
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A INAUGURAT A Vl-a EDIȚIE 
A TÎRGULUI INTERNATIONAL BUCUREȘTI ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescn, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
inaugurat, joi dimineața, cea 
de a Vl-a ediție a Tîrgului In
ternațional — București.

Ea festivitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Cornel Burtică, Vir
gil Cazacu, Nicolae Con
stantin, Janos Fazekas, Cor
nelia Filipaș, Gheorghe Pa
nă, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Andrei, Su- 
zana Gâdea, Ion Ioniță, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Marin Va- 
sile, precum și membri ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții economice centrale.

Erau de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați Ia Bucu
rești, alți membri ai corpului 
diplomatic, directorii pavilioa
nelor naționale și reprezentan
ții firmelor de peste hotare 
participante la iîrg.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu multă căl
dură și Însuflețire de numeroși 
locuitori ai Capitalei prezenți 
ta Complexul expozițional din 
Piața Scînteii, care găzduiește 
această importantă manifestare 
cconomico-comercială. Mulțimea 
a scandat îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.l", „Ceaușescu și po
porul !", rcafirmind sentimente
le de dragoste fierbinte și înal
tă stimă față de conducătorul 
iubit al partidului și statului, 
pentru activitatea neobosită ce 
o consacră progresului și pros
perității neîntrerupte a patriei, 
bunăstării și fericirii națiunii 
noastre, creșterii prestigiului și 
rolului României socialiste In 
lume.

începutul festivității a fost 
marcat de intonarea Imnului 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

In aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
tăiat panglica inaugurală a 
Tîrgului Internațional Bucu
rești — 1980.

Avînd ca deviză „Comerț — 
cooperare -» dezvoltare**, noua 
ediție a tîrgului oferă o ima
gine elocventă a potențialului 
creator al economiei naționale, 
a forței și dinamismului indus
triei românești, angajată ferm 
pe calea progresului tehnic 
contemporan, a modernizării și 
competitivității. Totodată, ca 
relevă cu pregnanță voința ță
rii noastre de a participa toi 
mai activ la diviziunea inter
națională a muncii, la circuitul 
mondial de valori, de a extin
de cooperarea cu toate statele 
lumii.

In timpul vizitării exponate
lor românești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cu con
ducerile ministerelor de resort, 
centralelor industriale, ale unor 
mari întreprinderi. Secretarul 
general al partidului a felicitai 
pe expozanți pentru produsele 
realizate, pentru succesele obți
nute in dezvoltarea, diversifica
rea și modernizarea producției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat ca produsele pre
zentate la tîrg in premieră să 
fia introduse in fabricația do 
serie, pentru a se asigura eco
nomiei naționale și exportului o 
gamă cit mai completă de ma- 
șini-unelte.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
au vizitat pavilioanele naționa
le ale țărilor participante Ia cea 
de-a Vl-a ediție a T.I.B. : Anglia, 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca, Elveția, Finlanda, 
Franța, R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Israel, Italia, Iugo
slavia, Japonia, Norvegia, Polo
nia, S.U.A., Ungaria, U.R.S.S.

La plecare, bucureștcnii pre
zenți pe aleile Complexului ex
pozițional au salutat din nou 
cu multă însuflețire pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, re- 
afirmindu-și incă o dată, direct 
și cald, sentimentele lor de 
profundă dragoste și stimă.
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STEAUA SA CALIFICAT ÎN TURUL AL ll-lea
AL C.C.E LA HANDBAL MASCULIN

28-10 in al doilea meci cu Maccabi (Israel)
Palatul sporturilor și cul

turii din Capitală, in tribunele 
căruia s-au aflat aseară peste 
1000 de spectatori, a găzduit 
intîlnirea retur, din cadrul pri
mei runde a Cupei campioni
lor europeni la handbal mas
culin, dintre formațiile Steaua 
și Maccabi Petach Tikva (Is
rael). Ca și în partida din 
manșa I, clnd campionii Româ
niei au terminat învingători 
cu 34—17, intîlnirea a fost net 
dominată de echipa pregătită 
de antrenorii Cornel Oțelea și 
Otto Telman. în această pri
vință, scorul este elocvent : 
Steaua — Maccabi Petach 
Tikva 28—10 (15—3). Astfel, e- 
chipa noastră promovează in 
turul al doilea cu scorul ge
neral de 62—27. Adversarul din 
faza a II-a a C.C.E. ii va fi 
stabilit la 22 octombrie, cind 
va avea loc la sediul I.H.F. tra
gerea la sorți.

Intîlnirea retur n-a mai fost 
„deschisă” ca prima, de aceas
tă dată ambele echipe depu- 
nînd mari eforturi în faza de
fensivă. Mobilă, insistentă, u- 
neori obstrucționistă, echipa 
oaspete a încercat să stopeze 
avalanșa de goluri, practicind 
un sistem de apărare avansat. 
A reușit numai în parte, pen
tru că steliștii au nenumărate 
posibilități de concretizare, vi
teza de acțiune, tehnica șl 
forța de care dispun perml- 
țîndu-le să depășească chiar și 
defensivele foarte active. Epui
zați în faza de apărare, oas
peții n-au mai avut resurse 
pentru atac, diminuîndu-și efi
ciența (față de meciul tur).

Steaua și-a rulat în teren toți 
jucătorii, aducîndu-1 în poartă 
chiar și pe tînărul Adrian Sl-

Werner Stockl (Steaua) — in formă excelentă in acest sezon — 
trage la poartă, deși este faultat de apărătorul advers

Foto : V. BAGEAC
mion. Prestația sa a făcut o 
bună impresie, ca dealtfel și 
consecvența cu care formația 
campioană promovează — chiar 
șl în meciuri oficiale — jucă
tori foarte tineri. Și ceilalți 
membri ai „noului val“ — Ma
rian Gabriel, Cristian Ionescu 
șl Marian Dumitru — au dat 
randamentul scontat. Din nou, 
spectatorii au aplaudat la „sce
nă deschisă” fazele de înaltă 
măiestrie și de mare finețe, 
lucrate în viteză de Stingă et 
comp.

Au marcat: Gabriel 5, Stockl 
5, Dumitru 4, Croiloru 3, Hir
ta lan 3, Stingă 2, Drăgăniță 2, 
Kicsid 2, Tudosie 1, Ionescu 1 
— pentru Steaua, Chilbon 3, 
Mendel 2, Parikman 2, Itălă- 
nescu 1, Koth 1 și Zilbermerg 
1 — pentru Maccabi Petach 
Tikva.

Au condus bine : Max Weh
ner și Hans Ramp (R. D. Ger
mană).

Hristoche NAUM

S-a reunit lotul reprezentativ de fotbal

DINAMO, RAPID Șl VOINȚA NEÎNVINSE 
ÎN TURUL IV AL DIVIZIEI „A" LA POLO

START ÎN
A venit ora startului pregă

tirilor pentru meciul cu echi
pa Angliei. De miercuri seara, 
la puține ore după ce încheia- 
seră partidele din campionat, 
componenții lotului se prezen
tau la București. Autocarul îi 
ducea — apoi — la Snagov, 
„cartierul general” al prepara- 
tivelor partidei de miercuri 18 
octombrie. „Primii care au in
trat în acțiune au fost medi

MARCEL RĂDUCANU

„CAMPANIA ANGLIA“ 
la F.Î.F.A., din grupul funda
șilor, craioveanul Ungureauu 
.care a și sosit joi după-amiază 
la Snagov. O învoire de 24 de 
ore a fost acordată lui Păltini- 
șan care are de susținut un 
examen la Timișoara. El se va 
prezenta la programul de pre
gătire în această dimineață. 
Alte cazuri pe lista medicului 
lotului sînt: Iordache — ușoa
ră accidentare la piciorul sting; 
Bcldeanu șl Iordănescu — care 
acuză șl ei unele dureri mus
culare. Toți trei sînt însă re
cuperabili în următoarele zila 
prin tratamentele intense la

care sînt supuși. „Nici nu 
concep să nu joc, ne spunea 
bravul sportiv care este Vasile 
lordache. Joi am împlinit 30 
de ani (granița deplinei consa
crări pentru un portar, comple
tăm noi) și Vreau să apăr în 
unul dintre cele mai importan
te meciuri ale echipei naționa
le, să nu lipsesc de lingă co
echipierii mei într-o întrecere 
așa de prestigioasă cum este 
partida cu renumita formație

Eltimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

La piscina Dinamo din Ca
pitală au continuat ieri între
cerile ultimului tur al Divi
ziei „A” (seria I) la polo, 
care nu au adus modificări în 
clasament.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
CRIȘUL ORADEA 7—6 (1—2,

1—1). în cea mai 
interesantă partidă a 
nli, cele două formații 
tat fără menajamente 
cele două puncte puse 
intr-un fel, un acont 
ocuparea celei de a 3-a trepte 
a podiumului. Conducerea a 
alternat permanent pînă în 
repriza a 3-a, cind clujenii au 
ajuns de la 4—5 la 7—5, reu
șind să apere cu strășnicie, 
pină în final, un minim avan
taj. Ca și în jocul precedent, 
orădenii au Înotat mai mult,

3—3, 2—0,
reuniu- 
au lup- 

pentru 
în joc. 
pentru

și-au creat dese poziții favo
rabile, pe care nu întotdeauna 
au știut să le concretizeze. 
Voința a mizat totul pe iscu
sința lui Claudiu 
păcăli adversarul 
naționalul clujean 
suită de 5 goluri, 
gurat echipei sale 
meritată. Au marcat : CI. Rusu, 
5, I. Pop, R. Rusu de la în
vingători și Garofeanu 2, Un- 
gureanu 2, Gordan 2 de la în
vinși. Au condus R. Schilha șl 
R. Timoc.

Rusu în a-șl 
direct, inter- 

reușind o 
care au asi- 

o victorie

DINAMO
C.N. ASE
2—1, 0—3). 
la un scor

BUCUREȘTI — 
7—6 (3—0, 2—2,

Un meci încheiat 
identic cu „vedeta”

Adrian VASILIU

(Continuare in pag a 4-a)

A

MIȘCAREA SPORTIVĂ ESTE ÎNZESTRATĂ CU 0 BAZĂ
V» A

cul lotului, dr. D. Tomescu, și 
masorul I. Parcea. Ei au efec
tuat un prim și atent control 
al stării sănătății fotbaliștilor 
convocați la echipa națională. 
Intîiul verdict a fost renunța
rea la fundașul piteștean M. 
Zamfir, el are o ruptură mus
culară de la un antrenament 
dinaintea etapei de alaltăieri 
și nu este recuperabil pînă la 
intîlnirea cu Anglia. în conse
cință, a fost convocată prima 
rezervă de pe lista înaintată

A

MATERIALĂ ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE. CUM 0 FOLOSIM? CUM 0 ÎNTREȚINEM?
V

9

La Ploiești La Slobozia

UN... CIULIN CARE PUTEA SA LIPSEASCĂ »»O ZI LUCREAZĂ, ȘASE STAU!...“
Ploieștiul are multe și fru

moase baze sportive. Dintre a- 
cestea, în prim-plan se află 
stadionul Petrolul, cu anexele 
sale (sală de lupte, de scrimă, 
de tir etc.), bazinul acoperit, 
patinoarul artificial, terenul de 
handbal din strada Latină, Sa
la sporturilor, așezată într-o zo
nă unde s-au creat 7 terenuri 
de tenis, o piscină în aer li
ber, terenuri de volei și hand
bal...

