărate 
atîta strălucire 
Corso, Suarez, 
Dar de atunci au trecut destui 
ani.

Aici, la Milano, mai ales du
pă debutul neașteptat de bun a1 
lui „Inter" în campionat (4—0 
la Udine), meciul cu Universi
tatea Craiova este așteptat cu 
un interes deosebit. Giancarlo 
Beltrami, secretarul clubului, ne 
spunea, luni seara, că recordul 
de încasări va fi bătut, că pe 
stadionul ,,Giuseppe Meazza" 
vor fi prezenti peste 80 000 de 
spectatori, mai multi decît anul 
trecut la meciul lui „Inter" cu 
echipa vest-germană Borussia 
Monchengladbach, aceea care a 
eliminat formația italiană si 
care avea să elimine — dar 
după cîte emoții și știți dv. cure 
— și pe Universitatea Craiova. 
Sigur că gazdele își fac calcu
lele lor și cred în succesul „11“- 
lui lor campion. Dar de par
tea cealaltă se află acum o 
echipă puternică, un colectiv 
bine sudat, care va căuta să-și 
apere cu toată ardoarea șanse
le. Cum spunea și antrenorul 
Berselini: „Universitatea este 
un bloc valoros din care sper 
nu vor ieși prea mult în evi
dență soliștii ei, Ștefănescu, Ți
cleanu, Beldeanu, Bălăci, Cri-

eu 
de Mazzola. 
Picchi, Jair...

șan". în legătură cu acest meci, 
Beldeanu ne spunea opti
mist: „Golul de la . Varna, ca și 
cel de la Leeds, de anul trecut, 
îmi dau mari speranțe. Impor
tant e să șutez și voi suta ori 
de cite ori voi avea prilejul".

Cele două echipe își vor de
finitiva astăzi pregătirile. La 
Universitatea nu sînt probleme 
deosebite de lot. Doar folosirea 
lui Tilihoi, accidentat în parti
da cu Sportul studențesc, este 
incertă. El a făcut antrenamen
te, rămîne de văzut. însă, dacă 
va fi apt de joc la ora începerii 
meciului. ,

Internazionale va alinia, pro
babil. formația din partida de 
la .Udine: Bordon — G. Baresi, 
Oriali — Pasinato, Mozzini. Bi
ni — Caso, Prohaska. Beea- 
llossî, Muraro. Aliobelli-

Iată acum și „U“-le pe care 
antrenorii Ion Oblemenco si 
Constantin Ojet intenționează 
să-1 trimită pe excelentul cazcn 
al stadionului ,,Giuseppe Meaz- 
za“: Lung — Negrilă. Ștefănes- 
eu, Ciupitu (Geolgău). 
reanu — Țicleanu. 
Bălăci — Crîșan, 
Cîrțn (Irimescu).

Partida — programată de 
ora 21,45 (ora Bucureștiului) 
va fi condusă de o brigadă 
arbitri din 
vîndu-1 la
Stumpf.

„Mă aștept la atacurile frec
vente ale fundașilor laterali, 
mă aștept Ia numeroase cen
trări cu boltă, dar noi ne vom 
apăra cu 
ataca pe 
răbdătorii

calm și vom contra- 
spațiile pe care ne-
— sper — jucători

scoțieni ni Ie vor oferi, pentru 
un rezultat cit mai satisfăcător".

Partida va începe la ora 31,30 
(ora Bucureștiului) și va fi 
arbitrată de un trio olandez, 
avindu-1 la centru pe G. J. M. 
Geurds.

Standard Liege - Steaua
(Urmare din pag. I)

Ungu - 
Beldeanti, 
Cămătarii,

la

de 
a-R.D. Germană, 

centru pe Bernd

★

Acest meci va fi transmis in
tegral de televiziunea noastră, de 
la ora 21.45*

Celtic Glasgow - Politehnica Timișoara
(Urmare din pag. I)

a Scoției. Stă mărturie faptul 
că ea a încheiat campionatul la 
numai un punct de Aberdeen, 
cîștigînd finala Cupei împotri
va eternului rival Rangers, care 
s-a clasat abia pe locul 5 
campionat.

Echipa timișoreană a sosit 
Glasgow după miezul nopții 
luni spre marți, la capătul unei 
călătorii dificile, în care legă
tura cu avionul Londra — Glas
gow a putut fi obținută doar 
prin intermediul unei radio
grame expediată din spațiul ae
rian al Belgiei. Numeroși ga
zetari au fost prezenti pe ae
roport. Se afla, de asemenea, 
antrenorul echipei. McNeill, u- 
nul dintre componentii cele
brului Celtic din deceniul tre
cut. Prima declarație, pe aero
port. a antrenorului McNeill 
face sinteza speranțelor sale : 
„Am văzui Politehnica jucînd 
la Barcelona, în Spania, cînd 
am fost incognito în tribunele 
stadionului. Cred că echipa ti
mișoreană este mai bună decît 
Diosgyor, . dar nu vom aban
dona o clipă spiritul nostru o- 
fensiv traditional".

Politehnica Timișoara 
antrenat, în cursul 
stadionul Celtic Park, la lumina 
reflectoarelor. După antrena
ment, Ion Ionescu a comunicat 
presei formația probabilă : 
Moise — Nadu, Șerbănoiu, Păl- 
ținișan, Șnnda — Dumitru, 

T. Nicolae —

serii.

