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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, in zilele de 14_ șl 15 
octombrie a avut loc 
Comitetului Central al 
lui Comunist Român.

La lucrările plenarei 
tieipat membrii Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, cadre din ministe
re, instituții centrale și orga
nizații de masă, redactori-șefi 
ai presei centrale care nu sînt 
membri ai C.C. al P.C.R.

Pe marginea documentelor 
înscrise pe ordinea de zi au 
luat cuvântul tovarășii : Gheor- 
ghe Dumitrache, Gheorghe 
Blaj. Ioan Tarachiu, Ștefan 
Mocuța, Vasile Mușat, Ioan 
Feriș, Miu Dobrescu, Petre 
Dănică, Iosif Szasz, Vasile Po
top. Nicolae Iosif, Vasile O- 
gherlaci, Mircea Eeîec, Neculai 
Agachi, Virgil Trofin, Angelo 
Miculcscu. Ioan Avram.

1. Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român a dezbătut și aprobat 
în unanimitate proiectul pla
nului national unic de dezvol
tare econoinico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe a- 
nul 1981, care urmează întru 
totul orientările fundamentale 
stabilite de Congresul al XII- 
iea al Partidului Comunist Ro
mân privitoare la viitorul cin
cinal, etapă nouă, calitativ su
perioară în înfăptuirea Progra
mului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a țării 
spre comunism. în creșterea 
continuă a bunăstării întregu
lui popor, țelul suprem al po
liticii partidului nostru.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere contribuției personale a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu
lui. președintele Republicii So
cialiste România, la elaborarea 
proiectului planului pe anul 
1981, evidențiind și cu acest 
prilej rolul său determinant în 
fundamentarea obiectivelor dez
voltării economice și sociale a 
țării, rcălizârii programului de 
ridicare continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al 
poporului, transpunerii în via
ță a hotăririlor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Plenara 
Partidu-

au par-

Plenara a evidențiat succe
sele obținute de oamenii mun
cii din întreaga țară în înde
plinirea prevederilor planului 
pe 1980, pe întregul cincinal, 
șl a exprimat botărîrea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
a comuniștilor, a întregului 
nostru popor de a acționa cu 
întreaga energie în vederea 
realizării exemplare a sarcini
lor de producție pe ultimul tri
mestru al acestui an, pentru 
pregătirea temeinică și înfăp
tuirea planului pe 1981, primul 
an al noului cincinal. Totoda
tă, prezentîndu-se stadiul des
fășurării lucrărilor agricole de 
toamnă, au fost arătate măsu
rile ce se îatreprind în ve
derea strîngerii șl depozitării 
intregii recolte Ia toate cultu
rile, efectuării grabnice a in- 
sămințărilor, în scopul asigură
rii condițiilor corespunzătoare 
obținerii unei bune recolte in 
anul viitor.

Plenara a hotărîi ca proiectul 
planului național unic de dez
voltare economico-socială a 

să fie 
aprobării 

Naționale.
luat cunoștință 

au fost rezolva- 
memoriile adre-
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Succes de prestigiu al fotbaliștilor noștri in preliminariile C. M

ÎN SFÎRȘIT, O VICTORIE MARE!
ROMÂNIA

Am fost
ANGLIA 2-1 (1-0)

indiscutabil mai buni ca englezii

României pe anul 1981 
supus dezbaterii și 
Marii Adunări

2. Plenara a
de modul cum 
te apelurile și _ _
sate Congresului al XII-lea al 
partidului, constatind că in pe
rioada caro a trecut, in baza 
mandatului dat de Congres, s-a 
acționat cn operativitate, cu 
spirit de răspundere în vede
rea soluționării acestora și a 
apreciat că, in linii generale, 
lucrările privind rezolvarea 
memoriilor adresate Congresu
lui partidului in legătură cu 
situația de partid a solicitan- 
ților sint terminate.

Plenara a aprobat în unani
mitate raportul privitor la re
zolvarea apelurilor și memori
ilor adresate Congresului al 
XII-lea.

3. Plenara a hotărit trecerea 
din rindul membrilor supleanți 
în rindul membrilor Comitetu
lui Central a tovarășilor Ko
vacs Iosif și Petre Preoteasa.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Cuvintarea se dă publicității.

Prima victorie a echipei Ro
mâniei intr-un meci cu Anglia, 
mai mult, prima victorie ofi
cială — și tocmai In cea ’ mal 
importantă competiție a lumii, 
In campionatul mondial — a 
„tricolorilor" In campania re
prezentanților „leului britanic*  
s-a scris clar și apăsat, evi
dent șl fără nici o urmă de 
echivoc, ieri, pe stadionul „23 
August*  din Capitală.

virtuală sigură în acea fază), 
și socxrul de 2—0 sau 3—0 ar 
fi oglindit absolut' fidel dife
rența de joc. de calitate de joc 
între prestațiile celor două e- 
chipe.

Unde este echipa Angliei ? 
— ne întrebam in primele 45 
de minute ale Întâlnirii cînd, 
sinceri să fim, singurul fotba
list englez care ne-a ..sărit în 
ochi" a fost blondul și stînga-

minute în șir, înscria în stilul 
. său inimitabil,

in aer" 
fenita sa 
du-1 pe 
drept de 
nedrepți, 
uita pe Cămătaru. care de Vreo 
4—5 ori a plecat cu toată apă
rarea engleză în spate, trecând 
uneori printre renumitii 

adverși cum trece

„aruneîndu-și 
adversarul direct prin 
uluitoare și executîn- 
Clemence rece și fără 
apel (min. 35). Am fi 
desigur, dacă l-am

fentă in care și-a eliminat ad- 
Foto : Dragoș NEAGU

Excelentul nostru tehnician Marcel Răducanu 
versarul direct, deschizind scorul

ECHIPELE CLUBULUI DINAMO- 
CAMPIOANE NAȚIONALE LA VOLEI

La Iași și la Focșani, s-au desfășurat, miercuri, ultimele me
ciuri ale echipelor feminine și masculine de volei, care au 
evoluat in turneele finale pentru locurile 1—4, în campionatul 
național, ediția 1979—1980.

Dacă la Focșani se cunoștea. încă de marți, echipa campioană 
— aceasta fiind reprezentativa 
trenată de Doina Ivănescu — 
ultima șansă de a termina în 
direct cu Dinamo ar fi învins 
lucrurile :
IAȘI, 15 (prin telefon). — în 

ultimul act al campionatului 
masculin al Diviziei „A“ de vo
lei, în prima partidă „U“ Cra
iova a jucat cu Explorări B. 
Mare. Craiovenii s-au mobili
zat de la început pentru ob
ținerea unei victor ii de pal
mares, deoarece la orice scor 
ar fi cîștigat rămîneau tot pe 
locul 4. Evoluând bine, șl avind 
în Nicu Stoian unul dintre

feminină a clubului Dinamo, an- 
la Iași, echipa Steaua iși 
fruntea ierarhiei, dacă în 
la zero. Dar iată cum au

disputa 
meciul 

evoluat

„s-a dus" 
periculos, 
apărarea 
la timp. 
România

leratul prin Chitila... Din pă
cate pentru 
teia tocmai

A venit
pe ziariștii
sa presei" 
tul că vreo 
țineau cu mâinile de cap__ A-
titudine care spunea mai mult 
decît orice cuvinte... Tot in

șutează după o 
pentru echipa României
ciul Woodcock, care 
de vreo 2—3 ori mai 
dar de fiecare dată 
noastră l-a „închis" 
în rest, mai nimic !
domina autoritar pe toate zone
le terenului, Beldeanu era peste 
tot — la serviciu, la inter
cepție, dublindu-1 pe fundașul 
Negrilă sau șustinîndu-1 pe ex
tremul său 
cu schimba 
și întorcea 
cînd pe o 
iar Răducanu,

Am asistat, așadar, la o „pre
mieră istorică" a 
nostru, o victorie 
visam și o doream 
și pe care — iată 
zut-o cu ochii noștri, la noi 
acasă. Mare bucurie, cu atât 
mai mult cu cit succesul fotba
liștilor „tricolori" nu s-a dato
rai vreunei conjuncturi specia
le favorabile nouă, nu a fost 
urmarea unui accident al echi
pei britanice, ci a fost rezultan
ta unei superiorități indiscutabi
le (pe alocuri foarte nete !) a 
formației Ramâniei. Așa cum 
susținea unul dintre jucătorii 
noștri după meci, 
noi foarte limpede 
nește : AM FOST 
CA ENGLEZII !

Repriza 
putut să 
(dacă se 
faultul 
din mln. 
mătairu ar fi pus în mim. 36 un 
„lat" ușor ca în curtea școlii, 
la o minge ajunsă spectaculos 
la ei, aflat la numai 8 m de 
poarta lui Clemence, victimă

fotbalului 
pe care o 
de o viată 
— am vă-

Crișan —, Iordănes- 
directiile de atac 
apărarea adversă 

fată, cînd pe alta, 
absent uneori

el, i-a lipsit sein- 
in faza golului.. • 

pauza, i-am privit 
englezi de la „ma- 
și m-a izbit fap- 
cîțlva dintre ei se

Marius POPESCU

(Continuare in vag. 2-3)

FILMUL MECIULUIs-o scriem și 
si pe româ- 
MAI --------

Thompson), se ridică, reia balonul 
și șutează în plasa laterală. în 
min. 6, asistăm la „replica" Iul 
Woodcock, care trece de Ștefă- 
nescu, centrează periculos, dar 
Munteanu lămurește situația. în 
min. 10, lovitură liberă de la 
20 m. Iordănescu șutează puter
nic, însă în locul în care se 
afla Clemence. în mln. 14, Că
mătaru reeditează cursa din min. 
4, dar cade cînd face primul pas 
în careul de 16 m. Peste două 
minute este faultat Iordănescu, 
însă nici M. Răducanu nu țintește 
poarta. Echipa noastră are iniția
tiva, în timp ce oaspeții se pre
ocupă aproape exclusiv de dis
trugerea atacurilor adverse, une
ori cu prețul faultului. Așa se 
va întîmpla și în min. 22, după 
care lovitura liberă de la 16 m, 
este executată de Iordănescu 
peste poartă. Xn min. 25, raportul 
șuturilor la poartă este 4—1 pen
tru echipa noastră. Rix (min. 26) 
pătrunde pe partea stingă, cen
trează periculos și Iordache, prin 
dublă intervenție, îndepărtează 
pericolul. în min. 33, consemnăm 
combinația Woodcock — Birtles 
(un periculos cuplu de atacanți), 
pe care o rezolvă Ștefănescu. Mi
nutul 35 î combinație excelentă 
Crișan — Beldeanu — M. RADU- 
CANU ; fentă și dribling, urmate 
de un șut de la 16 m. jos la colț, 
în dreapta, și echipa României 
conduce cu 1—0. Peste un minut, 
avantajul putea fi mărit. Crișan 
e faultat, arbitrul Iasă avantaj, 
Ticleanu intră în careu, pasează 
excelent, dar, de la 8 m, singur, 
singurel, Cămătaru șutează de
fectuos, ratînd o mare ocazie. La 
2—0, altfel ar fi stat lucrurile. 
Așa, la pauză, scorul rămîne 1—0.

