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Miine, se reia campionatul de rugby

PARTIDA ȘTIINJA BAIA MARE-DINAMO 
DOMINĂ ETAPA A IX-a

CRISTINA GRIGORAȘ
CONFIRMĂ

Cei care cred în talentul și 
perspectiva Cristinei Grigoraș 
au avut o nouă confirmare 
chiar în săptămîna trecută. 
După buna comportare de la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova, participarea acestei tine
re gimnaste la întrecerile „Cu
pei Mondiale" de la Toronto 
nu a mai surprins pe nimeni. 
Și iat-o pe Cristina Grigoraș 
în compania unora dintre cele 
mai bune . gimnaste ale lumii 
cu evoluții aplaudate la toate 
aparatele și cu o clasare meri
tuoasă : locul IV la individual 
compus. rezultat remarcabil 
pentru această maestră în de
venire, care-i deschide perspec
tiva unor noi afirmări în con
cursurile internaționale. Și 
pentru a confirma parcă debu
tul ei bun, în finalele pe apa
rate ale aceleiași competiții de 
la Toronto ea a urcat și pe 
podium, obținînd medalia de 
bronz la sărituri. în această 
probă prima s-a clasat Stela 
Zaharova (U.R.S.S.), urmată de 
Jana Labackova (Cehoslovacia) 
Din păcate, cealaltă reprezen
tantă a țării noastre, Emilia 
Eberle, a evoluat sub posibi
lități, realizînd dear un loc 
IV la sol.

La Timișoara --------------- ------------------ La Iași ------------------
BAZE NEGLIJATE TOCMAI

LA... SĂNĂTATEA Șl CONSTRUCTORUL I
UN PARADOX GENERAT 

DE LIPSA UNEI PROGRAMĂRI JUDICIOASE
De la început trebuie să ară

tăm că orașul de pe Bcga dis
pune de o salbă bogată de ba
ze sportive, răspindite în aproa
pe toate cartierele, vechi sau 
noi. în completarea amenajări
lor inițiate de municipalitate, 
mai recent multe întreprinderi, 
dînd curs apelului lansat de 
C.J.E.F.S. Timiș, care urmăreș
te îndeaproape feiul cum sînt 
folosite bazele sportive, și-au 
asigurat, treptat, spații proprii 
pentru angajații lor, iubitori ai 
exercițiului fizic, acțiune care, 
practic, a dublat numărul ba
zelor sportive existente. Este o 
realitate care nu poate decît să 
bucure și, cum s-ar dori să fie. 
un îndemn adresat tineretului 
din cel mai mare oraș bănățean 
de a nu ocoli stadionul, ci de 
a-1 folosi din plin, în orele li
bere.

Nu vom stărui asupra modu
lui cum se înfățișează și cum 
sînt folosite bazele sportive a- 
flate în circuitul direct, nemij
locit al competițiilor oficiale.

Ne vom îndrepta cu precăde
re atenția asupra a ceea ce s-a 
realizat în domeniul amenajări
lor sportive prin intermediul

Aseară, în derbyul de hochei

DINAMO A ÎNTRECUT PE STEAUA CU 5-3
MIERCUREA CIUC, 27 (prin 

telefon). Etapa de luni a cam
pionatului de hochei a fost 
dominată de derbyul Dinamo— 
Steaua. Dinamoviștii au repurtat 
o frumoasă victorie cu 5—3 
(2—1, 1—1, 2—1), după o parti
dă deosebit de bună în primele 
două reprize dar care, din pă
cate, a degenarat in ultima 
parte, dup'ă ce scorul devenise 
5—2 pentru Dinamo. începutul 
a fost palpitant, cu multe faze 
de poartă, cu un ritm foarte 
viu, impus de Dinamo. Ca ur
mare, „roș-albii" conduc cu 
2—0, prin punctele înscrise de 
Costea (min. 6) și Dumitru 
(min. 7). Steaua începe să joa
ce cu pase multe în zona neu
tră, pentru a tempera avintul 
adversarilor, echilibrează jocul 
șl reduce handicapul prin Chi- 
rlță (min. 19). După prima pau
ză, Steaua domină, ca urmare și 
a faptului că dinamoviștii (care 
folosesc doar 9—10 jucători) dau 
semne de oboseală. în min. 26, 
Nîstor egalează (2—2), dar in 
min. 28, cînd se aflau în supe
rioritate numerică, dinamoviștii 
iau din nou conducerea prin 
Costea. Repriza are un final 
încins, care avea să anunțe nu
meroasele ieșiri nervoase și ne
sportive din ultima repriză. în 
min. 43, la o acțiune personală, 
Dumitru marchează (4—2), iar 
în min. 47 Solyom majorează 
avantajul dinamoviștilor la 5—2. 
Urmează o perioadă , de joc 
foarte nervos, cu multe între
ruperi și penalizări. Sînt sanc
ționați : steliștii Netedu (pe
deapsă de meci). Gheorghiu (10 
minute) și Chiriță (5 minute) 
și dinamovistul Moroșan (5 mi
nute). în min. 53, beneficiind de 
o superioritate numerică, Steaua 
reduce diferența prin Justinian. 
Păcat că acest joc, început deo
sebit de promițător, a avut un 
final ratat— Dinamo a învins 
grație eforturilor întregii echi
pe din care s-au distins mai 
ales portarul Huțanu (meci ex
celent !), Axinte, Tureanu, Cos
tea, Moroșan și Solyom. Steaua 
a fost lipsită de aportul lui Ole- 
nlci, dar apărarea sa a confir
mat carențele din recentul meci 
din C.C.E. cu Dynamo Berlin, 
jucind slab. Au condus un meci 
care n-a fost deloc ușor arbitrii 

conducerilor unor întreprinderi. 
Dăm două exemple.

Primul il oferă U.M.T., care 
a pus la dispoziția iubitorilor 
de mișcare, de sport, un frumos 
complex sportiv: 5 terenuri 
pentru jocuri (prevăzute cu tri
bune), pistă cu 6 culoare și sec
toare de atletism în ambele 
potcoave ale terenului central, 
o sală pentru popice, alta pen
tru exerciții de forță, spații de 
refacere după efort ș a. Amatori 
de sport? Mulțj, chiar în ziua 
raidului nostru (ploioasă și re
ce), îndeosebi elevi de la cele 
două licee industriale situate in 
vecinătate. O stație de forare 
instalată în incinta complexului, 
în colaborare cu un institut de 
specialitate, caută să stabilească 
o sursă de apă termală (o pîn- 
ză freatică a și fost depistată 
in zonă!); în caz de reușită, cei 
de la U.M.T. vor fi și benefi
ciarii unui bazin.

Al doilea exemplu, la I.A.E.M. 
Și aici un complex sportiv, de 
mai mici proporții, dar de o 
acurateță evidentă, o invitație

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

A. Balint (la centru), G. Taș- 
nadi și T. Szabo.
S.C. MIERCUREA CIUC - DU

NĂREA GALAȚI 14-2 (5-1, 
4-0, 5-1)

Diferența de scor este mai 
mare decît cea din joc. Au 
marcat : E. Antal (5), Bartalii 
(3), Gall, B. Naghi, Sandor, 
Peter, Micîoș, Z. Naghî, respec
tiv Raica (2).

AVINTUL GHEORGHENI - 
METALUL SF. GHEORGHE 

7-1 (1-0, 4-1, 2-0)
Noua promovată și-a confir

mat încă o dată progresele în 
joc. Au marcat : Daniel (2), 
Lengyel. Andrei. Suket, Antal, 
KeresO, respectiv Bandaș.

Marți este zi de pauză.
Călin ANTONESCU

Pe marginea campionatului de polo

INFUZIA DE TINEREȚE A DETERMINAT
VICTORIA FINALĂ A DINAMOVIȘTILOR

Cu exact 24 de ani în urmă, 
fosta echipă de juniori a Tînă- 
rului Dinamovist din București, 
devenită In a doua parte a de
ceniului șase formație de se
niori a clubului Dinamo, ciști- 
ga pentru prima dată titlul de 
campioană a României la polo. 
Dintre jucătorii care au contri
buit atunci la acest prim suc
ces se mai află într-o activita
te legată de sportul lor favorit 
Nicolae Rujinschi, antrenorul 
de azi al echipei Crișul Oradea, 
și Alexandra Bădiță, arbitru de 
prîma categorie.

Astăzi, după aproape un sfert 
de secol, noua generație de ju
cători a dinamoviștilor aduce 
clubului bucureștean AL 20-LEA 
TITLU, JUBILIAR. Este o per
formanță cu totul deosebită, 
care relevă nu numai meritele 
lui Dinu Popescu și ale coechi
pierilor săi, pregătiți de Iuiiu 
Capșa, ci și cele ale clubului 
dinamovist. Să nu uităm că în 
afara celor 20 de victorii (suita 
nu a fost întreruptă decît de 4

„Sinlem deficitari în ceea ce 
privește spațiul. Folosim fie
care porțiune de teren disponi
bilă".., Afirmația aparține pro
fesorului de educație fizică Mi
hai Constantin, de la Liceul 
Național din Iași, pe care, în 
ziua raidului pe la citeva baze 
sportive ieșene, l-am găsit in 
curtea liceului lucrînd cu sîrg, 
împreună cu elevii clasei a 
IX-a F. la indepărtarea urme
lor de șantier rămase după re
parațiile clădirii și la montarea 
unor plase împrejmuitoare, de 
protecție. Unitate școlară în 
plin centru, încorsetată de străzi, 
trebuie intr-adevăr să exploate
ze fiecare metru pătrat de spa
țiu pentru ca cei 1300 de elevi 
să poată urma orele de educa
ție fizică sau de activități spor
tive, iar atleții, gimnaștii, bas- 
chetbaliștii și fotbaliștii înscriși 
în competițiile județene sau 
municipale să se poată antrena. 
„Bazele sînt folosite Ia maxi
mum, dar tot nu sint de ajuns", 
insistă interlocutorul. Și totuși, 
la ora aceea, intr-o zi de 
cursuri obișnuită, pe cele 3 baze 
in aer liber, situate fiecare în 
altă parte, nu erau programate

Reintilnire, miine, cu Divizia 
națională „A" de rugby, după o 
lungă pauză, determinată — se 
înțelege — de turneul XV-lul 
tricolor ta Marea Britanie. (Se 
va disputa acum doar o singură 
etapă, deoarece după 29 octom
brie campionatul se va întreru
pe din nou, spre a face loc par
tidelor oficiale din campionatul 
european, cu Polonia și Franța).

Partida derby a etapei pare 
a fi aceea care, se va disputa 
la Baia Mare, unde formația 
studenților din localitate va 
primi replica echipei Dinamo, 
una din principalele pretenden
te (deplin îndreptățită) la titlul 
deținut de Steaua. Jocul de la 
Baia Mare va fi din acest mo
tiv extrem de interesant șl, bă
nuim, echilibrat Pentru că 
atuului unui lot superior de 
partea oaspeților (Paraschiv, 
Constantin, Stoica, Borș, Dără- 
ban, Caragea, Aldea, Gheorghe. 
Nica, Turlea ț.a.), bălmărentl H 
vor opune avantajul terenului 
(care nu e deloc neglijabil!) și 
dorința de afirmare și de re
vanșă a unor posibili viitori in
ternaționali: Cantea, Florea, Un- 
gureanu, Ioniță, Vasiie Ion, 
Moț Vrdea, Pujină. Ștafluc, Ră- 
dol etc.