Era într-o vineri dimineață 
cind, împreună cu 
Ion Constantinescu, 
administrației bazelor 
am pornit să vedem

tovarășul 
directorul 
sportive, 

cum sînt

folosite terenurile de sport. 
Am început cu stadionul Pe
trolul și anexele sale. Laturi
le stadionului și pista de atle
tism erau pline de tineri care, 
sub cpnducerea profesorilor, fă
ceau antrenamente. Ion Arde- 
leanu își antrena viitorii ci
cliști. Elevii de la Școala gene
rală 21 erau la groapa de să
rituri, supravegheați de pro
fesorii Mădălina și- Adrian Ma
rinescu, iar prof. Xcnofonte 
Boboc — deși în concediu —

sintetizat tovarășul 
Nica, prim-vicepre-
C.J.E.F.S. Ialomița,

Sever NORAN

(Continuare in pag 2-3)

Astfel a 
Gheorghe 
ședințe al 
ritmul de lucru al celor de la 
Asociația intercooperatistă din 
Păltiniș, căreia i s-a încredin
țat, prin contract, reamenaja- 
rea sălii de scrimă din Slobo
zia. După mai bine de un an 
de zile (firește, cu un aseme
nea ritm!) întreaga lucrare ba
te pasul pe loc. Tinerii scri- 
meri ai Clubului sportiv șco
lar din Slobozia, acum în pri
ma divizie a țării in proba de 
sabie, sînt nevoiți să se pre
gătească prin... vecini (în sala 
Liceului de matematică-fizică),

supraaglomerind o sală de * 
sport și așa suprasolicitată. Un 
lanț al slăbiciunilor, al negli
jențelor. Cum ar putea fi nu
mit altfel?

Slobozia oferă, din păcate, și 
alte situații aproape asemănă- 

materie de preocu* 
de spațiile afectate 

sportive.

toare, în 
pare față 
activității
Trustul
Ialomița
teză de melc lucrările Ia com
plexul de terenuri pentru te-

Tiberiu STAMA

sportive. Astfel, 
de construcții-montaj 
avansează cu o vi-

(Continuare in pag. 2-3)



DATOR ȘI SPORTULUI
ȘI SOCIETĂȚII.»

în

ajuns 
buni 

proba

Dar 1980 nu a fost un an 
bun pentru el. Nu numai 
pentru că rezultatele sale at
letice n-au corespuns aștep
tărilor. Nu numai pentru că 
el nu a avut tăria să declare 
înainte de plecarea la Jocuri 
că nu se simte în stare să 
facă față unei întreceri olim
pice (unde a eșuat în semi
finale), ci mai ales pentru că
— înșelînd speranțele altora
— A RIDICAT INTERESELE 
PERSONALE DEASUPRA DA
TORIILOR SALE SOCIALE. 
A pus în balanță pe un tal
ger pasiunea sa pentru atle
tism și pe celălalt un set de 
favoruri.

Fără îndoială, un tînăr al 
zilelor noastre. Cu toate cali
tățile sale, cu unele slăbi
ciuni ale sale. în copilărie, la 
Mera, la poalele munților 
Vrancei, visa să devină un 
mare fotbalist. Alerga pe toa
te pajiștile, de la un canton 
la altul, de-a lungul liniei fe
rate, sub privirile uimite ale 
tatălui său, picher C.F.R. N-a 
fost să fie' jongleur. al balo
nului rotund. Destinul sportiv 
l-a mînat spre alergarea at
letică. și bine a făcut. Pen
tru că în scurtă vreme — 
dar nu fără trudă — a 
unul dintre cei mai 
concurenți din lume 
de 3 000 m obstaco
le. L-am văzut și 
l-am admirat cu 
prilejul Spartachia- 
dei din 1979, la 
Moscova, bătîndu-se,
piept la piept, cu americanul 
Marsh. Apoi, la Mexico, a de
venit campion mondial uni
versitar, a cîștigat o cursă în 
„Cupa Europei44. Succesele au 
curs și și-a zis că e un om 
făcut.

Prea devreme. Era în 1979 
șl el nu întîlnise, cu adevă
rat, elita mondială a probei. 
Dovada calităților sale urma 
s-o facă, deplin, cu prilejul 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova. Sportiv de înaltă per
formanță al lotului atletic 
românesc, el trebuia, avea 
datoria, să se pregătească cu 
toată conștiința pentru un 
rezultat superior, în primul 
rînd la înălțimea veleităților 
sale.

La Constanța, unde trăiește, 
și-a întemeiat o familie, are 
doi copii și 1 s-a repartizat 
• locuință corespunzătoare. 
Este student în ultimul an al 
Institutului de învăță mint su
perior (secția educație fizică) 
beneficiind de sesiuni specia
le de examene. Posedă un 
autoturism și face călătorii In 
străinătate. Toate acestea la 
27 de ani.

chiarA amenințat 
că va înceta antre
namentele! S-a des
părțit de un antre
nor prea exigent în 
orele de pregătire. 
S-a întors de la 

fără performanțeMoscova __
dar cu voluminoase cumpără
turi. în toamna aceasta, a re
fuzat să mai concureze !

Evident, pe foaia sa de tem
peratură afectivă, ' 
pentru sport e In 
Copleșitoare sînt 
personale. Ceea ce 
Întîmplă numai lui, 
nu e e scuză...

Cînd mă gîndesc 
de 27 de ani din 
Mera de la poalele 
Vrancei, harnici i,_ 
tractoriști sau zootehniști, nu 
pot să-mi stăpînesc sentimen
tul că tovarășul lor de gene
rație, Paul Copu, atletul din 
Constanța, nerealizat deplin, 
este încă dator și sportului, 
și societății. Gîndul de căpă
tuială nu e un sfetnic bun 
pe cărările vieții.

Scriu aceste rîndurl cu su
fletul greu, cu impresia că 
Paul Copu mai poate fi re- 
cîștigat. Cu © vorbă bună, 
apropiată, de care — mărtu
risește el — nu prea a avut 
parte...

dragostea 
scădere, 

glndurlle 
nu 1 se 
dar asta

la flăcăii 
comuna 

munților 
agricultori.

Victor BANCIULESCU

FINIȘ IN SEZONUL COMPETIJIONAL OE CĂLĂRIE
Odată cu disputarea întreceri

lor de obstacole la cat. grea, ac
tualul sezon competițional la că
lărie (dresaj și obstacole) a luat 
sfîrșit. La baza hipică din „Par
cul Poporului44 din Craiova, cel 
mai buni specialiști în sărituri 
de la Steaua, Dinamo, C.S.M. 
Sibiu ș.a. s-au întrecut în cea 
mai dificilă probă, aceasta soli-

citind, prin înălțimea șl lărgimea 
mare a obstacolelor, întreaga mă
iestrie a concurenților. După con
sumarea celor două manșe, titlul 
de campion a revenit lui Ion 
Popa (Steaua) cu Licurici 23 p, 
urmat de colegii săi de club 
Dania Popescu cu Sonor — 32 p 
și Dumitru Velca cu Rontțpl — 
elim. (V. POPOVICI — coresp.).

GLORIA BUCUREȘTI A REALIZAT SCORUL
ETAPEI [118-01] IN DIVIZIA „B“ DE RUGBY

Rezultate din etapa a 4-a a 
Diviziei „B“ — tineret la rugby. 
Seria I : S.N. Oltenița — Rul
mentul Alexandria 6—4, Vulcan
— Electroputere Craiova 42—0, 
Gloria — C.F.R. Craiova 118—0 I 
Seria a II-a : Dacii I.P.A. Sibiu
— Unirea Săcele 3—0, I.O.B. Balș
— Știința București 60—9, Dună
rea Giurgiu — Aeronautica 58—9, 
R.C. Sp. studențesc II — Petro
chimistul Pitești 3—29. Seria a
III- a : Politehnica Cluj-Napoca — 
C.S.U. Oradea 29—9, C.F.R. Cluj- 
Napoca — Constructorul Alba Iu- 
11a 24—0, Minerul Lupenl — Me
talurgistul Cugir 15—18. Seria a
IV- a : I.T.T.C. Constanța — Ca- 
latis Mangalia 
turi Constanța 
ța 4—56. Seria a V-a : Olimpia 
București — C.F.R. Constanța 
13—9, Rapid C.F.R. Fetești — Ra
pid Buzău 6—30, Automobilul Ga
lați — Pescărușul Tulcea 22—4. 
Seria a Vl-a : C.F.R. Brașov — 
U.R.A. Tecuci 45—12, C.Ș.M. Su
ceava 
10—0, 
tul II

Iată 
natul . 
mentul Alexandria — R.C. 
vița Roșie 0—32, Dunărea Giur
giu — C. S. Șc. 2 Republica 
46—0. Seria a II-a : C.F.R. Con
stanța — C.S.Șc. Locomotiva 
București 0—52, Rapid București 

studențesc
C.S.Șc. 2 Constanța — 
Steaua 78—4,

stanța — Grp. șc. auto București 
10—3. Seria a III-a : Liceul me
talurgic Iași — C.S.Șc. auto Ga
lați 22—6, Pescărușul Tulcea — 
Liceul de marină Brăila 0—54. 
Seria a Vl-a : C.S.Șc. Timișoara 
— C.S.Șc. Știința Petroșani 48—0, 
C.S.Șc. Viitorul Cluj-Napoca — 
C.S.Șc. Locomotiva Cluj-Napoca 
33—22. Duminică, start și în se
riile a IV-a și a V-a.

La juniori II : C.S.Șc. Locomotiva — _. . . . — .
eu44

20—3, Transpor- 
• Dacia Constan-

II iași 
Rulmen-

— Politehnica
Chimia Bacău
Bîrlad 26—4.
și rezultatele din campîo- 

juniorilor I. Seria I : Rul- 
...................... “ “ Gri-

R.C. Sp. 4—3,
C.S.Șc.

