
Etapa a IV-a a Diviziei „A" la handbal masciilia

ECHIPELE FRUNTAȘE SE IMPUN

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

Cea de a IV-a etapă a campionatului masculin de handbal. 
Divizia „A", a adus, așa cum era de așteptat, o oarecare clarifi
care în disputa din fruntea clasamentului. Victoria în deplasare 
a echipei Steaua și „remiza" obținută, tot în deplasare, de H.C. 
Minaur sînt rezultate care ne arată, alături de victoria catego
rică pe teren propriu a dinamoviștilor bucureșteni, că vechile 
„valori" se afirmă din nou. Dar iată scurte consemnări de la 
aceste jocuri :
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CONSTRUCTORUL C.S.U. 

ORADEA — STEAUA 18—20 
(8—10). Veritabil derby în Sala 
sporturilor din Oradea, ale că-

joritatea timpului, la conduce
re, dar la diferențe arareori a- 
sigurătoare (min. 39 : 14—11,
min. 41 : 15—12). Orădenii n-au

Trăgătorii români continuă seria succeselor

TREI MEDALII DE AUR ÎN
A CAMPIONATELOR EUROPENE

ELISABETA BADICEANU DORINA GULER EMILIA BODRINGA

ZIUA A DOUA
® Ana Ciobanu — cam
pioană continentală @ 
Echipele de senioare și 
junioare au cîștigat pro
ba de pistol standard ® 
Roxana Lămășanu — me
dalie de argint ® Elena 
Ghioroaie — Tocul 3

„CUPA

Sub genericul 
,,DACIADEI“, 

la Buzău

CHIMISTULUI**,
0 COMPETIȚIE

TITOGRAD, 17 (prin tele
fon). Cea de a doua zi a Cam
pionatelor europene de tir, 
găzduite de noul și foarte mo
dernul poligon din localitate, au 
adus delegației României noi și 
deosebite satisfacții : Ana Cio- 
banu și echipele de senioare și 
junioare au cîștigal titlurile 
continentale, dominînd catego
ric proba de pistol standard, 
cucerind trei din cele patru 
medalii de aur care s-au de
cernat. La acest succes remar-

cabil se adaugă medalia de ar
gint a Roxanci Lămășanu, Ia 
pușcă standard 69 Le., și cea 
de bronz a Elenei Ghioroaie Ia 
pistol standard. O remarcabilă 
performanță a trăgătoarelor 
noastre, care atestă calitățile 
lor și care demonstrează clasa 
tirului românesc.

Primele au intrat pe stan
duri senioarele, în frunte cu 
Ana Ciobanu. fostă campioană 
a Europei și în 1976. Evoluția 
fetelor noa’tre a fost excelen
tă. Cu lot handicapul lipsei de 
experiență competițională a 
două dintre componentele e- 
chipei (Elena Ghioroaie — 23 
ani, M iri a Macovei — 21 ani), 
reprezentantele noastre au e- 
voluat, totuși, foarte sigur, in 
stil de raari campioane. N-au 
tinut cont că in apropierea lor 
se aflau sportivele sovietice 
(favorite indiscutabile), cele 
din A.bar.ia (din rîndul lor, 
Elisabeta Kar aboli a fost chiar 
campioană europeană în 1978) 
sau cele din Ungaria, Polonia și 
Franța, remarcate cu alte oca-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag a 4-i)

G. Dogărescu, unul din tinerii handbaliști de la Dinamo, in ac
țiune. El va înscrie un nou gol pentru echipa sa. (Fază din me
ciul Dinamo București — Constructorul Arad 28—14).

