
LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi, 16 octombrie, au început 
lucrările sesiunii a doua a ce
lei de-a opta legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

întrunit într-o perioadă de 
puternic avint creator, cînd în
tregul nostru popor își consacră 
toate energiile încheierii cu 
succes a actualului cincinal și 
trecerii la o nouă etapă de 
muncă intensă și creatoare 
pentru înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism, înaltul for legislativ dez
bate, in lumina hotăririlor 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R., a orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
proiecte de legi de o deosebită 
importanță peniru dezvoltarea 
economico-socială a țării, pen
tru lărgirea și perfecționarea, 
pe mai departe, a democrației 
noastre socialiste, pentru sta
tornicirea, în întreaga viață a 
țării, a normelor eticii și echi
tății socialiste, a unui climat 
de conviețuire socială bazat pe 
dreptate și egalitate, pe un 
înalt umanism revoluționar.

Sosirea în rotonda Marii 
Adunări Naționale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului este salutată 
cu puternice aplauze de depu- 
tați și invitați.

Lucrările ședinței au fosi 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale.

Deputății și invitații au păs
trat un moment de reculegere 
in memoria deputaților Vida 
Gheza și Marin Preda, decedați 
in perioada care a trecut de la 
precedenta sesiune a Marii 
Adunări Naționale.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale a fost adop
tată in unanimitate următoarea 
ordine de zi :

1. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Pianului național 
unic de dezvoltare economico-

Luptă pentru minge, clștigată de Elena
Filip (nr. 9) Foto : Ion MIHĂICA

Desfășurat ieri seară, 
in sala Floreasca, în ca
drul turului preliminar 
al C.C.E. la baschet fe
minin. meciul dintre e- 
chipeie Politehnica C.S.Ș. 
2 București și v D.S.I. 
Ankara s-a Încheiat, 
conform previziunilor, 
cu victoria netă a cam
pioanelor României : 
102—47 (54—19). Supe
rioare ca talie, tehnică 
și pregătire fizică, bucu- 
reștencele s-au impus, 
din primele minute, in 
fata unei formații care 
a încercat să suplineas
că handicapul de expe
riență competitlonală prin 
combativitate in apăra
re și atacuri „lungi". Po
litehnica C.S.Ș. 2 a re
alizat scorul general de 
199—109 (la Ankara în
vinsese cu 97—62) si va 
juca in turul I al C.C.E.

La Satu Mare

MIȘCAREA SPORTIVĂ ESTE ÎNZESTRATĂ CU 0 BAZĂ MATERIALĂ

ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE, CUM 0 FOLOSIM? CUM 0 ÎNTREȚINEM?

„FURNICARUL"
Unii, cei mai mici, vreo 

30—40, deprind primele noți
uni... Alții, mai răsărlți, au deja 
cite o floretă în mină și exe
cută tot felul de țăndări... Mai 
sint șl cei „avansați", cu plas- 
troane albe, care au ceva din 
alura celor „trei mușchetari"... 
Cei care n-au loc nici pe cele 
șase planșe, nici... între ele, 
și-au ales ca „adversari" ma
nechinele sau panourile insta
late de-a lungul pereților. Td- 

socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1981.

2. Proiectul de lege cu pri
vire ia dezvoltarea industriei 
mid.

3. Proiectul de lege pentru 
modificarea Legii nr. 57/1968 de 
organizare șl funcționare a 
consiliilor populare.

4. Proiectul do lege privind 
obligația cadrelor de condu
cere din activitatea economico- 
socială șl a altor activiști de 
partid și de stat de a declara 
bunurile de valoare, proprie
tate personală.

5. Proiectul de lege pentru 
modificarea Legii nr. 4/1973 pri
vind dezvoltarea construcției 
de locuințe, vînzarea de locuin
țe din fondul de stat către 
populație și construirea da 
case de odihnă proprietate 
personală ;

6. Proiectul de lege pentru 
modificarea șl completarea Le
gii nr. 5/1973 privind admi
nistrarea fondului locativ și 
reglementarea raporturilor din
tre proprietari și chiriași ;

7. Proiectul de lege privind 
organizarea excursiilor cu tu
riști români in străinătate ;

8. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de stat pe 
anul 1981 ;

9. Proiectul Legii investi
țiilor ;

10. Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Le
gii nr. 14/1971 cu privire Ia 
gospodărirea fondurilor fixe, 
resurselor materiale și aprovi
zionarea tchnico-materială ;

11. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

★
In ședința de după-amiază 

au avut Ioc dezbateri pe mar
ginea Proiectului de lege pen
tru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1981.

Lucrările sesiunii continuă.

Calificare ușoară In C. C. E la baschet feminin

POLITEHNICA C.S.Ș. 2-
D.S.I. AMA 10247

DE FIECARE ZI
tul într-o ambianță deosebită, 
oferită de sală, dată in folosin
ță de trei âni, care străluceș
te de curățenie, și care — dis- 
punînd de aparatură necesară 
— îndeamnă la o pregătire se
rioasă. Și, tot și toate, sub su
pravegherea unor meșteri ai 
„lamei" — Ștefan Haukler

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare In pag. 2-3)
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Primele ginduri după splendida victorie de miercuri

...A CĂZUT UN „MIT“, CREINDU-SE CLIMATUL 
CEL MAI FAVORABIL PENTRU CONSOLIDAREA 

UNEI ECHIPE REPREZENTATIVE ClT MAI COMPETITIVE
Sflrșitul unei campanii, a- 

ceea de toamnă, pentru repre
zentativa României in prelimi
nariile campionatului mondial. 
Cu un bilanț pozitiv (3 puncte 
din 4 posibile) și cu mulțumi
rea — încercată, deopotrivă, de 
tricolori și suporterii lor — 
acestei victorii repurtate in 
dauna protagonistei în seria 
noastră, puternica selecționată 
a Angliei ; un succes care ate
nuează insatisfacția startului, 
ezitant, neconvingător luat la 
Oslo de fotbaliștii noștri.

De' miercuri, agențiile de 
presă de pretutindeni au făcut 
cunoscut tuturor rezultatul 
(2—1) înregistrat la finele me
ciului de pe „23 August", un 
rezultat-surpriză, firește, in 
grupa a IV-a a eliminatoriilor 
C.M., dat fiind palmaresul net 
superior al formației insulare 
comparativ cu cel ai echipei 
noastre. Da, de miercuri seara, 
din punctul de vedre al con
fruntărilor cu fotbalul englez, 
un „mit” a căzut, acela al in
vincibilității echipei Angliei in

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pag. 2-3) 

cu învingătoarea dintre 
Wisla Cracovia si Stade 
Francais Paris.

Au înscris : Filip 18, 
Bradu 16. Chvatal 14, 
Cuțov 10. Fotcscu 6, Ro- 
șianu 8. Pirșu 10, Tocală 
9, Radu 6. Keresztcsi 5 
pentru „Poli", respectiv 
Yoruk 11, Giivendi 9, Sca- 
moglu 8, Tosyall 7, Didin 
6. Kaynak 4, Sahiner 2. 
Âu arbitrat I. Nadai 
(Ungaria) șl L. Ruchar 
(Cehoslovacia).

O mențiune pentru 
frumoasa demonstrație 
de minibaschct făcută, 
Înaintea și în pauza în- 
tilnirii, de către repre
zentantele Clubului șco
lar de baschet (eleve ale 
Școlii generale nr. 69) 
pregătite de profesoara 
Tatiana Dudescu. (D. 
STĂNCULESCU).

Brăila -----------------

artificiale
---------------------- La

„PLUSURI44
Complexul sportiv din car

tierul Hipodrom se înscrie ca 
6 realizare în concordanță de
plină cu noua înfățișare a 
Brăilei. Reporterul va încerca, 
în cele ce urmează, să facă o 
„radiografie" a celor petrecute 
aici într-o splendidă dimineață 
în care numai calendarul, sin
gur, vorbea despre toamnă.

ORA 8,45. Primul popas — 
Sala polivalentă ; 17 băieți da 
la C.S. Școlar, eu tricourile

Bucuria victoriei, declanșată de cele 90 de minute disputate la
„tensiune înaltă"... Foto : Dragoș NEAGU

Turneul final la polo

DINAMO Șl RAPID-CURSA IN DOI,

DAR ATENȚIE
Cele patru echipe din frun

tea clasamentului Diviziei „A“ 
își vor continua întrecerea pen
tru titlul de campioană în tur
neul final cu două manșe. Pri
mele jocuri sînt programate 
astăzi, de la ora 15,30, la ba
zinul Dinamo, singurul din Ca
pitală care poate găzdui, în 

ude — semn că antrenamentul 
fusese tare — executau ultime
le aruncări Ia coș, sub îndru
marea prof. Gigei Butuc. ORA 
9,00 : pe terenul de bitum al 
bazei A.S. Voința, prof. Popi 
Fota (arbitru ad-hoc) „stru
nea" iureșul handballștilor 
din grupa de avansați. In sala

Mihail VESA

(Continuare tn vag. 2-3)

IA OUTSIDERI.
condiții regulamentare, meciuri 
oficiale.

Cu două puncte avans și un 
golaveraj net superior, Dinamo 
pornește în acest ultim act al 
competiției cu un cert avantaj 
în fața formației Rapid și cu 
speranța de a ajunge în aceas
tă toamnă la titlul jubiliar cu 
cifra 20. Poloiștii feroviari, am-
bițioși, cum îi cunoaștem, sînt 
dornici să revină în fruntea ie
rarhiei. In cazul în care nu vor 
mai avea nici un „accident" pe 
parcurs (vezi meciurile cu Vo
ința și Crișul) ei vor trebui să 
cîștige ambele partide cu Di
namo pentru a-și atinge țelul. 
Aceasta, desigur, în eventuali
tatea că și campionii vor scă
pa de „sincope". Altfel... Ori
cum, atît formația din Cluj-s 
Napoca, cît șl cea orădeană, a- 
flate în luptă directă, pentru 
treapta a 3-a a podiumului sînt 
gata să profite de orice mo
ment de respiro al uneia dintre 
cele două candidate Ia titlu.

în programul reuniunii da 
azi : Dinamo — Crișul și Ra
pid — Voința.

