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SĂ FACEM DIN „DACIADÂ“ 0 ADEVĂRATĂ 
OLIMPIADĂ A SPORTULUI ROMÂNESC!

Miine se dă startul in ediția a Il-a a „Da
ciadei", marea competiție polisportivă na
țională organizată din inițiativa tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, președintele țării. Eveniment foarte 
important în viața sportivă a țării, principal mij
loc de îndeplinire a sarcinii de mare răspundere 
încredințate de partid mișcării sportive, de a 
contribui Ia creșterea unor generații viguroase, 
multilateral dezvoltate fizic și psihic, cu o edu
cație temeinică, de menținere și întărire a sănă
tății și puterii de muncă a populației, de organi
zare a petrecerii in mod plăcut și util a timpu
lui liber și de a reprezenta demn sportul româ
nesc în arena internațională, „Daciada" cuprinde 
tot mai mult masele într-o diversitate de forme 
de practicare a exercițiilor fizice, turismului și 
sportului.

CEA DE A DOUA EDIȚIE A „DACIADEI", 
care se deschide mîine în toate asociațiile și 
cluburile sportive — în zonele în care mai sint 
de executat lucrări agricole deschiderea va avea 
loc după terminarea acestora — are o însemnă
tate deosebită, întrucît sint prevăzute să aibă 
loc finale pe țară, atît la sportul de masă, cit și 
la cel de performanță, în etapa de iarnă, ca și 
în cea de vară.

într-o analiză care a avut loc recent, Comisia 
centrală de organizare a „Daciadei" a constatat

că s-au obținut succese remarcabile in desfășu
rarea competiției sportive naționale, intre care 
lărgirea ariei de cuprindere a maselor, diversifi
carea formelor de practicare a exercițiilor fizice, 
turismului și sportului. Se apreciază că asociați
ile și cluburile sportive, organele sportive locale 
și cele cu atribuții in mișcarea sportivă au făcut 
pași importanți în direcția asigurării permanen
ței și continuității in practicarea organizată, sis
tematică a exercițiilor fizice și a diferitelor dis
cipline sportive. Acțiunile sportive desfășurate in 
asociații, cele organizate pe localități și județe 
— cum sint festivalurile sportului muncitoresc, 
feminin, școlar, sătesc —, ca și cupele pe ramuri 
de producție, au darul să atragă an de an tot 
mai mulți partieipanți, contribuind Ia crearea 
deprinderii — Îndeosebi in rindul copiilor și ti
nerilor — de a practica cu regularitate mișcarea, 
sportul, cu precădere în aer liber.

Cu toate acestea, s-au semnalat și neajunsuri 
in activitatea sportivă de masă, in realizarea sar
cinii fundamentale trasate de partid, aceea de a 
cuprinde întregul tineret, masele de oameni ai 
muncii, într-o activitate permanentă, sistematică, 
în ce privește sportul de performanță, se mai în
registrează rezultate nemulțumitoare, departe de 
posibilități și de condițiile create, într-o serie

(Continuare în pag. a 3-a)

Astăzi și mline - etapa a Xlll-a a Diviziei „A" de fotbal

CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN
Șl DERBYUL DE LA BRAȘOV 

ÎN CENTRUL ATENȚIEIA
CLASAMENTUL

ECHIPELE 
CLUBULUI
STEAUA,

CAMPIOANE 
LA SABIE 

ȘI LA 
FLORETĂ 

MASCULIN
© Sabrerii militari la al

® In uvertura etapei, as
tăzi, la Petroșani, timișo
reanul Moise în fața echi
pei care 
Giuchici 
care l-a 
byul de 
Brașov, 
ca" în fața vijelioasei o- 
fensive craiovene @ în des
chiderea cuplajului inîer- 
bucureștean, Progresul — 
Vulcan speră să-și conti
nue seria bună, mizînd pe oscilațiile Stelei © în meciul 
vedetă al cuplajului, Sportul studențesc vrea să repete 
partida cu Steaua din această toamnă ; ceea ce nu ... 
dorește Dinamo ® La Hunedoara, duelul unor tineri și 
apreciați tehnicieni : Lucescu — Pigulea • Derbyul Mol
dovei se joacă la lași ® Meciul tinereții, la Pitești © La 
Slatina, Oltul speră să aibă un „debit" mai mare decît... 
Dunărea • Va reuși Mateîanu, la Tg. Mureș, să refacă 

punctele pierdute acasă ?

l-a consacrat, iar 
în fața echipei 

refuzat ® în der- 
clasament de la 
„furnicile lui Pro-

ceva din

Petroșani :

Brașov :

Hunedoara : 
lași :
Pitești :
București :

Slatina :
București :

JIUL

1. UNIV CRAIOVA 11 9 0 2 19- 8 18
2. Dinamo 12 8 1 3 22- 8 17
3. Corvinul 12 7 1 4 26-12 15
4. F.C.M. Brașov 12 6 3 3 15-12 15
5. F.C. Argeș 12 6 1 5 21-12 13
6. Steaua 11 5 2 4 15-11 12
7. A.S.A. Tg. M. 12 5 2 5 19-22 12
8. Chimia 12 5 2 5 15-22 12
9. Sportul studențesc 12 5 1 6 16-15 11

10. „U" Cluj-Napoca 12 5 1 6 13-14 11
11 S.C. Bacâu 12 5 1 6 16-23 11
12. Politehnica lași 11 5 0 6 18-17 10
13. „Poli" Timișoara 11 4 2 5 9-11 10
14. Progresul Vulcan 12 4 2 6 18-24 10
15. Jiul 12 4 1 7 16-18 9
16. F.C. Baia Mare 12 4 1 7 14-20 9
17. F.C. Olt 12 3 3 6 9-18 9
18. F.C.M. Galați 12 4 0 8 15-25 8

ASTĂZI
- POLITEHNICA TIMIȘOARA

M1INE
- UNIV CRAIOVA

ll-a va fi televizată)
- CHIMIA RM. VÎLCEA
- S.C. BACAU
- „U“ CLUJ-NAFOCA
- PROGRESUL-VULCAN 

,23 August")

- F.C.M. GALATI
- DINAMO

F.C.M.
(Repriza a

CORVINUL 
POLITEHNICA 
F.C. ARGEȘ 
STEAUA

(Stadionul

F. C. OLT 
SPORTUL STUD.

(Stadionul „23 August" - ora 16)

30-lea titlu!
„Serialul" de toamnă al scri

mei a debutat joi în sala Flo- 
reasca din Capitală, prin între
cerile etapei a 3-a a Divizi
ilor „A“ și ,,B‘‘ la floretă mas
culin și sabie, întreceri care 
au continuat ieri, cînd s-au de
cernat titlurile de campioană 
națională la cele două arme, 
fiind, totodată, cunoscute for
mațiile care au retrogradat în 
eșaloanele inferioare, precum 
și cele care au dobîndit drep
tul de a evolua în ediția ur
mătoare în prima divizie. De 
asemenea, vineri au fost cu- 
noscuți și campionii republicani 
ai celor mai mici floretiști. și 
floret iste.

Așa cum era de așteptat pe 
baza rezultatelor obținute în 
primele două etape ale Divizi
ilor „A“ la sabie și floretă 
masculin, formațiile clubului 
militar bucureștean Steaua 
n-au scăpat prilejul de a-și 
înscrie în bogatul lor palmares 
noi titluri de campioane ale 
României, terminînd neînvinse. 
Un cuvînt deosebit se cuvine a 
fi spus acum pentru ambele 
reprezentante ale clubului din 
Calea Plevnei. pentru că echi
pa de sabie a dobîndit la a- 
ceastă ediție al 30-lea titlu de 
campioană națională. Și, parcă 
simbolic, in formația învingă
toare au evoluat pentru prima 
și ultima dată împreună, în 
calitate de coechipieri, „vetera
nul" Alexandru Nilca — cel 
care a apărat cu cinste culo
rile clubului militar timp de un 
deceniu, in aceste zile el tră- 
gînd pentru ultima dată in e- 
chipă — și mezinul Florin Pău- 
nescu, debutant la Steaua, și 
candidat la un loc in echipa 
reprezentativă de sabie a Româ
niei Și cvintetul floretiștilor 
militari se află în plin proces 
de întinerire, pe drumul do- 
bîndirii unei calități superioa
re. competitive pe plan inter-

Formafia clubului Steaua, campioană națională la sabie : E. Oan- 
cea, I. Pop, C. Marin, antrenorul C. Nicolae, M. Mustață, A. Nilca, 
F. Păunescu (de la stingă la dreapta). Foto : V. BAGEAC

național, ștafeta „decanului de 
vîrstă" Mihai Țiu — care se 
retrage acum din echipă după 
16 ani de muncă și dăruire, 
concretizate în mari rezultate 
care au onorat echipa naționa
lă și cea de club — trecînd în 
mîinile unor tineri floretiști 
talentați ca Sorin Roca și 
Zsolt Huszti.

Și dacă la sabie, echipa cam
pioană a cîștigat fără dificul
tate toate întîlnirile (chiar da
că a absentat Ioan Pop), sur
priza a venit din partea sa- 
brerilor brașoveni, de la Trac
torul (D. Costin, S. Vlad, G. 
Duția, I. Nicolae, VV. Sultan — 
antrenor : Z. Rohonyi) care, 
după 15 ani neîntrerupți in pri
mul eșalon, reușesc să obțină 
pentru prima dată locul se
cund. Dinamoviștii bucureș-

Poul SLĂVESCU

(Continuare în pag. a 6-a)

A.S.A. - F.C. BAIA MARETg. Mureș :
Toate partidele inccp la ora 14, cu excepția jocului Sportul studen- 

țese — Dinamo.

Ieri, in campionatul de hochei

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI AU OBȚINUT>
MIERCUREA CIUC, 31 (prin telefon). Pe 

din localitate au luat sfîrșit meciurile celui 
din cadrul campionatului național de hochei. Cum era de așteptat. 
Steaua, Dinamo și Sport Club, echipele, între care se va da 
lupta pentru titlu, au cîștigat la diferențe mari. Partenerii lor 
de întrecere, formații din a doua jumătate a clasamentului, s-au 
străduit — și adesea au reușit — să dea o replică onorabilă mai 
valoroșilor lor adversari.

lată amănunte asupra meciurilor :

patinoarul acoperit 
de-al doilea turneu

VICTORII
DINAMO - 

GHENI 20-3

LA SCOR
AVINTUL GHEOR- 
(4-1, 5-0, 11-2)

fost la discreția 
care au jucat cu 
acest campionat 

putea

STEAUA - DUNĂREA GALAJ1 
12-4 (3-1, 4-1, 5-2)

Gălățdnii au jucat destul 
bine în unele perioade. 
Steaua s-a impus pînă la 
mă cu ușurință, fără a se 

Pentrutrebuința prea mult.

de 
dar 
ur- 
în-

bucureșteni au marcat : Todor. 
Chiriță, Nistor, Popescu. Udrea. 
Gheorghiu (fiecare cîte 2). pen
tru gălățeni au înscris Raica. 
V. Liga, Ene și Bujoreanu. Au 
condus arbitrii FL Gubernu, Șt. 
Enciu și N. Enache.

Partida a 
dinamoviștilor 
gîndul că, în 
deosebit de strîns. s-ar 
ca pînă la urmă și golaverajul 
să joace un rol. Au marcat 
pentru Dinamo : Axinte (4), 
Costea (4). Solyom (3), Tureanu 
(3), Gali. Herghelegiu. Moroșan, 

. Malîhin, Tiike, Dumitru. iar

V. PAȘCANU
corespondent

(Continuare în pag. a 6-a)

0 AUTENTICA FORȚA
RUGBYUL INTERNATIONAL
acest titlu prezentam in paginile 1-5

turneu in

la excelentul

variante pe aceeași te- 
pe terenurile irlandeze 

Sorin Fuicu

insemnâri $i concluzii

Una dintre cele 18 
mă: eseu românesc 
și engleze. In imagine : Sorin Fuicu — de 
nestopat, cu citeva clipe înaintea reușitei.



ALPINIȘTII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
PĂSĂRILE CALATOARE"

Timp de o săptămînă. In zona 
Postăvarului au avut loc fina
lele Alpiniadei republicane la 
care au luat parte 122 de spor
tivi (57 de băieți, 29 de fete și 
36 de seniori) din principalele 
secții de alpinism. Concurențil, 
calificați în etapele anterioare 
ale competiției (de Iarnă și de 
vară), au avut de executat, In 
cadrul întrecerilor finale, esca
lade pe trasee nominalizate cu 
lungimi între 60 și 80 metri și 
între 4 și 5 grade de dificultate, 
întrecerile au beneficiat de o 
vreme frumoasă și s-au desfă
șurat la un înalt nivel tehnic și 
într-o perfectă disciplină. Meri
tul aparține, desigur, în primul 
Tind alpiniștilor, dar și antreno
rilor lor, care au depus mult

de parașutism din Parcul „23 August**

„ȘCOALA CURAJULUI"
ARE PORȚILE MEREU DESCHISE

„Atențiune, start!" — coman
dă prin porta-voce instructorul. 
Elevul, aflat la 80 m înălțime, 
sub cupola imensă a parașutei, 
mai întîrzie cîteva clipe, își ro
tește încă o dată privirea peste 
întinderile din jur și apoi smu
cește comanda de declanșare. 
Zborul spre pămint durează 
puțin, o Irîntură dintr-un salt 
cu parașuta din avion, dar e- 
moțiile, manevrele de aterizare 
și-apoi bucuria de a fi învins 
teama de înălțimi sînt aceleași. 
Ne aflăm la turnul de parașu
tism din Parcul „23 August" 
din Capitală. Alergăm, împre
ună cu grupa de elevi-parașu- 
tiști, spre sportivul 

imensa 
umflată

care se 
umbrelă 
de vînt. 

casca de 
o fată cu 
Maricica

„luptă" cu 
multicoloră 
Abia cînd își scoate 
zbor vedem că este... 
obrajii îmbujorați.
Gavril, elevă la Liceul de avia
ție I.R.M.A. Colegii o asaltează 
cu întrebările: „Cum a fost, 
Maricica? Ai prins manevra de 
pilotare? A fost dur contactul 
cu pămîntul?" Fata rîde cu 
toată fața. Pînă a ajunge aici 
a făcut multe antrenamente la 
sol, pregătire fizică, cursuri de 
cunoașterea parașutei și a le
gilor zborului. Și, iată, a reușit! 
Ce te-a impresionat mai mult 
în primul tău salt adevărat, 
Maricica? — o întrebăm. Se 
gîndește o clipă: „Orașul. Știți

Angliei,

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Rugbyștii noștri au învins în de
plasare pe campioana 
„Leicester Tigers" :

a hotărî asupra unei poziții de 
ofsaid, de pildă, chiar dacă a- 
ceasta nu i-a fost semnalizată 
de tușlerl. Ca în toate domeniile, 

o

V-ați impus ușor,
Neintimidați
Și, în „cușca" lor,
„Tigrii“-au fost... dresați !
GHEORGHE MOLDOVAN. CLUJ- 

NAPOCA. Se poate executa și în 
felul acesta o lovitură de la 11 
metri : jucătorul care execută lo
vitura trimite mingea ușor îna
inte, iar un coechipier, aflat pînă 
atunci, regulamentar, în afara 
careului de 16 metri, pătrunde, 
reia balonul șl înscrie. Golul 
marcat astfel este VALABIL, dar, 
evident, executarea în acest fel a 
unei lovituri de la 11 metri este 
riscantă. In urmă cu 20—25 ani. 
Steaua a ratat transformarea u- 
nui penalty executat în acest fel. 
Intr-un meci cu Dinamo Bacău, pe 
stadionul „23 August" din Bucu
rești. In schimb, cu alte două 

Dacia 1300, dupăMagazinele auto IDMS livrează autoturisme 
cum urmează :

Mag. București
Mag. Pitești —
Mag. Bacău — 
Mag. Brașov — ____ _____ r_ ___
Mag. Cluj-Napoca — celor înscriși pînă la 
Mag. Iași — celor înscriși pînă la 
Mag. Timișoara — celor înscriși pînă la 
Mag. Reșița — celor înscriși pînă la 
Mag. Baia Mare — celor înscriși pînă la

— celor înscriși pină la 
celor înscriși pină la 
celor înscriși pină la 
celor înscriși pină Ia

2.700/1981
700/1981

1.000/1981
1.600/1981 

300/1982
2.700/1981 

500/1981 
900/1982

2.581/1981 
pentru cumpărătorii transferați de ' Ia‘ 'Magazinul IDMS Cluj- 
Napoca și celor înscriși pînă Ia nr. 2.300/1981 pentru cumpărătorii 
înscriși la Magazinul IDMS Bala Mare.

Vînzările zilnice se efectuează In funcție de stocul de auto
turisme și capacitatea de vînzare a fiecărui magazin.

efort pentru buna pregătire a 
sportivilor și pentru asigurarea 
disciplinei în timpul escaladelor. 
Merită evidențiațl antrenorii A- 
lexandru Florlcloiu (Dinamo Bra
șov), Mircea Noaghiu (Universi
tatea Brașov), Matei Schen (A.S. 
Armata Brașov), Valentin Garner 
(Torpedo Zărnești), Romeo Rado
slav (Politehnica Timișoara), An
ton Demeter (Electro Sf. Gheor- 
ghe), Gheorghe Spătaru (I.C.I.M. 
Brașov) și mulți alții, care de
pun mult suflet pentru dezvol
tarea alpinismului.

Trebuie subliniat că deși pe 
primele locuri ale clasamentului 
final s-au situat cam aceleași 
echipe și sportivi ca și în anii 
trecuți, în întrecerile din acest 
an s-au evidențiat și echipe și

ce frumos se vede de acolo, de 
sus? !“...

Urmează la salt frații gemeni 
Liviu și Paul Lungu, apoi Vio
rica Gramaticu, alți și alți bă
ieți și fete. Spectacolul a atras 
zeci de spectatori în jurul ine
lului ce închide cîmpul aviatic 
din parc. „Atențiune, plecăm!" 
— comandă instructorul Gheor
ghe Pîrvan — cel care a con
dus în acest an activitatea pa- 
rașutiștilor de aici — și în in
teriorul turnului tehnicianul 
Cristian Ciupitu (pentru care 
sportul acesta înseamnă viața 
lui) pune cbntactul de ascen
siune...

— Cite lansări s-au executat 
în acest an, la turn, tovarășe 
Pîrvan?

— Peste 1200, cu 2000 și ce
va de tineri și tinere, elevi de 
la grupurile școlare „23 Au
gust", Electroaparataj, Republi
ca, de Ia liceele I.R.M.A., I.O.R., 
Metrologie și din alte școli...

Peste 2 000 de tineri și tinere 
au trecut, deci, pragul „școlii 
curajului", au privit Bucureștii 
din văzduh, au făcut primul 
pas într-un sport al temerari
lor — parașutismul.

.... și activitatea este încă în 
plină desfășurare" — continuă 
cu amănuntele instructorul 
Pîrvan.

Așadar, școala curajului are 
porțile mereu deschise.

Viorel TONCEANU

decenii înainte. Iui Andrei Ră- 
dulescu, actualul președinte al 
Comisiei de disciplină, i-a reușit 
această stratagemă. Eu, unul, n-o 
recomand. N-am face decît să 
mărim procentul loviturilor de la 
11 metri netransformate, și așa 
destul de mare.

ANDY STROESCU, BUCUREȘTI. 
Nu e o simplă potrivire de nu
me. Dumitru Ciobotaru, secreta
rul general al Federației române 
de box, este una și aceeași per

soană cu campionul României la 
categoria grea de acum 25—30 de 
ani.