In

la 
de

s-a 
P€

tinișan,
Manea, Vișan. . _____
Nedelcu II, Cotec. în replică.

antrenorul McNeill intențio
nează să alinieze „ll“-le urmă
tor : Bonner — Sneddon,
McAdam. Aitken, McGrain — 
Provan, Sullivan, McLeod, 
Bums — McClouskey, McGrai- 
vey (Nicholas). în cadrul aces
tei echipe McGrain. Bums, 
McLeod și McClouskey au ju
cat In cursul acestui an în e- 
chipa Scoției. Se remarcă de 
asemenea, forța vîrfuiui MeGrai- 
vey, transferat în acest an de 
la Liverpool.

Publicul din Glasgow privește 
cu mult interes partida cu Po
litehnica Timișoara. „Dacă nu 
va ploua — ceea ce zicem noi 
e greu de presupus pentru că 
aici plouă mereu — stadionul 
lui Celtic va avea în tribunele 
sale aproximativ 40 000 de spec
tatori", spune antrenorul 
McNeill.

La ora cînd transmitem a- 
ceste rînduri. citim în ziarul 
..Daily Mail" o altă declarație 
a antrenorului McNeill, făcută, 
de astă dată, confraților bri
tanici : „După părerea mea. deși 
Politehnica pare a 
mai bună decît cea 
cui nostru nu se 
deloc, iar victoria 
chiar dacă nu va 
ml din partida cu Diosgyor. 
Celtic fiind eminamente o e- 
chipă ofensivă, meciul este 
deosebit de greu. Timișorenii 
par a fi conștienți de acest lu
cru. manifestînd o reală do
rință de afirmare, asa cum con
chide și antrenorul Ion Ionescu. 
care a făcut în fața presei sco
țiene o declarație interesantă :

chema miercuri seară, la ora 
21, ora Bucureștiului, formațiile 
la startul dublei manșe. Aici, 
gazdele sînt foarte optimiste. 
Au ca argumente debutul for
mației Standard în campionat 
și, mai ales, acel 7—1 obținut 
chiar pe terenul formației cam
pioane F.C. Bruges! Dealtfel, 
ziarul „Le Soir" scrie negru pe 
alb: „Echipa din Liege vrea 
să reușească un scor mare îna
intea returului de Ia București" 
Prezenta internaționalului olan
dez Tahamata. indonezian la o- 
rigine, în formația din Liege, 
a celor trei internaționali din 
apărare. Preudhomme, Gerets 
și Ranquin, a uriașului fundaș 
centrul Dardenne (1,92 m), for
ma deosebită a internaționalu
lui suedez Edstrom, l-au făcut 
pe antrenorul Ernst Happel să 
declare că „formația sa are 
prima șansă, chiar dacă fotba
lul este fotbal..." Să nu uităm, 
totuși, că acum zece ani, cînd 
antrenorul 
Feyenoord, 
ticul dezis 
U.T.A.

Formația 
tact cu „toate noutățile' __
lui din Liege, urmărind pe vi- 
deomagnetoscop partida cu 
Waterschei, înregistrată dumini
că de Victor Dumitrescu. Toți 
jucătorii sînt convinși că-i aș
teaptă un meci foarte greu 
datorită forței adversarului și-.. 
propriilor slăbiciuni etalate pî
nă acum în campionat. Bucu- 
reștenii sînt convinși însă că 
a venit momentul — o mărtu
risea antrenorul Gh. Constan
tin — să demonstreze că au va
loare, internaționalii din echi
pă în primul rînd si toti cei
lalți chemați să lupte exem
plar pentru un rezultat care 
să le permită calificarea. Si
gur, absența lui Stoica va cîn- 
tări mult în jocul de la mij
locul terenului, unde va debuta 
într-un meci internatonal Jur- 
că, fost la Carpați Mîrsa. Co
echipierii săi mai experimentați

Happel activa la 
și-a văzut pronos- 

cătrela... Arad de

noastră a luat con-
lotu

cred însă în forța echipei. „In 
iunie, cu naționala. Ia Bruxe
lles, am pierdut greu, după ce 
ni s-a anulat un gol valabil! — 
declara Sameș. Sper să reușim 
cu Steaua, la Liege, m joc a- 
semănător și, mai ales, să avem 
un arbitru corect". Greul î’ va 
duce apărarea, dar cei din față ’ 
știu că au și ei datoriile lor. 
„Trebuie să fim foarte atent! 
la Tahamata si Edstrom, dar ș« 
Ia... contraatacurile noastre. 
Pentru că trebuie să si atacăm 
Ia Li&ge!" — opina fordănescu-

Sigur, acest meci cu Standard 
este foarte greu. Dacă vreți și 
pentru faptul că formația bel
giană, considerabil întărită fată 
de anul trecut prin apariția lui 
Tahamata, a ajuns în i1tima 
ediție a Cupei U.E.F.A., în 
toamnă, pînă în turul trei. Ea 
a eliminat pe Glenovan 3elfast 
și ce Napoli si a fost elimi
nată de Zbrojowka Brno pier- 
zînd ambele partide, cea de 
acasă cu 2—1. Semn că Steaua 
trebuie să forțeze pe atac. A- 
ceasta și ca o revanșă pentru 
cele trei încercări ale forma
țiilor românești în fata celor 
belgiene în cupele eurooe: e- 
liminarea craiovcnilor în Cupa 
U.E.F.A., acum 7 ani. cînd a 
pierdut cu 2—0 Ia Liegc, elimi- 
.narea Rapidului în 1975 î: Cu
pa cupelor, cînd a pierdut cu 
2—0 la Bruxelles, returul cu 
Anderlecht și, în special, insuc
cesul militărilor, acum patru 
ani, cînd n-au reușit să treacă 
de Bruges deși au pierdut greu, 
eu 2—1, aici, în Belgia-

După ultimele antrenamente 
efectuate de cele două echipe, 
se anunță următoarele formații 
probabile:

STANDARD : Preudhomme — 
Gerets, Dardenne, Plessers, 
Ranquin — Van Der Smissen 
(Bonomi), Graf, Sigurvinson — 
Edstrom, Voordeckers, Taha
mata.

