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Cea de-a doua zi a vizitei 
oficiale de prietenie pe care 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează în 
R.S.F. Iugoslavia, a programai 
importante momente menite să 
permită mai buna cunoaștere 
reciprocă, să evidențieze noi 
posibilități de extindere și a- 
profundare a relațiilor de co
laborare multilaterală dintre 
România și Iugoslavia, să con
fere valențe superioare priete
niei tradiționale româno-iugo- 
slave.

Cea de-a doua zi a vizitei 
începe într-o atmosferă emoțio
nantă. De-a lungul străzilor 
care duc de la reședința oficială, 
rezervată înalților oaspeți pe 
durata vizitei în Iugoslavia, 
spre centrul orașului Belgrad, 
încă de Ia prima oră a dimi
neții, mii de belgrădeni aștep
tau trecerea coloanei oficiale.

Automobilul prezidențial, pur- 
tind drapelele României și Iu
goslaviei, se îndreaptă spre 
Muzeul Național. Sosirea înal
ților soli ai poporului român 
este salutată cu îndelungi 
aplauze și ovații. O caldă ma
nifestare făcută de populația 
capitalei iugoslave conducăto
rului partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Inalții oaspeți sint rugați să 
ia cunoștință de o parte din
tre exponatele muzeului.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au semnat în 
Cartea de onoare a Muzeului 
Național.

La ieșirea din clădirea mu
zeului, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint așteptați de un 
mare număr de locuitori *i 
Belgradului, prezenți in Piața 
Republicii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu căldură gesturilor 
pornite din inimă ce le sint 
adresate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
străbat pe Jos Piața Republicii, 
prin culoarul viu format de 
oameni de diferite vîrste, băr
bați și femei, veniți să salute 
pe* inalții oaspeți români, să 
Ie adreseze cuvinte pline de 
afecțiune.

Aureolată de strălucirea u- 
nei însorite zile de toamnă 
scurta vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu în centrul o- 
rașului Belgrad se încheie în 
aplauzele prelungite ale mul

țimii care lși ia la revedere de 
la oaspeții dragi din România, 
vecină șl prietenă tnsoțese ple
carea coloanei oficiale.

!*
Joi, 23 octombrie, au avui loc 

convorbiri Intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român șl tovarășul Lazar Moi- 
sov, președintele Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia^

In cadrul convorbirii s-a pro
cedat la un schimb de păreri cu 
privire la activitatea și preocu
pările Partidului Comunist Ro
mân și Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, la mersul cons
trucției socialiste in cele două 
țări, la întărirea și ridicarea pe 
un plan superior a colaborării și 
conlucrării dintre P.C.R. și 
U.C.I., precum și in legătură cu 
probleme actuale ale mișcării 
eomuniste șl muncitorești Inter
naționale.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
înțelegere șl stimă reciprocă ce 
caracterizează bunele raporturi 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei! 
Republicii Socialiste România, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a participat, joi, la 
un dejun oferit in onoarea Ioi 
de tovarășul Lazar Moisov, 
președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

In cadrul dejunului, desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, a continuat schimbul 
de păreri in probleme privind 
dezvoltarea colaborării multila
terale româno-Iugoslave atit p« 
plan bilateral, cit șl In sfera 
vieții internaționale, In folosul 
și spre binele popoarelor celoi 
două țări, al cauzei generale a 
socialismului, păcii și progresu
lui in lume.

Tovarășii Lazar Moisov șl 
Nicolae Ceaușescu au rostii 
toasturi.

*
Joi după-amiază tovarășul 

Nicolae Ceaușescu șl tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost oaspe
ții Combinatului agricol „Beo
grad”.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
luat parte, joi, la un dineu ofe
rit in onoarea lor de președin
tele Prezldinlnl Republicii So
cialiste Serbia, tovarășul Dobri- 
voie Vidlci, șl soția.

RUGBYȘTII ROMÂNI
LEICESTER, 23 (prin tele

fon). — Momentele Dublin — 
Leicester sînt cu siguranță 
printre cele mal frumoase din 
întreaga istorie a rugbyului 
nostru. Ele au arătat lumii 
sportive marile resurse de ta
lent, energie, forță psihică șl 
fizică ale echipei de rugby a 
României. Trăim încă, toți cel 
din delegația țării noastre, sub 
impresia puternică a excelentu
lui turneu realizat de rugbyștl 
In Irlanda și terminat, în mod 

Grupul rugbyștilor români care au evoluat excelent in turneul din Irlanda ți Anglia

strălucitor, prin acest 39—7, rea
lizat în fața campioanei Angliei, 
centenarul club al „Tigrilor din 
Leicester", in a cărui primă e- 
chipă figurează cei mai mulți 
internaționali englezi ai mo
mentului. Cu satisfacția dato
riei împlinite, rugbyștii români 
așteaptă acum cu nerăbdare în
toarcerea in patrie, iar ultime
le două zile petrecute în An
glia — în atmosfera unei pre
se și a unor declarații extrem 
de favorabile — le conferă o 
excelentă stare de spirit, o pu
ternică încredere în propria va
loare. Considerăm că nu poate 
fl comentariu mai bun, mai o- 
portun, decit comunicarea de
clarațiilor unor personalități din 
lumea rugbyului și cîteva ex
trase din presa engleză.

Astfel, Eric Lacy, fost jucă
tor tn clubul celebru „Barba
rians", și actualul președinte al 
lui Leicester Rugby Football 
Club, spunea : „Am avut prile
jul să asistăm la un meci deo
sebit de spectaculos (n.a. este 
vorba de partida ultimă jucată 
de echipa țării noastre cu „Lei
cester Tigers"), in care românii 
au dovedit o mare clasă. Ei au 
sufocat pur și simplu echipa 
noastră juclnd ireproșabil in 
toate compartimentele. Cred

Specialiștii britanici sînt unanimi:

AU PRESTAT UN
că această excelentă formație 
românească este un adversar 
care poate lupta de la egal eu 
orice mare echipă din lumea 
rugby-ului“. La rîndul său, ar
bitrul canadian al meciului, 
Keith Morrison, declara : „Am 
fost realmente Incîntat de vite
za deosebită In care a jucat e- 
chlpa română de excelentele 
lovituri de picior ale Iul Con
stantin șl ale colegilor săi. 
Foarte bună Înaintarea română 
tehnica grămezii și mai cu sea

mă spiritul sportiv desăvirșit 
în care ea a evoluat. Nu încape 
îndoială că echipa României 
este printre cele mai bune din 
lume și dacă va juca așa cum 
a făcut-o la Leicester va adu
na oriunde in lume mulți ama
tori care s-o aplaude".

Iată și cîteva spicuiri din 
presa engleză de joi.

în THE TELEGRAPH, Michael 
Austin, sub titlul — „Românii 
în floare umilesc Leicesterul !" 
scrie „O formidabilă perfor
manță, bazată pe abilitatea de 
a ciștiga baloane, și suportul 
unei excelente linii a III-» 
le-au permis românilor o vic
torie copleșitoare... Românii au 
aliniat echipa care a terminat 
meciul de simbăta trecută îm
potriva Irlandei, desfășurind o 
variată gamă de procedee teh
nice, ceea ce le-a permis rea
lizarea unei surprinzătoare dife
rențe de 19 puncte după nu
mai 21 de minute in fața cam
pioanei Angliei".

Sub titlul — „Tigrii" au con
statat că românii sînt eu o clasă 
mal buni". Terry O’Connor 
scrie in „DAILY MAIL", — ..Rug
byștii români au confirmat că 
sint capabili să joaee In Tur
neul națiunilor, prestind un joc 
strălucitor prin care au depășit

JOC STRĂLUCITOR
pe deținătorea „Cupei John 
Player".

David Frost, comentatorul Iul 
THE GUARDIAN, mărturisind 
intenția de a consacra rugbyu
lui românesc un șir de articole,’ 
spunea la rindu-1 : „înaintarea 
rom&nă are o putere ieșită din 
comun. Am fost impresionat de 
modul cum au protejat românii 
balonul. Sper ca ziua in care 
România va avea intllnirl regu
late cu cele mai mari puteri in 
rugby să fie apropiată pentru 

că ea (n.r. echipa noastră) a a- 
dus in acest sport o anume 
prospețime, un stil de joc deo
sebit. Socotesc că se va 
găsi o formulă pentru depășirea 
impasului climateric, după noi, 
acum — singurul obstacol pen
tru realizarea Turneului celor 
6 națiuni".

Geo RAEȚCHI
★

Așa cum i-am așteptat pe 
tricolori cu toată dragostea 
cînd s-au reîntors din Noua 
Zeelandă, din Țara Galilor și 
Anglia, să-i așteptăm și de data 
aceasta, pentru a le arăta toa
tă prețuirea pe care o merită. 
Sosirea echipei de rugby la 
București : simbătă după-a
miază, în jurul orei 19, la Ae
roportul Otopenl, cu cursa 
TAROM care vine de la Lon
dra.

Turneul final la polo

DINAMO POATE 
OBȚINE DE AZI 

TITLUL

MIȘCAREA SPORTIVĂ ESTE ÎNZESTRATĂ CU 0 BAZĂ MATERIALĂ
ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE. CUM 0 FOLOSIM? CUM 0 ÎNTREȚINEM?
La București — Stadionul tineretului

TERENUL CENTRAL E SUPERB, DAR E... INTERZIS!
La Buzău

V-AȚI PUS PROBLEMA EFICIENȚEI ?
Dialogul nostru cu prof. Va

lentin Corban, directorul Ad
ministrației bazelor sportive 
școlare, a fost cam pe... muchie 
de cuțit. Am ascultat pledoaria 
sa pentru atletism, bine inten
ționată și temeinic fondată, 
am înțeles necesitatea ca unul 
din terenurile Stadionului ti
neretului (pe care instituția pa 
care o reprezintă îl are în 
custodie de mai bine de un 
deceniu) să fie rezervat inte
gral pentru antrenamente și 
concursuri în probele de cio
can, disc șl suliță — dar, 
cum ne-am dat seama, cu 
mari „ferestre", în care ni
meni nu 11 folosește. N-am în
țeles, în schimb, poziția sa 
cînd a fost vorba de „jocurile 

sportive", de rugby în speță, 
înghesuit pe două terenuri. 
Aproape întregul campionat 
municipal de copii și juniori 
se desfășoară pe „Tineretului", 
în uncie zile suportînd chiar 
și cite 10 meciuri ! Este nor
mal ? Este firesc ? Cît mal 
poate rezista gazonul unor a- 
semenea terenuri 1

Și lucrurile se complică, 
foarte curînd pentru că — așa 
cum ne-a precizat prof. Cor
ban — chiar din această lună 
urmează să se pregătească, pe 
unul din cele două terenuri, 
divizionara „A" de rugby R.C.

/ Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Era o frumoasă dimineață de 
toamnă cînd, însoțiți de to
varășul Nicolae Dragu, prim- 
vicepreședlntele C.J.E.F.S. Bu
zău, am pornit prin orașul de 
reședință al județului, pentru 
a vedea cum sînt folosite ba
zele sportive.

Am vizitat stadionul „Glo
ria", unde fotbaliștii făceau 
antrenament pe terenul de 
zgură. Ne-am oprit apoi la 
Liceul B.P. Ilașdeu — unitate 
școlară cu peste 1200 de elevi 
— unde am găsit terenurile de 
spurt din curte pline ochi ; se 
juca îndeosebi fotbal. Sala de 
sport, cu instalații moderne de 
gimnastică, „una dintre puți
nele săli cu groapă de bureți 
pentru sărituri", cum ne-a re

comandat-o profesorul Ștefan 
Popescu, de la Clubul sportiv 
școlar nr. 2 — era însă... goa
lă. Aflăm că este folosită, in 
general, după-amiaza.

— Aici a făcut primii pași în 
gimnastică Romulus Bucuroiu, 
din lotul nostru olimpic, ne-a 
spus prof. Popescu. Avem și 
alte tinere speranțe : Marian 
Coiăcel, Radu Sideris.

Am plecat de la această 
sală cu un ușor gust amar, 
văzînd-o pustie la o oră cînd 
ar fi putut să fie plină de 
gimnaști. Am fost conduși la 
pista de atletism, din coritan.

Sever NORAN

(Continuare in pag 2-3)

DE CAMPIOANĂ..-.
începînd de astăzi, timp de trei 

zile, bazinul acoperit din Cluj- 
Napoca va găzdui al doilea șl 
ultimul act al turneului final, 
care va decide pe câștigătoarea 
campionatului național de pole 
cu nr. 35. După cum se știe, Di
namo București, actuala dețină
toare a titlului abordează aceste 
ultime partide cu un avans de 
patru puncte și un golaveraj net 
superior față de adversara ea. 
Rapid București, astfel că echipei 
din Ștefan cel Mare îl este nece
sară doar e victorie în mecitU 
de azi, cu echipa locală Voința, 
pentru a-și adăuga impresionan
tului său palmares și a 20-a vic
torie (jubiliară) în cea mal im
portantă competiție cu caracter 
intern. Așadar, Dinu Popescu șl 
coechipierii săi au toate șansele 
ca astă-seară să sărbătorească tn 
orașul de pe Someș noul Ier 
succes...

Programul ultimelor meciuri 5 
astăzi, de la ora 18, Rapid — 
Crișul Oradea și Voința — Di
namo : sîmbătă, de la ora 17, Di
namo — Crișul șl Voința — Ra
pid ; duminică, de la ora 10, 
Crișul — Voința șl Dinamo — Ra
pid. iată și clasamentul înaintea
acestor jocuri :
1. DINAMO
2. Rapid
3. Voința
4. Crișul

în aceleași zile, la bazinul Flo- 
reasca din Capitală se desfășoară 
partea a doua a turneului pen
tru locurile 5—8.

12
15
15
15

11 2
8 4
3 3

2
3
9

3 1 11

122- 91 24
93- 82 24
95-108 9
89-118 7
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Sint atleți — din păcate, 
destui — care după ce 
•și-au pus în cui pantofii de 
concurs, nici că mai vin pe 
stadion să vadă, necum să 
ajute cu ceva activitatea 
sportului pe care l-au prac
ticat mai multi ani. Și e 
păcat !

Sint și foști atleți care 
nu și-au uitat— din fericire 
— pasiunea tinereții și care 
au rămas, mai departe, le
gați de acest sport. Cel mai 
recent exemplu nl-1 
fosta — multiplă — 
pioană și recordmană 
nală in alergările de 
m la 1500 m, atleta 
jeană Ileana Silai.
•oară de educație fizică, ab
solventă a I.E.F.S. Acasă, 
la Cluj-Napoca. după ce a 
spus adio competițiilor atle
tice, Ileana Silai, ca și cum 
nimic n-ar fi Intervenit 
viața ei, continuă, 
fie, ea și ptnă acum.

oferă 
cam- 

națio- 
la 400 

clu- 
profe-

in 
lată, să 

pre-

BRIGITTE

I Performanțele ti
nerei Brigitte Prass 

Iau readus in acest an 
ta prim-plan înotul 
reșițean. Facem

Iceastă afirmație gln- 
dlndu-ne câ 
cele două locuri frun
tașe ta finalele olim- 

Ipice de la Moscova 
obținute de Carmen 
Bunaciu, cea mai pu- 

Itemică impresie ne-a 
fost oferită cu pri
lejul suitei de recor- 

Iduri realizate
Si august de 
antrenorului 
Schuster.

ICei care i 
îndeaproape 
țille campionilor

I piscină cunosc poves
tea Brigittei. La 14 
ani era recordmană

Ide senioare la 100 m 
bras. Apoi, o dublă 
hepatită a ținut-o de
parte de bazin aproa-

Ipe doi ani. A reve
nit Insă eu șl mai 
mari ambiții, a avut

L_ __  __ ____ __

a-

după

in hilie 
eleva 
Ioan

ucmăresc 
evolu- 

din

Ileana Silai la antrenament cu micii săi elevi.
Foto : Petre NAGY (Cluj Napoca)

stadion, 
insă... 
acum

zentă zi de zi pe 
într-o altă calitate,

Ileana Silai este 
profesoară in cadrul Clubu
lui sportiv școlar de atle
tism din orașul de la poa
lele Feleacului, fiind 
ocupată de 
creșterea 
formeri.

depistarea 
unor viitori 

bineînțeles

pre-

per- 
pentru

probele de alergări. Mulți 
copii din Cluj-Napoca, che
mați la selecție, au răspuns 
cu entuziasm și mîndri de 
faima sportivă a 
soarei lor fac totul 
pentru a-i claca pe 
Ușor nu-i, dar nici 
sibil ! '

PRASS A ClȘTlGAT SECUNDE
SORIN PLEV LE-A PIERDUT

(r. vil.).

profe- 
acum 
urme, 
impo-

PREȚIOASE,

șansa unui antrenor 
de excepție in rindu- 
rile tehnicienilor noș
tri și iat-o progre- 
srind ta 1980, la un 
an după reluarea an
trenamentelor, ta
stilul marilor vedete. 
In 1979, rezultatele 
optime ale Brigitei

Evoluții opuse

lui. Oricum, 
impresionantul 
realizat ta acest 
B. Prass merită 
cere felicitări.

In totală opoziție 
cu progresul record
manei brasistelor 
fost 
lui

pentru 
salt 
an, 

sin-

ne- 
nid

a 
evoluția tînăru- 

Sorin Flev, cam-

Ia dol tineri
$1 talcntafl înotători reșifeni

erau 1:17,77 la 100 m 
bras și 2:48,71 la 200 
m bras, iar in 1980 a 
realizat noi recorduri 
cu 1:13,34, respectiv 
2:38,89. îndeosebi re
zultatul de la „sută" 
ni se pare deosebit 
de Interesant, in 
perspectiva campio
natelor europene de 
anul viitor, reșițean- 
ca afltadu-se la a- 
ceastă oră printre 
cele mai bune bra- 
siste ale continentu-

ju
de 

1979.

pion balcanic de 
niori pe distanța 
100 m liber in
Deși a beneficiat de 
condiții de pregătire 
identice cu ale cole
gei sale de club și 
de îndrumarea com
petentă a aceluiași 
antrenor, S. Plev nu 
a reușit măcar să se 
mai apropie de re
zultatele sale din pri
măvară 
propus 
campion, Ia

(cînd și-a 
să devină 

seniori),

regresînd- vizibil, 
Îndreptățind in 
un fel speranțele 
tehnicienilor care ve
deau în înotătorul re- 
șițean un sprinter de 
certă valoare. ~ 
cum 
mul 
său, 
mai 
gularitate la antrena
mente, nu a ținut 
cont de sfaturile pri
mite, dovedindu-se 
uneori și indiscipli- 
nat. Este și motivul 
pentru care, cel pu
țin ’ deocamdată, 
s-a autoeliminat 
circuitul performan
ței. Iar pentru refa
cerea terenului pier
dut, S. Plev va tre
bui să depună de a- 
cum înainte un efort 
dublu, să urmeze e- 
xemplul ideal al co
echipierei sale Bri
gitte Prass.

După 
afirmă in pri- 
rînd antrenorul 

Sorin nu s-a 
prezentat cu re-

el. 
din

Adrian VASILIU

MIȘCAREA SPORTIVA ESTE ÎNZESTRATA CU 0 BAZA MATERIALA IN
La Buzău La București

(Urmare din pag. 1) noi. 
nici 
doi-

popas : Clubul
nr. L In sala 

profesoara Elena 
antrenamentul 

Printre ele am 
Cristina Zelen- 

componentele 
Beta Ka- 

sport

Dreptunghiurile de material 
plastic nu erau Insă lipite de 
pavajul de beton. Iar Ion Mi- 
tealcea — locul tatii la finala 
republicană a tetratlonului 
școlar — se pregătea să aler
ge, dar era evident jenat de 
starea pistei.

Următorul 
sportiv școlar 
de gimnastică, 
Ioan urmărea 
a nouă fetițe, 
văzut-o și pe
ea. una dintre 
grupei pregătite de 
roly. Pe terenurile de 
din jurul sălii era un furnicar 
de nedescris. Se juca handbal, 
fotbal...

— Ne străduim să folosim 
toate terenurile de sport din 
oraș pentru elevii noștri, ne-a 
spus directoarea clubului, prof. 
Camelia Ionescu. Dar avem ți 
greutăți. De pildă, Școala ge
nerală nr. 16 are o sală pe 
care o ține cu lacătul pe ușă. 
E drept, parchetul s-a umflat 
de apă. Li s-au dat însă fon
duri pentru reparație, dar 
nii zac, noi n-avem sală, 
zilele trec. Ne-am oferit să 
parăm noi parchetuL dar 
fost refuzați.