C.S.Șc. 3 n Con

CUM FOLOSIM Șl CUM ÎNTREȚINEM BAZA MATERIALA ?
„O ZI LUCREAZĂ, ȘASE STAU!...“

(Urmare din pag. 1)

nis de cîmp din „Parcul nou“, 
din vecinătatea centrului ora
șului. Cu chiu cu vai, 5 tere
nuri și-ar putea primi bene
ficiarii, în timp ce alte 5 încă 
n-au fost finisate. Cît timp va 
mai dura lucrarea ? Cei mai 
optimiști anticipează sfîrșitul 
acestei luni. Optimismul este 
binevenit, firește, dar tineretul 
ialomițean are nevoie de spații 
pentru sport!

Și mai tristă este situația 
pugiliștilor, chiar și acum, du
pă ce unul dintre boxerii aces
tui județ (Andone) s-a înapo
iat de la finalele campionate
lor naționale cu o medalie de 
bronz. Pe bună dreptate, ini
mosul antrenor Ilie Alexandru 
(„Am fost solicitat în multe
centre din țară, foarte de
rind la Bacău. Am refuzat, 
vrut să rămîn să lucrez în 
dețul meu de baștină, să
vedesc că și de aici pot fi
sați în performanță pugiliști de 
valoare...) se zbate pentru a 
găsi o soluție, adică o sală de 
antrenament. Promisiuni, cite

vreți, sală, mai puțin. Acum, 
aproape de venirea iernii, în 
fine, se pare că boxerii din 
Slobozia vor beneficia de... ma-

gazia de ambalaje a unei uni
tăți comerciale. Antrenorul 
s-ar mulțumi și cu atît, deși, 
dacă e să spunem lucrurilor 
pe nume, e foarte puțin pentru 
un sport olimpic.

Dupfl primul turneu divizionar ..A'

40 DI „GICANII", DAR CIJI DE P

UN... CIULIN CARE PUTEA SA LIPSEASCĂ
(Urmare din pag I)

cu- 
Am 
ju- 
do- 

lan-

In ziua de 8 octombrie 
a încetat din viață, după 
o grea suferință, prof, dr, 
docent OCTAV TROIA- 
NESCU, șeful Clinicii de 
ortopedie a Spitalului de 
urgență, maestru emerit 
al sportului, figură proe
minentă a științelor medi
cale și a șahului româ
nesc.

Născut la 4 februarie 
1916, Octav Troianescu a 
urmat cursurile Facultății 
de medicină din Iași, des- 
fășurînd apoi — timp de 
peste 40 de ani — o acti
vitate laborioasă ca emi
nent medic practician și 
cadru didactic.

A doua pasiune a lui 
Octav Troianescu a consti
tuit-o șahul, către care a 
simțit o vocație timpurie. 
Și în această disciplină el 
a obținut succese remar
cabile, fiind unul dintre 
cei mai puternici jucători 
români, de 5 ori campion 
al țării, participant la nu
meroase turnee în țară și 
peste hotare, distins de 
F.I.D.E. — în anul 1951 -r- 
cu titlul de maestru inter
național. Octav Troianescu 
a fost conducătorul tehnic 
al echipei noastre națio
nale. Toți cei care l-au 
cunoscut li vor păstra lui 
Octav Troianescu o amin
tire luminoasă.

Funeraliile au Ioc astăzi, 
la ora 13, la Cimitirul 
Belu.

venise și el să dea o mină de 
ajutor pentru că 
inima 
renul 
luzei. 
chipei 
hasz, conducea 
unor... pitici: copii născuți în 
1969 
mai 
Gh.

In 
geau 
primat, sub supravegherea an
trenorului Vili Stancu. în cea 
de haltere, antrenorul N. Băr- 
bulescu și cei 20 de... copii ai 
săi — printre care I. Petrișor 
(90 kg la 14 ani!), lucrau de 
zor. în sala de greco-romane, 
P. Zidaru se ocupa de o gru
pă de copii din cei 80 pe 
care-i are în pregătire. Sala 
de scrimă răsuna de zăngănit 
de... arme.

Cu o zi înainte, vizitasem 
Sala sporturilor. Pe toate te-

„nu-1 răbda 
să stea acasă". Pe te- 

de fotbal din spatele pe- 
fostul component al e- 
Petrolul, Eduard Iu- 

antrenamentul

și '1970. „Ii vreți pe cei 
buni? lată-i: Dan Alexe, 
Marian..."
sala de tir, trei tineri tră- 
cu pistolul cu aer com-

renurile de tenis din jurul ei, 
mingile zburau care-încotro, 
iar pe terenul de handbal se 
juca minifotbal. La bazinul a- 
coperit, toate culoarele 
ocupate, iar 
de copii și 
vestiar.

In sfîrșit. 
din strada Latină, _ 
resurse locale și prin muncă 
patriotică, i s-a adăugat un 
micro-hotel, care va fi dat cu- 
rind în folosință. Terenul era 
gol. Pe gradenele dinspre noua 
clădire stăteau handbaliștii_ de 
Ia „Vulturul" Teleajen. 
îmbrăcați și așteptau, 
mai jucat cineva azi?" 
trebat.

Era 
fusese 
„Iată...
ne-am
din frumosul buchet 
presii pe care ni l-a 
losirea judicioasă a 
sportive din Ploiești.

seria 
tineri

iată-ne

>>

erau 
următoare 

se afla la

pe terenul 
căruia, din

Erau 
pA 

am în- 
• „Noi sîntem primii", 

ora zece, iar baza nu 
folosită în ziua aceea, 
un ciulin intre flori", 

zis. El putea totuși lipsi 
de im- 
lăsat fo- 

bazelor

O manifestare inedită

FESTIVALUL INTERNATIONAL DE BRIDGE AL A.C.R."
La sfîrșit de sezon estival, Ma

maia a găzduit o manifestare 
inedită Intr-un Joc considerat a 
fi, ca și șahul, un sport al min
ții : „Festivalul internațional de 
bridge A.C.R.".

Practicat în numeroase țări ale 
lumii, ca un plăcut și interesant 
agrement, bridge-ul și-a formulat 
de mult riguroase reguli de com
petiție, care aproape exclud ha
zardul, hotărttoare fiind in obți
nerea succesului erudiția teore
tică și experiența practică a Ju
cătorului. Calcule șl statistici 
demne de toată încrederea au a- 
rătat, de pildă, că „elementul 
șansă“ este mult mai mare In
tr-un turneu de șah, decît în- 
tr-un concurs de bridge 1

„Festivalul", desfășurat în con
diții organizatorice Ireproșabile 
(grație eforturilor și priceperii 
lng. Nlcolae Mărgineanu, pre
ședintele comisiei tehnice), a reu
nit, alături de cei mai buni Ju
cători romani, coneurențl din 
Italia, Franța, Belgia, care Iși 
petreceau vacanța pe litoralul 
românesc.

Incluzînd variate forme de în
trecere (perechi mixte, open și 
turnee de echipe) „Festivalul" a 
reprezentat un frumos succes

pentru gazde. Turneul de perechi 
a revenit cuplului Bob — Mincu 
(Cluj-Napoca și București), cel 

pe echipe, selecționatei Cluj-Na
poca (Bob, Csoma, Kincs, Gyăr- 
gos), iar „Trofeul Marea Neagră" 
formației A.C.R. “
seanu, Rometl, 
ghiceseu). La 
s-au impus, de 
nli prin Zorela 
Bob, care au 
locuri și în clasamentele Indivi
duale. Pe parcursul „Festivalu
lui" s-a organizat un meci a- 
mical intre reprezentativa orașu
lui Perugia și echipa de tineret 
a A.C.R., încheiat la egalitate. Un 
rezultat meritoriu, dacă ținem 
seama de faptul că Italia a de
ținut de 15 ori titlul de campi
oană a lumii.

In iulie 1981, la Varșovia, se 
vor organiza campionatele euro
pene, la care a fost invitată ți 
echipa României. Ne-ar bucura 
foarte mult să fim prezențl 
această competiție, pentru a 
monstra valoarea Jucătorilor 
mâni, capabili — credem — 
rezultate superioare.

Ing. Gh. COSTRAȘ 
vicepreședintele Clubului 

de bridge A.C.R.

București (Ur- 
Stăncescu, Dră- 
perechi mixte 

asemenea, cluje- 
Goga și loan 
ocupat primele

la 
de- 
ro- 
de

Buc. — Liceul „Aurel Vlal- 
58—0, Olimpia — Vulcan 

4—0, C.S.Șc. Steaua — R.C. Sp. 
studențesc 8—0.

CopU I : C.S.Șc. ( — R.C. Grl- 
vița Roșie 12—6, Olimpia — 
C.S.Șc. Steaua n 28—6, C.S.Șc. 
Locomotiva — C.S.ȘC, Steaua I 
t—16.

Nu este un secret că echipa 
națională masculină de bas
chet duce lipsă de jucători cu 
talie înaltă (peste 2 m) ți că 
doar rezolvarea acestei proble
me va permite — sperăm in
tr-un viitor cit mai apropiat 
— promovarea baschetului ro
mânesc in elita europeană a 
acestui sport. In această idee, 
faptul că cele 12 divizionare 
.,A“ au anunfat in scris (in 
formularele de înscriere dinain
tea începerii competiției) pre
zența a 40 de jucători de 2 m 
(ți mai inalți) a bucurat, nu 
numai pentru că această cifră 
reprezintă un record in mate
rie, ci ți pentru că, in felul 
acesta, se întrevede preocupa
rea unor antrenori de a spori 
talia echipei de club, încerca
rea de a se ține pasul cu ceea 
ce se cere in baschetul interna
țional. In mod firesc, primul in
teresat in prestația „giganților" 
este antrenorul lotului reprezen
tativ. De aceea, ne-am adresat 
antrenorului H. Tursuglan, so- 
licitîndu-i opinia asupra evolu
ției baschetbaliștilor respectivi 
in turneul inaugural al ediției 
1980—1981 a campionatului no

IN ATLETISM, TESTAREA TREBUIE SĂ FIE
0 PRACTICA OBIȘNUITĂ DE MUNCĂ...

Se vor Împlini curind 4 ani 
de cînd Federația noastră de 
atletism a inițiat • vastă ac
țiune de testare a tineretului, 
din dorința de a regenera lo
turile de perspectivă ale atle
tismului românesc, de a le 
asigura elemente capabile să 
obțină performanțe superioa
re. Testarea din 1976, Începu
tă la nivel de școli șl Între
prinderi, a cuprins o bună 
parte a tineretului nostru și a 
fost încheiată cu desfășurarea, 
In 6 orașe, a unei așa-zise 
faze de zonă, niște finale geo
grafice.

Cu acel prilej, ne amintim, 
au fost scoase In evidență une
le elemente deosebit de talen
tate, cele mal multe Investite, 
de la bun început, cu ..........
de speranțe. Cum 
era de așteptat și 
cum notasem a- 
tunci, In noiembrie 
1976, pe marginea 
acestei ample tes
tări, realizarea spor
tivă a acestor ti
neri depindea de 
modul în care ei aveau să fie 
îndrumați șl pregătiți...