MANOLE TRUICA. TG. JIU. 
Arbitrul de centru nu este obli
gat să țină seama de toate sem
nalizările colegilor săi de la li
nie, după cum el are dreptul de

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr.

alpiniști din unele secții tinere, 
cum sînt Electro Sf. Gheorghe 
(locul IV la seniori), I.C.I.M. Bra
șov (locul IV la tineret), Me
talul Gheorgheni (locul V la ti
neret). Dar iată cum arată cla
samentul Alpiniadei ’80 (primele 
trei locuri) : BĂIEȚI, echipe : 1. 
Torpedo Zărnești (echipă campi
oană formată din Ion Scînteie, 
Nicolae Pivodă și Alexandru Fe- 
raru), 2. A.S. Armata Brașov, 3. 
Universitatea Brașov. Individual :
1. Ion Scînteie (campion, Torpe
do Zărnești), 2. Viorel Pîrjol (A.S. 
Armata Brașov), 3. Enuță Milea 
(Universitatea Brașov). FETE, e- 
chipe î 1. Politehnica Timișoara 
(echipă campioană formată din 
Felicia Goncearov, Valentina Ol- 
teanu și Ioana Vintilă), 2. Uni
versitatea Brașov, 3. Universita
tea București. Individual : 1.
Viorica Mateescu (campioană, U- 
niversitatea Brașov), 2. Felicia 
Goncearov (Politehnica Timișoa
ra), 3. Doina Dinu (Univ. Bucu
rești). SENIORI, echipe : 1. A.S. 
Armata Brașov (echipă campioa
nă formată din Nicolae Cojan, 
Cezar Manea și Viorel Cozan), 2. 
Dinamo Brașov, 3. Torpedo Zăr
nești. Individual : 1. Nicolae Co
jan (campion, A.S. Armata Bra
șov), 2. Viorel Boboc (Dinamo 
Brașov), 3. Dionisie Daro (Tor
pedo Zărnești).

CAMPIONATUL DE VITEZA
PE CIRCUIT LA KARTING

Pe modernul kartodrom ame
najat anul trecut în valea Gră
dinii publice din Galați s-au 
desfășurat întrecerile celei de 
a 5-a etape a campionatului re
publican de viteză pe circuit la 
karting. Competiția a reunit la 
start tineri din majoritatea 
cercurilor de karting din țară. 
Iată și ciștigătoriit senioare 50 
cmc — Renale Fuss (Unirea 
tricolor Buc.); seniori 50 cmc 
— S. Udo (Unirea tricolor Buc.), 
125 cmc — R. Franz (L.I.A. Ti
miș); 175 cmc — I. Cărăbuș 
(Hidrotehnica C-ța); juniori 50 
cmc — M. Ostoian (L.I.A. Ti
miș). Pe echipe, pe primele trei 
locuri s-au situat Liceul indus
trial auto Timișoara, Hidroteh
nica C-ța și A.S. Mucart Cluj- 
Napoca.

Cu acest prilej a avut loc și 
ediția a Il-a a „Cupei de toam
nă" la karting, organizată de 
F.R.A.K. și filiala A.C.R. Galați. 
Cîștigătorul din acest an al 
trofeului este Aurelian Nicules- 
cu (Pescărușul C-ța).

Gh. ARSENIE, coresp.

la
a

firește, este de preferat însă 
colaborare perfectă I

M. M. BAIA MARE. Ca șl 
alte echipe, Necula Răducanu 
făcut și bune, și rele în poarta 
echipei dv. favorite. In afară de 
aceasta, epigrama nu e reușită.- 
Deci, nu numai Răducanu poate 
avea „evoluții necorespunzătoa-

Ilustrații : N. RODICA

Cu foarte puține nume „sonore" 
în program și fără nici o aler
gare cu „firmă" (în schimb, n-au 
lipsit mult „apreciatele" hituri), 
reuniunea desfășurată joi după- 
amlază poate fi socotită, totuși, 
o reușită. La această apreciere 
au contribuit felul ceva mai ins
pirat în care au fost echilibrate 
șansele concurențllor ea și nota 
de dîrzenie cu care aproape toți 
au înțeles să lupte pentru vic
torie. în ceea ce privește cîștl- 
gătorii, trebuie să arătăm că ei 
au fost desemnați din rîndul ca
ilor recomandați de performan
țele anterioare, patru dintre ei 
(Rabiț, Renumita, Efect, Dialect) 
fiind obligați să „atace" rezerva 
de secunde pentru a putea ter
mina pe primul loc. Dintre for
mații, cea antrenată de N. Gheor
ghe (pornită, se pare, pe fapte 
mari anul acesta) și-a tăiat „par
tea leului", ea terminînd victo
rioasă în trei probe (Renumita,

NU DISTING CULORILE CLUBULUI

este 
sens, 

au

lungul a

Oricît de dotat ar fi un 
sportiv, chiar dacă ar avea 
talent cu carul, cum se spu
ne, el nu poate dobîndi vic
toria dacă nu va fi la fel 
de bine pregătit și din punct 
de vedere moral. De fapt, 
marile confruntări internațio
nale au arătat că numai spor
tivii animați de dorința de 
autodepășire, hotărîți să lupte 
pînă la ultima picătură de 
energie, ajung la suprema 
satisfacție de a urca pe cea 
mai înaltă treaptă a podiu
mului. Nadia Comăneci 
un exemplu frî acest 
Răsunătoarele ei succese 
avut întotdeauna acoperire în 
talentul recunoscut, dar și în 
dăruirea exemplară, în spiri
tul de sacrificiu, în munca 
fără preget desfășurată în 
sute și mii de ore de an
trenament, în dragostea ei 
față de gimnastică. Și atu- 
urile acestei lidere a gimnas
ticii mondiale sînt caracteris
tice pentru întreaga noastră 
echipă de gimnastică, de la 
antrenori pînă la ultima com
ponentă. Ivan Patzaichin este 
un alt exemplu. Acest talent 
de excepție își datorează lun- 
ga-i carieră, longevitatea care 
i-a uimit pe toți, tăriei de 
caracter, puterii de a lupta 
cu el însuși de-a ’ 
mii de kilometri 
parcurși pe ape, 
dorinței mereu neal
terate de a fi pri
mul pe linia de 
sosire. Și asemenea 
exemple mai avem 
destule în sportul 
nostru. Să-i amin
tim pe luptătorii 
Constantin Alexan
dru și Ștefan Ru
sii, pe trăgătorul Cor- 
neliu Ion, pe handbaliștii 
Cornel Penu și Radu Voina, 
pe voleibaliștii Corneliu Oros 
și Nicolae Pop, ea să vorbim 
doar de cei mai recenți per
formeri din sportul românesc 
și mondial. Și nu întîmplător, 
toți acești sportivi dovedesc 
de ani și ani o statornică 
dragoste față de culorile e- 
chipelor lor de club.

De ce spunem acest lucru ? 
Pentru că sînt atîtea și atî- 
tea cazuri de sportivi care, 
supralicitîndu-și talentul șl 
unele succese de moment, de
vin adevărate „păsări călă
toare", pun mai presus de 
interesele clubului măruntele 
lor interese materiale, alear
gă după o viață ușoară și 
sînt mai tot timpul cu valiza 
în mînă, neglijîndu-și proce
sul de pregătire, irosind efor
turile de tot felul care s-au 
investit în ei, pierzînd și 
bruma de talent pe care-1 
aveau. Acest du-te-vino le a- 
fectează randamentul, perfor
manța sportivă, le știrbesc 
prestigiul. Unul dintre aceștia 
este fotbalistul Necula Rădu
canu. Despre ce dragoste față 
de culorile clubului poate 
vorbi el, din moment ce s-a 
perindat de la Rapid (unde 
și-a găsit afirmarea sportivă) 
la Sportul studențesc, apoi la 
Steaua, F.C.M. Reșița și, în 
cele din urmă, la F.C. Baia 
Mare, unde ține cu tot dina
dinsul să-și umbrească o ca
rieră ce părea a fi la un 
moment dat dintre cele mai 
frumoase ? Despre ce atașa
ment față de clubul al cărui 
tricou îl îmbracă pot vorbi 
Bucurescu, Leac, Miculescu, 
Giuchici, alți fotbaliști, cei 
pe care, cu sau fără voia 
lor, echipele îi schimbă între 
tur și retur și chiar între

___________________________________

Pe teme
de educație

ÎNCEPE SEZONUL DI IOAMNĂ-IADNĂ 
LA ViNĂTOARf

După cum ne informează 
A.G.V.P.S., începînd din ziua 
de 2 noiembrie este permisă 
vînătoarea la iepuri, fazani și 
potîmichi. Vînatul potîrnichilor, 
se știe, cere multă iscusință și 
un tir precis din partea vînă- 
torilor. Vînătoarea la potîrnichi

Coridei, Ienupăr, toți susținuți 
cu multă energie de N. Gheor
ghe, AL Nacu și, respectiv, N. 
Boitan), performanță ce o aduce 
pe locul 2 în clasamentul pe 
formații, la numai un punct 
(42—41) de G. Tănase, campion 
„en-titre“ și lider actual în am
bele ierarhii (formații și driveri). 
Restul alergărilor au fost cîști- 
gate de Rabiț, „deranjat" doar de 
Jder și Gotic, restul concuren- 
ților făcînd cursă aparte, Efect 
(nesperat de docil și în mare 
poftă de mers doar în primul hit 
al Premiului Rapsodia, în cel de 
al doilea „reușind" să termine 
ultimul), Simpton și Dinia, am
bii aparținînd formației Gv. Sol- 
can și Dialect, cu care aprantiul 
R. Arsene a repurtat cea de a 
treia victorie consecutivă. Rezul
tate tehnice : Cursa 1 : 1. Rabiț 
(M. Ștefănescu) rec. 1:42,2, 2. Do
cent. Simplu 1,60, ordinea 5. 
Cursa a 2-a : 1. Renumita (N. 
Gheorghe) rec. 1:31,5, 2. Hrubița, 

două etape ? Patru rugbyști 
ne oferă exemple și mai și ! 
Florin Ioniță a fost la Sibiu, 
Timișoara, Constanța, Baia 
Mare ; I. Urdea a jucat la 
Brașov, Buzău, Constanța, 
Baia Mare ; E. Drumea, la 
T.C. Ind. Constanța, apoi la 
Farul Constanța, Iași și Pe
troșani ; Alex. Bogheanu e pe 
cale să stabilească un ade
vărat record de transferări : 
Constanța, Timișoara, Iași, 
Suceava, Constanța! Au ajuns 
aici datorită tarelor lor, lip
sei de atașament față de un 
club sau altul (de fapt, lip
sei de afecțiune) pentru că 
au găsit și „înțelegerea" fa- 
vorlzantă. La handbal, spor
tul care ne-a adus atitea sa
tisfacții ani și ani la rînd, 
unde „telefonul" și „pila" nu 
au efectul scontat, unde in
transigența activului federa
ției e nedezmințită, nu se în- 
tîmplă așa, „păsările călătoa
re" nu au cîmp liber de 
zbor. Iată de ce Nesovici 
(Știința Bacău), Elisabeta Io- 
ncscu (Constructorul Bala 
Mare) sau Rodica Grigoraș 
(Confecția Buc.) privesc me
ciurile din tribună, pentru că 
cererile lor de transfer nu aucererile lor de transfer 
nici o acoperire.

Vom | 
exemple

pune din nou 
: în antiteză cu

Rugbystul 
Moraru s-a 
fundat întotdeauna 
cu Grivița Roșie, 
unde a rămas să 
lucreze șl azi, ca 
apreciat inginer, așa 
cum au făcut-o. ma
joritatea colegilor 

> din echipa lor cam
pioană. Mircea Drl- 
dea s-a confundat cu 

Ploiești, Ion Vdinescu

aceste 
altele. 
Viorel 

con-

Crista Szocs 
București, Va- 
pentru Steagul 

că handbalistul 
a îmbrăcat doar 
Steaua. Și iată,

Petrolul
cu Steaua, Alexandru Enc cu 
Dinamo, ing. Petre Cojereanu 
cu „Poli" Timișoara, dr. Mir
cea Luca și dr. Traian Geor
gescu cu „U" Cluj-Napoca, 
handbaliștii Ghiță Licu cu 
Dinamo, Roland Gunesch cu 
„Poli" Timișoara, după cum e 
ușor de știut că Lia Manoliu 
a concurat numai pentru Me
talul București, ‘ ~
pentru Voința 
leriu Bularca 
roșu Brașov, 
Cornel Oțelea 
tricoul de la ____  ,
toți acești sportivi s-au rea
lizat pe deplin și ca oameni, 
apreciați și stimați pentru 
comportamentul lor atît po 
terenul de sport, cit și în so
cietate. Aceasta pentru că au 
considerat echipa sau clubul 
lor ca pe o a doua familie, 
pentru că echipa i-a adoptat 
ca pe adevărații ei fii. Numai 
într-o îndelungată activitate 
sub culorile aceluiași club, 
sportivului i se poate face 
educație, numai așa se asi
gură cadrul corespunzător 
pentru o deplină colaborare 
între factorii educaționali, fa- 
milie-școală-club. Și din sta
tornica activitate, nebîntuită 
de dorul de ducă, apar mu
gurii dragostei față de cu
lorile clubului, găsesc terenul 
fertil al statorniciei ei.

Cluburile sportive au dato
ria să formeze nu numai per
formeri, dar și oameni inte
gri, realizați pe toate planu
rile, care să le facă cinste 
și după ce spun adio sportu
lui îndrăgit. Este o cerință 
vitală pe care o pun în fața 
antrenorilor și a activiștilor 
sportivi partidul și statul nos
tru, însăși viața-

Constantin ALEXE

este permisă pină la 31 decem
brie și numai cu ciini de vînă- 
toare. La iepuri, cel mai popu
lar vinat din țara noastră, se
zonul ține pină la 31 ianuarie, 
în schimb, la fazani, perioada 
de vînătoare se prelungește pî- 
nă la 28 februarie 1981.

H I P I S M
3. Florentina. Simplu 4, ordinea 
20, event 8, ordinea triplă 512. 
Cursa a 3-a : 1. Coridei (Al. Na
cu) rec. 1:28,1, 2. Tufana, 3. He- 
mion. Simplu 2,50, ordinea 9, 
event 7, ordinea triplă 111, triplu 
cîștigător 117. Cursa a 4-a ; 1.
Efect (G. Tănase) rec. 1:28,1, 2. 
Palicar. Simplu 2,60, ordinea 8, 
event 8. Cursa a 5-a : 1. Dialect 
(R. Arsene) rec. 1:29,9, 2. Jov-
mir, 3. Jalonat. Simplu 6, ordi
nea 15, event 14, ordinea tripla 
1365. Cursa a G-a : 1. Ienupăr (N. 
Boitan) rec. 1:28,3, 2. Zmerit, 3. 
Regula. Simplu 2, ordinea 37, 
event 28, ordinea triplă 658, tri
plu cîștigător 392. Cursa a 7-a :
1. simpton (N. Sandu) rec. 1:27,2,
2. Fricos, 3. Palicar. Simplu 3, 
ordinea 30, event 44. ordinea tri
plă 1086. Cursa a 8-a : 1. Dinia 
(Gh. Marciu) rec. 1:37,3, 2. Tur- 
cin. Simplu 4, ordinea 11, event 55.

Gh. ALEXANDRESCU
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Începe o nouă ediție a „daciadeiD/4 CM D/4

ACTIVITATEA ELEVILOR,

ORGANIZATA DE... ELEVI
Startul în noua ediție__a com

petiției 
trebuie 
reușite din toate punctele 
vedere, 
treaga masă a elevilor școlii.

Pornind de la această idee, 
în Liceul nostru energetic nr. 
1 din Sibiu s-a structurat în 
așa fel activitatea, îneît ea să 
contribuie eficient la rezolvarea 
sarcinilor care revin atît cadre
lor didactice de specialitate, cît 
și asociației sportive a elevilor. 
Pentru a nu rămîne în sfera e- 
nunțurilor teoretice, să exem
plificăm cu modalitățile în care 
s-a considerat în școală că este 
bine să se acționeze. In primul 
rînd, un rol deosebit revine a- 
sociației sportive a elevilor. La 
nivelul acesteia există birouri 
de secție, care se ocupă direct 
de organizarea competițiilor la 
fiecare disciplină, ele stabilind 
programul precis pe ore, pre
cum șî arbitri-elevi pentru me
ciurile . planificate. Președintele 
asociației, elevul Daniel Ono- 
fraș, urmărește îndeplinirea în
tocmai a programului detaliat 
al fiecărei acțiuni.

în ceea ce privește manifes
tările aflate în calendarul com- 
petițional, ele sînt structurate 
pe trei nivele: organizarea de 
competiții pentru elevii interni, 
„Cupa anilor 1“ și campionatul 
asociației la handbal, minifot- 
bal, baschet, tenis de masă, 
șah etc. Această etapizare a 
calendarului, în concordanță cu 
cel municipal și național, per
mite, pe de o parte, organiza
rea unei activități continue, iar 
pe de alta selecționarea unor

naționale „Daciada" 
să cuprindă acțiuni 

de 
care să mobilizeze în-

sportivi pentru cluburile de 
performanță. începînd din acest 
moment, intervine cu deosebire 
rolul activ al cadrelor de spe
cialitate. Profesorii de educație 
fizică și sport le oferă 
elementele metodologice și teh
nice, conlucrează cu birourile 
de secții în rezolvarea tuturor 
problemelor și, în același timp, 
invită la acțiunile organizate 
pe colegii de la cluburile spor
tive școlare, pentru a-i observa 
pe sportivii propuși pentru se
lecție. în acest fel. s-a reușit 
ca dintre elevii școlii 45—50 la 
sută să facă parte din cluburile 
școlare. De asemenea, tot cu 
sprijinul elevilor, se acționează 
direct pentru menținerea în 
stare foarte bună a bazei ma
teriale, condiție primordială 
pentru a putea să se desfășoa
re activitatea la nivelul cerin
țelor. Totodată, să subliniem 
importanța conlucrării cadrelor 
didactice de specialitate cu cei
lalți profesori, importanța spri
jinului care îl acordă conduce
rea școlii, fără de care eficien
ta întregii munci este mult di
minuată.

Rezultatele bune obținute în 
precedentele întreceri în cadrul 
„Daciadei" la nivel munici
pal au confirmat faptul că 
munca s-a organizat bine. De
sigur, valorificînd experiența 
din anii precedenți, în noua e- 
diție a competiției naționale 
„Daciada" se va desfășura o 
activitate și mai rodnică, cu re
zultate de o calitate superioară.