• Ultimele meciuri din se
ria a Il-a a Diviziei „A" s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Industria linei Timișoa
ra — Progresul Oradea 7—8 
(2—0, 1—2, 1—1, 3—3) ; Pro
gresul Oradea — Rapid Arad 
6-3 (1-1, 3-0, 1—1, 1—1) î
Progresul Oradea — Triuml 
București 5—7 (1—1, 2—1, 1—1, 
1—4). _



BREVIARDEBUT LA KRILATSKOE, 
CONFIRMAREA LA LOS ANGELES

I

I

Caiacista Elisabeta Băbea
nu este lidera actualei pro
moții de juniori in spor 
tul padelei și pagaei, gene 
rația care va trebui să in 
tărească, în viitorul apro 
piat. rindurile „flotilei” mari 
De fapt, talentul cu cart 
este înzestrată tînăra spor
tivă i-a și adus titulariza 
rea în echipa mare, iar de
butul nu s-a făcut la o 
competiție oarecare, ci chiar 
la Jocurile Olimpice de la 
Moscova. Făcînd echipaj cu 
Agafia Buhaev, Băbeanu a 
participat în finala olimpică 
de caiac dublu, la Krîlats- 
koe, sosind pe locul patru 
— la cîteva sutimi de me
dalia de argint ! — după o 
cursă foarte bună. Era nu 
numai mezina lotului nos
tru, ci și cea mai tînără 
participantă olimpică la în
trecerile de caiac-canoe !

S-a născut la 10 aprilie 
1962 în satul Diculești. co
muna Băbeni, județul Vîl- 
cea. Are 1,68 m înălțime. 66 
kg. este legitimată la Dina
mo București. A început ac
tivitatea de performantă cu 
mai puțin de trei ani In 
urmă. Ia Clubul sportiv șco
lar 2 București, sub îndru
marea antrenoarei Adriana 
Vernescu. în toamna lui 
1978 profesorul Cornel iu Blr- 
sănescu a selecționat-o ta

• ••

ELISABETA BABEANU

• SELECȚIE CONTINUA. „Tl- 
nărul Dinamovist“ primește zilnic, 
de la orele 8 șl 15, copii din șco
lile generale din sectoarele 2 șl 3 
ale Capitalei, la concursuri de se
lecție în următoarele ramuri spor
tive : atletism, 
handbal (m), 
tenis, volei.

box, baschet (m), 
lupte, gimnastica.

SPOBT-TUBIS M,• EDITURA 
prlntr-o serie de lucrări publica
te, 11 ajută pe antrenorii care se 
ocupă de pregătirea juniorilor 
să-șl perfecționeze cunoștințele : 
„Minlvolei” (ediția a H-a), de 
Cornelia Ghlbu, „Mlnlbaschet” 
(ediția a n-a), de un colectiv, 
„Handbal — exerciții pentru fa
zele de joc”, de Paul Cercel.

înlotul de perspectivă. 
1979 participă la prima com
petiție importantă, campio
natele europene de juniori 
de la Tampere și cucerește 
medalia de bronz la caiac 
simplu 500 m. în aceeași 
toamnă este introdusă în lo
tul olimpic...

Cea mai recentă perfor
mantă a scurtei sale carie
re : după J.O., în meciul de 
juniori cu echipa R.D. Ger
mane, la Snagov, Băbeanu 
reușește două spectaculoase 
victorii în fata reprezentan
telor celei mai prestigioase 
școli de caiac din lume ! 
Urmează alte etape — a se 
citi : competiții — în drumul 
spre Los Angeles.

PATINOARUL TLOREASCA

TĂ AȘTEAPTĂ!

Pregătirile pentru reluarea ac
tivității la patinoarul artificial 
Floreasca sint pe cale de a se 
încheia. L,a 1 noiembrie, porțile 
acestei mult solicitate baze spor
tive se vor deschide pentru pu
blic, ca și pentru patinatorii ar
tistici și de viteză ai cluburilor 
sportive din Capitală. Totodată, la 
3 noiembrie, la patinoarul Flo
reasca vor Începe și cursurile de 
Inițiere In patinaj, cursuri ce vor 
funcționa de 3 ori pe săptămlnă 
(luni, miercuri șl joi — între o- 
rele 17 și 18,30).

Dealtfel, 
cest curs au șl 
primesc zilnic la 
rului, între orele

Înscrierile pentru a- 
' început. Ele se 

sediul patinoa- 
13—18.30.

I

I

I

I
SE LUCREAZĂ GREȘIT CU JUNIORII (!?)

I
9

»

Atletismul nostru n-a dus niciodată lipsă de 
talente. O listă lungă este gate să susțină afir
mația. Din păcate, proporția împlinirii depline 
a speranțelor se situează la © cotă nesatisfăcă
toare, care se reflectă, generație după genera
ție, In numărul mic al seniorilor de autentică 
valoare — competitivitate — internațională.

Fenomenul nu este nou. a devenit cronic. 
Există, desigur, cauze — și explicații — gene
rale, există și explicații individuale ale acestor 
pierderi care subțiază densitatea

Din prima categorie, cea mai 
către tehnicienii noștri, foarte 
a explica eșecuri, a devenit un 
lucrează greșit cu Juniorii; se 
măsură obținerea rezultatelor la 
ani“. N-am auzit un antrenor 
un atlet remarcat la virstă tînără, să se de
clare mulțumit de munca predecesorului său, 
de fostul antrenor al tînărului de _perspectivă, 
cel care l-a descoperit și crescut, 
cap, nu mal are resurse.. " ' “
care le auzi, uneori după 
tămînă de antrenament...

Explicația este prea des 
aduce a... scuză. O scuză 
«na așteptați performante

elitei.
îmbrățișată de 
„înzestrați” în 
leitmotiv: „Se 
forțează peste 
17, 18 sau 19 
care, prelutnd

_,E dat peste 
.*, lată cuvintele pe 
mal puțin de o săp-

folosită pentru a nu 
„profilactică”, adică, 
cel puțin in urmă-

anl, pînă îl pun pe picioare; dar va 
greu...*. Cu alte cuvinte, el, „maes- 
face tot ce se poate, dar dacă antre- 
juniori lucrează atît de prost...
de punerea la adăpost față de un vi- 

__  ___ ă „iese44 prost, vedeți aver
tismentul de la început; dacă „iese" bine, și 
juniorul confirmă, este desigur, în primul rlnd 
meritul „maestrului44), precauție care ocrotește 
„firme" adesea șubrede, eticheta-explicație este, 
de cele mai multe ori, neadevărată.

In linii mari, valoarea de ansamblu a junio
rilor noștri, raportată la standardul internațio
nal nu este departe de cea a seniorilor. Nu 
sîntem între primele 5—6 țări de pe continent. 
La campionatele europene sau la concursul 
„Prietenia" nu plouă cu titluri și medalii. Se 
remarcă și aici, cel mai adesea, doar cîteva 
vîrfurl. De ce trebuie neapărat să nu credem 
în talentul lor — și în munca primului îndru
mător —, de ce trebuie să credem că afirma
rea lor timpurie se datorează „forțării" ?

Nu cumva pierderile masive din atletismul ro
mânesc trebuie puse pe seama felului în care 
speranțele noastre lucrează DUPĂ terminarea 
junioratului T-~

toril 2—3 
fi foarte 
trul”, va 
norii de

Dincolo
itor nesigur (dacă

Vladimir MORARU
I

MIȘCAREA SPORTIVĂ ESTE ÎNZESTRATĂ CU 0
SATU MARE

(Urmare din pag I)
Ștefan 
a pri- 
Iuditha 
Moise, 

Lengyel

(antrenor coordonator), 
șl Suzana Adeleanu și 
cepuților lor colegi 
Haukler, Constantin 
Gbeorghe Kondo, Eva 
și Zoltan Zsak.

Ne aflăm, așadar, la Satu 
Mare, la sala de scrimă a Clu
bului sportiv municipal, lntr-o 
obișnuită zi de săptămină. Am 
crezut, la Început, că este vor
ba de o zi anume, cu un pro
gram mai Încărcat, dar reve
nind și in altele și la ore dife
rite. am găsit aici același „fur
nicar”. aceeași atmosferă de 
lucru care are drept efect re
zultate bune, scrimerii sătmă
reni 
tru 
aud.

fiind recunoscuți pen- 
succesele obținute. „Ii 

deseori, pe mnlți aiți 
antrenori — ne spune prim- 
vicepreședintele C.J.E.F.S., loan 
Ooltea — plingîndu-se de lip
sa de spațiu, de faptul că nu 
găsesc Isc să-și pregătească e- 
levii, dar nu puține au fost 
cazurile cind am găsit sălile, e 
drept, nu prea multe de care 
dispunem, nefolosite. Motivul 
Invocat : ore nepotrivite pentru 
antrenament. După opinia mea 
o scuză destul de slabă. Evident, 
in cazul acestora și randamen
tul este mai slab. Nici nu se 
poate altfel. Cine nu munceș
te nu poate avea nici rezultate 
deosebite”.

Pe președintele secției de te
nis a asociației „Sănătatea”, dr. 
loan Șuta, îl găsești. în timpul 
lui liber, mai mult la bază de- 
cît... acasă. Acolo l-am aflat și 
noi. Abia se încheiaseră între
cerile din „Cupa sătmarului” și 
antrenamentele grupelor de ju
niori. că pregătirile pentru ac
tivitatea de după-amiază și în
cepuseră. Se stropea, se refă
cea marcajul ne cele 6 tere
nuri cu zgură, se măturase
ră celelalte două bituminate.

„Timpul trece repede — ne 
spune dr. loan Șuta — și pînă 
ta reluare mai sint doar vreo 
două ceasuri. Așa că trebuie 
să ne grăbim. Intre ce ore 
sint planificate antrenamentele 
după-amiază ? Pe hîrtie 
de la ora 15 Ia 17, dar în 
litate... pină eînd nu se 
vede mingea ! Copiii, mai 
se Iasă cu greu convinși 
Întuneric !“

Fără îndoială, și atleții, și 
baschetbaliștii de la Clubul 
sportiv școlar au obținut re
zultate bune in acest sezon, ca 
și in precedentele, rezultate, 
spre exemplu, în ceea ce-i pri
vește pe atleți, concretizate in 
peste 30 de titluri de campioni 
naționali la diverse probe. To
tuși, impresia că baza (de lin
gă „Satul de vacantă al elevi
lor) de care dispune ctabul — 
teren de fotbal, sector de sări
turi. terenuri de tenis, volei, 
baschet, sală pentru atletism (în 
curs de definitivare ultimele a- 
mănunte, ea fiind transformată 
dintr-o mai veche popicărie) — 
NU ESTE SUFICIENT ÎNGRI
JITĂ rămîne predominantă 
Zgura pistei este amestecată, 
parcă, cu pămint, sectorul de 
aruncare a greutăți este mar
cat pe o porțiune de ... beton, 
pe unul din terenurile de vo
lei, cineva trasase eu un... cui 
marcajul, iar pe celelalte, 6l- 
tuminate, se afla un strat sufi- 
ficient de gros de frunze gal
bene, ceea ce înseamnă că de 
mult nu fuseseră „deranjate" 
nici de vreo mătură și nici de... 
sportivi.