Tot o sală închisă am găsit 
și la Liceu] pedagogic Spiru 
C. Ilaret, aflat gard în gard cu 
C.S.Ș. nr. 1. Tovarășa directoare 
Florica Marinache are „argu
mentele" sale :

— In problema terenurilor, 
nu poate fi vorba de titlul de 
proprietate, ne-a spus dînsa. 
Să le folosească oricine I Cu 
sala e însă altceva : mai intîi,

ba- 
iar 
re
am

că e ocupată continuu de 
(N.r. nu era nici atunci, și 
ta orele următoare). In al 
lea rind, de Ia ora 18 o trans
formăm in club, cu televizor. In 
al treilea rind, noi nn vrem per
soane străine în curtea școlii, că 
vin bețivi și huligani. („C.S.Ș. 
nu lucrează cu seniori", 
răspuns). Și, in fine, 
sini și materiale
Mi-au tăiat, tovarăși, calul (de 
gimnastică, n.r.) cu

Părerea noastră este că, pînă 
la urmă, cele două directoare 
se vor Înțelege, spre binele 
sportului buzoian, sala tre
buind folosită la maximum, 
așa cum este firesc.

Șl iată-ne la Asociația spor
tivă Chimia, a întreprinderii 
de prelucrare a maselor plas
tice. Prin mijloace proprii 
s-au realizat un teren de fot
bal, o popicărie, teren de te
nis și handbal, iar pe locul 
unde odinioară se depozitau 
gunoaie se află o piscină și, în 
curînd, va fi gata un teren de 
antrenament.

— Am exploatat Ia maxi
mum fiecare metru pătrat de 
teren, ne-a spus vicepreședin
tele acestei asociații, tovarășul 
Stelian Neagu.

Periplul nostru pe la bazele 
sportului buzoian s-a Încheiat 
aici. Am plecat cu convingerea 
că sălile de sport de la Li
ceul pedagogic. Școala gen. nr. 
16 și de ia Liceul B.P. Hașdeu 
vor fi folosite, în curînd, 
maximă 
stat 
sport 
oraș, 
iilor

(Urmare din pag. 1)

1 s-a 
In sală 
sportive.

briceagul.

cu 
cum

de
eficiență, așa 

folosite terenurile 
in aer liber din bătrînul 
întinerit de prezența ma- 
obiective industriale.

STEAUA A PIERDUT
MIERCUREA CIUC, 23 (prin te

lefon). In localitate s-a disputat 
Joi returul partidei Steaua — Dy
namo Berlin, din cadrul primu
lui tur al Cupei Campionilor Eu
ropeni la hochei. Cei peste 4000 
de spectatori care au umplut tri
bunele patinoarului local au fost 
total decepționați de comportarea 
echipei Steaua care (după ce 
pierduse jocul tur cu 4—13) n-a 
reușit evoluția așteptată, Ju- 
cînd foarte slab, dezorientat, cu 
mult sub nivelul posibilităților 
unora din componenții săi. Ca 
urmare a prestației penibile a 
echipei noastre, Dynamo Berlin

Șl RETURUL: 2-10
a ciștigat și această Întîlnire la 
scor : 10—2 (3—2, 5—0, 2—0). Du
pă o primă repriză In care au 
făcut oarecum față adversarului, 
hocheiștli de la Steaua au fost 
total depășiți in a doua parte a 
meciului, clnd au primit gol du
pă gol. Autorii punctelor : Un- 
terdorfer (2), Nitz (2), Dietz (2), 
Peters, Proske, BSgelsack, Mâner, 
respectiv Gheorghiu șl Justinian. 
Au arbitrat : Laszlo Schell (Un
garia), Șt. Enciu șl Gh. Tașnadl 
(România).

Dynamo Berlin se califică In tu
rul următor al C.C.E. la hochei 
cu scorul general de 23—6.

V. PAȘCANU, coresp.

AM R

ECHIPA DI DOI FEM BAI CANI AD A 01 LA PERNIK
Ultimele meciuri de verifi

care susținute de componenții 
lotului național de box i-au 
ajutat pe antrenorii D. Gheor
ghiu, Gh. Iliuță, L Chendrea- 
nu șl K. Popa să definitiveze 
formația care va fi aliniată la 
campionatele balcanice de la 
Pernik (Bulgaria). Pentru cele 
12 categorii au fost selecționați 
următorii pugiliști: Adem Săli 
(semlmuscă), Cristian Gheor- 
gbișor (muscă), Dumitru Ci- 
pere (cocoș), Ion Sandu (pa
nă), Viorel Ioana (semiușoară), 
Ion Corneanu (ușoară), 
Vladimir (semlmljlocie), 
nică Ouatu (mijlocie 
Valentin Silaghi (mijlocie), Ion

Ion 
Mari- 
mică),

Cîrlan și Georgică Donici (se
migrea), Valentin Vrînceanu 
(grea) și Nicojae Grigore (su
per gr ea).

Lotul boxerilor români va fi 
însoțit de antrenorii Dumitru 
Gheorghiu și Gheorghe Iliuță. 
Ca arbitru a fost desemnat 
Gabriel Danciu.

Formația țării noastre ur
mează să plece spre Sofia 
marți, 28 octombrie. Progra
mul întrecerilor balcanice de 
la Pernik este următorul : 
miercuri, 29 octombrie, prima 
reuniune (meciuri preliminare), 
joi și vineri se vor disputa 
partidele semifinale, iar dumi
nică dimineața vor avea 
finalele.

ȘTIRI DIN VOLEI a
• După echipele de juniori 

șl școlari, care au debutat luna 
trecută în ediția 1980—1981 a 
campionatelor, duminică 2 no
iembrie vor lua startul ta noul 
sezon și divizionarele „B“ de 
tineret Cele 24 de echipe mas
culine șl tot atîtea feminine 
stat Împărțite ta cite 3 serii 
de 8. Se desfășoară 3 tururi, 
primele două (cite 7 etape) sub 
formă de jocuri săptămînale, 
tur șl retur, iar cel de al trei
lea sub formă de turnee (unul 
de trei, celălalt de patru eta
pe). Echipele clasate, după tu
rul III, pe locui 8 ta serii vor 
retrograda ta campionatele ju
dețene respective, ta timp ce 
primele două clasate ta serii 
vor participa (între 28 mai și 
1 iunie) la turneele de baraj 
pentru promovarea în „A". Din 
cele 6 participante la baraj atit 
la fete cit și la băieți, cite 
două promovează.

• Perioada de transferări a- 
cordată pentru sportivii din e-

CONTINUA DEZVOLTARE
Stadionul tineretului

tatr-o etapă ctad

loc

chipele de „A" se apropie de 
sfirșit (ultima zi — 31 octom
brie). Pină în prezent cele mai 
importante cereri de L —:
sint : Maria Mititelu (de 
Univ. Craiova la C.S.U. 
lăți), Constanța lorga (de

transfer 
la 

Ga
la 

Maratex Baia Mare la Rapid), 
Iulia Moldoveanu (de la Pe
nicilina Iași la C.S.U. Ga
lați), C. Bădiță (de la Silva
nii Șimleu Silvaniei la C.S.U. 
Oradea), Vera Cercei-Șerbu 
(de la Farul la Rapid).

9 Echipa Steaua a efectuat 
pregătirile în vederea startului 
(9 noiembrie) în_noua ediție-a 
campionatului 
participînd la un turneu 
dessa și le va continua 
cîteva „amicale" în 
(unde pleacă sîmbătă).

Diviziei
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„CUPA FEDERA, IEI 
LA FEL DE ftESPONSi

Sportul studențesc. Cu alte cu
vinte, pentru „speranțele" 
sportului cu balonul oval nu 
va mai rămîne (la același vo
lum de competiții !) decit un 
singur teren !

Și aceasta pentru că terenul 
principal .central) al Stadio
nului tineretului este inaccesl- 
biL Pus la punct, cu o Înfăți
șare atrăgătoare (un gazon 
cum întîlnim destul de rar 
chiar, și pe marile stadioane), 
dar... tabu pentru .jocuri spor
tive". Un teren de toată fru
musețea stă nefolosit (de ani 
de zile!), fără nici o motivație 
convingătoare. Accesul rămîne 
deschis doar aiieților, care fo
losesc pista marginală și sec
toarele de sărituri de la eeîe 
două capete ale terenului cen
trai.

Așadar,
se pune acut ta discuție șl se 
caută, firesc, soluții pentru va
lorificarea amenajărilor spor
tive existente, la „Tineretului" 
un teren rămîne in afara cir
cuitului competițional O si
tuație care continuă, pentru că 
nimeni nu știe exact de ce, un 
răspuns clar tatlrzle. Instltu- 
ția-custode a moștenit această 
stare de fapt, proprietarul ini
țial (C.M.E.F.S.) se consi
deră ieșit din discuție.

S-ar impune, de aceea, o re
glementare a statutului acestui 
stadion, mai aproape de ne
voile tineretului studios din 
Capitală și mai ales de „va
dul" pe care această construc
ție sportivă și l-a creat — una 
din primele de acest fel, tocă 
de la Începutul veacului — alt
fel spus, porți deschise și pe 
„centralul" stadionului de la 
Șosea, ceea ce ar Însemna 
mult pentru sănătatea șl vi
goarea generațiilor to plină 
formare 1

Prezența a două jucătoare 
românce (Virginia Ruzici și 
Lucia Romanov) printre pri
mele 30 din lume dă o nouă 
dimensiune valorii tenisului 
feminin din țara noastră. Nu
mai alte cinci țări (S.U.A., 
Australia, Cehoslovacia, Africa 
de Sud și Marea Britanle) se 
mai pot lăuda cu 
poziție în 
terizate și 
la lună la 
continuăm 
constatăm 
două românce ta primele 
șl 5 In total ta primele 200. 
Proporțiile amintite ne Indrep-

asemenea 
clasamentele compu- 
cu migală ținute, de 
lună. Dacă ar fi să 

jocul statisticilor, 
că mai sînt Încă 

100

ani, a tei 
nesc pe j 
veni acun 
mai puți 
tap In a 
— o mai 
tă promo 
organizări 
vieții ec 
minine.

După i 
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gen la

INTENSA ACTIVITATE

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 25 OCTOMBRIE, 

ora 13, ta cuprinsul emisiunii 
„Mozaic". Fotbal : Bayern
Miinchen — Ajax Amsterdam 
in „Cupa Campoinilor Euro
peni" — selecțiuni înregistrate 
și „Careul magic" — din me
ciurile celebre de box ale se
colului.

DUMINICA 26 OCTOMBRIE, 
ara 12 : Fotbal : F.C. Con
stanța — C.S.M. Suceava, re
priza a Il-a (transmisiune di
rectă de la Constanța ; co
mentator Cornel Pumnea) ; 
ora 15,30, handbal masculin, 
Steaua — Dlnamo (repriza a 
n-a ; înregistrare de la Bucu
rești, comentator Cristian To-

pescu) ; era 16 : re. Argeș 
— Dinamo (repriza * n-a ; 
transmisiune directă de la Pl- 

Dumltrutești, comentator
Graur) ; ora 16,45 : Daciada 
— reportaje din marea com
petiție națională ; ora 19,15 
(programul II) ; Telerama 
sport, emisiune de Dumitru 
Tănăsescu.