Florin BRAICU
profesor la Liceul energetic

nr. 1 Sibiu
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Urmare a crescindei pasiuni pentru sporturile de iarnă

MAI MULTE CENTRE DE INIȚIERE

Una din marile bucurii 
ale copiilor o constituie 
patinajul. Etapa de iarnă 
a celei de a 11-a ediții a 
„Daciadei“ le va prilejui 
lor, ca și tuturor celor
lalți iubitori ai acestui 
sport, clipe de destinde
re, de voie bună, de că- 

lire a organismului

Foto : Ion MIHĂICĂ

(Urmare din pag. 1)

ÎN SCHI, PATINAJ, SANIE
ani încoace, 
de iarnă 

„pîrtie" că- 
__ ________ a mii și 
mii de tineri dimbovi- 
țeni. Deși nu au existat 
și încă nu există secții 
de performanță la a- 
ceste ramuri, competij 
ția noastră națională 
„Daciada" a generat vii 
pasiuni în comunele și 
satele din regiunile 
montane sau din cele 
cu condiții pentru prac
ticarea schiului, săniu- 
șului ori patinajului. 
Venind în întîmpina- 
rea dorinței iubitorilor 
sporturilor 
din ce în 
meroși — 
duit
Inspectoratul școlar ju
dețean, să înființăm 
centre de inițiere 
aceste discipline, 
firesc ca tineretul

De cîțiva 
sporturile 
și-au făcut 
tre inimile

de o ins- 
de 
de 

decît

ca.

de iarnă — 
ce mai nu- 
ne-am stră- 

împreună cu

în 
Era 

să

beneficieze 
struire calificată, 
materiale sportive 
mai bună calitate 
cele care, de pildă — în
așezările montane — și 
le confecționau singuri, 
rudimentar, precum și 
de un cadru organizat 
adecvat. Așa se face că 
la ora actuală avem 
centre de schi și sanie 
în orașele Pucioasa și 
Fienl, în comunele 
Runcu, Pietroșița, Mo- 
.roeni, Riul Alb, Tătă- 
rani, Răzvad, Malu cu 
Flori, Văleni-Dîmbovi- 
ța, Vîrfuri 
patinaj în 
Moreni și 
activitatea 
tre se ocupă cadre 
specialitate, în 
premergătoare 
lui fiind programate de 
către Inspectoratul șco
lar și C.J.E.F.S. instru-

și centre de 
Tîrgoviște, 

Pucioasa. De 
acestor cen- 

de 
zilele 

sezonu-

iri pe latura organiza
torică. Totodată, se va 
întocmi programul de 
lucru pe zile și ore și 
se va face populariza
rea concursurilor atît 
prin afișe și programe, 
cît și la rubrica sporti
vă a ziarului „Dîmbo
vița". în ultimii 4—5 
ani, eforturile noastre 
în direcția procurării 
materialelor și echipa
mentului au fost sus
ținute pe de o parte 
de o asociație sportivă 
militară din Brașov, 
care ne-a ajutat cu 
schiuri simple, iar pe 
de altă parte de 
C.N.E.F.S., prin fede
rația de specialitate. 
Anul acesta am luat 
legătura și cu Direcția 
comercială județeană, 
în scopul aprovizionării 
cu articolele sportive ne
cesare sezonului rece.

De asemenea, s-a dat 
indicația ca în sezon și 
lecțiile, de educație fizi
că să se folosească în 
scopul inițierii elevilor 
în tainele sporturilor 
de iarnă.

Sint citeva preocu
pări ale organelor 
sportive dîmbovițene 
pentru ca prezența re
prezentanților județului 
nostru în competițiile 
„Daciadei" să fie nu 
numai substanțial spo
rită față de anul trecut, 
ci și rezultatele să fie 
deosebite.
clasarea 
județului, 
ani, 
zece.

Ne-o 
constantă 

în
printre

cere 
a 

ultimii 
primele

prof. Nicolae
secretar al C.J.E.F.S.

Dîmbovița

DINCA

PIRTIILE SE PREGĂTESC ACUM...
l-am urmărit, astă-iarnă, sus, 

în munții Birgăului, la „Zilele 
schiului pentru tineret", amplă 
acțiune organizată de C.J.E.F.S. 
Bistrița-Năsăud. Copiii profesoru
lui Ioan Vlad ciștigaseră 40 la 
sută din trofeele puse în joc. l-am 
urmărit, mai în primăvară, pe 
ultimele cearceafuri de zăpadă 
întinse peste dealurile Bistriței- 
Bîrgăului. Profesorul Ioan Vlad, 
scund la statură, cu fața bronzată 
de soare și vînt, urca în frun
tea șirului indian de copii — fe
tițe și băieți : făceau ora de 
educație fizică pe schi și săniuțe. 
„Cum să nu folosim ce ne ofe
ră gratuit muntele ? Pîrtii, aer 
curat, mediu plăcut pentru for

tificarea organismului" — spunea 
tinărul profesor. în vacanța ma
re, cei care n-au plecat în tabere 
de la Școala generală de 10 ani 
nr. 1 din Bistrița-Birgăului au 
fost mereu în preajma profeso
rului lor de sport, care le-a cîș- 
tigat un atașament aparte. ' Au 
făcut excursii, s-au întrecut în 
competiții cu tineretul comunei, 
dar au și muncit. Curtea școlii 
a fost bitumată, cu sprijinul 
conducerii școlii și al primăriei, 
au fost amenajate terenuri noi, 
s-a completat inventarul pentru 
noul an școlar și mai ales pentru 
„Daciada" de iarnă — schi, să
niuțe, echipament.

Sportivii prof. Vlad au partici
pat și ei, în ultima vreme, la 
strînsul recoltei. Apoi, nu rareori, 
au putut fi văzuți ureînd în șir 
Indian pe dealurile din împreju
rimi, ureînd voinicește, cu pro
fesorul în frunte, spre culmi. 
Simple excursii ? Nicidecum. „Lo
curile bune pentru schiat, pentru 
săniuș, trebuie să -le găsim acum, 
pînă nu cade zăpada, să le cu
rățăm de cioate și de bolovani, să 
le călcăm cu piciorul" — le-a 
spus prof. Vlad elevilor săi. Și 
urcă cu ei, în forță, spre cul
mi, aleg povîrnișurile cele mai 
potrivite pentru viitoarele pîrtii, 
le curăță de tufărișuri, de pie
tre, înlătură obstacolele pericu
loase, apoi, după citeva ore de 
muncă intensă, coboară in fugă 
cărările dealurilor. Este ca un an
trenament pentru viitoarele între
ceri. Iar ca elevii din Bistrița- 
Bîrgăului procedează și alții de 
ne meleagurile Năsăudului, pen- 
tru că aici există peste 20 de 
centre de schi.

Viorel TONCEANU

SA
Șl

FINALISTII
CONCUREZE

ETAPA
PE ASOCIAȚIE

la a treia ediție in acest
19 „Cupe pe ramuri de 
din cadrul „Daciadei" 

mașini", 
petrolistu- 
", „Cefe- 

„Cupa

Ajunse 
an, cele 
producție* 
(„Cupa constructorului de 
„Cupa minerului", „Cupa 
lui", „Cupa metalurgistului* 
riada", „Cupa tipografilor", 
sănătății etc.) s-au bucurat de o lar
gă audiență în masa de oameni ai 
muncii.

Prin desfășurarea acestor cupe 
realizat stimularea unei 
competiționaie susținute și 
crearea deprinderilor de 
sistematică a exercițiiior fizice

i sănătății 
de muncă,

zate „de ochii lumii", fără nici o eficiență, 
fără nici un ecou în crearea deprinderii de 
a practica sportul sau în întărirea sănătă
ții și puterii de muncă.

în etapa de iarnă, ca și în cea de vară, 
O ATENȚIE DEOSEBITA TREBUIE A- 

CORDATĂ TINERILOR MUNCITORI, în
că insuficient angrenați în activitățile spor
tive, în excursii și drumeții, în competiții 
sistematice, la cît mai multe ramuri și pro
be, ca și TINERETULUI ȘCOLAR, astfel 
incit la ora de educație fizică săipămînală 
din programă să se adauge o bogată acti
vitate extrașcolară, atît de necesară tineri-

de ramuri și probe, ca urmare a unei se
lecții limitate și neștiințifice, a unei pregă
tiri necorespunzătoare.

EDIȚIA A II-A A „DACIADEI" TRE
BUIE SA CONSTITUIE, în ce privește ac
tivitatea de masă (Ia care ne referim în 
articolul de față), PRILEJUL RIDICĂRII 
SIMȚITOARE A CALITĂȚII MUNCII, în 
condiții de maximă exigență, în toate 
asociațiile și cluburile, la nivelul tuturor 
organelor sportive și cu atribuții. în acest 
spirit, calendarul activităților sportive de 
masă, publicat recent, trebuie 
îndeplinit întocmai, în toate a- 
sociațiile, întocmindu-se PRO
GRAME CONCRETE PRIVIND [LI II NIT 
ACTIVITATEA PE TOATA
DURATA EDIȚIEI A Il-a A 
„DACIADEI", precum și ASI
GURAREA FOLOSIRII* INTENSIVE A 
BAZELOR ȘI TERENURILOR DE SPORT 
EXISTENTE. Se va stabili, astfel, din 
timp, ceea ce se va organiza în etapele pe 
asociații, ca și în perioadele dintre diver
sele etape, asigurîndu-se condiții pentru 
practicarea de 1—2 ori pe săptămînă a ac
tivității sportive intr-un cadru organizat.

Este necesar să fie aplicată și extinsă 
experiența bună din edițiile precedente 
(cum au fost acțiunile sportive dedicate 
elementului feminin, întrecerile cu partici
parea tineretului din comunele sau județe
le învecinate, „sportivi în ospeție" ș.a.), 
după cum TREBUIE LICHIDATE ORICE 
MANIFESTĂRI DE FESTIVISM ȘI FOR
MALISM, cum au fost competițiile organi-

START IN EDIȚIA A

lor în creștere. în activitatea sportivă de 
masă să fie antrenați toți școlarii, nu nu
mai cei din echipele școlii. Și în 
sens, crearea de centre de inițiere 
ferite sporturi — în acest sezon 
sporturile de iarnă — se impune ea 
biectiv important, odată cu formarea in
structorilor necesari.

Gimnastica de înviorare în școli, ca și 
în căminele școlare și în cele de nefami- 
liști să fie introdusă pretutindeni, iar gim
nastica Ia locul de muncă să se practice 
oriunde acest lucru e posibil. Să se ex
tindă centrele de gimnastică de întreținere, 
pentru femei îndeosebi, întrueît inițiativele 
— destul de timide înoă — dovedesc cît 
sint de utile și de solicitate.

Cea de-a doua ediție a „Daciadei" este 
un minunat prilej de a selecționa cît mai 
multe talente din rîndul copiilor pentru 
cluburile sportive școlare și din rîndul ti
nerilor pentru secțiile de performanță din 
asociații și cluburi. Prezența profesorilor 
de educație fizică, a antrenorilor și celor
lalți specialiști la întrecerile sportive de 
masă, în etapele pe asociații și îndeosebi 
pe localități, să devină o practică.

O deosebită atenție se cuvine asigurării 
cadrului organizatoric și material. O pro
pagandă activă și susținută permanent va 
spori considerabil numărul celor convinși 

de necesitatea practicării exer- 
cițiilor fizice, 
sportului 
larizarea 
sportive

<\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ mare de
rea

acest 
în di- 
pentru 
un o-

turismului și 
de masă, iar popu- 
din timp a acțiunilor 
va atrage un număr 
participanți. Asigura- 

terenurilor și 
sportive necesare, buna întreținere 
re și folosirea lor intensivă se 
printre îndatoririle importante ale 
ilor asociațiilor, ale organelor 
locale.

Sîntem convinși că, trăgînd învățăminte 
din ediția trecută, organele comerțului, ca 
și producătorii vor asigura Ia timp mate
rialele și echipamentul sportiv necesar, în 
sortimentele și mărimile solicitate de popu
lație, printr-o repartiție bine chibzuită pe 
teritoriu.

începe, așadar, la înalte cote de exigen
ță, o nouă ediție a marii competiții spor
tive naționale.

Să facem din „Daciada" o adevărată 
„Olimpiadă a sportului românesc"!

Iha
bazelor 

și dota- 
inscriu 
consili- 

sportive

s-a 
activități 
continue, 

practicare 
atît 

pentru mențineiea sănătății și creș
terea capacității de muncă, cît și 
pentru depistarea de elemente pen
tru sportul de performanță. Organi
zate să se desfășoare pe etape (în 
asociații sportive, pe orașe, la ni
vel de județ, de zonă și, în fine, cu 
finale pe țară), ele au demonstrat 
că pot să ofere forme atractive, sti
mulative și, totodată, că este nece
sar să se mute centrul de greutate 
al activității de masă de la nivelul 
asociației sportive la aceia al lo
curilor de muncă : în grupele sindi
cale, în cercurile sportive, pe 
Here, secții etc. In acest fel, 
de muncitori participă nemijlocit la 
întrecerile sportive. Drept urmare, la 
unele finale pe țară, ca de pildă 
,,Ceferiada", s-au prezentat cei a- 
firmați la nivel de asociații sportive 
și care au trecut prin filiera etapelor 
succesive. De aici și valoarea lor.

Din păcate, acest lucru nu s-a pe
trecut peste tot. Astfel, s-au văzut 
unele situații în care la finala pe 
țară — deci la ultima etapă a unei 
cupe pe ramură de producție I — au 
venit „.............. ..
nici 
tive. 
Cu alte cuvinte, 
asemenea finale — cum a fost cazul 
la „Cupa petrolistului**, de la Moi- 
nești — fără să fi trecut prin sita 
etapelor. Și atunci să ne mai mirăm 
că la 800 m femei au luat startul 
doar... 4 concurente, iar cursa au 
terminat-o doar două ? Să ne mai 
mirăm că unele județe au venit cu 36 
de finaliști, cum a fost Argeșul, pe 
cînd altele, ca Brașovul, doar cu... 6? 
Și un alt exemplu : dacă la finala 
„Cuoei energeticianului", desfășurată 
la Tg. Jiu, s-ar fi făcut corect va
lidările, în concurs ar fi 
jumătate dintre sportivi I 
nici valoare și nici măcar 
de concurenți, 
na le organele 
„pe cine au

lată de ce, 
a „Daciadei" 
în mod deosebit pe întrecerile 
cadrul asociațiilor sportive și 
jos (pe ateliere, cercuri, secții), 
vor desfășu a toate etapele pînă 
finala pe tară, acest lucru asigurînd 
angrenarea masivă a oamenilor 
muncii în activitatea sportivă.

Sever NORAN

a te
ma sa

„finaliști" care nu luaseră parte 
la etapele pe asociațiii spor- 
darmite pe secții sau ateliere I 

ei s-au prezentat la

rămas doar
Așadar, 

nici mâcar număr 
pentru câ la unele fi
de resort au trimis 
găsit".
în cadrul noii ediții 
se va pune accentul 

din 
mai

se 
la
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vreme închisă.

® Excelentul bilanț al turneului in Irlanda și Anglia a confirmat realele calități ale echipei noastre naționale

(shamrock in

irlandezeFuriei
avîntul românesc

o nouă istorie să încea-

„Un 
mai

un remarca- 
firește. Apele 
Galway. „To

st spiritului

șansă de a le mări numărul, in

la nivel reprezen- 
destul de repede 
1960 — „profeso- 

se văd depășiți la 
victorie după

înă mai ieri, paginile me
morabile din cartea rug
byului românesc se pu

teau număra pe degete. 1919 — 
primul meci internațional. 1927 
— cea dinții victorie a națio
nalei. 1954 — se deschide, mai 
bine zis întredeschide, poarta 
rugbyului britanic, dar contac
tele nu sint 
tativ și trec 
în amintire, 
rii" francezi 
București ; o 
românii au alergat 41 de 

Bayonne, cea mai 
ispravă tricoloră de 
egal pe terenul „coco-

„trifoiului"
limba engleză, emblema Irlan
dei), era un oarecare pe lingă 
necunoscutul Caragea, iar ce
lebrul Anthony Ward privea 
neputincios sarabanda 
uri a oaspeților.
mare joc

bă, psihicului, pe 
bil suport fizic, 
s-au limpezit la 
tul e o chestiune 
de echipă", spuneau, înainte de 
jocul cu Connacht antrenorii 
Irimescu și Rădulescu. Spirit 
regăsit intr-un sfert de oră (cel

bby Ganly, președinte in exer
cițiu al federației irlandeze, în
cepe să aibă 
simbătă.

emoții pentru

Tigers ros
,xx*>n- xr.-xx.xtv-.

----------- -

Rumanb 
banii

1961 - 
moașă 
atunci, 
șilor". Apoi, 1962, 63, 68. Pen
tru ca _ ___ " - ■ ■ “ '
pă a fi scrisă din 1975. Anul 
ciștigării titlului continental in 
competiția de sub egida F.I.R.A. 
Anul primului drum la Anti
pozi al reprezentativei, turneul 
neo-zeelandez constituindu-se 
in momentul inițial al asaltului 
rugbystic românesc spre o lume 
pină atunci închisă. A urmat 
alt titlu european, in 1977. Și 
a venit 1978 : o selecționată a 
Angliei, fie ea... numai echipa 
B, a jucat la București și 
Constanța. Peste citeva luni, au 
mers tricolorii in Anglia 
Tara Galilor. După un an, 
’79, România pierdea la 
minim (12-13) cu Țara Galilor, 
dar cîștiga sufragii unanime 
pentru joc, făcindu-și, practic, 
debutul oficial intr-un „templu" 
al balonului oval.

Și iată-ne in 1980. Echipa 
noastră face, in Irlanda, cel 
mai dificil turneu din istoria 
sa. Patru „miniteste", numite 
așa pentru că adversarele sint 
toate selecționate regionale, o 
partidă inter-țări, și o „com
pletare englezească", cu cente-

Patru momente importante
pentru rugbyul românesc

1975: TURNEU IN NOUA ZEELANDA

care '

dintre

Dublin

f» 
în 

scor

Indirjită luptă aeriană, pe care Dumitru și Borș 
eroii meciului-test — o cîșligă

Foto : Raymond MEMANUS — „Sportsfile"

Se anunță
Plouă miercuri, la antrenamen
tul făcut la un club, Wande
rers, cu o istorie de 110 ani. 
Plouă și joi, ba încă cu gălea
ta, la antrenamentul decisiv, de 
la terenul secund al complexu
lui Lansdowne Road, unde des
coperim, in club, o fotografie 
veche de 94 de

Dar simbătă, 
soare, cu dinți, 
tribunele bine 
nizalorii vor fi 
miți de rețetă) 
masa presei, aproape o sută de 
ziariști (printre ei, trimisul 
special de la L’Equipe, Michel 
Desfontaines — meciul Româ
nia — Franța bate la ușă), ne- 
maisocotind reporterii de radio 
și televiziune. Toată lumea aș
teaptă o victorie confortabilă a 
„trifoiului".

Și începutul de partidă pare 
să-i confirme. r~*x "" 
ntregul, furia

o 
ani.
la Dublin, 
dar soare, 
populate (orga- 
foarte mulțu- 
se cintă. La

Cîteva din titlurile apărute in prese 
cadrul turneului tricolorilor din o 
tul tigrilor. @ Rapsodia română, 
jele românilor au stopat p j irlai 

Românii luptă

cu Poverty Bay
cu Waikato 
cu Manawatu 
cu North Auckland 
cu Marl-borough
cu Southland 
cu South Canterbury

19-12
14- 9
9-28
0- 3

21- 6
12- 9
4-12 _________,

10—10 cu Noua Zeelandâ (j) 

1978: TURNEU IN MAREA BRITANIE

20- 7
7- 7
6-18

30-28
49- 12
50- 13

3—16

CU 
cu 
cu 
cu 
cu 
cu 
cu

Abenavon
Swansea
Bath
Gloucester
London Scottish 
Cl i Eton
Bristol

1979 : TURNEU IN TARA GALILOR

12— O
9- 3

36-15
15—11
12-13

cu 
cu 
cu 
cu 
cu

Ebbw Vale 
Pontypridd 
North 
West 
Țara

1980 : TURNEU IN

Wales 
Wales 
Galilor

IRLANDA

ANGLIA

SI

32- 9 cu
10-24 cu
15-13 cu
28- 9 cu
13-13 cu
39- 7 cu

Munster 
Leinster 
Ulster 
Connacht
Irlanda 
Leicester

BILANȚ GENERAL

grea infringere a Munsterului 
din 1905 încoace", titrează cro
nica partidei ziarul Limerick 
Leader, din 6 octombrie.

Leinster are însă o carte de 
vizită și mai bună. Va juca cu 
gindul la întrunirea, imediat 
după meci, a selecționerilor...