BRAILA
(Urmare din pag. î)

CAMPIONATE o COMPETIȚII
LIDERII ÎNVINȘI PE TEREN PROPRIU IN CAMPIONATUL 

DE DIRT-TRACK LA PERECHI
Numeroși iubitori ai reuniuni

lor de dirt-track au populat ieri 
tribunele stadionului Metalul din 
Capitală asistînd la întrecerile 
penultimei etape (a T-a) a cam
pionatului republican de perechi.

Liderii clasamentului general, 
bucureștenll Gheorghe Sora șl 
Marin Dobre, și-au dezamăgit 
suporterii (îndeosebi ultimul), ei 
fiind întrecuți pe teren propriu 
de sibienil Ionel Pavel șl Alexan
dra Pis. Tînărul și talentatul 
nostru alergător Ionel Pavel a 
etștigat — cu excepția cursei în 
care 1 s-a defectat motociclete — 
toate manșele. Dintre reprezen
tanții „noului vai" s-a mal re
marcat Stellan Poatolache (C.S. 
Brăila) care — făclnd pereche 
eu mai experimentatul său coleg 
Eugen Botezata — a reușit să 
realizeze 15 din cele 19 puncte. 
Din păcate, sportivilor mențio
nați 11 s-au anulat iarăși punc
tele, deoarece secția respectivă nu 
a aliniat, conform regulamentu
lui, doi Juniori ia „Cupa tineretu
lui" care se desfășoară, de re-

gulă, In deschiderea concursului 
de seniori. S-au mai Impus aten
ției tinerii metalurgiști Gheorghe 
Marian și Halagian Sarchls care, 
alături de rutlnațil lor parteneri 
Cornel Voiculescu și, respectiv, 
lancu Petre, au realizat puncte 
prețioase. Cunoscutul cuplu sl- 
blan Ion Bobilneanu și Nicoiae 
Rlureanu (angrenat în lupta pen
tru un loc pe podium) »-a des
compus, lntrucît primul alergă
tor s-a accidentat, locul Iul fiind 
luat de juniorul Marius Șoaltă.

Clasamentul etapei : 1. I. Pave! 
— Al. Pis (Voința Sibiu) 25 p 
(15—10), 2. Gh. Sora — M. Dobre 
(Metalul Buc.) 23 p (16—7), 3. 
C. Voiculescu — Gh. Marian 
(Metalul Buc.) 20 p (14—6).

CLASAMENTUL GENERAL
(înaintea ultimei etape progra
mată slmbătă la Brăila) : L Gh. 
Sora — M. Dobre 177 p, 2. L Pa
vel — Al. Pis 169 p, 1. L Bobfi- 
neanu — N. Rlureanu (I.P.A. si
biu) 128 p.

Traian IOANITESCU 
LA HANDBAL MASCULIN, DIVIZIA „A“ 

RELON SAVINEȘTI - H.C.
In med restant din etapa a 

vn-a a Diviziei la handbal
masculin, în Sala sporturilor din 
municipiul Piatra Neamț s-au in- 
tllnlt formațiile Relon Săvinești 
șl H. C. Minaur Bala Marc. La 
capătul unei partide disputate și 
echilibrate gazdele au reușit un 
rezultat mulțumitor, fiind Învinse 
la numai un gol diferență de 
H. C. Minaur care, deși a evo
luat in deplasare, era cotată

CAMPIONATUL DE JUNIORI LA HOCHEI

MINAUR BAIA MARE 15-16 
drept favorită. Rezultatul meciu
lui : H. C. Mlnaur Bala Mare a 
învins cu 16—15 (8—8). Au mar
cat : Zaharla 4, Zamfir 3, Ză
bavă 3, Samson 3, P- Constan
tin 2 — pentru Relon și M. Vol- nea 8, — - — - — ■
gy 2, 
pentru _ ______  __________
foarte bine C. Căpățlnă șl Gh. 
Mlhalașcu (Buzău), N. MAR CU — 
coresp.

Oros 2, Panțîru 2, Halma- 
Boroș 1 șl Stamate 1 — 
H. C. Minaur. Au arbitrat
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ales, 
de...

de box, antrenorul Gheorghe 
Baltă supraveghea lucrul celor 
7 începători sosi(i pînă la acea 
oră. Ne invită să mai stăm,

Patinoarul artificial din Galați 
a găzduit intre 9 șl 15 octombrie 
jocurile primului turneu al cam
pionatului republican de juniori 
ta hochei, întrecere care a reu
nit la start I formații. Este de 
subliniat faptul că toate echipe
le s-au prezentat, în general, 
destul de bine pregătite, 
ales cele din Miercurea 
Galați și București, adică 
centrele unde funcționarea 
patinoar artificial acoperit 
mite o pregătire mal lungă 
mal bine organizată.

Primele trei locuri ale clasa
mentului au fost disputate de 
echipele CI. sp. școlar Liceul 
Miercurea duc, Dunărea Galați 
șl Steaua București, ale căror în- 
tUnlri au furnizat jocuri de bu
nă calitate, echilibrate șl spec
taculoase. Dar lată rezultatele și 
clasamentul:

L CI. sp. școlar Liceul Miercu
rea duc 10 p (77—8); cu Dună
rea Galați 6—i; eu Steaua 4—3, 
cu CI. sp. școlar nr. 2 Dinamo 
București 13—1; cu CI. sp. școlar 
Metalul Sf. Gheorghe 26—0 șl eu 
Casa, Pionierilor săcele 28—0.

2. Dunărea Galați 8 p (34—12); 
eu Steaua 4—3; cu CI. sp. 
Iar nr. 2 Dinamo București 
cu CI. sp. școlar Metalul 
Gheorghe 15—2 ; cu Casa 
nlerilor Săcele 9—2.

2. Steaua 6 p (59—12); eu CI. 
sp. școlar nr. 2 Dinamo Bucu
rești Ș—3; cu Cl. sp. școlar Me-

mal 
Cluc, 

din 
anul 
per-

«1

șco- 
>— 1;

Sf. 
Pl©-

BAZĂ MATERIALĂ
băieți, avansați”, administrativ” 

vom reveni. Un 
- pozitiv. în drum

Casatalul Sf. Gheorghe 29—0; cu 
Pionierilor Săcele 18—1.

4. Ci. sp. școlar nr. 2 Dinamo 
București 4 p (35—21); cu CI. sp. 
școlar Metalul Sf. Gheorghe “ ‘ 
cu Casa pionierilor Săcele

5. CI. sp. școlar Metalul 
Gbeorghe 2 p (4—91); eu 
Pionierilor Săcele 2—1.

8. Casa Pionierilor Săcele • p 
(2—«7). (T. SIRIOPOL — coresp.)

IN PLIN SEZON 
CICLOTURISTIC

I
»-0; 
10—0.

BL 
Casa

I
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„că mai vin 
Plecăm, dar 
prim bilanț - 
spre Stadionul municipal de at
letism, trecem pe lîngă cele 8 
terenuri de tenis ale A.S. Con
structorul, frumos pregătite, 
stropite, marcate, dar— pustii. 
Pentru moment, am crezut că 
era prea devreme (9,10). Vom 
reveni. ORA 9,15. Pe stadionul 
de atletism grupa de fete a 
prof„ Roman Buzoianu (C. 8. 
Brăila) terminase antrenamen
tul și privea la lecția in curs 
de desfășurare a celor 19 în
cepători al prof. Constantin 
Drăgan care nu mai contenea 
cu sfaturile, cele mai multe 
dintre ele — corectări ale gre
șelilor din timpul execuțiilor. 
ORA 9,25. Sub tribuna princi
pală a stadionului de fotbal, 6 
tineri alergători de dirt-track 
și antrenorul Ion StinilA aveau 
program de întreținere a mo
tocicletelor, conform planifică
rii afișate. Completăm noi : 
poate n-ar fi stricat Ia Început 
cîteva minute de pregătire fi
zică, pentru că nu a fost cro
nică de concurs ta ziarul nos
tru In care să nu fie criticată 
lipsa de pregătire fizică a mo- 
tocicliștilor. ORA 9.30. Pe plat
forma parcajului din fața tri- 

stadionulul, 
Coteț, de la 
și Juniori,

bunei oficiale a 
antrenorul Vasile 
Centrul de copii v. jumwn, 
conducea antrenamentul fotba
liștilor... pe asfalt. In timp oe 
terenul gazonat de la .Voința-, 
ta numai 200 de metri. era 
pustiu. Motivul T Neînțelegeri 
intre forurile tutelare și un a- 
devărat hățiș de explicații, de
parte de a ajuta- gleznele ti
nerilor. Oare este chiar așa de 
greu să se pună ordine in a- 
ceastă problemă f ORA 9.45. 
Revenim la tenis. Trei copii 
băteau mingea la perete, eub 
privirile instructorului Nicoiae 
Matache. în timn ce antrenorul 
Nicoiae Mirea avea „program

vopsea o fru
moasă masă din fler forjat, 
piesă „de rezistență” pentru o 
sufragerie elegantă— Pe avizier 
scria : „Ora 8,30-10,30 — antre
nament avansați — copil și ju
niori", iar dedesubt numele ce
lor doi, plus Mihai Măllta. des
pre care nimeni nu știa unde 
era! Poate ne vor spune cei 
in drept șl se vor referi și la 
cauzele „pustietății”. ORA 9,55. 
La baza „Pescărușul”, pe cele 5 
terenuri și la perete, 23 de pio
nieri și șoimi al patriei se an
trenau de zor, ascultind de 
sfaturile prof. Mircea lancu. 
Deci, se poate Juca, șl se joa
că tenis, matinal, și la Brăila. 
Preocuparea, insă, bat-o vina I 
ORA 10,15. Revenim la 
Alte figuri. Numărăm 
Încercăm un sentiment 
pentru că am pus la 
afirmația .mai vin 
ORA 10,20. La bazinul 
rit : in apă. prof Cristian Dră- 
ghiță, cu Începătorii de la Gră
dinița nr. 3, pe două culoare ; 
celelalte ȘASE — goale 1 Afa
ră, gălăgie mare: prof Dan 
Frigloiu, cu două grupe de la 
Grădinița nr. 57, iși așteaptă 
rtndul la intrarea ta bazin 
(10.30) ; lingă el, prof Lucian 
Teodora, cu grapa de la Grădi
nița nr. 37. Poate dintre cei 
aflați acum cu colacul ta Jurul 
pieptului vom aplauda eurind 
pe cei ce vor revigora Înotul 
românesc.

Nu putem tacheia fără 
amintim și faptul că seara, 
ora 20, 11 baschetbalist! de 
CS. Școlar și profesorul lor 
Petre Casapu — au irumpt 
parchetul Sălii polivalente, 
demontat rapid fileul de volei, 
șl, cind spectatorii făceau in 
tribune ultimele comentarii 
asupra jocurilor turneului de 
volei, antrenamentul tncepuse. 
Era probabil ultimul, dintr-o zi 
obișnuită a sportului brăilean. 
cu plusuri, dar și cu minusuri...

