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Aseară în C. C. E. la handbal masculin

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXV! - Nr. 9598 | 4 PAGINI - 30 BANI Miercuri 8 octombrie 1980

MIȘCAREA SPORTIVĂ ESTE ÎNZESTRATĂ CU 0 BAZĂ
1

MATERIALĂ IN CONTINUĂ DEZVOLTARE. 
CUM 0 FOLOSIM? CUM 0 ÎNTREȚINEM?

FAZE DE MARE SPECTACOL, 
ÎNDELUNG APLAUDATE, ÎN MECIUE 

STEAUA - MACCABIPETACH TIKVA 
Bucureștcnii victorioși cu 34-17

In anii socialismului, mai ales in ultimul 
deceniu și jumătate, pe măsura dezvoltării 
generale a economiei naționale, mișcarea 

sportivă a fost dotată cu o zestre importantă 
de construcții sportive modeme, de tot felul 1 
stadioane și terenuri de sport, săli polivalente, 
bazine de înot, patinoare artificiale etc., menite 
să servească deopotrivă tot mei bogatei activi
tăți de masă, ca și celei de performanță. Potrivit 
politicii generale a partidului nostru, s-a urmărit 
o repartiție rațională a acestor obiective pe în
treg teritoriul țării și, de la un cincinal la altul, 
crește numărul localităților dotate cu asemenea 
construcții.

O bună parte a zestrei sportului este bine în

„MICA BIJUTERIE14 A DEVENIT O...

treținută și folosită, urmărindu-se exploatarea ei 
rațională, intensivă. Dar faptele confirmă că mai 
există mult Ioc de mai bine și în această pri
vință, că este incâ mare numărul obiectivelor 
'sportive insuficient folosite, in mai toate cazurile 
factori locali de răspundere în sport, conducerile 
unor cluburi șl asociații tinguindu-se că nu pot 
face față cererii, că mai au nevoie de noi con
strucții

lată de ce ziarul nostru își propune să anali
zeze cu temeinicie MODUL cum este FOLOSITA 
și ÎNTREȚINUTA zestrea materială a mișcării 
noastre sportive, premisă obiectivă importantă, 
decisivă chiar, In creșterea și dezvoltarea con
tinuă a activității de educație fizică și spori

„CONFORM

lnăl(at peste zidul apărării adverse, Marian Dumitru șuteazd 
fulgerător și înscrie încă un gol în poarta lui Maccabi.

Foto : V. BAGEAC

PATĂ NEAGRĂ! PLANIFICĂRII!“
Motru — noul oraș al mine

rilor din nord-vestul Olteniei 
— are, firesc, și baze sportive. 
Un stadion central, bine Între
ținut și gospodărit, aparținind 
asociației sportive Minerul Mo
tru (dotat cu tot ceea ce este 
necesar pentru a satisface ne
voia de mișcare și sport a ti

nerilor și adulților) și alte te
renuri mai mici. La unul din
tre acestea ne vom referi In 
cele ce urmează, și anume la 
Baza sportivă a Școlii genera-

Modesto FERRARINI

(Continuare In pag. 1-3)

Al doilea meci al rugbyșlilor In turneul Irlandez

Ceea ce ne reține atenția din 
prima clipă in modernul poli
gon olimpic de tir din Foc
șani este faptul că tinerii care 
își așteaptă rindul — într-o or
dine perfectă — pentru a Intra 
in rlndurile de tragere, poartă 
uniformă albastră. Sînt tineri 
din formațiunile de pregătire 
pentru apărarea patriei. „Con-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Aseară, la Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală, s-a 
desfășurat prima manșă a du
blei întîlniri dintre formațiile 
Steaua și Maccabi Petach Tik- 
va (Israel), din cadrul turului 
I al Cupei campionilor euro
peni la handbal masculin. Cam
pionii României au repurtat — 
așa cum era de prevăzut — 
o victorie netă : Steaua —
Maccabi 34—17 (19—6). Cei
1 000 de spectatori prezenți în 
tribune au asistat la un reu
șit spectacol creat, în prin
cipal, firește, de elevii antre
norilor Cornel Oțelea și Otto 
Telman. Pentru îneîntarea 
spectatorilor, ei și-au pus în 
valoare aproape întregul arse
nal tehnico-tactic, reușind faze 
de mare spectacol, îndelung 
aplaudate.

Oaspeții, fără experiența ma
rilor Întreceri și lipsiți de vir
tuți tehnice, au luptat fără 
menajamente pentru a da o re
plică cît mai viguroasă presti
giosului partener. Așa se face 
că pînă la urmă au Înscris un

mare număr de goluri, reali- 
zind o repriză secundă mai e- 
chilibrată — 11—15 — decît s-ar 
fi așteptat. Alberman s-a do
vedit nu numai abil, ci și efi
cient, înscriind 9 goluri. A im
presionat, de asemenea, buna 
pregătire fizică a oaspeților, 
capabili să susțină o întîlnire 
atît de dificilă în același ritm, 
din min. 1 pînă în min. 60.

Au marcat : Stingă 8, Kicsid 
5, Drăgăniță 5, Croitoru 5, Du
mitru 3, Voina 3, Stiickl 3, 
Tudosie 1 și Gabriel 1 — pen
tru Steaua, Alberman 9, Koth 
2, Zuitlin 2, Chibon 2, Parik- 
man 1 și Zilberberg 1 — pen
tru Maccabi Petach Tikva (Is
rael).

Au arbitrat foarte bine Max 
Wehner și Hans Ramp (R. D. 
Germană).

Manșa a doua a acestei în- 
tilniri din cadrul Cupei cam
pionilor europeni se va disputa 
joi, la ora 17,30, tot în Palatul 
sporturilor și culturii din Ca
pitală.

Hristache NAUM

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE
LA DUBLIN SELECȚIONATA LEINSTER

telefon), 
rugbyștl-

DUBLIN, 7 (prin
Debutul excelent al _ . . 
lor tricolori în Irlanda (32—9 
cu selecționata regiunii Muns
ter)), a avut darul să le ridice 
substanțial cota nu numai în 
Irlanda, ci în 
Britanie.
ru 
ției 
l-am 
ne-a furnizat cîteva amănunte 
suplimentare și ecouri din pre
sa britanică, deosebit de favo
rabile echipei noastre. Astfel, 
„SUNDAY PRESS" remarca, 
printre altele, „Românii au ex
celat în jocul deschis. El au 
luat un start bun în turneu, 
iar viitorii adversari vor avea 
mult de lucru pentru a stopa 
această minunată și plină de 
imaginație echipă.". „SUNDAY 
TELEGRAPH" la rîndul său

întreaga Mare
Ing. Viorel Mora- 

conducătorul delega- 
noastre — pe care 
contactat la telefon.

sublinia, prin trimisul său in 
Eire (John Reason) chiar în ti
tlu: „Rugbyul românesc a por
nit pe drumul cel mare", iar 
mai jos „Românii au început 
meciul cu un joc impresionant, 
sub controlul
Sean Diffley, un alt ziarist de 
prestigiu, scria
INDEPENDENT": „Mari ro
mâni, cu treisferturi bine puse 
la punct și rapide. Munster n-a 
mai pierdut la un asemenea 
scor din 1905 cînd „all blacks* 
au învins-o cu 35—4)!... Gene
roase și spontane ovații au fost 
adresate românilor cînd ei au 
înscris a cincea încercare... 
Toate încercările an fost mar
cate cu fler și inteligență".

Astăzi după-amiază, începînd 
de la ora 16,30 (17,30 ora Bucu-

înaintașilor".

in „SUNDAY 
„Mari

(Continuare în pag. a 4-a)

Etapa a X-a a Diviziei „A“ la fotbal

CR A10 VENII ATACA POZIȚIA
© La Craiova, pe terenul campionilor, băimărenîi în

cearcă să regăsească ritmul frumosului meci din 
primăvară © Pe Ghencea, Marcel Răducanu promite 
să repete slalomurile din zona lui Speriatu © La lași, 
Politehnica față-n față cu... Giuchici ® La Bacău, fa
vorit Angelo Niculescu, dar Marica știe să temporizeze 
© La Slatina, A.S.A. contează pe ciudata... ospitalitate 
locală © La Galați, după infrîngerile cu „europenele* 
Argeș și Craiova, intră în scenă și „Poli* • La Rm. 
Vîlcea, Dinamo, într-un nou meci televizat • La Brașov, 
un meci greu pentru Proca, deoarece Argeșul a pierdut 

un punct @ Pe 
Mircea Lucescu 
chipei care l-a 
la „națională".

Autobuzul, 
în fața e- 
propulsat
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LIDERULUI
CLASAMENTUL

1. Corvinul 9 6 0 3 22-12 12
2. Dinamo ~ 8 6 0 2 14- 5 12
3. Univ. Craiova 7601 11-4 12
4. F.C. Argeș 8 5 1 2 18- 7 11
5. F.C.M. Brașov 9 5 1 3 10- 8 11
6. A.S.A. Tfl. M. 9 4 2 3 17-16 10
7. Chimia 9 4 2 3 14-17 10
8. Sportul stud. 9 4 14 13-12 9
9. Jiul 9 4 0 5 15-12 8

10. ,,Poli* Tîm. 7 3 1 3 5-5 7
11. ,,U“ CluJ-N. 9 3 1 5 8-11 7
12. F.C. Baia Mare 9 3 15 11-15 7
13. Progresul 9315 14-20 7

14.-15. Poli lași 7304 11-10 6
Steaua 7 3 0 4 0-8 6

16. F.C. Olt 8 2 2 4 4-12 6
17. S.C. Bacâu 8215 10-20 5
18. F.C.M. Galați 9 2 0 7 9-12 4

ELEVI BUUJREȘTENI, ATLETISMUL VĂ AȘTEAPTĂ I
• „Cupa de toamnă* — 
sub egida „DACIADEI" 
— o competiție pentru 
mii și mii de elevi • „Și 
tu poți deveni campion 
la atletism ! Trebuie să 
încerci..."