...Și așa a și jucat 1 Arătînd 
ceva din „furia irlandeză", o 
presiune teribilă pe grămadă 
de la primul angajament,_ spe
cularea oricărei fisuri, cit de 
mici, în dispozitivul advers. E- 
chipa noastră a acuzat șocul, 
s-a văzut repede condusă — 
dar a primit trei puncte după 
ce fusese la un pas de eseu. Pe 
care l-a reușit mai apoi, însă 
jocul de așteptare în care s-a 
complăcut (deși la ședința teh
nică se indicase exact contra
riul !) a costat-o scump, pier- 
zind la scor meciul, diferența 
fiind făcută, practic, în numai 
trei momente; la dropul lui 
Quinn, lăsat să-și potrivească 
pe îndelete lovitura, și la ese
uri, venite după un lanț de ne
atenții: Să se fi terminat, la 
Donnybrook, prematur, rezer
vele tricolorilor ? Tot ce a 
urmat a demonstrat exact con
trariul...

din urmă) incandescent, 
respirația tribunei, cind 
„a ieșit" unei formații 
terminase, parcă, atunci 
zirea. 7—9 in minutul 63? Nu-i
nimic. In minutul 80 va fi... 
28—9 ! John J. Moore, preșe-

tăind 
totul 
ce-și 

inCăl-

Iată, pe de-a- 
___ t................. irlandeză. O 
grămadă de o forță, o circu
lație și o tehnică cum puține 
echipe au, se năpustește, pur și 
simplu, spre pachetul nostru, 
încercînd să-l îngenuncheze ra
pid, așa cum a făcut cu Țara 
Galilor, acum , . ' \ '
Contacte dureroase, dar tricolo
rii nu dau înapoi, „bătrînul" 
Dinu stringe din dinți, nu vrea ■ 
să fie mai prejos decît celălalt 
stilp, la propriu și la figurat, 
mai tînărul Bucan. Echipa se 
apără bine, o singură dată e- 
xistînd o fisură, și Quinn, a- 
juns internațional grație reuși
telor sale de pe Donnybrook, 
profită. Borș intervine salvator. 
Murariu
La 
că 
ci, 
je 
Constantin Treptat, 
nii scapă din strînsoare, Con
stantin își instalează, cu lovi
turi de picior care uluiesc tri
bunele, formația în terenul ad
vers. 3—7 la pauză nu-i un re

șapte-opt luni.

apare in extremis, 
masa presei : „Irlanda joa- 
foarte bine, dar cum să tre- 
oarc, de năprasnicele placa- 
ale lui Stoica, Vărzaru sau 

româ-

Prezența tricolorilor în turneul 1980
6 partide jucate : Ion Constantin 

Mircea Paraschiv (Dinamo) 8 puncte 
20, Dumitru Alexandru (Steaua) 5 ; 5 ,_____ __ _____ ______ ,_______ ,
4, Ion Bucan (Știința Petroșani) 4, Marian Aidea (Dinamo) 8, Mircea 
Munteanu (Steaua), Pompiiie Borș (Dinamo), Gheorghe Dumitru 
(Farul) ; 4 partide : Flo-ricâ Murariu (Steaua) 20, Gheorghe Vărzaru 
(Farul), Constantin Dinu (R.C. Grivița Roșie), La-urențiu Codoî (Stea
ua) 7, Gheorghe Caragea (Dinamo), Marin lonescu (Steaua); 3 par
tide : Adrian Lungu (Steaua) 4 ; 2 partide : Vasîle Țurlea (Dinamo), 
Teodorin Tudose (Știința Petroșani), Corneliu Gheorghe (Dinamo), 
Alexandru Rădulescu (Steaua), Gheorghe Daraban (Dinamo) ; o 
partidă : Mircea Ortelecan (Știința Petroșani), Marian Zafiescu (Di
namo) 4. A mai făcut deplasarea Eduard Suciu (Steaua), rezervă la 
toate meciurile.

Antrenorii echipei:

(Dinamo) 53 puncte marcate, 
marcate, Sorin Fuicu (Steaua) 

partide : Enciu Stoica (Dinamo)

curile se adeveresc, irlandezii 
merg spre o victorie firească". 
De ce s-or fi grăbind 2 Iată, 
tricolorii simt că adversarii sint 
siguri de succes și răspund fu
riei irlandeze prin acea renaș
tere, prin acel avint de care 
numai ei sint capabili (vă mai 
amintiți admirabila revenire de 
acum patru ani, de pe .Giulești, 
cu Franța ?), atit de bine i- 
lustrată de Mircea Paraschiv, 
devenit autentic căpitan de e- 
chipă tocmai in cel mai greu 
turneu al naționalei. Nereușita 
de mai înainte nu l-a făcut să 
dezarmeze. Dimpotrivă, el va 
fi primul autor al unui eseu 
românesc pe Lansdowne Road. 
Irlandezilor nu le vine să crea
dă. Se joacă tot mai mult în 
terenul lor. Constantin, „unul 

din cei mai buni centri din 
lume", „regele loviturilor de 
picior", cum il numesc ziarele 
de aici, le toarnă gazdelor 
plumb în picioare și spaimă în 
suflete. Iar la 10—13, o lovitu
ră de pedeapsă transformată 
aduce egalitatea.

13—13, după 3—13 ! 
egalii unei 
dropul lui .......................... ......
pe alături, în ultima secundă a 
unui meci în care lumea în
treagă a descoperit „o mare e- 
chipă, românească" !

Sin tem 
mari echipe ! Iar 
Constantin trece

admirabil !

Valerîu Irimescu și Theodor Radulescu.

Total partide : 26. Dintre
16 victorii, 3 egalități, 7 
geri.

Puncte marcate : 477. 
primite : 307.

ca re : 
înfrîn-

Puncte

nara Leicester, cea mai bună 
echipă de club a ultimilor doi 
ani din țara de origine a rug- 
byului și fotbalului. Iar rezul
tatele au făcut ca această tra
versare a Canalului Mined să 
însemne, totodată, și reușita 
cea mai de preț din tot mai 
bogata carte a rugbyului româ
nesc...

Scorul ultimilor 75 de ani
Welcome, urarea de bun so

sit rostită ne face plăcere. E o 
noapte rece, noaptea dinaintea 
primei încercări de a cuceri o 
altă capitală a rugbyului. Nu e 
o simplă aventură : cu 
zile mai înainte, trio-ul 
prinzători de la Munster, 
se con'undă cu al

trei 
de 

care 
naționalei

Spiritul de echipă
A fost, mai întîi, finalul de 

la Belfast. Cind, într-o liniște 
de catedrală, Constantin a 
transformat eseul tenacelui Bu
can am răsuflat ușurați nu atît 
pentru victoria care a uimit 
miile de spectatori de pe Ra
venhill (cu un teren de țintă 
atit de mare de parcă ar fi 
cuprins... ambele „buturi" de la 
Steaua), neobișnuiți cu aseme
nea întorsături de situație (de 
la 0—10 și 9—13 la 15—13) ; am 
văzut, atunci, adevărata față a 
tricolorilor, in stare să reia to
tul de la început, neprivind cu 
coada ochiului spre ceas, încer- 
cind alte și alte combinații, cu 
credința că, pină la urmă, vor 
izbîndi. Și nu a fost numai 
impresia noastră, mulți con
frați britanici (unii dintre ei 
au însoțit reprezentativa Româ
niei la toate partidele) sau teh
nicieni fiind de părere că reve
nirea se datorează mai degra-

dintele lui Connacht 
viitor președinte la 
nu-și ascunde uimirea :
fi crezut să mai putem pierde. 
Ce resurse extraordinare are 
această echipă română, care 
este, în plus, de o sportivitate 
cu totul deosebită !“. Iar Bo-

Branch și
I.R.F.U., 

„N-aș

zultat rău. El e gata să se 
transforme chiar in egalitate, 
dar puterile îl lasă pe Para
schiv intr-un moment care pu
tea fi decisiv. De inserts vor 
înscrie tot gazdele, insă, ciudat, 
chiar la 3—13, zimbirn auzin- 
du-i pe confrații britanici tele- 
fonînd in redacții: „Pronosti-

Finalul, ca începutul
Adică

Și ajungem în Anglia, la
Birmingham, cu avionul, apoi cu 
autocarul, la Leicester. Ecourile 
faptelor din Irlanda au ajuns 
aici. Centenara formație a 
„tigrilor" speră, în intimitate, 
să speculeze oboseala unui tur
neu epuizant. Avem emoții, 
lucru normal de vreme ce a- 
ceeași stare îl încearcă pe Vio
rel Moraru, atît de fericit sîm- 
bătă, in ziua sa de naștere... 
Tricolorilor li se acordă ono
ruri, oficialitățile 
cîndu-se in a-i 
de meci, băieții 
foarte calmi. Nu 
nat prea tare tehnica ieșită din

locale între- 
primi. înainte 

noștri sint 
i-a impresio-

VICTORII MAI FRUMOASE, PREȚUIRE
Cind acum cinci ani „15-le“ nostru 

national trecea Oceanul Indian — spre 
a răspunde invitației celor mai buni 
rugbyști din lume și realiza, la Wel
lington, primul său rezultat mare în 
fața unei „puteri" de sub controlul lui 
International Board : 10—10 cu ,„all 
blacks juniors", (nucleul viitoarei super- 
echipe a Noii Zeelande care, necunos- 
cînd înfringerea, realiza ulterior un 
atît de strălucit turneu în Europa) — 
înțelegeam foarte limpede că rugbyul 
nostru își scria cea mai frumoasă pa
gină din bogata-i carte.

Și capitolul deschis la Antipozi a con
tinuat, devenind mereu mai pasionant. 
Pentru că fiecare toamnă a ultimilor 
trei ani a însemnat pentru rugbyștii 
noștri o mare sărbătoare. Cum altfel 
ar putea fi interpretate turneele mari, 
prestigioase, întreprinse în însăși patria 
rugbyului ? S-a redeschis astfel cana
lul tradiționalelor contacte româno-bri-

tanice care, spre satisfacția noastiă, 
tind acum a se permanentiza ; partide cu 
faimoase echipe de club, cu puternice se
lecționate britanice, două dintre ele fi
ind chiar reprezentativele Țării Galilor 
și Irlandei. Toate aceste contacte, sol
date cu un bilanț general excelent — 
așa cum reiese, dealtfel, și din tabelul 
pe care îl publicăm, înseamnă un spri
jin enorm pentru dezvoltarea viitoare 
a sportului cu balonul oval în țara 
noastră. Prin faptul că au adus trico
lorilor un înnoit bagaj de cunoștințe, 
un cumul neasemuit de experiență 
care au permis exprimarea mai deplină, 
strălucită, a școlii românești de rugby 
(termen pe deplin potrivit unei disci
pline ce a atins în România respecta
bila vîrstă de 70 de ani !), mai ales în 
ultimele două decenii și dovedește că 
echipele noastre de rugby sint pe de
plin competitive la cel mai înalt nivel !

cornu 
mare- 
Și ci 
bosec 
pe t 
lucru 
copo,

[

1
1 
ț

part 
didu 
nar, 
fere 
' tla 
pe 
să 
Și 
engl 
incit 
le r. 
„Cit 
te s 
clam 
Mori

MAI MAI
Dar să nu ne pieri 

nu ne abatem de la 
necesară. S-a consta 
ori rugbyștii au bău 
toare a înfumurării, 
fost dezamăgitoare. S 
pildă, că după aprec 
Noua Zeelandă a u 
de la Bordeaux (12—! 
ței, în campionatul 
cepționalei partide d 
cu cvasi-invincibila c 
Iilor, i-a succedat coi 
la Montauban (12—30 
zentativă a „cocoșuli 
partide și rezultate f 
de comportări și în 
bile care nu pot 

printr-o doză exagerr 
mire, prin înfumurare 
dușman al sportivilo; 
joacă feste și mini 
oval.
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VLAD HAGIU,

UN PALMARES
LA
DE

17 ANI,
INVIDIAT

„II PREGĂTIM PE JUNIOR! PENTRU

ambițios
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Vcannot bt Romanț
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La 17 anî, Vlad Hagiu are 
un palmares bogat. Deși nu 
joacă polo decît de 5 ani 
(a început să înoate în gru
pa profesoarei Magda Cris- 
tescu și în 1975 a trecut în 
echipa de copii a clubului 
Dinamo), fiul arhitectului 
Victor Hagiu și al fostei 
gimnaste Evelin Slavici, 
participantă la J.O. de la 
Helsinki, are deja la activ 
două titluri de campion la 
juniori II, două titluri la ju
niori I și un titlu la seni
ori, două participări la Bal
caniada juniorilor (la pri
ma a și fost golgeter),_alte 
două prezențe la 
Prietenia" 
anul acesta de

„Cupa 
(turneu cîștigat 

echipa 
României) și un loc V la 
C.E. de juniori.

înotător de 56,0 pe „sută“, 
cu o tehnică apreciabilă și 
un simț 
mentului 
adverse, 
mente 
o afirmă 
tarii naționalei, D. Spînu și 
FI. Slăvei — Vlad Hagiu s-a 
afirmat în ultima vreme ca 
unul dintre cei mai talen- 
tați reprezentanți ai „nou-

deosebit al plasa- 
în

cu 
de 

în primul rînd por

fața porții 
un șut real- 

temut —

cu care tehnicieniilui val", 
noștri speră să readucă re
prezentativa țării printre 
fruntașele polo-ului mondial. 
Elev în clasa a Xll-a a 
Liceului nr. 2 din București. 
Hagiu are o mare calitate : 
este foarte ambițios să ajun
gă un mare jucător. Antre
norul său, _Iuliu Capșa, 
declara : . 
să-l scot 
terminarea 
lui ! Atit 
lalți tineri 
(Moiceanu, 
readus parcă în echipa noas
tră plăcerea de a juca polo... 
Plăcere care la alții, mai în 
vîrstă, a cam început să dis
pară".

ne 
„Foarte greu pot 
din bazin după 

antrenamentu- 
Vlad, cît și cei- 

i din generația sa 
Ardeleanu) au

- a. v. -

marginea unor meciuri din 
urle-

landeză pe
i. @ Puternicii români reduc Ia tăcere 

români merită mai multe turnee. © Placa- 
iția mânească nu poae fi înăbușită. ® 
în International Board.

■?ț.

I

ul Dodge, 
.eicesterului. 
leam de o- 
'.ul de urme 
t ceva „de 
olae Ghera- 
iva face o

câtor de rugby, el fiind născut 
in Noua Zeelandă.

Presa de a doua zi este 
unanimă : România se numără, 
categoric, printre marile for
țe ale rugbyului internațional. 
Jucătorii și antrenorii lor as-

I

Vlad Hagiu, unul dintre cei 
mai valoroși 
ai „noului val' 
tre ‘jucătorii de bază 

„7“-lui dinamovist.

reprezentanți 
ajuns prin- 

ai

IRI, DOl'A VERJTABSLE VEDETE

(în stingă)

ANTRENORUL,

ARBITRUL...
una din recentele in-

(în stingă) poate fi considerat, după acest 
.rat căpitan de echipă. Iar despre contribu- 
stantin la reușitele tricolorilor ar trebui să 
scriem o pagină întreagă-.

i, pe splen- 
ului cente- 
urneul! Di- 

practic, de 
năcinindu-și 
ara, făcind-o 

la propriu 
primit de 

t de mare, 
minute nu 

ape nimic. 
mbiție poa- 
stră !“, ex- 
canadianul 

un cunos----

..... ..... I
“I

cultă, intr-o liniște deplină, 
vorbele pe care încearcă să le 
traducă cit mai corect Gabriel 
Eftimescu, c .
Viorel Moraru, Gheorghe Da
raban, Enciu Stoica, Mircea 
Paraschiv și Alexandru Radu
lescu nu sînt prea atenți. m 
resc : ei citesc și vorbesc 
gleza. ~ 
buzul 
unde 
cenii 
de a 
spre

Fi- 
en- 

auto-Toate acestea, în
spre micul oraș Rugby, 

un elev, de acum 16 de- 
a avut ideea 
purta balonul 

izbindă.

năstrușnică 
cu mina

Geo RAEȚCHI

ÎENȚA SPORITA !

■e 
e 
ii

La ora de față rugbyștii noștri au pă
truns ferm în lumea marelui rugby, ei 
— au arătat-o în atitea rînduri — 
pot practica un joc de cea mai inaltă 
calitate, modern, combinativ (pentru 
care au incontestabile aptitudini) prin 
care sînt oricînd în măsură să-i învin
gă pe cei mai buni, O pot dovedi în 
campionatul Europei, în apropiațul meci 
cu Franța, Ia 23 noiembrie.

Tricolori, lumea nu incepe și nu se 
sfîrșește pentru voi odată cu „turneul 
irlandez ’80“ Noi etape, pline de mari 
răspunderi, vă așteaptă. Și, să nu uitați: 
cu cît obțineți mai multe și mai fru
moase victorii, cu atît dragostea noas
tră față de voi crește, dar în aceeași 
măsură sporesc exigența și pretențiile, 
cu atît mai mult dorim din partea 
voastră o comportare mereu mai bună, 
mai strălucită, spre gloria sportivă a 
patriei !

Dimitrie CALUMACHI II

SENIORI"REPREZENTATIVA

Foto : D. NEAGU

antrenament, 
in sala Construcția 
din Capitală, al lo
tului național de 
handbal juniori, 

privirile lui 
Cristian (nr. 

Bădosu 
adversa- 
A. Ghi- 

aruncă la 
poartă

Lotul reprezentativ de hand
bal (juniori), pregătit de 
Valentin Samungi (antrenor 
principal) și Mircea Pașek

(secund), 
unui nou * -____
internațional : întîlniri cu for
mațiile similare ale Ungariei, 
Poloniei și R. D. Germane. 
Zilele trecute am avut o con
vorbire cu Valentin Samungi, 
în pauza unui antrenament.

— Din ce cluburi sportive 
școlare sau secții provin com- 
ponenții lotului ?

— Din nu mai puțin de 14 
unități din 13 orașe2 de la 
C.S.Ș. Steaua București (V. 
Tudor și P. Costea), 2 de la 
C.S.Ș. Dinamo Brașov (G. Je- 
rebie și S. Donca), 2 de la 
H.C. Minaur Baia Mare (Gh. 
Miclăuș și 
J de lâ

se află în preajma 
sezon competitions!

SI

SI
La

tilniri de lupte libere din 
cadrul campionatului divizio
nar al juniorilor și școlari
lor, pe lîngă rezultatele teh
nice ale 
prezenți
un caz 
obișnuit, 
dorit. „Supărați1 
și riposte în urma acestora, 
antrenorul Stclian Căli- 
nescu (C.S.Șc. Energia) și 
arbitrul Marian Stan n-au 
găsit altceva mai bun de 
făcut, decît să se lovească 
reciproc, în fața celor pre
zenți, mulți dintre 
curenții — veniți 
dească nu numai 
pregătire ci și un 
fair-play. Biroul 
hotărît, pentru primul — ri
dicarea dreptului de a mai 
însoți echipa la competiții 
pe timp de 6 luni și — pen
tru cel de al doilea — sus
pendarea pe timp de 6 luni 
din arbitraj.

Pentru o clipă de nestăpî- 
nire a nervilor 
de... meditație.

unor întreceri cei 
au 
pe
pe

înregistrat și 
cît de ne- 
atît de ne- 
i“ pe decizii

ei — con- 
să dove- 
o bună 
exemplar 
F.R.L. a

— cîte 6 luni 
Foarte bine !

Sportul are, între preocupări, și diminuarea importului 
prin realizarea în țară, cu sprijinul permanent și eficient 
al unor tehnicieni și muncitori cu înaltă calificare, a ma
terialelor necesare pregătirii și evoluției concurenților din 
diferite discipline. Ciclismul a făcut pași serioși pe acest 
drum, asigurîndu-și o serie de piese de fabricație romă 
nească, multe dintre ele, superioare celor din import. Ma
terialul realizat va veni în sprijinul tinerei generații, pu 
nîndu-i la dispoziție posibilități pentru pregătire și etala 
rea talentului, dar unele dintre ele vor fi de folos chia- 
și loturilor naționale (dealtfel, Mircea Romașcanu și colegi, 
săi din echipa națională au întrebuințat cu succes în „Tu 
rul Bulgariei" o serie de piese „made în Romania").