STEAUA: Iordache — An- 
ghelini. Sames. FI. Marin, Nițu 
— Aelenei. Zahiti, Iordăneseu, 
Turcă — M. Răducanu, Ad. Io- 
nescu.

F. C. Argeș - F. C. Utrecht
(Urmare din pag l)

fi o echipă 
ungară, io
va schimba 
va fi netă, 
repeta sco-

(nr. azi)? F.C. Argeș, aflată 
într-o haină nouă, deși este o 
participantă mai veche în com
petițiile europene, poate fi so
cotită, intr-un fel, o debutantă, 
din moment ce Ariciu, fundași' 
Pană și Tulpan, mijlocașii Kallo 
Ignat și Badea, atacanții Nica 
și Sigmirean sînt la primul lor 
examen oficial international. în 
ciuda acestui handicap, argeșe
nii au dovedit 
în campionat, 
constant bună, 
omogenizare în .. .
te de luptă lăudabilă. Echipa 
are, în prezent, o stare bună de 
concurs, fiind decisă să se 
mobilizeze Ia maximum pentru 
a compensa inerenta lipsă de 
experiență a unora dintre com-

însă 
o 
un 
.ioc.

pînă acum, 
comoortar** 
început de 
o capacita-

ponentii ei. Dealtfel, pe aceste 
semne bune contează antreno
rul FI. Halagian, care le-a ce
rut elevilor săi să joace atent, 
cursiv, exact și .calm în am
bele momente ale jocului și cu 
un crescut spirit ofensiv („să 
ne batem cu maximum de e* 
nergie în atac!'1), bazat și pe 
acele ruperi de ritm din care 
se nasc acțiunile surprinzătoare. 
Libero-ul Stancu spunea în 
numele colegilor săi că echipa 
are capacitatea de a-și valori
fica cit mai substantial 
ta j ui
vrea 
ajute 
tidei,

avan-
»,Am 

să ne 
a par-

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE e NOTE
A DOUA FAȚA

1—4 cu Corvinul... 3—3 cu Chi
mia... 2—2 cu S.C. Bacău... (aces
tea două din urmă, pe teren pro
priu)... 0—1 cu F.C.M. Brașov. 
Deci nid o victorie după patru 
etape I Urmează 2—0 cu F.C. 
Argeș, 3—1 cu Steaua și 3—2 — 
în deplasare — cu „U“ Cluj-Na- 
poca. Deci, nici o hifringere ta 
ultimele etape 1 Cum se explică 
startul inîructuos, alarmant chiar 
la un moment dat 7 Și, apoi, cum 
s-a realizat această revenire spec
taculoasă 7 Am „parcurs", cu a- 
ceste întrebări (Intr-un rapid 
raid după jocul de la Cluj-Na
poca), grupul conducătorilor, an
trenorilor și jucătorilor de la 
A.S.A. Tg. Mureș, pentru că ea 
este echipa cu „cele două fețe" 
arătate de controversatele rezul
tate de mal sus. Șl am aflat că 
principala explicație o constituie 
aerele de suficiență pe care mulți 
jucători și le-au luat după foarte 
bunele rezultate din jocurile de 
pregătire. „Am crezut că meciu
rile din campionat vor fi o sim
plă continuare a acestor victo
rii..." ne spunea unul dintre mu- 

„dușurile 
etape și 
Incet-tn- 
— dova- 
ulttmele 

remanla- 
dat

velul de comportare arătat în 
perioada pregătitoare.

Care sint — așa cum a-u apărut 
in meciul de la Cluj-Napoca — 
principalele virtuți ale jocului 
formației antrenată de cuplul A. 
Erdogh — I. Czako ? 1) O deose
bită mobilitate în acțiuni. 2) Ran
damentul remarcabil al liniei de 
patru mijlocași Iile — Vlgu — 
Boldul — Both II, o fericită îm
binare de experiență cu ambiție 
tinerească. 3) Contribuția practică, 
simțită și pe tabela de marcaj, în 
ofensivă a fundașilor laterali 
(mai cu seamă Szabo ; se spu
ne că și celălalt titular, Fodor, 
absent la Cluj-Napoca. are un 
mare apetit de gol). 4) O revenire 
puternică de formă a lui Fanici. 
Rămîne doar ca A.S.A. să con
firme a doua față — aceea a re
zultatelor și comportărilor bune 
din perioada ultimă .(Ef. I.).

reșeni. Au venit însă 
red" din primele patru 
toată lumea s-a trezit, 
cet, rîndurile s-au strîns 
dă sînt rezultatele din 
trei etape — și formula 
tă de echipă a mureșenilor a 
rezultate, echipa a revenit la ni-

JOCUL LA REZULTAT
înaintea meciului de la Rpi. 

Vîlcea, cele două adversare ma
nifestau parcă o teamă mai apar
te decît în împrejurările unei 
confruntări obișnuite. Lucru oare
cum explicabil, dacă ținem seama 
de faptul că se întîlneanu două 
echipe caracterizate printr-o rigu
roasă disciplină tactică, prin an
gajament și orientarea ideii de 
joc către un fotbal axat, în pri
mul rînd, pe rezultat. „Chimia, 
spunea N, Proca, joacă simplu, 
dar aspru, atacă și se apără cu 
ochii ațintiți la tabela de marcaj".