Ca și în alte domenii de ac
tivitate a sportului nostru, și 
în atletism Bucureștiul deține 
ponderea principală. Aici, în 
Capitală, funcționează cele mai 
multe unități sportive, cele mai 
multe dar și cele mai mari, 
aici își desfășoară munca foar
te mulți dintre tehnicienii a- 
tletismului, antrenori și profe
sori de educație fizică, aici 
există cele mai multe baze 
sportive specializate etc. Și to
tuși nivelul performanței bucu- 
reștene nu se ridică încă la 
ceea ce se așteaptă și se pre
tinde de la atletismul din Ca
pitală, aceasta în ciuda faptu
lui că cele mai multe dintre 
competițiile interne sînt domi
nate de bucureștenl. La Olim-

Sorin Matei, elev la Liceul de filologie-istorle nr. 2 din Bucu
rești, astăzi recordman național de seniori cu 2,27 m, și-a înce
put drumul spre înalta performanță la un concurs școlar...

Foto : Ion MIHĂICA 
dezvoltare a atletismului bucu- 
reștean au făcut necesar su
biectul unei ample discuții în 
cadrul comisiei municipale de 
atletism, la care au luat parte 
și președinții cluburilor din Ca-

Romeo VILARA

piadă, la Moscova, însă, din 
primul oraș sportiv al țării au 
fost doar 8 din cei 21 de atleți 
selecționați pentru J.O., Bucu- 
reștiul realizînd doar 0,75 p, 
ceea ce, oricum am lua-o, re
prezintă extrem de puțin.

Această situație și, în gene
ral, nivelul nemulțumitor da

PROGRAMUL ETAPEI Șl ARBITRII MECIURILOR
Craiova : UNIVERSITATEA - F.C. BAIA MARE

V. Topan — I. Mure șan (ambii din Cluj-Napoca) și M. Ivân- 
cescu (Brașov).
București : STEAUA - „U" CLUJ-NAPOCA
Fi. Cenca (Caracal) — O. Ștreng (Oradea) șl C. Vlase (Craie- 
va), Stadion Steaua.
lași : POLITEHNICA

C. Bărbulescu — A. Voinea
raru (Ploiești)
Bacău : SPORT CLUB

V. ciocîlteu
(Baia Mare)
Slatina : F.C. OLT - A.S.A. TG. MUREȘ

D. Ologeanu (Arad) — Gh. Dragomir și Șt. Dinu (ambii 
București)
Galați : F.C.M. - „POLI* TIMIȘOARA

M. Salomir — M. Adam (ambii din Cluj-Napoca) și Gh. 
tor (Sf. Gheorghe)
Rm. Vîlcea : CHIMIA

V. Tătar (Hunedoara) 
(Petroșani) O _Reprlza a
Brașov :

O. Anderco (Satu Mare) — V. lanul (Iași) șl A. Krasovschi 
(Zalău)
București : SPORTUL STUD. - CORVINUL HUNEDOARA

S. Drăgulici — I. Ciocan (ambii din Drobeta Tr. Severin) și 
Gh. Ispas (Constanța). Stadion Autobuzul.

Toate meciurile vor începe la orele 15. 
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ȘAHIȘTII ROMÂNI |N LUPTĂ PENTRU 

PRIMUL LOC LA BALCANIADĂ
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(Continuare în pag. 2-3)
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- JIUL PETROȘANI
(ambii din București) și M. Mo-

- PROGRESUL VULCAN
A. Ilie (ambii din Craiova) și C. Silaghi

F.C.M.

g

g

din

Nls- I
- DINAMO BUCUREȘTI

— M. Fediuc (Suceava) și A. Stoker 
II-a — televizată.

- F.C. ARGEȘ

ISTANBUL, 7 
în ultimul tur 
masculine din 
niadei de șah de la Istanbul, 
echipa României a întîlnlt for
mația Turciei, în fața căreia 
conduce cu scorul de 3Vt—*/z P 
(două partide întrerupte).

Alte rezultate: Iugoslavia —

(Agerpres). — 
al competiției 
cadrul Balca-

I
Bulgaria 2<7i—l*/i (2); Grecia — 
Albania 2—1 (3).

Șahiștii români au cîștigat 
cu 4—2 meciul din turul IV 
cu echipa Albaniei.

în funcție de rezultatele ce 
se vor înregistra în partidele 
întrerupte va fi stabilită confi
gurația finală a clasamentului.



CHEMAREA PĂDURII A FOST IREZISTIBILA 
PENTRU SUTE DE COPII Șl TINERI!

„Cupa de toamnă**, o tradițională competiție de orientare turistică
Prima duminică din octom

brie. Toamna și-a întins uria- 
șa-i mantie de aramă și peste 
pădurea Comanei Este o li
niște parcă, nefirească. Nu se 
mai aud trilurile păsărelelor, 
care au ump’ut pină mai ieri 
de însuflețire fiecare potecă, 
fiecare crîng. Doar ici, colo 
cite un iepure, apare și dis
pare precum a venit, ca o nă
lucă..

Și totuși, in această dumi
nică de octombrie, pădurea Co
manei n-a fost solitară, sute 
de copii și tineri au străbătut-o 
de la un capăt la celălalt. Au 
reînsuflețit-o. pentru cîteva 

participanții la concursul 
de orientare turistică organizat 
In cadrul .Daciadei" 
C.JE.F.S. Ilfov și dotat 
„Cupa de toamnă". Competiție 
de tradiție, ajunsă acum la a 
IlI-a ediție.

De la „Casa pădurarului", 
concurenții au luat startul tn- 
tr-un tempou de probă de de- 
mifond : cei mai mici, Îndeo
sebi elevii din clasele a IlI-a 
și a IV-a. Copiii înaintează cu 
multă siguranță, se 
pede că nu 
muiți — la 
eu busola șl 
păți adecvat, 
sau cu cisme 
taloni și hanorace, căciulițe și 
mănuși. Firesc. Vremea e rece 
(la ora startului, doar +1 grad 
Celsius), iar pe alocuri pămîn- 
tuL moale, afinat de ploi sau 
de bruma groasă căzută peste 
noapte. îndeamnă la mers pru-

ore.

de 
cu

vede lim- 
cei maisînt

prima cutoștință 
harta.
adică cu bocanci 
din cauciuc, pan-

Sînt echi-

dent. Nimeni, insă, nu se gîn- 
dește să renunțe, cutezanța este 
prima condiție a reușitei și 
nota specifică, totodată, a mi
cilor concurenți. Aplauze pen
tru Nicoleta Peațu și Alexan
dra Chirilă, reprezentantele 
Școlii generale nr. 6 din Giur
giu, care au obținut timpul cel 
mai bun. Primul echipaj din
tre cele 10 cite s-au prezentat 
la concurs ! în masivul _ grup 
al elevilor de la această școa
lă (aproape 100), animația a- 
vea să crească aproape cu fie
care probă, motivată de succe
sele care nu mai conteneau : 
băieții din clasele a IlI-a și a 
IV-a (A. Pujică — S. Petrică) 
au repetat performanța colege
lor. Reușite depline apoi și în 
probele rezervate elevilor din 
clasele V—VI (G. Pitulice) și 
VII—VIII (P. Ochenatu) Patru 
tocuri I într-un singur con
curs, nu-i de colo 1 Proî. Can
did Antonescu și colegul prof. 
Virgil Căenaru îi îmbrățișează 
pe cîștigători. Alte prețioase 
trofee vor poposi în vitrina 
sportivă a școlii. De la prima 
competiție de orientare turisti
că organizată anul acesta („Cu
pa Mărțișorului", tot in pădu
rea Comanei), numărul cupe
lor și diplomelor a trecut de 
10...

O colecție bogată de diplome 
decernate primilor clasați au 
obținut și reprezentanții Școlii 
generale din comuna Mihai 
Bravu, prin Gherghina Badea 
(VII—VIII), Petruța Marin și 
Ion Jipa (IX—X), sportivi pre

gătiți de profesorii Ion Dincă 
și Constantin Cristea. în cele
lalte probe, pe primul loc s-au 
situat Georgeta Ștefan (V-VI), 
de la Școala generală din com. 
Grădiștea, V. Moise (Liceul sil
vic Brănești) și 
(Textila Giurgiu) 
20 de ani, prof.
(Șc. gen. Roșiori . .
la categ. 21-30 de ani și M. 
Matei (Textila 
peste 35 de ani.

Organizatorii 
primii clasați 
cupe. „Un concurs reușit", 
preciază tovarășii din comisia 
județeană de turism-alpinism, 
in frunte cu Ion Iliescu, pre
ședinte și Maria Popescu, se
cretară — umbrit însă, am a- 
dăuga noi, de unele absențe 
nemotivate, cele ale reprezen
tanților școlilor generale 1 și 2 
Brănești, Berceni, Buda, Cor- 
netu, 4 Buftea, 1, 2 și 7 Giur
giu, Liceului textil din Giur
giu și asociației sportive Uni
rea Giurgiu. Adică nuclee cu 
muiți iubitori ai naturii, ai în
trecerilor Ia această ramură 
sport, care tinde să capete 
tn județul Ilfov dimensiuni 
felul celor aie sibienilor.

Toamna, cu paleta-i infinită 
de culori, poate constitui o ire
zistibilă invitație !

Tiberiu ST AM A

M. Istrate 
la categ. 17- 

M. Zissuiescu
— Movilița)

Giurgiu) la cat

au răsplătit pe 
cu diplome și 

a-

„CUPA TINARUL RAPIDIST“ LA BOX

Adnotări la finala campionatului de

SCHEMELE TACTICE INEDITE DAU
DE FRUMUSEȚE STRĂVECHIULUI NO.
• Dinamoviștii la al 8-lea titlu • Jucătorii din comuna Olteni —rci

Specialiștii prezențl la finala 
campionatului național de oină, 
desfășurată pe stadionul Rulmen
tul din Alexandria, au fost de 
părere, In unanimitate, că actua
lele Întreceri s-au ridicat la un

nivel tehnic și spectacular su
perior edițiilor trecute. Cele 10 
protagoniste au prestat un joc Îm
bunătățit, cu scheme tactice inedi
te, de natură să dinamizeze șl 3ă

Sîm&âUi, clupâ-amiazâ, pe rln- 
Sxl instalat în incinta stadionului 

tulești, a avut loc • Interesantă 
reuniune de box, dotată cu „Cu
pa Tînărul rapidist". Deși pe 
programul galei nu au figurat 
nume prea cunoscute, disputele au 
plăcut prin ardoarea cu care 
și-au apărat șansele tinerii pugl- 
Hști. La sfîrșitul celor 11 meciuri, 
trofeul a revenit boxerilor de la 
Rapid, pregătiți de doi tineri an
trenori, maeștrii sportului Ga
briel Pometcu și Cornel Hoduț. 
REZULTATE TEHNICE : juniori. 
Oh. Pavel (Metalul) b.p. C. Flo- 
rea 'Rapid). A. Creta (Rapid) b.p.