Astfel, Ia I.M.P.S. Oradea — datorită eforturilor ingineri
lor Horia Cosma, Liviu Chișiu și Iuliu Tassy — au fost 
fabricate primele baieuri românești, în greutăți diferite și 
de o apreciabilă calitate, la Grupul școlar I.O.R. au fost 
realizate piese pentru biciclete de curse (bucșe, chiuvete, 
spițe, axe etc.) de mare randament, pe care le datorăm 
priceperii și măiestriei ing. Dumitru Baciu, maistrului Tudor 
Neacșu și strungarului Gh. Spătaru, la întreprinderea „6 
Martie” (ing. Ion Stan, ing. Dan Anghelide) s-au confecțio
nat pinloane cu 4 coroane, la diferite cooperative au intrat 
în producție frîne, manete schimbător, tije de șa și de ghi
don, pedale, șa pentru bicicletă de curse, plăci de angre
naj pentru șosea și velodrom ș.a.

Eforturile tehnicienilor și ale muncitorilor — admirabile, 
dovedind nu numai un înalt grad de calificare, ci și inven
tivitate, pasiune reală — sporesc evident zestrea materială 
a ciclismului nostru, creează mari posibilități de mărire a 
numărului de practicanți ai acestui atît de frumos și util 
sport. Așteptăm, deci, ca secțiile de juniori și cele ale clu
burilor sportive școlare să-și sporească efectivele și — 
deosebit de important — să-și ridice necontenit nivelul pro
cesului de instruire.

L. Jianu), 
C.S.Ș. Tîrgo- 

Viște (D. Giurgea și FI. Vlad), 
l de la C.S.Ș. Dobrogeanu 
Gherea Ploiești (D. Ionescu și 
(. Mocanu) și cîte unul de 
la C.S.Ș^ Giurgiu (V. Geor- 

Minerul Baia 
C.S.Ș. Viito- 

Bădosu), 
Ghimeș), 
Cristian

Roșea), 
Nagy),

zescu), C.S.Ș. 
Mare (I. Lejer), 
rul CIuj-Napoca 

Constanța 
Brăila ’ 
Făgăraș 
Petroșani (J.

Craiova (M. Barcan) și 
Tulcea (D. Cereven-

C.S.ș. 
C.S.ș. 
C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
:iuc).

— Cum se încadrează spor- 
ivii din lot în parametrii 
tabiJiți de F.R.H. ?
— Din cei 19 componenți ai 

otului, 14 au peste 1,90 m 
nălțime, iar unul depășește 

l m (M. Cristian).
— Ce perspective întrevedeți 

acestor tineri ?
— Unii dintre ei pot deveni 

,,nume“, bineînțeles cu condi
ția să muncească fără mena
jamente : M. Cristian, I. Fe- 
jer, T. Roșea, L. Jianu.

— Vă îngrijiți ca unii dintre 
actualii juniori să ocupe, în- 
tr-un viitor nu prea îndepăr
tat, posturi acum deficitare în 
echipa națională de seniori ?

■— Desigur, urmărim acope
rirea optimă a posturilor în 
reprezentativa de juniori, dar 
precizez că obiectivul final 
este promovarea unora dintre 
acești handbaliști în „națio
nala mare“. Fejer și Barcan 
pot deveni foarte buni pivoți, 
iar Jianu poate deprinde toa
te subtilitățile unui conducă
tor abil de joc — pentru a 
mă opri aici cu exemplele.

Ion GAVRILESCU

I
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o „Cupa C.S.Ș.“ 
pentru juniori de cat. 
a Il-a, organizată la 
Tg. Mureș, a reunit 
la start peste 100 de 
tineri atleți din 4 o- 
rașe din județul Mu
reș. Cîteva rezultate : 
80 m 
neon 10,4, înălțime — 
Eva Toth 1,50 
m
1 000 m 
2:48,0, suliță — Fr.
Szabo 40,72 m. (C.
ALBU — coresp.).

• în seria a Il-a a 
campionatului de 
handbal de categoria

Elena Năs-

ni, 80 
Ălbu 9,4, 
M. Hector 

suliță

M.

,,B“ pentru tineret, 
C.F.R. Craiova (femi
nin) a ocupat locul 
III la sfîrșitul turului. 
Faptul este meritoriu

pregnanță în evidență 
datorită deosebitului 
lor talent : Ileana Bă
lăci și Nicoleta Ple- 
șoianu. Munca lor șir

BREVIAR
prin el însuși, dar 
capătă și mai- mare 
importanță consta- 
tînd că întreaga e- 
chipă este formată 
din junioare crescute 
de prof. Gh. Sbora 
la C.S.Ș. Craiova. 
Dintre componentele 
echipei, două ies cu

și^
în

guincioasă 
menajamente _  ___
gătlre — deși sînt e- 
leve în el. a xri-a — 
le-a adus, deși juni
oare, în... echipa na
țională de tineret.

• O, actuală jucă
toare de performanță 
din tenisul

fâră 
pre-

nostru fe-

minin, Adriana Kara- 
iosifoglu, s-a ocupat 
în toată vara acestui 
an de inițierea în tai
nele „sportului alb“, 
sub tutela clubului 
bucureștean Politeh
nica, a cîtorva sute 
de copii. După fiecare 
ciclu de două săptă- 
mîni ea a organizat, 
la Ștrandul 
lui, concursuri 
rificare, 
cărora 
vreo 15 
pe care 
impune 
performanță. Succes !

tineretu- 
de ve- 
capătul 
adunat 
și fete 
că-i va

la
a și 

băieți 
crede ___ ...
în tenisul de

I

DEMARAJ PROMIȚĂTOR AL TINERILOR POPICARI
Principalul eveniment in

ternațional pentru care se 
pregătesc tinerii noștri po
picari este confruntarea 
continentală de juniori — la 
cea de a Vil-a ediție — ca
re va fi găzduită, în luna 
mai 1981, de Viena.

Federația română de po
pice, în dorința de a avea 
sportivi bine pregătiți, a 
luat măsuri din timp pen
tru alcătuirea unor loturi cît 
mai valoroase, care să-și 
mențină poziția fruntașă. Ast
fel, in urmă cu șase luni 
au fost selecționați din e- 
chipele divizionare, 30 de 
junioare și tot atîția juniori, 
verificați în cursul mai mul
tor jocuri. După aceea lo
turile s-au redus la 12 bă
ieți și 12 fete. Pînă acum, 
selecționații au susținut do
uă meciuri internaționale 
cu echipele de juniori ale 
Poloniei și Ungariei, pe 
care le-au cîștigat. Ei ur
mează să mai susțină par
tide în decembrie, cu repre-' 
zentativele R. D. Germane, 
tot la noi în țară, iar în 
primăvară, în ajunul între
cerilor de la Viena, cu e-

chipele celor trei țări de 
mai sus, dar în deplasare. 

După cum ne-a declarat 
Ladislau Szocs, secretarul 
F.R.P., cele două verificări 
internaționale de pînă acum 
au permis conturarea viitoa
relor echipe. La băieți se și 
poate vorbi de un lot omo
gen. Sarcina antrenorilor nu 
este însă ușoară, deoarece 
majoritatea membrilor lo
turilor sînt noi (deși limita 
de vîrstă la juniori este de 
23 de ani), din reprezentati
vele care au evoluat la C.E. 
din 1979 menținîndu-se doar 
trei jucători (doi băieți și 
o fată). Dintre cei selecțio
nați, bine se prezintă, prin 
rezultatele lor constante și 
chiar în creștere : Olga
Psihas (Voința Oradea) — 
cu performanțe de 406, 410, 
420 p.d.. Nineta Badea (Vo
ința București) — 391, 406, 
404, Maria Jijic (C.S.M. Re
șița) — 393, 419, 409, Zoia 
Roman (Voința București) — 
382, 395, respectiv Ernest 
Gergeli (Aurul Baia Mare) 
— 851. ‘858. 861, Ion Frigea 
(C.F.R. Constanța) — 845, 
848, 844, Ștefan Kacoș (Au
rul Baia Mare) — 864, 845

și Constantin Marin — 848. 
Nu au reușit să se impună 
încă Lenuța Steanță (Voința 
Timișoara) — 351, 370. Doina 
Baciu (Electromureș Tg. Mu
reș) — 376, 366, Rodica Pă- 
durețu (Laromet București)
— 358, iar la băieți, Constan
tin Dobrică (Jiul Petrila) — 
810, 797. Levente Soos (Elec
tromureș Tg. Mureș) — 750 
șl Constantin Stamatescu 
(Gloria București) — 813, 
784, 809, 787.

Antrenamentele compo- 
nenților loturilor, care se 
vor efectua la echipele de 
club, trebuie, firește, inten- 

. sificate, întrucît la unii ju
niori se manifestă încă anu
mite deficiențe tehnice. în 
plus, e nevoie de mai mul
te strădanii pentru obținerea 
rezistenței generale și spe
cifice, deoarece fetele, după 
70—80 de lansări, iar băieții
— la ultima manșă de 50 de 
lovituri, pierd din precizie 
la lansarea bilei. Deci, sînt 
vizați, în primul rînd, an
trenorii formațiilor divizio
nare.

Tomo RĂCȘAN

Conferință pe tema: 
„CONCLUZII METODOLOGICE 

PRIVIND SPORTUL 

DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ"
în ziua de luni 3 noiem

brie se redeschide ciclul de 
conferințe în domeniul edu
cației fizice și sportului din 
cadrul universității cultu- 
ral-științifice — București, 
organizat de Consiliul mu
nicipal pentru educație fizi
că și sport, în colaborare cu 
Centrul de cercetări al Con
siliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport. Pri
ma conferință, „CONCLUZII 
METODOLOGICE PRIVIND 
SPORTUL DE ÎNALTĂ 
PERFORMANȚĂ", va fi ți
nută luni 3 noiembrie de 
conf. dr. Nicu Alexe, orele 
12,30 în sala Dalles. Sînt in
vitați să participe antrenori, 
profesori, activiști, cerce
tători, sportivi etc.



CAMPIONATE • COMPETIȚII ® CAMPIONATE ACTUALITATEA ȘAHISTÂ
LA START, DIVIZIA „B“ DE TINERET LA VOLEI

Astăzi șl mîine sînt programate 
primele partide din cadrul noii 
ediții a campionatelor Diviziei 
„B“ de " ' ' ----- - -----
gramul 
CULIN, 
iești — 
tași — 
;eava -

: Diviziei
tineret la volei. Iată pro- 
jocurilor etapei I : MAS- 
seria I : Relonul Săvi- 
Electra Buc., Politehnica 

Vulcan Buc.,
- PECO

C.S.M. Su- 
Ploiești, Con

structorul Brăila — Steaua II 
3uc. ; seria a II-a : Metalul Hu- 
îedoara — SARO Tîrgoviște, 
(.C.I.M. Brașov — Petrolul Plo
iești, Calculatorul II Buc. — 
Slectroputere Craiova (duminică 
sala Olimpia, ora 9), Progresul 
3uc. — I.O.R. Buc. (astăzi, sala 
Progresul, ora 16) ; seria a IlI-a : 
Dțelul Oraș Dr. P. Groza — 
Constr. Arad, C.S.U. Oradea — 
,U“ Cluj Napoca, Motorul Baia 
Ware — Voința Alba Iulia, Voința 
Zalău — Electromureș Tg. Mureș; 
FEMININ, seria I : I.T.B. 
Spartac Buc. (astăzi sala 
?ăra roșie, ora 16), 
3răila — Ceahlăul P. 
C.S.Ș. Suceava — Penicilina 
lași, Voința Buc.
(.P.G. Ploiești (duminică, 
tnst. Pedag., ora 11) ; seria 
(l-a : Chimia Tr. Măgurele 
Chimia Rm. Vîlcea, Calculatorul 
Suc. — A.S.S.U. Craiova (dumi
nică, sala Olimpia, ora 10,30), 
Confecția Buc. — Dacia Pitești

(duminică, sala Inst. Pedag. ora 
9,30). Universitatea Timișoara — 
Albatros Constanța ; seria a lll-a: 
Textila Cisnădie — C.S.M. Liber
tatea Sibiu, C.S. Zalău — Constr. 
Arad, G.I.G.C.L. Brașov — Olim
pia Oradea, Corvinul Dacia Deva 
— Metalotehnica Tg. Mureș.

ACTUALITĂȚI
de

Fla- 
Braiconf 

Neamț, 
II 

Prahova 
sala 

a

Divizionarele „A" și ,,B‘ 
volei au efectuat, în pragul sezo
nului, pregătiri și sub formă de 
jocuri. Unele au participat chiar 
la turnee.

a Olimpia Oradea s-a deplasat 
la Debrețin, unde a cîștigat un 
turneu la care au fost prezente 
formațiile D.M.S.C. din localitate 
și Szpartakus Miskolc. Orăden- 
cele au învins cu 3—0 ambele ad
versare. (I. Ghișa — coresp.).

a Ieri s-a încheiat la Timișoara 
turneul internațional masculin 
organizat cu prilejul aniversării 
a 60 de ani de la înființarea in
stitutului politehnic ,,Traian Vuia" 
și a clubului său sportiv. „Cupa 
Politehnica — 60“ cu care a fost 
dotat turneul a revenit diviziona
rei ,,B" C.S.U. Oradea, urmată de 
„Poli" Timisoara, Z.T.S. Detva 
(Cehoslovacia), A.Z.S. Varșovia 
(Polonia), Slavia Nitra (Ceho-

IERI, ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

S.C. MIERCUREA CIUC - 
TALUL SF. GHEORGHE 

13-4 (6-2, 4-1, 3-1)

acestor rezultate.

pentru Avîntul: Benedek, Da 
și Antal. Arbitri au fost 
Presneanu. M. Lunascu și 
Roth.

în urma
1 - ÎI prezintă astfel :L1CUJCU1KL11U1 au

r.iel 1. STEAUA 20 16 1 3 157- 50 33
M. 2. Dinamo 20 15 2 3 163- 70 32
Z. 3. S.C. M. Ciur 20 15 1 4 160- 60 31

4. Avîntul 20 6 1 13 78-152-13
5. Metalul 20 2 2 16 48-173 6

ME- 6. Dunărea 20 2 1 17 63-164 5

Următoarele__
fășura la sfirșitul 
viitoare.

etape se vor des- 
săptămînii

Joc frumos, deschis, în 
localnicii au obținut o victorie 
concludentă. Punctele lui Sport 
Club au fost realizate de E. 
Antal (5). Z. Naghi (2). Bar- 
talls (2), Peter. Micloș. Bogoș, 
Szentes, pentru Metalul reu
șind să marcheze Baka, Todor, 
Ugron, Csedo. Au condus : 
Enciu, A. Balint, L. Petras.

care

PE MICUL

S1MBATA 1 NOIEMBRIE, 
ora 16,20 — Rugby : Țara Ga
lilor — Noua Zeelandă (trans
misiune directă de la Cardiff), 
comentator Dumitru Tănă- 
s eseu.

DUMINICA 2 NOIEMBRIE, 
ora 11 — Fotbal : Petrolul ■— 
Rapid (Divizia B, transmisiu
ne directă de la Ploiești), 
comentator Sorin Satmari ; 
ora 15 — Fotbal : F.C.M. Bra
șov — Universitatea Craiova 
^repriza a H-a ; transmisiune 
directă de la Brașov), comen
tator Mircea M. Ionescu ; ora 
15,50 — Marele premiu de au
tomobilism al Italiei, cursă 
pentru Campionatul mondial 
al piloților de formula 1, co
mentator Andrei Bacalu ; ora 
16,10 — Premiul „Arcul de 
Triumf", cursă internațională 
de galop pe hipodromul Long- 
champ de la Paris, comenta
tor Cristian Țopescu ; ora 
16,20 — Campionatul mondial 
de motocros, clasa ataș, re
zumat primit de la Holzger
lingen (R.F.G.), comentator 
Andrei Bacalu ; ora 16,30 : 
„Dorința de a învinge", film 
distins cu premiul I la Fes
tivalul de televiziune de la 
Hollywood ; ora 19,15 (progra
mul II) — Telerama, emisiune 
de Dumitru Tănăsescu.

JOI 6 NOIEMBRIE, ora 18,10 
— fotbal internațional : rezu
matele meciurilor retur, dis
putate miercuri în iurul II al 
cupelor europene intercluburi, 
comentator Cristian Țopescu.

slovacia) și Constructorul Arad. 
Crețu — coresp.).
Cursul de perfecționare (ci
li) pentru antrenorii echipe- 

de juniori și școlari va avea 
între 17 și 23 noiembrie ' 

complexul sportiv „23 
din Capitală.

a Astăzi și mîine sînt 
mate primele partide în 
diție a cupelor eițropene. 
române înscrise în <

(C.

ciul 
lor 
loc la 

August"

progra- 
noua e- 
Echipele 

române înscrise ' în competiții 
(Dinamo — în C.C.E. șl Steaua —
— în Cupa cupelor) nu intră din 
turul preliminar, ci vor debuta 
în faza următoare (13—14 decem
brie — turul și 20—21 decembrie
— returul).

e Cinci arbitri români — M. 
Marian, R. Farmuș, I. Covaci, A. 
Dinlcu și M. Nicoîau — au fost de
semnați să conducă meciuri în 
cupele europene.

O SEMIFINALELE FEMINI
NE. în patru orașe s-au dispu
tat, recent, semifinalele campio
natului național feminin de șah. 
Turneele au reunit aproape 60 
de concurente, furnizînd o luptă 
interesantă. Primele două cla
sate s-au calificat în finală ; 
jucătoarele aflate pe locul 3 
vor susține un turneu suplimen
tar de baraj pentru ocuparea 
unui loc în finală. Iată clasa
mentele :

Eugenia 
Buc.) 11 
Mariana 
10'/2, 3.

SE REIA CAMPIONATUL 
DIVIZIEI „A" DE POPICE 
întrerupt din cauza întîlnirilor 

internaționale și a „Cupei F.R.P.", 
campionatul Diviziei „A" se reia 
azi cu disputarea etapei a Vl-a. 
Voința Tg. Mureș, campioana țării 
la femei, care participă în a treia 
decadă a lunii la turneul final 
al C.C.E., a avut devansate două 
jocuri pe care le-a cîștigat. Azi, 
mureșencele joacă în deplasare, la 
Brașov, cu puternica formație Hi
dromecanica. Alte meciuri 
interesante ale etapei 
Voința Ploiești — Gloria Bucu
rești, Olimpia București — Pe
trolul Băicoi, Cetatea Giurgiu — 
Laromet București, U.T. Arad — 
Electromureș Tg. Mureș (arăden- 
cele în cinci jocuri n-au cîștigat 
nici un punct), C.S.M. Reșița — 
Voința Timișoara — la femei ; 
Olimpia București — Voința Bucu
rești, Constructorul Galați — Glo
ria București, Tehnoutilaj Odor- 
hei — Aurul Baia Mare și derbyul 
din Tg. Mureș dintre Electromureș 
și Voința la bărbați.

Meci feminin devansat din etapa 
a VIII-a : Voința Oradea — Vo
ința Tg. Mureș 2246 — 2292 p d 
(scor individual 2—4). De semnalat 
numărul mare de bile goale ale 
gazdelor, 32, față de 18 lovituri 
ratate de jucătoarele oaspete.