La reluare, oaspeții aduc în 
teren al treilea atacant (Coppell) 
în locul unui mijlocaș (Gates) șl 
echipa Angliei „vine în atac" și 
preia, minute în șir, inițiativa. 
Primul șut din repriza secundă 
al reprezentativei noastre îl rea
lizează Negrilă în min. 55. Dupl 
cinci minute, la o fază cursivă, 
M. Răducanu șutează razant cu

Constantin ALEXE

Timp admirabil pentru acest 
meci, așteptat cu imens interes, 
teren excelent. Spectatori, apro
ximativ 75 000. Atmosferă de mare 
partidă. In vuietele tribunelor, Că
mătaru pune balonul în joc. Ci- 
teva zeci de secunde, jucătorii 
noștri păstrează mingea, mal 
ales prin M. Răducanu, dar pri
mul atac periculos șl primul șut 
la poartă îl realizează oaspeții, 
prin Robson (min. 2). Peste două 
minute, Cămătaru se lansează in- 
tr-o cursă lungă, intră în careu, 
cade (a fost evident faultat de

BUNIprimeiprincipalii „artizani" ai 
modalii olimpice a voleiului 
nostru — un jucător de mare 
valoare, craiovenii au cîștigat 
cu 3—2 (15, 10. —8. —10, 13). 
Arbitraj foarte bun : A. Dinicu 
(Buc.) și C. Mușat (Constanța).

Derbyul Steaua — Dinamo a

Aurelian BREBEANU

ar fi
3—0

scorul
2—0 sau

pcnalty-ul la 
lui Cămătaru,

înitîi,
fie 
acorda 

asuipra
4, și dacă însuși Că-

(Continuare în vag a 4-a)

MIȘCAREA SPORTIVĂ ESTE ÎNZESTRATĂ CU 0 BAZĂ MATERIALĂ

IN CONTINUA DEZVOLTARE. CUM 0 FOLOSIM? CUM 0 ÎNTREȚINEM?
La Brașov La Cluj-Napoca

DOAR LA „TRACTORUL" AM VAîUT TERENURILE FOLOSITE l'NII INVITA OAMENII LA MIȘCARE IN AER LIBER,
CORESPUNZĂTOR, ÎN REST, ALȚII PUN „LACATUL1* LA POARTA
Săptămina trecută, la Brașov. 

Mai precis, joi. Zi splendidă, de 
vară autentică. Cer de cristal, 
soare strălucitor. Deci, toate 
condițiile ca oamenii să facă 
sport. Cu sprijinul conducerii 
F.C.M. Brașov și al unui entu
ziast iubitor de sport, el însuși 
gospodarul priceput al stadio
nului Tineretului, Ghiță An- 
drușca, am făcut un raid la cî- 
teva din bazele sportive bra
șovene.

• Primul popas, la stadio
nul MUNICIPAL, din cartie
rul Bartolomeu. Ora 14,25 : pe 
stadion nici țipenie de om I La

ora 15-15,30 urma să aibă an
trenament fotbaliștii de la 
C.S.U. și, „probabil" (! ?) vreo 
8-10 atleți, cum ne spunea to
varășul Ștefan Stoichiț, șeful 
bazei sportive. Nepermis de 
mică activitate pentru pn sta
dion cu... 33 000 de locuri, un 
„gigant", 
velat, cu 
culoarele 
aici n-a 
mult vreun concurs.

dar cu gazonul deni- 
pista de atletism fără 
de alergări, semn că 

mai avut loc cam de

Al. CONSTANTIN

(Continuare in pag. 2-3)

Toamnă de aur pe Someș, 
la Cluj-Napoca, iubitorii de 
mișcare în aer liber, de sport 
sînt atrași parcă mai mult 
decît in alt anotimp, spre 
parcuri, spre terenurile de în
treceri ale bazelor sportive. 
In ce stare se află acestea, ce 
oferă gospodarii lor amatori
lor de sport ? Iată întrebări 
la care am căutat răspunsuri 
în raidul nostru. Am urcat, 
mai intîi, pe dealul Cetățuia, 
la stadionul C.F.R., acolo 
unde pină mai ieri se întin
dea un cîmp năpădit de bă
lării și spini. Complexul spor-

oamenilor drumului 
impresionează încă 

prin curățenia

de 
de 
ce

tiv al 
fier te 
la intrare, ,___ __ _
domnește pînă în ultimul col
țișor, prin ordinea și atmos
fera plăcută de la vestiare — 
pe pereți sînt montate adevă
rate expoziții de imagini din 
viața asociației —, apoi te im
presionează frumusețea gazo
nului și starea bună a terenu
rilor de joc, dar mai ales prin 
animația pe care o găsim la

Viorel TONCEANU

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



r "I Privire spre handbalul nostru

DIAMANTELE" DE LA SIBIU

A

APĂRĂRILE IN PROGRES!
DAR PRIN CE MIJLOACE?

I

I

„Palatul gimnas
ticii". la care s-a re
ferit în discuție pro
fesorul Michael We
ber. directorul Clubu
lui sportiv școlar din 
Sibiu, este de fapt 
o sală doar de 
23X12,5 m. la parte- 

■ rul unei clădiri oare
care. unde se află se
diul Clubului școlar, 
cel al C.S.M. și al 
C.J.E.F.S.. o sală mult 
prea mică pentru o 
activitate atît de 
mare, ca aceea care 
se desfășoară în sec
ția de gimnastică a 
C.S.Ș. de aici. Pentru 
a putea înțelege cît 
mai exact ce înseam
nă această activitate, 
vă vom snune că la 
ora actuală se 
lotul olimnic. 
gătirea soților 
Melita Riihn, 
Uneurcanu si
Ia Stănulet. iar la lo
tul Dentru Universia
da '81, Mariiena Neac
șu si Angela Bratu, 
fete care au învățat 
abecedarul marii gim
nastici in această sală.

Nicolae 
și Adrian 

(fratele fos- 
cam- 
vor- 
dar

I

I

I
I
F

I

I

CÂMPII

află la 
în pre- 
Karoly.
Dorina 
Mihae-

de pe strada Indepen
denței. Și aceasta incă 
nu este totul ...

Profesorii
Buzoianu 
Goreac
tei noastre 
pioane) ne-au 
bit cu modestie, 
plini de înflăcărare, 
despre ceea ce se în- 
tîmplă, zi de zi. in 
„palatul gimnasticii", 
fără întrerupere de 
vacantă școlară sau 
concedii ale profe
sorilor (în treacăt fie 
spus, ei au și uitat de 
cînd n-au mai folosit 
concedule !).

Cele două „brigăzi" 
de specialiști (Crîstl 
Voiculescu + Buzoia
nu și Ana Crihan. Ro- 
dica Filip+Goreac, a- 
jutați de Aneta Boru 
— maestră coregraf. 
Ladislau Huniadi — 
pianist) se află într-o 
continuă bătălie pen
tru calitate, sub toate 
aspectele : 
lecție pînă 
zentarea 
competiții
internaționale.

de la se
ta... pre- 

în marile 
interne și 

Apro-

po de aceasta, pentru 
noul ciclu olimpic 
profesorii de la C.S.Ș. 
prevăd că vreo 20 de 
foarte tinere și foarte 
talentate gimnaste si
bience vor face un 
important salt de cali
tate și pot aspira la... 
„lotul cel mare".

— Ne aflăm, ne 
spun interlocutorii mai 
înainte amintiți, In
tr-o continuă acțiune 
de selecție. Ne-am 
împărțit orașul în 
zone și mereu „căl
căm" școlile și grădi
nițele, pentru a des
coperi „diamantele 
gimnasticii" pe care 
urmează să le șle- 
fuim. Nu mai punem 
Ia socoteală nenumă
ratele fetițe pe care 
părinții ni Ie aduc de 
mină, cu speranța că 
pot ajunge și ele ca 
Nadia sau ca Melita. 
Nu ne putem plînge 
că n-avem cu cine 
lucra. Dimpotrivă. In 
fiecare an cel puțin 
3 000 de fetițe vin Ia 
selecție dar, din pă
cate, spațiul nostru de

pe 
une- 
care 

acest

lucru nu ne permite 
să Ie reținem 
toate, chiar și pe 
le dintre cele 
ar merita. In
context, este de subli
niat ca pozitivă și 
„naveta" pe care mi
cile gimnaste din Cis- 
nădie, Bungard, Șe- 
limbăr ș.a. o fac la 
Sibiu pentru a învăța 
bine acest sport. De
altfel, deviza noastră 
(afișată Ia Ioc vizi
bil aproape pe un 
întreg perete al să
lii) este : EU VREAU, 
POT ȘI VOI REUȘI !

Această veritabilă 
„uzină" de talente 
pentru gimnastica ro
mânească ar merita, 
credem, mai multă a- 
tenție, și mai mult 
sprijin. în primul rînd 
din partea forurilor 
locale. Atunci, cu si
guranță. ar ieși la i- 
veală mai multe gim
naste de valoarea 
Melitei Ruhn. Ange- 
lei Bratu, Marilenei 
Neacșu sau Măriei 
Antinie...