D. Marin (Semănătoarea), M. Va- 
sile 
tase 
b.p. 
pan 
șini 
b-P.A. Ristea (Rapid) b.p. Gh. Stoian 
(Semănătoarea), D. Florian (Ra
pid) b.p. V. Neacșu (Rapid) ; se
niori : V. Moraru (Rapid) b.p. 
AL Constantin (Mașini Unelte), 
A. Lăcătuș (Mecanică Fină) b.p. 
V. Enescu (Semănătoarea), V. 
Antohl (Mașini Unelte) b.p. L. 
Stamate (Mecanică Fină). (Daniel 
DIAC ON ES CU — coresp).

(Mecanică Fină) b.p. P. Năs- 
(Vulcan), C. Letea (Rapid) 

V. Cotaibă (Metalul), Șt. VuJ- 
(Rapld) b.p. L Vltan (Ma- 
Unelte), Gh. Ionaș (URBIS) 
Gh. Mirea (Mașini Unelte),

C.

„CONFORM PLANIFICĂRII!“
(Urmare din pag- l)

forai planificării, este era lor 
de antrenament — ne explică 
prof. Viorel Răcoreann de la
Clubul sportiv școlar. Un răs
puns asemănător primim pe
terenul de fotbal „Miicovul" 
(frumos întreținut), unde se În
trec două formații de la A.S. 
Unirea I.D.S.M.S.A., ca și la 
sala destinată special pregătiri
lor la box. „Conform planifică
rii”. Stăm de vorbă pe această 
temă cu prof. Ioan Miron, se
cretarul C.J.E.F.S. Vrancea. 
„Focșanii, ea atîtea alte locali
tăți <fin 
dispune 
de baze 
August", 
sălile de 
de atletism (a doua din țară), 
raia polivalentă cu 1200 locuri 
— ea să numesc doar cîteva — 
stau la dispoziția iubitorilor de 
sport. Vi s-a spus, pe unde ați 
fost, că activitatea se desfă
șoară conform planificării. A- 
eeasta pentru că ne preocupă 
folosirea zestrei sportive cu efi-

tară — ne spune — 
de o adevărată salbă 
sportive; Stadionul „23 
Complexul „Miicovul” 
lupte, gimnastică, box,

eiență maximă, lucru realiza
bil doar printr-o riguroasă pla
nificare".

Aflăm că in prezent «int in 
plină desfășurare Întrecerile 
pe asociații in cadrul „Dacia- 
dei”. Cu acest prilej, Consiliul 
județean pentru educație fizică 
și sport a avut o inițiativă no
tabilă: multe terenuri au fost 
date spre gospodărire chiar a- 
sociațiilor care au nevoie de 
ele. „Unele asociații lucrează 
in prezent la reamenajarea ba
zelor afectate lor — ne spune 
tovarășul Miron. I.U.C. Focșani 
amenajează terenul de rugby, 
„Filatura" tși reamenajează și 
ea terenurile el, I.S.G.C.L. ,,E- 
nergia” amenajează pentru ea 
un teren de handbal".

Așa se explică activitatea 
sportivă de masă tot mai bo
gată care se desfășoară In șco
lile din Focșani, in asociații 
sportive ca „Filatura", „Voin
ța", „Confecția", „Unirea", așa 
se explică și afirmarea unor 
echipe in sportul de perfor
manță: prin folosirea judicioa
să a bogatei zestre de săli și 
terenuri.

„MICA BIJUTERIE** A DEVENIT O...
PATĂ NEAGRĂ!

(Urmare din pag. D fără bare fi frînghii, pista

Dinamoviștii bucureșteni la citeva minute după ce au îmbrăcat tri
courile de campioni (de la stingă, la dreapta) : sus — antrenorul 
Gh. Vlase, M. Andrușcă, I. Minac, I. Anghel, Al. Bobeică, I. Fun- 
dățeanu, I. Ene, Tr. Perșinaru ; jos — Gh. Chițu, N. Păsărică (că
pitanul echipei), Gh. Dascălu, F. Buta și F. Dincă

Fot® : Alexandru DUMITRESCU
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INCONSTANȚA HOCHEIȘTILOR FRUNTAȘI 
Șl ECHIPA REPREZENTATIVĂ...

le nr. 2. „O mică bijuterie" — 
așa a fost numită prin 1975, 
cind a fost dată in funcțiune 
— avind terenuri de handbal, 
volei, baschet, tenis de dmp, 
toate bituminizate, ba chiar și 
o pistă de atletism care fusese 
acoperită cu cauciuc. Au rea
lizat-o atunci cu multă bună
voință și entuziasm, muncitorii 
aparținînd întreprinderii minie
re Motru și tinerii din locali
tate, în numeroase ore de 
muncă patriotică.

Doi mineri tineri, iubitori al 
sportului, au ținut neapărat să 
ne arate „ce s-a ales" din da-* 
rul lor. Am văzut și noi aceas
tă bază: buruieni pretutindeni, 
marcaje care abia se mai în
trezăresc, panouri de baschet 
ponosite (unul nici nu mai are 
plasă), o groapă de sărituri eu 
nisip... Întărit ca piatra și cu 
buruieni, portic de gimnastică

___ de 
alergare cu cauciucul acoperi

ri rupt pe 
cu bucăți

tor denivelat, stricat 
alocuri, ba chiar 
lipsă.

O bază atit de 
cindva arată tirit, I__________
in contrast eu tinerețea orașu
lui. Ceea ee intrigă mal mult 
este faptul că la Școala gene
rală amintită lucrează 5—6 pro
fesori de educație fizică, deloc

se pare — de 
a anei baze
să aibă multi

frumoasă 
imbătrlnită,

impresionați 
degradarea lentă 
ram și-ar fi dorit 
alfi profesori.

Poate că acum, 
unui nou an de ____._____ ,
conducerea școlii șl organele de 
resort din Motru vor face ca... 
„pata neagră” să devină „mi
ca bijuterie” care a fost ctadva.

Cerem INTERVENȚIA GRAB
NICA a Consiliului județean 
Gorj pentru educație fizici șl 
■port

la începutul 
învățăm lnt.

Una caldă — una rece ! Iată 
cam ce ne-a oferit acest furtunos 
Început al sezonului hochelstlc, in 
care după promițătorul debut gă- 
lățean au urmat jocuri șterse, 
fără „sarea și piperul” obișnuite 
in partidele acestui sport, fără 
(ceea ce este mai grav) conți
nutul tehnico-tactic așteptat de la 
formațiile mai bune. Aceasta cu 
atit mal mult cu cit anul acesta 
ta lunile de pregătire — spre 
deosebire de anii trecuțl — a 
existat o foarte lungă perioadă 
de antrenament la cluburi, ceea 
ce ne-a -făcut să așteptăm de la 
echipele noastre fruntașe o evo
luție mal coerentă, mai închegată 
tactic, mal „curată” pe plan teh
nic, fără abundența de greșeli 
tehnice, din unele confruntări de 
vlrf.

ta turneul de debut al cam
pionatului primei divizii, la Ga
lați, lucrurile — cum spuneam — 
au fost promițătoare pe toate 
planurile. Iată, insă, că nu după 
mult timp in loc ca drumul să 
fie ascendent, sau măcar stabil, 
el a descrescut subit și, am zice, 
chiar alarmant dacă avem ta ve
dere dificultatea confruntărilor 
internaționale care stau ta fața 
jucătorilor noștri fruntași (Steaua 
chiar peste citeva xile In C.C.E.). 
Pentru că ce altceva se poate 
spune, referlndu-ne la comporta
rea celor mal buni jucători, des
pre „salturile” valorice, ta sus șl 
...tn jos din meciurile Steaua — 
Dinamo. Dinamoviștil 
lot foarte ----- - ~
disciplinați 
*8 de ore 
mediocru, 
Steaua — . __ __
subțiat anul acesta — au _____
(gtfîmd...) de la foarte slab le 
mulțumitor. Cum se explică ast
fel de treceri rapide de la „.cald 
la ngce 7 Numai intr-un singur 
fel : se vede treaba că pregătirea 
de vară (extrem de importantă 
și In hochei) nu a fost prea bine 
făcută și suportul fizic șl tactic 
ee trebuia consolidat in lunile 
caniculei are unele „fisuri”, care 
atunci cind o echipă este mai 
serios... contrată, Ies imediat la 
Iveală. Probabil că cel doi antre
nori al formațiilor noastre frun
tașe (Zoltan Czaka — Steaua șl 
Eduard Pană — Dlnamo, ta ace
eași „formație” șl la echipa na
țională !) vor ști cum să reme
dieze Inconstanța in comportare 
la formațiile lor de club. Dar 
ce facem cu echipa reprezenta
tivă 7 Pentru că, in fond, acesta 
este principalul obiectiv și — cre
dem — preocuparea de bază a 
tuturor celor ce muncesc ta ho-

cu un 
restrlns, dar foarte 
tactic — au trecut In 
de la foarte bine la 
Iar hocheiștii de la 
șl el cu lotul mai...

,urcat”

cheiul de performanță. în această 
direcție lucrurile trebuie foarte 
serios pregătite ! (c.a.)

Iată clasamentul 
valorice a Diviziei 
L DINAMO
2. Steaua
3. S.C. M. 
<L Avîntul
5. Met. Sf.
6. Dunărea

Buc.
primei serii

_______

de public 
cAtre car 
guranță 
Nlcolae I 
ator și 
leibalat* 
mingile c 
mărginaș! 
funcție d 
rind la 1 
apărare i 
mijloc*4.