BUCUREȘTI : 1.
Ghindă (Universitatea 
p (din 13 posibile), 2.
Nechifor („Poli1* Buc.)
Virginia Steroiu (Dinamo — 
Victoria) 9*/2, 4. Rodica Reicher 
(I.T.B.) 9’/2 (departajarea s-a 
făcut pe baza coeficienților Son- 
neborn-Berger), 5. Raluca Gan
der (Electronica) 8 p, 6. Stela 
Tigău („Poli11 Buc.) 7 etc.

mai 
sînt :

SATU MARE : 1. Margareta 
Teodorcscu (I.T.B.) 11V2 (14), 2. 
Judita Kantor (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 11 p, 3. Mariana Du
minică (Electronica) 91/2, 4. Da
niela Doboș (Petrolul Ploiești) 
9V2. 5—7, Edith Kozma (C.S.M. 
Cluj-Napocaj, Liliana Cociașu 
(Farul Constanța), Dorina Flo- 
rea (Energo Bacău) 9 etc.

TIMIȘOARA : 1. Lia Bogdan 
(Univ. Buc.)_ 13 (15), 2. Eleo
nora Gogâlea (Calculatorul 
Buc.) 12Vj, 3. Elena Răducanu 
(Locomotiva Buc.) 12, 4. Iuliana 
Sușnea (C.S.S. Timișoara) ll'A, 
5. Voichița Călinescu (Electro
nica) 11, 6—7. Ana Apostolescu 
(Centrocop), Lavinia Popescu 
(C.S.S. Drobeta Tr. Severin) 9*/2 
etc.

BISTRIȚA : 1. Gabriela Ol
teana (Calculatorul) 11 (13), 2. 
Emilia Chiș (Locomotiva Buc.)

ECHIPELE CLUBULUI STEAUA CAMPIOANE LA SCRIMĂ

ECRAN

Formația floretiștilor militari, campioană națională : 
Huszti antrenorul I. Zilahi, M.
stingă la dreapta)

(Urmare din pag. 1)

Țiu, T. Petruș, P.
X

A. Nilca, 1. Pop,

S. Roca, Z. 
Kuki (de Za

C.S.Ș.M. 9—7 cu -I.E.F.S., Poli 
și A.S.U. Tg. M.), 3. I.E.F.S.

i și

teni, pierzînd două par
tide la tușaveraj (cu Tracto
rul și Progresul), au fost ne- 
voiți să se mulțumească cu 
locul III, iar lașul, după 13 
ani, nu mai are reprezentanți 
în „A“...

Disputele floretiștilor au avut 
polul interesului în zona retro
gradării, Politehnica Iași reu
șind să se salveze în fața for
mației A.S.U. Tg. Mureș 
prin numărul asalturilor 
gate !

Iată clasamentele din
zia „A“ : sabie — 1. Steaua (M. 
Mustață, C. Marin. E. Oancea,

doar 
cîști-

Divi-

SLANIC MOLDOVA

F. Păunescu
— antrenor C. Nicolae) 30 p, 
campioană națională (în et. 
III : 13—3 cu C.S.Ș, Slobozia 
și Poli. Iași, 12—4 Progresul,
9— 7 Dinamo, 10—6 Tractorul), 
2. Tractorul Brașov 22 p (13-3 
Poli, 11—5 C.S.Ș., 10—6, Pro
gresul, 8—8, 68—63 t.d. Dina
mo), 3. Dinamo 16 p (11—5 
Poli, 9—7 C.S.Ș.), 4. Progresul 
București 14 p (11—5 Poli,
10— 6 C.S.Ș., 8—8, 65—58 t.d. 
Dinamo), 5. C.S.Ș. Slobozia 8 
P (9—7 Poli), 6. Politehnica 
Iași 0 p (care retrogradează în 
Divizia ,,B“); floretă masculin
— 1. Steaua (Mihai Țiu, Petru 
Kuki, Tudor Petruș, Sorin Ro
ca, Zsolt Huszti — antrenor: 
Iosif Zilahi) 30 p (14—2 cu 
C.S.Ș. Satu Mare și Poli Iași, 
13—3 I.E.F.S., 12—4 A.S.U. Tg. 
Mureș, 10—6 Progresul), 2. 
Progresul București 24 p (13-3

București 16 p (11—5 Poli ți 
C.S.S.M., 10—6 A.S.U. Tg. M.), 
4. C.S. Satu Mare 10 p, 5. Po
litehnica Iași 5 p — 99 
(10—6 C.S.S.M.), 6. A.S.U. Tg. 
Mureș 5 p — 85 a.c. (9—7 cu 
Poli și C.S.S.M.) — care re
trogradează în Divizia „B“.

La sabie a promovat în Di
vizia „A“ Petrolul Ploiești 
(D. Mancaș, C. Soare, C. Ilief,
L. Trincă, E. Mina, antrenor 
— G. Isopescu), iar la floretă 
masculin; Politehnica Timișoa
ra (G. Pordea, E. Ileim, O. 
Burtă. A. Perecsenyi, Z. Fo- 
rizs, Z Lengyel, antrenor —
M. Chiș).

Reuniunea de vineri după- 
amiază s-a încheiat cu parada 
celor mai mici reprezentanți ai 
floretei, cei mai buni 12 bă
ieți și fete (pînă în 13 ani), 
disputîndu-și titlurile de cam- 
pioni republicani. După asal
turi îndîrjite, urmărite cu su- 
fletul la gură de antrenori și 
paiinți, titlurile au plecat în 
provincie,, la băieți proba fiind 
dominată net de Clubul soor- 
tiv Satu Mare, iar Ia fete'im- 
punîndu-se Brașovul.

Iată primii patru clasați în 
fiecare probă : Floretă fete — 
1. Reka Lazar (Tractorul Bra
șov, antrenor Șțrban Vlad) 9 
v. 2. Elena Copuzeanu (CI. sp. 
șc. 1 Buc. antrenor Ana Pascu) 
8 v (+21), 3. Roxana Dumitres
cu (Ci. sp. șc. Steaua, antrenor 
Olga Szabo) 8 v. (+19), 4. Ana 
Szilagy (CI. sp. șc. Oradea, 
antrenor Ana Sturza) 8 v. 
(+11); Floretă băieți — 1. Va- 
sile Coste (antrenor Eva Len
gyel) 9 v. d.b. 2. Zsolt Eder 
(antrenor Judith Haukler) 9 v. 
d.b. 3. Andrei Borșodi (antre
nor Eva Lengyel, toți de la 
C.S. Satu Mare) 8 v. 4. Bogdan 
Soroceanu (CI. sp. șc. Triumf 
Buc., antrenor Cornel Bunicelu)

a.c.

I01/», 3. Maria Albuleț (Petro
lul Ploiești) 10, 4. Klara Borsoș 
(Mureșul Tg. Mureș) 10, 5. Ga
briela Olărescu (Univ. Iași) 9, 
6. Mariana Bădici („Poli11 Buc.) 
8 etc.

Așadar, Maria Albuleț, Elena 
Răducanu, Mariana Duminică 
și Virginia Steroiu vor susține 
un turneu de baraj.

Reamintim că au drept de 
joc direct în finală următoarele 
jucătoare : Dana Nuțu (Medi
cina Timișoara), deținătoarea 
titlului, Elisabeta Polihroniade 
(Univ. Buc.), Gertrude Baum- 
stark și Margareta Mureșan 
(ambele Medicina Timișoara), 
componente ale echipei noastre 
olimpice, Viorica Ionescu (Univ. 
Buc.) — campioană de junioare 
a țării, Mariana Pogorevici 
(Univ. Buc.) și Ligia Jicman 
(Electromotor Timișoara), care 
în perioada semifinalelor au 
fost angajate în concursuri pes
te hotare.

• FINALELE „B“. Intre 4 
și 19 noiembrie se vor desfășu
ra, la București și Sovata, fina
lele „B“ ale campionatului na
țional masculin, ultima etapă 
înaintea finalei „A“, în care se 
decerne titlul. Cele două grupe 
au o alcătuire puternică, reu
nind jucători valoroși, ceea ce 
promite o luptă echilibrată pen
tru calificare. In Capitală vor 
juca : V. Vaisman. Gh. Miti- 
telu, S. Griinberg, V. Georgescu, 
Em. Reichcr, Tr. Stanciu, P. 
Voiculescu, I. Szabo, P. Joița, 
I. Mărășescu, D. Bărbulescu, M. 
Dominte, Gh. Ciolac, Cr. Io
nescu, D. Crăciun și C. Spulber.

La Sovata se vor întrece : 
Em. Ungurcanu, I. Biriescu, O. 
Foișor, A. Urzică, N. Ilijin, O. 
Pușcașu, M. Tratatovici, A. 
Buză, A. Kertesz, N. Gordan, 
L. Oltean, M. Vîț, C. Drozd, I. 
Zarcula, E. Mozes și D. Fuhr
man.

Primii patru din fiecare gru
pă se califică pentru „finala 
mare" în care au drept de joc 
direct următorii : V. Ciocâitea, 
campionul țării, V. Stoica, C. 
Ionescu, M. Ghindă, M. Pavlov, 
Th. Ghițescu, P. Ștefanov, C. 
Radovici, clasați în primele 8 
locuri la finala de anul trecut, 
A. Negulescu, campionul de ju
niori al României, și M. Șubă 
— invitat.

Stațiunea balneoclimaterică permanentă, frecventată- atît de 
turiștii români, cit și de cei străini. Slănic Moldova și-a cîștigat 
de mulți ani o mare faimă, atît pentru tratarea unor afecțiuni 
medicale și odihnă, cît și pentru pitorescul așezării sale.

Situată Ia 12 km de Tg. Ocna, Ia o altitudine de 530 m, sta
țiunea este așezată pe Valea apei Slănicului, care o străbate pe 
toată lungimea, străjuită de munți maiestuoși cu păduri de brad, 
pin și molid, ceea ce face ca peisajul deosebit de pitoresc să 
fie veșnic proaspăt.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Izvoarele de apă minerală, cu calitățile lor bine cunoscute, 
baza de -ratament din stațiune, precum și sanatoriul din salina 
oe la Tg. Ocna (cu o capacitate de 400 locuri) oferă o gamă 
largă de posibilități pentru tratarea unor afecțiuni ale tubului 
digestiv și ale glandelor hepato-bilîare, ale căilor respiratorii; 
ORL ; boli de nutriție și metabolism, ale rinichilor și căilor 
urinare.

17 86 53 7 89 56 37.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 31

OCTOMBRIE 1980
EXTRAGEREA I: 46 14 73 71

9 77 41 13 54.

EXTRAGEREA a II-a: 68 62

Stațiunea dispune de hoteluri și vile, oferind turiștilor con
fortul dorit.

FOND TOTAL DE CÎȘTI-
GURI: 1.068.648 LEI, din care
263.497 lei, report la categoria 1.

ultimele» etape. Așadar, în pers
pectivă un nou concurs atractiv, 
care oferă șanse de frumoase sa
tisfacții pentru cei mai perseve- 
renți și pricepuți iubitori de 
pronosticuri sportive. MAI MULTE 
VARIANTE JUCATE — MAI 
MULTE POSIBILITĂȚI DE SUC
CES I NU uitați, însă că AS
TĂZI este ULTIMA ZI pentru 
depunerea buletinelor.

Divertismentul pentru turiști este prezent zilnic : spectacole 
Ue film, expoziții, spectacole de teatru, activități de club, popi- 
cărie, jocuri mecanice, biblioteca (cu cea. 45000 volume), precum 
Șl excursiile și drumețiile ce se organizează aici.

obținerea biletelor și informații suplimentare Ia toate agen
țiile și filialele oficiilor județene de turism precum și cele ale 
I.T.H.R. București.

AȚI DEPUS BULETINELE ?

Concursul Pronosport de mîine 
2 noiembrie 1980, solicită din plin 
perspicacitatea participanților, re
zultatele multor meciuri cuprinse 
In program fiind greu de antici
pat, dacă ținem seamă de nume
roasele surprize înregistrate în u.

îiniNHK

cisriGi/mlN
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WCBf/L/UOZ/HPL/c!

SiMBĂTĂ

FOTBAL. Teren C.A.M., 
ora 14 : Sportul studențesc
— Dinamo (speranțe).

POPICE. Arena Olimpia, 
ora 8 : olimpia București
— Voința București, par
tidă din campionatul mas
culin.

RUGBY. Stadion Parcul 
Copilului, ora 14 : C.S.S. 
Triumf București — Colfe's 
School Londra.

TIR, Poligonul Dinamo, 
ora 9 : concurs municipal.

SCRIMA, Sala Floreasca 
II. de la ora 8 : întreceri 
în cadrul campionatului pe 
echipe, Diviziile „A“ și 
„B“ (floretă fete și spa
dă).

DUMINICĂ

FOTBAL. Stadion 23 Au
gust, ora 14 : Steaua — 
Progresul Vulcan (Div. 
A) ; ora 16 : Sportul stu
dențesc — Dinamo (Div. 
A) ; stadion Steaua, ora 
11, Steaua — Progresul 
Vulcan (speranțe) ; teren 
Sirena, ora 11 : Sirena — 
Flacăra Automecanica Mo- 
reni (Div. B), stadionul 
Metalul, ora 11 : Metalul 
București — Metalul Plo- 
peni (Div~, B), stadionul 
Autobuzul, ora 11 : Auto
buzul — Chimica Tîrnă- 
veni (Div. B) ; teren Da
nubiana, ora 11 : Danu
biana — Petrolul Videle 
(Div. C) ; teren Automa
tica, ora 11 : Automatica
— Voința (Div. C) ; teren 
Flacăra Roșie, ora 11 : 
Flacăra Roșie — I.C.S.I.M. 
(Div. C), teren T.M.B., 
ora 11 : T.M.B. — Chimia 
Turnu Măgurele (Div. C).

POPICE. Arena Olimpia, 
ora 8 : Olimpia București
— Voința București (Div. 
A).

SCRIMA. Sala Floreasca 
II, de la ora 8 : întreceri 
în cadrul campionatului 
pe echipe, Diviziile „A“ și 
„B“ (floretă fete șt soad^^



Miine, pe stadionul
„23 August"

CEL DE AL 3-lea CUPLAJ INTERBUCURESTEAN AL SEZONULUI1

Miine, stadionul „23 August" găzduiește un nou cuplaj înter- 
cureștean : STEAUA — PROGRESUL-VULCAN și SPORTUL STU
DENȚESC — DINAMO (partida vedetă). Două meciuri interesante, 
mai ales, în conjunctura actuală a clasamentului, după cum re
zultă și din declarațiile culese în

Gheorghe CONSTANTIN (Stea
ua) : „Ne așteaptă un meci difi
cil, ca orice partidă interbucu- 
reșteană. In plus, Progresul a 
arătat o vizibilă creștere de for
mă, de eficiență a jocului. Toc
mai de aceea privim cu toată a- 
tenția întîlnirea cu echipa antre
nată de fostul meu coechipier de 
la C.C.A., Petre Moldoveana. Am 
întreg lotul la dispoziție, inclu
siv pe Agiu, complet refăcut, pe 
care l-am și utilizat, dealtfel, la 
echipa de speranțe".

Petre MOLDOVEANU (Progre- 
sul-Vulcan): „Avem un moral 
bun, justif icat de evoluțiile as
cendente din ultimele etape. Spe
răm să confirmăm aceste creș
teri calitative ale jocului nostru 
in fața reputatului partener de 
întrecere care este Steaua. Vrem 
să ne ridicăm la înălțimea bune
lor tradiții ale cuplajelor inter- 
bucureștene, în care am reapărut 
după o destul de lungă absență, 
și sîntem interesați, vă închipuiți, 
și de ameliorarea poziției noas
tre în clasament. Pentru meciul 
de mîine nu-l vom putea utiliza 
pe Mateescu (suspendat pe două 
etape), dar nu este exclus să

TELEGRAFIC DIN CELELALTE 14 TABERE...
• JIUL PETROȘANI nu are 

jucători accidentați în lot. • 
POLITEHNICA TIMIȘOARA are 
serioase probleme de lot. Uti
lizarea a trei dintre jucătorii de 
bază, Dumitru, Nedelcu II și 
Cotec, se află sub semnul între
bării. • ARBITRI : R. Stîncan, 
Gh. Retezan, M. Stoenescu (toți 
din București).
• F.C.M. BRAȘOV. Nerestabi

liți încă Balaș și Naghi, cu șan
se însă de a fi recuperați • U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA so
sește azi la Brașov fără Beldeanu 
(în continuare accidentat), dar 
cu Crișan, Negrilă și Tilihoi, că
rora le-a expirat suspendarea. • 
ARBITRI : C. Szilaghi, E. Feld
man (ambii din Baia Mare), I. 
Igna (Timișoara).
• CORVINUL HUNEDOARA. 

Posibilă reintrarea lui Lucescu. 
• CHIMIA RM. VÎLCEA n-are 
probleme de lot. • ARBITRI ; 
Gh. ispas (Constanța), M. Adam 
(Cluj-Napoca), T. Cruceanu (Te
cuci).
• La POLITEHNICA IAȘI sînt 

posibile unele remanieri în ,,ll“-le 
de bază, mai ales în atac. • S.C. 
BACAU nu anunță nici o modi
ficare în formația care a învins 
miercuri pe „Poli" Timișoara. • 
ARBITRI : Al. Ioniță, P. Sece- 
leanu (ambii din București), V. 
Ciocîlteu (Craiova).
• F.C. ARGEȘ. Problema prin

cipală, după jocul cu Steaua, a

NOTE... NOTE... NOTE... NOTE... NOTE... NOTE... NOTE...
„OPERAȚIUNEA

AUSTRALIA ’81" —
PE UN DRUM BUN

Săptămîna aceasta (mai exact 
marți și miercuri) s-a consumat 
în Capitală prima acțiune a „o- 
perațiunii Australia 1981" declan
șată de ^orul nostru de speciali
tate în vederea participării fot
balului românesc la a IlI-a edi
ție a C.M. de juniori, programat 
în toamna anului 1931. Din 31 ju
cători convocați, au răspuns pre
zent doar 21, ceilalți avînd moti
vări obiective. Trialul, pentru că 
despre așa ceva a fost vorba, s-a 
desfășurat sub forma a două me
ciuri, ambele cîștigate de tinerii 
fotbaliști : 1—0 cu Sirena (a mar
cat Colesniuc) și 2—1 cu Meca
nică fină (aU marcat Ilie Costel 
și Csordaș). Această primă ac
țiune s-a dovedit utilă, ea rele- 
vînd, în primul rînd, două as
pecte deosebit de importante și 
încurajatoare : 1. La ora actuală, 
fotbalul nostru poate oferi un 
fond valoros de tineri jucători 
talentați cu care se poate pleca 
cu încredere pe drumul închegă
rii unei echipe naționale capabilă 
să reprezinte cu cinste țara noas
tră la prima sa participare la 
campionatul mondial al juniori
lor ; 2. Selecționabilii, în scurtul 
timp al convocării, s-au arătat 
receptivi la problemele de tac
tică ; cele două echipe prezen
tate în teren s-au dovedit omo
gene în fața coeziunii diviziona
relor „B" amintite.

Remarcați! primei etape pregă
titoare : Alexa și Colesniuc (am
bii de la Corvinul Hunedoara), 
Tătăran (F.C. Baia Mare), Cabai 
(F.C. Bihor), Iagăru (Rulmentul 
Alexandria)^ Eftimie (Rova Ro
șiori), Csordaș (U.T.A.) ș.a. Vii
toarea acțiune este programată 
în cursul lunii decembrie, la ter- 

/ninarea campionatului, cînd vor 
fi prezenți și alți jucători talen
tați, printre ei figurînd Fîșic 
(S.C. Bacău), Minea (Steaua), 
Păuna și Matei (ambii de la 
Univ. Craiova) etc. (S. T.)

cele patru tabere. Iată-le :

prezentăm două noutăți : mijlo
cașul Alexandru (de la Gloria 
Bistrița) și atacantul Țugulean 
(de la Spartac București)".