Prin fața privirilor versate 
ale unora dintre cei mai re- 
putați tehnicieni ai atletismu
lui nostru au trecut cîteva 
mii de băieți șl fete. S-au fă
cut fel de fel de măsurători, 
inclusiv ale unor probe prac
tice șl concluzia a fost că a- 
vem de-a face cu cîteva ele
mente de un talent deoseb’t. 
După 4 ani să vedem ce s-a 
ales cu unii dintre tinerii des
pre care s-a spus atunci că ar 
putea deveni... atleți 1

Din „zona" de la Timișoara, 
antrenorul emerit Ion Sbter 
remarcase un tînăr mehedin- 
țean, de 13 ani, pe care l-a 
notat eu calificativul „foarte- 
foarte bine" 1 Acest tînăr ta
lentat este, Intr-adevăr, gata 
să devină, acum, un atlet au
tentic. Este vorba de Ion Bu- 
ligă, cel care chiar din 1977 
și pînă astăzi, an de an, a 
cîștigat nici nu mal știm cite 
titluri de campion național la 
juniori III șl II, care a co
rectat (aproape la fiecare con
curs 1) recordul uneia dintre 
probele combinate, fie octa-

.titlul'

tlon, fie decatlon. O altă „des
coperire" la acea zonă a fost 
șl săritoarea în lungime, hu- 
nedoreanca Marieta Ilcu, au
toare în acest an a unul re
zultat de 6,34 m. Alțl mulți 
însă — din păcate, mal ales, 
cei foarte bine clădiți fizic I 
— s-au pierdut pe drum I 
Din zona de la Cîmpulung 
Muscel .au răzbit șl au devenit 
fruntași naționali, în probele 
lor, sprinterii Johann Schromm 
și Constantin Ivan (originari 
din Sibiu), aruncătorul 
greutate Ion stroe, din 
reni.

Cei mai mulți dintre 
evldențiați atunci, așa 
spuneam, nu s-au realizat in
să pe 
atletice

de 
Mo-

cel 
cum

planul performanței 
și profitul unei ~ 

menea acțiuni 
ple de testare, 
a fost cea din 
se dovedește, 
prea mic, 
prea mic. 
nu înseamnă că 
trebuie să se demo
bilizeze cumva, ci 

dimpotrivă! Trebuie ca ase
menea acțiune, nu neapărat 
atît de amplă, să fie repetată 
an de an. Deci trebuie răs
colită marea masă a tinere
tului pentru a-i descoperi pe 
cei mai talentați, pe cei care 
ar putea deveni performeri 
veritabili, la nivel național șl 
internațional.

O nouă testare se Impune 
acum, cu acuitate, dar spre 
deosebire de cea la care 
ne-am referit mai înainte, va 
trebui organizată cu sprijinul 
nemijlocit al secțiilor din clu
buri și asociații, acestea 
mînd a fi (din punct de 
dere organizatoric) primii 
neficiari ai acțiunii, căci, 
caz contrar, testarea *va Ii 
nou fără eficiență din i 
ment ce nu se răspun
de la cîteva întrebări de 
bază : ce se întîmplă cu cei 
selecționați ? Unde vor fa
ce ei atletism ? Cine se va 
ocupa de îndrumarea și pre
gătirea lor sportivă ? .Cupa 
de toamnă44 organizată în a- 
ceste zile în Capitală pare că 
răspunde acestor întrebări !...

Romeo VILARA
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ors 
masculin : Steaua 
selecțiunl înregis- 
lași ; ora 19,15 

II) : Trieram a

PE MICUL ECRAN
SiMBATA 11 OCTOMBRIE, 

ora 16: Box, meciul pentru ti
tlul mondial la categoria grea: 
Cassius Clay — Larry Hol
mes, înregistrare de la Las 
Vegas, comentator Cristian 
Țopescu ; ora 17.30 : Volei 
masculin : Steaua — Univer
sitatea Craiova în turneul fi
nal al campionatului național, 
transmisiune directă de la 
Iași, comentator Cornel 
Pumnea.

DUMINICA 12 OCTOMBRIE, 
ora 15,45 : Handbal feminin : 
Rulmentul Brașov — Știința 
Bacău (repriza a II-a), trans
misiune de la Brașov, comen
tator Hristache Naum, 
16,15 : Volei
— Dinamo, 
trate de la 
(programul 
sport — emisiune de Dumitru 
T’ă bScpcpii

MARȚI 14 OCTOMBRIE, era 
17,10 : Volei masculin : Dina
mo — Explorări Baia Mare, 
transmisiune directă de la 
Iași.

MIERCURI 15 OCTOMBRIE, 
ora 15 : Fotbal : România — 
Anglia în preliminariile cam
pionatului mondial, transmi
siune directă de la stadionul 
„23 August44, comentator Cris
tian Țopescu.

JOI 16 OCTOMBRIE, ora 
16,25 : Volei masculin: Steaua
— Dinamo, selecțluni înregis
trate de la Iași.



ict

?
I S-A REUNIT

Olirn- I
-țyisa- 
uden- 
Stea- 
Cluj-

(Di- 
rădiș- 
: Be

lii 
apid), 
irpri- 
ire a 
arun-

„se- 
arcat 
! Ion 
rein- 
isen- 
Chi- 
drian 
, si- 
zența 
usti- 
ătînd 
a în 
lăr- 
Pă- 
mai 

'bert 
i la 
imul 
ican, 
erile

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

spre I
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• Rednic.și Geolgău, accidentați.

După 10 etape în campionatul Diviziei „A“

sînt 
orin 
răz- 
;rsi- 
Ră-

I

dar recuperabili
Lotul de tineret s-a reunit și 

el, în cursul zilei de ieri, pen
tru meciul cu reprezentativa 
similară a Angliei, care se dis
pută marți, 14 octombrie, la 
Ploiești.

Antrenorii Cornel Drăgușin și 
Mircea Radulescu au convocat 
pe următorii jucători : Nițu — 
portar (un al doilea portar ur
mează să fie cedat de la lotul 
,,A“), Vlad, Mărginean, lovan, 
C. Solomon, FI. Pop, Rednic — 
fundași, Geolgău, Mureșan, T. 
Nicolae, Bozeșan, Klein — mij
locași. D. Zamfir, Turcu, Tcr- 
heș, Gabor, Isaia, Țiglariu și 
Suciu — atacanți.

Rednic și Geolgău acuză u- 
șoare accidentări, dar cu șanse 
de a fi recuperați, iar Țiglariu 
are un traumatism care com
portă un tratament pe timp mai 
îndelungat.

în prima zi a pregătirilor a 
avut loc o discuție-analiză pe 
marginea jocului susținut cu 
formația R. D. Germane (înre
gistrarea pe banda magnetică 
fiind realizată de antrenorul 
Ion Voica) și o ședință de an- 
trenament-refacere. pe stadio
nul Voința, unde se vor des
fășura toate antrenamentele lo
tului de tineret pînă la ora 
meciului cu echipa Angliei.

START IN
(Urmare din pag. 1)

„CAMPANIA ANGLIA"

engleză". Subscriem întru to
tul la spusele lui Iordache și 
adăugăm că, așa cum îl cu
noaștem, sîntem siguri că el 
va fi gata de start pentru me
ciul de miercuri. După cum 
credem că și Iordăneseu și 
Beldeanu vor face și ceea ce 
depinde de ei spre a se reface 
la vreme.

Prin urmare, la dispoziția 
antrenorilor V. Stănescu și V. 
Stănculescu sînt următorii ju
cători: Iordache, Speriatu, Mo- 
raru (portari), Negrilă, Ștefă- 
nescu, Sameș, Munteanu II, Ni
colae, Păltinișan, Ungureanu 
(fundași), Dumitru, Țicleanu, 
Beldeanu. Iordăneseu, Bălăci 
(mijlocași), Crișan, Cămătaru. 
M. Răducanu, A. Ionescu (ata
canți). Noutățile sînt, deci, Du
mitru, Păltinișan și Ungureanu. 
toți trei in formă bună, reco
mandați (mai cu seamă primii 
doi) și de comportările din gre
lele jocuri din cupele europene.

Ce au făcut selecționații în 
prima zi a reunirii lor? Dimi
neața, au fost oaspeții televi
ziunii; Cristian Țopescu le-a 
pregătit și prezentat înregistră
rile jocurilor echipei Angliei în

iunie, 
subli- 
sem- 
bine-

turneul final al C.E. din 
din Italia. Antrenorii au 
niat momentele cele mai 
nificative ale partidelor, 
înțeles cu maximă atenție asu
pra manevrelor reprezentativei 
engleze. Tot in cadrul acestei 
documentări directe se va mai 
viziona și partida Anglia — 
Norvegia, din preliminariile 
C.M. Programul de joi după-a- 
miază a cuprins un antrena
ment și acțiuni de refacere pe 
toate planurile. Astăzi 
gramate două ședințe 
gătire, ambele cu 
complex, iar sîmbătă 
loc un meci-școală.
marat in bune conditiuni, ne 
spunea Ștefan Covaci, vicepre
ședinte al F.R.F. Condițiile 
de pregătire sînt excelente, la 
fel și atmosfera. Sperăm, asta 
este străduința întregului nos
tru colectiv, să repetăm pre
gătirea, jocul și rezultatul din 
intilnirea cu echipa Iugoslaviei". 
Iar antrenorul V. Stănescu a- 
daugă : „Ne concentrăm la 
maximum spre a fi, Ia ora me
ciului, in perfectă condiție. 
Avem un singur gînd: victo
ria!"
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• „Sportul stu
dențesc are al doi
lea lot, ca valoare 
a Jucătorilor, din 
țară, după Univer
sitatea Craiova” — 
susține multă lume, 
tehnicieni, gazetari, 
public. După cum 
joacă însă, după 
eclipsa prelungită în 
care a intrat, evo
luția echipei stu
denților bucureșteni 
se plasează pe un... 
loc cam de la pe
riferia campionatu
lui. De ce ? Cum se 
explică recentele con- 
traperformanțe ale 
acestei echipe pe 
care mulți o vedeau 
bătîndu-șe,litiu ? Este adevă- 
it că lipsesc (sau 

au lipsit) piese gre
le ale ■ „ll“-lui lui 
Cernăianu și Voica: 
Mircea Sandu, B. 
Grigore, Iorgulescu, 
Oct. Ionescu. Dar 
e la fel de adevă
rat că 
întărit 
sibill 
pentru