Sîntem în plin sezon ciclotu
ristic. Pe traseul clasic, de la 
baza sportivă Metalul (șos. Pan- 
tellmon) s-au desfășurat ptnă în 
prezent două curse : „Cupa O- 
llmpia” și ..Cupa C.S.Ș.1”.

In prima cursă, victo
ria a revenit tînărului C. Petcu 
(Olimpia) care l-a depășit de 
puțin pe colegul său de la 
C.S.S. 1, V. Mitrache. Și poate 
lucrurile s-ar fi repetat șl în cea 
de-a doua alergare dacă Petcu, 
mal puțin atent, n-ar fi derapat 
in turul al doilea, lăsindu-1 pe 
Mitrache să se detașeze în pos
tura de ctștlgător.

Ar fi de dorit ea la restul 
disputelor de ciclocros ce se vor 
mal organiza pînă la 1 noiem
brie, data etnd este programată, 
ta Poiana Brașov, finala cam
pionatului acestui gen de curse, 
să se alinieze la întreceri cit mal 
multi cicliști bucureștenl. Nu este 
de loc indicat ca activitatea com- 
petlțlonală a actualului sezon să 
se fi încheiat odată cu disputarea 
ultimei curse de fond, pentru o 
bună parte din sportivi. Iată tfș- 
tigătoril primelor două concursuri 
de ciclocros. „Cupa Olimpia”: V. 
Budurol — STIROM (începători). 
C. Petcu — Olimpia (juniori 
mici), P. Mltu — C.S.S. 2 (ju
niori mari), N. Savu — Dinamo 
(seniori) ; „Cupa C.S.S. 1” : V. 
Buduroiu — STIROM (începă
tori), V. Mitrache — C.S.S.1 (ju
niori mici). Fl. Iosif — C.S.S. 1 
(juniori mari), N. Savu — Dina
mo (seniori). (Gh. ȘT.)
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• BOABELE PERSEVERENȚEI...

Simplu, operativ și avantajos — 
LOZUL IN PLIC răsplătește ta 
permanență, la sate și orașe, 
perseverența unul număr tot mai 
mare de participanți. Iată numai 
dțiva dintre cel mai recențl mari 
elștigători: Moldovan Anlșca
(Tirnăvenl) AUTOTURISM „Da
cia 1300“; Matei Ioan (corn. Cl- 
eeu, jud. Harghita) — AUTOTU
RISM „Skoda 120 L”; Culea I. 
Florian (București) — AUTOTU
RISM ,,Trabant 801”; Mateescu 
C. Emilia (București), Lascu Ioan 
(com. Bratcă, jud. Bihor). Weisa 
Leopold (Arad). Chirluc Volcu 
(corn. Crlmpoia, jud. Olt), Bolo- 
can Crina (București), Tlrcă 
Gheorghe (com. Mica, jud. Mu
reș) șl Lepădata Vasile (Con
stanța) — CITE 20.000 LEI. Mult 
mal numeroase sînt dștlgurlle de 
10.000, 5.000, 2.000 lei etc., care se 
atribuie zilnic la seriile de LOZ 
ÎN PLIC speciale și obișnuite a- 
flate ta vînzare. PERSEVEREN
TA vă poate aduce și dv. sa
tisfacții asemănătoare !
• TRAGEREA OBIȘNUITA LO

TO DB ASTAZI, n - -
1980, se televizează în 
cepînd de la ora 18,25.
• CÎȘTIGURILE _______

LOTO DIN 10 OCTOMBRIE 1580. 
Categoria 1 : 1 variantă 25% — 
Autoturism Dacia 1300 ; categoria

8,50 a 9.504 lei ; categoria 3 
' -----  lei .

lei ; categoria 
lei ; categoria 
lei ;

lei. Report categoria

TRAGERII

2 :
29.25 a 2.762
31.25 a 2.585 
134.00 a 803 
249,50 a 324
1.525.25 a 100 ______ ____ „___
1 : 260.587 lei. Autoturismul Dacia 
1300 de la categoria 1, jucat 25% 
a fost obținut de ION VASILE 
din București.

categoria

categoria
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ANGLIA VĂZUT DIN SPATELE CELOP DOUA PORJI Ce ne spune
GA MEREU : „COME-BACK I
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să faulteze, acolo, la 25 de m 
lateral. Vine minutul 64. Egalea
ză englezii. Clemence privește li
niștit cum se îmbrățișează cei din 
față. De-acum însă el începe să 
se grăbească. Rlx primește un 
cartonaș galben. „No coment !• 
strigă portarul lui Liverpool. Vine 
penaltyul din mln. 75. Crlșan e 
faultat. Ulf Eriksson, suedezul de 
37 de ani, arată hotărît punctul 
de la 11 m. Clemence ride ner
vos. Se duce la arbitru cu min
gea sub braț. încearcă să-I expli
ce că nu-1 penalty. Ulf Eriksson 
care a condus 26 de meciuri in
ternaționale Interduburi și 15 ln- 
terțărl, îl arată poarta. Crlșan. 
trlntit. îl spune arbitrului, în en
gleză, să cheme medicul. Vine dr. 
Tem eseu. îl stropește piciorul cu 
ehelen. Penalty-ul nu s-a execu
tat. Tensiunea crește. Crlșan se 
ridică. Clemence • cu ochii la 
jucătorul care a luat mingea, la

M. Răducanu. Vrea să-1... hipno
tizeze, parcă, e legea nescrisă a 
portarilor. Dar nu va executa 
Marcel. Ci Puiu Iordănescu, cel 
care, anticipînd reacția psihică a 
goal-keeperului englez, îșl fereș
te privirea, să-și ascundă gîndu- 
rile... Clemence înțelege că a 
pierdut duelul psihologic... Pri
vește. o clipă, parcă resemnat, 
linia porții. Apoi țopăie să-și as
cundă teama. Și așteaptă șutul, 
și Iordănescu trage plasat, și 
Clemence mal vede doar plasa 
tremurînd. Rămîne, acolo, ca 
Înfipt în pămînt. A venit penul
timul minut. Clemence nu mai 
are glas. A răgușit în prima re
priză. Crișan sprintează pe dreap
ta, Dumitru ajunge balonul pe 
linie, tușierul arată aut de poar
ta, nu-1. Clemence aplaudă, obo
sii, arbitrul. Un stadion întreg 
aplaudă peste eîteva secunde e- 
ehlpa României șl prima sa vic
torie împotriva Angliei 1

succesul de la Ploiești

ECHIPA DE

Mircea M. 1ONESCU

IORDACHE POATE DOMINA CAREUL, DAR NU POATE 
PRIVI EXECUTAREA PENALTY-ULUI NOSTRU...

TINERET „CUPA ROMÂNIEI"’

AȘA CUM AM DORI-O ÎNTOTDEAUNA Alte 15 divizionare D“'

Fluier de început de mecL 
Poarta lui Iordache pare pustie 
Doar el, operatorul TV, Ștefan 
Mărăscu, " 
nr. 3, și 
degajat, 
undeva, 
După 4 
sporadic .. _ ~ _ __  __ ____
cu șut la poartă: mingea Ieșea 
afară, dar, prudent, portarul nos
tru o Intimpină cu un plonjon 
spectaculos. Minutele trec, văd 
ta continuare numai numerele de 
pe tricourile galbene. Al noștri, 
eu spatele la propria poartă, a- 
tacă..., atacă... Șl-ml zic " *
bine. Min. 13: Ștefănescu, 
plasat, respinge cu capul o cen
trare tipic englezeasca. Mln. 15 : 
atac colectiv al oaspeților, echi
pa noastră se repliază automat, 
doar Cămătaru râmtae la avan- 
posurl. Faza se termină ea • 
minge care depășește linia de 
fund, ta eluda unui salt disperat 
al lui Iordache care vrea să e- 
vite un corner aparent. Watson, 
nr. S din echipa Angliei, ridică 
mina, recunosclnd, implicit, eă el 
a atins ultima oară balonul. Tri
buna aplaudă fair-play-ul mijlo
cașului de la Southampton. Jocul 
se echilibrează, englezii pleacă tn 
atac eu mal mult cheag, funda
șii noștri țin piept sub încurajă
rile verbale ale Iul Iordache, ta 
graiul Iul de pe malul Bahlulu- 
lul: „Foarte blnl, foarte btai !** 
Mln. 25: Iordache plonjează cura
jos tn picioarele Iul Gates, Mun- 
teanu îl bate protector pe umăr. 
Din nou dominare masivă în be
neficiul „tricolorilor". Camerama- 
nul TV „simte" parcă ceva, îșl 
desprinde aparatul de pe trepied, 
n pune în circă, șl se apropie 
de terenul de joc. Vine Imediat 
primul gol al meciului. Iordache 
aplaudă, bătînd din mănușile lui

de serviciu la camera 
subsemnatul. Careul este 
echipa noastră atacă, 
în terenul adversarei, 
minute însă, un atac 
al englezilor se încheie

eă-1 
bine

roșcate. Adversarul revine ta a- 
tac, preferă aripa stingă, dar Ne
grilă blochează atac după atac.

Repriza a n-a. Atacurile engle
ze se Întețesc, devin mal consis
tente. Woodcock trece tot mai 
des linia de 16 m a careului nos
tru. Dezorientat • clipă, Beldea
nu aruncă violent e minge în 
tribună. Sameș exclamă apăsat, 
„Nu 1“, Iordache, mal sever, „Au
rică, un'ți-e mintea, mă 7 1» 
apoi, mal concesiv, „Vulpe î** 
(cum e poreclit Beldeanu de 
coechipieri). „Vulpea- se va răs
cumpăra însă din pHn în atîtea 
alte faze fierbinți ale partidei. 
Min. 51: H văd pentru prima da
tă pe Cămătaru ta propriul ca
reu, semn că englezii forțează e- 
galarea cu resurse nebănuite. 
Peste trei minute vine tatr-ade- 
văr șl golul, la o greșeală ta doi, 
Negrilă—Ștefănescu. Cel trei fo
toreporteri englezi rămași pe loc 
după pauză manevrează energic 
Mdlțele lor eu ..scule". Min. 74: 
penalty la poarta AnglieL lorda- 
che se duce la centrul terenului 
schimbă o vorbă cu Ștefănescu, 
revine, refuză să privească exe
cutarea loviturii; aude explozia 
tribunei, se Întoarce brusc, vede 
mingea in plasa Iul Clemence și 
se îndreaptă spre semnatarul a- 
eestor rînduri, cel mal apropiat 
„suflet» din preajmă, pentru a-1 
Îmbrățișa. Englezii echilibrează 
iarăși jocul (teritorial). Careul 
nostru este calm insă, se res
pinge val după val, cu Cămăta
ru ajuns, iarăși, pe linia de 
tund. Min. 88. O ultimă fază fier
binte. Cel puțin 18 Jucători tn 
preajma porții noastre. Perechi 
ferme, mingea n-are cum pătrun
de spre gol. Fluier final. Brațele 
.galbene- se ridică spre cer...