Romeo VILARA

ÎNAINTE DE TOATE, „BUNA ZIUA //
• •• BREVIAR I

Performerii de mîine se formează azi. Este adevărat, dar 
nu trebuie să uităm nici o clipă — și, mai ales, nu tre
buie să uite cei care se ocupă de creșterea viitoarelor ge
nerații de performeri — că și oamenii de mîine se for
mează astăzi. Pe stadion tînărul nu învață doar să alerge 
sau să sară, să tragă sau să arunce la poartă, ci. dacă mai 
are nevoie. în primul rînd spună ..bună ziua". Pentru că. 
înainte de toate, trebuie să învețe el să-i respecte pe cei 
din jur... 1

Pe scurt, o întîmplare care argumentează demonstrația 
noastră teoretică. Stadionul Voința, terenul de handbal, 
unde se dispută o etapă a diviziei de Juniori. Participanți, 
juniori de la Cluburile sportive școlare Steaua, Tîrgoviste. 
Ploiești și Craiova. Pe margine, antrenorul federal Nicolae 
Nedef, venit, desigur, să-i vadă pe cei mai talentați. poate 
viitori jucători de „națională". Antrenorul emerit Nicolae 
Nedef, care de un sfert de veac și-a legat numele de cele 
mai mari succese ale handbalului nostru, mai întîi feminin, 
apoi masculin. ..Nea" Nicu Nedef, de care generații întregi 
de mari handbaliști îți vor vorbi mereu cu respect, cu dra
goste. Nu credem că există cineva în handbalul românesc 
— și nici în cel mondial ! — care să nu-1 cunoască.

să-1 cunoască, trec 
să-I salute. Fără

bine, „juniorii de De Voința" nu 
lingă el parcă fără să-l vadă, 
spună elementarul „bună ziua"...

îți vine să roșești de 
care nu i-au învățat ce 
arăta cum se pasează, 
„tinerii handbaliști" ?

nar 
fără

lor. 
să-i

Ei 
pe 
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$1 a antrenorilor lor, 
învețe înainte de a le

rușinea 
trebuiau 
Sau, poate, nici pe ei nu-i salută

• O nouă dovadă a creditului 
acordat tn handbal tinerelor ju
cătoare: In derbyul Divizie! „A", 
disputat duminică tn Sala spor
turilor din Brașov, Intre Rul
mentul șl Știința Bacău, au e- 
voluat șase reprezentante ale 
„noului val", unele dintre ele 
tacă Junioare : Marlena Găitan
— 19 ani, Eva Gaal — 19 ani, A-
drlana Hrițcn — 20 ani și
Alice Pfefferkon — 20 ani
(Știința Bacău), Manuela Neică
— 18 an! și Cristina Tache — 19 
ani (Rulmentul Brașov).
• Iubitorii polo-ulul, prezențl 

ta număr tot mai mare la me
ciurile din Divizia „A", se în
treabă ce s-a fntîmplat cu Florin 
Dezmireanu, căpitanul reprezen
tativei de Juniori, care nu joacă 
șl nici nu se antrenează la e- 
chlpa care l-a consacrat (Voința 
Cluj-Napoca) și nici in formația 
Liceului nr. 2, unde a activat in 
ultimul an...
• Competiția de atletism, „Cu

pa de toamnă", rezervată elevilor 
nelegitimați — din clasele V—X
— se apropie de sfîrșlt. După 
concursurile pe sectoare, care se 
vor încheia la 15 octombrie, 
ma etapă (pe municipiu), va 
loc duminică, pe Stadionul 
publicll din Capitală.

După consumarea a 7 etape, 
apele au început să se limpe
zească in campionatele națio
nale de handbal. Divizia „A". 
Sigur, este vorba de ierarhiile 
primului tur și, mai ales, de 
evidențierea acelor formații 
care, prin hărnicie în pregătire 
și prin valoare de ansamblu, 
s-au acreditat în lupta pentru 
podium. Constatările noastre 
sint, dealtfel, fidel oglindite de 
clasamente.

In campionatul fetelor sint 
patru echipe — Rulmentul 
Brașov, Știința Bacău, TEROM 
Iași și Progresul București — 
care atestă un real progres, se 
exprimă la un nivel evident 
superior ediției trecute a cam
pionatului Lor li se adaugă, 
cu un început ezitant și o oa
recare inconstanță, Mureșul Tg 
Mureș. Ar fi, deci, aproape de 
cota exigențelor jumătate din 
formațiile participante Ia Divi
zia feminină „A". Creșterea po
tențialului tehnico-tactic și, 
mai ales, al pregătirii fizice se 
relevă îndeosebi în faza de a- 
părare. Aceste echipe — și nu 
numai ele, dacă vom lua sepa
rat sistemul defensiv — au în
țeles necesitatea punerii în va
loare a calităților atletice (for
ță, viteză, mobilitate) în încer
carea de a stăvili sau a dimi
nua puterea de concretizare a 
adversarelor. Se joacă, cum se 
spune, mai bărbătește, mai a- 
gresiv, mai aspru, spectacolul 
nesuferind chiar atît de mult 
cît ne-am temut. El scade sim
țitor numai în momentele 
care jucătoarele abdică de 
principiile regulamentului 
recurg la obstrucții, durități,
neori chiar brutalități. Este, 
Îndeosebi, cazul TEROM-ului și 
al Progresului. In mod evi
dent. trebuie mers pe drumul 
fortificării apărărilor, pe creș
terea ponderii calităților atleti
ce. Dar, în același timp, se im
pune curățarea jocului de zgu
ra actelor nesportive și acest 
lucru nu se poate face decit 
prin creșterea volumului și ca
lității muncii.

Plutonul candidatelor la po
dium cuprinde, așadar, cinci 
formații. Au urcat — în eșalo
nul de elită — formațiile din 
Iași și București, dar — din 
păcate — au coborît în subsol 
Universitatea Timișoara și Con
structorul Baia Mare. Dacă pri
ma echipă are motivația recon
struirii colectivului, eforturile 
profesorului Constantin Lache 
fiind lăudabile, cea de a doua 
— prin pierderea antrenorului 
Constantin Popescu, unul din
tre cei mai buni tehnicieni ai
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handbalului nostru feminin — are 
în față perspectiva sumbră a 
coborîrii spre eșalonul secund. 
Este păcat, pentru că acolo — 
în centrul handbalistic ale că
rui temelii au fost puse de 
Lascăr Pană — există condiții 
admirabile pentru realizarea 
unui progres cert, progres care 
să ajute efectiv și eficient 
handbalul feminin românesc.

La băieți, cercul candidatelor 
la cununa campionatului este
— deocamdată — restrîns. 
Doar Steaua, Politehnica Timi
șoara și Dinamo București s-au 
detașat, restul echipelor învîr- 
tindu-se, ca într-un carusel, în
tre locurile 4 și 10... Formația 
din Calea Plevnei, pregătită 
cu sîrg și har de Cornel Oțe- 
lea și Otto Telman, impresio
nează nu numai prin infuzia 
de tinerețe, ci și prin maturi
tatea, varietatea și eficiența jo
cului său în faza ofensivă. Va- 
sile Stingă, Marian Dumitru și 
colegii lor — mai tineri sau 
mai vîrstnici — uită, însă, că 
întreaga frumusețe a evoluției 
în atac poate fi compromisă de 
neglijențele din apărare, că 
ceea ce ai obținut trebuie păs
trat cu grijă, că handbalul are 
două faze Ia fel de importan
te : atacul și apărarea. Este 
motivul pentru care au primit 
goluri mai multe decit Politeh
nica Timișoara. Dinamo Bucu
rești, Gloria Arad, H.C. Minaur 
și Relonul Săvinești... Faptul 
că dețin recordul golurilor în
scrise poate fi doar a relativă 
consolare. Mereu mai ambițioa
să, beneficiind și de un pro
gram ideal în acest tur, Poli
— care nu trebuie să uite 
în retur va juca meciurile 
Steaua, Dinamo București 
H.C. Minaur în deplasare ! 
forțează șefia clasamentului, 
valitatea cu Steaua urmînd 
se tranșeze duminică, la Timi
șoara, în meci direct. Dinamo 
București pendulează între re
zultate bune și meciuri medio
cre, în timp ce H.C. Minaur 
își confecționează acum o altă 
față, mult întinerită. Dar cele
lalte echipe ce fac ? Merg, așa 
cum o fac de ani și ani, pe 
ciștiguri mici, pe „ciupeli" cum 
se spune, idealul lor nefiind 
handbalul, ci supraviețuirea în 
Divizia „A", adică obținerea a- 
celor avantaje ce decurg din a- 
ceasta.

Campioni 19i
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MIȘCAREA SPORTIVĂ ESTE ÎNZESTRATĂ
La Brașov La Cluj-Napoca

că 
cu 
și

Hristaehe NAUM
AZI, MECI RESTANȚĂ 

IN DIVIZIA „A"
Azi, In Sala sporturilor din Pia

tra Neamț, se dispută întllnirea 
de handbal masculin dintre for
mațiile Relon Săvinești și H. C. 
Minaur Bala Mare, restanță din 
etapa a 7-a a Diviziei „A". Par
tida începe la ora 17. Etapa a 
8-a, tn întrecerile masculine și 
feminine ale primei divizii, este 
programată duminică 19 octom
brie.

Lider în t 
tururi ale ; 
nat, Rapid ) 
nevoită, la 
recent înche 
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mației Dinai 
două frunta: 
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(Urmare din pag. I) * •

• în vecinătatea stadionului 
se află C.S.Ș. BRAȘOVIA. Baza 
materială : două terenuri de 
fotbal cu gazon, unul cu zgu
ră, o platformă de bitum de 
50X50 m, o sală de sport. La 
ora discuției noastre cu prof. 
Ion Vulcăneanu (ora 14,45), în 
sală făceau antrenament copil 
de Ia patinaj, iar unul din te
renurile de fotbal urma să găz
duiască (la ora 15) finala clu
burilor sportive școlare, cat. 
14-16 ani, dar nici urmă de 
spectatori. Ni s-a spus că la 
ora 17 (la 18 se întunecă !) vor 
veni la antrenamente echipe de 
juniori și copii, cam 70 de 
sportivi. Probabil, dar noi am 
plecat în alte locuri.

• Stadionul METROM, ora 
15,10. Oamenii au terminat lu
crul. I-am văzut ieșind pe 
poarta întreprinderii și ne gîn- 
deam că pe unii îi vom întîlnl 
la stadion. Aici, însă, cu greu 
l-am găsit pe Silvestru Gher
man, magaziner și pe Marin 
Tănase, noul administrator și— 
Instructor de fotbal. Pe teren 
nu era nimeni I Doar tlnărul 
arbitru divizionar R. Petrescu 
era gata de antrenament. Ni 
s-a spus că de dimineață, au 
fost 25 de copii, că la ora 15,30 
vor veni la antrenament alți 
15 copii și 25 de juniori. După 
a intensă investigație a fost 
găsit, după un dulap, mototo
lit, programul de lucru pentru 
echipele de juniori, copii și se
niori Ia fotbal. Altădată, o ade
vărată bijuterie, terenul de 
fotbal arată acum urît, denive
lat. parcă părăsit. Ca întreg 
stadionul, care de Ia Intrare 
are un aspect neîngrijit.
• Ne continuăm raidul prin 

Brașov. Baza sportivă LC.I.M.