Revelaț 
constituit 
nouă O 
care au 
a doua 
laureațilc 
(Octaviar 
N ăst ase 
făcută ei 
el antrei 
că a cr 
vigoare ; 
blu de 
teni. în 
pe Univc 
Bucureșt 
lele fave 
ficila p< 
a formai 
putut va 
de cuno 
deoarece 
bază au 
oboseală

Printre 
Frai 

șl Zorii 
au conf 
cind un 
pe pe 
tactice") 
unul dii 
luntari 
Țlircanu 
vindu-le 
chiul n< 
foarte f 
formații

Nu pt 
semna 1 
tines cu, 
reștl), 1 
bulescu 
(Oradea 
vlște), < 
zile de 
obiectiv 
adevăra

dea un plus de atractivitate con
fruntărilor.

Fără doar șl poate, dinamoviș- 
tll bucureșteni (care au îmbrăcat 
pentru a opta oară tricourile de 
campioni), au format cel mai ar
monizat ansamblu. Cu o temei
nică pregătire fizică și un bogat 
bagaj de cunoștințe tehnice și 
tactice, olniștii de la Dina
mo (antrenor, maestrul sportului 
Gbeorghe Vlase) s-au Impus prin 
realizarea punctelor suplimentare 
la „bătaia , mingii” șl acțiunile 
întreprinse ia „prinderea mingii” 
in triunghiurile fruntașului (Mi
hai Andrușcă — declarat cel mai 
tehnic jucător al finalei) și fun
dașului (Traian Ferșlnaru), cind
va zone... moarte, unde acum 
prin pase derutante șl lovituri 
precise au fost țintiți un număr 
■porlt de adversari. Apoi, „prln- 
«ul la mijloc”, fază mult gustată

17 1 1 76-» 15
17 11 59-Z»
17 11 69-Z3 
1111 39-55 
1117 16-85 
9158 30-75

15 
14 

5 
3

_________ ___ 2
Următoarele etape au loc sîm- 

bătă 11 șl duminică 13 octombrie. 
Din cadrul acestor etape, dubla 
confruntare Steaua—S.C. Miercurea 
Cluc se va disputa luni 13 si 
marți 14 octombrie la București.

Cluc 
Gh. 
Gh. 
Galați

ELEVI BUCUREȘTENI, ATLETISMUL VĂ AȘTEAPTĂ!
(Urmare <fi« PO0- D

pltală, ca șl prlm-vlcepreședln- 
ții consiliilor pentru educație 
fizică șl sport ale celor 6 sec
toare. Din analizarea globală a 
situației existente a-a desprins, 
intre altele, inițierea unor ac
țiuni concrete care să Înceapă 
cu... analizarea, tn profunzime, 
a situației existente — la a- 
ceastă oră — In secțiile de 
atletism din cluburile și aso
ciațiile sportive șl in funcție 
de concluzii să se treacă la 
stabilirea unor măsuri, prac
tice, operative, viztnd reașeza
rea unităților atletice propriu- 
zlse.

în baza unei mal vechi hotă- 
rlrl a C.N.E.F.S. la marile u- 
nitățl Bportive (Steaua, Dina
mo, Clubul atletic universitar, 
Rapid, Metalul) trebuie să fi
ințeze grupe de seniori (numai 
de valoare internațională), gru
pe de tineret (numai cu atleți 
de perspectivă a valorii inter
naționale) și grupe de juniori 
(de perspectivă). Asemenea 
grupe vor fi formate in prin
cipalele cluburi și vor fi, fi
rește, încadrate cu tehnicienii 
cei mai buni, cu experiență a 
muncii legate de performanță, 
de la care se așteaptă o revi
gorare a actualei situații. De
altfel, pentru fiecare secție de 
atletism din Capitală, ta baza 
condițiilor de care dispune, Co
misia municipală de specialita-

te va stabili sarcini productive, 
practice, la modul cel 
concret, declarînd astfel 
război deschis... vorbelor I 
cadrul acelorași măsuri se În
scrie și reașezarea calendarului 
competlțlonal local, pentru ■ 
se asigura un număr corespun
zător de concursuri pentru toa
te categoriile de vtrstă ; toam
na și primăvara avind priori
tate concursurile deschise Înce
pătorilor, oferindu-se astfel an
trenorilor un foarte bun prilej 
de selecție I

în scopul depistării de tine
re talente din rindul elevilor 
bucureșteni, Comisia municipa
lă de atletism a decis ca, chiar 
În această perioadă de timp să 
organizeze o competiție — do
tată cu „Cupa de toamnă" — 
pe care s-o pună sub egida 
„Daciadei". Este vorba de o 
competiție, rezervată elevilor 
— nelegitimați — din clasele 
V—X, programată in 3 etape. 
Prima (pe școală) și a doua 
(pe sector) sînt în curs de des
fășurare, urmînd să se Încheie 
la 15 octombrie. Ultima etapă, 
a treia (finala pe municipiu), 
este programată la sfîrșitul

mal
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săptăm 
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Nou, avantajos ;
7 EXTRAGERI IN 3 FAZE, CU 1 
TOTAL DE 64 NUMERE !

DINAMO Șl RAPID LA EGALITATE 
ÎNAINTEA ULTIMULUI TUR LA POLO
Ultimul tur al actualei edlțl! 

a Diviziei „A” (seria I) se va 
desfășura la bazinul Dinamo din 
Capitală, sub formă de turneu, 
tncepind de astăzi șl pină dumi
nică. După Încheierea acestor În
treceri, primele patru clasate vor 
participa la turneul final tn două 
manșe — la Cluj-Napoca și Bucu
rești — după care vom cunoaște 
noua campioană a țârii la polo.

Cele două pretendente la titlu, 
Dinamo (dștlgâtoarea de anul 
trecut) șl Rapid au încheiat cel 
de al treilea tur la egalitate de 
puncte. Dar campionii au deo
camdată un golaveraj superior șl 
posibilitatea de a fructifica avan
tajul terenului propriu pentru 
desprinderea de eterna rivală. 
Iată clasamentul înaintea ultimu-

lui tur șl programul
L DINAMO 15 11 2
2. Rapid 15 10 4
2. Crișul 15 7 2
A. Voința 15 7 2
5. Progresul 15 2 2
3. C.N. ASE 15 2 0

turneului :
2 140- 16 24
1 96- 77 24
C 121-113 16
3 106-IDO 16

11 >3-121 6
13 67-138 4

Astâzi, de la era 13 : Dinam© — 
Progresul, Voința — C.N. ASE șl 
Rapid — Crișul ; joi, de la ora 
15 : Progresul — Rapid, Dinamo
— C.N. ASE și Crișul — Voința ; 
vineri, de la ora 15 : Progresul
— Crișul, Rapid — C.N. ASE șl 
Dinamo — Voința ; «îmbătĂ, de 
la ora 15 : C-N. ASE — Progre- 
buI, Dinamo — Crișul șl Rapid — 
Voința ; duminică, de la ora 10 ! 
Crișul — C.N. ASE, Progresul — 
Voința șl Rapid — Dinamo.

21 categorii de cîștiguri, printre ca

• AUTOTURISME „Dacia 1300' 
,Skoda 120 L“.

• 50 000 lei. 10 000 lei. 5000 lei

• EXCURSII 
R.P. Polonă.

Biletele de 25 
extragerile I Se 
de 25%.

in R.P. Bulgaria

lei participă Ia t< 
poate juca ți in <

CONSULTAȚI PROSPECTUL 
CESTEI TRAGERI DEOSEBIT 
AVANTAJOASE ȘI PROCURAȚI ' 
VREME BILETELE !

Agențiile Loto-Fronosport vă 
la dispoziție pină simbătă H oct 
brie 1980 inclusiv.
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TOPUL PENTRU ANGLIA

NOTENOTE NOTE

UNII SUPORTERIUITATCE-AU

A! ARGEȘULUI
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NOTE...

Interviul nostru

C. DINULESCU „IES DIN ARBITRAJ 
FRUNTEA

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

Publicăm situația la zi in „topul-4 campionatului. De data 
asta, adoptăm criteriul mediilor. (Motivul : absența din 
jocuri, in două etape, a majorității celor din lot — Craiova 
și Steaua, in principal — ceea ce ar oferi un tablou eronat 
ta acumularea de puncte). Deci :

7,83 — ȘTEFĂNESCU
7,50 — Moraru
7,28 BĂLĂCI

Ungureanu
’7,25 — Kallo
7,22 — Naghi; 7,20 — GEOLGAU; 7,14 — NEGRILA; 7,12 

— Bogdan; 7,11 — Lucescu șl 1. Gabriel; 7,00 — IORDA- 
CHE, CAMĂTARU, ȚĂLNAR, Radu II, Constantin, Moldo
van („U"), Petcu, Dumitriu IV; 6,88 — Cheran.

După acești 20 de jucători, urmează :
6,87 — M. Zamfir ; 6,85 — SPERIATU, IORDĂNESCU, ȚI- 

CLEANU; 6,71 — SAMEȘ, CRIȘAN; 6,66 — BELDEANU; 
8,55 — MUNTEANU II; 6,43 — M. SANDU, A. IONESCU; 
6,33 — Stoica; 6,30 — A. NICOLAE; 6,16 — M. RĂDU
CANU.

★
Să remarcăm faptul că prea puțini oameni de lot figu

rează pe primele 20 de locuri ale clasamentului. Să mai 
menționăm și faptul că un număr mai mare figurează cu 
medii sub șapte. Să tragem concluzia că „tricolorii" se me
najează in jocurile din campionat ? Prezența masivă a ju- ' 
eătorilor craioveni ta prima jumătate pare să infirme a- 

ceastă supoziție, in schimb, prezența la fel de masivă a 
jucătorilor hunedoreni — lideri de moment ai campionatu
lui — ne invită să reflectăm asupra faptului că JUCĂTORII 
DE LOT SÎNT CAPABILI DE EVOLUȚII SUPERIOARE.

Să sperăm că etapa de astăzi, ultima pină la meciul cu 
Anglia, va marca salturile așteptate ale tricolorilor.

sus-
Iată-1, deci, pe arbitrul Con

stantin Dlnulescu „lăsat la vatră44 
la cerere, deși mal avea ta 
un an de activitate ta arena 
balului.

— Clnd al 
tfirlre șl de

luat această 
ce T
neașteptate,

h»-

— Așa, pe ...
cursul din vară de la Piatra 
Neamț mi-am exprimat această 
dorință. Mulțl au fost mirați, 
însă știți că vine o vreme clnd 
trebuie să cedezi locul celor ti
neri, dornici și el de afirmare 
așa cum am fest șl noi. Simplu, 
nu-i așa ?