Steaua, cealaltă protagonistă 
a campionatului, se deplasează 
la Sibiu unde va acumula, pro
babil, punctele vlctoriet în ca- 

Primind mingea de la Hagiu (nr. 7), C. Moiceanu (nr 11) /ace 
inutilă intervenția lui FI. Slăvei. Fază din meciul-derby Dinamo 
— Rapid (10—8). Foto : I. MIHÂICA

succese ale echipei Rapid Bucu
rești în 1972, 1975, 1976 și 1977) 
în principala competiție cu ca
racter intern, Dinamo mai are 

decit două clase Ia educație fi
zică: cea amintită, care făcea 
oră de gospodărire (de ce nu in 
afara programului?) și clasa a 
V-a D care executa, intr-ade
văr, ora de sport sub conduce
rea tînărului profesor Marcel 
Chiriiă. Alt teren, precum și 
sala de sport, utilată pentru 
baschet și gimnastică, erau li
bere... Să convenim insă că 
profesorul ar avea dreptate spu- 
nînd că spațiul este insuficient 
pentru 1300 de elevi și eleve. 
Dar dacă este insuficient, nu 
se poate aranja în așa fel ora
rul, îneît terenurile să fie fo
losite fără „ferestre"? în plus, 
la cinci minute de mers pe jos 
se află complexul sportiv Vo
ința, care are un teren de 
handbal cu tribună, alte două 
pe zgură, un teren de tenis de 
cîmp și volei, sală de jocuri și 
altele. De ce nu folosiți, măcar 
pentru activitățile sportive, ba
za asociației Voința din apro
piere? — l-am Întrebat pe prof.

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3) 

drul pregătirilor, sibienii de la 
C.S.M. au jucat duminică cu 
echipa cehoslovacă Zbrojovka 
Brno, pe care au invins-o cu 
9—4 (3—0). la capătul unui joc 
frumos. Rulmentul Bîrlad are 
prima șansă în fața Științei 
Petroșani, iar R.C. Grivița Roșie 
în fața Politehnicii Iași ' (teren 
Parcul copilului, ora 14), ca șl 
Rapid în fața lui P.T.T. Arad 
(teren Olimpia, ora 15); în 
schimb „U“ Timișoara va în- 
tîmpina multe dificultăți spro 
a se putea impune în fața Fa
rului Constanța, în timp ce cea
laltă echipă a litoralului, Cons
tructorul, pare la rîndu-i mai 
puțin dotată decît R.C. Sportul 
studențesc, care, în consecință, 
face figură de favorită.

întrecerea reîncepe de la 
acest clasament:

a Astăzi (ora 15), meci inter
național de juniori în Parcul co
pilului: R.C. Grivița Roșie — 
Colfe’s School Londra.

1. STEAUA 8 8 0 0 531- 43 24
2. Dinamo 8 8 0 0 243- 54 24
X Șt Bala Mare 8 7 0 1 109- 34 22
4. Farul 8 6 0 2 246-111 28
5. Grivița Roșie 8512 131- 91 19
i. P.T.T. Arad 8 4 0 4 54-181 14
1. Șt Petroșani 8 3 1 4 55-195 11
8. Sportul stud. 8 3 0 5 86-101 14
9. C.S.M. Sibiu 8 2 1 5 44- 83 13

10. Rulm. Biriad 8 2 0 6 61-183 12
11. „U“ Timișoara 8 2 0 6 61-110 12
12. Rapid 8 1 2 5 48-185 1|
13. Constructorul 8 1 1 6 46-235 11
14. Politehnica lași 8 1 8 7 38-147 18

in palmares alte numeroase ti
tluri de campioană în întrece
rile copiilor și juniorilor, rod ai 
unei continue și serioase preo
cupări pentru creșterea „schim
bului de miine". Mai mult, în 
această perioadă, poloiștii dina- 
moviști și-au adus o importan
tă contribuție la o serie de suc
cese ale echipei reprezentative 
(locul IV la J.O. de la Mont
real, locul I la Universiada de 
la Sofia), Ia situarea de regulă 
a „7“-lui tricolor printre cele 
mai bune formații din lume.

Condusă timp de trei tururi 
de Rapid, echipa dinamovistă a 
terminat campionatul în forță, 
cu un avans de 6 puncte, fără 
a mai cunoaște (din decembrie 
1979!) infrîngerea.

Cum se explică noul lor suc
ces? Antrenorul I. Capșa, întot-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag a 4-a)

IRINEL PĂNULESCU, 
ÎNVINGĂTOARE 
ÎN CONCURSUL 

DENATAJIEDELAPRAGA
în cadrul concursului interna

țional de natație de la Praga, 
inotătoarea româncă Irinel Pă- 
nulescu a terminat învingătoare 
în proba de 200 m mixt, cu 
timpul de 2:28,24. fiind urmată 
de Krousova (Cehoslovacia) — 
2:28,48 și Falinska (Polonia) — 
2:30,12. în proba de 200 m flu
ture, Irinel Pănulescu s-a cla
sat pe Jocul secund, cu 2:23,06, 
după Falinska — 2:22,11. în
proba de 100 m spate, cîștigată

(Continuare In pag. a 4-0)



LAP6 DESCHISE

VIORiCA VISCOPOLEANU,

SPRE SPORT !
Vara s-a prelungit pină 

duminică... A fost o zi su
perbă cu soare darnic, cu 
un fermecător decor natu
ral in culori vii. tn Pădu
rea Băneasa, natura a fost 
însuflețită încă din zori de 
voioșia, de exuberanța mi
ilor de copii din Capitală — 
elevi și șoimi ai patriei — 
veniți să pătrundă în sport 
prin porți larg deschise. Un 
concurs de orientare, de fapt
un mare concurs pentru cei 
mici, a avut menirea să-i 
atragă spre mișcare să le 
pună la încercare iscusința. 
Zecile de profesori de edu
cație fizică, prezenți pe tra
seu au privit însă cu aten
ție. estimindu-le 
ți reținindu-le 
tru recrutarea 
concursurilor 
Cu siguranță,

I
calitățile 

numele pen- 
lor la startul 
de selecție, 
încă din a-

ceastă toamnă secțiile 
care-i cuprind viitorii
performeri se vor îmbogăți 
substanțial.

Instantaneul surprins du
minică dimineață ii înfăți
șează pe cîțiva dintre con
curența Școlii generale nr. 
87, pornind în concurs, dar 
ți o parte din atmosfera 
generală a acestei frumoase 
competiții bucurețtene.
Text și foto: Dragoș NEAGU 

CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI 
DE PROMOȚIE“...

ANIȘO1RA CUȘMIR

L

CAMPIONATE ® COMPETIȚII
CĂLĂREȚII SIBIENI AU DOMINAT ETAPA FINALA 

A CAMPIONATULUI DE CONCURS COMPLET
SIBIU, 27 (prin telefon). După 

trei zile de întreceri au luat sfîr- 
țit disputele din cadrul etapei fi
nale a campionatului de con
curs complet la călărie. „Proba 
celor trei zile" a fost dominată 
de sportivii de la C.S.M. Sibiu, 
care au reușit să cîștige 3 din 
cele 4 titluri puse în joc. Dealt
fel, trebuie să remarcăm 
rul mic de participanți — 
curenți, din 3 echipe : 
Sibiu, Dinamo, Steaua — 
demonstrează că această 
plină a echitației a rămas des
tul de mult în urma celorlalte 
(în special a „obstacolelor"), 
fapt care ar trebui să dea de gîn- 
dit cluburilor și forului de spe
cialitate.

La categoria mijlocie, cei 8 
sportivi au oferit o luptă echi
librată, locul I fiind tranșat în 
ultimă instanță. După probele 
de dresaj șl cros, în frunte 
afla dinamovistul C. Vlad 
Stolnic, dar în ultima zi, 
obstacole, el a derobat la i 
dintre ele, ceea ce i-a adus o 
penalizare de 10 p șl... poziția a 
2-a în final, fiind depășit cu

numă- 
20 con-
C.S.M. 
ceea ce 

disci-

se 
cu 

, la 
unul

puțin de libianul A. Lăpăduș 
Erou.

CLASAMENT FINAL î Indivi
dual — LA. Lăpăduș cu Erou 
171,20 p — campion național, 2. 
C. Vlad cu Stolnic 173,74 p, 3. 
Gh. Moișeanu (Steaua) cu Pas
cal '
(C. 
cu 
lami) 377,14 p — ( 
țională, 2. Steaua 
C.S.M. Sibiu 426,47 p.

Slblenil s-au detașat 
după probele de dresaj 
astfel că ultima dispută, 
obstacole, a devenit o 
formalitate, gazdele impunîndu-se 
detașat la categoria ușoară.

CLASAMENT 
dual — 1. G. 
biu) cu Selim 
pion national, 
(C.S.M. Sibiu) 
3. A. Lăpăduș 
Jamat 131,60

175,14 p : echipe : 1. Dinamo 
Vlad cu Stolnic, P. Mazllu 
Vienez, M. Simion cu Be- 

camnioană na- 
398,74 p, 3.

evident 
și cros, 
cea de 
simplă

FINAL : lndlvl-
Deac (C.S.M. Si- 
122,67 p — cam- 

2. O. Fabîch 
cu Corint 129,07 p.
(C.S.M. Sibiu) cu 
p : 

C.S.M. Sibiu 254,27
echipe : 1.
p — cam

pioană națională, 2. Steaua 282,33 
p, 3. Dinamo 289,70 
NESCU — coresp.).

p. a.

ELENA TRANDAFIR Șl IULIU BICE
AU CÎSTIGAT DETAȘAT ETAPA A IV-A A „CUPEI 

F. R. POPICE-

Sportul padelei și 
paga el și-a încheiat 
activitatea competi- 
țională, urmînd s-o 
reia peste aproxima
tiv o jumătate de 
an. A trecut și vre
mea bilanțului, este 
pe terminate șl pe
rioada de odihnă 
dintre sezoane, peste 
puțin timp va înce
pe activitatea de 
pregătire pentru vii
torul an competl- 
țional. Este un în
ceput de drum deo
sebit, pentru că el 
reprezintă și startul 
Intr-un nou ciclu o- 
llmpic.

— Tovarășe an
trenor federal Cor- 
neliu Bîrsănescu, ce 
face Federația ro
mână de caiac-ca- 
noe pentru pregă
tirea „schimbu
lui de mîine “?.

— Chiar in
ceste zile 66 de 

caiaciști, caiaciste 
ți canoiști juniori 
urmează un pro
gram special de 
pregătire și testa
re la Snagov 
tineri care 
remarcat in 
cursurile din 
Încadrîndu-se, 
rezultate și gaba
rit, in parametrii 
modelului elabo
rat de federație in 
vederea selecției,

a-

Sînt 
s-au 
con- 
1980, 

ca

gi parti- 
J.O.

nu
de 

pentru 
eu-

pregătirii 
tipării la

— Și care este, 
de fapt, scopul ac
țiunii ?

— Stabilirea 
cleului lotului 
juniori 
campionatele
ropene de anul vi
itor. După antre
namente, după 
testele interme
diare, de pregătire 
fizică și specifice, 
pe apă, examenul 
final va stabili pe 
cei 36 care vor 
intra în vederile 
noastre, pentru se
lecția în lot. Por
țile rămin 
deschise...

— Cei 66 „invi
tați" acum la Sna
gov reprezintă, 
am putea spune, o 
oglindă fidelă a ac
tivității antreno
rilor de la clu
buri...

însă

— Intr-adevăr. 
Iar faptul că nu 
mai puțin de 22 de 
secții din țară au 
reprezentanți în tr- 
cest grup ne mul
țumește, ne face 
să credem că an
trenorii s-au pre
ocupat de descope
rirea ți formarea 
elementelor de

perspectivă.
— Evidențieri, 

în rîndurile an
trenorilor...
- C.S. 

(Marin 
C. S.