Un stadion cochet, cu un ex
celent teren de joc. Dar gazo
nul se., odihnea. O clasă de 
copii de Ia o școală învecinată 
(sînt în apropiere două școli 
generale, nr. 22 și 28) făcea 
ora de sport pe tribune ! Victor 
Tipica, administratorul, ne spu
nea că „azi nu e fotbal, nu e 
handbal". I.C.I.M. nici nu are 
secție de handbal, deși are te
ren. Pe terenul de zgură, nici 
o mișcare. Era ora 15,29. Cos- 
tică Mercaș, antrenorul de te
nis de cîmp, ne conduce pe 
cele 6 terenuri de zgură. Sînt 
frumoase. Dar 6 terenuri — 4 
jucători ! ? Ne spunea că a a- 
vut antrenamentul mai devre
me, cu 16 copii, că la ora 16 
vin alți 10-12.

0 După o pauză făcută la 
unul din antrenamentele gru
pelor de copii de la F.C.M., 
ultimul popas l-am făcut la 
complexul TRACTORUL. Ora 
17,18. Aici am găsit o activita
te cum am fi vrut să o găsim 
peste tot. La Tractorul aveau 
loc întrecerile „Daciadei". Pe 
terenul de handbal jucau „oțe- 
lăria" și „turnătoria de fonte 
speciale". Alte meciuri de volei 
și tenis de masă se desfășurau 
în sălile din apropierea stadio
nului. întrecerile fiind reunite 
Intr-o frumoasă competiție 
sportivă de masă, „Tractoria- 
da“. Pe un teren de handbal, 
copiii de la scrimă jucau o re
priză de fotbal, Iar alături de 
ei alții de la școala profesio
nală, veniți din proprie iniția
tivă. La „Tractorul" am găsit, 
cu adevărat, o activitatea spor
tivă intensă. în rest, bazele 
sportive nu erau folosite cu 
maximum de eficiență. Am gă
sit mai mult explicații : „Au 
avut Ioc la ora...", „Vor fi la 
ora...".

(Urmare din pag. I)

ora raidului. „Așa este de di
mineața pînă seara — ne 
spune Iosif Dinu, antrenorul
echipei de juniori II. Avem
multe echipe, și-apoi este tir 
neretul din cartier, de Ia că
minele de nefamiliști. Există
o planificare riguroasă a ac
tivității, pe toate terenurile". 
Prin întreaga sa înfățișare, 
complexul C.F.R. constituie o 
invitație la sport.

Augustin Vasian este un 
om trecut de prima tinerețe. 
Se arată mirat că îl întrebăm 
ce face. „N’apoi, uite, gospo
dăresc complexul Trustului 
de construcții industriale" — 
și ne arată palmele bătăto
rite de muncă. „Am în in vin - 
tar terenul mare, terenul cu 
gazon, patru terenuri de te

nis, popicăria, lucrăm la a- 
menajarea tribunei, prin for
țele noastre, ’om începe și 
lucrul la nn bazin de înot. 
Dar mai e ceva ce nu se 
vede..." Ce anume ? „Echipele 
au programul lor de lucru, 
dar mai vin și alții, vin co
piii, să joace și ei. Eu îi a- 
jut să joace. Lc găsesc spa
țiu, le dau mingi..." Augustin 
Vasian, gospodarul bazei 
T.C.I. de pe Cetățuia, ne vor
bește cu mîndrie despre mun
ca sa. Și-i șade bine.

Mulți clujeni își Îndreaptă 
pașii, în orele libere, spre 
Parcul „Babeș Bolyai", cu fru
moasele sale alei, cu bazele 
sportive ale Universității, pe 
care la orice oră pot urmări 
întreceri de fotbal, de hand
bal. concursuri atletice. Din 
păcate, în peisajul acestui mi
nunat parc se mai află și une
le „pete" care îi umbresc 
popularitatea : unele alei sînt 

pline de gropi și grămezi de 
prundiș ce dăinuie de multă 
vreme acolo, în zona sălii de 
atletism (nefolosibilă la ora 
actuală, pentru că „găzduiește" 
alandala tot felul de lăzi și 
aparate) este multă dezordi
ne, poligonul de tir se află 
într-o stare jalnică, terenurile 
de baschet nu pot fi folosite 
pentru că un panou nu are 
coș. iar Ia altul cercul este 
rupt etc, etc. Administratorul 
parcului, Mircea Gogonea, pe 
care nu l-am găsit, ne-a cău
tat cu telefonul să ne dea ex
plicații. Dar nu de explicații 
este nevoie, ci de mai mult 
simț gospodăresc. „Altfel ară
ta parcul acesta acum 4-5 
ani" — spunea cu o notă de 
amărăciune în glas Vasile 
Geleriu, de 20 de ani antre
nor la „U“.

O excelentă bază sportivă 
am văzut în cartierul Mănăș- 
tur, aparținînd Trustului de 
construcții : 8 terenuri de te
nis, un teren de handbal bi- 
tumat, un teren de baschet și 
unul de volei, vestiare cum 
rar pot fi văzute. Am găsit 
aici doi (!) oameni care ju
cau tenis. „Sînt tovarăși de 
la Trust" — ne spune Vasile 
Pușcașu, „administrator-mun- 
citor", cum se recomandă. 
Aici se intră nnmai eu legi
timații și numai dacă lucrezi 
la Trustul de construcții. Știți 
ce 7 Dacă ar fi după mine, 
aș lăsa măcar copiii să vină 
să învețe tenis. Dar să nu zu
grăviți asta la ziar că mă 
zboară cum zboară camforu". 
De ce șă vă „zboare", tovară
șe Pușcașii 7 Ideea este foar
te interesantă. La C.J.E.F.S. 
aflăm că baza este mai mult 
„cu circuit închis, că este a 
Trustului". Ciudată optică.

CAMPIONATE • COM
BOGAT PROGRAM COMPETI 

LA MOTOCICLISM
Motociclismul are „activitate de 

vîrf**  la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, alergătorii de toate cate
goriile participînd la diferite con
cursuri. Azi, la Sf. Gheorghe, pe 
traseul de lingă Vîlcele, are loc 
un atractiv concurs international 
de motocros, la care vor lua star
tul piloți din Austria, Bulgaria, 
R. D. Germană, Ungaria și, fi
rește, România. Printre concurenți 
se vor afla austriacul A. Arn, 
cîștigătorul cursei de duminică de 
la Brașov, E. Miilner, multiplu 
campion al țării noastre și alți 
motocicliști valoroși. Tot azi, dar 
la București, pe pista de zgură 
a stadionului Metalul — de la 
ora 15,30 — va avea loc un atrac

tiv concurs 
a VII-a, pei 
tului națioru 

întrecerile 
șl duminică, 
avea loc cu 
alergări : la 
va disputa 
pionatului c 
Capitală, pe 
(șos. Bercen 
se desfășoaj 
demînare pe 
nă“, concur 
și seniorilor 
internațional 
ține, dumi 
Zărnești.

„CUPA FEDERAȚIEI" LA CAIA
Pe o vreme neprielnică — vînt 

puternic, care a cauzat cîteva 
răsturnări și apoi Întreruperea 
concursului — caiaciștii și cano- 
iștii juniori și-au disputat sîm- 
bătă dimineața la Snagov fina
lele „Cupei Federației".

Rezultate î probe de 500 m : 
K1 : A. Velea (C.S.Ș. Tulcea) 
2:18,3, M. Fedosei (Danubiu Tul
cea) 2:20,5, K. Moreh (Voința Tg. 
Mureș) 2:22,0 ; C 1 : M. Tamaș
(Olimpia) 2:38,4, Gh. Staicu 
(C. S. Brăila) 2:44,6, FI. Chiș (O- 
limpia Reșița) 2:52,4; K 1 Fî E. 
Băbeanu (Dinamo) 2:40,9, D. Efim 
(Danubiu) 2:50,9, M. Keller (Voin
ța Arad) 2:57,6; K2: Politehnica 
Timișoara (Szilcs — Ettemberger) 
2:15,6, Chimia Rm. Vîlcea (Toma
- Firfirică) 2:17,3, A.S.E. (Simio- 
novici — Văcăruș) 2:19,4 ; C2: 
Danubiu (Amelian — Isacov) 
2:28,1, Steaua (Sima — Puțaru) 
2:34,0, UNIO Satu Mare (Henter
— Palincaș) 2:40,6; K 2 F: Olim
pia București (Marin — Ion) 
2:30,0, U.T.A. (Andrei — Drăgan) 
2:38,2, Danubiu XDumitrașcu — 
Silai) 2:40,0; K4: Steaua (Stan- 
ciu — Diniță —■ Săndulescu —

Jitariuc) 2: 
— Florescu 
lea) 2:09,6, I 
ra (Nicoară 
tachi — Rc 
1 000 m : K 
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CRESTE ORIUNDE!
9

îlae — maraton. Ștefan Ioniță — 
ioina Pop — maraton.

li ceilalți doi sînt din Oradea, de 
la Rapid și, respectiv, din Su

it ceava, de la Asociația sportivă
a universitară. Victoriile acestora
ii din urmă sînt, de fapt, pre

miere pentru respectivele aso- 
a ciații și nu numai atît : sînt,
i- iacă, mulți ani de cînd un
;i atlet sau o atletă de la Oradea
n n-a mai cîștigat vreun titlu de
>0 campion național la seniori,
-- iar Ia Suceava acesta este al
ii doilea, de asemenea, după
ji mulți ani.

Am subliniat arest aspect cu 
a intenția de a scoate în evi-
ă dentă faptul că atleții de frun-
î- te, campioni și recordmani, pot
o- crește oriunde în țara noastră,
ți cu condiția atentei lor selec-
>, ționări și a unei bune pregă-
ă tiri, pe fondul unei activități
), cu zi... (R. V.)