echipa s-a 
cu doi po-" 
selectionabili 

„____ națională :
Bozeșan și FI. Grl- 
gore. Intervine, cum 
pretind antrenorii 
echipei, e problemă 
de minus de efectiv 
care grevează re
zultatele echipei? Ii 
credem parțial, și 
le dăm șl lor • 
dreptate... Ceea ce 
însă se vede — clar 
— tn teren ne in
dică și o dezorgani
zare de ansamblu a 
jocului echipei. Și 
înainte lipseau ju
cători importanți de 
la Sportul. A dis
părut neuitatul și 
mereu regretatul 
Aurică Kădulescu, a 
lipsit multă vreme 
Mircea Sandu, ope
rat, reoperat, conva
lescent etc. dar E- 
CHIPA IȘI ȘTIA 
JOCUL, incomod 
pentru orice adver
sar, pe orice teren 
din țară. Ce se în- 
tîmplă însă acum 
este însă greu de 
explicat, ba chiar 
de neexplicat. Tre- 
zește-te, Sportffle ! 
• Cîștigînd totul 
acasă, apoi zdrobită 
la Pitești, echipa 
hunedoreană a lăsat 
multora impresia că 
îwatc conta în cam
pionatul nostru nu
mai prin partidele

susținute pe 
priul teren, 
mlnțirea pe care a 
oferit-o . pe stadio
nul Autobuzul este 
de natură să-i pună 
pe destul pe gîn- 
durl, obligîndu-i im
plicit să-șl refacă 
socotelile în privin
ța luptei din vîrful 
clasamentului. Cor- 
vlnul nu mai este 
doar o frumoasă e- 
chipă de elan și de 
muncă. Ea repre
zintă, de pe acum, 
o formație cu înte
meiate veleități, iar 
transferul progresiv 
de maturitate de la. 
acest adevărat „om 
d*. fotbal" care se 
dovedește 
Lucescu către 
tații Gabor, 
Nicșa, 
Petcu. etc. 
chezășie < 
Hunedoara 
tică se pot : 
„lucruri și 
mari". • Mulți s-au 
arătat sceptici la 
titularizarea lui Jur- 
că în formația Ste
lei. Miercuri, însă, 
Jurcă a făcut o 
partidă bună. Am 
auzit în tribune pe 
unii strigînd : „F 
vo Jurcă !“ Să 
uităm însă pe 
doi antrenori, 
Constantin și 
Zavoda, cei care au 
crezut în „băiatul 
din Mîrșa" și l-au 
ținut titular, chiar 
dacă în primele 
meciuri acesta era 
dominat de emoție 
® Marcel Răducanu 
în serie I Splendid 
gol la Liâge 1 Gol 
cu Standard, la 
București I Gol în 
derbyul cu Dinamo! 
Gol cu „U“ Cluj- 
Napoca ! Așteptăm 
și un gol în poarta 
Angliei I O Ambi
ția bucureștenilor 
lui „U“ ! Miercuri, 
înaintea partidei cu 
Steaua, în cabina 
clujenilor, destule e- 
moții. Batacliu și 
Dobrău, bucurește- 
nii echipei, doreau 
să ofere publicului 
din Capitală o fru
moasă evoluție. Iar 
antrenorul Gh. Stai- 
cu, bucureștean și

pro- 
Dez-

care
talen-
Klein, 

Dubinciuc 
este o 

că la 
fotbalis- 
întîmpla 

l mai

,Bra- 
i nu 

cei 
Gh.

V.

el, dorea să confir
me „rezultatul de 
la Baia Mare". Ceea 
ce, în parte, cei trei 
au reușit, „U“ ofe
rind un joc frumos, 
nematerializat însă 
pe tabela de marcaj 
din cauza 
atacului 
făcut 
grupul 
gălățeni 
Țolea, 
sancționați după me
ciul cu Univ. Cra
iova. EI a fost tre
cut pe foaia de ar
bitraj ca rezervă, 
întrucît și-a. mani
festat dorința să nu 
joace împotriva fos
tei lui echipe. N-a 
jucat și, după cum 
a apărat înlocuitorul 
lui, Oană, s-ar pu
tea ca Jivan să ră- 
mînă mult timji ne bancn rezervelor î 9 

mai bociți

anemiei 
O Jivan n-a 
parte din 

jucătorilor 
(Olteanu, 

C.’ Zamfir)

„Nu
atîta — le zicea Ne- 
delcu II coechipie
rilor săi după me
ciul de la Galați. 
Celtic ne-a dominat 
în repriza secundă 
și noi am cîștigat. 
Azi am dominat noi 
In repriza a dJua 
șl au cîștigat ei, 
gălățenii. Așa-i fot
balul !“ “ ------
brovschi, 
exemplar, la patru 
ore după înțrîngerea 
de la Galați : „De 
cînd joc eu fotbal 
n-am ratat o ocazie 
atît de mare ca 
aceea din minutul 
77. De necaz, nici 
n-am văzut cum am 
primit cele două go
luri" > Am rămas 
plăcut impresionați 
de modul în care au 
abordat întîlnirea cei 
mai mulți dintre 
jucătorii lui F. C. 
Olt, angajîndu-se la 
efort fără menaja
mente, cu o dărui
re exemplară, dem
nă de toată lauda. 
Asta nu poate scuza 
însă comportarea lui 
Pițurcă, Prepeliță 
și Ciobanu, care, 
mai tot timpul jo
cului, aveau ceva 
de obiectat la indi
cațiile antrenorilor. 
Pițurcă și-a permis 
chiar să spună : 
„Dacă nu-ți place, 
scoate-mă". Și an
trenorii l-au și în
locuit imediat, dînd 
o bună pildă edu
cativă.

• Dem- 
jucătorul

ȘTIRI... ȘTIRI...
• „POLI" — DOUA MECIURI 

INTERNAȚIONALE LA TIMI
ȘOARA. Formația noastră, care 
va juca în turul II al Cupei cu
pelor, va susține două partide a- 
mlcale, la Timișoara, după ur
mătorul program : duminică, de 
la ora 15, pe stadionul „1 Mai", 
ea va primi replica echipei 
O.F.K. Belgrad, iar marți, de la 
ora 15,30, pe același stadion, va 
juca în compania echipei Szeol 
Seghedin.
• MlINE PE STADIONUL DIN 

STR. DR. STAICOVICI, cu înce
pere de la ora 15,30, are loc o 
interesantă și atractivă întîlnire 
amicală între echipele diviziona
re „A“ Progresul-Vulcan și 
Steaua.

• FLACARA AUTOMECANI- 
CA MORENI — LUCEAFĂRUL 
BUCUREȘTI 2—0 (2—0). Gaz
dele au deschis scorul în mi
nutul 8 prin Stăncescu și l-au 
majorat, zece minute mai tir- 
ziu, prin golul marcat de Ba
dea. în repriza secundă, jocul 
a fost echilibrat, dar nici 
dintre echipe n-a reușit 
mai înscrie. (Gh. Ilinca, 
resp.)
• ALTE DOUA MECIURI IN 

„CUPA BUZĂULUI". La Ber
ea s-au disputat încă două 
partide din cadrul întrecerii 
dotate cu „Cupa Buzăului". Ia
tă rezultatele: Petrolul Berea 
— Carpați Nehoiu 7—2 .(3—0) 
și Gloria Buzău — Olimpia 
Rm. Sărat 2—1 (2—0). Săptămî- 
na viitoare, în 16 octombrie, la 
Nehoiu, sînt programate parti
dele Petrolul — Gloria și Car
pați — Olimpia. (M. Irimia, 
coresp.)

■ ■ ■

una 
să

CO

...șt ffazon
LOTO-PRONOSPORT

AU JUCAT - AU CÎȘTIGAT I

Pentru a ilustra din nou frec
vența marilor succese la LOZ IN 
PLIC, prezentăm astăzi cîțiva 
dintre cei mai recenți beneficiari 
ai celui mai simplu și operativ 
sistem de joc : Marghitaș loan 
(comuna Turț, jud. Satu Mare), 
Roman Dumitru (comuna Pătu- 
lele, jud. Mehedinți), Ciorchină 
Nicolae (Pitești) și Dragomir 
Mihaiu (corn. Ohaba, jud. Alba)
— AUTOTURISME „Dacia 1300“ ; 
Matei Toader (Bacău), Hollo Mi
hai (Baia Mare), Zabară Otelia 
(Galați) și Datu Elena (corn. Sîn- 
georgiu de Pădure, jud. Mureș)
— AUTOTURISME „Skoda 120 L";

Dispută strînsă, și palpitantă, 
în întrecerea-maraton a cam
pionatului Diviziei „A" după 10 
etape. Atît în fruntea clasa
mentului (unde diferența 
lider, Dinamo, și locul 7, 
mia Rm. Vilcea, este de 
4 puncte), cit și la polul 
acolo unde „lanterna", 
Galafi, se află la numai 3 
puncte distanță de ocupanta lo
cului 8, Sportul studențesc.

Deși e devreme pentru pro
nosticuri privind lupta pentru 
șefie, ceva-ceva ne spune, to
tuși, — după etapa de miercuri
— că, finalmente, verdictul tu
rului il va da „duelul" Dinamo
— Universitatea Craiova, meci 
cu care se încheie sezonul de 
toamnă. Dinamo, iată, după 
„sincopa" de pe „23 August", 
revine spectaculos, obținînd o 
victorie pe terenul unei echipe, 
Chimia, care nu prea pierde a- 
casă, în timp ce Universitatea 
Craiova demonstrează, etapă de 
etapă, că este decisă să re
înnoiască succesul din trecuta 
ediție, să păstreze, adică, titlul 
de campioană. Și, fie-ne per
mis, încă o previziune, referi
toare la disputa pentru supre
mație : refăcînd, în trei zile, un 
prețios capital de ordin moral, 
Steaua se înscrie și ea pe lista 
candidatelor la locul I, Inves
tind, printr-o pregătire mai con
știincioasă decît în trecut, în
dreptățite speranțe în restanțele 
cu F. C. Argeș și ~ 
Iași. Cu condiția ca 
întîi (duminică, 19 
peste dificilul „hop" 
vinul Hunedoara. O 
tualmente, pe locul _2, plasată 
(la pîndă ?) 
Universitatea 
din ,B“ !

între 
Chi- 
doar 

opus, 
F.C.M.