— Am auzit că la acest 
rămas bun ți-al dorit un 
meci Dinamo — Steaua...

— Pentru simplul motiv că 
ml-au plăcut Intîlnirlle dintre 
cele două mari și rivale cluburi 
sportive bucureștene. Niciodată 
n-am fugit de meciurile tari.

— Ce are trecut Constantin 
Dlnulescu în cartea sa de vi
zită ?

— 27 de meciuri internaționale, 
cele mai multe in brigadă, cu 
Nlcolae Balnea, 114 jocuri la cen
tru, la Divizia „A“, două finale 
de Cupa balcanică ; una peste 
alta, tn Întreaga mea carieră am 
oficiat la 530 de meciuri.

— Care a fost cea mal fru
moasă clipă din arbitraj 7

— Fără discuție, primirea ecu
sonului F.I.F.A., ta 1978 ; o dis
tincție eare mă onorează, a fost 
visul meu, dar venită din diverse 
motive abia după nouă ani de 
arbitraj.

— Cum se vede, al trecut 
ia... regrete.

— Dacă ar fi singurul... îmi 
pare nespus de rău că n-am a- 
vut șansa de a reprezenta și eu 
țara tatr-o competiție de mare 
anvergură, că n-am ctștlgat acei 
titlu de „cel mai bun arbitru al

NOTE NOTE

greși. Pe cel rău intenționați ti 
dezavuez și măsurile Împotriva 
lor ar trebuie să fie dintre cele 
mai severe. In ce mă privește, 
m-am străduit in permanență să 
Întrunesc calitățile enumerate mai 
Înainte, să greșesc cit mal puțin. 
Și, zic eu, am reușit să ies cu 
fruntea sus din această frumoasă 
activitate tn care am trăit nenu
mărate satisfacții, dar și mici ne
cazuri și amărăciuni inerente.

— Unii conducători de clu
buri și antrenori îl doreau ca 
arbitru — la meciurile din 
deplasare — pe Constantin 
Dinulescu. De ce ?

— Poate pentru că am 
gazdele șl oaspeții pe 
ctatar al judecății. Au 
cazuri clnd localnicii pierdeau și 
tn final mi se strecurau tn u- 
rechi — direct sau ne ocolite — 
reproșuri. Eu Înțelegeam că res
pectivii aveau mari necazuri la 
insuccese, dar nu Înțelegeam de 
ce mi se cerea mie să... joc 
tn locul echipei.

— Intransigența demonstra
tă are legătură, cu faptul că 
«1 fost clndva fotbalist?

— Cum să nu. Eu știu — am 
trăit astfel de amărăciuni — ce 
Înseamnă ca cineva să-ți ră
pească șansele cu o decizie ne
conformă cu realitatea, după ce 
ta prealabil tu șl 
ca la galeră.

— în cariera 
Dlnulescu a șl __ . .

— Au fost greșeli șl greșeli, 
dar una nu ml-o Iert, clnd ta 
semnalizarea tuslerului. am anu
lat un gol lui AR.A., la Craiova, 
la scorul de 9—0. In final au 
ctștlgat cralovenii cu 2—0...

— Să vorbim puțin ș! de 
racilele fotbalului. De unde 
crezi că vin unele din ele T 
De ce se joacă atît de slab, 
uneori ?

— Eu zic că avem tineri talcn- 
tațl, dar destui nu mai joacă 
din plăcere, din orgoliu, din res
pect pentru spectatorii lor, sînt 
superficiali și. mal ales, pun mal 
presus de orice problemele per
sonale ta loc să fie invers. De 
aici s-a complicat enorm și viața 
arbitrilor — nu vreau să apăr pe 
nimeni, căci șl noi avem lipsu
rile noastre. Insă nici nu pot ac
cepta că noi, cavalerii fluierului; 
stntem singurii răspunzător! de 
calitatea scăzută a fotbalului 
nostru, veșnicii acari Păun. Șl 
publicul, o parte din el firește, 
• recepționat „semnalul* șl, ta 
Ioc să fie nemulțumit că echipa 
sa a jucat slab, strigă tn cor Ia 
terminarea partide! ,,hoții—hoții*. 
Șl cit de mult ar ajuta fotba
lului o altfel de atitudine...

așezat 
același 
test șl

echina al tras

sa, arbitrul 
greșit, nu 7

oameni (pretinși suporteri) au 
uitat : 1) că nu se pot realiza 
etapă de etapă scorurile din par
tidele cu F.C. Baia Mare (5—0) și 
Corvinul (6—0) ; 2) că F.C. Argeș 
este acum • altă echipă, UNA 
NOUA, care are nevoie de timp 
pentru a-și roda noile ei „roti
țe*, pentru a învăța bine parti
tura pe care i-a scris-o condu
cerea tehnică. Asta ar trebui să 
înțeleagă, în primul rînd, TOTI 
slmpatizanțll „Argeșului*.

Laurențiu DUMITRESCU

Întrece
in

putut
____ „______ lui Celtic 

Cupa cupelor. N-a putut învinge 
• echipă care, se pare, după 
mulțl ani, și-a găsit portarul ce-1 
trebuia (Moise), care are un bun 
cuplu de fundași centrali (Șer- 
bănolu — Păltlnlșan) șl un cvar
tet de mijlocași alcătuit din doi 
jucători cu • mare experiență 
competlțlonală (Dumitru — Dem- 
brovschi), între care „ară” tere
nul doi tineri cu • excelentă ca
pacitate de efort (Manea — T. 
Nlcolae).

F.C. Argeș nu a putut învinge 
acest „11", deși a făcut mari 
eforturi după lunga șl obositoa
rea călătorie la Utrecht, de unde 
s-a Întors abia vineri noaptea. 
14-a putut, deși A VRUT, deși A 
DORIT mult victoria. In clteva 
situații echipa fiind lipsită și de 
sansă (două bare 1). Iată motive 
reale, argumente serioase eare 
ne conving să acordăm circum
stanțe atenuante evoluție! de du
minică 
stind 
pentru

F.C. Argeș n-a 
pe Invingătoarea

a formație! piteștene. Așa 
lucrurile, șl este evident 
oricine că alte cauze nu

există, n-am înțeles reacția de
plasată a unor spectatori piteș- 
tenl de la tribuna I, care, la 
sfîrșitul meciului, i-au apostro
fat pe Moiceanu, Băluță, Bărbu- 
lescu, ironizîndu-1 și pe cei doi an
trenori al „Argeșului*. Acești

DESPRE MIZA AMBIJIEI.
După partida de la Galați, din

tre echipa gazdă și cea a uni
versitarilor cralovenl, încheiată 
cu victoria oaspeților, observato
rul federal Mircea Rădulescu o- 
plna că dacă formația campioa
nă ar fi abordat șl meciul retur 
«Un C.C.E., cu „Inter*, de la 
Craiova, cu aceeași ambiție cu 
care a ținut să-l „plătească poli
țele44 fostului său antrenor, C. 
Teașcă, aflat acum la Galați, e- 
levll Iul Oblemeneo n-ar fi fost 
eliminați din competiția euro
peană.

Păstrlnd proporția Intre replica 
campioanei Italiei șl cea gălățea- 
nă — Internazionale fiind,

NICI ATAC, NICI AP ARARE!
Una din realitățile care șochea

ză In acest campionat este, fără 
Îndoială, criza prelungită in eare 
se află echipa FC. Bala Mare, 
exprimată convingător de rezul
tate : 0—5 cu F.C. Argeș, fi—t eu 
F.C.M. Galați, 0—1 cu F.C. Olt 
șl 1—2 cu „U* Cluj-Napoca (ul
timele două pe teren propriu 1), 
deci un golaveraj de 1—12 l Ce 
se ascunde in spatele acestui In
credibil bilanț, realizat de o for
mație care se bucura, plnă mal 
ieri, de aprecieri favorabile pen
tru „jocul-spectacol44, pentru 
ceea ce a adus ea nou in cam
pionatul nostru T ta primul rfnd, 
„sare in ochi44 predilecția pentru 
jocul unilateral, cel ofensiv (cu 
excepția iul Răducanu, ceilalți 
jucători s-au aflat, aproape tn 
permanență, In terenul advers), 
NEGLUINDU-SE — In unele si
tuații de-a dreptul comice — 
FAZA DEFENSIVA. Se pare că 
semnalul de alarmă după meciul 
pierdut acasă cu F.C. Olt nu a 
fost recepționat de jucătorii băl-
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măreni, ei neflind In stare 
tragă Învățămintele după
eșec. Jocul ta defensivă continuă 
să fie superficial, marcajul este
aproape nul, iar ieșirile lui Ră
ducanu constituie tot atltea posi
bilități de finalizare pentru ad
versari. Din păcate, și lecția e- 
fensivel parcă a fost uitată de 
către jucătorii din Bala Mare. 
Țesătura de pase nu mal are rit
mul cunoscut ; apar inexactități 
la capitolul precizia paselor, cu 
precădere In zona finalizării — 
de unde si gradul redus de pe
riculozitate a acțiunilor, determi
nat șl de o lipsă evidentă de lu
ciditate ; nu s-a Însușit (sau nu 
se cunoaște) antidotul marcaju
lui strict ; pressingul este ca și 
inexistent (unde este acel sufo
cant pressing ta 3—S jucători 7). 
Ar fi de dorit ca echipa bălmă- 
reană Bă-șl strîngă rlndurlle, 
să-și reconsidere optica privind 
jocul șl pentru rezultat, flecare 
jucător să albă tăria de a crede 
ta continuare unul in celălalt 
pentru a depăși, mai întîl moral, 
această criză, care altfel, ar pu
tea avea urmări grave. Ar fl pă
cat ca despre suflul nou adus 
de F.C. Baia Mare in campiona
tul nostru să se vorbească nu
mai la trecut, la un trecut me
reu mal îndepărtat...