Triumf 
(Adriana 
Danubiu 

(Igor Lipalit), Ra
pid (Elena Banio- 
ti), C- s. - 
Tulcea (Ana 
rinescu).

— Se poate vor
bi despre indivi
dualități deosebi
te în grupul de 
66 ?

— Să așteptăm, 
mai bine, vara 
viitoare, pentru a 
putea spune care 
sînt liderii acestei 
generații...

.„O generație al 
cărei prim exa
men serios va a- 
vea loc în august 
1981, la C.E. de la 
Pancearevo. O ge
nerație ai cărei li
deri au obligația 
„să răzbească**, 
peste patru ani, 
în „flotila mare** 
pentru Los Ange
les, alături de va
lorile deja cunos
cute.
Vtadîmir MORARU

Brăila 
Blîndu), 

Școlar 
București 

Corlan), 
Tulcea

Școlar 
Ma-

Săritoarea în lungime, brăi- 
leanca Anișoara Cușmir a 
fost una din revelațiile re
cent încheiatului sezon atle
tic în aer liber. Performanta 
ei de vîrf, 6,53 m, obținută 
in septembrie, la Budapesta, 
reprezintă cel mai... proas
păt record de juniori al ță
rii. Să notăm, ca o curiozi
tate că recordul național de 
senioare în aceeași probă, 
6,82 m, deținut de Viorica 
Viscopoleanu, a împlinit, la 
14 octombrie. 12 ani de exis
tență, fiind cel mai vechi 
record românesc...

Anișoara Cușmir s-a năs
cut la 29 iunie 1962, are 1,72 
m înălțime și 63 kg, este 
elevă în ultimul an la Liceul 
industrial de construcții din 
orașul dunărean. A început 
atletismul în urmă cu șase 
ani, la școala sportivă din 
Brăila, sub îndrumarea lui 
loan Leit. în 1976, la 14 ani, 
sare 5,56 m, remareîndu-se 
in concursurile de copii. în 
ciuda înzestrării naturale 
deosebite, performanțele nu 
vor crește în sezoanele ur
mătoare prea spectaculos : 
5,72 m în 1977, 5,98 m în 
1978, 5,99 m în 1979. Marele 
salt se produce în 1980. cînd 
Cușmir întră In grupa lui 
Ion Moroîu : 6,33 m în mai, 
6,53 m în septembrie (și 6,55 
m în același concurs, dar cu 
vtnt de peste 2 m/s). Antre
norul tinerei speranțe este 
convins că eleva sa va fi 
prima săritoare româncă din
colo de 7 metri. Să-i dăm 
crezare, deși recordul Vio- 
ricăi — primul obiectiv 1 — 
s-a dovedit tabu pentru 
cîteva generații de săritoare 
cărora talentul nu le-a 
Hpsit...

Pe arena Vaința din Odorheiu 
Secuiesc s-a desfășurat, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, etapa a IV-a, 
penultima, a „Cupei Federației 
române de popice", competiție in
dividuală rezervată sportivilor 
fruntași. Jucînd foarte bine, Elena 
Trandafir, fosta multiplă cam
pioană mondială, a cîștigat eta
pa detașat, obținînd 435 p. 
băieți, Iuliu Bice, component 
echipei campioane mondiale, șl-a 
depășit net adversarii, 
du-se pe primul ’ - - 
taj valoros, 929. 
trei clasați în 
FETE : 1. Elena 
romet București) _ , . .,
Ildlko Szâsz (Voința Tg. Mureș) 
5 p (410), 3. Mariana Constantin 
(Hidromecanica Brașov) 4 p 
(409). BĂIEȚI : 1. I. Bice (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) 7 p (929), 
2. I. Hosu (Electromureș Tg. 
Mureș) 5 p (904), 3. I. Tismănar 
(Rulmentul Brașov) 4 p (902).

La 
al

clasîn- 
loc cu un punc- 
Dar iată primii 
etapa a IV-a : 
Trandafir (La- 
7 p (435 pd), 2

Clasamentele generale după 
patru etape — FETE : 1. Elena 
Andreescu (Voința București) 
16 p (1255), 2. Silvia Berlnde 
(Voința Oradea) 11 p (1645), 1. 
Elena Pană 11 p (1615). Elena 
Trandafir — care nu a participat 
la una dintre etape — ocupă lo
cul 4 CU 10 D (1249). BAIeȚI : 1. 
I. Tismănar 22 p (3631), 2. L 
HOSU 12 p (3470), 3. I. Bice 10 
p (3484). (A. PIALOGA — coresp.)

• La Tg. Mureș s-au disputat 
două meciuri din campionatul fe
minin Divizia „A". devansate din 
etapa a vn-a : Voința Tg. Mureș 
— Voința Craiova 2328 — 2179
(scor individual 6—0) ; Eiectro- 
mnreș Tg. Mureș — C.S.M. Reșița 
2378 — 2315 (4—2). De remarcat
că primele jucătoare din cele 
două echipe au obținut același 
punctaj, cite 417 : Maria Martina 
(E) și Marla Stanca (C.S.M.).

CLASAMENTELE DIVIZIILOR „A" DE BASCHET
a După meciurile turneului de 

la Cluj-Napoca, Dinamo, Steaua, 
I.C.E.D. (toate din București) și 
C.S.U. Brașov șl-au consolidat 
șansele de calificare în turneul 
1-6 al campionatului național de 
baschet masculin ; pentru cele
lalte două poziții candidează 
Rapid București, Farul Constanța 
șl Universitatea Cluj-Napoca. Ul
timul turneu ■’ ‘ -'
„A" va avea 
noiembrie, la București ; cu acest 
prilej se va 
Steaua — r

al turului Diviziei 
loc între 6 și 9

a disputa și derbyul 
Dinamo (joi 6 noiem-

brie, era 17,30). Iată clasamentul
la zi :

1. DINAMO Buc. 7 7 0 723-435 14
2. Steaua 7 7 0 683-476 14
3. I.C.E.D. 7 6 1 588-567 13
4. C.S.U. Brașov 7 5 2 590-585 12
S. Rapid 7 4 3 540-556 11
6. Farul 7 4 3 579-576 11
7. „U“ Cj.-Napoca 7 3 4 550-621 10
8. Dinamo Oradea 7 3 4 488-584 10
9. Univ. Timișoara 7 2 5 487-579 9

10. C.S.U. Sibiu 7 1 6 500-586 8
11. „Poli" CSȘ lași 7 0 7 488-588 7
12. Urbis Buc. 7 0 7 488-588 7

O tn campionatul feminin, Po
litehnica C.S.Ș. 2 și Voința Bucu
rești și-au anunțat 
titlu. Clasament la

1. „Poli“ CSȘ 2
2. Voința Buc.
3. Univ. Timișoara
4. „U“ Cj.-Napoca
5. Comerțul lie. „I 

Tg. Mureș
Crișul Oradea 
Voința Brașov 
Progresul Buc. 
Olimpia Buc. 
Rapid Buc. 
Mobila Satu Mare 
CȘB ICEMENERG

turneu 
avea

candidatura la 
zi

CUM ÎNTREȚINEM, CUM FOLOSIM
La Iași

(Urmare din pag. 1)

M. Constantin. „Cred că e ar
hiplină", a răspuns prompt.

Am coborît la complexul 
Voința. Pe două din cele 4 te
renuri se aflau studenți de la 
Institutul politehnic: o grupă a 
anului I de la Facultatea de 
construcții și una a anului II 
de la Matematică. La ore, lecto
rul univ. Alexandru Morarin și 
asistentul univ. Cornel Dan. In 
rest, in toată dimineața acelei 
iile, două dintre terenuri, ca și 
sala de jocuri, sala de box, po- 
picăria cu 4 piste, sala de șah 
și tir cu aer comprimat au stat 
goale. O bază sportivă bine În
treținută și dotată, dar insufi
cient exploatată.

Am urcat și in Copou, la 
Complexul „23 August". Acolo 
am găsit cele două terenuri d« 
fotbal șl cele două de handbal 
ocupate. Pe terenul gazonat Iși 
făceau antrenamentul, sub con
ducerea prof. Em. Lupescu, ele
vii de la Liceul 2 cu profil de 
fotbal. Pe cel cu zgură și pe 
cele de handbal lucrau „politeh- 
niști" de la facultățile Construc
ții și Mecanică. Am stat de vor
bă cu cadrele didactice aflate 
la oră, lector univ. Constantin 
Damian și asistent univ. Mircea 
Pop. Ne-au vorbit, despre im- 
practibilrtatea terenurilor pe 
vreme rea, despre ore ținute 
pe alei, despre fonduri desti
nate inițial lărgirii bazei spor
tive proprii. dar folosite apoi 
tn alte direcții...

Există, așadar, o criză de ba
ne sportive în Iași? Răspunsul 
la această întrebare comportă

două sublinieri. Prima: se poate 
face mai mult pentru AMENA
JAREA și ÎNTREȚINEREA 
unor baze in folosul tineretului 
studios, mare amator de sport. 
Secunda: bazele existente in 
„dulcele tîrg“ NU SÎNT FOLO
SITE DIN PLIN (sau sînt fo
losite în alte scopuri, după cum 
a reieșit).

Ce lipsește mai degrabă? O 
RÎNDUIALA A LUCRURILOR 
ASTFEL ÎNCÎT NICI O BAZA 
EXISTENȚĂ SĂ NU STEA LI
BERĂ, in timp ce elevi sau 
studenți nu-și pot ține orele. O 
asemenea rînduială ar trebui să 
Înceapă din interiorul unităților 
școlare (la întocmirea orarului) 
șl să sfirșească LA NIVELUL 
ORGANELOR MUNICIPALE ȘI 
JUDEȚENE DE SPECIALITA
TE. Ce cîștig poate avea, de 
pildă, asociația Voința dacă, în 
loc să le ofere — de ce nu gra
tuit, sau contra unor chirii mi
nime ? — tineretului studios din 
apropiere, ține ore în șir tere
nurile și sala tn afara destina
ției lor firești? Sau, mai bine- 
zis, de ce nu sînt solicitate, In 
condiții satisfăcătoare pentru 
ambele părți, de către unitățile 
școlare?

Sportul de masă și cel de 
performanță ieșean pot recolta 
succese mult mal notabile EX- 
PLOATÎNDU-SE EFICIENT 
BAZA SA MATERIALĂ EXIS
TENTA și. firește, ÎNTRETI- 
NÎNDU-SE CUM SE CUVINE 
ACELE TERENURI care adesea 
devin impracticabile și comple- 
tîndu-se cu AMENAJĂRI SIM
PLE acolo unde se simte real
mente nevoia...

J
BAZELE SPORTIVE
La Timișoara

(Urmare din pag. 1)

pentru numeroșii iubitori de 
fotbal, handbal, tenis și atletică 
grea întîlniți în incinta lui. 
Într-un grup administrativ, spa
ții pentru refacere și chiar o 
saună! Toate încăperile pot fi 
folosite indiferent de anotimp, 
pentru că dispun de un sistem 
original de încălzire asigurat de 
o instalație eoliană, precum și 
de un grup de baterii solare!

Preocupare atentă față de bu
na întreținere a bazelor spor
tive proprii (ca și pentru lar
ga lor utilizare în activitatea 
competiționaiă de masă, din ca
drul „Daciadei") se face simți
tă și la C.F.R., Electromotor, 
Electrotimiș și C.S. Șe. Banatul 
(al Școlii generale nr. 10).