Foto : V. BAGEAC

rei tribune au fost luate cu 
asalt, reușind să le populeze, 
firește, doar 3 000 de specta
tori dintre cei 7—8 000 de do
ritori să asiste la acest meet. 
Constructorul C.S.U. și Steaua 
au oferit un meci de o rară 
dirzenie, de un echilibru care 
le onorează pe gazde. Desi
gur, nivelul campioanei și po
sibilitățile ei (chiar și acum, 
cînd și-a înnoit simțitor forma 
ția) sînt cunoscute și de ni
meni puse la îndoială. Aici, la 
Oradea, noua promovată în Di
vizia „A", ambiționată de po 
ziția sa fruntașă în clasament, 
ca și de dorința de a disputa 
un derby în acest prim sezon 
de evoluție pe prima scenă a 
handbalului românesc, a dat o 
replică care-i crește cota apre
cierilor. Amintind doar faptul 
că în min. 49 scgrul era 16— 
16, credem că este edificator 
în ceea ce privește echilibrul 
întîlnirii și replica gazdelor. 
Sigur, Steaua s-a aflat în ma-

încetat nici o clipă să creadă în 
șansa lor și, susținuți frenetic, 
au venit mereu din urmă, pe
riculos. Manifestînd aceeași e- 
ficiență în atac. Steaua s-a 
dovedit vulnerabilă în apărare. 
La gazde au surprins plăcut 
posibilitățile cvasigenerale ale 
echipei de a percuta poarta 
campionilor. O partidă de mare 
luptă, palpitantă, frumoasă în 
multe dintre secvențele sale, 
în care campioana cucerește o 
victorie meritată, iar echipa lui 
Gheorghe Ionescu se acreditea
ză ca o forță reală a acestui 
campionat atît de agitat. Au 
înscris : Tudor 4, Zamfircscu 3, 
Vasile 3, Popa 2, Mureșan 2, 
Cristache 1, Tărniceru 1, Dacău 
1, Vranău 1 — pentru Con
structorul ; Stingă 6, Drăgănlță 
6, Dumitru 4, Berbece 2, Ni- 
eulac 1, V'oina 1 — pentru

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

INTRATĂ IN TRADIJIE
L-am căutat pe maistrul 

Cornel Popa, președintele aso
ciației „Chimia", în secția pe 
care o conduce, acolo, la în
treprinderea de mase plastice 
din Buzău, dar am aflat că-i 
liber... „Iar dacă-i liber, în
seamnă că-1 găsiți la baza 
sportivă — ni se spune — cu 
o sută și una de probleme pe 
cap".

Și, intr-adevăr, l-am găsit pe 
maistrul Popa la terenurile de 
sport. Doream să aflăm de la 
el, cu o zi mai devreme, cum 
s-au pregătit să găzduiască fi
nala pe țară a „Cupei chimis 
tului" din cadrul „Daciadei", ce 
anume i-a determinat pe orga
nizatori — sindicatele pe ra
mură — să aleagă tocmai baza 
„Chimia" drept loc de desfășu
rare a întrecerilor. „Este o 
mare cinste pentru noi să par
ticipăm la organizarea „Cupei 
chimistului" și sperăm să fim 
la înălțime, pentru că la noi 
sportul face parte din viața 
oamenilor. Ne-am creat sin
guri condiții — nu greșesc dacă 
spun foarte bune — de a-1 
practica și de a găzdui ase
menea acțiuni de amploare".

Nu greșea maistrul Popa cind 
spunea „condiții foarte bune". 
Ne-am convins de aceasta, dar 
mai ales s-au convins sportivii, 
reprezentanții celor peste 15 000 
de participanți la etapele de 
masă ale competiției, formațiile 
centralelor Ministerului indus
triei chimice aliniate la start. 
„Chimia" dispune de splendide 
terenuri de handbal și volei, 
de o popicărie modernă, co
chetă, cu 4 piste, de săli de te
nis de masă și șah — pentru 
probele din programul- întrece
rilor, la care am adăuga un 
teren de fotbal proaspăt gazo- 
nat, un bazin de inot. terenuri 
de tenis.