Cunoscutul și competentul co
mentator sportiv englez Brian 
Glanville făcea în ziarul nostru 
de Ieri lapidara declarație că 
pentru el surpriza dublei întîl- 
niri România — Anglia a con
stituit-o VICTORIA ECHIPEI 
NOASTRE DE TINERET. Tălmă
cind-o, înseamnă că B.G. ne 
spune indirect că formația de 
speranțe a Albionulul nu prea 
are in palmaresul ei, al jocurilor 
amicale, dar mal ales oficiale, • 
asemenea tafringere atlt de netă; 
indirect, B.G. ne spune că tinerii 
noștri fotbaliști au reale posibili
tăți să se poată exprima șl la 
cotele competitivității internațio
nale, Așadar, lată că se poate 
mai mult, cînd, așa cum s-a sub
liniat ta cronica jocului de la 
Ploiești, echipa se mobilizează la 
maximum, cind luptă și se dă
ruiește In teren pînă la ultima 
picătură de energie. Atunci cînd 
formația de tineret învingea, „a- 
casă“, reprezentativele similare 
ale Bulgariei și R.D. Germane, 
unii ziceau: „să-1 vedem la ofi
ciale, că la amicale sîntem cam
pioni". Și a venit 4—0 cu echi
pa Angliei, pe care în repriza a 
doua, tinerii noștri fotbaliști au 
copleșit-o pur șl simplu prin- 
tr-un joc debordant cu multe 
faze lucrate într-un mod specta
culos și eficace. S-a lămurit lu
mea ?

De fapt, care au fost atuurile 
echipei de tineret a României ta 
fața reprezentativei Insulare 1

L Marele el angajament pe 
fondul unei pregătiri fizice bune. 
Asta însemnind că l-am învins 
pe adversari tocmai la capitole
la care sînt mal tari, lnfirmta-
du-se, astfel, părerea că noi nu
trebuie „să ne luăm la luptă- 
cu fotbaliștii englezi. La agresi
vitatea stilului englezesc — evi
dent. acceptat de regulament — 
jucătorii noștri au răspuns eu 
aceeași monedă, adică au pus 
„osul la bătaie* cum se zice ; 
în plus ei au adus ta teren jo
cul combinativ-glndlt (ta repri
za a doua), acțiunile individuale 
cu grad de tehnicitate ridicat 
(Geolgău, Suciu, Terheș) și ru
peri de ritm ta preajma porții 
apărate de masivul Luklcl.

2. Echilibrul pe planul psihic, 
încrederea ta forțele proprii au 
cîntărlt tot atlt de mult în suc
cesul de la Ploiești. Au fost aco
lo eîteva momente grele, însă ni
meni nu și-a pierdut capul, e- 
chipa a acționat după principiul 
„toți pentru unul și unul pentru 
toți*. Marele „moment-psîhologic"

a fost atunci cînd Bozeșan, 
schlmbindu-șl din mers piciorul 
cu care trebuia să lovească ba
lonul, a ratat lovitura de ia 11 
m. In astfel de împrejurări, 
chiar dacă tabela arăta 1—0, nu 
o dată am văzut cum echipele 
noastre s-au descumpănit. Ei 
bine, mecanismul de joc al re
prezentativei nu s-a dezechilibrat, 
dimpotrivă, tinerii tricolori au 
devenit șl mai dîrjl, mai ambi
țioși, construind avalanșe de ac
țiuni ofensive, soldate, cum se 
știe, cu Încă trei goluri.

Și ar mal fi de adăugat ceva: 
acest 4—0 cu Anglia, cu rezonan
tă pe telexurile Europei, are 
explicații in munca mal de con
ținut, mal de perspectivă desfă
șurată tn ultima vreme de fede
rația de specialitate la nivelul 
„speranțelor» fotbalului românesc. 
Acțiunile de Inventariere șl de 
selecție a jucătorilor, organizate 
mai sistematic, asigurarea unul 
calendar mal dens de jocuri in
ternaționale (15 numai în anul 
1980) demonstrează că in timp — 
șl nu peste noapte — putem să 
înregistrăm progrese încuraja
toare spre îmbunătățirea calității 
performanței. Dacă o luăm ceva 
mai din urmă, o să vedem că 
șl acțiunea „Luceafărul**, inițiată 
de F.R.F., a fost prezentă cu un 
mănunchi de jucători la lotul de 
tineret — Nițu, Rednic, Iovan, 
Fl. Pop, Suciu, Gabor și alții, 
care au beneficiat de o Instruire 
adecvată, de numeroase jocuri 
internaționale amicale și oficiale 
menite să le îmbogățească expe
riența atlt de necesară fotbaliș
tilor de performanță.

Oprindu-ne la aceste aspecte 
pozitive, nu vrem să se creadă 
că nu mai este nimic de făcut, 
că In partida de marți de la Plo
iești totul a mers oa pe roate — 
ne t—1. ' "---- -------------- "
prima 
eătorli 
rla de 
Angliei 
drumul 
sacrări. ______ _________
preliminariile campionatului 
ropean al reprezentativelor 
tineret trebuie să reprezinte 
torul de totală mobilizare pei 
o șl mal Intensă pregătire în 
derea următoarelor întflnirl 
grupă ce se vor disputa în pri
măvara anului viitor: 38 martie 
— jocul retur cu Anglia, și 12 
mai — primul meci cu echipa 
Ungariei, ta deplasare.

Stelian TRANDAFIRESCU

I totul a mers ca pe roate — 
referim la uncie lacune din 

repriză. Antrenorii și ju- 
stat conștienți că vfcto- 
răsunet In fața echipei 
este doar un Început pe 
clștlgărU adevăratei 
Startul promițător

con
ta 

eu- 
de 

fac- 
intru 

ve- 
dln

Ion CUPEN

eliminate!
Ieri s-a disputat o nouă etapă 

a „Cupei României", competiție 
desfășurată sub egida „Daciadei",

Rezultate: Sticla-Arleșul Turda
— Șoimii Sibiu 1—0 (0—0), Strun
gul Arad — c.I'.R. Timișoara 1—0 
(0—0), Minerul-Știința Vulcan — 
Pandurii Tg. Jiu o—1 (0—0),
I.C.S.I.M. București — Sirena 
București 5—3 (3—3), Automeca-
nica București — Metalul Bucu
rești 2—0 (0—0), Viitorul Drăgă- 
șani — ROVA Roșiori 0—3 (0—1), 
Minerul Șuncuiuș — Rapid Jibou 
2—1 (1—0), Caraimanul Bușteni — 
Gloria Buzău 1—0 (1—0), Lamino
rul Roman — Minerul Gura Hu
morului 2—1 (0—0), IMIX Agnita
— Nitramonia Făgăraș 2—0 (2—0),
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Unirea Focșani 5—4 (0—0, 1—l,

1—1), FEROM Urziceni — cimen
tul Medgidia 2—1 (1—1), C.F.R. 
Craiova — Rulmentul Alexandria 
1—0 (0—0), I.C.l.M. Brașov — Fla- 
căra-Automecanica Moreni 1 : 
(0—0, 0—0), Dacia Unirea Brăila
— Delta Tulcea 3—2 (0—0,
0—0), Minerul Oravița — _____
Reșița 1—0 (1—0), Nicolina Iași — 
C.S. Botoșani 0—2 (0—0), Victo
ria Bacău — C.S.M. Suceava 0—3 
(0—0), Dunărea Călărași — F.C. 
Constanța 6—7 (0—1, 1—1, 2—2),
I.R.A. Tg. Mureș — Viitorul 
Gheorgheni 3—4 (0—0, 0—0, 0—0), 
Energia Slatina — Rapid București
1— o (1—0), Olimpia Rm. Sărat —
C.S.U. Galați 5—3 (0—0, 2—2,
2— 2), Laminorul Nădrag — Me
talul Oțelu Roșu 3—2 (1—2, 2—2), 
Simared Baia Mare — Minerul 
Bălța 3—2 (0—0), Victoria Călan
— Aurul Brad 4—6 (0—1, 2—2,
2—2) — s-a jucat la Hațeg, Mu
reșul Luduș — Gloria Bistrița 
0—1 (0—0), Unirea Oradea — Vic
toria Cărei 3—0 (1—0), Metalul 
Tg. Secuiesc — Tractorul Mier
curea Ciuc 2—0 (0—0).

Deci, alte 15 divizionare „B- 
părăsesc competiția.

1—0
ii—0

F.C.M.

ȘTIRI • ȘTIRI
SCHIMBARE DE ANTRENOR 
F. C. BIHOR. Marți a avut 
e ședință a conducerii clu-

SUB LUPA STATISTICII

acțl- 
istre 
Hor) 
lațla 
/edit 
arte- 
avut 
ven- 
rlle" 
min. 

>—13, 
—75:
An- 
mal 
apei 

de- 
alci 

mele 
Im be
• de 
mal 
care

țl-au creat mal multa acțiuni
periculoase, raportul șuturilor la 
poartă lnclinlnd net ta favoarea 
echipei noastre : 11—3, autorii
șufirilor echipei noastre fiind 
loillănescu șl M. Răducanu — 

~ Cămătaru si Negrilă
2 șl Munteanu 1. Se 
• contribuție ge- 

_____ , flecare compartiment 
avlnd cel puțin un reprezentant 
pe această listă.

Față de meciul eu Norvegia, 
clnd trlo-ul nostru Crlșan — Că
mătarii — M. Răducanu a fost 
creditat doar eu un singur șut, 
cel al Iul Cămătaru, acum el are 
la activ 5 șuturi. Din punct de 
vedere al modulul cum s-au în
cheiat celelalte 77 de acțiuni ale 
echipei noastre, situația este ur
mătoarea : 1» au eșuat prin cen
trări rezolvate de apărătorii ad- 
verșl, 2 prin corner, 11 prin fault, 
2 prin henț, 5 prin poziții de 
ofsaid, 18 prin pase greșite (Bel
deanu șl Iordănescu — cite 4. 
Țlcleanu 3, Crișan șl M. Răduca- 
nu — cite 1, Cămătaru, Dumitru 
șl Ștefănescu — cite 1), 'ar ta 
2# jucătorii noștri au fost depo
sedați. Atrag atenția pasele gre

șite, cu unele circumstanțe dacă 
ne gindim la puternicul adversar, 
la Încărcătura nervoasă lzvorită 
din marea miză a meciului.