însoțitorul nostru, prof. Adri
an Damșa, secretar al C.J.E.F.S. 
Timiș, ne-a propus să ne oprim 
și la cîteva terenuri care fac, In
tr-un fel, opinie separată față 
de tot ceea ce am văzut, cele 
aparținînd asociațiilor sportive 
Sănătatea și Constructorul — 
vizibil neglijate — și mai ales 
cel al Universității. Pe ultimul 
ar trebui să fie prezentă și di
vizionara „A" de rugby, dar nu 
este! Folosește pe... apucate te
renul de Ia „Electrotimiș", pen
tru că propriu! teren n-are ves
tiare și instalații sanitare. Și a- 
ceasfa de ani de zile. Lectorul 
univ. Mircea Lovin, reprezen
tantul Ministerului Educației și 
învățămîntultii (forul de resort), 
ne-a pus în față... perspectiva: 
„Deocamdată nu sînt condiții 
de rezolvare a acestei vechi do

leanțe. In rest, tot sprijinul e- 
ehipei Universității timișorene!" 
în rest? Adică cu ce? Cu sfa
turi? Cu îndrumare metodică? 
Sînt binevenite și acestea, dar 
rugbyștii de la „U“ au nevoie 
URGENTA de un teren de pre
gătire și pentru competiții. Toc
mai „U- Timișoara, PRIMA E- 
CHIPA DE RUGBY DIN ȚARĂ 
CARE A REUȘIT SA CUCE
REASCĂ UN TITLU DE CAM
PIOANA. S-a uitat prea ușor 
acest fapt, ca și cum un titlu 
de campioană a țării s-ar cu
ceri ORICÎND și, mai ales, 
ORICUM!

4
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Întrecerii 
la Tg.
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7.
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».
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11.
12.

Al doilea 
feminine va 
Mureș, Intre 7 și 9 noiembrie.

S-o sp 
zentarea 
pelor de 
te ca Pi 
manșă, 1: 
ropeană. 
Steaua și 
cere, Inte 
a fost 1 
situat la 
aceleași 
de puter 
F. C. Na 
rioare.

Acești 
fost, înti 
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sele echi 
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— în ets
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Competiții de verificare In

■DINAMO -S.C. LEIPZIG,
pică obținut 
cova, de v< 
totodată, pe: 
Dinamo evol 
bază, în sa) 
faptul că ti1 
ediția 1979- 
prin jocuri 
afara Bucur 
de interes.

Au mal rămas 12 zile pînă la 
startul campionatelor primei di
vizii (șl numai 5 pînă la debu
tul campionatelor Diviziei ,,B“) 
de volei. In aceste zile au înce
put, firește, competițiile și jocu
rile de verificare pentru pune
rea sextetelor în - - —-
asemenea întîlniri amicale :

formă. Cîteva

• Campioana țării, Dinamo 
București, a perfectat trei par
tide de verificare în compania 
formației S.C. Leipzig. Voleiba
liștii din R.D. Germană au sosit 
ieri la prînz in Capitală. Meciu
rile sînt programate în sala Di
namo azi, miercuri și joi, de la 
ora 18. Antrenorul dlnamovlst 
William Schreiber va alinia un 
lot din care nu vor lipsi cei 
mal buni dintre jucătorii alb- 
roșll : Oros, Dumănolu, Tutovan, 
Girleanu, Enescu, Păusescu, Căta- 
Chițiga, Vrlncuț. Va fi prima în- 
tîlnire a campionilor cu supor
terii lor bucureșteni, după ce 
cinci dintre el au contribuit din 
plin la cea dinții medalie ollm-

• După cx 
jocuri amica 
compania di- 
tice S.K. Oc 
formația ma 
rești a pleca 
întîlnl mîlne 
Selecționata

A In orgai 
torul Brașov 
turneu de v 
participat, a 
cală, alte 3 
„Cupa Tract< 
dotată compi 
movatei pe 
Galați 6 p

0 REUNIUNE SUB AȘTEPTĂRI
Un program cu zece probe, 

printre care șl „Premiul Agricul
turii" (alergare clasică) și un 
timp excelent au făcut ca dumi
nică dimineața hipodromul din 
Ploiești să cunoască o animație 
deosebită. Din păcate, spectacolul 
oferit n-a fost pe măsura aștep
tărilor, alergările fii neț, în gene
ral, lipsite de dinamism. „Pre
miul Agriculturii" (de la care se 
aștepta foarte mult) n-a cores
puns decît parțial, mai exact 
spus, doar bitul 2, cîștigat la 
luptă de Bavari, deoarece prima 
manșă a revenit, destul de clar, 
lui Gong, acesta fiind prea pu
țin solicitat de adversarii săi. 
Mai spectaculoasă (dar, din pă
cate. singura) a fost proba re
zervată conducătorilor amatori în 
care nederic, foarte bine condus 
de Bogdan Manea, a întrecut 
siguranță pe Huhurez și Oltearre. 
Restul alergărilor au revenit lui 
Rubașca (penibilă evoluția aces
teia ca șl a adversarilor ei, care

s-au „chinuit" să meargă în trap), 
Suitas („deranjat" doar de Co
păcel, restul concurenților fiind 
înșirați pe zeci de metri), Iubit 
șl Ilerda (aflați în mare dispozi
ție de mers), Hotărel (evoluție 
modestă, victorie, totuși, facilă), 
Garanta (dusă cu multă exacti
tate de Tr. Marinescu) șl Sadu, 
aflat în real progres. în conclu
zie, • reuniune sub așteptări.

Rezultate tehnice : Cursa I : 1. 
Rubașca (S. Onache) rec. 1:53,8, 
2. Iasca. Simplu 2,50, ordinea 8. 
Cursa a Il-a : 1. Suitaș (G. Po
pescu) rec. 1:38,2, 2. Copăcel, 3. 
Osmana. Simplu 8 ordinea 31, 
event 15, ordinea triplă 753. 
Cursa a IH-a: 1. Hederic (B. Ma
nea) rec. 1:29,7, 2. Huhurez. Sim
plu 20, ordinea închisă, event 48, 
triplu cîștîgător 608. Cursa a IV-a:
1. Gong (N. Gheorghe) rec. 1:28,0,
2. Recurs., Simplu 3. ordinea 10,
event 74. Cursa a V-a : 1. Hotă
rel (Gh. Marciu) rec. 1:30,7, 2.
Fanon, 3. Horoscop. Simplu 1,50,

ordinea 4, ev 
84. Cursa a 
Popa) rec. 1, 
piu 2,50, orc 
triplu cîștigi 
Vil-a : 1. B 
rec. 1:22,3, 2 
Simplu 2, o 
ordinea tripli
1. Herda (D.
2. Soneria, 3 
14, ordinea 
cîștigător 680 
Cursa a IX-

r
Macrou. S 

c 
Cursa a X-î 
duță) 
Simplu 
Pariul 
ma de 
gat de 
loare de 37.2 
10 combinații 
fiecare.

Gh

Marinescu) 
3.
event 56,

rec.
1.60. 

austri
lei 7
1 tic



GA ATENȚIE

DE CE RATEAZA-ATIT DE MULT

UNIVERSITATEA CRAIOVA ?

CIȘTIGA - PUNCTE Șl APLAUZE
NUMAI CINE... JOACĂ!

« LA CLUBURI!
.1 locului. în 
a fotbalului 
erau cît se poate de clare mai înain- 
ișoara să-și compromită, din prima 
ele de supraviețuire într-o cupă eu- 
îul tur. cînd Universitatea Craiova, 
ipotau în fața partenerelor de intre- 
ano. Standard Lidge și F. C. Utrecht, 

toți că startul acestor echipe s-a 
inferior celui luat anul trecut de

— în compania unor adversari la fel 
îited, Borussia Mdncheng'adbach, 
reușeau prestații și rezultate supe-

ceea ce privește repre- 
nostru la nivelul echi-

la o toamnă la... următoarea, ne-au 
alați de competiția internă nr. 1 a 
npionatul — în care pînă și așa-zi- 

comportă așa cum... se comportă : 
mai bine (dar nu strălucit), mîine 

— fără vlagă și inspirație.
ie a acestei toamne, Universitatea 
cte în clasamentul adevărului) înre- 
egres, ca urmare a slăbiciunilor pe 
timul timp, în faza de apărare, ceea 
,‘că cu ușurință — la ultimul ei joc, 
esul Vulcan — trei goluri pe gafe

ipă realmente puternică în campio-
— deși avem jucători talentați, valo- 
oul cu tricolor, Ia seniori cît și la ti-

o bună cotă internațională, de vic- 
u fost și acestea obținute, recent, in 
cționate ale Angliei.
al fotbaliștilor noștri cînd sînt înca- 
lară de joc, într-o ambianță de lu- 
ă într-o neplăcută 
cluburi în momentul 
mținutul procesului

Cu mici excepții, 
inul Hunedoara și, 
î care, _t.ă. fără Marica și Ciugarin,
Timișoara unde, timp de 65 de mi- 

ameni), în loc să se respecte ci- 
tarele „A“ încalcă sistematic — în 
che hotărîre a F. R. F., irosindu-și 
cale, la mijloc de săptămînă, adică 
nsitatea antrenamentelor trebuie să 
nalt. Și toate acestea, sub privirile 
e antrenorilor zonali, atașați de fo- 
îgă fiecare divizionară „A“ în scopul 
1 în care se desfășoară antrenamen-
— urmînd o curbă rațională a efor- 
sîmbătă inclusiv. O treabă formală, 
tehnico-metodice, elaborate de Coîe- 
rilor, sînt complet ignorate și care 
nergică a federației de specialitate, 
liniat la timpul cuvenit, pentru tri
ll *82 a debutat promițător, puter- 
iea fotbalului de victoria asupra An- 
grăitoare dovadă în acest sens.

de fotbal din țara noastră într-o 
male — după 12 ani ! — Ia turneul 
i pot fi împlinite, cu condiția ca 
jr să o pre-asigure CAMPIONATUL, 
de etapă, certifică munca de zi cu 
, a jucătorilor și antrenorilor lor.

Gheorghe NICOLAESCU

lumină cam tot 
de față; punînd 
de instruire-an- 
desigur (pare-se 
în ultima vre-

lui sezon voleibalistic

VIICALE" DE INTERES
Mos-
i fi.

că
ii de 
fiind 
5 în 
tigat

în 
.-tide

București și cu Viitorul Bacău, 
3—2 cu Tractorul), urmată de 
Tractorul Brașov 5 p, Calculatorul 
4 P ?i 
trescu,

Viitorul 3 p. (P. Duml- 
coresp.).

Baia Mare s-a desfășurat
„Cupei Motorulf

îouă 
în 

•vie- 
-2), 
îcu- 

va 
leal.

rac- 
un 
au 
lo- 

,A“. 
fost 
^re

® La 
prima ediție a „vupei Muiurui-, 
ia care au luat parte divizionara 
„A" locală Explorări, precum și 
divizionarele „B“ de tineret 
C.S.U. Oradea, „U“ Cluj-Napoca 
și Motorul Baia Mare, care vor 
debuta duminică în noua ediție 
a campionatului „secundelor". Au 
cîștigat voleibaliștii de la Explo
rări 6 p, urmați de cei de 
C.S.U. Oradea 5 p, Motorul 
șl „U“ Cluj-Napoca 3 p. 
Săsăranu — coresp.).

la
4 P 
(V.

a La competiția feminină „Cupa 
Meseșul", organizată la Zalău, au 
luat parte Maratex Baia Mare 
șl „U“ Cluj-Napoca (ambele de 
„A") și C.S. Zalău (,,B“). Pe 
primul loc, noua romovată „U“, 
care a dispus cu 3—2 de C.S. și 
cu 3—1 de Maratex. Pentru locul 
2 : Maratex — C.S. 3—1. (I. Do-
muța, coresp.).