Politehnica 
să sară mai 
octombrie) 

numit Cor- 
echipă, ac-

între Dinamo și 
Craiova, deși vine

■ir
sub aspectul... ne- 
(existent pe în- 
ierarhică a clasa

Interesantă 
prevăzutului 
treaga scară 
mentului), întrecerea diviziona
relor „A“ lasă însă de dorit ÎN 
PLANUL — cel mai important 
al campionatului — VALORII 
COMPETITOARELOR EI. Ade
văr, din păcate, prea vizibil în 
jocul practicat de cele mai mul
te dintre ele, un- joc adesea 
„subțire", cauza inconstantelor, 
a alternării succeselor cu eșecu
rile. în acest sens, o singură 
echipă, Universitatea Craiova, 
înregistrează o constanță (bună) 
in comportament, ea pierzind 
doar o dată, la limită (la 30 
august, în deplasare), în parti- 

,U“ Cluj-Napoca. în rest, 
contradictorii, mai mici 

i' mari, de genul acesta: 
pierde, duminică 5 oc- 

, fără drept de apel 
cu Steaua, pentru că,

da cu „1 
prestații 
sau mai
Dinamo 
tombrie, 
(0-2), l_ ______ ,------

S
doar trei zile după aceea, să 
cîștige fără probleme la Rm. 
Vîlcea ! Corvinul încasează un 
6—0, la Pitești, și apoi întrece, 
la București, pe Sportul stu-

dențesc, o echipă care, în tre
cut, ceda extrem de greu și... 
afară 1 Și, ca să nu lungim 
vorba, la fel se petrec lucrurile 
și cu A.S.A. Tg. Mureș, Chimia, 
F.C. Olt, Jiul — ultima anulî:£- 
du-și niște laude (binemeritate, 
dealtfel) cu acest 0—4 cu care 
s-a înapoiat de la Iași. în ceea 
ce o privește pe F.C. Baia Ma
re, ea înregistrează o consec
vență foarte tristă, cu totul de 
neinvidiat, aflîndu-se, miercuri, 
la a 5-a înfrîngere consecutivă! 
Nu încape vorbă — ne-am con
vins de aceasta o dată în plus, 
urmărind jocul de la Craiova 
— vertiginoasa coborîre pe to
bogan a echipei Iui Mateianu 
na o poate opri decit o radicali*, 
schimbare a opticii in tratarea 
momentului de apărare. „Eu 
unul, dacă, pe cind jucam fot
bal, aș fi știut că, undeva, în 
urma mea, portarul se postea
ză mai mult in afara careului, 
ca Necula Răducanu, mi-ar ti 
fost tare teamă", ne .mărturisea, 
după joc, Petre Deselnicu, fos
tul stoper al Universității Cra
iova. „Așa incit, a mai adău
gat el, uneori ii ințeleg pc Sa- 
bău și Condruc".

★
Fisuri în jocul de ansamblu 

al echipelor apar, alteori, chiar 
dacă nu este vorba de o în
treagă concepție (defectuoasă, 
desigur), ci de absența unui 
singur component al formației. 
Mai ales cind acesta este CON
DUCĂTORUL DE JOC. Așa 
cum, de pildă, Dinamo resimte, 
de mai multă vreme, lipsa lui 
Mulțescu, tot așa Universitatea 
Craiova a acuzat, miercuri — 
în pofida faptului că a cîștigat 
meciul ei cu F.C. Baia Mare — 
absența lui Beldeanu. Fără el, 
calitatea < 
ofensive a 
ferind sub 
finalmente 
clarviziunii. 
ducător de _ 
pă, ca să-ți spun cit credit îi 
pot acorda", i se adresa, astfel, 
un mare tehnician, l-am numi 
pe argentinianul Cesar Meno- 
iti, unui bun prieten de-al său, 
și el antrenor. Afirmație la ca
re subscriu, deatlfel, specialiș
tii fără excepție ; inclusiv cei 
de la Internazionale Milano, ca 
să folosim unul din exemplele 
cele mai proaspete, care au fă
cut totul ca să-1 aibă, din acest 
sezon, pe austriacul Prohaska.

Cit de mult am dori că — în 
cele 10 zile de întrerupere a 
campionatului, la toate aceste 
adevăruri, cunoscute de cind 
este... fotbalul, tehnicienii noș
tri, antrenorii divizionarelor „A“, 
să mediteze mai mult. Și, desi
gur — în scopul creșterii ran
damentului — să le și aplice la 
echipele pe care le pregătesc.

construirii acțiunilor 
i scăzut simțitor, su- 
> aspectul — decisiv, 

—r tempoului, al 
„Spune-mi ce con- 
joc posezi la echi-

Gheorghe NICOLAESCU

DiimiM: „SPER SĂ TRĂIESC A DOUA TINEREȚE LA TIMIȘOARA
Intr-un peisagiu cenușiu al 

transferurilor din acest an, o 
pată de culoare : plecarea cu
noscutului și controversatului in
ternațional Dumitru, de la Steaua 
la Politehnica Timișoara.

tău antrenor, 
Întrebat dacă ple- 
Dumitru este o

— „Fostul 
Constantin, 
carea lui 
mare pierdere pentru Steaua, 
a declarat ziarului nostru că 
doar timpul va da răspunsul 
cuvenit. Dumitru ce crede, 
plecarea sa este o mare pier
dere pentru Steaua și un mare 
cîștig pentru „Poli“ 
ra, sau 
punsului 
bling ?“

clubul Steaua, ca maestru emerit 
al sportului, abia am reușit să 
obțin categoria a IV-a de antre
nor... — greu aș fi putut da un 
alt răspuns pentru a nu supăra 
pe cineva din Ghencea. Lucrurile 
stind lnsd altfel tn ceea ce mă 
privește, pot spune că nu timpul 
va demonstra pentru cine este 
pierderea și pentru cine cîștigul, 
ci Dumitru, care este convins la 
această oră că se mai poate nu
măra printre cei mai buni jucă
tori din țară, ceea ce nu mai 
putea face in cadrul fostului său 
club".

Timișoa- 
preferă, în locul răs- 
dlrect, tot un... drl-

să fiu, dacă rolurile— „ Sincer , ,
ar fi fost inversate, adică eu an
trenorul și dînsul jucătorul plecat 
— ceea ce, în paranteză fie zis, 
era imposibil numai și pentru 
faptul că în cei 8 ani petrecuțl la

INFORMEAZĂ
Stoica Ioan (București), Baican 
Nicolae (Oradea), Constantin Ta- 
che (Focșani) și Haranguș loan 
(Cluj-Napoca) — AUTOTURISME 
„Trabant 601" ; Burlacu Nicolae 
(corn. Crevedia, jud. Ilfov), Drim- 
bă Constantin (com. Orbeni, sa
tul Sascut, jud. Bacău), lila Do- 
loga (Timișoara) șl Pașcă Vasi- 
lica (Cluj-Napoca) — CITE 20.000 
LEI. Perseverența vă poate aduce 
și dv. satisfacții asemănătoare !

CÎȘTIGURILE
LOTO DIN 3

NTRAGERII 
OCTOMBRIE

*

Categoria 
25% a 6.494 
30,50 a 2.768 
30,75 a 2.745 
101,00 a 836 
237,25 a 356
1:344,25 a 100 lei.

1980

2 : 
Iei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ;

Iei ;

variante
3 :
4 :
5 :
6 :

X :

Tragerea obișnuită Loto <le as
tăzi, io octombrie 1980, se televi
zează în direct fiicepînd de la 
ora 18,25

13
Categoria 
Categoria 
Categoria 
categoria 

Categoria

REPORT LA CATEGORIA 1 
195.949 lei.

— „Acest fapt te-a determi
nat să pleci de la clubul mi
litar bucureștean și să optezi 
pentru cel 
rean ?“

—- „Trăgînd 
celor 8 ani in 
sub culorile clubului Steaua, cu 
plusurile și minusurile acestei pe
rioade, am ajuns ta concluzia că 
pentru mine, ca fotbalist de per
formanță, bilanțul este negativ. 
Este trist ca acum, la 30 de ani, 
deși am cîștigat cu fosta mea 
echipă titluri de campioană și 
cupe, să recunosc că nu sînt pe 
deplin mulțumit. Prima tinerețe 
ca fotbalist am petrecut-o la Ra
pid, unde am avut 5 ani frumoși. 
Acum, venind la Timișoara, unde 
am regăsit atmosfera Giuleștiului 
de atunci — destinsă, se glumeș
te, să ride, tinerețea e la ea a- 
casă — sper din toată inima să 
trăiesc a doua tinerețe",

— „Asta va depinde în pri
mul rînd de tine. Dar la des
părțirea de clubul Steaua tu 
n-ai contribuit cu nimic î"

— „Cind am debutat la Steaua 
credeam că nimeni nu mai este 
ca mine, ii priveam de sus pe 
cei din jur și timp de aproape 
doi ani nu mi-am făcut decît un 
singur prieten, pe Puiu Iordă- 
nescu. Apoi, cină mi-am dat sea-

studențesc

o linie la 
care am

timiso-

sftrșitul 
evoluat

ma că am greșit, încercînd să 
mă aproprii de coechipieri aceș
tia mi-au răspuns cu aceeași mo
nedă, adică i esplngîndu-mă. Am 
ajuns, astfel, la o sltuație-limită, 
moral de nesuportat, la care nici 
conducerea clubului și secției de 
fotbal n-au găsit o rezolvare. Am 
tras concluzia de rigoare și am 
cerut transferul".

— „Care sînt impresiile tale, 
prospete, despre noul mediu, 
despre echipa și șansele ei 
în Cupa cupelor ?“

— „O atmosferă deosebit de 
propice fotbalului de performan
ță, care înseamnă in primiți rînd 
priceperea și tact, modestie și 
încurajarea valorilor. Se discută 
cu jucătorii la obiect, direct . și 
realist, iar pe colegii de echipă 
îi simt întîi ca oameni șl apoi ca 
fotbaliști. Deși am debutat cu 
un eșec extra-sportiv, ratind exa
menul de admitere la facultatea 
de mecanică în prima sesiune, 
apoi avînd ajutorul colectivului, 
sprijinul existent în acest mediu 
tradițional studențesc, am reușit 
recent, astfel îneît sper să devin 
un adevărat politehnician nu nu
mai prin apartenența la clubul de 
fotbal. Iar ca jucător, sînt convins 
că, schimbînd echipa, voi putea 
să mă exprim mult mal aproape 
de valoarea mea reală, contribu
ind cu toată capacitatea la afir
marea Politehnicii Timișoara în 
campionat și în Cupa cupelor. 
Sîntem o echipă care fși caută 
calea adevărată de exprimare, și 
un prim succes l-am avut 
Celtic 
țările
ne-au 
echipă 
spune

... _____  ____ ___t cu
Glasgoiv. Numai confrun- 
viitoare — și iată, sorții 
scos din nou în cale n 
britanică ! — vor putea 

____ însă ce am realizat. Res
tul sînt vorbe, și de vorbe m-am 
săturat. Acum vreau să joc. $i 
încă bine I Inclusiv la echipa na
țională, dacă va fi nevoie de 
mine..."

Paul SLĂVESCU



SPORTIVI ROMANI 3:52,5 recordul atletic al anului ?.

PESTE HOTARE
ILIE NĂSTASE ÎNVINGĂTOR
In turul II al turneului 

internațional de tenis de la Tel 
Aviv, Ilie Năstase l-a învins 
cu 4—6, 7—5, 6—3 pe jucătorul 
vest-german Werner Ziringibl. 
Alte rezultate : Solomon (S.U.A.)
— Mayotte (S.U.A.) 6—4, 6—4; 
Okker (Olanda) — Doyle (S.U.A.) 
6—3, 6—1; Hjertquist (Suedia)
— Grant (S.U.A.) 6—2, 4—6, 6—2; 
Carter (Australia) — Alejan
dro (Columbia) 6—4, 2—6, 6—4. 
în primul tur, Ilie Năstase l-a 
eliminat cu 6—1, 6—2 pe Ra
miro Benavides (Columbia).