La rîndul său, „secundul" vîlce- 
nllor, N. Dinescu, făcea urmă
toarea remarcă, foarte exactă 
dealtfel : „F.CJM. Brașov este, a- 
lături de Sportu! studențesc, o 
echipă foarte greu de învins pe 
terenul tău pentru că jucătorii 
săi stăpînesc bine o lecție de 
joc realistă, iar In disputa cu ad
versarul — oricare ar fi el — se 
agață de fiecare minge cu gîndul 
la rezultat". Fără îndoială că a 
juca în acest fel — adică simplu, 
insistent, cu marcaj permanent 
și necruțător și cu dorința de a 
forța atacul cu orice mijloace — 
nu înseamnă a juca și spectacu
los. De aceea, nu o dată, un ast
fel de mod de acțiune nu prea 
place publicului și, pe alocuri, 
stârnește chiar proteste din partea 
spectatorilor care consideră că 
o fentă-două în plus, o „floricică" 
în execuții sau un plonjon mai 
fotogenic n-ar strica deloc. In
teresant este că jucătorii noștri 
învață mai ușor elementele de 
culoare ale jocului și mult mai 
greu sarcinile ce le revin în 
ideea jocului la rezultat. Ba chiar 
se ignoră uneori I Pentru că acest 
din urmă mod de abordare pre
tinde, evident, mai mult efort, 
mai multă concentrare, mai mult 
angajament. 
Rm. Vilcea, 
Brașov, n-au 
spectaculos ; 
au jucat — 
tice — la rezultat. Șl jocul la re
zultat constituie principala condi
ție a unei reale competitivități.
(M. I.).

Sîmbăta trecută, la 
Chimia și F.C.M. 

făcut un joc prea 
în schimb, amîndouă 
cu mijloace fotbalis-

terenului propriu, 
însă ca și publicul 
pe întreaga durată 
pentru că dorim din tot 

sufletul să trecem cit mai 
acest examen dificil".

La rîndul ei, formația 
Utrecht — club cu doar 
prezente în prima divizie 
este la prima sa apariție în
tr-o competiție internațională 
de asemenea anvergură. Deci, 
debutantă. Prima realizare no
tabilă, locul 5 în campionatul 
trecut. Acum, după cinci etape, 
ocupă locul 8. Primul atu : Van 
Hanegem, care, în ciuda celor 
36 de ani, rămîne același valo
ros strateg și dirijor al echi
pei; al doilea atu: ambiția unei 
echipe care vrea să se afirme. 
Van Hanegem ne declara: „Sînt 
pentru a treia oară în România. 
Revin cu plăcere întotdeauna 
în frumoasa dv. (ară, dar 
nu-mi face deloc plăcere să-mi 
aduc aminte de Arad (aluzie la 
U.T-A., care cu zece ani în ur
mă a eliminat-o pe marea e- 
chipă Feyenoord Rotterdam) 
Acum îmi doresc cu ardoare o 
revanșă, deși știu că va fi 
foarte greu".

Arbitrul austriac Heinz Fahn- 
ler va conduce, cu începere de 
la ora 17, următoarele formații 
probabile : •

F.C. ARGEȘ : Ariciu — M. 
Zamfir, Stancu. Pană, Tulpan 
— Kallo, Badea. Ignat — Nica 
(Sigmirean), Radu II. Moicea- 
nu.

F.C. UTRECHT : Breukelen — 
Tervoort, 
Flight — 
Hanegem

bine

F.C. 
zece

Wibret. Chatinier. 
Kruijk. Adelaar, Van 
— Lem, Carbo, Staa.

★

întîlnîrca 
televiziunea 
ora 17.

va fi transmisă de 
noastră, de ia



în Campionatele balcanice de călărie BASCHETBALISTELE ROMÂNCE

ROMÂNIA PE PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI LA CAMPIONATUL EUROPEAN
Cea de a Xl-a ediție a Cam

pionatelor balcanice, de călărie, 
care s-a desfășurat săptămîna 
trecută la Ankara, s-a încheia» 
cu succesul detașat al reprezen
tanților tării noastre, ei adju- 
decîndu-și 5 din cele 6 titluri 
puse în joc» toate în probele 
de obstacole.

în ultimele trei probe, in 
care aveau să se decidă cam
pionii la echipe (fete, juniori- 
seniori), am avut posibilitatea 
să asistăm l-a evoluții foarte 
bune a>le călăreților români. în 
ordine cronologică, primele sa
tisfacții le-au adus fetele. E- 
chipa României — Ruxandra 
Radulescu cu Pardon. Mariana 
Moisei cu Beladoria, Ioana Da
vid cu Gruia — a terminat am
bele manșe fără nici o pena
lizare, smulgînd ropote de a- 
plauze din partea publicului si 
primind aprecieri elogioase din 
partea specialiștilor. Desigur, l-a 
s-cest succes o contribuție ega
lă au avut toate componentele, 
dar am vrea să remarcăm, to
tuși. aportul decisiv al Ruxan- 
drci Bădulcscu si Marianci 
Moisei la stabilirea rezultatului 
fiha-1. Clasament: 1. ROMANIA