Adrian VASILESCU

d»
Ina'ntea etapei a 11-a a Divi

ziei ,,A“, topul campionatului — 
am ales ca bază media notelor 
(au intrat în calcul jucătorii care 
au la activ cel puțin 6 meciuri) 
— se prezintă astfel :

ȘTEFĂNESCU 7,71
Ariciu 7,33
Naghi 7,30

Moraru și Lung 7,28; Lucescu 
7,20 ; Bălăci, Negrilă, Ungureanu 
șl Speriatu 7,12 ; Tălnar și Beg-

TOPUL CAMPIONATULUI
dan 7,11; L Gabriel 7 JO; Iordă- 
che (Steaua), cămătaru. Constan
tin, Giuchici, Petcu, Dumltriu IV, 
Geolgău șl Kallo 7,00.

Deci, doar 21 de jucători eu • 
medie de cel puțin 7,00. Cel 21 
provin de la 9 echipe : Universi
tatea Craiova 7, Corvtnul t, Di
namo și F. C. Argeș — dto z. 
Steaua, F.C.M. Brașov, Sportul 
studențesc, Jiul șl Chimia — etto 1.

LA
IOC . _____bulul F. C. Bihor, la care s-a a- 
nallzat comportarea din acest 
campionat a divizionarei „B“ și 
s-a hotărit schimbarea antreno
rului E. Jenei. De pregătirea e- 
chlpei se va ocupa Gh. Dărăban. 
A fost schimbat, de asemenea, 
șl vicepreședintele clubului, R. 
Pașcu.
• NU VOR JUCA DUMINICA. 

Acumulînd cel de al doilea car
tonaș galben, Boriceanu (F.C.M. 
Brașov), Soșu (S. C. Bacău) și 
Chivu (Progresul-Vuican) nu vor 
evolua duminică, fiind suspen
dați • etapă.
• PE STADIONUL DIN STR. 

DR. STAICOVICI se va disputa 
duminică partida dintre divizio
narele ,,A» Progresul-Vuican și 
Universitatea Craiova. Pentru a- 
cest meci, biletele s-au pus ta 
vtazare la casele obișnuite.

cite 3, 
— cite 
constată 
nerală, PRIMELE GINDURI DUPĂ SPLENDIDA VICTORIE DE MIERCURI

(Urmat» din pag. 1)

!il, DECANI DE TIPSIA

NEAR! ROMÂNEȘTI. TÂ INVITA

țe mediteraneene, zonă cu un plto- 
enlzare negativă ridicată ce are efecte 
supra organismului, ape minerale eu 
exâ șl valoare terapeutică înaltă — 

balneară la Herculane
tratament se aplică de către un per 

proceduri pentru cei ce au afecțiuni 
(cu precădere reumatismul cronic de- 

jronic inflamator, complicațiile disco- 
*le după traumatisme ale aparatului 
jsațl informăm că aid se practică g 
peutică nemedicamentoasă cu multiple

dți In concediul de odihnă sînt cazați 
torta bile, cele mal multe cu bază pro- 
, Afrodita — care au și bazine acope- 
tn apă sulfuroasă). Herculane, Cerna

agrement, posibilități numeroase pen- 
sint oferite generos de către orga- 

sosiți bl stațiune.
ferată — gara Herculane + autobuz; 

leaua locală ptnă tn stațiune.
itare 
nțiile 
! ale

precum și bilete pentru cura 
șl filialele Oficiilor județene de 
I.T.H.R. București.

partidele susținute cu naționala 
noastră și (dincolo de implica
țiile imediate in clasamentul 
grupei, în care România ocupă 
acum, locul 1) frumoasa per
formanță a tricolorilor înseam
nă șl un prețios capital de or
din moral, extrem de impor
tant, apreciem noi, înaintea 
meciurilor anului viitor, cu un 
alt partener, reprezentativa 
Ungariei, pe care la fel, «șa 
cum se știe, formația noastră 
nu l-a Întrecut vreodată...

Dar nu-i vorba de „mituri" 
doborîte oricum. Căci, trebuie 
spus, victoria realizată de fot
baliștii români în meciul cu 
Anglia și-a avut o temeinică 
acoperire în JOCUL prestat de 
ei, intr-o evoluție adeseori re
marcabilă, subliniată, ta ves
tiare. și de antrenorii selecțio
natelor Ungariei și Elveției. K. 
Măszolly și L. Walker, prezenți 
la partidă, precum și de ceho
slovacul dr, V. Jira, 
ședințe al U.E.F.A., 
București în calitate 
vator F.I.F.A.

★
N-a fost, este drept, un 

meci cu Înalte virtuți de ordin 
spectacular, ci un joc aspru, 
disputat pe „muchie de cuțit” 
90 de minute, ambele echipe
— angajate Intr-o partidă cu 
o mare pondere 
grupei — vizînd, 
firesc, in primul 
tul. Fiecare cu 
echipa britanică 
luptă ceea ce îi 
un fotbal 
fizic. în 
noastră a 
rv îi este
— un joc 
rlentat tactic,
„construcție" cît si la finaliza
re, cu faze ingenios concepute,

vicepre- 
aflat ta 
de obser-

In ierarhia 
cum era și 
rlnd rezulta- 
^trmele" ei : 
a aruncat tn 
este specific, 

viril, de angajament 
timp ce formația 
făcut apel la ceea 

ei propriu și anume 
mal glndit, bine o- 

presărat. la

de un Iordănescu, de un Bel- 
deanu, de un Marcel Răducanu, 
la maniera latină... într-ade- 
văr, a fost meritul fotbaliștilor 
noștri și, firește, al conducerii 
tehnice, acela de a-și fi făcut 
jocul lor, deloc convenabil par
tenerei de întrecere, de pase 
atente (la nevoie repetate între 
aceiași coechipieri) prin care 
„vîrfurile“ Crlșan, Cămătaru și 
M. Răducanu au dejucat mar
cajul sever al adversarilor di
rect i, iar cei din apărarea t- 
mediată au făcut inutil presin
gul declanșat de Birtles și 
Woodcock.

Inspirația antrenorilor Valen
tin Stănescu și Victor Stăncu- 
lescu, a vicepreședintelui F.R.F. 
cu probleme tehnice. Ștefan 
Covaci, aceea de a menține — 
In pofida unor semne de scă
dere a formei sportive ta dți- 
va dintre titulari — echipa în
vingătoare tn meciul cu Iugo
slavia, era răsplătită, din plin, 
de ceea ce se petrecea In teren, 
echipa aliniată tn finala Cupei 
balcanice remareîndu-se și 
miercuri — tn egală măsură — 
printr-o reală coeziune morală 
și tehnico-tactică. A fost greu, 
realmente, timp de mal bine de 
o oră, să atribui merite tn plus 
unuia dintre compartimente, 
într-atît de corect tși făceau 
datoria. Iordache apărea prompt, 
curajos 
seau — 
apărarea 
deosebi 
hilat pe Birtles șl Cunningham) 
tși supravegheau cu maximă 
concentrare adversarii direcți 
(aplicînd, de această dată, co
red și „pasul înainte", la of
said). după care relansau jocul 
cu pase precise la coechipieri; 
mijlocașii (datorită unui Ți- 
cleanu — piston din „16 în 16“; 
unui Beldeanu — laborios și 
clarvăzător, om „de susținere"

unde era mai greu, unui Ior
dănescu — interul inspirat de 
pe vremuri) dștigaseră dar 
duelul cu compartimentul ad
vers omonim, în sfîrșit, Crlșan, 
Cămătaru și M. Răducanu pro
duceau, de regulă, panică ‘ 
careul advers ; aripile prin fen
te și driblinguri reușite, 
vîrful central printr-o comba
tivitate Ieșită din comun, vădit 
incomodă chiar șt pentru ma
sivii Thompson șl Watson.

★
A fost, însă, din păcate, su

ficientă o gafă (ezitarea tui 
Negrilă, tn min. 64, rapid ex
ploatată de Woodcock) pentru 
ca formația oaspete să restabi
lească echilibrul pe tabela 
marcaj. O eroare 
care amenința, sub 
unui adversar relansat de go
lul egalizator, sfi zădărnicească 
un mare efort colectiv, dar 
care a probat, în același timp, 
forța psihică a formației noas
tre, tăria ei de a reînnoda o- 
fensiva, ÎN DORINȚA DE A 
OBȚINE VICTORIA.

Precum s-a lntîmplat cu 11 
ani In urmă, pe Wembley, 
după acel memorabil 1—1, acest 
nou succes, repurtat într-un 
joc cu caracter oficial, deci cu
i---- —-------------------------------------

tn

tar

_____ de 
individuală 

presiunea

o mare miză, promovează — 
sperăm — o nouă valoroasă e- 
chipă. Capabilă și ea să obțină 
calificarea intr-un turneu final 
de campionat mondial. într-a- 
devăr, o victorie în dauna An
gliei conține suportul moral 
necesar într-o asemeixa cam
panie dificilă, cșre, pentru tri
colori, va fi reluată în anul 
viitor, mai precis la 29 aprilie, 
cu partida revanșă Anglia — 
România. Timp suficient, cum 
se vede, pentru pregătirea in 
continuare — la club și la vii
toarele stagii (meciuri și tur
nee, în iarnă, cu parteneri re
dutabili) — a echipei noastre 
naționale. Timp suficient și 
pentru încercarea unor tineri 
jucători de real talent (probat, 
marți, la Ploiești, de un Geol- 
gău, de un Bozeșan, de un 
Terheș, de un Suciu), capabili 
să Îmbrace, tn primăvară, dacă 
va fi necesar, tricoul cu trico
lor.

UN CLIMAT FAVORABIL 
(de calm și încredere) PROMO
VĂRILOR ȘI PREGĂTIRILOR 
EXISTĂ, acum, în fotbalul nos
tru. L-a consolidat, grăitor, 
dubla întîlnire, de la București 
și Ploiești, între seniorii și ti
nerii jucători români și englezi.

la mingile ce depă- 
rar, este adevărat — 
imediată, fundașii (in- 
Sameș, care i-a ani-
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Turneul rugbyștilor români

MÎINE, MECIUL CEL MAI GREU 
TESTUL CU „15“-le IRLANDEI

DUBLIN, 16 (prin telefon). 
Miercuri, rugbyștii români au 
străbătut mijlocul Irlandei, ple- 
cînd din Galway, oraș consi
derat de fapt și de drept capi
tala vestului „țării pășunilor" 
pentru a ajunge la Dublin, 
după cîteva ore. Pentru „trico
lori" momentul semnifică tre
cerea de la șirul de mini-teste 
la examenul cel mare într-un 
turneu cum numai aici se or
ganizează, partida finală fiind 
precedată de meciuri susținute, 
toate, în compania unor selec
ționate provinciale, iar „15-le 
trifoiului" (Shamrock, în limba 
engleză, fiind simbolul Irlandei) 
va fi alcătuit — fără excepție 
— din jucători care au evoluat 
în cele patru întîlniri de pînă 
acum. Semnificativă pentru 
preocuparea selecționerilor de 
a asigura fiecărui internațional 
posibilitatea de a cunoaște din 
vreme, pe viu, secretele rug- 
byului nostru este includerea 
fundașului O’Brien, care acti
vează la clubul londonez Brou
ghton Park, în formația din 
Connacht.