ARBITRI : G. Dragomir — I. 
Pop, I. Plischi (toți din Bucu
rești).

Clasamentul interbucureștean se 
prezintă astfel :
1. DINAMO 2 10 1 4—2 2
2. Sportul stud. 2 10 1 3—2 2
3. Steaua 2 10 1 3—3 2
4. Progresul Vulcan 2 10 1 1—4 2

\\\\\\\\\\\\\^^^^^
Eugen BANCIU (Sportul stu

dențesc) : „Toate jocurile dintre 
echipele bucureștene au prezentat, 
de regulă, un mare interes, indi
ferent de poziția în clasament și 
de forma sportivă a acestora. 
Sînt convins că șt de astă dată 
va fi la fel. In ce ne privește, pot 
afirma că noi am jucat întot
deauna bine în meciurile cu Di
namo și sper ca partida de mîi
ne să nu facă excepție din a- 

fost recuperarea lui Radu II. 
Participarea lui este însă incertă.
• „U“ CLUJ-NAPOCA va alinia 
formația obișnuită, adică fără 
Cîmpcanu II, care a reluat an
trenamentele abia zilele trecute.
• ARBITRI : N. Rainea (Bîrlad), 
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Seve
rin), V. Antohi (Iași).
• F.C. OLT nu are indisponi

bilități de lot, antrenorul C. Ar- 
deleanu beneficiind acum și de 
serviciile lui Petre Petre, care a 
stat o etapă din cauza cartona
șelor galbene. • F.C.M. GALAȚI 
a plecat spre Slatina cu efecti
vul complet, antrenorul-jucător 
I. Constantinescu declaring: „Vom 
trimite în teren formația victo
rioasă în meciul cu Chimia Rm. 
Vîlcea". • arbitri : R. Pe
trescu, M. Ivăncescu (ambii din 
Brașov), Gh. Dumitrescu (Foc
șani) .
• A.S.A. TG. MUREȘ are di

ficultăți în alcătuirea celui mai 
bun „11". Biro I și Pîslaru au 
fost suspendați de comisia de dis
ciplină, după meciul de la Iași, 
iar Fanici se află încă sub sem
nul întrebării, din cauza unei 
mai vechi accidentări • F.C. BA
IA MARE îl are în continuare ac
cidentat pe Roznai, dar l-a re
cuperat, în schimb, pe portarul 
Frank și l-a relegitimat pe Dra- 
gomirescu, de la Minerul Cavnic.
• ARBITRI: FI. Cenea (Caracal), 
A. Mustățca (Pitești), E. Căli- 
nescu (Reșița).

UN I IDER CU... FATA CURATĂ 
ȘI UN 23-0 „ÎNCASAT”

DE TREI CENTRE CU VELEITĂȚI!
Liderul campionatului speran

țelor a... scăpat cu fața curată 
din cele două meciuri pe care 
le-a avut de susținut în deplasa
re. Dinamo pornea ca mare fa
vorită în partida restanță de la 
Slatina (acolo unde F.C. Olt nu 
a reușit de doi ani buni să-și 
formeze un lot de jucători-spe- 
ranțe, deși în oraș există un cen
tru de copii și juniori, deși 
clubul are un medic foarte bun 
— V. Frînculescu, care poate 
contribui efectiv la „cîntărirea" 
însușirilor tinerilor... rezultați din 
trialurile ce se pot organiza), dar 
ca să cîștigi și la Pitești (în e- 
tapa precedentă), în fața cam
pioanei anului trecut — iată o 
performanță neașteptată, care 
face din echipa energicului antre
nor Constantin Frățilă o verita
bilă performeră și principală 
candidată la „titlul de toamnă" 
al speranțelor.

Punînd, însă, în discuție rezul
tatele campionatului și surprizele 
sale, mai mari decît în oricare 
altă ediție, ajungem din nou la o 
temă pe care am mai dezbătut-o 
nu demult, obligîndu-ne s-o con
semnăm iarăși, tocmai pentru că 
ne oferă alte subiecte... arzătoare. 
Este vorba de acele scoruri mari, 
inadmisibile chiar și într-un 
campionat județean. Iată-le doar 
pe cele din etapele 10, 11 și 12 : 
S.C. Bacău — Progresul-Vulcan 
6—2, Universitatea Craiova — 
F.C. Baia Mare 6—1, Dinamo — 
Politehnica Iași 10—0 (!), Politeh
nica Timișoara — Progresul-Vul
can 6—2, S.C. Bacău — Politeh
nica Timișoara 7—1, ultimul fiind 
din cadrul celor patru restanțe 
de miercuri. Că Sport club e o 
echipă bună știam. Că Univ. 
Craiova poate învinge orice con
curentă dm campionat, de aseme
nea, șfam. Dar e greu de con
ceput ca echioele unor centre pu
ternice ca roii tehnica Iași, Pro- 
gresul-VuWn sau Politehnica Ti
misoara să primească 23 de go
luri . în trei meciuri, să fie. sur
clasate Ia asemenea scoruri ! 
Orieîte argumente s-ar aduce, 
oricîte motive s-ar invoca...

lamențiu DUMITRESCU 

cest punct de vedere. Păcat că 
nu-l putem folosi pe Iorgulescu, 
încă nerestabilit ; în schimb, va 
reintra Chihaia, a cărui contri
buție Î7i atac o așteptăm pe mă
sura celor mai bune evoluții ale 
sale anterioare".

Valentin STANESCU (Dinamo); 
„Ne găsim înaintea unui meci 
despre care nu se poate spune 
că are un favorit. Și noi, și ad
versarii noștri de mîine contăm 
pe mobilizarea maximă a jucăto
rilor, pe dorința lor de a onora 
un derby de tradiție. în plus, 
Dinamo are obligația de a-și apă
ra poziția fruntașă în clasament! 
De a rămîne, în continuare, o 
pretendentă la titlu, de a satis
face, prin joc și rezultat, aștep
tările numeroșilor săi suporteri. In 
perspectivă, deci, un meci des
chis oricărui... pronostic, dar, 
sper, un meci bun, care să jus
tifice și condiția sa de partidă- 
vedetă a cuplajului interbucureș
tean".

ARBITRI : C. Bărbulescu — C. 
Jurja, D. RădulescU (toți din 
București).

Dialoguri cu tricolorii

ȘTEFĂNESCU: „ȘI NORVEGIA INTRĂ ACUM ÎN CALCULE..,"
— Costică Ștefănescu, ia- 

tă-te aproape de terminarea 
unui sezon. Ești căpitanul 
unei echipe naționale lansa
tă bine în preliminarii, cu 
Universitatea Craiova, de 
asemenea, nu ai motive de 
insatisfacție. Sinteți lideri.

— Da, n-am ce reproșa — 
sub aspectele amintite — toam
nei ’80. Mă cam necăjește insă 
eliminarea din Cupa campio
nilor. Ne făcuserăm alte pla
nuri... Păcat de nerealul_ rezul
tat de la Milano ! Dacă ve
neam numai cu un gol dife
rență de acolo, poate că eram 
mai lucizi și mai negrăbiți in 
retur. Dar asta a fost...

— De echipă națională 
te-ai legat — practic — din 
1978. Startul se fixează in 
acea partidă de la Istanbul, 

22 martie, in Cupa balcani- 
că. De atunci, numai dacă 
ai fost accidentat n-ai ju
cat.

— Echipa reprezentativă mi-a 
dăruit mult curaj și încredere. 
Se știe că am traversat, după 
venirea, în toamna lui 1973, la 
Craiova, un moment de criză. 
Fixarea pe postul de libero a 
însemnat o a doua naștere a 
mea ca jucător. Naționala a 
confirmat bunul meu randa-

ANIITEIE, PE TOATE
PLANURILE...

La Galați, privirea se poate 
înnegura, vizitând stadionul aso
ciației sportive T. C. Victoria, cu 
echipă de fotbal în campionatul 
județean. Tablou sumbru : poartă 
dărîmată, bălării, gunoaie, teiren 
de pămînt denivelat, tabelă de 
marcaj descompletată, inutiliza
bilă ; cabine jalnice : trei ,’>-că- 
peri metalice, amintind de me
najeriile bîlciurilor de altădată, 
prin geamul cărora (acolo unde 
nu lipsește) se vede un mobilier 
sumar, în dezordine, pe care pra
ful s-a așezat de o palmă. Deco
rul era întregit de 5—6 pierde- 
vară care, mascați de bălării, își 
pasau cu sîrg o sticlă de „tărie". 
In acest .,decor" urmau să se 
dispute, a’ doua zi, patru întîl- 
niri de fotbal, dintre care două 
de juniori.

Tot la Galați, privirea se poate 
lumina, vizitînd stadionul unei 
alte asociații mici, „Ancora", cu 
echipă de fotbal în Divizia „C". 
Gospodarii portuari, spre deose
bire de Trustul de construcții, 
prezintă un stadion-bijuterie. Ga
zon excelent, tribune solide și cu
rate, sală de forță bine amena
jată, cabine civilizate, instalații 
sanitare adecvate. Antiteza era 
prea evidentă pentru a nu aplica 
dictonul cu „omul care sfințește 
locul" ... Dar cînd am apăsat 
clanța unuia dintre vestiare, sur
priza a năvălit prin ușa deschi
să ! Ghemuită pe bănci, o echi
pă întreagă de juniori, în aștep
tarea unui autobuz cu care tre
buia să efectueze o deplasare, 
juca ... rummy. Entuziasmul
nostru s-a surpat Intr-o secundă. 
Băieții aceștia (nevitregiți, ca cei 
de la T.C. Victoria) ignorau po
sibilitatea unei alergări, a unei 
„miuțe", sau chiar a unei simple 
zbenguieli, sub soarele darnic de 
afară ; ignorau și tentația unei 
lecturi cu cartea pe genunchi, 
poate și ne^e^it^tea repetării u- 
nei teme școlare mai dificile. „An
cora" ni s-a părut atunci un măr 
frumos fb?r pe dinafară. Antre
norul Eugen Grosu are datoria 
gr-b^-'^â r^u^ă mentalitatea
juniorilor lui la nivelul excelen
tei baze materiale de care dispun.

Ion CUPEN

PROGRAMUL Șl 
DE MilNE A

SERIA I : C.S.M. Borzești — 
Ceahlăul P. Neamț : A. Voinea 
(București). C.S. Botoșani — 
Cimentul Medgidia : A. Bădu- 
leseu (Ploiești), F.C.M. Brăila
— Viitorul Vaslui : A. Forwirth 
(Timișoara), Oltul S£. Gheorghe
— Unirea Focșani : R. Rotaru 
(București). Viitorul Gheorgheni
— C.S.M. Suceava : T. Crișan 
(Cluj-Napoca), C.S.U. Galați — 
Gloria Buzău : R. Pândele 
(București), I.M.U. Medgidia — 
Chimia Brăila : M. Huștiuc 
(București). Gloria Bistrița — 
F.C. Constanța : N. Georgescu 
(București). Minerul Gura Hu
morului — Delta Tulcea : C. 
Pădurăriței (Oradea).

SERIA A Il-a : C.S. Tîrgo- 
viște — Poiana Cîmpina : D. 
Ologeanu (Arad), Sirena Bucu
rești — Flacăra Moreni : N. 
Posa (Galați). Nitramonia Fă
găraș — Mecanică fină Bucu
rești : I. Arcălean (Bistrița), 
Gaz metan Mediaș — Luceafă
rul București : M. Ludoșan (Si
biu) — se dispută azi ; Metalul 

ment în campionat în această 
specialitate. Și cred că am re
prezentat o bună soluție din 
moment ce selecționarea mea 
nu s-a oprit la cîteva încercări.

— Ca unul care ai par
ticipat la întreaga campanie 
a pregătirilor pentru „Mun- 
cțialul spaniol", ne poți spu
ne ce a avut in plus, ca e- 
lement sau elemente deci
sive, echipa națională in 
toamna aceasta ?

— Pentru mine, un principal 
cîștig, in afara bunei atmosfe
re, a unității sufletești foarte 

bine subliniată de lordănescu 
în interviul său, un alt factor 
pozitiv l-a constituit creșterea 
rezistenței fizice. Sigur, am a- 
vut unele căderi In jocuri, dar 
— spre deosebire de perioadele 
precedente — am avut mereu 
forțe spre a reveni, spre a 
forța rezultatul. Așa a arătat și 
partida cu Anglia. Primind un 
gol contra cursului partidei,

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI
DIVIZIONAR OE „SPERANȚE”

1. DINAMO 12 10 1 1 36- 9 21
2. S.C. Bacâu 12 8 3 1 36-13 19
3. Univ. Craiova 11 9 0 2 34-12 18
4. Sportul stud. 12 7 1 4 21-11 15
5. F.C. Baia Mare 12 624 34-27 14
6. Corvinul 12 534 21-14 13
7. F.C.M. Galați 12 4 5 3 23-18 13
8. F.C.M. Brcșov 12 4 4 4 24-16 12
9. F.C. Argeș 12 5 2 5 20-17 12

10. „Poli" Timișoara 11 4 3 4 26-27 11
11. Steaua 11 3 5 3 19-21 11
12. Polit. lași 11 5 1 5 25-37 11
13. A.S.A. Tg. M. 12 4 1 7 19-20 9
14. Jiul 12 4 1 7 15-24 9
15. „U" Cj.-Napoca 12 2 3 7 17-28 7
16. Chimia 12 3 1 8 13-34 7
17. Progresul-Vulcan 12 2 1 9 16-38 5
18. F.C. O!t 12 2 1 9 8-39 5

ARBITRII ETAPEI 
DIVIZIEI „B"
București — Metalul Piopcni : 
V. Topan (Cluj-Napoca), Șoi
mii Sibiu — Rova Roșiori : I. 
Caraman (Oradea), Autobuzul 
București — Chimica Tîrnăveni: 
FI. Tăbîrcă (Rm. Vîlcea), Pe
trolul Ploiești — Rapid Bucu
rești : M. Salomir (Cluj-Napo
ca), Tractorul Brașov — Rul
mentul Alexandria : I. Murcșan 
(Cluj-Napoca).

SERIA A IlI-a : Minerul A- 
nina — Aurul Brad : C. lones- 
cu (București), C.F.R. Timi
șoara — Minerul Lupeni : D. 
Preoțescu (Craiova), Rapid A- 
rad — Metalul Ai.ud : I. Dima 
(Sighișoara). F.C.M. Reșița — 
U.T. Arad : A. Deleanu (Bucu
rești), Olimpia Satu Mare — 
înfrățirea Oradea : T. Balano- 
vici (Iași). C.F.R. Cluj-Napoca
— C.I.L. Sighet : M. Buzca 
(București). Metalurgistul Cu- 
gir — Minerul Cavnic : C. Urs 
(Brașov), Minerul Moldova No
uă — U.M. Timișoara: St. Dinu 
(București), F.C. Bihor Oradea
— Dacia Orăștie : Gh. Jucan 
(Mediaș).

dacă nu dispuneam de aceste 
resurse morale și fizice ne-am 
fi resimțit îndelung. Aș mai 
zice că — în ciuda unor re
zultate nu prea favorabile în 
partidele de pregătire — nu s-a 
abandonat nucleul de bază al 
formației, că s-a crezut în a- 
ceastă creștere de calitate a 
jocului prin jocuri. Apoi — și 
nu ca un element de conjunc
tură, ci cu reale influențe pen
tru potențialul reprezentativei 
— venirea lui lordănescu și 
Beldeanu a constituit, fără în
doială, un plus de fortificare.

— Te-am ruga, acum, să 
privești puțin înainte. Cum 
vezi „scenariul" grupei a 
patra a preliminariilor ?

— Victoria echipei Norvegiei 
Ia Berna constituie un mare 
semnal de a'armă. O concuren
tă mai puțin luată în seamă 
intră în calcule. Nici un meci 
nu e ușor. Ba tocmai cele con
siderate de aceste înșelătoare 
„calcule ale hîrtiei11 ca fiind 
facile pot să devină extrem 
de grele. Perspectivele unor 
noi complicații există acum în 
grupa noastră. Noi trebuie să 
ne jucăm șansele cu egală 
concentrare și seriozitate. Nu 
avem voie să risipim ce am a- 
dunat în toamna ’80. Programul 
nostru de pregătire reprezintă 
un prim punct condițional al 
atacării greului sezon de pri
măvară.

— Ai sugestii în această 
privință ?

— Tehnicienii noștri au și 
experiența și competența nece
sare alcătuirii programului și 
desfășurării lui. Ceea ce as 
vrea să subliniez se adresează 
opiniei publice fotbalistice de 
la noi. Să nu se uite că, în pre
gătiri, rezultatele contează mai 
puțin. Principalul este atinge
rea formei individuale și colec
tive. Să nu ne uităm la scor, 
ci la acumulările din respecti
va partidă. Cite cazuri nu s-au 
văzut cu echipe invincibile în 
partidele-test ajunse colecțio
nare de înfrîngeri în meciurile 
oficiale... Tocmai de aceea, re
pet, nu rezultatul contează în 
pregătire, ci eficiența meciului 
pentru creșterea potențialului 
reprezentativei.

— I-ai urmărit, poate i-ai 
avut și adversari pe jucăto
rii noii generații. Te rugăm 
să ne dai favoriți personali 
ai cursei de afirmare.

— Bine zis, favoriții perso
nali. Geolgău, C. Solomon, 
Klein și Terheș pot ajunge 
primii la potoul consacrării. 
Condiția ? Să confirme, meci 
de meci, ce arată acum la club 
și la selecționata de tineret.

Eftimie IONESCU

ȘTIRI 9 ȘTIRI
® ÎN ȘEDINȚA de joi seara, 

Comisia de disciplină a F.R.F. 
a decis suspendarea pe 4 eta
pe a lui Pîslaru (A.S.A. Tîrgu 
Mureș) și pe 2 etape a lui 
Biro (A.S.A. Tîrgu Mureș) și 
Mateescu (Progresul-Vulcan), 
eliminați de pe teren în me
ciurile de duminica trecută 
pentru insulte aduse arbitrilor.

0 ÎN MECI RESTANT (seria a 
II-a), Luceafărul București a 
întrecut pe Șoimii Sibiu cu 4—0 
(2—0). prin golurile marcate de 
Vuia (min. 25), Curteanu (min. 
30 și 65) și Dragomir (min. 47).



RUGBYȘTII ROMANI FAC CINSTE 
JOCULUI CU BALONUL OVAL!

Turneul rugbyștilor români în Irlanda și Anglia continuă să fie 
comentat în cercurile de specialitate de peste hotare. Ieri am 
primit la redacție o scrisoare din Anglia, in care unul dintre 
bunii cunoscători ai jocului cu balonul oval prezintă cîteva opinii 

despre recentul turneu al echipei
Turneul a început la Lime

rick împotriva faimoasei echi
pe Munster, cea care învinsese 
Noua Zeelandă, condusă de 
Graham Mourie, in 1978. 
Românii au făcut la acest de
but cel mai deschis joc pe care 
l-am văzut vreodată practicat 
de o echipă națională. înain
tarea lor a dominat în toate 
fazele jocului, celebrul mijlo
caș la deschidere Ward fiind 
practic lipsit de baloane, de șan
sa de a-și arăta clasa Spectatorii 
au onorat pe oaspeți cu aplau
ze la fiecare acțiune, conside- 
rîndu-i ca pe o adevărată săr
bătoare a rugbyului. Totul pă
rea că merge bine după acest 
meci. Dar, in următoarea apa
riție în Irlanda, la Dublin, cu 
Leinster, românii au pierdut 
duelurile în margine, grămezile 
și baloanele aflate în dispută 
după placaje. Beneficiind de 
experiența a două jocuri în Ro
mânia. selecționerii lui Leinster 
l-au rechemat pe Willie Dug
gan pentru tricoul cu numărul 
8, iar acest viclean, experimen
tat rugbyst a exploatat supă
rător de slabul și stupidul ar
bitraj al nord-irlundezului Mi
chael Rea : el a jucat neregu
lamentar ca și cum ar fi fost... 
corect, pentru că i s-a permis, 
fărămițînd multe din momen
tele fixe si jocul deschis 
românilor. Aceștia n-au fost u- 
miliți sau dezonorați, 
învățat mult in acea 
miază la Donnybrook.