MIERCURI 29 OCTOMBRIE, 
ora 15 : Fotbal : Steaua — 
F. C. Argeș (comentator Cris
tian Țopescu) șl Universitatea 
Craiova — Politehnica Iași 
(comentator Radu Urzlceanu), 
transmisiuni directe alterna
tive de la București șl Cra
iova.

Popicarii fruntași au un bo
gat program competițional la 
sflrșitul acestei săptămîni. Ast
fel, reprezentativele de ju
niori, care se pregătesc pentru 
viitoarele campionate europene 
(ta luna mai, la Viena), vor 
susține, sîmbătă și duminică, 
la Timișoara, pe arena Voința, 
o dublă întîlnire cu puterni
cele selecționate similare ale 
UngarieL Cele două loturi, care 
au evoluat in urmă cu trei 
săptămîni în partidele cu echi
pele Poloniei, au fost comple
tate cu cîțiva noi jucători, ca 
de pildă Aurora Pană (Pe
trolul Băicoi), Rodica Pădu- 
rețu (Laromet București), AL 
Szekely (Progresul Oradea) și 
M. Tomescu (Chimpex Con
stanța.)

La tradiționalul turneu inter
național anual dotat cu „Cupa 
Werner Seelenbinder", care se 
organizează în R. D. Germană 
de aproape trei decenii, 
participa, sîmbătă și 
nlcă, ia Sangerhausen, și 
sportivi români : Elena 
dreescu (Voința București) 
Gheorghe Silvestru 
Constanța).
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I LOC ȘASE! OARE?

m (2)

ce-1 privește pe elevul său 
Zamfirache. Rezultatul de 
64,04 m n-a fost ultimul său 
rezultat de acasă, ci... primul 
din acest an, în cursul căruia 
el a înregistrat următoarea 
suită de cifre : 64,02 m (1) 
Constanța 20 aprilie ; 57,58
__ București 5 mai ; 60,42 

m (2) București 18 
mai ; 51,56 m (10) 
Sofia 24 mai ; 62,10 
m (4) București 1 
iunie ; 60,48 m (5)
Ostrava 3 iunie; 60,30 

(10; Bratislava 6 iunie; 59,26 
(3) Sofia 15 iunie ; 56,88 m 
Pitești 29 iunie. Aceste re

zultate, mai ales ultimele, în 
curbă descendentă îl recoman
dau oare pe Ion Zamfirache 
pentru lotul nostru olimpic, 
așa cum pretinde antrenorul 
său șl—1 îndreptățeau să ocupe 
locul 6 la J.O. T !...

R. V1LARA

Ja ClujNapoca,

ONAR DE BASCHET

SPORTUL STUDENȚESC A ÎNVINS

I
I
I
I
I
I
I

acest 0-4 cu West Ham

Dr. BONICCI: (observator U.E.F.A.): „SCORUL E EXAGERAT
FAJĂ DE RAPORTUL DE FORȚE DIN TEREN
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• După L. Martin aș și Gh. Radu 
(care nu au îndeplinit probele și 
normele de control !), • altă ,Jn- 
dlsponibilltate** la Farul : V. 
Pașca, suspendat pe două etape 
pentru 
după
LC.E.D. Ce se petrece la Farul T

că a lovit un adversar 
încheierea meciului cu

CSI

lasa-

323 
-329 
-337 
-332 
-350 
-316 
-332 
-328

TRAKIA PLOVDIV CU 3-2 (1-1)

I
I
I

Pe Stadionul Republicii, 15 000 
de spectatori au savurat ieri ® 
„nocturnă44 pe deplin reușită, o- 
ferită de Sportul studențesc șl 
Trakia Plovdiv, în prima manșă 
a întîlnirii lor din cadrul „Cu
pei Balcanice" intercluburi. Am
bele echipe au jucat cartea ata
cului. Nu putea să reiasă, în a- 
ceste condiții, decît un meci cu 
tentă ofensivă, cu faze cursive, 
spectaculoase la cele două porți. 
Trakia Plovdiv (echipă aflată pe 
locul 2 în campionatul bulgar) 
a deschis rapid scorul, în min. 
3, prin MANOLOV, care a șutat 
din apropiere, recomandîndu-se 
din start ca o formație îndrăz
neață în deplasare, cu mare poftă 
de finalizare. Studenții bucu- 
reșteni, surprinși de replică, răs
pund cu acțiuni închegate, dar 
irosite de M. Marian șl Bozeșan 
care au șutat, de la distanță, 
imprecis. Abia în min. 25, O. 
IONESCU va egala, „liftînd*, cu 
capul, Ia o centrare oportună a 
lui Chihaia. Pînă la pauză, jo
cul se menține egal în cîmp, dar 
spectatorilor nu le scapă plusul 
de tehnicitate șl orientare tacti
că a unor individualități din e- 
chipa oaspete, cum sînt dispece
rul Zehlinskl, atacanțil Kostadi
nov șl Manolov, mijlocașul Slav
kov. Aceste atuuri au adus, de-

altfel, de cîteva ori echipa bul
gară lîngă gol, cel mai aproape, 
în min. 28, cînd portarul Mora
ru a blocat excepțional un șut 
puternic expediat de Manolov.

După pauză, bucureștenil par 
mal deciși, avantajați și de o- 
mogenitatea superioară a compar
timentelor, în tabăra cealaltă 
vădindu-se un decalaj pronun
țat între atac și apărare, în fa
voarea atacului. în min. 57, de
altfel, M. SANDU va „rupe" e- 
galitatea de pe tabela de mar
caj, după o acțiune personală 
în care a driblat șl pe porta
rul Peicev. Oaspeții răspund 1- 

(min. 60) printr-un atac 
pe aripa stingă, 
un șut al lui 
de Moraru, dar 
SLAVKOV, în 

căruia 
nouă

INFUZIE DE TINERET IN LOTUL

REPREZENTATIV DE PATINAJ VITEZA
După o scurtă vacanță, patina

torii de viteză și-au reluat acti
vitatea, pregătindu-se in toi 
cursul verii pe uscat. Alergătorii 
remarcați in întrecerile sezonu
lui trecut au fost selecționați In 
lotul republican ; Andrei Erdelyl 
(Tractorul Brașov), Dezideriu Je
nei (I.E.F.S.), care au participat 
la J.O. de la Lake Placid, șl ti
nerii Ion Oplncariu (Tractorul 
Brașov), Tibor Kopacz (S. C. 
Miercurea Cluc), Arpăd Sz.ăkely 
(Mureșul Tg. Mureș) șl Agneș 
Rusz (I.E.F.SJ. Aceștia au lucrat 
după un program indicat de teh
nicianul Dan Lăzărescu.

Recent, am asistat la • testare 
a selecțlonabililor, a 4-a după 
cum ne-a explicat antrenorul

elor noastre de tenis
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„CUPA DAVIS1'
lină. în aceste întreceri, tenis- 
manele noastre s-au eviden
țiat, ajungînd o dată chiar ți 
in semifinale, de mai multe 
ori In sferturile de finală, fără 
a proba întreaga lor capaci
tate, reală. Chiar atunci dnd 
ta partidele de simplu succe
sul a putut fi asigurat, la ni
velul valorii autentice, șansele 
echipei au fost irosite în par
tida de dublu, pentru care nu 
s-a reușit formarea unui cu
plu omogen, bine pregătit. Ia
tă, ca exemplu, ultima ediție, 
din 1980, cînd Ruzici o învinge 
pe Hana Mandlikova (azi, nr. 6 
în lume), dînd echipei un a- 
vans Important, iar după In- 
frîngerea Luciei Romanov de 
către Renata Tomanova, par
tida de dublu rămîne echili
brată pînă la setul 
dar coordonarea jocului în pe
rechea Virginia Ruzici — Flo
rența Mihai (de multă vreme 
neantrenate împreună) e prea 
precară pentru a putea cîștiga. 
O primă concluzie arată deci 
necesitatea de a programa an
trenamente, dar și meciuri 
prealabile pentru componen
tele unui dublu care 
dește, important în 
țiiie pe echipe, Un 
plan de pregătiri nu 
eficace — credem — 
participarea căpitanului-antre
nor (Aurel Segărceanu) cu cî- 
tăva vreme înainte de compe
tiție și nu doar In timpul ei, 
cind valoarea Intervențiilor sale 
se diminuează.

După cite se pare, „Cupa 
Federației" în 1981 va avea 
loc în Japonia, spre sfîrșitul 
anului. Ceea ce nu înseamnă 
că trebuie să amînăm prepa
rativele. Dimpotrivă, un plan 
strategic poate fi întocmit de 
pe acum, in acord cu progra
mele participantelor virtuale 
(Ruzici, L. Romanov, Mihai, M. 
Romanov), tn 
biectivul de a 
competiției să 
nerealist.

Victor

Lăzărescu : • „Toate verificările 
au indicat că actualii seiecțlona- 
bili au rezultate mal bune decii 
componenții lotului aliniat la 
startul ciclului olimpic trecut. 
Dacă pină acum am lucrat cu un 
număr restrlns de patinatori, a- 
cum am făcut o infuzie de tine
ret lotului reprezentativ, al cărui 
membri sint de forțe sensibil 
egale. Avlnd calitățile necesare, 
le-am mărit intensitatea șl volu
mul de muncă cu 4—5 ore pe 
săptămină in perioada pregătirii 
fizice specifice (august-septem- 
brie). De asemenea, am schimbat, 
pe baza unor experimente, meto
dica de instruire, in sensul că 
acum punem accent pe exercițiile 
pollatlonului, specializarea pe 
probe urmind să se facă în par
tea a doua a programului" a Ce 
au arătat actualele teste ? ® „In 
general, ele reflectă îndeplinirea 
parametrilor din graficele stabi
lite pentru flecare sportiv. Dacă 
ar fi să evidențiez pe cineva, a- 
tuncl Erdelyl și Kopacz s-au im
pus la probele de rezistență, 
Oplncariu șl Szăkely Ia cele de 
forță șl detentă, Jenei Ia viteză 
șl detentă, acesta din urmă sltu- 
tndu-se pe primul loc din punctul 
de vedere al calităților globale"
• Nu credeți că mal sint ele
mente valoroase in afara lotului?
• „Forul de resort a mal alcă
tuit un lot de perspectivă com
pus din 10 fete șl băieți aflați Ia 
▼trsta Junioratului, de care se 
•cupă antrenorul MIhai Timiș.
Dintre aceștia, Simona 
Mlhacla Timiș (C.S.S.
Cluj-Napoca), Ibolya
(Mureșul Tg. Mureș) șl Zsolt Za- 
karlas (C.S. Miercurea Cluc) Îmi 
inspiră de pe acum multă Încre
dere" • Care va fl criteriul de 
selecție pentru apropiatele repre
zentări internaționale T a „Trei 
concursuri, principala verificare 
constituind-» campionatele de po
llution. Munca depusă in timpul 
verii, precum șl condițiile asigu
rate tn continuare mă 
țese să cred că vor fl 
obiectivele de timp 
pentru selecțlonablll ta 
zon competițlonal".