La această oră echipele care 
vor intra pe Lansdowne Road 
sînt cunoscute. înainte, 
de a vorbi despre ele — într-o 
viitoare corespondență — se 
cuvine să zăbovim asupra ce
lor petrecute pînă acum. Pri
mul lucru care trebuie subli
niat — interesul deosebit ma
nifestat pretutindeni față de 
inedita prezență românească. 
La Galway au fost 3 000 de 
spectatori și, totuși, gazdele 
erau pe deplin satisfăcute de 
rețetă (orașul are numai 35 000 
locuitori), ea fiind asemănătoa-

însă,

re aceleia înregistrate cu cîțiva 
ani în urmă, cînd aici a evo
luat marea echipă a Noii Zee- 
lande. Dar ce poate fi mai e- 
locvent în acest sens decît 
deosebita onoare rezervată lui 
Viore!
mescu, 
Mircea 
chipel, 
miți de președintele Republicii 
Irlanda, dr. Patrick Hillery.

Bilanțul de pină acum este 
bun: 3 victorii, 11 eseuri mar
cate față de numai 3 primite ! 
Vizavi de el, volubilul pre
ședinte al Iui Irish Rugby Foot
ball Union, Bobby Ganly spu
nea reporterului : „Este o per
formanță pentru o echipă afla
tă in turneu. M-a impresionat, 
ca pe toată lumea dealtfel, deo
sebita sportivitate a acestei for
mații care de aceea va fi ori- 
cind bine primită aici. Sper că 
sîmbătă va fi o partidă fru
moasă și in această idee am 
argumentele unor bune 
mente in care echipa dv. 
arătat că are clasă. Cu națio
nala noastră ea va trebui să 
joace așa... 80 de minute !“ 
Cunoscutul ziarist englez Da
vid Frost, comentînd la rîn- 
du-i „impecabilul comporta
ment" al rugbyștilor români 
„în teren și in afara lui", a- 
precia că „a sosit momentul ca 
ei să fie invitați să intilneascâ 
Anglia, și să joace pe Twicken
ham !“.

Dincolo de bilanț și de apre
cieri, trebuie remarcate frec
ventele modificări de formație 
care au fost operate pînă acum 
spre a oferi tuturor șansa de

Moraru, Valeriu Iri- 
Gabriel Eftimescu și 
Paraschiv, căpitanul e- 
care vineri vor fi pri-

a juca și a... spera un tricou 
pentru sîmbătă (doar Suciu nu 
a fost întrebuințat). Forma ma
jorității rugbyștilor noștri a 
fost fluctuantă, cei mai con
stanți arătîndu-se a fi Bucan 
(care este refăcut după acci
dentul de la Belfast), Stoica 
șl Constantin pentru loviturilo 
sale de picior remarcate de 
toată presa. Să sperăm că tri
colorii vor învăța din greșelile 
de pînă acum și aruneînd peste 
bord balastul de neinspirație 
din precedentele partide vor 
putea contracara „furia irlan
deză", adversara de sîmbătă 
fiind cvasiinvincibilă pe teren 
propriu (pro memoria : a în
genuncheat, în martie, „15-le“ 
Tării Galilor : 21—7).

Cu cîteva zile în urmă, o 
combinată a secțiilor Metalul 
București și Voința Sibiu (în
soțită de arbitrul internațional 
Andrei Iliașcu) a participat in 
orașul cehoslovac Kapriwnice 
la un concurs internațional de 
dirt-track. încheiat cu urmă-

torul clasament : 1. Tatra Ka-' 
priwnice 30 p, Z A.M.K.' 
Praga 25 p, 3. Metalui-Voința 
21 p, 4. Dosa Palanca (Iugosla
via) 15 p. Principalul realizator 
al combinatei române a fost 
sibianul Ionel PaveL

UN ATRACTIV CONCURS INTERNATIONAL 
DE MOTOCROS LA SF. GHEORGHE

SF. GHEORGHE, 16 (prin tele
fon) . Peste 10 000 de spectatori 
au urmărit azi după-amiază (n.r. 
joi) concursul Internațional de 
motocros, desfășurat pe Dealul 
Partizanilor din apropierea ora
șului, la care au participat aler
gători din Austria, Bulgaria, 
R. D. Germană, Ungaria și Ro
mânia. întrecerile — două manșe 
la clasa 250 cmc — au fost foarte 
spectaculoase. Printre favoriți, 
ca și la precedenta cursă de du
minică, de la Brașov, s-a numă
rat șl campionul țării noastre 
Ernest Millner. Alergătorul aus
triac Alfred Am, care a pilotat 
o motocicletă japoneză, marca

Kawasaki, a reușit să cîștige 
ambele manșe.

IATA CLASAMENTUL — L 
A. Arn (Austria), X, VI. Kolev 
(Bulgaria), 3. E. Millner (Torpede 
Zărneștl), 4. H. Hopper (R.D.G.), 
5. J. Nato (Ungaria), 6. L. Hol
los (Ungaria).

La clasa națională „Mobra*,' 
foarte bine s-au comportat tine
rii alergători de la Steagul roșa 
Brașov, Eugen Moașa — locul 1 
și Tr. Cîmpean — locul 3. P* 
poziția secundă s-a clasat Florin 
Pop (I.R.A. Tg, Mureș). Urmă
torul concurs va ave* loc dumi
nică dimineața, ZămeștL'
(Gheorghe B RIOT A coresp.).'

mo-

Geo RAETCHl

ECOUL VICTORIEI ECHIPEI ROMÂNIEI

în Divizia „A“ de hochei

AVINTUL GHEORGHENI
VICTORIE PREȚIOASĂ LA GALAȚI!

Ieri la Miercurea Ciuc și Ga
lati s-au disputat două din cele 
trei confruntări programate în 
cadrul etapei a 12-a a primei 
serii valorice din campionatul 
Diviziei „A" la hochei. Dintre 
aceste două partide, cea de la 
Galați a fost mai atractivă prin 
prisma luptei pentru puncte. 
Pronosticurile s-au confirmat și 
la capătul unui joc de mare 
luptă oaspeții au cîștigat la li
mită Dar iată cîteva scurte 
consemnări de la aceste două 
partide :

la care a fost supus de Jucă
torii echipeitorii echipei gazdă. Profi- 
tînd de faptul că gazdele ata
cau în... trombă, oaspeții au 
lansat cîteva contraatacuri ra
pide, la capătul unora dintre 
ele realizînd golurile unei vic
torii meritate, totuși. Au În
scris : Berdilă, V. Liga — Du
nărea, Z. Antal, SDket, GySrgy 
— AvîntuL Bun arbitrajul lui 
Gh. Mureșeanu la centru, ajutat 
de L. Petrescu și L. Dobrescu, 
toți din București. (Gh. 
Ărsene — coresp.).

Comentînd meciul dintre echipele de fotbal 
ale României și Angliei, disputat la București și 
încheiat cu scorul de 2—1 (1—0) în favoarea ju
cătorilor români, presa britanică, apărută ieri, 
subliniază performanța selecționatei române 
care a reușit să învingă pentru prima oară va
loroasa reprezentativă de fotbal a Angliei și să 
treacă în fruntea clasamentului grupei a 4-a 
europene a preliminariilor campionatului mon
dial.

Astfel, trimisul agenției „Reuter" la București 
notează printre altele : „Succesul fotbaliștilor 
români, primul în fața Angliei, se datorează li
niei de atac a gazdelor, care a fost mai rapidă 
și a dominat apărarea engleză". într-o decla
rație făcută corespondentului aceleiași agenții, 
Ron Greenwood, antrenorul selecționatei en
gleze, a spus : „Echipa română s-a dovedit pu
ternică și capabilă să presteze un joc valoros. 
Cred că nici una dintre echipele grupei noastre 
nu va reuși să obțină puncte la București. Noi 
am fi meritat un meci egal, numai pentru 
modul in care am evoluat in repriza secundă**.

în cronica partidei publicată de ziarul de 
mare tiraj „DAILY TELEGRAPH" pot fi citite 
următoarele : „Echipa României a meritat vic
toria. Cine considerase fotbalul românese ca fă- 
cind parte dintr-o a doua categorie europeană 
și-a putut da seama acum că a comis o gravă 
eroare. Fapt dovedit de această echipă In fața 
Iugoslaviei, una din țările cu fotbal fruntaș pe 
continent și acum in fața noastră, a Angliei,

In preliminariile C. M.

DUNĂREA GALAȚI — A- 
VÎNTUL GHEORGHENI 2—3 
(1—0, 0—0, 1—3). O victorie 
smulsă „In extremis" și la ca
pătul unui joc foarte echilibrat 
de către oaspeți. Aceștia au ju
cat ceva mai grupat în apăra
re. unde au beneficiat și de a- 
portul unui portar în formă de 
zile mari. într-adevăr, Gergeîy, 
portarul oaspeților, a făcut în 
acest meci minuni și în ciuda 
unui adevărat „bombardament*'

• TELEX •
ATLETISM • Cu prilejul unul 

concurs desfășurat la Paris, atle
tul francez Thierry Vlgneron a 
cîștigat proba de săritură cu pră
jina, cu performanța de 5,60 m. 

auto • Campionatul european 
de automobilism (formula III) a 
fost cîștigat la actuala ediție de 
pilotul italian Michele Alboretto. 
In ultima probă a competiției, 
disputată pe circuitul de la Zol- 
der (Belgia), victoria a revenit 
francezului Philippe Streiff, cu o 
medie orară de 163,130 km.

BASCHET a Rezultate înregis
trate în meciurile retur din ca
drul „Cupei Cupelor" la mascu
lin (echipele subliniate s-au ca
lificat pentru turul II) : Pelikar- 
hut Kotka (Finlanda) — bbk 
Standvika (Suedia) 64—63 ; 
MAFC Budapesta — Klosternburg 
(Austria) 83—64 ; Venders (Elve
ția) — Olymplakos Pireu 71—67; 
Parker Leiden (Olanda) — Ha- 
poei Ramat Gan 92—87 ; Levskl 
Spartak Sofia — Llmasol (Cipru) 
100—69.

HANDBAL « La Tbilisi, tn 
meci retur pentru „Cupa Cupe
lor" la masculin, echipa loca'ă 
Burcvestnik a Întrecut cu scorul 
de 25—22 (10—7) formația cehoslo
vacă V.S.Z. Koslce. învingători șl 
în primul joc handballștil sovie
tici s-au caiflcat pentru turul IL
• Tn cadrul aceleiași competiții, 
echipa S.C. Empor Rostock 
(R. D. Germană) a învins pe te
ren propriu, cu 22—6 (13—4), for
mația austriacă Union Krems și 
s-a calificat pentru turul următor.