ROMÂNIA (juniori) - CLHOSLOVACIA (tineret)
56-0, LA RUGBY

Duipă ce duminică a dispus le
jer de echipa de seniori a R.D. 
Germane, marți după-amiază 
XV-le de Juniori al României s-a 
impus și mai net în fața selec
ționatei de tineret a Cehoslovaciei 
-pe oare a intrecut-o cu 96—0 
(16—0). Paradoxal, însă, muli 
mal greu decît arată rezultatul. 
Replica rugbyștilor oaspeți a fosl 
foarte promptă, îndeosebi în pri
ma repriză, cînd ei au și ratat 
un eseu (dintr-o poziție foarte 
avantajoasă) precum și două 1. p., 
exact pe linia mediană a buturi
lor noastre. Mai bine pregătiți 
fizic, tinerii rugbyștl români au 
forțat ritmul, după pauză, cînd 
scorul a luat proporții. De su
bliniat verva întregii noastre e- 
chiipe (inclusiv a rezervelor uti
lizate aproape în totalitate pînă

0 ETAPĂ DIFICILĂ iN COMPETIȚIA 
CICLISTĂ „CUPA CIBO"

BRAȘOV, 16 (prin telefon). 
Marți a început în orașul de la 
poalele Tîmpei cca de a 17-a e- 
diție a „Cupei CIBO“, întrecere 
internațională de ciclism la 
care participă rutieri din R.D. 
Germană, Italia, Polonia si 
România.

Prima etapă, disputată pe ru
ta Brașov — Rupea — Brașov 
(122 km), a însemnat o încerca
re grea pentru întreg plutonul 
Vîntul puternic și frigul au sto
pat în bună parte dispoziția a- 
lergătorilor. Și, totuși, cursa a 
fost, mai ales pe partea a doua, 
animată, iar media orară de 
peste 40 km. La ieșirea din 
Rupea, polonezul Bienek si 
Groger din formația Vorwărts 
Berlin se desprind, reușind în 
doi o lungă si fructuoasă eva
dare. Ei își dispută sprintul fi
nal cu aproape un minut îna-

CAMPiONATELE DE BOX
(Urmare din pag l)

primit verdictul, deși ultima 
impresie (repriza a treia) a 
fost favorabilă lui V. Mihăilă. 

întilnirile de la categoriile 
mijlocie mică și semigrea au 
fost de o factură tehnică mo
destă. Am remarcat, totuși, te
nacitatea tînărului Constantin 
Huțan (Flacăra Moreni), care 
i-a făcut față destul de bine, 
timp de aproape trei reprize, 
unui boxer extrem de dur cum 
este Dumitru Văleanu (S. C. 
Muscelul). Apreciabil gestul 
antrenorului din Moreni (N. 
Păun), care i-a aruncat pro
sopul elevului său în ultimul 
rund, atunci cînd a început să 
se resimtă în urma loviturilor 
primite. în celălalt meci al 
semigreilor, Ion Cîrlan (B. C. 
Galați) l-a depășit mult mai 
greu decît ne așteptam pe ie
șeanul Constantin Badea.

Cea de a doua reuniune a 
zilei a debutat cu un meci di
namic, cu multe faze palpitante 
oferite cu generozitate de „muș
tele" Marin Vișan (Metalul 
Bocșa) și Cristian Gheorghișor 
(A.S. Pistonul Slatina). Favorit 
în această partidă, Vișan s-a 
văzut contrat cu regularitate de 

Op — campioană balcanică, 2. 
Iugoslavia 8 p, 3. Turcia 32 1/4 
p. 4- Bulgaria 44 p.

Așa cum anticipam disputa 
juniorilor a fost extrem de e- 
chilibrată. După Horațiu Mar- 
chiș cu Neva, care a acumulat 
12 p, au urmat Florin Stoica 
cu Nehohi și Otto Fabich cu 
Stindard care au terminat fără 
greșeală, lor adăugîndu-li-se si 
Teodor Pâncă cu Spulber 8 p. 
Cum în considerare, conform 
regulamentului, se iau numai 
cele mai bune trei rezultate, e- 
chipa noastră a terminat pri
ma manșă numai cu 8 p. în 
același timp Bulgaria a acu
mulat 12' p. în manșa a doua 
Horațiu Marchiș este penalizat 
pentru două bare, dar situația 
rămîne în continuare bună, de
oarece Florin Stoica sî Otto 
Fabich repetă comportarea din 
prima parte. Din păcate Teodor 
Pancă încheie tot cu 8 p, astfel 
că, datorită faptului că bulgarii 
merg mai bine decît la început, 
situația devine egală. După 
două manșe ambele echipe au 
cîte 16 p. Pentru desemnarea 
cîștigătoarei a fost necesar ub 
baraj. Aici s-au impus O. Fa

la finele partidei) șl orientarea 
ei spire acțiuni ofensive. Dealt
fel s-a înscris numai din eseuri : 
11 (Abutoaie, Năstase, L. Constan
tin cîte două. Petre, Asmaran
dei, Corduneanu, Coman și Di- 
nescu cîte unul), dintre care 6 
au fost transformate (Coman — 3, 
Asmarandei 2 șl D. Gheorghe).