Adrian VAS1LESCU

dent, s echipă de valoare conti
nentală, care cu greu poate fl 
adusă in situație de Inferioritate 
— opinia observatorului federal 
ridică totuși o problemă reală, 
cea a mizei ambiției. Pentru că 
formația craloveană — așa cum 
au relevat toți cel care au văzut 
meciul retur cu „Inter* — a e- 
voluat la Craiova fără ambiție, 
apatică, in timp ce la Galați, 
după numai clteva zile, a demon
strat o mobilizare exemplară ta 
urmărirea șl obținerea victoriei. 
91 atunci, pe bună dreptate, te 
Întrebi : nu cumva prevalează 
etteodată ta concepția jucătorilor 
noștri fruntași miza ambiției mi
nore, de conjunctură (de ce „po
lițe* 7), in fața celei eare tre
buie că susțină adevărata per
formanță, reprezentarea cu cinste 
a fotbalului românesc, afirmarea 
acestuia ta arena internațională?

Paul SLAVESCU

anului44, eeea ce ml-ar fi permis 
■1 conduc șl eu • finală de 
„Cupa României44.

— Spune-ne, 
nulescu, cum 
catlvele presei

Constantin Di- 
prlmeal

1
— Fără să le comentez, 

să reproșez cuiva o notă 
scăzută sau fără 
pluseze, cum aud 
unii arbitri----

— Ce 
fapt T

— Un om — ______ , —
pasiuni In viață, eu responsabi
lități În societate șl familie, 
călăuzit de gindurl sincere, cu
rate, corect tn aplicarea regu
lamentului și procupat de a nu

calin-

ta

mal
este

să-l cer să mă 
că mal fac cita 
tineri.
un arbitru. de

ca toți oamenii.

— în sfirșit, • ultimă între
bare : inginerul Constantin 
Dlnulescu chiar a spus un 
adio fotbalului t

— Nu 1 Nici nu aș 
așa ceva după 35 de 
cuțl pe gazon. Am 
antrenor, am profesat 
la echipe mal mici șl, 
mline-poimiine, cronicarii ar pu
tea vorbi și de... antrenorul 
Constantin Dlnulescu.

— Mult succes 1
Stelian TRANDAFIRESCU

putea face 
ani petre- 
carnet de 

meseria pe 
nu «e știe,

„CRED CA WEST HAM
ESTE O ECHIPĂ DE FORȚA LUI CELTIC11..
ION IONESCU TIMIȘOARA

Cinci minute cu Ion Ionescu, 
după aflarea adversarei din
tund doi, West Ham United. 
Antrenorul timișorenilor co
mentează: „Dacă n-am căzut 
eu o echipă norvegiană sau cu 
una daneză, nu e rău că jucăm 
cu ciștigătoarea „Cupei Angli
ei". Am și uitat că- West 
joacă tn liga a doua; de 
tn Anglia, primele două 
rulează mereu, dovadă și 
0—0 cu Newcastle, o altă 
pd cu vechi state de serviciu in 
campionatul englez". încercăm 
o delimitare valorică față de 
Celtic. Ion Ionescu răspunde: 
„Cred că e o echipă de valoa
rea lui Celtic. Asta, în mare.

LOTO-PRONOSPORT
TRADIflA SE CONFIRMA

Permanența marilor succese la 
tradiționalul sistem de joc Loto 
se confirmă cu fiecare tragere, 
tdștigurile In AUTOTURISME și 
IMPORTANTE SUME IN NUME
RAR răsplătind perseverenta al
tor șl altor participant!. Printre 
cel mai recenți beneficiari se nu
mără Georgeta Dobrlnescu 
București,
26 septembrie 1980 a obținut

d’n 
care la tragerea din 

la 
categoria L pe un bilet achitat
sută la sută, UN AUTOTURISM 
.Dacia 130044. Cine vor fi marii 
etștigători ai tragerii de vineri 10 
octombrie 1980 ? Unul dintre el 
puteți fi chiar dv. I Nu uitați

INFORMEAZĂ

Ham 
fapt, 

ligi 
acest 
echi-

Prea multe deosebiri nu pot 
fi, chiar dacă se fac unele re
feriri la nuanțele care separi 
fotbalul englez de cel scoțian. 
Pentru mine e clar faptul că 
atuurile fotbalului insular sînt 
forța și vitalitatea sa. In pri
mul tur am reușit o elimina
re spectaculoasă cu arme care 
au putut contracara tocmai 
forța și „pofta de joacă". Sper 
să am posibilitatea să urmăresc 
măcar un joc al lui West Ham. 
In cazul lui Celtic a fost des
tul. de simplu, pentru că sco
țienii joacă un 4—4—2 ortodox, 
ei avînd un singur jucător de 
imaginație continentală — l-am 
numit pe Bums. Absența aces
tuia la Timișoara ne-a avanta
jat evident". L-am Întrebat pe 
Ion Ionescu dacă nu-i pare 
rău că nu joacă în fața tribu
nelor goale, așa cum s-a cre-

zut la un moment’ dat. Răs
punsul a fost iarăși paradoxal: 
„Nu mi-ar fi părut prea bine 
să joc la Londra în fața tribu
nelor goale, fie și numai pen
tru faptul că „stadionul gol" 
ar fi ajutat echipa gazdă, — 
oricît ar părea de ciudat — 
prin senzația de frustrare pe 
care ar fi avut-o jucătorii, do
vadă și acel 5—1 cu Castilia. 
Dacă s-ar fi interzis accesul 
publicului, aș fi propus condu
cerii clubului nostru să ceară 
la U.E.F.A. revenirea asupra 
suspendării". Un pronostic? 
„Sper ca totul să se desfășoa
re ca în meciul cu Celtic. Bi
neînțeles că asta nu înseamnă 
ți un pronostic, ci doar spe
ranța că vom reuși, să ne pre
gătim cu aceeași seriozitate".

loan CHIRILA

insă că ASTAZI șl MIINE Blnt 
ULTIMELE ZILE de participare...

• Tragerea obișnuită Pronoez- 
pres de astăzi, 8 octombrie 1980, se 
televizează In direct Inceplnd de 
la ora 17,35.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 OCTOM
BRIE 1980

Categoria 1 :
16,25 variante a

(12 rezultate)
11.027 lei.

Categoria 2 :
330,50 variante a

01
599

rezultate) 
lei.

Categoria 3 : (10
4.001,75 variante a 74

rezultate) 
lei.

ȘTIRI ȘTIRI... ȘTIRI...
• DINAMO ȘI CORVINUL 

IN ITALIA. Așa cum am mai 
anunțat, duminică două divi
zionare „A* vor evolua in Italia. 
Dinamo va juca la Bologna, cu 
formația cu același nume (an
trenor G. Rădice), autoarea 
unei deosebite performanțe in 
etapa de duminică (victorie la 
Torino în fața lui Juventus), 
încasările acestei partide sint 
destinate ajutorării familiilor 
victimelor odiosului atentat din 
gara Bologna. Corvinul va evo
lua la Catanzaro în compania 
echipei antrenată de fostul ta-

ternațional T. Burgnich. Catan
zaro deține o bună formă; ea 
ocupă locul II-IV în clasament, 
la egalitate de puncte cu Inter
nazionale și Fiorentina și la 
un punct de lider, A.S. Roma.

• NU VOR JUCA AZI, IN 
ETAPA A X-a. Trei jucători 
divizionari „A“ nu vor evolua 
în echipele lor astăzi deoare
ce au acumulat cite două car
tonașe galbene și, conform re
gulamentului sint suspendați 
o etapă. Cei trei sînt Coraș 
(Politehnica Iași), Văetuș (Cor
vinul) și Iamandi (F.C. Olt).



S1LVANIA A ÎNVINS DIN NOU CALCULATORUL! PENTRU MECiUL CU ROMANIA
ZALAU, 7 (prin telefon). Azi 

(ni. ieri) au fost reluate jocu
rile din turneele finale de vo
lei pentru locurile 9—ț2. Aici, 
la Zalău, s-a disputat runda a 
3-a din turneul feminin, la 
care iau parte echipele „U* 
Timișoara, „U“ București, Ra
pid și Olimpia Oradea.

în primul meci, formația ie- 
' șitâ din „competiția supravie
țuirii" în Divizia „A“, Olimpia 
Oradea, a intrat în teren deci
să să... încurce socotelile in 
cursa celorlalte trei, fumizînd 
o replică puternică Rapidului. 
Impulsionate de ridicătoarea 
Georgeta Gherman, orădencele 
s-au detașat la început, sur- 
piinzîndu-și deseori adversare
le. De la 14—6 însă, în primul 
set, ele au scăzut ritmul de 
joc și concentrarea în execuții, 
izbutind cu greu să realizeze 
punctul cîștigător al setului. 
Din următorul set Rapid și-a 
găsit un sextet — Eugenia Re- 
bac, Rotlica Bulancea, Ileana 
Teodorescu, Ana Grccu, Mari
ana Ivanov și Venera Hoffman 
— cu care a preluat definitiv 
inițiativa, impunîndu-se cu fa
cilitate în următoarele seturi 
și ciștigind partida cu 3—1 
(—12, 2. 6, 1). Cu această vic
torie, a treia consecutivă, giu- 
leștencele și-au sporit conside
rabil șansele de a rămîne în „A“.

Arbitraj bun: E. Ududec 
(Suceava) și V. Chioreanu 
(C!uj-Napoca).

Un meci încordat au furni
zat formațiile studențești „U“ 
București și „U“ Timișoara, 
care aveau nevoie, fiecare, de 
cele 2 puncte. Timișorencele 
au cîștigat primul set, ca ur
mare îndeosebi a serviciilor 
puternice, dar elevele prof. N. 
Humă s-au angajat cu mai 
multă ardoare în dispută, ju- 
cînd din ce în ce mai bine. 
Recuperînd numeroase mingi și 
combinînd frumos la fileu, ele 
au reușit să cîștige cu 3—1 
(—9, 14, 10, 12) meciul cu ti
mișorencele. „U“ București a 
folosit jucătoarele : Silvia Fi- 
ran, Cristina Marin, Mirela Po
pa, Mihaela Râdulescu, Seve- 
rina Tudorache, Lucia Albeș- 
teanu. „U“ Timișoara : Piroska 
Kovacs, Daniela Roșea, Cristi
na Cosma, Mariane Wolf, Ma
ria Rusu, Doina Popescu- 
Gheară (Camelia Crișovan, Ma
riana Brinzei). Arbitri : C. Șo
văială (Ploiești) și C. Pitaru 
(Sibiu).