I
iplă 
(D.

im-
8,

ise) 
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18, 
r-a: 
>8,4, 
piu 
piu 
103. 
(Tr. 
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11. 
424. 
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ți n. 
t 33.
gu
ști- 
va-
cu 
lei

J

clasament 
făcut, 

Cra-
Par- 

cîteva 
jecu- 
șl vă

probabil că într-un 
al ratărilor (cam greu de 
recunoaștem) Universitatea 
iova ar conduce detașat... 
curgeți, spre convingere, 
dintre ultimele cronici ale 
rilor 
veți 
care 
7—8 
fost 
în co’mpaniâ 
ideale de 1 
metri de poarta lui Ion Gabriel, 
nu au dus la fireasca lor ter
minare cu gol. Uneori și datori
tă excelentelor Intervenții ale 
portarului hunedorean, dar, de 
cele mal multe ori, din pricina 
impreciziei craiovenilor. De ce 
ratează așa de mult Universita
tea ? Cine crede că poate da so
luția absolută se înșeală. Nici 
noi nu aspirăm (firește) la o 
asemenea pretenție.

Credem însă că putem prezenta 
un aspect care explică într-o mă
sură veritabila avalanșă de ra
tări ale formației din ~ '
Anume că Universitatea Craiova 
se arată dominată de dorința de 
a Înscrie cît mai repede I Unele 
observații demonstrează că aceas
tă veritabilă ARUNCARE PESTE 
ADVERSAR, din start, duce șl la 
imprudențe defensive care au 
costat-o foarte mult (vezi cazu
rile Standard Lldge și Interna- 
zlonale). O echipă de reală ca
pacitate tehnlco-tactlcă, cum ests 
Universitatea Craiova, trebuia 
să-și „consume" adversarul și 
printr-un joc de combinație, cu 
mal multă răbdare, cu pase mul
te, fn căutarea eeiul mai bun 
moment al declanșării „loviturii 
finale*. Fără să micșoreze viteza 
jocului său, armă care o plasea
ză printre formațiile de clasă, 
Universitatea se află în situația 
de a alterna aceste acțiuni pozi
ționale cu cele care l-au adus, 
nu o dată, mari satisfacții :

campioanei noastre 
convinge. Nu este meci în 
alb-albaștril să nu piardă 

mari ocazii de gol. Așa a 
și în partida de duminică, 

‘ i Corvlnulul. Poziții 
transformare, la 7—8

contraatacurile. La operația a- 
ceasta, de reducere a numărului 
de ratări, contribuția anturajului 
echipei, dar și a marii sale fa
milii, publicul, se cere cu in
sistență. Prin ce ? Prin manifes
tarea calmului, prin frîne puse 
nerăbdării șl enervării. Care se 
transmit, rapid șl nevăzut, ta 
teren, echipei I

Eftimîe IONESCU

IGNA

Craiova.

Am acordat neta 10 la «Tro
feul Petschovschi* publicului de 
pe stadionul Steaua. In primul 
rînd pentru frumosul și corectul 
„duel* dintre cele două masive 
galerii, dar în mod deosebit pen
tru acei spectatori de la TRI
BUNA A DOUA care — caz mai 
rar pe acest stadion — au apla
udat în final, la ieșirea de 
teren, formația brașoveană. 
aplaudat-o pentru eforturile

MAI ESTE... IGNA
cînd a 
Igna a

In urmă cu cîțiva ani, 
debutat in arbitraj, Ion 
lăsat • impresie excelentă. Și au 
urmat confirmări, prestații din
tre cele mai bune. Lumea fotba
lului spunea : „Avem un nou
arbitru de valoare*. L Igna ve-

pe 
Au 

ei

tîmplat și duminică, la Pitești. 
Igna, cel curajos, n-a mai dictat 
penalty nici atunci cînd faultul 
în careu a fost clar ca lumina 
zilei chiar și pentru un începă
tor I Care să fie motivele ? în 
primul rînd, credem că e vorba

nea cu atu-ul fastului jucător și 
al unui talent 2_
evident. Cu o permanentă miș
care în teren .
leargă mai mult decît jucătorii), 
cu o ținută ireproșabilă, mereu 
aproape de fază, el lua deciziile 
cele mai bune. Și demonstra 
o fermitate apreciată de noi toți, 
indiferent că în culpă _se aflau 
oaspeții sau gazdele.
voi 
ne 
rei, 
sul 
lui __ _______ ,___
venind tot mai frecvente. în țară 
1 s-au încredințat meciuri i ’ 
cele mal importante.

De la un timp însă, L 
a început să albă oscilații, 
tind, uneori, arbitraje care 

creat nemulțumire. Așa s-a

de arbitru

(se spunea că a-

r_,_ ___ ..Dacă nu
ajunge arbitru internațional, 

spunea el la începutul carie- 
mă vel lăsa de arbitraj*. Vi
lul s-a împlinit, delegările 

la meciuri peste hotare de-

vestici/*...
a Foarte mulți dintre 

cei prezenți la meciul 
Universitatea Craiova — 
Corvinul au reproșat 
arbitrului C. Jurja (ca
re a avut de condus 
o partidă foarte grea) 
că a fost darnic ‘_ 
„cartonașe „ 
față de gazde și mal 
zgîrcit în 
cuveneau 
Observație 
pentru că 
cartonașe __  __ __
Dumitriu șl Petcu. a 
M. Lucescu — acciden
tat — a fost, pentru 
întregul meci, antre
nor, rămînînd pe ban
ca rezervată conducerii 
tehnice. ^Așa cum au 
jucat In prima repriză, 
băieții mei, ne mărtu
risea tînărul tehnician, 
m-au supărat profund. 
Le-am spus-o răspicat 
la pauză. Prin finalul 
realizat, au mai redus 
Insă din debitul tota
lizat pînă atunci. Dar 

că 
să tindem spre 

; complete, de 
bun. Altfel vom 
ta anonimat, ca 

echipe-spe- 
dln fotbalul nos- 
• E greu de ex

plicat cum a putut ra
ta (în min. 73), Dumi- 
trache (șl nu Nicșa) a- 
cea situație de gol 1 
doar cu Boldi el în
față a tras peste barăl 
După meci, la cabine, 
Dumltrache era foar
te afectat... O în 
minutul 35 al meciului 
de la Timișoara, funda-

în
galbene*

cele ce se 
oaspeților, 

valabilă 
se impuneau 
galbene Iul

le repet neîncetat 
trebuie 
partide 
fotbal 
cădea 
atîtea 
ranță 
tru

dintre

Igna 
pres

au 
in

de o nejustificată infatuare. Igna 
crede că le știe pe toate. Du
minică (pentru a nu mai aminti 
și de alte jocuri, între care F.C.M. 
Galați — Univ. Craiova, cînd n-a 
ținut seama de colegul de la 
tușă) a luat decizii împotriva 
evidenței, derutînd și incitînd ju
cători, antrenori, public. „Pentru, Pentru
mine, nu e joc greu sau joc 
ușor", ne spunea tot el de cu-
rînd, încercînd, însă, să ne facă 
să înțelegem că „nu are 
bleme*. “ 
și dacă 
arbitrul 
țîa! — i 
demult 
mițător 
doar o 
Șl Igna 
arbitrat, 
de el.

__  __ „ 5 pre
lată că problemele apar 
L Igna nu va redeveni 
modest, hotărît, lmpar- 

așa cum a fost pînă nu 
— debutul atît de pro- 

(și lăudat) va rămîne 
promisiune neîmplinită, 

i mal are mulți ani de 
iar fotbalul are nevoie

necenzurate, pentru dăruirea to
tală, pentru MANIERA OFENSI
VA cu care a abordat onrtida. 
veritabilă surpriză ©ferită dumi
nică de antrenorul Nicolae Proca 
și jucătorii săi. Prin urmare, nu 
rezultatul ca atare a fost aplau
dat, ci modul de a acționa 
lui Parasch’vescu^ “ 
și coechipierii lor. Steaua a cîș
tigat cu 1—0 prima repriză, dar 
raportul * *
parte a jocului a 
pentru brașoveni 1 F.C.M. a cîș
tigat repriza secundă cu 2—1. pe 
fondul unui raport de cornere 
egal (3—3), dar șutind la poartă 
mai mult decît gazdele ~
Ce vrem să spunem.
subliniind toate aceste
Vrem să repetăm unul dintre e- 
ternele adevăruri ale fotbalului : 
nu poți cîstîga nici stima spec
tatorilor, nici victorii sau puncte 
prețioase, decît JITCÎND, ftictad 
ofensiv, jueînd curat, folosind ar
mele permise de regulament, fo- 
losindu-Ie cu pricenere, cu in
ventivitate, cu eficiență. F.C.M. 
Brașov a demonstrat toate aces
tea pe stadionul din Ghencea; 
arătîndu-se a fi © formație echi
librată, cu © apărare energică.' 
dominată de Naghi, cu © linie 
de mijloc alcătuită din jucători 
care nu fac rabat efortului im
pus de Proca. cu atacanti pătrun
zători, care pot măcina orice 
apărare adversă pînă cînd aceas
ta cedează. Din toate acestea 
s-au născut aplauzele pentru 
oaspeții stadionului d:n Ghencea.

al
Bucur. Bențj

cornerelor în această 
fost de 5—4

ti 0—7). 
de fapt, 

cifre ?

laurenfiu DUMITRESCU

DE LA CRISNIC

Constantin ALEXE
LA CAVA!

șui dreapta al echipei 
Progresul-Vulcan, Ma- 
teescu, a fost eliminat 
de pe teren. Motivul î 
în momentul în care 
arbitrul C. Silaghi i-a 
arătat cartonașul gal
ben, Mateescu s-a în
dreptat spre conducă
torul jocului și a în
ceput să-l APLAUDE. 
Această persiflare l-a 
costat scump, echipierii 
lui — în . inferioritate 
numerică — făcînd după 
aceea eforturi deosebite 
pentru a nu pierde în
tâlnirea cu Politehnica. 
• Omul cel mai 
brățișat și felicitat 
pă meciul de pe 

a 
antre- 

spunea 
„Ne

îm- 
du- 
sta- 
fostdlonul Steaua 

Nlcelae Proca, 
norul care ne 
înaintea partidei : _ 
vom juca azi șansele 
cu toată ardoarea, cum 
va trebui s-o facem și 
ta partidele cu ” * 
versltatea Craiova 
Dinamo. Aceste 
meciuri stat veritabilele 
examene ale echipei 
mele*. Pe primul dintre 
ele, echipa brașoveană 
l-a absolvit. Cu brio, a 
Florin Marin este, In
discutabil, cel mal în 
formă șl cel mai con
stant jucător al echipei 
Steaua. Văzîndu-1 cum 
joacă, fostul său con
tracandidat, Marlo Aglu 
— ajuns... căpitanul e- 
chlpei de „speranțe" — 
recunoștea că va tre
bui să se pregătească 
de două ©ri mai mult 
decît pînă acum. ® 
Borg joacă cu barbă la

Unl- 
Șî 

trei

A ÎN CAMPIONATUL DIVIZIE] 
„C“, s-au disputat sîmbătă trei 
jocuri, contînd pentru etapa a
X- a : Oțelul Galați — S. N. Brăi
la 6—0 (1—0) — seria a IlI-a ;
Strungul Arad — Unirea Tomna
tic 3—0 (1—0) — seria a vm-a; 
Automecanica Mediaș 
Ghelar 2—0 (2—0) — seria
XI- a.