Toate au fost realizate și 
sînt gospodărite șl folosite de 
oamenii întreprinderii, toate a- 
veau straie sărbătorești — 
o pavoazare făcută cu mult 
gust — pentru „Cupa chimis
tului". l-am urmărit in intre-

Viorel TONCEâNU

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

DUPĂ STARTUL PROMIȚĂTOR iN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL
LUCIZI, CAMPIONII NU SE CULCĂ PENTRU A ELIMINA PE LEVSKI SPARTAK,

PE LAURII LUI 3-0!
Al 25-lea meci al Universi

tății Craiova în cupele europe
ne a însemnat victoria la un 
scor aparent liniștitor... Acest 
3—0 se înscrie în firesc, pentru 
că între campionii noștri și cei 
aa Greciei există o reală dife
rență de clasă. Un rezultat, 
deci, așteptat, considerat. în- 
tr-un fel, normal și de antre
norul Senecovitch, care de
clara după joc că „Universita
tea a meritat victoria, fiind in
discutabil o echipă superioară 
lui Olympiakos".

Neașteptat a fost jocul cam
pionilor noștri. O evoluție to
tuși sub cota posibilităților in 
fața unui adversar de elan și 
putere de luptă, dar fără vir
tuți tehnice. Un joc de care nu 
s-au entuziasmat nici jucătorii 
și nici antrenorii craioveni. 
„Deschizînd prea repede scorul, 
am crezut că vom puncta din 
plin, ca în ultimul joc de cam
pionat susținut acasă, acel 4—1 
cu „U“ Cluj-Napoca. Ocaziile 
create în debutul partidei 
ne-au liniștit prea devreme. 
Ne-am jucat cu ocaziile, dar, 
din fericire, am reușit trei go

Așa au înscris campionii al doilea gol, prin Irimescu (primul din dreapta imaginii)
Foto : Aurelian TÎRZIU-Craiova

luri care ne-au mărit șansele 
calificării" — opinau, după ter
minarea partidei, antrenorii 
Ion Oblemenco și Constantin 
Oțet.

La un ceas după încheierea 
primei manșe cu Olympiakos, 
am avut prilejul unei discuții 
lungi cu internaționalii craio
veni, care au venit cu trenul 
din Bănie în Capitală, la lotul 
reprezentativ. Ștefănescu, Bă
lăci, Beldeanu, Țicleanu, Ne- 
grilă și Ungureanu, cu care am 
călătorit în acceleratul 242, s-au 
dovedit foarte maturi, obiectivi 
și exigenți. „Obstacolul nos
tru... ne-am numit noi opi
na Baiaci, referindu-se la 
„ploaia" de ocazii. „Ratările 
din start ale lui Crișan și Cîrțu 
n-au însemnat pentru noi sem
nalul de alarmă necesar I", 
mărturisea Țicleanu. „Dacă aT 
fi fost Cămătaru, se mai mar
cau cel puțin trei goluri", era 
convins Beldeanu. „Am făcut 
un joc sub potențialul nostru

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

DINAMO TREBUIE SĂ ÎNSCRIE Șl LA SOFIA

Golul înscris de Dragnea a mărit la 2—0 avantajul dinamoviștilor 
și totodată șansele lor de calificare. Foto : Dragoș NEAGU

Mare diferență între o par
tida amicală și una oficială, cu 
miză ! Astfel, Dinamo și Cor- 
vinuî au incheiat la egalitate, 

1—1, amicalul lor de sîmbătă, 
partidă cu caracter de verifi
care pentru di.namoviști în ve
derea debutului lor m Cupa 
U.E.F.A. Jocul de săptămîna 
trecută a fost lent, destul de 
șters, cu unele momente de 
fotbal mai bun din partea Cor- 
vinului.

în schimb, miercuri, în com
pania lui Levski Spartak, Di
namo — cu deosebire în pri
ma parte a întîlnirii — a ju
cat strălucit, și a obținut o 
victorie lejeră, al cărui scor 
putea fi, fără exagerare, chiar 
dublu.