Troian IOANIȚESCU

mediat 
viguros 
lat cu 
respins 
ficat de 
le 
Peste ____
Ișl readuce 
finaUzînd e 
ripa stingă. _______
de mare dezlănțuire 
Traklel, cu faze 
mal spectaculoasă ____
din min. 75, etnd au rute 
Interval de cîteva secunde, 
rind, Bucurescu, M. Marian 
Chihaia. Neimpăcați cu 
fotbaliștii bulgari revin 
in final, dar Moraru s; 
cu plonjoane temerare, în nun. 
81 șl 90, la șuturile Iul Manolov.

Arbitrul grec Constantin De
dea, ajutat la linie de Carol 
Jurja și Augustin Deleanu, a 
condus foarte bine formațiile : 
SPORTUL STUDENȚESC : Mo
rarii — Tănăsescu, Cazan, Cons- 
tantinescu, Munteanu n — Șer- 
bănlcă (min. 73 Bucurescu), Bo- 
zeșan, o. Ionescu — M. Marian, 
M. Sandu, Chihaia. TRAKIA : 
Peicev — Jurukov, Marinov, Ta- 
nev, Blanghev — Horosov, Zeh- 
linskl, Slavkov — Kostadinov 
(min. 63 Pacev), Manolov, Ar- 
ghlrov.

lnche- 
Manolov 

fructi- 
picioare- 
mingea. 
SANDU 
avantaj, 

a-

ajunsese 
minute, M. 
echipa în 

centrare de pe 
Urmează o perioadă 

’ * în terenul 
încinse, cea 
fiind aceea 

ratat, la 
pe 
81 

scorul, 
viguros 

salvează, 
* i min.

Ion CUPEN

Cîteva declarații după me
ciul West Ham — Politehnica 
Timișoara comunicate telefonic 
de prof. Francisc Covaci, con
ducătorul delegației, și antre
norul Ion Ionescu :

ION IONESCU, antrenorul 
lui „Poli" : „Echipa noastră a 
fost supusă unei presiuni ex
traordinare, ea trebuind să 
facă 
mai 
cînd 
iute 
tic la Glasgow, 
șit să echilibrăm 
sură jocul după 
am avut cîteva 
West Ham a obținut o victorie 
incontestabilă, dar proporțiile 
scorului sînt exagerate. Mă 
gindesc la faptul că Nadu a 
marcat un gol perfect valabil, 
care pare greu de invocat 
scorul general e 0—4, dar 
ar fi condus meciul spre 
3—1 cu unele contrașanse 
tru noi, față de felul In 
începuse să se desfășoare jo
cul. Să mai punem la soco
teală două ocazii imense ale 
lui Cotec. Prima, cel puțin, tot 
la situația de 3—0, a fost chiar 
mai clară decît cea de la 
Glasgow, din finalul meciului. 
El s-a aflat singur cu portarul 
și în loc să pună „latul", pen
tru îndeplinirea unei 
formalități, a preferat 
care a purtat mingea la cîțiva 
centimetri de bară. Repet, in
să, victoria englezilor nu poate 
fi pusă la îndoială I Noi am 
pierdut „bătălia" la mijlocul
terenului, unde linia noastră,
care a acuzat din plin absența 
harnicului Manea, s-a lăsat 
prea ușor depășită, 
rezista " ' ' '
noastră 
Moise, 
bănoiu 
lalți au pierdut 
duelurilor directe. Să mai fac

trebuind
față unui ritm debordant, 
ales în prima 
West Ham a jucat 

chiar decît a făcut-o
Noi am 
în bună 
pauză, 
atacuri bune.

repriză, 
mai 
Cel- 
reu- 
mă- 
cînd

cînd 
care 

un 
pen- 
care

simple 
ristul,

s-a 
neputînd 

ritmului. Din echipa 
au jucat mai bine

Nadu, Păltinișan, Șer- 
și Titi Nicolae. Cei-

majoritatea

decisiv,

se dove- 
competi- 

asemenea 
poate fi 
decît cu

așa fel Incit o- 
ajunge în finala 
nu pară deloc

BANCIULESCU

Todoruț, 
Viitorul 

Szatmari

tndreptâ- 
reallzate 
stabilite 

noul sc

antrenului iui 
i-a prezentat 

un raport de 
ce ne privește, 

deci. de...

observata că 
Celtic, McNeil, 
lui John Lyall 
opt pagini, in 
N-am beneficiat, 
anonimatul de la Glasgow. Si
gur că meciul retui e foarte 
greu, dar vrem să jucăm ast
fel incit eliminarea lui Celtic 
să nu rămînă in amintirea nu
meroșilor noștri suporteri ca 
un accident... Nu ne sperie 
tentația imposibilului, deși sîn- 
tem foarte lucizi în acest ceas 
al unei înfrîngeri încheiate 
un scor, totuși, dublu față 
desfășurarea jocului".

JOHN LYALL, antrenorul
West Ham : „Sînt foarte 
ricit că echipa mea a reușit 
să revanșeze recentele insucce
se suferite de Celtic și de e- 
chipa națională a Angliei în 
fața fotbaliștilor români. As
tăzi am învins o echipă bună, 
la capătul unui joc în care e- 
chipa mea a depus eforturi cu 
totul deosebite. Această victo
rie, care ne asigură mari șanse 
de calificare, relansează echi
pa noastră după dificultățile 
cunoscute, pe care le-am avut 
după meciul tur cu Castillia. 
De la români mi-au plăcut în 
mod deosebit portarul Moise și 
linia de fund".

DR. BONICCI (observator 
U.E.F.A.), profesor Ia Faculta
tea de Drept de la La Va let la 
(Malta) : „în calitatea mea de 
observator neutru, subliniez în 
mod special sportivitatea echi
pei române, în condițiile evo
luției scorului. Golul pe care 
l-a marcat fundașul dreapta ro
mân a fost valabil! De aseme
nea, arbitrul a greșit acordînd 
al doilea penalty în urma unei 
poziții de ofsaid. în ceea ce pri
vește primul penalty, cred că 
a fost o decizie discutabilă. 
Scorul mi se pare exagerat 
față de raportul de forțe din 
teren", (

cu 
de

Iui 
fe-

„OPERAȚIUNEA - AUSTRALIA"SE DECLANȘEAZĂ
• PRIMA ACȚIUNE PENTRU C.M. DE JUNIORI 1981 ® 31 DE JUCĂTORI IN 
DOUĂ ECHIPE CU NUME ..........SIMBOLIC „CANGURUL l“, „CANGURUL 11“
Exact peste un an de zile, fot

balul nostru își are trecut pe a- 
genda sa un obiectiv important : 
participarea la a 3-a ediție a 
CJ¥L al juniorilor (născuți după 
1 august 1961), programat să se 
desfășoare in îndepărtata Austra
lie. După cum se știe, această 
certă perspectivă a venit odată 
cu consumarea Turneului • - ’ 
U.E.F.A. al juniorilor, cu 
dștigată acolo de tînăra 
zentativă a României.

In competiția de mare 
gură s-au mai calificat

final 
poziția 
repre-

anver- 
____ ____ ___ Încă 
cinci selecționate europene — An
glia, Polonia, Italia, Olanda și 
Spania, precum șl Mexic, S.U.A. 
și Australia (ca țară organiza
toare). Mal urmează să se decidă 
calificarea a incă șapte repre
zentative — cite două din zona 
Africii și Asiei șl trei din Ame
rica de Sud — după care se va 
proceda la fixarea (prin tragere 
la sorți) a seriilor respective. 
Cum Be vede, tinerilor fotbaliști 
români 11 se oferă un excelent 
prilej de a juca șl de a se afirma 
in „Clubul mondial" al juniori
lor.

în vederea unei participări o- 
norante, forul de specialitate din 
țara noastră, consecvent princi
piilor sale de ptnă acum de a 
pregăti din timp și cu atenție 
marile campanii ale fotbalului 
românesc, declanșează, de săptă
mâna viitoare, „OPERAȚIUNEA— 
AUSTRALIA". Nici nu se putea 
un start mai nimerit ca acum, 
după frumoasele succese cu re
prezentativele Angliei din preli
minariile campionatului mondial 
șl C.E. rezervat echipelor de ti
neret. Este vorba ca in perioada

27—30 octombrie (la București) 
să se organizeze un trial cu 31 
de jucători care evoluează in 

echipele divizionare „A", „B“
șl „C“. La acțiune va apărea în 
prim-plan „producția Luceafăru

lui", toți aceia care au contribuit 
la calificarea în faza finală a 
Turneului U.E.F.A. disputat in 
R. D. Germană, dar șl alți tineri 
jucători urmăriți și recomandați 
fie de antrenorii federali, fie de 
cel regionali.

Iată lista lotului lărgit din 
care „sita" trebuie să cearnă 
pină se va ajunge la nucleul de 
bază, căruia 1 se va întocmi un 
calendar special de pregătire și 
jocuri amicale interne șl interna
ționale : Alexa (Corvlnul), Stei
ner (Minerul Anlr.a), Jager (C.I.L. 
Slghet) — portari ; Vlscreanu 
(S. C. Bacău), Farkaș (Autobu
zul), Mânu (Dinamo), Tulba (Mi
nerul Cavnic), Matei (U. Cra
iova), Chlvescu (Poiana Cîmpi
na) — fundași laterali ; Marinescu 
(F.C. Constanța), Pîrvu (Progre-

sul-Vulcan), Cabal (F. C. Bihor), 
Tătăran (F. C. Baia Mare), Co- 
lesniuc (Corvinul) «— fundași 
centrali ; Niță (Metalul Buc.), 
Szabo (Oltul Sf. Gheorghe), Ilie 
Costcl (A.S.A. Tg. Mureș), Efiti- 
mie (ROVA Roșiori), Iliescu (Au
tobuzul), Tăbăcaru (Olimpia S. 
Mare), lagăru (Rulmentul Ale
xandria), Balaur (Dinamo) — 
mijlocași ; Boeru (Nitramonia 
Făgăraș), Păuna (U. Craiova), 
Csordaș (U.T.A.), Fîșic (S.C. Ba- 

- cău), Ormenișan (Corvinul), Mi- 
nea (Steaua), Elisei (Unirea Foc
șani), A. Marin (Progresul Bră
ila) și Preda (Metalul Plopeni)
— atacanțl.