Aurelian BREBEANU
BRAILA, 7 (prin telefon). 

Runda a treia din turneul final 
pentru locurile 9—12 al echipe
lor masculine, la care iau parte 
Calculatorul București, C.S.M. 
Suceava, Silvania Șimleu Sil- 
vaniei și Petrolul a debutat cu 
partida dintre Calculatorul și 
Silvania.

De la primele mingi, se pă
rea că bucureștenii își vor ad
judeca cu ușurință victoria, de-

oarece echipa din Șimleu a 
evoluat slab, cedînd la 7 primul 
set. Dar Silvania a jucat din 
ce în ce mai bine, în vreme ce 
Calculatorul 
la preluare, 
echipa din 
ciștigind în 
11, 12, 11).

A fost un 
riența jucătorilor din echipa în
vingătoare și-a dovedit superio
ritatea în fața tinerilor de la 
Calculatorul. Bucureștenii nu 
s-au mobilizat suficient, au gre
șit adeseori copilărește și- doar 
Dan Popescu și Burlacu 
reușit să joace la valoarea 
reală. De la Silvania s-au 
marcat Mășcășan — care a 
sat foarte bine — Băroiu, 
diță și Răduță.

Au arbitrat bine C. Manițiu 
și V. Arhire (ambii din Bra
șov), deși unele decizii s-au 
dat cu întîrziere.

în cel de-al doilea meci s-au 
întîlnit C.S.M. Suceava cu Pe
trolul. Scor final 3—1 (4, —4, 
5, 7). După ce au cîștigat lejer 
primul meci la 4, elevii antre
norului Traian Căldare și-au 
permis o relaxare prematură, 
permițînd petroliștilor 
rea : 1—1.

în următoarele două 
petroliștii scad evident ritmul 
de joc și rezultatul final re
flectă exact desfășurarea jocu
lui. Sucevenii s-au impus In 
special prin atacurile lui Du
mitru și Mîndru, iar la blocaj 
au avut în Păștean un om de 
bază. De la ploieșteni l-am re
marcat pe același Triculescu și, 
parțial, pe Pantea. Foarte bun 
arbitrajul C. Păduraru (Ti
mișoara), V. Tilcă (Craiova).

Mihail VESA

a greșit, îndeosebi 
încetul cu încetul, 
Șimleu s-a impus, 
final cu 3—1 (—7,

meci în care expe-

au 
lor 
re- 
pa- 
Bă-

egala-

seturi

(Urmare din pag l)

reștiului) rugbyștii noștri vor 
întllnl In capitala Irlandei, pe 
stadionul Tony Broock, selec
ționata deosebit de redutabi
lă a provinciei Leinster, ace
eași care astă-primăvară ne-a 
vizitat lăsind o atit de
bună impresie. Meciul al doi
lea va fi mai dificil declt pri
mul deoarece irlandezii sînt 
acum avertizați de forța de joc 
a românilor, iar pe de altă 
parte formația lor va cuprinde 
șapte dintre internaționalii ir
landezi care joacă curent in 
Turneul celor 5 națiuni, trei 
fiind chiar „Lei britanici". Iată 
formația preconizată: Mc Neil- 
Kennedy, Mc Naughton. Burns, 
Quinn — Campbell, Robbie — 
Slattery, Duggan, Earney — 
Wallace, Folland — Orr, Can
trell, Fitzpatrick (jucătorii 
subliniați au făcut parte din 
selecționata „British Lions*

JUNIORII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
LA TURNEUL DE LA KRASNYSTAW

De curînd, în localitatea poloneză Krasnystaw a avut loc un 
turneu de lupte libere, organizat de Clubul START 1944, la 
care a luat parte ca invitată și o reprezentativă a secției de 
lupte libere — juniori — din cadrul Clubului sportiv Onești, 

^^heorghe^ Gheorghiu-Dej. La Întoarcere am solicitat 
prof. Gheorghe Poenaru, pre- 
lotul nostru.

amănunte în legătură cu aceasta 
ședințele clubului, care a condus
„Am primit cu bucurie ți 

interes invitația de a partici
pa cu un lot de luptători ju
niori la turneul organizat de 
Clubul START 1944, deoarece 
țtiam că acesta are sportivi 
de valoare recunoscută ți ed 

întreceri mai Iau parte re
prezentative ale cluburilor de 
lupte din Lublin și Wlodawa. 
Era pentru noi un bun prilej 
de a testa tnoă o dată va
loarea copiilor pe care II 
avem in pregătire. Ne-am de
plasat cu un număr de 11 
sportivi, dintre cei mai buni. 
Și, tntr-aclcvăr, tntilnirea nu 
a fost deloc ușoară, elevii an
trenorului Cornel Cristuț a- 
vtnd de făcut față unor spor
tivi talentațî, care dispuneau 
M o bună pregătire tehnică, 
cu experiență In concursuri 
interne șl internaționale. Bă
ieții noștri au luptat Insă cu- 

' rajos ș! au reușit să se im

pună de la primele Intilnirl. O 
frumoasă impresie au lăsat cu 
acest prilej Eugen Pacocl, 
ciștigătorul categoriei 42 kg, 
Llcă Oproiu, învingător la 
cat. 48 kg, Ion Costea, locui 
I la cat. 74 kg, Ștefan Vizi
tiu (« kg), Mlhal Grosu (82 
kg), Petre Rotaru («0 kg). In 
întregul turneu sportivii noș
tri au reușit să ctștlge șapte 
locuri I, trei locuri II, un loc 
III, precum șl locul I pe e- 
chlpe, urmați fiind de repre
zentanții cluburilor din Wlo
dawa, Lublin șl Krasnystaw. 
tntilnirea a constituit un bun 
schimb de experiență, din care 
băieții noștri au avut mult de 
învățat, unii dintre ei ofe
rind prilejul de a fl reco
mandați pentru lotul național 
de juniori mici, pentru că re
almente au perspective ca 
performeri".

LONDRA, 7 (Agerpres). — A 
fost stabilit lotul echipei 
fotbal a Angliei din care se 
alcătui „ll“-le pentru jocul 
echipa României, programat 
15 octombrie la București, 
cadrul preliminariilor campio
natului mondial (grupa a IV-a). 
Iată componența lotului : Ray 
Clemence (Liverpool), Peter 
Shilton (Nottingham Forest), 
Joe Corrigan (Manchester City) 
— portari ; Trevor Cherry 
(Leeds), Phil Thompson (Li
verpool), Phil Neal (Liverpool), 
Dave Watson (Southampton), 
Kenny Sansom (Arsenal), Midi 
Mills (Ipswich), Terry Butcher 
(Ipswich) — fundași ; Bryan 
Robson (West Bromwich), Glenn 
Hoddle (Tottenham), Terry

de 
va 
cu
Ia 
în

McDermott (Liverpool), Gordon 
Cowans (Aston Villa), Graham 
Rix (Arsenal) 
Steve 
nited), 
wich), 
Koln), 
ham), 
Laurie 
drid), Eric

Fashanu, 
și Cowans 
tineret, au 
prima echipă, 
Kevin Keegan și, respectiv, 
vor Francis, acccidentați. 
asemenea, nu figurează în lot 
fundașul Vic Anderson, care 
este suferind și a fost înlocuit 
cu Trevor Cherry.

mijlocași ; 
Coppell (Manchester U- 
Justin Fashanu (Nor- 

Tony Woodcock (F. C. 
Garry Birtles (Notting- 
Paul Manner (Ipswich)’, 
Cunningham (Real Ma- 

Bates (Ipswich).
în vîrstă de 19 ani, 
din selecționata de 
fost promovați 

înlocuind
în 
pe 

Tre-
De

ȘAHIȘTI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
TURNEUL DE LA ZRENIANIN

Turneul international de șah 
de la Zrenianin (Iugoslavia) a 
continuat cu runda a 5-a, în 
care maestrul român Volodia 
Vaisman, cu piesele negre, l-a 
învins pe jucătorul iugoslav 
R. Vukici. Alte rezultate : Kla- 
rici — Martinovici

NANA IOSELIANI,

1—0; Spirido-

nov — Stanisici 1—0; Biyasas 
— Velicikovici 1—0; Jansa — 
Matulovlci remiză. In clasament 
conduce Biyasas
4 p, urmat de 
slavia) — 3*/, p 
man ocupă locul

(Canada), cu 
Klarid (Iugo-
(1), V. Vais- 
cinci, cu 3 p.

PRIMA FINALISTA IN TURNEUL CANDIDATELOR

(Agerpres).MOSCOVA, 7 . _ _ .
Disputat la Tbilisi, meciul din
tre maestrele sovietice Nana 
Ioseliani și Nona Gaprindașvlli, 
contind pentru semifinalele tur
neului candidatelor la titlul mon
dial de șah, s-a încheiat la egali
tate : 7—7 puncte. Conform regu
lamentului, pentru finală s-a

care a jucat cu Noua Zeelan- 
dă).

In ceea ce privește echipa 
română, al cărei moral este ri
dicat după primul meci, ea va 
suferi doar două modificări: 
Murariu (refăcut) în locul Iul 
Borș șl Tudose care va juca 
pe postul Iui Codoi; așadar: 
Tudose — Aides, Lungu, Con
stantin, Fuicu — Alexandra, 
Paraschiv — Murariu, Dumi
tru, Stoica — Dărăban, Cara- 
gea — Țurlea, Munteanu, Bu- 
can. Iată, deci, refăcută linia 
a treia „de aur". Să sperăm 
că va fi de bun augur și că 
la Dublin rugbyștii români vor 
da din nou măsura valorii lor. 
Partida va fi arbitrată de 
McRae, din Belfast, același 
care acum doi ani a condus la 
București meciul România — 
Franța.

calificat Nana Ioseliani, care a 
cîștigat mai multe partide cu 
piesele negre.

în cea de-a patra și ultima 
partidă suplimentară 
consemnată 
a 50-a.