Șl atunci de ce numai 3—0 T 
De ce o stil de mare dis

crepanță între prima și a doua 
repriză în jocul formației în
vingătoare ? După meci. Ia ca-

Mircea TUDORAN



La. Biasova Brăilei

ÎNTÎLNIRE CU SPORTUL ȘI AGREMENTUL
Un interesant loc de odihnă activă, prea puțin cunoscut

SPORTIVI ROMÂNI LA ÎNTRECERILE

Un șir de panouri pe care 
citim Montreal, Lucerna, Brăi
la, Moscova, Snagov... Știm, 
sînt nume de orașe sau sta
țiuni cu mare tradiție sportivă, 
gazdele unor mari întreceri 
sportive și nume de lacuri 
brăzdate de loviturile neobosite 
ale pagaelor și padelelor.

De ce și Brăila ? A devenit 
orașul dunărean un loc nou 
pe harta marilor întreceri nau
tice ?

Deocamdată nu, dar există 
aici, în Insula Mare a Brăilei, 
in mijlocul acestui pămînt ro
ditor, un lac. Blasova este nu
mele lacului, numele potcoavei 
de apă cu 7 km în ax cu a- 
dîncime între 4,5 și 9,5 m și 
care — lucrul cel măi impor
tant — se aseamănă cu Lucer
na, locul multor „bătălii" spor
tive.

La prima vedere, apele liniș
tite înconjurate de mirifica 
faună a bălții iți oferă imagi
nea descrierilor sadoveniene. 
Aștepți ca dintr-un moment în 
altul să apară un pescar bă- 
trîn, cu lotca plină de pește, 
trăgînd molcom la vîslele lot
cii. tovarășa lui de-o viață.

Dar de aproape, imaginea a- 
ceasta dispare, fiindcă ne tre
zim, dintr-o. dată, în mijlocul 
unei cochete baze de agrement. 
Pontoane special amenajate, că
suțe pentru cazare și mai ales 
terenuri pe care oamenii fac 
sport. Se joacă volei și hand
bal ; iar pe un teren polivalent 
s-a încins o disputată partidă 
de minifotbal. Ce se știe des
pre această bază sportivă, cine 
sînt oamenii care au creat-o și 
cum s-a transformat acest loc, 
altădată știut numai de pescari, 
lntr-o frumoasă oază de agre
ment și sport ?

„Milioane de clipe de pasiu
ne, de muncă neobosită", ne 
spune medicul Victor Finescu,

MARȘUL POȘTAȘILOR 

DIN BALCANI
Ediția a X-a, jubiliară, a 

Marșului angajaților din poștă 
și telecomunicații din Balcani 
are loc duminică, la Plevna, 
eu participarea sportivilor din 
Iugoslavia, Grecia, Bulgaria, 
România și — prezență în pre
mieră — Cipru. Din țara noas
tră — de 5 ori cîștigătoare a 
întrecerii — vor concura 
Gheorghe Jugănaru, Ion Erciu, 
Valeriu Mitrea (participant la 
toate edițiile). Ion Găsiți și 
Marcel Ganea.

„CUPA CHIMISTULUI4

a „1“, „X“ SAU „2“ 7 După 
cum s-a mai anunțat, concursul 
Pronosport de la sfîrșitul acestei 
săptămîni beneficiază de 172.152 
Iei report la categoria I. Pentru 
a oferi participanților o sursă su
plimentară de inspirație, redăm 
pronosticurile făcute de Gh. Nl- 
colaescu, redactor de specialitate 
la ziarul „Sportul" : I. Ascoli — 
Udlnese 1, X ; n. Avellino — 
Juventus X ; m. Cagliari — Na
poli X ; IV. Catanzaro — Inter
1, X ; V. Cesena — Roma 1, X ; 
VI. Como — Genoa 1 ; VH. Milan
— Fiorentina 1, X ; Vin. Torino
— Bologna 1 ; IX. F.C.M. Galați
— „Poli" Iasi 1 ; X. Chimica 
Trnv. — Petrolul X ; XI. înfră
țirea Ord. — F.C. Bihor 1, X, 2 : 
xn. Strungul Arad — Rapid 
Arad X ; XIII. U.M. Tlm. — 
C-F.K. Tim. 1.

rul. Arbitrilor N. Iancu și N. 
Dumitru, ambii din Buzău, le re
proșăm doar raptul că au fost 
prea îngăduitori, dacă ținem 
seama de noile modificări ale 
regulamentului.