Minerul 
a

Vul- 
din

• MECIUL Minerul-Știința 
can — Minerul Paroșeni, 
etapa a VBI-a (pe teren 1—0), a 
fost omologat cu 3—0 în favoarea

Wimbledon. Alții nu se 
fotografiază înainte de 
joc etc. Antrenorul 
Valentin Stănescu nu 
comunică niciodată zia
riștilor formația înain
tea jocului. Ba Pitești, 
cînd crainicul Dan Voi- 
cilă i-a solicitat com
ponența „ll“-lul dlna- 
movist, V. Stănescu l-a 
răspuns, zîmbind :
„Nu-1 știu. Secundul 
Dima se ocupă de me
ciul ăsta*. FI. Halagian, 
care era alături, a răs
puns și el : „Nici eu 
n-o știu*. Peste cîteva 
minute, însă, plteștea- 
nul și-a comunicat e- 
chipa. Și... a cîștigat. * 
înaintea

joacă șl rezervele, adi
că jucătorii care vor 
să nu stea în tribună. 
Așa cum face Ștefan, 
la Dinamo, șl alții... a 
Cît de ușor se primesc 
cartonașele galbene ~ 
dovedit duminică 
raru și Pițurcă.
mul — pentru proteste 
la deciziile arbitrului 
(decizii juste), uitînd 
încă © dată că singurul 
care are dreptul să 
discute cu conducătorul 
jocului este doar 
tanul echipei, 
joc, Moraru l-a 
scuze arbitrului 
Teodorescu, dar 
nașul galben rămîne în 
contul său. Și

au
Mo-
Pri-

căpl- 
După 
cerut 

Cr. 
carto-

a !

medului

Argeș — 
stația de 
s-au spus 
moașe, 
s-a făcut invitație la 
sportivitate. Se spunea 
însă că „echipa noas
tră este formată numai 
din oameni de gol. 
Fiecare din jucătorii de 
clmp poate marca în 
poarta adversa*. Mo
bilizare, mobilizare dar 
nici 
tru

Dinamo, la 
amplificare 

cuvinte fru- 
mobilizatoare,

chiar așa. Pen- 
că lată, nici 

golgeterul Radu H 
n-a reușit să marcheze 
• Piteșteanul Cristian, 
fostul portar al echipei 
naționale, 
joace la
„speranțe*, 
cale să fie 
club. La

ȘTIRI O ȘTIRI

să 
de 
pe

refuză 
echipa
Șl e 

suspendat de
„speranțe"

ușor l-a primit (dar tot 
pe drept !) Pițurcă. A- 
cesta l-a Înlocuit pe 
Ciobanu în min. 46, dar- 
a intrat pe teren fără 
legitimație ! Comenta
riile, credem, sînt 
prisos • Arbitrul 
Teodorescu nu ni 
părut duminică 
forma sa cea mai bună. 
S-a mișcat destul 
greu pe teren, 
multe ori fiind departe 
de fază, nu a văzut 
multe neregularitățl șl, 
ca șl altă dată, a ad
mis ca „zidul" să se 
formeze la mult mal 
puțin de 9,15 m, la e- 
xecutarea loviturilor li
bere.

Cînd Caval, acest sobru și a- 
predat portar, părăsea pe Dina- 
m© sau era cedat la Petroșani, 
mulți din anturajul echipei bucu- 
reștene ziceau : „O să vină vre
mea cînd © să-1 regretăm pe 
Caval*. Și, ca un făcut, cam așa 
a fost. Dinamo, căutîndu-șî 
recul" cu alți portari, s-a 
mereu cu regrete la acela 
care l-a scăpat din mînă.

Jiul Petroșani a avut pe 
muri un mare portar, un 
jucător de caracter 
Caval, spre lauda lui, îi 
pe urme. La Cluj-Nanoca. 
era cît pe-aci să nu fie tnfrînt. 
Caval a plonjat în stînca și în 
dreapta, la rădăcina barei, a pla
nat literalmente, agătînd baloa
nele care se duceau spre vinciul 
porții, a scos de sub ..transver
sală* o minge catapultată de 
fundașul Mureșan și deviată din 
piciorul unui jucător al Jiului ț 
a avut lmpacte aeriene inerente 
cu atacanții adverși, dar Caval 
șl-a îndreptat șalele, scrîșnind 
din dinți, fără să reclame nimic, 
fără să protesteze. Un calm șl 
• «tăptalre de sine cum tocmai 
la regretatul Crîsnlc întîlneam.^

Stelian TRANDAFIRESCU

..no- 
uitat

pe

vre- 
mare 

Crîsnîc. 
calcă 

Jiul

de 
Cr. 
s-a 
în

de 
de
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DE MARI SUCCESE I

echipei din Paroșeni, deoarece 
Minerul-Știința Vulcan a folosit 
în partida respectivă doi jucători 
sancționați cu cîte două carto
nașe galbene.

• IN SERIA A V-A a campio
natului Diviziei „C", mîine se dis
pută etapa a XII-a, interme
diară, care programează urmă
toarele meciuri : ICSIM București 
— T.M.B., Petrolul Bolintin —

Luceafărul Buc., Danubiana Buc. 
— Chimia Tr. Măgurele, Voința 
Buc. —■ Flacăra roșie Buc., 
Abatorul Buc. — Automatica 
Buc., Cetatea Tr. Măgurele — E- 
lectronica Buc., 
Viitorul 
dele — 
încep la

Flacăra 
Buc. - 

Cetatea Tr. Măgurele
. Ș.N. Oltenița — 

Chimogi și Petrolul Vi- 
F.C.M. Giurgiu. Jocurile 
ora 15.

CASELE OBIȘNUITE s-aue LA
pus în vînzare biletele de intrare 
la meciul restant Steaua — F.C. 
Argeș care se dispută mîine pe 
stadionul din bd. Ghencea.

STAȚIUNI BALNEO-CUMATERICE CU PROGRAM NON STOP
BUȘTENI BORȘA

Stațiunea Bușteni este, prin excelență, un loc minunat 
de odihnă : 880 m altitudine, de jur împrejur munți înalți 
și împăduriți, aer pur, puternic ozonat

Bușteni — principal loc de pornire în ascensiuni mon
tane pe numeroase poteci marcate. Cascada Urlătoarea, ca
banele Gura Dihamului, Poiana Izvoarelor Omul, Piatra 
Arsă, Babele, Caraiman sînt doar cîteva atracții pentru 
excursioniști.

Din stațiune se poate lesne ajunge pe Platoul Bucegilor 
(cabana Babele) cu telecabina

Odihnă sport, mișcare, sănătate —• 
țiunea Bușteni în tot timpul anului.

Bilete și informații suplimentare se 
agențiile și filialele oficiilor județene 
de la cele ale I T.H.R. București.

iată ce vă oferă sta-

pe! obține de la toate 
de turism precum și

Situată la poalele munților Rodnei, înconjurată de păduri de 
brad și foioase, beneficiind de un climat blind, stațiunea Borșa 
(altitudine — 850 m) constituie un permanent punct de atrac
ție pentru turiștii de toate vîrstele.

Hotelul „Cascada", vilele elegante și confortabile oferă in tot 
timpul anului condiții optime pentru masă și cazare. Stațiunea 
este recomandată și pentru tratarea nevrozei astenice și afec
țiunilor endocrine.

Originalitatea naturii de pe aceste meleaguri pitorești, liniș
tea codrilor din împrejurimi oferă turiștilor sosiți aici satis
facția unor plimbări sau drumeții de neuitat. Pentru cei ce 
doresc, gazdele organizează excursii în Țara Maramureșului sau 
în Nordul Moldovei.

Cu avionul pînă la Baia Mare (apoi cursa auto locală) ; cu 
trenul pe linia Salva-Vișeu 4- autobuz ; pe D.N. 18 din Moldova 
prin Iacobeni — pasul Prislop sau din Oaș prin Sighetu Mar- 
mr.ției — Moisei— iată doar cîteva trasee prin care puteți 
ajunge în stațiunea Borșa.

Biletele se găsesc la agențiile și filialele oficiilor județene de 
turism precum și la cele ale I.T.H.R. București, unde puteți 
obține și informații suplimentare, •

La tragerile obișnuite Pronoex- 
pres, marile cîștiguri în AUTO
TURISME și BANI sînt prezente 
cu regularitate, răsplătind perse
verența și inspirația tot mai mul
tor participant!. La primele trei 
trageri din această lună, de e- 
xemplu, au fost atribuite tot atîtea 
AUTOTURISME „Dacia 1300“, ob
ținute, în ordine cronologică, de 
Aizic Avram din Tecuci, Ăbălașei 
Ileana din București șl Bărbu- 
lescu Victor din Brașov, fără a 
mai vorbi de mult mai numeroa
sele cîștiguri substanțiale în bani. 
La cea de-a patra tragere, des
fășurată la 22 octombrie, deși nu 
au mal fost atribuite autoturisme, 
s-au consemnat, totuși, frumoase 
succese ; după cum se poate ve
dea din omologarea cîstiguriloT 
de la tragerea resoectivă. publi
cate în această rubrică, tragerea 
de mîine, 29 octombrie 1980. va 
beneficia de un consistent report 
la categoria I. Iată, prin urmare, 
suficiente motive pentru a vă 
încerca și dv. șansele la ultima 
tragere obișnuită Pronoexnres 
din această lună, pentru care 
NUMAI AST AZI maU puteți pro
cura bilete cu numerele prefe
rate !

CÎȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRFS DIN 22 OC

TOMBRIE 1980

1 variantă 100% a 
și 3 variante 25% a 
cat. 3 : 15.25 a 4.252
4 : 74.25 a 873 lei ;

Cat. 2 : 
37.052 lei 
9.263 lei ; 
Iei ; cat.
cat. 5 : 219,25 a 296 lei • cat. 6 : 
7.280.75 a 40 
a 200 lei ; cat. 8 : 3.501

Report la categoria ’ 
lei.

lei : cat. 7 : 174 
a 40 lei. 

• Qno

Ciștigul în valoare de 37.052 
lei, realizat pe un bilet jucat 
100%. a 
COMAN IOAN-GAVRIL 
comuna
Dîmbovița.

revenit part’^inantului 
din 

Valea Mare, județul



ECHIPELE DE HANDBAL ALE ROMÂNIEI 
LA STARTUL UNUI NOU SEZON

INTERNAȚIONAL
încheierea turului campiona

telor naționale (Divizia „A") 
deschide handbalului nostru 
drumul spre noul sezon inter
național. Vor evolv.a toate e- 
chipele naționale ale României 
— senioare, seniori, tineret, 
junioare, juniori —, programul 
ofdrindu-le întîlniri amicale, 
turnee cu adversari prestigioși, 
precum și competiții oficiale. 
Astăzi, despre senioare și se
niori

© Forul de specialitate a de
finitivat lotul feminin. Au fost 
selecționate : Viorica Ionică 
(Hidrotehnica Constanța), An
gela Ciubotă (Mureșul Tg. Mu
reș), Lidia Stan (Progresul 
București) — portari, Zoranka 
Ștefanovici (Universitatea Ti
mișoara), Maria Tdrok (Știința 
Bacău), Elena Leonte (Știința 
Bacău), Rodica Marian (Rul
mentul Brașov), Elena Ciubo
tarii (Textila Buhuși), Maria 
Igorov (Constructorul Baia 
Mare), Eva Gaal (Știința Ba
cău), Niculina Sasu (Progresul 
București), Angelica A vădanei 
(TEROM Iași), Cristina Simion 
(Confecția București), Ana-Ma- 
ria Răducu (Știința Bacău), 
Maria Ionescu (Progresul Bucu
rești), Viorica Cojocărița (Con
structorul Timișoara), Gheor- 
ghița Oprea (Rapid București), 
Vasilica Dobre (Universitatea 
București), Rodica Ionașen 
l TEROM Iași) și Eugenia G4- 
vră (Textila Zalău). După cum 
se vede, 25 la sută din hand
balistele selecționate activează 
m Divizia „B“. Să fie oare atît 
de săracă in talente Divizia 
„A“ ? Sau Divizia „B“ este, in
tr-adevăr, foarte bogată in ju
cătoare de valoare ?