METALUL SF. GHEORGHE
— STEAUA 1—7 (0—2, 1-3, 
0—2). Meciul nu a avut valențe 
tehnice și tactice deosebite. 
După ce hocheiștii de la Steaua 
au ajuns să conducă cu 5—0 
(min. 30) ei au „redus mol ca
rele" și partida a devenit ceva 
mai echilibrată. In ultima re
priză, mai bine zis în ultimele 
90 de secunde, Steaua s-a de
tașat rapid, obținind o meritată 
victorie. Au marcat : Gheorghiu 
2, Demeter 2, Ioniță 2 Justinian
— Steaua, Popa — Metalul. A 
arbitrat : St. Enciu (București) 
la centru, ajutat de T. Szabo și 
L. Petraș — M. Ciuc la linii. 
(V. Pașcanu — coresp.).

Azi au loc meciurile revanșă 
la aceste două partide și pri
mul joe S. C. Miercurea Ciuc — 
Dinamo București.

țara-mamă a fotbalului. Iar cotidianul „GUAR
DIAN" notează, printre altele : „Apărarea en
gleză, considerată îndeobște solidă, a fost per
manent hărțuită de atacanții și mijlocașii români. 
In special cei dinții — Răducanu, Cămătaru și 
Crișan — merită elogiați. Cu o notă in piua 
pentru acest Cămătaru, un centru înaintaș pu
țin demodat, dar cu foarte subtile demarcări, 
care au derutat adesea defensiva noastră".

într-un comentariu transmis de agenția inter
națională „FRANCE PRESSE" se remarcă făptui 
că „...România a furnizat surpriza miercurei fot
balistice invingind cu 2—1 puternica Anglie. Fot" 
baliștii români demonstrează prin aceasta că aa 
bune șanse pentru a obține calificarea in tur
neul final al campionatului mondial din Spania**.

Comentatorul de specialitate al agenției „As
sociated Press** sublinia că in ansamblul parti
dei fotbaliștii români au dominat, avind mal 
multe ocazii de a înscrie.

La rindul ei, agenția spaniolă „EFE" eviden
țiază jocul bun prestat de echipa română tn 
atac și, in mod special, la mijlocul terenului 
unde a fost tot timpul superioară partenerei 
sale.

în comentariul agenției „DPA"-Hamburg sa 
scrie, printre altele : „In fața a peste 80 000 de 
spectatori. România a Învins Anglia ta capătul 
unui meci captivant. In care 
mult mai incisive In atac decit oaspeții 
obținut o victorie meritată".

gazdele au
și

fost
aa

GRECIA, PORTUGALIA Șl BELGIA AU OBȚINUT
PUNCTE PREȚIOASE IN DEPLASARE

Așa după cum se știe, In afa
ra meciului de la București, In 
preliminariile C.M. au avut loc 
miercuri și alte partide. Cea mai 
mare surpriză a furnizat-o echi
pa Greciei, care In grupa a 5-a 
a cîștigat la Copenhaga cu 1—0 
partida cu Danemarca 1 Singurul 
gol a fost înscris de Kousis (mln, 
50). Clasamentul grupei: Iugo
slavia (care după două jocuri 
conduce In clasament cu 4 p). 
Italia, Grecia cu cite 2 p (cite 
un joc), Danemarca (2 j) șt 
Luxemburg (1 J), cite o p.

Rezultate bune au obținut In 
deplasare Portugalia șl Belgia. 
In grupa a 6-a, Scoția — Portu
galia 0—0, In timp ce Irlanda de 
Nord a învins clar cu 3—0 (3—0) 
selecționata Suediei. In clasament 
conduc Irlanda de Nord șl Sco
ția cu 3 p (cîte două meciuri), 
urmate de Israel 2 p (2 j). Por. 
tugalla și Suedia cu cîte 1 p 
(portughezii au un meci, iar su
edezii două).

In grupa a 2-a, Belgia a obți
nut un punct prețios la Dublin,

cu Irlanda: 1—1 (1—1). Oaspeții
au deschis scorul In mln. ÎS prin 
Cluytens, după care gazdele au 
egalat, gratie golului marcat de 
Grealish (min. 42). In fruntea 
clasamentului se află Irlanda cu 
5 p din trei jocuri, urmată de 
Franța 2 p (1 j), Belgia 1 p (1 j), 
Olanda și Cipru 0 p (cite 1 joc).

Două meciuri s-au desfășurat $1

In grupa a 3-a. Cum era 
teptat, echipa U.R.S.S. a 
la un scor categoric (5—0) 
landa, prin golurile mar; 
Andreev (mln. 3 și 78),

aș-’de 
dispus 

. de B- 
ircate de 

_______ _____ . Ogane
sian (min. 39 șl 58) șl Besonov 
(mln. 84). Șl Tara Galilor a ctș- 
tigat confortabil (4—0) cu Turci*, 
prin golurile marcate de Leghtou 
(mln. 39 din penalty și 83), 
Flynn (mln. 18) șt Walsh (mln. 
78). Din mln. 77 echipa turcă a 
jucat in 10 oameni, -In urma eli
minării de pe teren a Iul Dun- 
kay. în această grupă conduc e- 
ehipele Tării Galilor șl U.R.S.S. 
cu cite 4 p (cite două jocuri), 
urmate de Islanda șl Turela 0 p 
(din cite unul și, respectiv, două 
meciuri). Cehoslovacia nu a sus
ținut încă nici o partidă.

ALTE MECIURI INTERNATIONALE
• La Copenhaga In meci con- 

tind pentru campionatul european 
rezervat echipelor de tineret, se
lecționata Danemarcei a întrecut 
cu 2—1 (1—0) formația Suediei.
• La Palma de Mallorca, me

ciul amical dintre selecționatele 
secunde ale Spaniei șl R.D.G. 
s-a încheiat la egalitate : 0—0.
• Echipa „Cosmos* din New 

York a jucat la Florența cu for
mația locală Fiorentina, In fața

căreia a pierdut cu scorul de 3—5 
(1—3). Două din golurile învinși
lor au fost marcate de Italianul 
Chlnaglia, care activează la „Cos
mos*.
• La Buenos Aires meciul In

ternațional amical dintre selec
ționatele Argentinei șl Ceho
slovaciei s-a Încheiat cu scorul 
de 1—0 (1—0) In favoarea gazde
lor. Unicul gol a fost marcat, tn 
mln. 17, de extrema stingă Dlaz.

• ci: E NOU IN ȘAH 7 Desigur, pro
iectul de reformă a ".amplonatulul mon
dial, avansat de comitetul director al 
F.I.D.E., prin care ar urma să se revi
nă la un singur turneu al candidaților 
(expus totdeauna rezolvărilor „In echipă"), 
înlocuind actualele meciuri directe (ale 
adevărului...), care par să Intîmplne totuși 
unele dificultăți de organizare. Apropiata 
finală Korclnoi — Htibner, pentru desem
narea șalangerulul Iul Anatoli Karpov, ar 
fi ultima confruntare de acest fel. Păcat l 
• „DIDI" THURAU, controversata vedetă 
a ciclismului vest-german, anunță că 
va relua asaltul miilor de kilometri 
Turului Franței, anul viitor. Se știe, 
ultima ediție a „Marii Bucle". Thurau 
trebuit să abandoneze prematur. Acum, 
preferă securitatea velodromului, profiltn- 
du-se pe cursele de 8 zile. Partener (de 
marcă) • Patrick Sercu. • NU NUMAI LA 
MECIUL HOLMES — CLAY s-au produs 
tragice accidente printre spectatorii prea 
expuși emoțiilor. La meciul-tur Benfica
Lisabona — Dinamo Zagreb din „Cupa 
cupelor* la fotbal, Jose Lopez Brito (40 
ani) șl-a pierdut echilibrul urclnd In vîr- 
ful tribunei șt s-a accidentat mortal. La 
același meci, alțl spectatori au suferit le
ziuni de pe urma aprinderii focurilor de 
artificii, care sărbătoreau catif'carea por
tughezilor. • PENTRU A SCAPA DE IM-

POZITE, care micșorează sensibil cotele 
de cîștiguri ale sportivilor profesioniști tn 
S.U.A.. BjSrn Borg șl John McEnroe au 
hotărft ca meclul-parlu pe care urmau să-I 
susflnă la 6 decembrie In arena Caesar's 
Palace din Las Vegas, să fie transferat la 
Sun City din Botswana. în aceeași sală

de 15 000 locuri din mica localitate afri
cană este programat la 23 octombrie șl 
meciul de box Mike Weaver — Gerrle 
Coetzee pentru centura W.B.A. a „greilor".
• NICI O PICĂTURĂ DE ALCOOL, de aci 
încolo 1 — promite Phil Esposito (33 ani), 
al doilea golgeter din toate timpurile al 
Ligii nord-amerlcane de hochei, 
fiind, bineînțeles. Gordie Howe. 
Esposito începe un nou ciclu de 
ciurl în cadrul unul contract de 
care l-a semnat cu ..New York
• ROBIN COUSINS, campionul olimpic de

Primul 
Pentru 

dure me- 
3 ani pe 
Rangers".

patinaj artistic, este anunțat in noua sta
giune a ansamblului „Holiday on Ice" 
care-șl începe In aceste zile un lung tur
neu In Europa. Pentru Cousins, obsesia fi
gurilor impuse a luat sflrșit. • CAMPIO
NII SE SCHIMBA GREU șl In tenis. Pen
tru a 12-a oară a devenit nr. 1 printre 
tenlsmanll sovietici „veteranul* Aleksandr 
Metrevell, in finalele disputate recent la 
Tașkent. Iar colega sa de lauri este aceeași 
Olga Morozova, cu care a împărțit de att- 
tea ori onorurile campionatelor U.R.S.S. 
• DE VINZARE, MAȘINI DE FORMULA 1
— anunță afișul Salonului auto din Wal- 
lisellen (Elveția). Prezentarea exponatelor
— in realitate, bolizi de curse care ies 
din uz fiind de model depășit — o va 
face însuși proaspătul campion mondial, 
australianul Alan Jones. • DIN NOU FOT
BAL, pentru la urmă. Henry Kissinger 
(una șl aceeași persoană cu fostul secre
tar de stat al S.U.A.) a declarat că ar 
fl de dorit ca forul fotbalistic american 
să-și depună candidatura pentru organiza
rea uneia din edițiile viitoare ale C.M., 
ceea ce ar aduce o contribuție importantă 
la răspîndlrea acestui sport în Statele U- 
nite. De precizat că Kissinger este pre
ședintele consiliului de administrație al 
aceluiași for.

Radu VOIA
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