Călin ANTONESCU
RELON SĂVINEȘTI — H.C. 

MINAUR BAIA MARE 18—18 
(9—9) I Elevii lui Lascăr Pană 
nu au reușit decît un rezul
tat de' egalitate în fața ambi
țioșilor handbaliști de la Săvi
nești. Aceștia din urmă au con
dus în mai multe rînduri pe 
tabela de scor (16—14 min. 48, 
17—16 min. 56) și abia cu 4 
minute înainte de final jocul 
s-a echilibrat. Au înscris : Pe
tre 5, Zamflresou 5, Samson 4, 
Zaharia 2, Trifan 1, Marin 1 — 
pentru Relon ; Mironiuc 8, Co- 
vaciu 2, N. Voinea 2, M. Voinea
2, Boros 2, Marta 1, Oros 1 —
pentru H.C. Minaur. (B. AMAN- 
CEA — co-resp.).

PETROLUL TELEAJEN — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
19—25 (7—11). Diferența de 
valoare dintre cele două forma
ții s-a văzut după primele 11 
minute de joc. Doar atît au re
zistat gazdele, după care stu
denții s-au desprins, cîștigînd 
destul de ușor un meci în fața 
noii promovate în prima divi
zie. Au marcat : Dumitru 6, Ra
du 5, Stroe 3, Puia 3, Roșu 2 — 
pentru Petrolul ; Folker 14, Fe- 
her 6, Voicu 2, Diiiță 1, Ar- 
gbir 1. Iancovici 1 — pentru 
Politehnica. (I. TANASESCU — 
coresp.).

(Urmare din pag. 1)

ceri pe tinerii șl tinerele de la 
Săvinești și Borzești, rafinăria 
Teleajen și combinatele din 
Turnu Măgurele, Tg. Mureș, 
Craiova, din marile cetăți ale 
chimiei românești, și-am ad
mirat entuziasmul lor, buna 
pregătire sportivă, dar mai ales 
spiritul de colegialitate. „Doar 
sintenj cu toții chimiști — spu
nea Marian Vîrlan, de la „Chi
mia" Rm. Vilcea, unanim re
cunoscut ca cel mai bun volei
balist al turneului — și-am în
vățat meserja în . aceleași... 
eprubete".

Ne-a plăcut figura de stil fo
losită, încercînd să simbolizeze 
prietenia. Și cînd am văzut-o 
pe Viorica Ciurel, de la „Da
nubiana" București, cu privi
rile aplecate pe tabla de șah, 
ni se părea că încerca să dez
lege, ca într-o eprubetă, tainele 
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martorul transformărilor din a- 
cest minunat loc. Datorită a- 
cestui om pasionat, care a re
descoperit locul, în momentele 
luptei cu balaurul de ape dor
nic să înghită, să distrugă cu 
viitura sa totul, brăilenii au 
primit un dar folositor, un dar 
cu care să se mîndrească acum 
și peste ani. Dr. Victor Fines
cu a alergat în dreapta și în 
stingă, a descris tuturor acest 
minunat dar al naturii, iar oa
menii, muncitorii brăileni, au 
dat o mină de ajutor, au iăcut 
mii de ore de muncă patrio
tică la ceea ce astăzi numesc 
cu mîndrie lacul Blasova.

O mie de plopi străjuiesc lo
cul. Au crescut odată cu baza. 
Se cunoaște mina harnică a 
gospodarilor de la I.U.G. Pro
gresul, constructorilor de la 
T.C.M.J.. sondorilor de la Schela 
de foraj extracție, a celor 
de la I.T.A. și a altor oameni 
cu dorință de frumos. O pădu
re de steaguri înconjoară te
renurile de sport. Există bărci, 
schifuri, o șalupă pentru cei 
care vor să alunece cu schiu- 
rile pe luciul apei. Mai vezi 
cite un pescar supărat pe zgo
motoșii care-î alungă peștii.