• Echipa națională feminină, 
ale cărei pregătiri vor fi con
duse de antrenorii Eugen Bar
tha și Remus Drăgănescn, va 
participa — așa cum am mai 
anunțat — la un turneu tn R.F. 
Germania (6—9 noiembrie), la 

PE MARGINEA CAMPIONATULUI DE POEO
(Urmare din pag l)

deauna adept al promovării ti
nerilor talentați, și-a dat seama 
— mai ales după nereușita e- 
chipei naționale la J.O. de la 
Moscova — că „senatorii" din 
echipă (Spînu, D. Popescu, 
Nastasiu, Rus, Răducanu, Mun
teanul dau semne de oboseală, 
că formația sa are nevoie de 
oxigen. Și nu a ezitat. In re
priza decisivă a derby-ului cu 
Rapid (3—3), spre stupoarea 
specialiștilor de pe marginea 
bazinului, antrenorul dinamovist 
a apelat la cel mai tînăr (C. 
Moiceanu) junior și a întors re
zultatul în favoarea sa! De a- 
tunci juniorii dinamoviști (Moi
ceanu. Hagiu, Ardeleanu, Cr. 
Dan, Ciobăniuc, Chiriță) au be
neficiat de „undă verde" în e- 
chipa seniorilor, au dus adesea 
greul în spate, contribuind efec
tiv la acest frumos succes. Cu 
acest plus evident de elan, de 
vigoare. Dinamo nu a mai avut 
obișnuitele complexe în fața lui 
Rapid, detașîndu-se în cîștlgă- 
toare. cu o săptâmînă înaintea 
încheierii competiției.

Deși a condus în cea mai 
mare parte a competiției, Rapid 
București nu a rezistat în pos
tura de lider pînă în final. Șl 
aceasta nu pentru că a fost ne
voită să joace în bazinul Dina
mo, singurul regulamentar in 
Capitală, sau că a trebuit să su
porte rigorile unor arbitraje de
favorabile. cum au susținut an
trenorii echipei și clțiva dintre 
conducătorii clubului, ci pentru 
că piesele sale de bază (frații 
Slăvei, Schervan, Olac, Arsene) 
nu au făcut față unui efort pre
lungit, în acest sezon. Și cum 
Juniorii feroviarilor cu greu 
și-au putut face loc în ,.7“-le 
rapidist. era firesc ca echipa 
din Giulești să cedeze treptat. 
In plus se pare că acest colec
tiv nu mai are coeziunea din 
anii trecuti. forța de a contra
cara — nrin disciplină și putere 
de Iurtă — ahmrile dinamo- 
vistilor.

Voința Cluj-N’apoca a rămas 
aceeași echipă capricioasă, cu 
certe calități (tinerii Colceriu, 
Covaci, Sziics, Iiea au progre
sat vizibil), dar prea mult de
pendentă de forma de moment 
a fraților Rusu. Crișul Oradea 
a debutat în trombă (victorie 
asupra dinamoviștilor). dar a 
prezentat multe fluctuații pe 
parcurs, cu repercusiuni asupra 
rezultatelor. Ea dispune de un 

„Trofeul Carpați", la Rm. Vîl- 
cea, 18—23 noiembrie, cu parti
ciparea echipelor României (A și 
B), Uniunii Sovietice, R. D. 
Germane, Ungariei și Dane
marcei și la Campionatul Bal
canic (5—7 decembrie, la Tg. 
Mureș).

• Selecționata masculină 
de seniori a României, condu
să de colectivul tehnic alcătuit 
din loan Kunst-Ghermănescu, 
Nicolae Nedef și Lascăr Pană, 
va debuta cu o dublă întîlnire 
In compania Elveției. Meciuri
le se vor desfășura la 14 no
iembrie (Herlsau) și 15 noiem
brie (Aarau). In continuare, 
reprezentativa noastră se va 
alinia la startul competiției in
ternaționale ce se desfășoară 
la Debrețin (Ungaria). întrece
rea are ioc între 17 și 22 no
iembrie și se bucură de parti
ciparea reprezentativelor Româ
niei, Uniunii Sovietice, Polo
niei, Bulgariei și Ungariei.

• La 23 și 26 noiembrie, Echi
pa Lumii susține două meciuri 
la Dortmund (cu reprezentati
va R.F. Germania) și Goteborg 
(cu selecționata Suediei). In a- 
ceastă formație, condusă de 
Ioan Kunst-Ghermănescu (Ro
mânia) și Ivan Snoj (Iugosla
via), au fost selecționați șt 
handbaliștiî români Radu Voi- 
na și Vasile Stingă. Din păca
te, participarea lui Vasile Stin
gă este incertă. Accidentat in 
meciul de duminică, el are ne
voie de o lungă perioadă de 
refacere.

• Ultima competiție a acestui 
an, pentru echipa noastră de 
seniori, se dispută la Sofia, 
intre 3 și 7 decembrie. Este 
vorba de cea de a Il-a ediție 
a Campionatului Balcanic. (Pri
ma ediție, la care țara noastră 
a fost reprezentată de formația 
de tineret, s-a disputat anul 
trecut la Varazdin și a fost 
ciștigată de Iugoslavia).

lot valoros, dar nu are și un 
portar de valoarea lui Costrăș, 
Fejer, Gordan, Ungureanu sau 
Garofeanu.

* *
S-au încheiat întrecerile tur

neului final pentru locurile 5—8 
In Divizia „A" de polo. Iată re
zultatele înregistrate: Progresul 
București — Politehnica Cluj- 
Napoca 10—7 (1—0, 3—3, 1—2,
5— 2); C.N. ASE — Rapid Arad
6— 3 (2—1, 2—2, 1-0, 1—0); Pro
gresul — Rapid 6—6 (1—1, 2—1, 
1—2, 2—2); C.N. ASE — Poli
tehnica 6—3 (0—0, 2—2, 3—0,
1—1); C.N. ASE — Progresul 
6—6 (3—3, 3—1, 0—1, 0—1); Ra
pid — Politehnica 9—8 (3—1, 
3—1, 1—2, 2—4). Clasament fi
nal: 5. Progresul 8 p; 6. C.N. 
ASE 7 p; 7. Rapid 5 p; 8. Po
litehnica 4 p. Progresul și C.N. 
ASE au rămas în prima serie a 
Diviziei „A".

...CURSA CONTRA MORȚII
La 31 iul:e, pe pisu» de -a Hockenheim, care urma să găzduiască 

k> 10 august „Marele Premiu al R.F.G.1*, intr-o cursâ de verificare, 
Patrick Depailîer, pe o mașină Alfa Romeo, abordează curba cea 
mal lungă fi cea mai rapidă a circuitului cu 270 km/h. Dar nu se poate 
înscrie pe traiectoria optimă, lese de pe pistă fi se izbește de pa
rapetul de securitate. Transportat cu helicopterul spre spital, pilotul 
francez de formula 1 moare înainte de a fi consultat. Era ora amiezii 
fi Patrick Depaifler, care în preziua* Marelui Premiu urma să impH* 
neascâ 36 de ani, se a liniase la startul cursei fără de sosire. Cu cî- 
teva zile mai înainte. Intr-un interviu acordat revistei „Paris Match- 
(fi publicat după moartea sa) el declara: „Chiar dacă după accidentul 
de anul trecut cu deltaplanul (11 operații fi 7 luni spitalizat — n.n.) 
nu sînt capabil tâ merg pe jos 9 km, pot conduce oricit de repede. 
Totul este să fii capabil sâ faci munca necesară. Puțin contează dacă nu 
pot face alpinism I Voi alerga pinâ la 40 de ani-.

„Deficiențe mecanică, fără îndoială- — a spus după accident presa. 
Șl, fâcîndu-și MUNCA NECESARA, Patrick Depailler n-a mai putut să 
facă nici deltaplanorism sau alpinism, nici sâ alerge la F1 sau sâ 
meargâ ca simplu pieton. N-a mai apucat vîrsta de 40 de ani. Soție 
lui, Valerie, care-1 însoțea ’c toate cursele, nu venise încă la Hoc
kenheim.

„Grand Prix du Canada**. Lansați pe pista de la Montreal intr-o 
întrecere decisivă pentru clasamentul campionatului mondial de auto
mobilism FI, bolizii pe patru roți par a sfida moartea. Și cînd mai 
erau 4 ture pînâ în finei, într-un S la care se intră de obicei cu 100 
km/h, Jean-Pierre jabouille, pilotind un „Renault-Elf**, părăsește pista 
fi se lovește de eternul zid de protecție. Urlînd de durere, pilotul
este scos cu greutate din mașină. Transportat la spitalul
,,Kegîna Victoria**, s-c constatat câ la piciorul drept are
3 fracturi la genunchi și una la tibie, iar la ce! sting, fractura ro-
tulei genunchiului. După două săptămîni, de tratament asiduu, i s-a 
spus că... o avut noroc și că în 3 luni, probabil, va putea reveni 
pe oistă.

„Ruperea unui triunghi de suspensie” — a spus după accident presa. 
Și baz:ndu-se doar pe NOROC, Jean-Pierre Jabouille va reveni, proba
bil, asemeni altor colegi de breaslă, pe pista de alergare, într-o per
manentă cursă contra morții. în care marea publicitate și supralicitarea 
tehnologiei moderne oferă certitudinea beneficiilor doar unora. Celor 
de pe margine, care-i pun in mișcare dar care nu riscă nimic.

Paul SLĂVESCU

MARATONUL INTERNATIONAL NEW YORK ’80
NEW YORK, 27 (Agcrpres). 

— Tradiționalul concurs inter
național de maraton de la New 
York a fost cîștigat la actuala 
ediție de atletul american A. 
Salazar (în vîrstă de 22 de 
ani), cronometrat pe clasica 
distanță de 42,195 km cu 2h 
09:41, timp ce constituie un nou 
record al traseului șî cea de-a 
treia performanță mondială din 
toate timpurile în această difi
cilă probă. Prezent pentru pri
ma oară la startul acestei 
curse, mexicanul Rodolfo Go
mez s-a clasat pe locul doi, cu 
2h 10:13, fiind urmat de John 
Graham (Anglia) — 2h 11:46. 
Americanul Bill Rodgers, în
vingător în ultimele patru edi
ții, s-a situat pe locul cinci, cu 
timpul de 2h 13:20, Concuren
tul olandez Gerard Nijboer, 
medaliat cu argint la Olimpia
da de la Moscova și cotat cu 
cel mai bun timp de control — 
2h 09:01, a pierdut plutonul 
fruntaș la jumătatea cursei ne- 
figurînd printre primii 50 cla
sați. La primul său maraton 
internațional, cunoscutul atlet 
tanzanian Filbert Bayi a ocupat 
locul 36.

In proba feminină, victoria a 
revenit campioanei norvegiene

GIMNASTUL E Ml HAN NICULA, LOCUL III LA BARCELONĂ
Ne-a vizitat Ieri, la redacție, 

antrenorul Mircea Lisovschl, a- 
bia reîntors de la Barcelona, 
unde a urmărit „Memorialul 
Joachim Blume", Întrecere tradi
țională de gimnastică. Am aflat, 
astfel, că «nărui gimnast Emi
lias Nlcula, reprezentind țara 
noastră in' amintita competiție.