T ÎN CAMPIONATUL DE POLO
louă puncte avans • Vineri începe 

a turneului final
u nată de I. Capșa va juca și în 
3- continuare cum a făcut-o du- 
le minică. cu greu va putea fi 
ui întrecută, dar dinamoviștii ne- 
să au obișnuit și cu „sincope" pu- 
r- țin explicabile, de care adver- 
3r sării lor au profitat prompt. în 
3- plus, celelalte două participan
tă te la turneu. Voința și Crișul. 
iă aflate deocamdată la egalitate 
c- de puncte, pot oricînd să cree- 
j- ze surprize. Realmente, rfu 
re știm ce s-ar fi întîmplat dacă
2- meciul Dinamo — Crișul s-ar
i- fi jucat în condiții normale
1- (orădenii au evoluat două re-
iă prize în inferioritate, Fejer
i- fiind eliminat fără drept de
3- înlocuire), sau dacă în partida 
le Rapid — Voința, clujenii care 
at au condus cu 5—1 și 6—2 nu 
ar ar fi socotit prea devreme con

turile încheiate. Oricum, dispu-
as ta lor rămîne pasionantă. Iată 
iu și clasamentul înaintea turneu-
a- lui final :
T- 1. Dinamo 12 8 2 2 100- 74 18
o, 2. Rapid 12 6 4 2 72- 66 16
e- 3. Voința 12 2 3 7 76- 88 7
:ă. 4. Crișul 12 3 1 8 80-100 7
fi 
e- Adrian VASILIU

CAMPIONATE
DIVIZIA „A“ DE HOCHEI

Eșalonate pe mal multe zile, 
partidele din etapele a 10-a și a 
11-a ale primei serii din cadrul 
Diviziei „A" de hochei s-au în
cheiat cu rezultate scontate, cele 
mai frumoase și echilibrate con
fruntări fiind cele de la Galați 
și București. Ca urmare a acestor 
rezultate, clasamentul acestei 
competiții se prezintă
1. Dinamo Buc.
2. Steaua
3. S.C. Miere. <
4. Avîntul Gh.
5. Dunărea Gl.
6. Met. Sf. Gh.

începînd de astăzi 
suma o nouă și dublă 
acestei întreceri, în cadrul căreia 
cel mai important joc este cel 
de la Miercurea Ciuc, dintre e- 
chipa locală Sport-Club și lidera 
clasamentului, echipa Dinamo 
București. Cele două jocuri sînt 
însă programate pentru zilele de 
vineri și sîmbătă. Dar, iată pro
gramul celor trei duble confrun
tări : Dunărea Galați — Avîntul 
Gheorgheni (la Galați) și Meta
lul Sf. Gheorglie — Steaua (la 
Miercurea Ciuc), ambele în zi
lele de 16 și 17 octombrie ; S.C. 
Miercurea Ciuc — Dinamo Bucu
rești (la Miercurea Ciuc) în zi
lele de 17 și 18 octombrie.

ITAȚII- LA BASCHET (f)
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or C.S.Ș. 2 București) 10 p. 2. Voz- 
a- dovac (79—69 cu Dozsa, 83—69 cu 

■,at Politehnica C.S.Ș. 2, 64—49 cu
u- K.P.W., 76—62 cu Slovan) 9 p, 3. 
lă, Politehnica C.S.Ș. 2 (85—79 cu
ții Slovan, 79—64 cu Dozsa, 95—68 
a- cu K.P.W.) 8 p. 4. Slovan (66—53 
a cu K.P.W., 68—44 cu Dozsa) 7 p, 

*51- 5. Dozsa (68—63 cu K.P.W.) 6 p,
în K.P.W. 5. Premu speciale : Karin 

Lustgart (K.P.W.) — coșgeteră a 
si- turneului cu 79 p înscrise și Doi- 
*<d, na Prăzaru-Mate (,,U“) — cea 

mai bună jucătoare.
ca Mircea RADU — coresp.
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O VICTORIE MARE!
(Urmare din pag. I)

pauză, m-am gîndit, fără să 
vreau, la senzaționalele faze 
pe care le selecționează tele
viziunea noastră din campio
natul britanic. Unde erau, mă 
întrebam. McDermott & comp, 
de la „mașina de fotbal" care 
este Liverpool ?

A venit repriza a doua. Ai 
noștri — poate puțin obosiți, 
poate puțin prematur convinși 
că meciul este al lor — scad 
tempoul, în timp ce oaspeții 
„se arată" din ce în ce mai 
mult în joc. Meciul se cam 
mută în jumătatea noastră de 
teren, iar liniștea exagerată a 
apărării noastre se converteș
te într-o gafă copilărească a 
lui Negrilă și de unde ne a- 
flasem cel puțin 50 de minute 
din 64 la cîrma partidei. în 
min. 64 echipa României pri
mește un gol elementar. în 
stare să-ți taie picioarele... 
Fotbaliștii noștri acuză șocul 
și cad într-o „groapă psihică" 
din acelea din care au trăit — 
și am mai trăit —, din păcate,

în atitea alte întîlniri. „Ne vom 
baie, oare, din nou singuri"? 
— ne întrebam in tribune cu 
amar în suflet. Nu, echipa Ro
mâniei ia un al doilea start, 
Beldeanu și Iordănescu împing 
mereu și mereu jocul înainte, 
angajîndu-1 aproape permanent 
pe Crișan, care se zbate ca un 
leu în cușcă, o și... sparge în 
cele din urmă, face cîteva rai
duri de o mare incisivitate din
tre care ultimul. în min. 75. 
nu poate fi oprit decît prin 
fault în suprafața de pedeap
să.

Penalty ! Gol! Și Victorie!
O victorie pentru care fot

baliștii români au luptat de 
trei ori mai mult decît pres
tigioșii lor adversari.

O victorie de mare rezonan
tă și pe deplin meritată. O 
victorie foarte prețioasă In 
cursa de calificare pentru tur
neul final al C.M. din Spania.

încheiem aceste rînduri feli- 
citîndu-i pe toți iucătorii noș
tri ca și conducerea tehnică 
a echipei, pe antrenorii Va
lentin Stănescu și Victor Stăn- 
culescu și pe vicepreședintele 
F.R.F. Ștefan Covaci.

FILMUL MECIULUI
(Urmare din pag l)

„transversala*.  Pină în min. 60, 
acestea au fost momentele mai 
importante, pentru că asistăm la 
un joc de uzură, fără faze de 
poartă. Doar dominarea oaspeți
lor — care crește în intensitate 
— ne cam pune pe gînduri. Și 
iată, în min. 64, Dirties profită 
de ezitarea lui Negrilă, intră în 
posesia balonului, pasează în 
stingă și WOODCOK intră în 
careu și, din unghi, de la 13—14 
m, trimite pe lingă Iordache, ie
șit in întimpinare, și înscrie : 
1—1. Momente de cumpănă pen
tru formația noastră. Ea încearcă 
să împingă jocul în treimea ad
versă, dar în preajma careului 
acțiunile se pierd. Oaspeții mă
resc ritmul. Joacă chiar tare 
(Rix primește cartonaș galben 
pentru atac periculos la Beldea
nu). Perioada dificilă este însă 
depășită și în min. 75 echipa 
noastră va lua din nou condu
cerea. La o rapidă acțiune de 
atac, Crișan este faultat în ca
reu de către Sansom și arbitrul 
se îndreaptă hotărit spre punctul 
de la 11 m. Execută IORDĂ- 
NESCU. Fentează din viteză, Cle
mence se duce spre dreapta și 
mingea se îndreaptă în gol, In 
stingă : 2—1. Golul aduce o re- 
vitalizare în jocul „tricolorilor", 
dar și oaspeții accelerează, jocul 
se îndîrjeșre (Cămătaru primește 
cartonaș galben pentru fault), fi
nalul este foarte disputat, dar... 
VICTORIE I Cu numai trei șuturi 
la poartă (echipa României a 
șutat de 11 ori), oaspeții nu pot 
realiza mai mult și părăsesc ga
zonul din capitala României în
vinși.

Arbitrul suedez Ulf Eriksson, 
ajutat la linie de compatrioții 
săi Hans Harryson și Leif En- 
tenas, a condus foarte bine ur
mătoarele formații :

ROMANIA : iordache 7 — Ne
grilă 6, Ștefănescu 74-, Sameș 8, 
Munteanu H 7 — Ticleanu 8 
(min. 71 Dumitru). Beldeanu 84-, 
Iordănescu 9 — Crișan 8, Cămă
taru 8. M. Răducanu 8.

ANGLIA : Clemence — Neal,
Thompson, WATSON, SANSOM 
— Robson, Gates (min. 46 Cop
pell), McDermott, RIX — Birt
les (min. 65 Cunningham), WO
ODCOCK.

. . . NU VA DAȚI SEAMA CE GREUTATE 
ARE VICTORIA DE ASTĂZI!..?

15 ianuarie 1969... Mingea 
este la punctul de la 11 
metri din careul lui Banks. 
Wembleyul a amutit. Du- 
mitrache aleargă, cu fuleul 
său de felină, și lovește vi
clean balonul care se duce 
în poarta echipei Angliei. 
Reprezentativa României e- 
galează în amicalul de la 
Londra cu campioana lu
mii. Un penalty care a con
stituit, atunci, prin răsună
torul rezultat din „templul 
fotbalului", semnalul de lan
sare în marea cursă de ca
lificare în „Mundialul" me
xican.

15 octombrie 1980... După 
aproape 11 ani. mingea e 
așezată din nou in punctul 
de la 11 metri din fata por
ții engleze. Actorii sînt noi. 
decorurile altele, dar repli
ca va fi aceeași. Acum în
tre buturi stă Clemence. 
„portarul care nu s-a ener
vat niciodată, omul cu nervi 
de otel", cum îl numește 
vechiu) său coechipier 
Thompson de la Liverpool, 
în fata lui. pierdut aproape 
în grupul de coechipieri și 
adversari. e Iordănescu. 
Suedezul Eriksson — pro
nosticat de specialiștii ar
bitrajului drept viitorul de
can al „cavalerilor fluieru
lui" internaționali — fluieră 
scurt și Puiu al nostru se 
desprinde din grupul de 
„asistenți" din arcul de cerc 
al careului de 16 metri 
și realizîndu-și cu artă fenta, 
îl trimite pe Clemence în
tr-o parte, iar balonul în 
cealaltă. Să ținem bine 
minte acest moment : este 
prima victorie românească

într-un meci cu Anglia, pa
tria fotbalului, fostă cam
pioană a lumii, dominind cu 
echipele ei de club marile 
competiții internaționale. 
Victorie într-o partidă ofi
cială și mai importantă deci 
pentru că nimeni n-a jucat 
cu menajamente. Victorie 
care a făcut înconjurul lu
mii pe calea undelor. iar 
ecourile ei se vor prelungi 
prin nenumăratele comenta
rii ce-i vor fi dedicate, pre
tutindeni. „Probabil nu vă 
dati seama ce greutate are 
victoria dv. de astăzi !... 
declara observatorul F.I.F.A., 
cehoslovacul dr. V Jira. 
Sînteți încă sub impresia ei. 
toți cei care ați dorit-o. 
Dar veți vedea cit va cin- 
tări în toată desfășurarea 
luptei din grupa prelimi
nară..."