Este un loc plin de farmec, 
un loc de sărbătoare și recrea
re prin sporturi nautice sau de 
uscat, este bucuria oamenilor 
ce vin aici să se creadă pen
tru o zi mari campioni, să 
trăiască minunatul ritual ma
rinăresc de ridicare și coborîre, 
la asfințit, a pavilioanelor, 
să-și Vadă copiii alergînd după 

— minge sau conducînd bărcile pe 
apele lacului.

800 de constructori, peste 300 
de sondori au sărbătorit aici 
zilele muncii lor. Ideea de miș
care, de întrecere animă toate 
duminicile de la Blasova. Vin 
tineiri de la diferite asocia
ții sportive și se întrec. Se nasc 
sau se pierd talente ? Nu, ni
meni nu vine aici să facă ma
rea performanță. Vin după o 
săptămînă de activitate inten
să și pleacă refăcuți, cu amin
tiri plăcute și cu dorința de a 
reveni.

Blasova. în circuitul marilor 
locuri de întrecere ? Poate, pes
te ani sau cînd va pleca din 
aceste meleaguri brăilene un tî- 
năr cu mușchii de oțel dornic 
să cucerească lumea sportivă 
din barca sa. Pînă atunci Bla
sova va rămîne un loc mult 
căutat de brăileni și, deseori, 
nu numai de ei, un loc al spor
tului de masă, un loc al bucu
riei și satisfacției că au reușit 
să-și facă acest minunat loc 
de agrement.

Marian FINCU

cine știe cărei combinații de 
substanțe chimice. Ea a găsit 
cele mai bune soluții pe tabla 
cu 64 de „timpuri" albe și 
negre și a cîștigat locul unu pe 
podiumul de premiere.

Deosebit de disputate au fost 
întrecerile de popice, unde Cor
nel Gîț, de la „Terapia" Cluj- 
Napoca, și Paula Ficiu, de la 
Combinatul chimic din Craiova, 
s-au dovedit adevărați „trăgă
tori de elită".

„In general, întrecerile au 
fost de bun nivel, ceea ce do
vedește că încă din etapa pe 
asociație „Cupa chimistului", se 
înscrie printre acțiunile ce 
și-au cîștigat popularitate și 
tradiție". Aprecierea aparține 
profesorului buzoian Constan
tin Căpățînă, conducătorul teh
nic al finalelor. Intr-adevăr, se 
cuvine să fie subliniată atenția 
acordată evenimentului de că
tre organele locale cu atribuții, 
în frunte cu C.J.E.F.S. Buzău.

* TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO de astăzi, 18 septembrie 
1981, este programată la ora 16,30 
în sala Clubului „Finanțe-Bănci" 
din București, str. Doamnei nr. 
2 ; numerele cîștigătoare vor fi a- 
nunțate în cursul serii la radio 
și televiziune.

I
A CÎȘTIGUR1LE TRAGERII 

LOTO DIN 11 SEPTEMBRIE 1981. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% (autotu
rism Dacia 1300) si 2 variante 
25% a 17.500 lei : cat. 2 : 4,75 a 
19.752 lei ; cat. 3 : 21,75 a 4.138 
lei ; cat. 4 : 23 a 3.913 lei ; cat. 
5 : 131,50 a 684 lei ; cat. 6 : 241 
a 373 lei ; cat. X : 1.514,50 a 100 
lei. Report la cat. 1 : 500.000 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
cat. 1, realizat pe un bilet jucat 
100%, a revenit participantei MA
RIA SZABO din Oradea.