Toți aceștia urmează să apară 
în două formații simbolic denu
mite „Cangurul I" și „Cangurul 
II*. Prima va juca, marți 28 oc
tombrie, cu divizionara ,,B“ Si
rena, iar a doua, miercuri 29 oc
tombrie, tot cu o divizionară „B“
— Mecanică fină.

Stelian TRANDAFIRESCU

ETAPA INTERMEDIARA 
DIN SERIA A II a A DIVIZIEI B"

LOTO-PRONOSPORT
AP ALES PRONOSTICURILE î

Apreciatul compozitor Temls- 
tocle Popa este, totodată, un iu
bitor al fotbalului. Iată pronos
ticurile pe care le-a sugerat pen
tru concursul Pronosport de du
minică 26 octombrie 1980 :

L AveUino — Como 
H. Brescia — Fiorentina 

HL Cagliari — Napoli 
IV. Catanzaro — Perugia 
V. Internazionale — Roma 

VL Juventus — Torino 
VH. Pistoiese — Ascoli 
VIH. Udinese — Bologna 

IX. Cimentul

1
1

X
2

a
1
1
1,X,3

2
Gloria B-ța 2

X. Gaz metan — C.S. Tgv. X,2 
XL Rapid Arad — F.C. Bihor X,2

XH. Dacia Orăștie — U.T.A. X,2 
XHI. Met. Al ud — Olimpia X,2 

ASTAZI și MÎINE sînt ULTI
MELE ZILE de participare la 
tragerea excepțională Loto de du
minică, 26 octombrie 1980, la care 
se pot obține AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“,
CÎȘTIGURI ÎN BANI de 50.000, 
15.000 lei etc., precum șl EX-

INFORMEAZĂ
CURS II PESTE HOTARE. Con
sultați prospectul tragerii și pro
curați bilete cu numerele prefe
rate !

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 24 octombrie 1980, se des
fășoară la orele 16,30 în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. Dr. Staicovici nr. 
42 ; numerele 
televizate șl 
cursul serii.

cîștigătoare vor fi 
radiodifuzate In

TRAGERII LOTOCIȘTIGUR1LE
DIN 17 OCTOMBRIE 1980

Categoria 1 : 2 variante 25% 
(autoturisme Dada 1300); cat. ' 
1 variantă 100% a 20.288 Iei și 9 
variante 25% a 7.322 lei ; cat. 3 : 
18 a 5.288 lei ; cat. 4 : 31,50 a 
3.022 lei ; cat. 5 : 127 a 749 lei ; 
cat. 6 : 258,50 a 368 Id ; cat. X : 
1.414,25 a 100 ld.

Report la categoria 1 : 225.283 
ld.

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, realizate pe bilete 
jucate 25%. au revenit participan
telor ALEXANDRINA BUTALIU 
șl ILDIKO BARICZ din București.

2 :

Iată scurte relatări de la par
tidele din etapa intermediară a 
seriei a n-a a Diviziei „B“ :

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— GAZ METAN MEDIAȘ 2—2 
(1—1). Au marcat : I. Marin (min. 
33), Marcu (min. 54) pentru Me
canică fină, Vochln (min. 12, au
togol), loniță (min. 65) pentru 
Gaz metan.

ROVA ROȘIORI — PIOANA 
CÎMPINA 3—1 (2—0). Au înscris : 
L Șerban (min. 39, autogol), C. 
Șerban (min. 44), Buracu (min. 
47), respectiv Albea (min. 84).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
PANDURD TG. JIU 2—0 (1—0).
Autorii golurilor : ștefan (min. 
35) și Pleșotanu (min. 84).

FLACĂRA MORENI — META
LUL BUCUREȘTI 2—1 (0—1). Au 
Înscris : Ștefănescu (min. 83), 
Miu (min. 89), respectiv Cămul 
(min. 19).

PETROLUL PLOIEȘTI — NI
TRAMONIA FĂGĂRAȘ 4—1 (2—0). 
Au marcat : Gălățeanu (min. 26 
șl 49), Toporan (min. 38), Călin 
(min. 65), respectiv Clceu (min. 
59).

RAPID BUCUREȘTI — ȘOIMII 
SIBIU 2—1 (1—0). Autorii goluri
lor : Grosu (min. 44), Paraschlv 
(min. 78), respectiv Rusu (min. 
85).

METALUL PLOPENI — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 2—0 (2—0).
A marcat : Ștefănescu (min. 13 
șl 20).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
CHIMICA TERNĂ VENI 2—2 (2—1). 
Meciul s-a disputat miercuri. Au 
înscris : Udrică (min. 30 din 
11 m și min. 32) pentru Lucea
fărul, Sipos (mln. I și 33) pen
tru Chimica.

z/
TRACTORUL BRAȘOV — SI

RENA BUCUREȘTI 2—1 (1—0).
Autorii golurilor : Matefi (min. 
11), Marcăș (min. 89), respectiv 
Dragne (min. 85).

Relatări de la N. Ștefan, T. Ne- 
gulescu, M. Bizon, Gb. Ilinca, 
L Tănăsescu, M. Ciucă, M. Bo- 
ghici, P. Ion și C. Gruia.
1. C.S. TÎRGOVIȘTE 10 6 4 0 17- 4 16
2. Petrolul Ploiești 12 5 5 2 17-10 15
3. Metalul Plopeni 11 6 2 3 11- 9 14
4. Rapid Buc. 10 5 3 2 17-10 13
5. Flacăra Moreni 10 6 1 3 17-12 13
6. Tractorul Bv. 12 6 1 5 18-15 13
7. Mecanica fina 11 5 2 4 16-11 13
8. ROVA Roșiori 11 5 2 4 14-12 12
9. Rulmentul Alex. 10 5 1 4 13-11 11

10. Gaz metan 11 3 5 3 15-13 11
11. Autobuzul Buc. 11 4 3 4 14-13 11
12. Pandurii Tg. Jiu 11 3 3 5 12-14 9
13. Poiana Cîmpina 11 4 1 6 13-18 9
14. Nitramonia Fâg. 12 4 1 7 8-19 9
15. Metalul Buc. 10 2 4 4 14-14 8
16. Chimica Tîrnâveni 11 2 4 5 13-26 a
17. Sirena Buc. 10 1 3 6 14-22 3
18. Șoimii Sibiu 10 1 3 6 8-18 5

ETAPA VIITOARE (duminică
26 octombrie) : Autobuzul Bucu
rești — Mecanică fină București, 
Șoimii Sibiu — Rulmentul Ale
xandria, Pandurii Tg. Jiu — Fla
căra Moreni, Rapid București — 
Rova Roșiori, Gaz metan Me
diaș — C.S. Tîrgoviște, Nitramo- 
nia Făgăraș — Metalul Plopeni, 
Sirena București — Metalul Bucu
rești, Chimica Tlrnăveni — Trac
torul Brașov, Poiana Cîmpina — 
Luceafărul București, Petrolul 
Ploiești — stă.

• PENTRU MECIUL Steaua — 
F.C.M. Brașov care se dispută 
duminică pe stadionul din bd. 
Ghencea, biletele de Intrare s-au 
pus în vînzare la casele obișnuite.



-în prima zi a C. N. de baschet (f),

MECIURI ATRACTIVE SI ECHILIBRATE
ORADEA, 23 (prin telefon). 

Primul turneu al ediției 1980— 
1931 a campionatului național 
de baschet feminin a început 
joi, in Sala sporturilor, prin- 
tr-o etapă care a programat 
citeva meciuri de real interes. 
Rezultate :

Olimpia București — Comer
țul lie. ..Bolyai" 1'g. Mureș 65— 
59 (34—41). Tinerele mureșence, 
promovate anul acesta în Divi
zia ..A", au avut un început fa
vorabil (8—0 în primele minu
te) și pînă în min. 17 au izbu
tit să majoreze diferența pînă 
la 17 puncte : 34—17. Apoi, 
bucureștencele și-au organizat 
acțiunile din ce în ce mai bine, 
în special în atac, reușind ca în 
min. 26 să ia conducerea (46— 
45) și să cîștige, pînă la urmă, 
un joc atractiv. Au înscris : 
Bîră 22, V. Ion 13, Tănăsescu 
12. Iatan 10, V. Mihai 4, Trică
4. respectiv Opriciu 23, Borbely 
18, Csenderi 8, Kios 6, Lorincz 
4. Au arbitrat G. Chiraieu 
(București) și M. Lazarov (Ti
mișoara).

Rapid București — Mobila 
Satu Mare 79—71 (40—26). Fe
roviarele au dominat, din pri
mele minute, datorită în special 
bunei coordonări a jocului asi
gurată de Angela lordache și 
Rodica Bartha. Sătmărencele au 
avut capacitatea să revină și au

RULMENTUL BRAȘOV - CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ 
ÎN DIVIZIA „A“ IA HANDBAL FEMININ

Ieri după-amiază s-a desfă
șurat cea de a IX-a etapă, ul
tima a turului campionatului 
feminin de handbal, Divizia 
„A“. Campioana tării a reușit 
o prețioasă victorie la Tg. Mu
reș, dar lidera clasamentului 
Rulmentul Brașov — jucînd a- 
casă — și-a consolidat șefia, 
augmentîndu-și diferența de 
golaveraj. Remarcabilă victo
ria pe teren propriu obținută 
de Constructorul Baia Mare.

RULMENTUL BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA 26—16 (9—7). Peste 2 500 
de spectatori au asistat la o în
tâlnire spectaculoasă, uneori 
palpitantă. După o repriză e- 
chilibrată, liderele clasamen
tului s-au detașat net. Au în
scris : Pătrat 5, Marian 5. Dră- 
gușel 4. Furtună 4. Andrei 3. 
Constantin 3. Oancea 2 — pen- 
Rulmentul, Morarîu 4. Damian
3. Perșa 3. Pasc 2. Maconie 2, 
Sântejudean 2 — pentru Uni
versitatea. Au arbitrat N. Danie- 
leanu și I. Nicolae (Ploiești). 
(Carol GRUIA — eoresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
ȘTIINȚA BACAU 12—17 (4—6). 
După 6 victorii consecutive, 
mureșencele au fost nevoite să 
se recunoască învinse de cam
pioane. Gazdele au greșit în 
toate compartimentele, în timp 
ce oaspetele au evoluat sigur, 
lucid și eficient. Au marcat: 
Dorgo 4. Kiss 3, Dudaș 1, Băr
bat 1, Jucan 1, Biro 1, Sărac 
1 — pentru Mureșul, Gali 5, 
Rița Florea 3, Torok 3, Lupșor 
3, Răducu 1, Marian 1, Hrițcu 
1 — pentru Știința. Au arbi
trat : C. Căpățînă și Tr. Ene 
(Buzău). (Andrei SZABO — 
eoresp.).