Penaltyul de pe Wembley 
a parafat un egal pe care 
l-am evocat mereu. Penal
tyul de ieri, de pe .,23 Au
gust". a parafat o mare 
performantă a echipei na
ționale : victorie, victorie în 
fața celui mai puternic și 
mai renumit concurent din 
grupă ! Avem acum un 
punct de referință de cea 
mai ridicată valoare. Fie 
ea el să coincidă cu un 
sprint sigur și de neoprit 
pină pe stadioanele spanio
le, la turneul final al ,.Mu- 
dialului" din 1982 1 Echipa 
care a realizat cea mai ră
sunătoare victorie, pe tere
nul său, din întregul palma
res, ca și cei care au pre- 
gătit-o, au tot dreptul Ia 
felicitări 1

Eftimie IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI
• AZI, etapa in „cupa ro

mâniei**.  După cum am mai 
anunțat, populara competiție 
„Cupa României*,  desfășurată 
sub egida „Daciadei*,  programea
ză astăzi © nouă etapă. Partidele 
vor începe la ora 14. în Capitală 
vor avea loc două meciuri : 
I.C.S.I.M. București — Sirena 
București (teren I.C.S.I.M.) și 
Automecanica București — Meta
lul București (teren Triumf).

• ASTĂZI DE LA ORELE 15,30. 
pe stadionul din str. Dr. Staico- 
vici divizionara „A" Progresul 
Vulcan, întîlnește în joc amical 
echipa Abatorul, care activează 
în campionatul Diviziei „C“.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRONOSTICURI...

Din dorința de a oferi celor in
teresați o sursă suplimentară de 
inspirație pentru concursul Pro
nosport de duminică 19 octombrie 
1980, redăm pronosticurile făcute 
de cunoscutul compozitor George 
Grigoriu, iubitor al fotbalului și 
participant activ la acest sistem 
de joc :

I. As coli — Juventus X, 2
II. Bologna — Pistoiese 1

III. Brescia — Catanzaro 1, X
IV. Como — Udinese 1
V. Fiorentina — Inter 1, X, 2

VI. Napoli — Roma 1
VII. Perugia — Avellino 1

VIE Torino — Cagliari 1, X
IX. Viit. Gh. — Gloria B-ța 2 
X. Sirena — Petrolul 2

XI. Chimica — Rapid Buc. 1, X 
XII. Poiana — Rulmentul 1

XIII. C.F.R. Cj-N. — U.M. Tim. 1 
Agențiile Loto-Pronosport vă 

mai oferă doar ASTAZI posibi
litatea de a juca numerele prefe
rate pentru tragerea obișnuită 
Loto de vineri, 17 octombrie 1980. 
Nu ocoliți prilejul de a vă nu
măra mîine printre marii cîști- 
gători de AUTOTURISME și 
BANI !

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 15 
OCTOMBRIE 1980

Extragerea I : 10 3 4 28 21 17 
Extragerea a n-a: 13 19 36 15 5 42 
FOND TOTAL DE C1STIGURI î 

1.213.666 lei din care 373.560 lei 
report la categoria 1.

Moment psihologic al meciului. Penalty. Transformă Iordănescu 
care trimite balonul in colțul sting al porții, aruncindu-l pe 

Clemence in colțul drept : 2—1.

CLASAMENT...
în urma rezultatului de ierV 

clasamentul grupei a 4-a se pre
zintă astfel :
1. România 2 110 3-2 S
2. Anglia 2 10 15-22

3. Norvegia 2 0 111-51
(De menționat că echipele Elve

ției și Ungariei — celelalte două 
componente ale grupei — nu au 
luat încă startul).

PROGRAM...
Programul grupei In continuare: 

Elveția — Norvegia (29 octom
brie), Anglia — Elveția (19 no
iembrie), Anglia — România și 
Elveția — Ungaria (29 aprilie 
19«1), Ungaria — România (13 
mai), Norvegia — Ungaria (20 
mah, Elveția — Anglia (30 mal), 
România — Norvegia (3 iunie). 
Ungaria — Anglia (6 iunie). 
Norvegia — Elveția (17 iunie). 
Norvegia — Anglia (9 septembrie). 
România — Ungaria (23 septem
brie), România — Elveția (19 
octombrie), Ungaria — Elveția (1» 
octombrie). Ungaria - Norvegia 
(31 octombrie), Elveția — Româ
nia (7 noiembrie) și Anglia — Un
garia (18 noiembrie).

LA VESTIARE, DUPĂ MINUTUL 90
VALENTIN STĂNESCU (antre

norul principal al echipei Româ
niei) : „Sint foarte bucuros pen
tru această mare victorie a echi
pei naționale 1 Le mulțumesc tu
turor băieților, pentru că fiecare 
și-a făcut datoria, pentru că toți 
s-au pregătit cu seriozitate și 
s-au dăruit pentru un prețios 
succes al fotbalului românesc. 
Acest 2—1 in fața Angliei nu 
trebuie să ne facă să credem că 
am și obținut calificarea in tur
neul final din Spania. Jucătorii 
trebuie să se pregătească și mai 
bine la cluburi, unde trebuie să 
fie exemple, pentru ca la anul 
să obținem ceea ce ne-am pro
pus și ceea ce dorește marele și 
minunatul nostru public — cali
ficarea. Sint bucuros că, deși, 
n-am jucat împotriva Angliei, am 
învins-o ca... antrenor".

IORDĂNESCU : „Toți jucătorii 
merită felicitări l Nu au existat 
individualități, ci o ECHIPĂ a 
României Cu puțină atenție, pu
team evita golul, cum in prima 
repriză ne puteam detașa. în pri
vința penalty ului pe care l-am 
executat, greu ca orice penalty, 
dar... cel mai greu din viața mea, 
pentru că o eventuală ratare 
mi-ar fi anulat toate meritele și 
mi-ar fi umbrit cariera. îmi pare 
bine că mi-au „ieșit" fenta și 
șutul și- la această psihologică 
lovitură de pedeapsă. O problemă 
personală, pe care vă rog s-o in
serați : am promis că acest joc 
va însemna ultimul meu meci la 
echipa națională. Vreau să mă 
țin de cuvînt

SAMEȘ : „Un succes pentru 
care ne-am pregătit din... mo
mentul tragerii lâ sorți a grupe
lor C.M. I Un succes pentru care 
mă bucur enorm. Pentru că el 
e o poartă spre turneul final al 
C.M. — ultimul tren din cariera 
a 5—6 titulari /zi actualei națio
nale, care avem 29 de ani ! Mă 
bucur și pentru golurile lui Mar
cel și Puiu, care cred că au mai 
șters din necazul... suporterilor 
echipei Steaua !“.

Dr. D. TOMESCU : ..Am fost
sigur că nu pierdem acest meci.

pentru că toți băieții s-au pregă
tit exemplar. Un cuvînt de laudă 
tn plus pentru Ștefănescu și Cri
șan, care au jucat nerefăcuți to
tal".

M. RĂDUCANU : „Am primit 
o pasă excelentă de la Beldeanu, 
am fentat și am șutat plasat. Așa 
a fost la primul gol. Repriza a 
doua am început-o mai lent, am 
greșit multe pase, dar ne-am re
venit în final. Anglia e o echipă 
extrem de puternică, în fața că
reia am cîștigat pe deplin meri
tat. Am fost mai buni ca ei .

CRIȘAN : „Această victorie este 
una dintre cele mai mari bucurii 
ale vieții mele. A fost penalty 
fără dublu, cînd voiam să șute2 
mi s-a „agățat" piciorul sting și 
arbitrul n-a avut nici o ezitare".

BELDEANU : „Azi toată lumea 
joacă pentru rezultat și o victo
rie împotriva Angliei este ceva

Ron Greenwood:

rar l Eu, ud spun sincer, am ju
cat tot timpul și cu gindul la cei 
doi copii ai mei, la care nu vo
iam să mă întorc... învins".

K. MESZOLY (antrenorul echi
pei Ungariei) : „Victoria Româ
niei e pe deplin meritată, chiar 
dacă a fost realizată dintr-un 
penalty acordat la un fault mai 
puțin clar decît cel fără dubiu din 
min. 4. Aveți o echipă bună, 
un portar sigur, fundași centrali 
sobri, of linie mediană laborioasă 
și atacanți cu tehnică rafinată. 
O victorie importantă a Româ
niei în lupta din grupa a JV-a, 
dar care rămîne deschisă".

L. WALKER (selecționerul echi
pei Elveției) : „Mi-a plăcut, în 
general, echipa României. Ea a 
‘meritat victoria, chiar dacă s-a 
bucurat și de puțină șansă. Ca 
și la Oslo, Iordădescu. Cămătaru 
și Răducanu au fost, după mine, 
cei mai buni".

„AM ALINIAT AZI
CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ A MOMENTULUI*

Prima opinie din tabăra en
gleză am avut-o chiar la 
„masa presei", de la ziaristul 
Frank Butler („New of the 
World", din Londra) care tn tot 
timpul meciului ne-a făcut o 
cronică din punctul său de ve
dere. Obiectivă, trebuie să pre
cizăm, recunoscînd tn final — 
așa cum a și punctat dealtfel pe 
parcursul celor 90 de minute de 
joc — superioritatea echipei Ro
mâniei. „Formația Angliei a ve
nit la București cu speranța u- 
nui draw, ne-a spus. După felul 
cum au evoluat însă azi, elevii 
lui Greenwood nu puteau emite 
nici o pretenție. Adversarii noș
tri au atacat mai mult, au con
struit mai mult, au avut mai 
multă imaginație".

Așteptat cu nerăbdare de masi
vul grup de ziariști englezi după 
meci, la cabine, directorul tehnic 
al echipei Angliei, Ron Green
wood, ne-a răspuns tuturor, dună 
ce a acordat un interviu televiziu
nii : „Un rezultat de egalitate ar

fi fost mai echitabil : românii
au atacat mai mult în prima re
priză, noi în a doua". întrebîn- 
du-l ce părere are despre pe
nalty, ne-a răspuns : „Nu am 
căderea să comentez deciziile ar
bitrilor ; așa ceva se va putea 
întîmpla și pe Wembley". „Dacă 
ați fi avut tn echipă jucătorii ac
cidentați, altul ar fi fost rezultc- 
tul l-am întrebat. „Nu am 
declarat eă avem asemenea jucă
tori, iar echipa aliniată astăzi a 
fost cea mai bună în momentul 
de față !*.  „Ați fost nemulțumit 
de comportarea vreunui jucător 
englez „Nemulțumit de în
treaga echipă în prima repriză, 
mulțumit în repriza secundă de 
toți cei aflați în teren".