BALCANIADEI
Incepînd de astăzi, timp de 

10 Rlie, se va disputa cea de-a 
4-a ediție a Balcaniadei aero
nautice cu participarea con- 
curenților din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia. 
Aerodroamele sportive Etisme- 
gut-Ankara și Indnu-Eskișehir 
vor găzdui întrecerile celor 
cinci discipline : zbor cu mo
toc (acrobație și raliu aerian), 
planorism (probe de distanță), 
parașutism (acrobație și punct 
fix), aeromodelism (clasele 
FLA. FIB, F1C. F3A și F3B), 
rachetomodelism (dlasele S4D 
și S6A).

Lotul sportivilor români, sub 
conducerea vice-președintelui 
Federației Aeronautice Române, 
Constantin Manolache și a co
mandantului Aeroclubului Cen
tral Român, Dumitru Mateescu 
este alcătuit din ;

Zbor cu motor — Nina Io-

•.......■.......... —* 1 1 2 * «CraBnUSBHBSnBBKaBB

DUMINICĂ ÎNCEPE MAREA ÎNTRECERE
A CELOR MAI

în săptămînă în care școlile 
și-au redeschis porțile, iată se 
dă startul și în campionatul 
republican divizionar al junio
rilor și elevilor. începe o nouă 
ediție a unei competiții care a 
stîrnit întotdeauna un mare in
teres în rîndul tuturor iubito
rilor sportului cu balonul oval 
și care — cum s-a dovedit — 
lansează și modelează mulți ju
cători de valoare, viitori spor
tivi consacrați. Iată de ce forul 
de resort acordă o mare impor
tanță competiției juniorilor și 
elevilor, strâduindu-ise să îi 
asigure condiții cit mai bune de 
desfășurare.

In ediția 1981/82 a campiona
tului republican al „speranțe
lor", echipele participante au 
fost repartizate în patru serii, 
după criterii geografice. Iată și 
componenta acestor serii :

SERIA I : Grivița Roșie
București, C.S.Șc. 2 București,
Dinamo București, C.S.Șc.
Triumf București, Olimpia
București, Dunărea Giurgiu,
Știința Alexandria, I.O.B. Balș, 
Grupul școlar Căi Ferate Pi
tești, Rulmentul Alexandria și 
Petrochimistul Pitești.

SERIA A II-A : A.S. Pescă
rușul Tulcea. Liceul ind. de 
marină Brăila, C. S. Steaua 
București, C.S.Șc. Locomotiva 
București, C.S.Șc. auto Galați, 
C.S.Șc. 2 II Constanța, C.S.Șc. 
2 I Constanța, Grupul școlar 
Căi Ferate Buzău, R. C. Spor
tul studențesc București, C. S. 
Rapid București.

SERIA A III-A : A.S. Rul
mentul I.T.A. Birlad, C.S.Șc.

Cîștigătorii trofeului: hand
bal — Relonul Săvinești (în 
urma unui frumos meci cu 
C.I.C. Tr. Măgurele); volei — 
„Nivea" Brașov ; popice Cornel 
Gîț și Paula Ficiu, șah (b), M. 
Fanase (G.C.S.M. Brăila) Și 
Angelica Ciurel ; tenis de masă 
(b) V. Domnaru („Antibiotica" 
lași) și Lili Dosa („Terapia" 
Cluj-Napoca).

DIVIZIA DE HANDBAL
(Urmare din pag 1)

Steaua. Au arbitrat foarte bine 
C. Căpățînă și Gh. Mihalașcu 
(Buzău).