Ceea ce s-a întimplat în ul
timele minute la Belfast — 
cînd echipa tricoloră și-a re
venit după o primă repriză în 
care nu a avut coeziune — a 
fost un exemplu pentru ce a 
urmat, oaspeții arătînd un joc 
foarte concentrat. în această 
perioadă s-a văzut caracterul 
echipei, in stare să depășească

României.
un important handicap psiho
logic. Iar la Galway românii 
au fost in stare să marcheze 
21 de puncte in 11 minute, a- 
rătîndu-se în final o formație 
acționind sub comanda unui 
singur gînd, cu o superbă pre
gătire fizică și o foarte bună 
disciplină tactică. Și așa ajun
gem. la meciul cel mai impor
tant. La capitolul realizări, pla
cajul și apărarea, in general, 
au fost la superlativ, îndeosebi 
întreaga linie a treia și centrii 
placind cu mare hotărîre și as
prime. In prima repriză, jucînd 
cu vîntul în față, s-a recurs 
însă la unele pase precipitate 
și șuturi de degajare. Dar ro
mânii merită toată considerația 
pentru modul în care și-au 
păstrat moralul chiar și la 
3—13, ei preluînd inițiativa în 
ultima parte, spre marea sur
prindere a publicului, Paras- 
chiv jucînd superb faza de e- 
seu, iar precisul Constantin 
realizînd restul. Se poate vorbi 
despre un progres față de Car
diff. S-a observat în acest 
meci o îmbunătățire a grăme
zilor deschise și molurilor, a 
scoaterii balonului din aseme
nea 
nat

al

dar au 
după-a-

momente. Cel mai însem- 
lucru este hotărîrea echi- 
aliată cu -foarte bune teh- 
de bază, atît de clar ex

primate în partida cu Leices
ter, în care românii au impre
sionat pe toată lumea prin 
condiția lor fizică, tehnică și 
prin imaginația lor.

Rugbyștii români sint o ple
doarie magnifică pentru sportul 
din țara lor, pentru jocul cu 
balonul oval, căruia îi fac ati- 
ta cinste.

prof. GLYN MADDOCKS 
președintele clubului B.O.S.A. 

din Bath (Anglia)

Balcaniada de box de la Pernik

7 PUGILIȘTI ROMANI
IN LUPTA

PERNIK, 31 (prin telefon). 
După două zile de întreceri, 
pugiliștii rămași în cursa pen
tru titlurile de campioni balca
nici pe anul 1980 au avut vi
neri zi de odihnă. Forfota di
mineților cu obișnuitul cîntar 
și vizita medicală a dispărut, 
la hotel „Struma" din localita
te, unde sint găzduiți boxerii 
participant la întreceri, așter- 
nîndu-se o liniște puțin obiș
nuită în ultima săptămînă. Cei 
24 de sportivi care vizează 
acum titlurile balcanice au pro
fitat de ziua de odihnă pentru 
a-și recupera forțele atît de 
necesare în gala de sîmbătă 
seara, cînd se va boxa, cum se 
spune, cu titlurile' de campioni 
pe masa juriului.

Printre sportivii care 
rează în 
află și 
Cristian
Dumitru Cipere (cocoș), Viorel 
Ioana (semiușoară). Ion Vladi
mir (semimijlocie), Marinică 
Ouatu (mijlocie mică), Georgi- 
că Donici (semigrea) și Valen
tin Vrînceanu (grea). Trebuie 
să spunem că fiecare așteaptă

figu- 
programul finalelor se 

7 pugiliști români: 
Gheorghișor (muscă),

PENTRU PRIMUL LOC
cu optimism meciurile finale, 
fiind în același timp conștienți 
de dificultatea luptei. Antrenorii 
Dumitru Gheorghiu și Gheor- 
ghe Iliuță au făcut vineri un 
ultim antrenament cu cei 7, 
stabilind și orientările tactice 
ale fiecăruia în funcție de ad
versar. Cu cine vor boxa spor
tivii români în finalele de sîm
bătă seară? Gheorghișor și Ci
pere vor avea ca rivali doi bo
xeri turci — B. Koci și, respec
tiv, A. Gelik. Ouatu îl va în- 
tîlni pe iugoslavul I. Perunovici 
(vicecampion mondial în 1978), 
iar ceilalți patru finaliști ro
mâni vor înfrunta ambiția și 
dîrzenia gazdelor: Ioana — V. 
Ciuprenski, Vladimir — S. Ga- 
nușev, Donici — V. Bosakov și 
Vrînceanu — B. Ivanov.

Sîmbătă seara, în sala „Mi- 
nior", aproape 2000 de specta
tori vor urmări finalele Balca
niadei de 
tui ultim 
gurînd 8 
români, 6 
Cea de a
prezentă la

Grecia, nu a reușit să promo
veze în finale nici un sportiv. 
Sperăm, și dorim, ca boxerii 
români să încheie competiția 
cu meciuri cit mai frumoase, 
cu cît mai multe victorii.

Mihai TRANCA

A VIRG1NIEI RUZ1CI

box, pe afișul aces- 
act al competiției fi- 
pugiliști bulgari, 7 
iugoslavi și 3 turci, 
cincea reprezentativă 

startul întrecerii,

Lucrările Comisiei executive a C.I.O

MELBOURNE Șl NAGOYA - CANDIDATE
LA ORGANIZAREA

LAUSANNE, 31 (Agerpres). La 
Lausanne au început lucrările 
Comisiei executive a Comitetului 
Internațional Olimpic (C.I.O.), pe 
agenda de lucru fiind înscrise 
probleme legate de organizarea 
Jocurilor Olimpice și întărirea 
mișcării sportive internaționale.

în ceea ce privește Jocurile O- 
limpice de vară din anul 1988, a 
fost înregistrată o singură can-

J.O. DIN 1988

STOCKHOLM. 31 (Ager
pres). — în optimile de fi
nală ale turneului feminin de 
tenis de la Stockholm, Virgi
nia Ruzici a învins-c cu 6—0, 
6—2 pe olandeza Elly Vessies. 
Surpriza zilei a fost furnizată 
de Lena Sandin (Suedia), care 
a eliminat-o cu 7—5 6—1 pe 
Dianne Fromholtz (Australia), 
una dintre favoritele turneu
lui. Alte rezultate t Hana 
Mandlikova (Cehoslovacia) — 
Sherry Acker (S.U.A.) 6—3,
6—4 ; Joanne Russell (S.U.A.) 
— Nina Bohm (Suedia) 6—0, 
3—6. 6—3 : Mima Jausovec
(Iugoslavia) — Frederique
Thibault (Franța) 6—2, 6—4 
Sylvia Hanika (R. F. Germa
nia) — Betty Stove (Olanda) 
6—1, 6—0.

FESTIVALUL FILMULUI 
SPORTIV $1 TURISTIC
BELGRAD (Agerpres). La fes

tivalul filmului sportiv și turis
tic desfășurat în localitatea 
iugoslavă Kranj. „Marele Premiu" 

a fost atribuit filmului l " '
„Fără mască pe Everest" 
zat de Lee Dickinson și ___
Jones. Au mai primit premii sau 
mențiuni filmele „Regiunea Ri
nului" (R.F.G.), „Pentru o sin
gură zi" (Bulgaria), „Favoritul" 
(Iugoslavia), „Eroii Olimpiadei" 
(Polonia), „Cursa vieții mele" 
(S.U.A.).

britanic 
“ reali- 
i Eric

PATINATORII DE VITEZĂ DIN U.R.S.S 

ȘI-AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
MOSCOVA, (Agerpres). — Cei 

mai valoroși patinatori de viteză 
sovietici și-au început pregătirile 
în vederea viitoarelor competiții 
internaționale, precum și pentru 
participarea la Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Sarajevo — 1984.

In fruntea lotului de 45 de 
sportivi se află recordmanul mon
dial Evgheni Kulikov și Natalia 
Petrușeva, medaliată cu aur și 
bronz la ultima Olimpiadă albă 
de la Lake Placid. Printre debu-

Lebede- 
Tatiana 
Isupova

In lumea sportului occidental, transferurile urmează căi deo
sebite, în funcție de disciplina practicată. Exemplul cel mai 
bun ni-1 oferă schiul, în care — spre deosebire de fotbal, de 

un club 
vi s-ar 
cu ulti-

tanți se numără Marina 
va, In vîrstă de 18 ani, 
Arefieva (19 ani), Galina 
și Irina Bakulina (20 ani), bleg 
Smolin și Aleksandr Șulga (19 
ani). Cunoscutele campioane Ta
tiana Averina, eroina J.O. din 
1976, și Valentina Lalenkova au 
abandonat activitatea competițio- 
nală.

Primul start ăl sprinterilor va 
fi la întrecerile tradiționalului 
concurs internațional din Berli
nul Occidental (29—30 noiembrie), 
în timp ce concurenții de la 
multiatlon vor participa la con
cursul pentru „Cupa Dynamo", 
ce se va desfășura la Berlin tn 
zilele de 6 și 7 decembrie.

didatură oficială, cea a orașului 
australian Melbourne. Se așteaptă 
ca tot în cursul acestei luni să 
sosească la Lausanne o delegație 
a orașului japonez 
asemenea candidată 
Olimpiadei.

Comisia executivă 
hotărît ca pe viitor ___
pic să coordoneze și să contro
leze toate manifestările sportive 
internaționale care se intitulează 
„Preolimpice".

Președintele Comisiei medicale 
a C.I.O., Alexandre de Merode, 
a confirmat că nici un caz de 
dopaj nu a fost înregistrat în 
timpul Jocurilor Olimpice de vară 
de la Moscova. Aceasta și dato
rită controalelor preventive efec
tuate în numeroase țări înainte 
de deschiderea Olimpiadei.

BORG SI LENDL
Nagoya, de 
la găzduirea

a C.I.O. a 
forul olim-

ELIMINAȚI LA TOKIO
TOKIO, 31 (Agerpres) — Vi

neri, în cadrul sferturilor de 
finală ale turneului de la Tokio, 
au fost înregistrate două mari 
surprize: Bill Scanlon (S.U.A.) 
l-a eliminat cu 7—5, 3—6, 7—5 
pe cunoscutul campion suedez 
Bjorn Borg, iar John Sadri 
(S.U.A.) l-a întrecut cu 7—6, 
6—7, 7—6 pe cehoslovacul Ivan 
Lendl, un alt favorit al turne
ului. Jimmy Connors (S.U.A.) 
a cîștigat cu 6—3, 6—0 jocul cu 
compatriotul său Pat Dupre.

FLORIN GHEORGHIU - BORIS SPASSKI, REMIZĂ
VIENA, 31 (Agerpres). — în 

runda a treia a turneului de 
șah de la Baden (Austria), 
Florin Gheorghiu, jucînd cu 
piesele negre, a remizat cu fos
tul campion mondial Boris 
Spasski (U.R.S.S.) Rezultatul de 
egalitate a mai fost consem
nat în partidele: Liberzon — 
Hoelzl, Stean — Nunn,- Adorjan z- 16 concurenți.

— Seirawan și Vaganian — 
Gligorici. Van der Wiel a cîști
gat la Janetschek, iar Smejkal 
l-a învins pe Miles. în clasa
ment conduc Spasski, Vagani
an, Nunn și Liberzon cu cite 2% 
p. Florin Gheorghiu ocupă locul 
8, cu !•/, p. La turneu participă

bun ni-1 oferă schiul, în care — _1_ 2
pildă — sportivii nu trec de la o echipă la alta, de la 

la altul, ci de la... o firmă la alta I Oricît de ciudat 
părea, aceasta este situația, pe care e vom ilustra 
mele noutăți din sfera .schiului elvețian.

Iată titlul unui recent articol al ziaristului Richard
de la agenția „Sporting" din ZUrich : MC _ —o — 
transferuri al schiorilor. Unul din doi a schimbat marfa". Ter
minologia economică, ba chiar direct comercială, ne introduce 
în ambiantă. Articolul privește pe membrii loturilor naționale 
elvețiene care. înainte de începerea sezonului, trebuie să se 
decidă asupra mărcilor de schiuri pe care le vor folosi. Mai 
mult, opțiunea privește și ghetele, legăturile și alte accesorii 
(bețe, ochelari etc.). Statistica nominală arată clar că aproape 
fiecare al doilea schior schimbă în sezonul 1980/81 firma, an- 
grenîndu-se astfel în ceea ce autorul articolului numește „caru
selul transferurilor". Pe asemenea liste de transferuri. marii 
schiori nu apar cu numele cluburilor de care țin, ci în ime
diata vecinătate a unor mărci. De exemplu, numele campioanei 
olimpice Marie-Thcrăse Nadig este însoțit de cuvintele :

Blizzard (marca schiurilor), Salomon (marca legăturilor) și
Garmont (marca ghetelor). In dreptul fostului cîștigător al Cupei 
mondiale, Peter Luescher, stau denumirile Voelkl, Marker, 
Raichle ș.a.m.d. Nimeni nu are, firește, naivitatea de a crede 
că aici este vorba de opțiuni sentimentale. Nici chiar ziaristul 
elvețian nu poate evita aluzia la „plata pe sub masă" a unor 
schiori, lăsîndu-ne să înțelegem substratul trecerilor de la e 
marcă la alta de schiuri, de ghete, de legături... (vib.).

Hegglin,
„S-a încheiat tîrgul de

Corriere dello Sport

APRECIERI PENTRU REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
ROMA, 31 (Agerpres). — In- 

tr-un comentariu pe marginea 
ultimelor meciuri din prelimi
nariile C.M. referindu-se și la 
jocul România — Anglia de la 
București, ziarul „Corriere dello 
Sport" scrie. printre altele: 
„Dnpă o lungă perioadă de re
zultate mediocre fotbalul româ-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • După incneierea pri

mei etape. în „Raliul Algavre", 
probă decisivă a campionatului 
european de raliuri, conduce pi
lotul francez ~ . _ .( - ------------ Be-nard Beduin

dial pentru Juniori la categoria 
pană — stilul smuls, cu perfor
manța de 133 kg. (v. r. 132,5 kg 
aparținea compatriotului său Vik
tor Mazin).

dersson (Suedia) 6 p. Karpov 
5>/, p etc.

nesc a demonstrat, invingînd 
Anglia, că poate juca un rol 
mai important pe scena inter
națională. Bineînțeles nu se 
poate omite faptul că in echipa 
engleză nu a evoluat Keegan, 
dar în același timp trebuie să 
apreciem rezultatul acestui 
meci finind cont și de prestația 
învingătorilor, pentru că spre 
deosebire de alte partide Inter
naționale, echipa română s-a 
„exprimat" Ia un nivel tehnic 
și tactic superior".

femininBASCHET a 
de la Praga a 
chipa Spartak 
ultimul meci a 
(58—36) formația V.S.H. Praga.

CĂLĂRIE „ Concursul de 
Landover (Maryland) s-a 
cheiat cu proba oe echipe „Ma
rele Premiu" al națiunilor, în 
care victoria a 
S.U.A. — 4 p. 
tă de Franța — 
— 32 p.p.

Turneul
fost cîștigat de e- 

Moscova, care în 
întrecut cu 114—66

la 
in-

al națiunilor, 
revenit formației 

penalizare, urma- 
20 op. și Canada

tn orașul Kazan,HALTERE
halterofilul sovietic Serghei Minin 
a stabilit un nou record mon-

ȘAH a Turneul feminin de la 
Odesa a fost cîștigat de Zoia 
Lelciuk (U.R.S.S.) cu 11 p ur
mată de Irina Levitina (U.R.S.S.) 
IO’/î p și Nina Gurieli (U.R.S.S.) 
10 p. Maestra româncă Ligia Jic- 
man s-a clasat pe locul 10 cu 
S1/-» P- a In turneul de la Buenos 
Alrea (partide întrerupte) : Lar
sen — Najdorf 1—0 : Timman — 
Kavalek 1—0 ; Larsen — Timman 
remiză ; Liubojevici — Giardelli 
remiză ; Olafsson — Browne re
miză; Timman — Panno remiză, 
în clasament, după 10 runde 
continuă să conducă Bent Larsen, 
cu 81/-, p, urmat de Liubojevici 
și Timman — cu cîte 6*77 P. An-

In turneul pe teren 
la Paris, Panatta l-a 
7—5, 6—2 pe spanio-

TENIS a 
acoperit de 
eliminat cu
Iul Miguel Mir. iar Paolo Berto
lucci a dispus cu 6—3, 7—6 de 
Jean-Francois Caujolle. • în tur
neul de Tokio, Borg l-a între
cut cu 3—6, 7—6, 6—4 pe Teacher, 
Connors a dispus cu 6—2, 6—1 de 
compatriotul său Van Patten, iar 
Ivan Lendl a cîștigat cu 1—6. 6—3, 
6—1 în fața lui Mottram. a La 
Londra a început * ' '
meci pentru ..Cupa 
dintre echipele " 
gliei și S.U.A. 
două partide 
(1—1) ; Chris 
învins-o cu 6—1. 6—2 oe Sue Bar
ker, iar Ann Hobbs a dispus cu 
4—6. 6—4. 6—t de Kathy Jordan.

tradiționalul 
Wightman" 

feminine ale An- 
După primele 

scorul era egal 
Evert-Lloyd a

REZULTATE, ȘTIRI
• Disputat la Goiania, meciul 

amical dintre selecționatele Bra
ziliei și Paraguayului s-a înche
iat cu scorul de 6—0 (2—0) în fa
voarea jucătorilor brazilieni. Au 
înscris Zico (2), Socrates, Tita, 
Ze Sergio și Luizinho.
• Continuîndu-și turneul în 

Europa, „Cosmos" New York a 
jucat în Portugalia cu formația 
Porto, partida terminîndu-se ne- 
decis: 1—1 (1—1). Au marcat Sousa, 
respectiv Chinaglia, din 11 m.
• In preliminariile „Turneului 

U.E.F.A." pentru juniori. Olanda 
a învins (în deplasare), cu 6—0 
(3—0), formația Luxemburgului.
• Cu prilejul aniversării a 50 

de ani de la înființare, echipa 
„El Asri" din Port Said a sus
ținut un meci amical cu forma
ția Eintracht Frankfurt pe Main. 
Fotbaliștii egipteni au obținut 
victoria cu 2—1 (1—1).
• Azi, în preliminariile C.M. 

(gr. 5), ia Roma, Italia întîi- 
nește Danemarca.

Clin AR ARATA 0 ACTUALA „ECHIPA A LUMII"?
O interesantă anchetă la care răspund 

Pele, Cruyff, Beckenbauer, Eusebio

Ziarul spaniol ..Don Balon" a 
întreprins o anchetă printre fos
tele mari vedete ale 
mondial. în majoritate 
retrași din activitatea 
tițională. dar a căror 
strălucește încă: Pele. 
Eusebio. Beckenbauer etc. 
biectul anchetei a fost al< 
rea simbolică a unei

fotbalului 
jucători 
comoe- 

faimă 
Cruyff.

O- 
Icătui- 
echipe

de actuale vedete, care ar putea 
juca sub denumirea ..Terra".

Iat-o : Fillol (Argentina) — 
Pezzey (Austria). Krol (Olan
da). Passarella (Argentina). Ca- 
brini (Italia). Ardiles (Argenti
na). Keegan (Anglia). Bonhof 
(R.F.G.) Causio (Italia) Rossi 
(Italia). Kempes (Argentina)