Antrenorii cordonatori al lotu
lui, in.g. Al. Pop șl prof. C. 
Vasllc, au utilizat următorii Ju
cători : Asmarandei — Cordu
neanu, Năstase, Abutoaie (Co
man), Dănălache (Blaga) — D. 
Gheorghe, Coman (Vintiflă) — 
Șugar, L. Constantin, Dinu — As- 
tefănoaie (Racz), Dinescu (Frăsi- 
neanu) — Rațiu (Petre), Ariașu, 
Marcu. A arbitrat M. Gavrlcl.
(t. St.).

intea grupului urmăritor- Iată 
clasamentul etapei:

1. H. Groger (Vorwărts Ber
lin) 3 h 00:30 ; 2. J. Bienek
(Polonia) — același timp; 3. A. 
Kluge (Vorwăarts Berlin) 3 h. 
01:20; 4. J. Pozak (Polonia); 5. 
B. Kaizer (Vorwărts Berlin); 6. 
N. Aldulea (CIBO Brașov) — 
același timp. Punctul de 
cățărare de la Bogata a fost 
cîștigat. la ducere, de Bienek, 
iar la întoarcere de Groger. 
în sfîrșit, sprintul de la Mă- 
ieruș a revenit rutierului polo
nez Bienek.

Miercuri (n.r. astăzi) se dis
pută. dimineață, etapa a Il-a, 
pe ruta Brașov — Rîșnov — 
Brașov (70 km), iar după-amia- 
ză etapa a IlI-a, 20 km con
tratimp individual. (C. GRUIA- 
coresp.).

----------------------------- REZULTATE TEHNICE ------------------------------
Alte rezultate (GALA I): Cat. pană: V. Zbughin (Steaua) 

b.p. L. Voicu (Voința Buc.); Mijlocie mică: D. Pebropavlovschi 
(Mec. fină Buc.) b.p. Gh. Ivaz (Rulmentul Btrlad), Gh. Plăeșu 
(Viitorul CJ.-Napoca) b.p. șt. Boldea (Voința Cj.-Napoca). 
(GALA n) Muscă: T. Ghinea (Mec. tină Buc.) b.ab.l (rănire) 
A. Sîrcă (C.S. Zalău); Mijlocie mică: I. Andone (Constr. Slo
bozia) b.ab.2 C. Tănase (A.S.A. Cj.-Napoca); Sețnigrea: N. 
Rădan (B.C. Brăila) b.ab.3 (rănire) D. Gontariu (Farul), I. 
Captări (Metalul Buc.) b.p. C. Trușcă (Metalul Rm. Vîlcea); 
Grea: I. Cemat (Farul) b.p. N. Grigore (Farul), D. Micu (B.C. 
Galați) b.p. V. Angelescu (Constr. Slobozia).

DIN PROGRAMUL DE AZI :
ORA 15 : semimuscă : V. Clobanu (Ceahlău!) — V. Voicilă 

(Muscelul) ; cocoș : D. Radu (Steaua) — N. Mițol (Met. Drobeta 
Tr. Severin) ; mijlocie : V. Sllaghi (Dinamo) — M. Cuilineac 
(URBIS Buc.) ; ORA 18,30 : semimuscă : D. Schiopu (Steaua) 
— M. Constantin (Met. Tirgoviște) ; cocoș : D. Ciipere (Met. 
Drobeta Tr. Severin) — N. Bumb (C.S. Zalău) ; semiușoară : 
H. Sultan (Steaua) — FI. Zamfir (Farul) ; mijlocie : V. Cicu 
(Dinamo) — I. Mocanu (Metalul Bocșa).

un adversar a cărui gardă in
versă și directe de stingă i-au 
pus probleme în toate cele rei 
runduri. Gheorghișor, debutant 
la un turneu final, a boxat re
laxat, calm, punctînd eficace 
cu ambele brațe și a obținut 
o categorică și meritată victorie 
la puncte. Cu un plus de tehni
că și un joc de picioare foarte 
bun, Titi Tudor (Prahova Plo
iești) s-a impus mai ușor decît 
ne așteptam în fața durului pu
gilist de la Steaua, Alexandru 
Zbughin- Tot la categoria pană, 
Titi Cercel (Dinamo) l-a depă
șit, categoric la puncte pe Ni- 
colae David (C.S.M. Sibiu). în 
întrecerile „ușorilor", după o 

bich șl II. Marchiș, care au 
trecut fără penalizare, in cal
cul măi intrînd doar cele 4 p 
ale lui FI. Stoica. De partea 
cealaltă. Bulgaria acumulează 
8 p, ocupînd astfel poziția se
cundă.

Clasament: 1. ROMANIA 4p
— campioană balcanică, 2. Bul
garia 8 p — d.b., 3. Turcia 23 
p, A Iugoslavia 24 1/2 p.

Mari emoții și în concursul 
senioriilor. Favorite, formațiile 
României și Bulgariei. Pentru 
a m®rca tensiunea care-a domi
nat concursul să notăm doar 
evoluția fiecărui concurent în 
probe, în ordinea în care ei au 
intrat pe parcurs, în calcul luîn- 
du-se evident numai primele 
trei rezultate — manșa I: Ale
xandru Bozan cu Călin Op — 
N. Dimitrov cu Vals 13 1/4 n, 
Ion Popa cu Ficus Op — B. 
Pavlov cu Gimnastic 1 p, Du
mitru Velea cu Fudul 9 p — 
II. Kaciov cu Ovod 1/2 p. Da
nia Popescu cu Sonor 4 1/2 p
— J. Borisov cu Gaer 12 p. deci 
România 4 1/2 p — Bulgaria 13 
1/2 p; manșa a doua: Al. Bozan 
4 p — N. Dimitrov 4 p; I. Po
pa 0 p — B. Pavlov 0 p. D. 
Velea 8 p — H. Kaciov 0 p; 
Dania Popescu 12 p — J. Bo
risov 4 p; deci România 12 p
— Bulgaria 4 p, numai că to
talul este favorabil călăreților 
noștri la un singur nunct dife
rență! Clasament: 1. ROMA
NIA 16 1/2 p, — campioană 
balcanică, 2. Bulgaria 17 1/2 p, 
3. Turcia 49 3/4 p, 4. Iugoslavia 
75 1/2 p.