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — TEROM IAȘI 16—15 
(11—6). După o repriză exce
lentă, în care băimărencele ah 
condus cu 4—0 (min. 10), 7—1 
(min. 12) și 8—2 (min. 17), me
ciul se echilibrează și gazdele 
reușesc, totuși să obțină în ex
tremis o prețioasă victorie. Au 
înscris : Igorov 7, Cazacu 6, 
Iacob 2, Fcher 1 — pentru 
Constructorul. Corban 4, Hu- 
mclnicu 3, Avădanei 2, Dîscă 1, 
Vișan 1, Savin 1, Răducu 1, 
Ionașcu 1, Sumănaru 1 — pen
tru TEROM. Au condus : VI. 
Cojocaru și C. Ștefănescu (Cra
iova), (Vasile SĂSĂRANU — 
eoresp.).

TEXTILA BUHUȘI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 
17—15 (11—7). Disputat în Sala 
sporturilor din Bacău, meciul a 
prilejuit mari emoții textiliste- 

fost chiar la un pas de egala- 
re (în min. 31), dar Viorica Cio
can și Suzana Toth au ratat din 
situații clare. Au înscris : Bar
tha 26, Tatu 16, Vintilă 10, Csi- 
kos 10, Iordache 9, Gherghișan 
6, Gruie 2, respectiv Balaș 29, 
Mihalka 12, Groza 7, Ciocan 7, 
Toth 6, Cristea 2, Capra 2, 
Bărluțiu 6. Au arbitrat : N. 
Constantinescu (București) și 
Gh. Radu (Constanța).

Universitatea Timișoara — 
Voința Brașov 65—53 (35—25). 
Cu ludith Cross și Monica 
Așteleanu excelente iniția
toare și realizatoare ale con
traatacurilor, timlșorencele au 
obținut o frumoasă victorie, la 
care a contribuit și... evoluția 
mai slabă (decît era de aștep
tat) a brașovencelor. Au înscris: 
Gross 20, Așteleanu 20, Armion 
18, Bodea 4, Chepețan 3, res
pectiv Pali 20, Petric 11, Lam- 
brino 9, Solovăstru 8, Iftimie
5. Au arbitrat G. Chiraieu și 
G. Dutka (Oradea).

Voința București — Progresul 
București 65—59 (36—34).

Politehnica C. S. Ș. 2 Bucu
rești — C. Ș. B. ICEMENERG 
București 111—72 (60—39).

Crișul Oradea — Universita
tea Cluj-Napoca 61—62 (30—28).

Iile GHIȘA — eoresp.

lor, deoarece de la 14—8 (mim 
40) oaspetele — la capătul unul 
remarcabil tur de forță — s-au 
apropiat la un singur gol : 
16—15 în min. 55. Finalul con
semnează însă o meritată vic
torie a Textilei Buhuși, care 
astfel Iși relansează șansele de 
supraviețuire în prima divizie. 
Au marcat: Ciubotaru 7, A- 
marandei 3, Fodor 2, Vieru 2, 
Scînteie 1, Mihăilă 1, Smerea 
1 — pentru Textila, Cojocărița 
6, Plavosin 3, Torjoc 3, Pălici 
2, Mezei 1 — pentru Construc
torul Au arbitrat D. Gherghi
șan și C. Drăgan (Iași). (Iile 
IANCU — eoresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 16—12 (12-9). Benefici
ind de o „zi bună" — cum, din 
păcate, ne oferă rar în ultima 
vreme studentele — gazdele au 
ciștigat la capătul unul meci 
spectaculos. Universitatea și-a 
dominat partenerul prin jocul 
eficient pe semicerc. Au înscris: 
Luțaș 8, Ștefanovici 4, Popăilă 
2, Cotârlă 1 șl Gebauer 1 —
pentru Universitatea. Popa 8, 
Sasu 5 și Caramalău 1 — pen
tru Progresul. Au condus : D. 
Purică și V. Erhan (Ploiești). 
(C. CREȚII — eoresp.).

CLASAMENT

1. RULMENTUL BV. 9 8 0 1 160-115 18
2. Știința Bc. 9 8 0 1 180-141 18
3. TEROM lași 9 6 1 2 159-131 13
4. Mureșul Tg. M. 9 4 8 3 128-140 12
S. Progresul 9 4 1 4 136-124 9
6. U. Cluj-Nap. 9 3 1 5 149-163 7
7. Constr. B. M. 9 3 0 8 144-164 8
8. Textila Buh. 9 3 0 8 140-161 6
9. U. Timișoara 9 2 1 8 137-149 5

10. Constr. Tim. 9 0 0 9 129-174 0

• RUGBYUL FRANCEZ a aliniat recent 
două echipe reprezentative, alcătuite din 
jucători de la 17 cluburi, întîlnind la 18 
octombrie la Angouleme, formația U.R.S.S. 
șl a doua zi, la Toulouse, pe cea a Japo
niei. Printre cel care au evoluat sub cu
lorile „cocoșului galic" s-au numărat re- 
putațl internaționali ca Paparenborde, Ri
ves, Gallion, Joinel, Dintrans, precum și 
tineri jucători ca Lorleux și Wolff (ambii 
din linia a n-a, ultimul fiind considerat 
„marea găselniță" a rugbyului francez, cum 
scrie „L’Equlpe", șl comparat cu celebrul 
Walter Spanghero, care a debutat ca inter
național tot la 20 de ani), dintre care unii 
vor evolua cu siguranță și împotriva echi
pei României, la 23 noiembrie. a FINALA 
CUPEI DAVIS, ediția 1980, care se va dis
puta între 5 șl 7 decembrie la Praga, de 
e parte și de alta a fileulul aflîndu-se 
echipele Cehoslovaciei și Italiei, va fi arbi
trată de englezul Derek Hardwick, fostul 
președinte al Federației Internaționale de 
tenis • LA ..MECIUL-FANTOMA" Weșt 
Ham — Castilia, din Cupa U.E.F.A., dispu
tat cu porțile închise, au asistat totuși 253 
persoane : ziariști, conducători băieți de 
mingi, polițiști. Nu s-a precizat, însă, care 
dintre aceștia au deținut majoritatea. .

CAMPIONUL OLIMPIC DE BOB, Melnhard 
Nehmer (R.D.G.), deținător a trei medalii 
de aur cu boburile de 2 șl 4 pe pistele 
olimpice, s-a retras din activitatea compe- 
tițlonală, lăsînd locul tineretului, dar con- 
tinuînd să le împărtășească din experiența 
sa de mare campion • BECKENBAUER,

ÎNAINTE DE REINTOARCEA ACASA, după 
3 ani șl jumătate petrecuțl la Cosmos New 
York, despre socceral american : „Dacă la 
venirea mea În S.U.A. mă puteam compara 
cu un pensionar sosit la o casă de odihnă, 
acum e cu totul altceva in socceral ame
rican. Vechii profesioniști englezi de liga 
a 3-a sau a 4-a, care mal dădeau tonul 
prin anii >77—’78, acum nu-și mai găsesc 
locul în echipe". Iar dacă la meciurile lui 
Cosmos, în 1977 au asistat în medie 12 008

spectatori, în acest an au fost 43 000 șl, 
după cum zice internaționalul american 
Angelo Di Bernardo, „se Joacă peste tot : 
In parcuri, pe străzi, ta școli șl universi
tăți" . MARATONUL DE LA NEW YORK, 
care se va desfășura duminică, se va bu
cura de participarea unor concurențl din 
43 de țări. Pentru prima dată se vor ali
nia la start — după cum anunță „L’Equlpe" 
— reprezentanți al R. P. Chineze, francezii 
vin fără vedete dar în schimb ta număr 
impresionant (500 — într-un charter „Alr 
France"), vor fi consemnate debutul pe a- 
ceastă distanță al fostului recordman mon
dial la 1 500 m, tanzanlanul Filbert Bayi șl, 
cum se crede, cursa de adio a multiplului 
campion olimpic, finlandezul Lasse Viren 
. UN ORGANISM DE STUDII SPE
CIALIZAT a stabilit că în Franța transmi
siunea TV a finalei „Internaționalelor" de 
tenis ale S.U.A., dintre McEnroe șl Borg, 
disputată ta nocturnă, a adus în fața mi
cilor ecrane la primele schimburi de mingi, 
la ora 23, circa 4 milioane telespectatori, 
pentru ca ta final să reziste, la ora 2, 
doar un milion și jumătate. Cam muîți au 
adormit 1

Paul SLĂVESCU

TINERI] SCRIMERI ROMÂNI
AU DOMINAT ÎNTRECERILE BALCANICE

Orașul Bursa — situat pe ma
lul mării Marmara — a găzduit 
cea de-a 3-a ediție a campiona
tului balcanic la scrimă, rezervat 
tinerilor pînă la 20 de ani. Con- 
firmînd așteptările, reprezentan
ții noștri au reușit să cîștige 7 
din cele 3 probe, prin Fernando 
Bucur (floretă masculin), Ale
xandru Chiculiță (sabie) șl Ni
colae Bodoczl (spadă) in probele 
individuale, șl echipele de floretă 
— masculin șl feminin, spadă și 
sabie.

Concursul a întrunit atribute 
superioare edițiilor trecute și a- 
ceasta nu numai pe plaaul dis
putelor avintate, cit mai ales pe 
cel al valorii și acuratețli execu
țiilor tehnice, element esențial 
pentru progresul în viitor al ce
lor care au concurat acum și 
care constituie in același timp 
„rezervorul" de miine al echipe
lor de seniori din țările care au 
participat.

O Impresie de excepție a lă
sat-o spadasinul Nicolae Bodoczl, 
care a concurat și la floretă 
unde s-a clasat pe locul secund, 
el făclnd nu numai un adevărat 
tur de forță (4 zile de concura 
pline, de circa 7—9 ore de între
ceri), dar șl a cunoașterii unei 
largi game de elemente tehnice. 
Dealtfel, arbitrul internațional 
Patrick Rousse (Franța) sublinia: 
„Tehnica, pe care o dețin N. Bo- 
doezi, Al. Chiculiță, Fi. Păunescu, 
F. Bucur, constituie un element 
esențial In scrimă pe plan inter
național. Claritatea cu care aceș
tia execută acțiunile nu pot fl 
interpretate greșit de nici un ar
bitru, ceea ce, trebuie să recu
noaștem, înseamnă foarte mult, 
Cred că realizarea acțiunilor clare 
și precise pe care le execută In 
timpul luptei se datorește șl de
plasării excelente pe planșă".