Reputatul comentator Brian 
Glanville a remarcat din echipa 
României pe Iordănescu. Cămă
taru. Răducanu, Crișan și Sameș. 
„Si iriza pentru mine n-a con- 
stM; it-o victoria primei dv. e- 
chipe, ci cea a tineretului", a pre- 
diat el.



Azi, in sala Floreasca,

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 - O.S.L ANKARA 
ÎN C.C.E. LA BASCHET FEMININ

Echipele Politehnici C.S.Ș. 2 
București și D.S.I. Ankara sus
țin astăzi (ora 18), în sala Flo
reasca, meciul retur din cadrul 
turului preliminar al Cupei 
campionilor europeni la bas
chet feminin. Prin victoria ob
ținută în meciul de la An
kara, cu 97—62, campioanele 
României și-au asigurat cali
ficarea în primul tur al C.C.E., 
astfel că jocul de astăzi merită 
văzut, în perspectiva întrece
rilor viitoare.

Echipa Politehnica C.S.Ș. 2 
va folosi următorul lot: Su- 
zana Pîrșu, Maria Roșianu, 
Ecaterina Bradu, Elena Filip, 
Ilona Chvatal, Mihaela Radu, 
Mihaela Ilie. Constanța Fotes- 
cu, Maia Cuțov, Mirela Neu- 
man-Căpușan, Carmen Toeală, 
Sanda Ionescu, Suzana Ke- 
resztesi. Antrenor : Gr. Cos- 
tescu. Arbitri : T. Nadai (Un
garia) și L. Kulcsar (Ceho
slovacia).

ECHIPELE CLUBULUI DINAMO - 
CAMPIOANE NAȚIONALE LA VOLEI

H.C. MINAUR
3 VICTORII

Așa cum am anunțat, forma
ția masculină de handbal H.C. 
Minaur Baia Mare a susținut 
în Israel partidele din primul 
tur al Cupei cupelor în com
pania echipei Hapoel Rehovot. 
în primul meci, handbaliștii 
băimărcni au ciștigat cu 27—15 
(15—6), golurile învingătorilor 
fiind înscrise de Măricel Voi- 
nea 10, Boroș 6, Nicolae Voi- 
nea 3, Oros 2. Marin 2, Ila- 
berpursch 2, Radulescu 1 și 
Panțîru 1. în întîlnirea retur, 
victoria a revenit, de ase
menea, lui H. C. Minaur cu 
27—19 (16—8). Au marcat pen
tru Baia Mare : Boroș 9, Mă
ricel Voinea 6, Panțîru 4, Oros

BAIA AAARE- 
ÎN ISRAEL

3, Halmagy 2, Avramescu 2 și 
Nicolae Voinea 1. Așadar, H.C. 
Minaur Baia Mare s-a califi
cat în turul al II-lea al Cupei 
cupelor cu scorul general de 
54—34. Reamintim că tragerea 
la sorți a meciurilor din turul 
al doilea al cupelor europene 
la handbal va avea loc la 22 
octombrie, la sediul I.H.F. din 
Basel.

H.C. Minaur a mai susținut 
și o intilnire amicală cu repre
zentativa Israelului, obținînd 
victoria cu 23—16 (13—10). Au 
înscris pentru Minaur : Mări
cel Voinea 7, Oros 5, Nicolae 
Voinea 3, Boroș 3, Panțîru 3, 
Marin 1 și Avramescu 1.

(Urinare din pag. I)

început într-o atmosferă aprin
să. Dinamo a pornit în cursa 
pentru „setul de titlu" în for
ță, cu un sextet puternic mobi
lizat, iar primele succese la 
fileu, i-au dat aripi. Steaua 
a apărut mai profund marcată 
de miză, Această deosebire în 
abordarea jocului a făcut ca 
Dinamo să se detașeze ușor 
(8—1), asigurîndu-și prin asta 
o diferență liniștitoare. Curînd 
însă Steaua a revenit la nor
mal și s-a lansat în urmărirea 
adversarei. Tocmai egalase la 
9, cînd s-a constatat că ste- 
iiștii făcuseră, o rotație gre
șită și, deci... au pierdut un 
punct și serviciul. La 12—8 
pentru Dinamo, s-a apreciat 
că o minge trasă a atins blo
cajul Stelei și s-a. dat punct, 
ceea ce a creat nervozitate în 
rîndui steliștilor.

în seturile următoare, Steaua 
a jucat bine, dar a fost „prin
să" în final, după ce condu
sese cu 13—8. în ultimul set, 
Dinamo s-a impus fără mare 
efort. Scor final : 
10),pentru

Arbitraj 
Dragomir 
rești).

Dinamo, 
bun, I.

(ambii

3—0 (10, 14,
1. DINAMO 

Covaci și At- Farul_ . 3. „U“ Craiova
dm Bucu- 4. știința Bc. 

V.

CLASAMENT
1. DINAMO
2. Steaua
3. Explorări
4. „U“ Craiova

FOCȘANI, 15 
în primul meci 
a turneului final, Farul 
stanța a învins Știința Bacău 
cu 3—1 (—5, 10, 9, 11), asi- 
gurîndu-și locul secund în cla
samentul final.

De la constănțence am remar
cat pe Iuliana Enescu și Gul- 
niza Gelil, iar de la băcăuan- 
ce — pe Maria Bistriceanu. 
Arbitraj bun : P. Pițurcă, V. 
Vrăjescu (ambii din București).

Meciul dintre Dinamo și U- 
niversitatea Craiova a fost cîș- 
tigat, cum era de așteptat, de 
dinamoviste. Scor 3—0 (4, 6,
10). Craiovencele au dat o re
plică slabă, știind, probabil, că 
n-ar fi putut ajunge pe locul 
2 în clasament nici dacă ar fi 
învins. S-au remarcat Carmen 
Anghel, de la „U“ Craiova, iar 
din echipa dinamovistă în spe
cial Irina Petculeț, Carmen Ca- 
dar și Victoria Banciu. Arbi
traj bun : I. Niculcscu 
și M. Marian (Oradea).

CLASAMENTUL
6 6 0 
6 3 3 
6 2 4 
6 1 5

s s s 18 : 2 12
6 4 2 14 : 1 10
6 15 7 : 16 7
6 13 4 : 17 7 

(prin telefon), 
al ultimei zile 

Con-

(Buc.)

18: j 
14:11 
7:13 
5:17

12
S
8 
7

MANOLIU-coresp.

0 frumoasă victorie a tinerilor boxeri români
7-4 ÎN DEPLASARE CD REPREZENTATIVA POLONIEI

în localitatea poloneză Pila 
a avut loc intilnirea interna
țională de box dintre repre
zentativele de juniori ale 
României și Poloniei. Deși au 
evoluat în deplasare, tinerii 
pugiliști români și-au dovedit 
din nou posibilitățile de a se 
impune în fața semenilor lor 
de peste hotare, obținînd vic
toria la un scor categoric : 
7—4. Cele mai rapide succese 
au fost realizate de Ion Matei 
(cocoș) șl Florian Țîrcomnicu

LASSE VIREN PARTICIPĂ LA

MARATONUL OE LA NEW YORK
Organizatorii tradiționalului 

concurs internațional de mara
ton de la New York au anunțat 
că la actuala ediție a cursei, ce 
se va desfășura în ziua de 26 oc
tombrie, va participa și cunoscu
tul atlet finlandez Lasse Viren. 
In vîrstă de 31 ani, Viren a cu
cerit medaliile de aur în probele 
de 5 000 m și 10 000 m la Jocu
rile Olimpice de la MUnchen 
(1972) și Montreal (1976). La O- 
limpiada de vară de la Mosco
va, Viren s-a situat pe locul 5 
în cursa de 10 000 m.

(semiușoară), care și-au scos 
din luptă adversarii (W. Ko- 
siarski și, respectiv, M. Ko
zak) încă din prima repriză.

Celelalte puncte ale forma
ției noastre au fost cîștigate 
de Ionel T.ănasă (b.p. 3—0 B. 
Wiecek), Mihai Gruescu (b.p. 
3—0 Al. Minkowski), Nicolae 
Vinătoru (b.p. 3—0 J. Sankie- 
wicz), Mihai Valentin (b.p. 2—1 
A. Chabowski), Fedea Pamfil 
(b.p. 2—1 B. Wieczorek).

Victoriile gazdelor au fost 
obținute astfel : B. Maczuga 
(muscă) b.p. (2—1) C. Stancu ; 
A. Laskowski (ușoară) b.p. 
(2—1) M. Ciulean ; J. Niescie- 
ruk (semigrea) h.p. (3—0) M. 
Vasilache șl M. Palucki (grea) 
b.ab. 1 I. Custură.

Comportarea juniorilor ro
mâni a produs o frumoasă im
presie, pregătirea lor fiind a- 
preciată ca foarte bună, mo
tiv pentru care merită felici
tări antrenorii Gh. Tomescu și 
E. Ffiresz.

0 NOUĂ FORMULĂ
A C. M. DE ȘAH 1

După cum s-a mai anunțat. 
Comitetul director al Federa
ției internaționale de șah 
(F.I.D.E.) a hotărît să supună 
spre aprobare Adunării gene
rale a forului șahist interna
țional o nouă formulă pentru 
desemnarea șalangerului la 
titlul mondial pentru ciclul 
1981—1984. Proiectul noului re
gulament prevede ca pentru 
turneul candidaților să se ca
lifice direct învinsul din me
ciul pentru titlul mondial și 
învinsul finalei actualului tur
neu al candidaților, care opu
ne pe marii maeștri V-iktor Kor- 
cinoi și Robert Hiibner. De a- 
semenea, la viitorul turneu al 
candidaților vor fi calificați 
din oficiu primii patru cla-, 
sați în cele două turnee inter
zonale. Acești zece concurențl 
vor participa la un turneu cu 
partide duble (18 runde), tur
neu al cărui învingător îl va 
întîlni pe deținătorul titlului 
mondial.

CASSIUS CLAY AMENINȚAT 
CU SUSPENDAM!

NEW YORK, 15 (Agerpres). — 
Fostul campion mondial de box 
la categoria grea, Cassius Clay, 
riscă să fie suspendat de către 
Consiliul mondial al boxului 
(W.B.C.) pentru utilizarea unor 
substanțe care ar fi putut influ
ența controlul antidoping efectuat 
după meciul cu Larry Holmes la 
2 octombrie, la Las Vegas. La 
analiză, în lichidul organic al lui 
Cassius Clay au fost descoperite 
patru substanțe, între care c©- 
deină și fenothiazină. Potrivit 
regulamentelor în vigoare, inge
rarea de medicamente, indiferent 
dacă sînt incluse într-un trata
ment medical obișnuit, este in
terzisă înainte sau după un meci 
oficial. Medicul curant al lui 
Cassius Clay a declarat că 1-a 
administrat aceste substanțe, în- 
trucît după întîlnlre Clay se afla 
într-o stare de epuizare.