TURNEUL DE TENIS 
DE LA PHOENIX

fe- 
Ia

Turneul internațional 
minin de tenis de 
Phoenix (Arizona), a programat 
primele partide din turul III, 
în care s-au înregistrat, urmă
toarele rezultată: Wendy Turn
bull (Australia) — Lucia Fer
nandez (S.U.A.) 6—4, 6—1 ; Ca
roline Stoll (SUA) — Lucia Ro
manov (România) 7—5, 6—1; 
Julie Harrington (S.U.A.) —
Christiane Jolissaint (Elveția) 
6—4, 6—2.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA ZRENIANIN

șase 
inter- 
Zre-

KAZANKINA ALEARGĂ MAI REPEDE

După consumarea a 
runde, în turneul 
național de șah de la 
nianin (Iugoslavia) conduc Bi-
yasas (Canada) și Klarici (Iu
goslavia), cu cîte 5 puncte, ur
mați de Volodia Vaisman 
(România), Matulovici (Iugo
slavia) și Jansa (Cehoslovacia) 
— cu cîte 4 puncte, Velikov 
(Bulgaria) — 3*/2 puncte, Mar- 
tinovici (Iugoslavia) — 3 punc
te (1) etc. In runda a 6-a, ma
estrul român Volodia Vaisman 
l-a învins pe jucătorul iugoslav 
Pakici, Biyasas a cîștigat la 
Stanisici, iar Klarici a remizat 
eu Jansa.

Dacă ar trebui să răspundem 
întrebării „Care a fost recordul 
anului in atletism ?“, am în
clina să așezăm în fruntea ce
lor 35 (treizeci și cinci I !) de 
performanțe maxime stabilite 
sau egalate în probele clasice 
între 29 aprilie și 27 august — 
un record la mai puțin de 4 
zile, aproape două pe săptă- 
mînă ! — rezultatul obținut in 
proba feminină de 1 500 m, la 
13 august, la Zilrich, de Tatia
na Kazankina: 3:52,5, mai exact 
3:52,47.

Alegerea este, desigur, su
biectivă, sint și alte cifre care 
uimesc, dar argumente specta
culoase înclină balanța de partea 
Tatianei Kazankina. Cel mai iz
bitor poate fi aflat din consul
tarea listei evoluției recordului 
mondial... masculin, care ne a- 
rată, nici mai mult nici mai 
puțin, că semifondista sovietică 
a alergat mai repede decît legen
darul finlandez Paavo Nurmi.
Chiar dacă Nurmi nu a fost semi- 

fondist, el a deținut recordul 
mondial al probei de 1 500 m în 
1924 — an în care avea să cîș- 
tige și titlul olimpic al distan
ței — cu 3:52,6. Acest 3:52,5 es
te, poate, cel mai sugestiv e- 
xemplu în privința progresului 
accelerat al atletismului femi
nin, care nu-și făcuse încă, in 
anul J.O. de la Paris, debutul 
olimpic. Dacă Rosemarie Acker
man (2,00 m la înălțime în 1977) 
a fost prima femeie care a în
trecut, într-o probă comparabi
lă, o performanță masculină ce 
a figurat vreodată ca record 
mondial, Kazankina este prima 
atletă care depășește un record 
bărbătesc stabilit după primul 
război mondial. Evoluția este 
rapidă, mai ales dacă ne gin- 
dim că istoria acestei probe în 
atletismul feminin abia depă
șește un deceniu.

Kazankina este uimitoare și 
prin diferența față de contem
porane. Ea a fost prima (in 
1976) care a spart bariera de 4 
minute, ducînd recordul de la 
4:01,4 (Ludmila Braghina In

1972) direct la 3:56,0. Nimeni 
nu a depășit, in patru ani, acest 
rezultat. A făcut-o, în această 
vară, înaintea Jocurilor Olim-

re, excelent condusă de Tatia
na Providohina — „iepurii» sint 
la modă în semifond ! — cam
pioana sovietică i-a făcut pe 
arbitri și spectatori să clipească 
nedumeriți, să-și frece ochii.

Performanța surprinde și mai 
mult știind că, în intervalul 
Montreal — Moscova, Kazanki
na a alergat foarte puțin, ba 
mai mult, în "două sezoane nu 
a apărut deloc, pentru că între 
timp a devenit mamă...

Cum se explică acest rezul
tat ? Ar fi, pe de-o parte, da
tele obiective. Este cunoscută 
atenția acordată în Uniunea So
vietică atletismului, orice mare 
performer, din oricare discipli
nă, pășind in sport prin a face 
atletism în școală aproape de 
nivelul performanței (numărul 
sportivilor clasificați atinge 6 
milioane). Tradiția îți netezește 
drumul, școala te ridică la nivel 
mondial. Explicația acestui re
zultat de legendă al Kazanki- 
nei se află însă în primul rînd 
în clasa excepțională a acestei 
atlete cu alură mai degrabă fi
ravă (1,61 m, 48 kg), în resur
sele naturale de excepție cu ca
re a fost înzestrată, în biochi- 
mia internă a unui organism 
făcut pentru alergare. Așa cum 
au fost 
Clarke, 
Ryun...

și Nurmi, Zatopek sau 
Hăgg, Elliot, Snell sau

» TELEX •
BOX 0 A luat sfîrșit turneul 

internațional organizat de clubul 
Ț.S.K. Berlin. Iată învingătorii în 
ordinea celor 12 categorii (de la 
semlmuscă la 
Geilich (R.D. 
Song On (R.P.D. 
Jones (...............
(Cuba); 
nă); D. 
nă) ; O. 
nă) ; P. 
Andreas, 
ș! U. Kaden (toți din R.D. Ger
mană) .

HANDBAL 0 In meci contînd 
pentru primul tur al „Cupei 
campionilor europeni” echipa 
S.C. Magdeburg (R.B. Germană) 
a învins pe teren propriu, cu 
35—18 (21—9), formația austriacă
A.S.K. Linz. • In cadrul ace
leiași competiții, echipa Tataba- 
nya (Ungaria) a întrecut cu sco
rul de 49—16 (25—7) formația
Besiktas Istanbul.

RUGBY • Echipa Japoniei și-a 
început turneul în Franța jucînd 
la Nevers în compania unei se
lecționate regionale. Rugbyștll 
francezi au obținut victoria cu 
scorul de 40—6 (14—0).

ȘAH • Meciul dintre maestrele 
sovietice Nana Aleksandria șl 
Marta Litinskaia, contînd pentru 
semifinalele turneului candidate
lor la titlul mondial feminin s-a 
încheiat la Vilnius cu scorul de 
7—5 în favoarea Nanei Aleksan
dria. Cea de-a doua partidă su
plimentară a fost cîștigată de 
Aleksandria la mutarea -a 38-a. 
In finală, Nana Aleksandria o va 
întîlnl pe compatrioata sa Nana 
Ioseliani.

TENIS 0 
neul de la 
Garcia 6—4,

super-grea) : D. 
Germană). Bon 

Coreeană), R. 
Tumbarely 

Germa- 
Germa-

L.
(R.D.
(R.D.
(R.D. Germa- 

(U.R.S.S.) ; _

(Anglia) ;
T. Koch

. Schwartz
Schneider
Galkin (U.R.S.S.) ; B. 

R. Nebrig, W. Kohnert

HOCHEIȘTII DE LA STEAUA ÎN C. C. E
După cum am anunțat, ieri, 

pe patinoarul artificial din 
Halle, a avut loc meciul 
tur din prima manșă a C.C.E. 
la hochei, dintre campioanele 
R.D. Germane, Dynamo Berlin, 

și României, Steaua București. 
La ofa cînd am închis ediția, 
antrenorul secund al bucurește-

nilor, Nicolae Zograffi, 
comunicat de la Halle că, 
două reprize, scorul era 
6—2 pentru gazde. Pentru 
pa noastră, golurile au 
marcate de Hălăucă și Cazacu.

Returul acestei întîlniri, 
ziua de 23 octombrie, 
Miercurea Ciuc.

ne-a 
după 

de 
echi- 

fost

în 
la

A.

DINAMO, RAPID Șl VOINȚA NEÎNVINSE
IN TURUL IV ÂL DIVIZIEI „A" LA POLO

(Urmare iin pag I)

programului, dar cu o desfă
șurare total diferită. Campio
nii au apărut din nou fără 
portarul Spinii, iar Nastasiu și 
V. Rus au înlocuit de această 
dată pe D. Popescu și Rădu- 
canu, alăturîndu-se tinerilor și 
juniorilor din lot. Ca și în 
partida anterioară, Dinamo a 
condus cu 3—0 și 5—1. lăsînd 
iar impresia că va înregistra 
un scor-fluviu. Se pare însă 
că pe tinerii poloiști conduși de 
I. Capșa îi cam sperie o ase
menea diferență (favorabilă) 
pe tabela de scor... pentru că 
exact ca în jocul de miercuri, 
cu Progresul, ei au început să 
rateze cu o nepermisă nonșa
lanță și să ofere adversarilor 
culoare de pătrundere spre 
propria poartă. Și cum tinerii 
jucători ai lui C.N. ASE nu 
s-au lăsat prea mult timp in
vitați, diferența s-a micșorat 
văzînd cu ochii, dinamoviștii 
mulțumindu-se în final doar cu 
o victorie la limită. Oricum 
trebuie subliniată curajoasa e- 
voluție o poloiștilor de la C.N. 
ASE. Realizatori : Nastasiu 3. 
Muntcanu, Rus, Moiceanu, Dan 
Cristian (Din.), respectiv Jia- 
nu 3. Tăurici, Sterpu, Ange- 
lescu. Au arbitrat : V. Media- 
nu șl D. Paraschivescu.

RAPID BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 
(1—1, 1—0, 0—0. 2—1). _ 
chipa feroviară, care-și pregă
tește derby-ul cu Dinamo, a 
preferat să-și lase cîțiva titu
lari (frații Slăvei, Scliervan, 
Diac) pe marginea bazinului, 
apelînd la rezerve. Astfel, jo
cul a fost destul de echilibrat,

Rapid obținînd decizia abia în 
ultimele 7 minute. Dintre ju
cătorii folosiți de Cornel Rusu 
am reținut pe portarul Simion, 
care a intervenit cu succes la 
mai multe situații de „om în 
plus“ ale Progresului. Au în
scris : Ilie Ghcorghe 3, H. Ni- 
ță (Rapid) și Manea 2 (Pro
gresul). Arbitri : N. Nicolaescu 
și V. Burdea.