Deoarece da dresaj nu s-a 
prezentat numărul regulamentar 
de echipe, întrecerile s-au des
fășurat în afara campionatului.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Duminică, pe pista de la Imola, bolidul „Brabham" condus de 
Nelson Piquet — in fotografie — a trecut victorios linia de so
sire in Marele Premiu al Italiei. Prin acest rezultat, pilotul bra
zilian promovează pe primul loc in clasamentul campionatului 
mondial al automobiliștilor de formula 1, cu 54 puncte, fiind ur
mat la un singur punct de fostul lider, australianul Alan Jones 
(pe „Williams"). Telefoto : A.P.-AGERPRES

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE ’83 PROGRAMATE EA EDMONTON
ROMA, 16 (Agerprcs). — în 

cadrul unei ședințe care a a- 
vut loc la Roma, Federația in- 

dispută cu faze confuze, în care 
Paul Căpriceanu a primit de
cizia în fata musceleanului Mir
cea Fulger, a urmat o partidă 
plăcută, atractivă, sportivii Ion 
Corneanu (Farul) și Vasiie Nuțu 
(Steaua) manifestînd mai multă 
preocupare pentru boxul tehnic. 
Mai insistent în ultimul rund, 
Corneanu a primit verdictul de 
învingător. în absența lui V. 
Girgavu și M. Sîrba, băcăuanul 
Marinîcă Ouatu se anunță prin
cipal pretendent la titlul cate
goriei mijlocie mică. El a făcut 
aseară un prim pas spre cen
tură, învingîndu-1 prin abandon 
în primul rund pe Ștefan Gălă- 
țeanu (Steagul roșu Brașov).

între 19 și 28 septembrie va 
avea loc In Iugoslavia cea dâ 
a XVII-a ediție a Cmpionatu- 
lui european de baschet femi
nin. La întrecere vor fi pre
zente 14 reprezentative, dintre 
care echipele Uniunii Sovietice 
— campioană a continentului — 
și Iugoslaviei — ca țară orga
nizatoare — vor participa direct 
în turneul final ce va avea loc 
la Banja Luka. Celelalte 12 for
mații au fost împărțite în trei 
grupe: A — la Maglaj: Anglia. 
Polonia, Italia și Ungaria; B —

PRIMELE ÎNTÎLNIRI 
ÎN TURNEELE C. E. 
DE TENIS [amatori]

BELGRAD, 16 (Agerpres). — 
La Belgrad au început campio
natele europene de tenis pen
tru amatorii în primul tur al 
probei de simplu masculin, 
Szepai (Ungaria) l-a învins cu 
7—5, 6—4 pe Andrei Dîrzu 
(România). Alte rezultate mal 
importante : Lazăr (Ungaria) 
— Ilin (Iugoslavia) 6—3, 7—5; 
Leoniuk (U.R.S.S.) — Zapatere 
(Spania) 6—2, 6—2; Navratil
(Cehoslovacia) — Szoeke (Un
garia) 7—5, 7—6.

In competiția feminină au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate : Zaițeva (U.R.S.S.) — 
Faguyas (Ungaria) 4—6, 7—6,
6—0 ; Renz (R.F.G.) — Skala 
(Iugoslavia) 4—6, 6—0, 6—0;
Probina (U.R.S.S.) — Nemeth
(Ungaria) 6—0, 6—4. în compe
tiția feminină de tineret Roși 
(Italia) a cîștigat cu 6—2. 6—2 
jocul cu Camelia Chiriac 
(România).

ternațională a sportului uni
versitar (FISU) a stabilit ca 
în anul 1983 Jocurile Mondiale 
Universitare de vară să aibă 
loc în orașul canadian Edmon
ton. întrecerile se vor desfă
șura între 27 iunie și 6 iulie, 
în program figurează urmă
toarele discipline : atletism,
natație, polo pe apă, volei, bas
chet, gimnastică, scrimă, tenis 
și ciclism.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a In Împrejurimile 

orașului Priaga s-au desfășurat 
întrecerile competiției de cros 
pentru trofeul ziarului „Rude 
Pr>avo“. La masculin, victoria a 
revenit atletului cehoslovac Ivan 
Uvizl, care a parcurs traseul de 
11,400 km tn 33:28,80. Campionul 
finlandez Lasse Viren s-a clasat 
pe locul ZI 1 Proba feminină, 
disputată pe 2850 m. s-a încheiat 
eu victoria sportivei sovietice E- 
lena Sipatovova cu timpul de 8:38. 
• Atleta franceză Chantal Lan- 
glace, în vîrsită de 25 de ani, a 
stabilit la Amiens cea mai bună 
performanță mondială pe dis
tanța de 100 km. Ea a realizat 
timpul de 7h27:22.

BASCHET a Turneul feminin 
de la Nyon (Elveția) a fost cîș- 
ttgat de echipa franceză A. S. 
Montfeirrand. In finală, baschet
balistele franceze au întrecut ou 
62—43 (29—16) echipa Sparta
Praga.

BOX • La Barguisimeto (Ve
nezuela), campionul mondial pro
fesionist la categoria super-mus- 
că Rafael Orono (Venezuela) 
șl-a apărat cu succes centura. El 
l-a învins prin k.o. în repriza a 

la Bosanski Brod : Olanda, 
Franța, Finlanda și România; 
C — la Prijedor : Belgia, Ceho
slovacia. Bulgaria si Spania. 
Primele două clasate din fieca
re grupă vor participa la tur
neul oare va desemna campi
oana continentului, precum și 
ierarhia primelor 8 reprezenta
tive din Europa.