GERD WESSIG,
S-ar putea - spune că titlul o- 

limpic cucerit de Gerd Wesslg la 
săritura în înălțime este o mare 
surpriză, mai ales că învingăto
rul a stabilit și un nou record 
mondial, cu 2,36 m. După cura 
se știe, pînă la concursul de la 
Moscova. Wessig nu era e 
vedetă de prim-plan. Marele 
favorit era polonezul Jacek 
Wszola, care reușise, în cel mal 
bun sezon al său, 2,35 m la în
ceputul lui iulie, ajungînd, în 
sfîrșit, recordman mondial, titlu 
după care alerga de patru ani. 
Aruncînd încă o privire asupra 
cîștigătorilor olimpici ai probei, 
vedem că nici unul nu și-a re
editat victoria. Iar Wszola cîști- 
gase la Montreal, producînd, la 
rîndui său, o surpriză. Polonezul 
n-a putut învinge, deci, tradiția, 
astfel că ..surpriza Wessig" poate 
fi considerată ca atare numai în 
privința progresului unic realizat 
de campion chiar în întrecerea 
olimpică : niciodată un învingă
tor la j.o. nu-și ridicase, din- 
tr-odată, recordul cu atîția centi
metri (6).

Wessig este, așadar, un perso
naj ’ aparte în istoria olimpică a 
săriturii în înălțime. Iar fișa lui 
biografică ne arată și alte parti
cularități care îl disting de cei
lalți campioni ai atletismului 
(sau înotului) produși de mișca
rea sportivă a R. D, Germa
ne. A venit în fața ștachetei 
tîrziu, la 16 ani (s-a născut la 
16 iulie 1959), cînd, în țara lui, 
destinul sportiv al unui tînăr 
este, îndeobște, hotărît. înalt 
(1,96 m), dar și puternic (84 kg), 
progresează rapid : 2,06 m în
1976, după primul sezon, 2,13 m 
în 1977, 2.19 m în 1978, la înche
ierea junioratului. Cu 2,21 m în 
1979, Wessig (de profesie bucătar)

BOX 8 Campionul mondial 
profesionist la categoria semi- 
muscă, japonezul Yoko Gushikeh, 
și-a apărat titlul pentru a șasea 
oară, învingînd la puncte în 15 
reprize pe mexicanul Pedro Flo
res. întîlnirea s-a disputat în o- 
rașul Kanazawa (Japonia), fiind 
urmărită de 8 000 spectatori.

HANDBAL 8 La Kiev, în meci 
contînd pentru primul tur al 
„Cupei campionilor europeni” la 
feminin, echipa locală Spartak 
a întrecut cu scorul de 19—14 
(8—7) formația Vasas Budapesta. 
Partida retur se va disputa, la 
19 octombrie, la Budapesta.

RUGBY 8 In continuarea tur-- 
heului pe care-1 întreprinde în

PRIMUL SĂRITOR LA 2,40 m?

este încă un necunoscut în arena 
internațională, ale cărei granițe 
le forțează în ianuarie 1980, să
rind 2,27 m în sală. La 18 
iulie, chiar înaintea plecării la 
Moscova, cîștigă campionatele 
naționale cu 2,30 m, record per
sonal....

Maniera în care a concurat la 
J.O. — sărituri perfecte,' mult 
,,deasupra" la fiecare încercare 
— îl arată numărul 1 incontesta
bil al momentului. Uitîndu-i 
brusc pe Wszola, Iașcenko, 
Mogenburg și ceilalți, mulți spe
cialiști îl văd pe Wessig primul 
la 2,40 m. Pare tipul ideal, fizic 
și tehnic. La aceeași statură. 
Wszola sugerează fragilitate, la

IELEX • TELEX • TELEX • TELEX e TELEX
Canada, echipa Noii Zeelande 
(„AII Blacks'•) a jucat la Bur
naby cu selecționata țării gazdă, 
în fața căreia a cîștigat cu sco
rul de 43—10 (25—3).

ȘAH • După 11 runde, în tur
neul internațional de la Zrenia- 
nin conduce maestrul iugoslav 
Zlatko Klarici, cu 8‘/2 puncte, ur
mat de canadianul Biyasas — 7V2 
p (1). V. Vaisman (România), 
care în runda a 11-a a pierdut la 
Velicikovlci, ocupă locul 7, cu 6 
puncte. O în turneul de la Vir- 
bas, după 9 runde se menține li
der marele maestru englez Ml

aceeași greutate și forță Iașcen
ko pare mai rigid. Iar flopul său 
este mult mai curat decît al gi
gantului Mogenburg (2,01 m), 
amintind de „modelul" Stones. 
Chiar acest flop este o surpriză, 
Wessig apărînd, practic, pe un 
loc gol : Rosemarie Ackermann, 
Rolf Beilschmidt și Henry Lau
terbach, cei mai buni săritori din 
R.D. Germană în ultimul dece
niu, au jfost „ventraliști", tră- 
dînd orientarea generală a tehni
cienilor de acolo spre ortodoxul 
procedeu. Cu atît mai mari sînt, 
deci, meritele lui Wessig și ale 
antrenorului său de la Traktor 
Schwerin, Bernd Jahn.

Vladimir MORARU

les — 6V2, urmat de Sax (Unga
ria) — 6 p. în runda a 9-a, Mi
les a remizat cu Bukici, rezultat 
consemnat și în partidele Pe
trosian — Sax, Gligorici — Ador- 
jan și Ivanovic! — Iusupov. 
a în turneul internațional fe
minin de la Odesa, după 4 runde 
conduce Irina Levitina (U.R.S.S.) 
cu 31/? puncte. Ligia Jicman (Ro
mânia), care în runda a 3-a a 
pierdut la Levitina, iar în cea 
de-a 4-a a remizat cu Madiani- 
kova, se află pe locul 9 cu 172 
puncte.

TENIS © Jucătorul austriac Pe

Aseară, in preliminariile C. M~
In afara partidei de la București, în preliminariile campiona

tului mondial s-au desfășurat și alte meciuri :
Gr. a 2-a, Dublin : Irlanda — Belgia 1—1 (1—1)
Gr. a 3-a, Moscova : U.R.S.S. — Islanda 5—0 (2—0) ,

Cardiff : Țara Galilor — Turcia 4—0 (2-0)
Gr. a 5-a, Copenhaga : Danemarca — Grecia 0—1 (0—0) 
Gr. a 6-a. Belfast : Irlanda de Nord — Suedia 3—0 (3—0) 

Glasgow : Scoția — Portugalia 0—0
Alte amănunte în ziarul de mîine. *
• în meci amical, Leipzig : R D. Germană — Spania 0—0.

8 Duminică, tot în preliminariile C.M., în cadrul grupei 1, la 
Sofia se vor întîlni reprezentativele Bulgariei și Albaniei. în 
primul joc al grupei. Bulgaria a învins Finlanda,' la Helsinki, 
cu 2—0.

Știri, rezultate
8 Celebrul fotbalist brazi

lian Zico, în prezent jucător 
al echipei Flamengo, a anunțat 
că după expirarea contractului 
cu clubul său (30 mai 1981) 
va juca în Europa, avînd pre
ferințe pentru Spania sau 
Italia.

8 ..Nici un jucător argenti
nian nu este de vînzare**,  a 
spus antrenorul echipei repre
zentative a Argentinei, Luis- 
Cesar Menotti. Astfel, Diego 
Maradona, pentru care s-au 
oferit sume record, va rămîne 
la Boca Juniors din Buenos 
Aires. „Golgeterul ultimului 
campionat mondial. Mario 
Kempes — a spus Menotti — 
actualmente Ia F. C. Valencia, 
nu va mai juca niciodată in 
reprezentativa Argentinei..."

8 Un caz unic în istoria fot
balului scoțian : în meciul 
pentru „Cupa ligii scoțiene", 
dintre F.C. Aberdeen și Ver- 
wick Rangers, portarul primei 
formații, belgianul Marc de 
Clerck. supărat pentru o gre
șeală comisă de propriii săi 
fundași, a luat mingea în mi
nă și — spre stupefacția co
echipierilor și a spectatorilor 

ter Feigl a furnizat surpriza pri
mului tur al turneului de la Syd
ney, învingînd cu 1—6, 6—4, 7—6 
pe polonezul Wojtek Fibak, fa
voritul întrecerii. Alte rezultate :
Tim Gullikson — Warwick 2—6,
6—3, 6—4 ; Dent — Gorman 6—3,
4—6, 6—4 ; Frawley — Van Pat-
ten 6—1, 6—2. • Re-
zultate din turneul de la 
Basel : Borg — Birner 6—0, 6—1 ; 
Mayotte — Hayes 4—6, 7—6, 6—3 ; 
Edwards — Franulovici 6—4, 6—4; 
Moore — Carter 7—6, 7—6 ; Dibbs 
— Dyle 4—6. 6—3. 6—3. a 
în finala turneului de la 
Rosario (Argentina), jucătorul ar
gentinian Carlos Gattiker l-a în
vins cu 6—3, 3—6, 6—1 pe perua
nul Fernando Maynett.

— a aruncat-o în poarta for
mației sale : gol t

8 Echipa S.U.A. și-a conti
nuat turneul în Europa, lucind 
marți la Manchester cu selec
ționata secundă a Angliei. 
Partida s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 (0—0) în favoarea gaz
delor, prin golul marcat de 
apărătorul Derek Statham. Au 
asistat 7 000 de spectatori.

Giorgio Chinaglia, cunoscutul 
fotbalist italian care evoluează 
sub culorile clubului Cosmos 
New-York, în liga nord-america- 
nă, a înscris 50 de goluri în se
zonul recent încheiat. Iată-l in 
fotografie primind cupa de cam
pioană obținută de echipa Cosmos 
în anul 1980 („Soccer Bowl 80“), 
în urma victoriei asupra forma
ției Fort Lauderdale (3—0). două 
din goluri fiind marcate de Chi- 
naglia. Aflată acum într-un tur
neu european. Cosmos a întîlnit 
la Neapole formația cu același 
nume, pe care a învins-o cu sco
rul de 2—0 (1—0), prin golurile 
marcate de Seninho și... China- 
glia (din penalty).

Telefoto: A.P. — AGERPRES
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