Turneul continuă astăzi, de 
Ia ora 15, cu meciurile Progre
sul — Crișul, Rapid — C.N. 
ASE și Dinamo — Voința.

4—2
Și e-

pice, tot Kazankina : 3:55,0.
Apoi, după ce a reeditat vic
toria de la Montreal, cîștigînd 
la Moscova cu mare ușurință, 
a venit senzaționala cursă de 
pe stadionul Letzigrund, in ca-

Vladimir MORARU
P.S. In ultima cursă a sezonu

lui, în septembrie, la Tokio, Ka
zankina a fost întrecută de ita
lianca Gabriela Dorio. Kazanki
na spusese, însă, ce avea de spus 
șl a ținut, parcă, să ne arate 
că rămîne, la urma urmei, doar 
un om...

Rezultatele din tue-
Barcelona: Vilas — 

7—5 ; Panatta — Go-

Melbourne,

ven 6—2, 6—2 ; Smid — Munz»
6—0, 6—2 ; Hrebec — Oclep"'«
6—2, 6—1 ; Franulovlcl — G^ie^
nez 7—5, 6—4 ; Dibbs — i-: Joi
6—2, 6—2 ; Slozil — Caujolle 6—3,
2—6, 6—1. 0 In turneul de la

W. Fibak l-a elimi
nat cu 6—2, 6—4 pe J. Alexander,' 
iar V. Gerulaitls l-a întrecut cu 
6—4, 4—6, 6—4 pe J. Sadri • La 
Brisbane : Edmondson — Rose
wall 6—1, 6—3 ; McEnroe —
Mitchel 6—3, 6—1 : Roche — Felgt 
6—3, 6—1 ; Delaney — Ball 3—6. 
6—2, 6—2.

SportulCorespondența pentru

ECHIPA UNGARIEI, ÎNVINSA LA VIENA,
A FĂCUT TOTUȘI UN JOC BUN

• Pregătirile pentru C. M. continuă • Urmează o săp 
tămînă bogată pe agenda internațională

Echipa Ungariei și-a conti
nuat pregătirile pentru preli
minariile C.M. (gr. 4 împreună 
cu Anglia, România, Elveția și 
Norvegia) susținînd 
meci amical, de 
la Viena, unde a 
tru -a 124-a oară 
va Austriei. Așa 
nunțat, victoria a 
3—1 (2—0) gazdelor,

I un nou 
data aceasta 
intilnit pen- 
reprezentati- 
cum s-a a- 
revenit cu 

=_____ , după un
meci de bună factură tehnică, 
deși din cauza ploii, care nu a 
încetat în timpul partidei, te
renul a fost desfundat. Austrie
cii au învins pe deplin meri
tat, dar se poate spune că ju
cătorii unguri au făcut cea mai 
bună partidă a lor din toamna 
aceasta. Dacă unele greșeli în 
apărare nu ar fi facilitat ac
țiunile austriecilor și linia me
diană ar fi funcționat mai bine 
(neacomodați unul lîngă celă
lalt Pasztor și Nyilasi), rezul
tatul ar fi fost altul. Așa se 
explică faptul că austriecii au 
atacat mai mult de la început 
și după o jumătate de oră con
duceau cu 2—0, prin golurile 
marcate de Welzl (min. 20) și

Keglevits (min. 30), după ce 
Bodonyi a tras în bară. După 
pauză jocul s-a mai echilibrat 
grație schimbărilor survenite 
în echipa ungară. Nyilasi a ra
tat o mare ocazie, iar Bodonyi 
a reușit să reducă din handi
cap (min. 80). In ultimele mi; 
nute, cînd echipa Ungariei mai 
spera la un scor egal, gazdele 
au mai avut resurse să se de
tașeze prin 
(min. 86).
riksson a

golul lui Keglevits 
Arbitrul suedez E- 
condus echipele :

★
• în următoarele zile sint pro

gramate mal multe jocuri în pre
liminariile C.M. Simbătă, 11 octom
brie : Cipru — Franța (gr. 2), Lu
xemburg — Italia (gr. 5). Miercuri, 
15 octombrie : Irlanda — Belgia 
(gr. 2), U.R.S.S. — Islanda șl 
Tara Galilor — Turcia (gr. 3), 
România — Anglia (gr. 4), Irlan
da de Nord — Suedia șl Scoția 
— Portugalia (gr. :
marca — Grecia (gr. 5). Dumlu'- 
că, 19 octombrie _ ' 
Albania (gr. 1).
• In echipa Scoției, care va in

ti Ini Portugalia, vor figura mulțl 
jucători care activează în cam
pionatul Angliei : Stewart (West

6), Dane-

Bulgaria

*

AUSTRIA: Feurer — Dihanich,’ 
Obermeycr, Pezzey, Mirnegg — 
Prohaska, Hattenberger (Bau- 
meister), Jara — Keglevits. 
Welzl, Krankl. UNGARIA: 
Meszaros — Paroczai, Kerekes, 
Kardos, Varga — Pasztor (Esa- 
tcrhazi), Nyilasi, Dajka — Bo
donyi, L. Kiss (Szanto), P8- 
loskei au wt** ia noo . d« 
spectatori. v

După jocul cu Austru ' » 
toamna acestui an echipa 
gariei va susține încă o Irful- 
nire amicală, în deplasare cu 
R.D. Germană, care a obținut 
miercuri seara la Praga o vic
torie surprinzătoare (1—0) in
meciul amical cu Cehoslovacia, 
prin golul marcat de Strelch, 
în min. 17.

Debutul reprezentativei Unga
riei în preliminariile C.M. este 
programat în primăvara anu
lui viitor, cu Elveția (la 29 a- 
prilie), în deplasare.

LASZL6 NISZKACS
„Nepsport" — Budapesta

★
Ham), Dalglish (Liverpool), Gray 
șl Robertson (Nottingham), Bur
ley (Ipswich), Gemil (Birmin
gham). De la Celtic Glasgow va 
juca McGrain.
• In meci de verificare, la

Bruxelles : Belgia — Eintracht 
Frankfurt pe Main 4—2 (2—1).
Au înscris Van den Bergh (2), 
Mommens șl Ceulemans.
• La Kerkrade : Olanda (B) — 

R. F. Germania (B) 1—2 (1—2).
• Echipa „Cosmos” din New

York a jucat la Namur cu Stan
dard Lifcge, da care a fost învin
să cu 3—0 (1—0), prin golurile
marcate de Edstrom (2) și Ples- 
sers.

• CELEBRA ATLETA POLONEZA IRENA 
SZEWINSKA, multiplă campioană olimpi
că șl fostă recordmenă mondială, acum în 
vîrstă de 34 ani, participantă în această 
vară la ultima Olimpiadă a carierei sale, 
hotărîse să-și ia adio de la atletismul in
ternațional cu ocazia recentului concurs de 
la Tokio. Ea a fost, însă, nevoită să asis
te din tribună, fiind accidentată. • ȘI 
TOT VORBIND DE RETRAGERI, lată că 
Sara Simeoni, campioana olimpică la să
ritura în înălțime, care își anunțase și ea 
retragerea din activitatea competițională 
după J.O. de la Moscova, a revenit, se 
pare, asupra hotărîrii pe motiv că în anul 
următor „Cupa Mondială» la atletism va 
fi găzduită de țara sa, Italia. Așa încît 
decizia va fl luată pînă la sfîrșitul aces
tui an, a declarat Sara Simeoni. 0 ME
CIUL PENTRU CAMPIONATUL EURO
PEAN DE BOX profesionist la categoria 
superwelter, dintre iugoslavul Marjan Be- 
neș, deținătorul titlului, șl challangerul său. 
francezul Georges Warusfel, care era a- 
nunțat pentru 29 septembrie (sala Pierre 
de Coubertin), a fost amînat pentru 6 oc
tombrie, după cum au anunțat organiza
torii „din cauza grevei din transporturile 
pariziene». Warusfel, după amînare: „Am 
așteptat atîția ani pentru a disputa un 
campionat european, așa că mal pot aș
tepta o săptămînă. Și în cariera mea sint 
obișnuit cu știrile proaste». Obișnuit cu 
asemenea necazuri, boxerul francez a șl

pierdut prin abandon în repriza a 5-a. 
e REAL MADRID, deținătoarea Cupei 
campionilor europeni Ia baschet masculin, 
s-a prezentat la recenta „Cupă Interconti
nentală», desfășurată în Iugoslavia, fără 
șanse deosebite pentru recîștigarea trofeu
lui (care a fost în posesia sa între anii

viciu militar). Trofeul a revenit astfel u- 
nui out-sider, Maccabi Tel Aviv 0 IN 
LOCUL LUI BECKENBAUER, SCHUSTER. 
Incheindu-șl contractul cu Cosmos la 31 
octombrie, celebrul internațional vest-ger- 
man Beckenbauer se reîntoarce acasă. Și 
devansînd turneul european al echipei din 
New York, antrenorul acesteia, Hennes 
Weisweiller, a intrat în tratative cu F.C. 
Koln pentru transferul mijlocașului Bernd 
Schuster, tînăra stea (22 ani) a reprezen
tativei R.F.G., campioană europeană. Trans
ferul perfectîndu-se, antrenorul acesteia.

Derwal, nu l-a mal selecționat pe Schuster 
pentru apropiatul meci cu Olanda (11 oc
tombrie) Nu totul merge ca pe roate... 
• ALFONSO ORTIZ FLOREZ, ciclistul co
lumbian (27 ani) recent învingător în 
Tour de l’Avenir, are doar două luni de 
întrerupere a activității cicliste, din luna 
noiembrie pînă la începutul Iul ianuarie. 
Nu însă șl a sportului, căci'e mare ama
tor de fotbal, pe care-1 practică în aceste 
luni fără nici o restricție. Ca fundaș cen
tral. • aruncătorul de ciocan me
xican Juanitos Marca, antrenîndu-se într-o 
suburbie din New Mexico, a aruncat cio
canul pe sirena unei uzine din apropiere. 
Rezultat: la sunetul sirenei, 500 de mun
citori au încetat lucrul cu o jumătate de 
oră înainte de sfîrșitul programului. Nu 
știm dacă salariațil au cerut ca atletul 
să-și întrerupă sau nu antrenamentele co
tidiene. 0 JEAN-PIERRE JABOUILLE, au
tomobilistul francez de F 1, s-a accidentat 
grav pe pista de la Montreal, In „Grand 
Prix du Canada»,■ la al 26-lea tur, într-un 
S la care se intra cu 180 km/oră, la mașina 
sa „Renault-Elf“ rupîndu-se un triunghi 
de suspensie. Rezultat : fractura tibiei și 
trei fracturi la genunchiul drept, fractura 
rotulei genunchiului sting. Se speră să re
vină pe pistă în trei luni. Cu ce moral, 
însă ?

Paul SLAVESCU
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