,,PAIRUIATERUL“
DE HANDBAL MASCULIN

DE LA ZURICH
Competiția internațională

masculină de handbal de la 
Zilrich a-a încheiat cu victoria 
selecționatei U.R.S.S. care a to
talizat 6 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Ungaria și 
R.F. Germania, cu cîte 3 p, și 
Elveția — 0 p. în ultima zi, 
U.R.S.S. a dispus de echipa 
R.F. Germania cu 27—15 (14—8), 
iar Ungaria de Elveția cu 22—19 
(10—13).

VA GĂZDUI COLUMBIA TUR
NEUL FINAL AL C.M. DIN 

1986 I
Nici acum nu s-a clarificat cine 

va fi gazda turneului final al 
C.M. din 1986. După cum se 
știe, federația din Columbia s-a 
oferit să organizeze această com
petiție, dar parlamentul țării a 
respins devizul prezentat de fo
rul de specialitate columbian. Ia 
orice caz, F.LF.A. așteaptă o 
decizie fermă ptnă la sfirșltul 
anului. In cazul unul răspuns 
negativ, se pare că principalele 
candidate pentru organizarea 

Grete Waitz, care a stabilit cea 
mai bună performanță mondia
lă cu timpul de 2h 25:41 (ve
chiul record ii aparținea cu 2h 
27:33 din anul 1979). Pe locu
rile următoare s-au clasat Patti 
Catalani (S.U.A.) — 2h 29:33 și 
Ingrid Christiansen (Norvegia) 
— 2h 34:24.

La întrecere au participat 
peste 16 000 de concurenți.

B. HINAULT -
ÎN FRUNTEA

CICLISMULUI 1980
Trofeul „Super Prestige", care 

răsplătește pe cel mai bun ci
clist profesionist al anului, a 
fost cucerit la actuala ediție de 
francezul Bernard Hinault, care 
a totalizat in clasamentul final 
315 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au situat belgianul Fons 
de Wolf — 218 p. italianul Fran
cesco Moser — 210 p și olande
zul Hennie Kuiper — 159 p. B. 
Hinault a ciștigat anul acesta 
Turul Italiei și titlul de cam
pion mondial.

a realizat un rezultat notabil, lo
cul III la individual compus. 
Dacă avem in vedere că la acest 
concurs au fost prezențl gimnaștl 
din UJLS.S., Cehoslovacia, Elve
ția, Franța, Ungaria. Spania șl 
Italia, poziția fruntașă obținută 
de Emillan Nlcula (»,10. t.TS, 6.23. 
6,Ml, 6,10, 6,40) ni se pare demnă 
de subliniat. Iată-1 pe primii 
trei clasați : Albert Anisimov 
(U.R.S.S.) 36, OS, Rudolf Bablak
(Cehoslovacia) S3,13, Emlllan 
Nlcula 34,20.

IRINEL PÂNIJLESCU, ÎNVINGĂTOARE
IN CONCURSUL DE NATAȚIE DE LA PRAGA

(Urmare din pag. 1;

de Kalman (Ungaria) — 1:08.40, 
sportiva româncă Luciela Mi- 
hăllescu s-a situat pe locul trei, 
cu timpul de 1:09, 42.

★
în orașul olandez Hilversum 

au luat sfîrșit întrecerile unuia

„Mundialului" din 1986 vor fi 
Brazilia sau S.U.A.

TRANSFERĂRI DE JUCĂTORI 
Șl ANTRENORI

• Johan Cruyff, celebrul in
ternațional olandez, se gîndește 
la revenirea In Europa după ce 
a activat la echipa „Washington 
Diplomats**, din S.U.A. In virstă 
de 33 de ani, Cruyff intenționea
ză să joace la Juventus Torino 
• Șl Franz Beckenbauer s-a re
întors de la „Cosmos" New York 
în Europa șl va debuta la în
ceputul lui noiembrie la Ham
burger S.V. • In cele din urmă, 
tîn&rul internațional vest-german 
Bernd Schuster (21 de ani) a 
părăsit clubul F.C. Kdln nu pen
tru „Cosmos** New York, cum 
se anunțase, ei în favoarea for
mației C.F. Barcelona • Fostul 
antrenor al selecționatei Angliei, 
Don Re vie, după ce șl-a înche
iat stagiul în Arabia Saudită, a 
preluat conducerea tehnică a for
mației El Nasr din Dubal • 
Pentru rezultate necorespunzătoa
re, antrenorul Helmut Scneko- 
witsch (fostul selecționer al re
prezentativei Austriei) a fost des
tituit de echipa Athletic Bilbao, 
după ce formația sa a pierdut 
meciurile cu Zaragoza (0—2) șl 
Real Madrid (1—7) • Șt antre
norul formației F.C. Bruges a

CAMPIONATE...
BULGARIA (et. 10) : Levskl

Spartak — Spartak Plovdiv 1—1; 
Lokomotiv Sofia — Belasița 5—1; 
Cernomoreț Burgas — Cerno 
More Varna 0—0 ; Pernik — Ma
rek 2—0 ; Trakia Plovdiv — Sli- 
ven 6—1 ; Beroe — Vrața 4—1 ; 
Pirin — Ț.S.K.A. Sofia 1—1 ; Sla
via Sofia — Akademilr Sofia 2—8. 
Clasament : 1. Trakla 14 p ; 2.
Ț.S.K.A. 14 p ; 3. Lokomotiv
13 p.

ELVEȚIA (et. 10): F.C. Basel — 
Servette Geneva 2—2 ; Chenol9
— Lausanne 1—4 ; St. Gall — 
Bellinzona 2—2 ; Sion — Neu- 
chatel 1—0 ; Young Boys Berna
— Grasshoppers Zurich 1—1 ; 
F.C. ZUrlch — Nordstern 5—1. 
Clasament : 1. F.C. Zurich 16 p; 
2. Young Boys 15 p ; 3. Grassho- 
pers 14 p.

R.D. GERMANA (et. 9) : Zwi
ckau — F.C. Magdeburg 0—1; Lo
komotive Leipzig — Vorwărts 
Frankfurt pe Oder 6—1 ; Halle
— Aue 2—1 ; Jena — Erfurt 1—2; 
Riesa — F.C. Karl Marx Stadt 
3—3 ; Dynamo Berlin -r Rostock

«TELEX •
CICLISM e După 72 ore în 

Cursa de 6 zile de la Frankfurt 
pe Main conduce perechea Rend 
Pijnen (Olanda) — Gregor Braun 
(R.F.G.)

HOCHEI a într-un meci in
ternațional amical, la Jesenice 
(Iugoslavia), selecționata R. D. 
Germane a întrecut formația 
Iugoslaviei cu 10—1 (3—0, 5—1.
2—0) .*

ȘAH • După 7 runde și dispu
tarea unor partide întrerupte, în 
turneul de la Buenos Aires con
duce Bent Larsen, cu 6’/2 p, ur
mat de Timman (Olanda) 41/., p
(1) , Liubojevici (Iugoslavia) 41/2 p.
Andersson (Suedia), Karpov 
(U.R.S.S.) — cîte 4 p etc. *
După 5 runde în turneul de la 
Bar (Iugoslavia) conduce Vasill 
Smîslov, cu 41/2 p, urmat de Iva- 
novici 31/2 p (1), Tringov (Bulga
ria) 31/? p. Petrosian (U.R.S.S.) 3 p
(2) etc. în runda a 5-a, Smîslov 
a remizat cu Mi nici, rezultat con
semnat și în partidele Forlntos — 
Tringov și Jansa — Marianovicl.

TENIS • Turneul de la Viena 
a fost cîștigat de Brian Gottfried, 
care l-a întrecut în finală cu 
6—2, 6—4, 6—3 pe Troy Waltke. în 
finala probei de dublu, america
nii Stan Smith și Bob Lutz au dis
pus cu 6—1, 6—2 de Pavel Slozil 
(Cehoslovacia) — Heinz Gtinthard 
(Elveția) a Vitas Gerulaitis a cîș
tigat turneul de la Mel
bourne, In finala căruia l-a 
întrecut cu 7—5, 6—3 pe Peter 
McNamara. • în finala turneului 
feminin de la Brighton (Anglia), 
Chris Evert-Lloyd a învins-o cu 
6—4, 5—7. 6—3 pe Martina Na
vratilova. Proba de dublu a 
revenit cuplului Kathy Jordan — 
Anne Smith, care a dispus In 
finală cu 6—3, 7—5 de perechea 
Betty Stove — Martina Navra
tilova.

TENIS DE MASA A La Gdansk, 
tn meci contînd pentru C.C.E. 
masculin, echipa locală A.Z.S. • 
Învins cu scorul de 5—0 formația'* 
bulgară Akademik Svlștov.

dintre turneele preliminare ale 
C.C.E. la polo pe apă. Clasate 
pe primele două locuri, C.N, 
Barcelona și HZC Robben (O- 
landa) s-au calificat pentru 
grupele semifinale. Rezultate 
din ultima zi: C.N. Barcelona — 
HZC Robben 6—4; Poly tehnic 
Londra — I.Y.I. Istanbul 5—4.

fost schimbat, după ce echipa 
a pierdut meciul din C.C.E. pe 
teren propr u (0—1) în fața Iul 
F.C. Basel. In locul lui Han Gry- 
enhut a fost numit asistentul 
său Raymond Martens. Pretutin
deni, e grea mesera de antre
nor...

ȘTIRI, REZULTATE
• Fiind suferind, fostul inter

național iugoslav Danilo Popivo- 
da (care evolua la Eintracnt 
Braunschweig) s-a retras din ac
tivitatea conipetițională.
• Echipa Real Zaragoza, una 

din fruntașele clasamentului din 
campionatul spaniol, a fost eli
minată din „Cupa Spaniei" chiar 
In primul tur, de către o for
mație din liga a IlI-a : Endesa 
(1—1 și 1—2) !
• A încetat din viață cele

brul internațional austriac Ger
hard Hanappi (51 de ani). El a 
îmbrăcat de 94 de ori tricoul 
naționalei austriece și a cîștigat 
de 6 ori cu formația sa, Rapid 
Viena, titlul de campioană a ță
rii.
• în această săptâmînă au loc 

două meciuri în preliminariile 
C.M. Azi, în grupa a 2-a, Franța 
întîlneștc pe teren propriu echi
pa Irlandei, iar mîlne, în grupa 
a 4-a, Elveția va juca cu Nor
vegia.

CAMPIONATE...
4—0 ; Bohlen — Dynamo Dresda 
0—2. Clasament: 1. Dynamo Ber
lin 15 p ; 2. F.C. Magdeburg
15 p ; 3. Dynamo Dresda 15 p.

IUGOSLAVIA (et. 11) : Parti
zan — Olimpia Liubliana 2—2 ; 
Hajduk — Steaua Roșie 1—0 ; Sa
rajevo — Napredak 4—3 ; Rijeka
— Dinamo Zagreb 3—0 ; Niș — 
Velez 1—0 ; OB’K Beograd — Bu- 
ducnost 0—0 : Zagreb — Vojvo- 
dina 4—1 ; Tuzla — Zelezniciar 
1—1 ; Borac Banja Luka — Var- 
dar Skoplie 1—1. Clasament : 1. 
Steaua Roșie 15 p ; 2. Olimpia 
15 p ; 3. Radnickî 14 p.

SPANIA (et. 8) : Alicante — 
Atletico Madrid 1—2 ; C.F. Bar
celona — Betis 1—3 ; Salaman
ca — Real Sociedad 0—2 ; Za
ragoza — Las Palmas 2—3 ; Real 
Madrid — Osasuna 3—1 ; Valla
dolid — Valencia 2—0 ; Almeria
— Sporting Gijon 1—1 ; Athletia 
Bilbao — Espanol 1—2 ; Sevilla
— Murcia 1—0. Clasament : 1. 
Atletico Madrid 14 p ; 2. Valen
cia 11 p ; 3. Zaragoza 10 o.
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