Fără discuție că actuala gene
rație (tinără desigur 1) are mul
tiple posibilități de progres in 
viitor. Important insă este ea el 
să nu rămină niște tineri de per
spectivă, ci să depășească plat
forma performanțelor medii și in 
Întrecerile seniorilor. Iar pentru 
aceasta considerăm că sarcini 
multiple revin deopotrivă soortl-

La Kuala Lumpur
HIE NASTASE ÎNVINGĂTOR

Și ÎNVINS...
KUALA LUMPUR, 23 (Ager- 

pres). Turneul internațional 
de tenis de la Kuala Lumpur 
(Malayezia) s-a încheiat cu 
victoria jucătorului român Ilie 
Năstase, care l-a învins in fi
nală cu 6—2, 6—3 pe america
nul Sherwood Stewart, la ca
pătul unei partide spectaculoa
se și de un remarcabil nivel 
tehnic.

în finala probei de dublu, 
perechea Sherwood Stewart — 
Marty Riessen (S.U.A.) * În
trecut cu 6—4, 4—6, 6—3 cu
plul Ilie Năstase (România), 
— Patrice Dominguez (Franța).

0 DECLARAȚIE
A LUI MARK SPITZ

într-o conferință de presă ți
nută la Casa ziariștilor din Sao 
Paolo (Brazilia), fostul campion 
olimpic de înot, americanul Mark 
Spitz, cîștigător a 7 medalii de 
aur la J.O. de la Munchen, a 
declarat că nivelul rezultatelor 
la natațle a atins un barem ex
cepțional, citind în acest sens 
recordul stabilit la Jocurile O- 
limpice de la Moscova de către 
sovieticul Vladimir Salnikov — 
14:53,27, primul înotător din lume 
care a coborît sub 15 minute în 
cursa de 1 500 m. 

vilor (prin a încerca în perma
nență să se autodepășească) și 
antrenorilor (care au sarcina de 
a lucra diferențiat, astfel îneît să 
se păstreze stilul de luptă carac
teristic fiecăruia).

Iată clasamentele finale : flo
retă băieți — individual : 1. F. 
Bucur 4 v d.b., 2. N. Bodoczl 
4 v d.b., 3. L. Buzan 3 v, (toți 
România) ; echipe — 1. România 
(7—2 Iugoslavia, 9—4) Turcia și 
Bulgaria, 8—1 Grecia), 2. Turcia, 
3. Grecia, 4. Bulgaria, 5. Iugosla
via ; sabie . —■ individual : 1. AL 
Chiculiță 4 v, 2. FI. Păunescu 3 v 
(ambii România), 3. I. Stepanov 
(Bulgaria) 3 v ; echipe — 1. Ro
mânia (6—3, Bulgaria, 7—2 Tur
cia și Grecia), 2. Bulgaria, 3. 
Grecia, 4. Turcia ; spadă — in
dividual : 1. N. Bodoczl 5 v, 1. 
L. Lupu 4 v (ambii România),
3. M. Dizioglu (Turcia) 2 v ; e- 
chipe — 1 România (8—1 Iugosla
via șl Grecia, 9—0 Bulgaria, 5—0 
Turcia), 2. Turcia, 3. Iugoslavia,
4. Bulgaria, 5. Grecia ; floretă 
fete — individual : 1. M. Dimova 
(Bulgaria) 4 v d.b., 2. E. Guz- 
ganu 4 v d.b., 3. O. Hochdorfer 
3 v (ambele România) ; echipe 
— 1. România (9—0 Grecia, 8—1 
Bulgaria, 7—2 Iugoslavia, 5—0 
Turcia), 2. Turcia, 3. Bulgaria, 4. 
Iugoslavia, 5. Grecia.

Octavian VINTILĂ

Dupâ etapa de miercuri a Cupelor europene de fotbal

FOSTELE ADVERSARE ALE ECHIPELOR ROMÂNEȘTI
AU OBȚINUT VICTORII

• Condusă cu 1-0 de Ajax, Bayern invinge cu 5-1 1 /
• T.S.KJL Sofia, lansată după ce a eliminat pe Not
thingham • F. C. Utrecht ciștigă în minutul 90, prin-

tr-un penalty
Privind în ansamblu rezultatele 

primei manșe din turul secund 
al cupelor europene, vom con
stata că echipele care au întîlnit 
în prima etapă reprezentantele 
țării noastre au debutat cu victo
rii în turul n. In „C.C.E.-, In- 
ternazionale a ciștigat în depla
sare cu F.C. Nantes șl se poate 
considera ca și calificată în tu
rul următor. Altobelli a deschis 
scorul, apoi, după pauză, Rlo a 
egalat în urma unul penalty, 
pentru ca oaspeții să-și adjudece 
victoria prin punctul marcat de 
Prohaska. în ,,Cupa U.E.F.A.- 
Standard Lldge și-a confirmat 
din nou renumele dispunînd cu 
2—1, de data aceasta de puter
nica echipă F.C. Kaiserslautern, 
pe terenul acesteia, unde orice 
vizitatoare obține greu chiar un 
punct. Belgienii au marcat prin 
Wellens (jucător de rezervă, 
care nu a evoluat în partidele cu 
Steaua) șl Plesers, în timp ce 
vest-germanii au punctat prin 
Wendt. In fine, F. C. Utrecht a 
izbutit să cîștige tot împotriva 
imul „11“ din „Bundesliga- pu
ternica echipă Eintracht Frank
furt pe Main, deținătoarea tro
feului. * Scor 2—1, după ce la 
pauză conduceau oaspeții prin 
golul lui Borhers, dar la reluare, 
olandezii au înscris de două ori 
prin Carbo și Krulk, acesta din 
urmă din penalty, în min. 90 !

Dar să revenim la cele trei 
competiții, în care unele rezul
tate — prin proporția scorurilor 
sau a victoriilor obținute în de
plasare — au fost surprinzătoare.

In „C.C.E.- F. C. Liverpool 
și-a apărat cu aplomb renumede 
de care se bucură în fotbalul en
glez, cîștigînd în deplasare în 
fața unei echipe scoțiene de va
loare, F.C. Aberdeen, prin go
lul lui McDermont (min. 5). Real 
Madrid a ciștigat la limită pe 
teren propriu în fața Iul Honvăd 
Budapesta (1—0), grație golului 
înscris cu capul de SantUlana 
(min. 24). Vom mal consemna 
unele rezultate cu diferențe ca-

• TELEX •
ATLETISM • La Macon (Fran

ța), Thierry Vigneron a cîștigat 
proba de săritură cu prăjina, cu 
performanța de 5,70 m.

CICLISM A Cursa de șase zile 
de la Dortmund a revenit cuplu
lui Patrick Sercu (Belgia) — Gre
gor Braun (R. F. Germania).

NATAȚIE • Cele două grupa 
semifinale ale „Cupei cupelor- 
la polo pe apă se vor disputa la 
Rijeka șl, respectiv, Budapesta. 
Conform tragerii la sorți, cele 
opt echipe calificate au fost re
partizate astfel : grupa A : VNF 
Moscova, Skaidis (Belgia), Prl- 
morje (Iugoslavia) și Wurzburg 
(R. F. Germania) ; grupa B : 
Honved Budapesta, Akademik So
fia, Glyfada (Grecia) și Alfetn 
(Olanda).

TENIS a In turneul feminin 
de la Brighton (Anglia), Virginia 
Ruzicl a învins-o cu 6—3, 7—6 pe 
vest-germana Claudia Kohde. 
Alte rezultate : Mandlikova — 
Hobbs 6—2, 6—1 ; Potter — Jau- 
sovec 6—3, 7—6 ; Jordan — Del- 
hees 6—1, 6—2. 0 La Tokio : Ma
riana Simionescu-Borg — Naoko 
Sate 6—3, 7—6 ; Ivana Madruga 
— Sonoe Yonezawa 7—6, 6—2 ;
Maria Pinterova — Olle Duc-Hea 
6—0, 6—1 ; Li Quad Yu — Renata 
Tomanova 4—6, 6—4, 6—0 ; Julie 
Harrington — Marcia Louie 3—6, 
6—3, 6—3. • In turneul masculin 
Ivan. Lendl l-a învins cu 6—2, 6—4 
pe Tom Gullikson.

tegorice, care nu mai pun In 
discuție calificarea învingătorilor 
de miercuri : Bayern Munchen — 
Ajax 5—1, după ce olandezii au 
deschis scorul (Arnssen), dor 
gazdele au dat o ripostă neaștep
tată, marcind prin Rummen’gge 
(2), Dilrnberger și D. Hdness (2); 
•y.S.K.A. Sofia — Szombierki By- 
tom 4—0, rezultat care confirmă 
forma bună a fotbaliștilor bul
gari, care eliminaseră anterior 
pe Notthingham Forest, Ioncev 
a marcat 3 goluri și Zdravkov pe 
cel de al patrulea ; Spartak Mos
cova a învins cu 3—0 pe Esbjcrg 
B. K. șl, ca șl echipele amintite 
mai sus, se poate considera vir
tual promovată pentru sferturile 
de finală.

în Cupa cupelor un singur re
zultat puțin scontat : victoria lui 
F.C. Carl Zeiss Jena asupra de
ținătoarei trofeului, F. C. Valen
cia, cu 3—1 (goluri înscrise da 
Sengwald, Schnuphase și Trocha. 
respectiv Morena).

In „Cupa U.E.F.A.- un neaș
teptat succes l-a realizat C. F. 
Barcelona, învingătoare la K51n 
cu 1—0 (gol semnat de Quini). 
Urmează in aceeași categorie, vic
toriile echipelor Wldzew Lods 
(3—1, cu Juventus Torino), Itad- 
nlciki Niș (cîștigătoare cu Bertx 
1—0, la Stara Zagora). Iar Dy
namo Drcsda, Hamburger S.V^ 
A.Z. *67 Alkmaar, S.C. Lokeren, 
St. Etienne, Real San Sebastian 
și BoavLsta Porto, care au termi
nat la egalitate cu adversarele 
lor, au mari șanse de calificare, 
datorită faptului că au evoluat 
îri deplasare. în fine, un rezul
tat care ne-a lipsit în ziarul de 
ieri, ca urmare a ord Urzii la 
care se termină meciurile în 
Portugalia : F.C. Porto — Gras
shoppers Zttrlch 2—0.

La 5 noiembrie, după partidele 
retur, vom cunoaște echipele ca
lificate în sferturile de finală ale 
„C.C.E." șl „Cupd cupelor- șl 
cele care vor evolua în optimile 
„Cupei U.E.F.A.-.

Ion OCHSENFELD
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