In finala 
telor, Nana 
tllni pe cîștigătoarea 
lui dintre Maria Litinskaia și 
Nana Aleksandria (ambele 
U.R.S.S.), care se desfășoară in 
prezent la Vilnius.

remiza la
a fost 
mutarea

candida-turneului
Ioseliani o va în- 

meciu-

IUGOSLAVUL MARIAN BENEȘ

ȘI-A PĂSTRAT TITLUL
DE CAMPION EUROPEAN
PARIS, 7 (Agerpres). — Cam

pionul european de box proie- 
slonlst la categoria superwelter, 
Iugoslavul Marian Benes, șl-a 
apărat cu succes centura. In ga
la desfășurată la Paris, Marian 
Beneș l-a Învins prin abandon In 
repriza a 5-a pe șalangerul său 
francez Georges 
cursul meciului 
de două ori In 
și a 4-a. Beneș 
în prezent 24 de 
20 de victorii (3 
meci nul).

Warusfel, care In 
a fost numărat 
reprizele a S-a 
a susținut pînă 

întîlnirl, obținînd 
înfringerl șl un

ATLETISM • Cunoscuta atle
tă norvegiană Grete Waitz a ter
minat învingătoare în cursa in
ternațională desfășurată la Stock
holm, fiind cronometrată pe dis
tanța de 16 km cu timpul de 
50:59. Pe locul doi s-a clasat 
compatrioata sa Ingrid Christen
sen — 55:18, iar locul trei a foști 

. ocupat de Patty Lyons-Catalan* 
(S.U.A.) — 56:08. © Concursul in
ternațional de maraton de la 
Toronto a revenit atletului ame
rican Bill Rodgers, înregistrat pe 
distanța de 42,195 km cu timpul 
de 2hl4:46. Pe locurile următoare 
s-au clasat coechipierul său Rom 
Tabb — 2hl6:56 și canadianul Joe 
Sax — 2hl7,12. La startul cursei 
au fost prezenți 1411 concurențL

BASCHET $ Competiția inter-, 
națională feminină desfășurată la 
Budapesta a fost cîștigată de for
mația locală M.T.K., care în me
ciul decisiv a învins cu 64—59 
(29—29) echipa iugoslavă B.K. 
Vozdovac. © Echipa feminină 
Sparta Praga, aflată în turneu îa 
Franța, a susținut un meci a- 
mical cu formația U.C. Clermont,’ 
în fața căreia a cîștigat cu 
73—71 (40—32).

BOX • La Santa Fe, campionul 
profesionist al lumii la categoria 
pană. Eusebio Pedroza (Panama) 
l-a învins la puncte după 15 re
prize pe americanul Rocky L©-. 
ckridge, păstrîndu-și titlul.

HOCHEI © După disputarea a 
cinci etape, în campionatul 
U.R.S.S. conduce echipa SpartaJfi 
Moscova, cu 10 puncte, urmată 
de formațiile Dinamo Riga — 
9 p și Ț.S.K.A. Moscova — 8 p. 
Rezultate înregistrate în etapa a
5— a : Ț.S.K.A. Moscova — Torpe
do Gorki 9—1 ; Spartak Moscova
— Dinamo Minsk 6—3 ; Sokol 
Kiev — Dinamo Moscova 1—2 ; 
Himik Voskresensk — Aripile 
Sovietelor Moșeova 5—2.

RUGBY • Intr-un meci Inter
național amical disputat la Hil- 
versum (Olanda) selecționata 
Olandei a învins cu 15—13 (3—13) 
formația Japoniei.

SCHI 
nai de 
fășurat 
kopane 
tivului . 
cu 286,7 puncte (sărituri de 77,1 
m și 76 m). L-au urmat compa
triotul său Jan Lonewski — 
227,3 puncte și cehoslovacul Jan 
Tanchos — 226,5 puncte.

TENIS • în 
lă a turneului 
la Melbourne,
1- a întrecut cu
Alexander. • 
Gomez (Ecuador) — James (Aus
tralia) 6—3, 6—0 ; Huțka (Ceho
slovacia) — Kronk (Australia)
6— 4, 3—6, 6—3 ; Elter (R.F. Ger
mania) — Simonsson (Suedia)
2— 6, 6—3, 6—3 ; Lewis (Noua
Zeelandă) — Case (Franța) 1—6»
7— 5, 6—4 ; Kodes (Cehoslovacia)
— Jarrett (Anglia) 5—0 (aban
don). • Rezultatele înregistrata 
în primul tur al turneului inter
național de la Brisbane : Dela
ney (S.U.A.) — Whitecross (Aus
tralia) 6—3, 7—5 ; Roche (Austra
lia) — Chapman (Australia) 7—5» 
6—4 ; Collings (Australia) — Mar
ten (R.F. Germania) 7—6, 6—2 :
Dent (Australia) — Pascoe (Aus
tralia) 6-2, 6—4.

VOLEI © în cadrul turneului 
internațional feminin de la Cra
covia, echipa locală Wisla a În
vins cu scorul de 3—0 (15—4,’
15—10, 15—12) formația Dynam© 
Berlin.

• Concursul internați©-' 
sărituri cu schiurile des- 
pe trambulina de la Za- 
(Polonia) a revenit spor- 

polonez Stanislav Bobak,’

partida inaugura- 
internațional de 

Jimmy Connor* 
6—4, 6—4 pe John 
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RAZA OLYMPIEI

Sub cerul fără pată, clădirile joase in hemiciciu 
dau impresia unui cantonament de vară, in care 
viața e intr-adevăr — așa cum avertizează invitația 
— frugală. Profesori și cursanți la cea de a 20-a 
sesiune, jubiliară, a Academiei Olimpice Interna
ționale, in majoritate tineri studenți. de toate cu
lorile, din peste 40 de țări ale Pămintulul, circulă 
pe alelie d intro sala 
simultană in 3 limbi) 
peripateticienilor altor 
nadă despre trecutul, 
rul Jocurilor Olimpice.
lor, străpunsă de rozul fraged al oleandrilor. In 
ambianța calmă, de nu se mișcă nici o frunză, 
gindurile-și păstrează prospețimea, dor trupul cere 
răcoarea apei din piscină, turbulența vitală o 
unul joc pe terenurile din centrul campamentului 
sau ambalarea motrică a unui jogging. Te poți 
considera fericit cind ești însoțit, la inviorarea de 
dimineață, de un campion olimpic de talia lui 
Pekka Vasala (1500 m, in 1972, la Munchen). Fin
landezul. altfel nu prea vorbăreț, se destâinule 
doar In Intimitate : „Medalia de aur e cea mal 
mare onoare pentru un sportiv. Dar care ie ob
ține numai eu prețul unor sacrificii. $1 încă tre
buie să ții minte mereu că șl alții ar putea II 
dispuși sâ le iacă... Pe urmă, insă, cind ești obo
sit, prea Încercat In concursuri, ee bine e sâ vil 
aici, la Olympia, sâ afli pacea...*

Armonia Interioară e fără îndoială 
aici de vecinătatea altisului, a acelei

de conferințe (cu traducere 
și bibliotecă, refăcând pașii 
epoci, discutind in prome- 
prezentul și mai ales viito- 
La umbra săracă a măsllni-

ești obo-

întreținută 
. __ dumbrăvi

sacre dintre apele leneșe ale Alpheulul și cele 
zglobii ale Kladeosulul, In core din tuleele de 
codru 
ficat, 
teluri 
dele

de odinioară a rămas acum, parcă pletri- 
doar pîlcul de coloane retezate, ca pi
sau reduse la starea agonică a unor ron

do marmură zimțată, bune pentru demons-

trații orheologice, pentru arta fo- 
tograficâ și pentru explicitârile gu
reșilor ghizi poligloți care colinda 
zilnic, cu lungi alaiuri turistice, că
rările presărate cu criblură peste 
care va fl călcat, cine știe ?, poate 
și sandaua Ivi Alcibiade...

Aici e templul Herei, cu coloa
nele cele mai răsărite, în care fru
moasa actriță blondă Maria Moscholiou 
leagă sacralitatea legendei prome
teice cu țriumful inteligenței umane, 
aducînd focul de la Soare, prin in
termediul unei lupe transfocatoare 
moderne, șl predînd, ceremonios, 
făclia, unul tînăr atlet brunet, ne
prihănit, care se afla a fi fiul 
primarului comunei Arhaia Olympia, 
cu un nume simbolic pentru uni
versalitatea ideii olimpice: Cosmopou-
ios.
zile, pe terenul de fotbal al Aoa-

•—* ------*— insolita a-
Era adus un 
venit să stu-

din s . .
aterizat un elicopter militar, 
cadrul pașnic al locului. 
Consiliului vest-european,

1

I

întruna 
detniei a 
parițio in 
emisar ai 
dieze in ce măsură Olympia ar putea găzdui, in 
viitor, in mod exclusiv, toate edițiile Jocurilor 
Olimpice.- Firește că din punct de vedere practic, 
imediat, soluția e iluzorie. La 
amintirea, doar Ideea pot sluji 
avînt atletic. Stadionul, de 198 
dezgropat de Ernst Curtius la 
trecut, nu e mai mult decit o 
sipoasă, pe care Corebos va fi 
ciștigind proba de un stadiu i 
Dar azi ?

Nestorul 
profesorul 
rut, zilele ...
gondola Olympic!") imi mărturisea că proiectul, 
plin de orgoliu grecesc, e nerealist și că el în
suși a publicat o pagină întreagă de ziar, 
Atena, explicind că Olympia trebuie să 
un crez, care să circule pe glob, spre 
lumii eline, și nu să devină o Mecca la 
se închine periodic doar impătimiții.,.

Olympia este un vis, o clipă astrală in Istoria 
Raza el poate 
Kronionuiui. In- 
pornind tot de 
cvadrlpnal care

i Olympia, doar 
ia susținerea unui 
de metri lungime, 
sfirșitul secolului 

biată toloacă, ni- 
alergat ca vîntul, 

în anul 776 î.e.n

dascălilor locali de educație fizică, 
Cloanthis Paloologos (căruia i-au apă- 
acestea, in traducere românească, „Le-

I© 
rămînâ 

onoarea 
care sâ

sportului și a civilizației umane, 
lumina, de acolo, de sub colina 
suși Coubertin, oedagog modern, 
alei, a propus omenirii un festival 
să facă ocolul lumii, cu haite periodice, răspîn- 
dind sâmtnța emulației atletice, a întrecerii paș
nice între sportivii lumii. Pe drumul acesta putem 
parcurge mereu alte meridiane, paralelele păcii.

Victor BĂNCIULESCU
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