Lotul echipei noastre pleacă 
bzi spne locul întrecerilor. Fac 
deplasare : Mariana Bădinici. 
Rodica Armion, Magdalena Fall. 
Elena Filip, Camelia Solovăstru, 
Magdalena Szekely, Gheorghita 
Bolovan, Maria Grigoraș. Luci» 
Grecu, Carmen Tocală, ludith 
Gross și Suzana Keresztesy. 
Antrenori Traian Constantines- 
cu și Gabriel Năstase, medic 
Marilena Iota.

Iată programul jocurilor din 
grupa B: 19 septembrie: Olan
da — Franța și Finlanda — 
România; 20 septembrie: Olan
da — România și Franța — 
Finlanda; 21 septembrie: Olan
da — Finlanda și România -— 
Franța.

„CUPA DAVIS 1 ’81
LONDRA, 16 (Agerpres). — Ieri 

s-a efectuat la Londra tragerea 
la sorți pentru ediția 1981 a com
petiției de tenis „Cupa Davis'*, 
care se va disputa după o nouă 
formulă cu 16 formații partici
pante. Echipa României va in-tilnâ 
în primul tur selecționata Brazi
liei. Iată și celelalte meciuri: 
Mexic — S.U.A.; Elveția — Ceho
slovacia; Franța — Australia: Ja
ponia — Suedia; Noua Zeelandă 
— Coreea de Sud; Italia — An
glia, Argentina — R.F, Germa
nia.

Primul tur se va desfășura în
tre 2—8 martie, turul doi între 
5—11 Iulie, semifinalele între 28 
septembrie și 4 octombrie, iar fi
nala la o dată ce va fi stabilită 
de comun acord între echipele 
calificate pentru cucerirea sala- 
tierel de argint.

ECHIPA ROMÂNIEI DEDUIEUA 
IN IIGA EUROPEANĂ
DE TENIS DE MASĂ
Jucătorii noștri de tenii da 

masă participă în aceste zile la 
două competiții internaționale. 
Echipa României, alcătuită din 
Eva Ferenczi, Simion Crișan șl 
Eugen Florescu, antrenor —
Farkas Paneth, debutează în
grupa a II-a a Ligii europene, 
întîlnind la Murcia, în ziua de, 
18 septembrie, reprezentativa' 
Spaniei.

în aceste zile, alți patru 
sportivi, Lorena Mihai, Beatrice 
Pop. Stefan Moraru si Sorin 
Caurî, antrenor — Emil Băcioiu, 
participă la Turneul internațio
nal de la Primorsko (Bulgaria).

„TOUR Of I’AVENIR*'
PARIS, 16 (Agerpres). — 

Competiția ciclistă internațio
nală pentru amatori „Tour d» 
l’Avenir" a continuat la Di- 
vonne les Brains cu desfășu
rarea etapei a 6-a, care a cu
prins o probă contracronome- 
tru pe distanța de 23,500 km. 
Cel mai bun rezultat a fost 
obținut de francezul Cler» 
Regis, cu 32:39,94. El a fost 
urmat In clasament de Iuri 
Barinov (U.R.SS.) — 32:40.0. 
în clasamentul general se 
menține lider columbianul Al
fonso Florez, urmat la 15 see, 
de Barinov (U.R.S.S.)

3-a pe compatriotul său Jovltxj 
Rengifo.

HOCHEI a La Bratislava s-a 
disputat a treia intîlnire dintre 
echipele Cehoslovaciei și U.R.S.S, 
HOcheiștii sovietici au obținut 
victoria cu 4—2 (0—1, 3—1, 1—0). 
• Reprezentativele Suediei șl 
Finlandei s-au întilnit din nou 
în localitatea Oerskoeldesik. Gaz
dele au terminat învingătoare cu 
2—1 (2—0, 0—1, 0—0).

ȘAH e După 4 runde, în tur
neul feminin de la Smederevska 
Palanka (Iugoslavia) pe primul 
loc se află Prokopovld (Iugosla
via), cu 2 p, urmată de Lazare- 
vid (Iugoslavia) și Polihroniade 
(România) — cîte l’/i p (2). In 
runda a 4-a, Elisabeth Polihno- 
niade a cîștigat la Miiivojevid, 
Lazarevid a întrerupt cu Dra- 
gasevicl, iar Cejicl a remizat cu 
Maksimovid. A doua șahistă ro
mâncă participantă la acest tur
neu, Lia Bogdan, a întrerurot cu 
Erenska.

TENIS a La Bayonne s-au 
disputat campionatele Franței. 
Titlul masculin a fost cucerit de 
jucătorul Yannick Noah, care în 
finală l-a învins ou 4—6. 6—2,
6—2, 6—3 pe Thierry Tulasnc

ledocțlo fl odmlnutroțio t cod JOI» 8ucureftl. «tr. V Como 10. ol. M.Î.R. I, tal. centrale ti 50 59 «»cțto coretp. II 51 09 | Interurban 437 s lela» 10 350 romip. Tiparul I. P. ..imormația*
Pentru «trâlnâtate • abonamente prin ILEXIM - departamentul eiporl import presă. P.O. Boi 134-137. 'elei 11 224. Bucureftl, «tr. 13 Decembrie ar. 3. K. V ’0343