DINAMO BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL ARAD 28— 
14 (14—9). O victorie catego
rică a dinamoviștilor bucu- 
reșteni, realizată pe fondul u- 
nui joc foarte variat în atac și 
pe o apărare fermă, care s-a 
închis bine pe centru, adică a- 
colo unde oaspeții păreau mai 
periculoși prin activitatea labo
rioasă a pivotului Istode și 
prin pătrunderile individuale 
ale lui Dcaeu. Meciul a înce
put destul de echilibrat, dar 
după cîteva minute oaspeții 
s-au detașat — surprinzător — 
la 3—0 (min. 6). A fost însă 
numai un „foc de paie", cum 
se spune, pentru că, imediat, 
replica viguroasă a dinamoviș
tilor a adus egalitate pe tabe
la de marcaj (3—3, min. 9). Din 
min. 17 formația gazdă cu Do- 
gărescu, Jianu, Bedivan și 
Tase în vervă și cu portarul 
Mihai Redl II inspirat s-a de
tașat încet, dar sigur. în re
priza secundă, jocul a avut un 
singur „sens", dat de domina
rea bucureștenilor, care s-au 
impus categoric. Punctele au 
fost marcate de Bedivan 7, Tasc 
5, Dogărescu 5, Matei 4, Durau 
3, Jianu 3, Oprea 1 — Dinamo ; 
Vojtilă 5, Istode 4, Kolieth 2, 
Deacu 2, Jcnea 1 — Constructo

AERONAUTICE
niță, Maria Șulean. Ludmila A- 
vramescu, Maria Mincu, Emilia 
Nimigean, Mielu Fețeanu; Mar
cel Mitu, Aurel Iana. Dumi
tru Oprișiu, Neculai Antohi, 
loan Diaconu, Aurel Răican.

Planorism — Elena Coțovanu. 
Fernanda Jurcă, Sidon Sergiu, 
Nicolae Mihăiță, Marian Si- 
mion, Dorin Vlădescu, Arpad 
Matta.

Parașutism — Florida Uță, 
Gabriela Șerban, Geta Pădu» 
rariu, Valerica durea, Maria 
Ionescu, Vasile Mihanciu, loan 
Bucurescu, Ion Secară, Ilie 
Neagu, Marin Zamfir.

Aeromodelism — Crîngu Po
pa, Petre Cucuianu, Dandu Pe
trescu, Eugen Pop, Mihai Mus
că, Constantin Apăvătoaie, Teo- 
fil Stoica.

Rachetomodelism — Silvestru 
Moraru. loan Butușan, Gheor
ghe Băcăoanu, Dorin Torodoc.

MICI RUGBYȘTI
Suceava, Liceul ind. metalurgic 
Iași, C.S.Șc. Unirea Iași, Gru
pul școlar auto Piatra Neamț, 
Grupul școlar P.T.T.R. Bacău, 
C.S. Șc. Căi Ferate Iași, C.S. 
Șc. M.M.R. Pașcani, C.S.Șc. 
Birlad.

SERIA A IV-A : A.S. Car- 
pați Mîrșa Avrig, C.S.Șc. Șoi
mii Sibiu, C.S.Ș. Gloria Arad, 
C.S.Șc. Locomotiva Oradea, 
C.S Șc. Căi Ferate Brașov, C.S. 
Șc. Timișoara, C.S.Șc. Știința 
Petroșani, Grupul școlar M.M.R. 
Pașcani, C.S.Șc. Viitorul Cluj- 
Napoca, C.S.Șc. Locomotiva 
Cluj-Napoca, C.S.Șc. 2 Baia 
Mare, Liceul ind. electroteh
nic Baia Mare.

Echipele din seriile I și a 
IV-a vor începe întrecerea du
minica aceasta, după urmă
torul program :

SERIA I : Grivița Roșie — 
LO.B. Balș, C.S.Șc. 2 București 
— Dinamo. Dunărea Giurgiu — 
Petrochimistul Pitești, C.S.Șc. 
Triumf — Grupul școlar c.f, Pi
tești, Rulmentul Alexandria — 
Știința Alexandria. Olimpia 
București va sta. SERIA A 
IV-A ; Carpați Mîrșa Avrig — 
CJS.Șc. Șoimii Sibiu, C.S.Șc. 
Arad — C.S.Șc. Locomotiva O- 
radea, C.S.Șc. c.f. Brașov — 
C.S.Șc. Timișoara, C.S.Șc. Ști
ința Petroșani — Grupul șco
lar M.M.R. Pașcani, C.S.Șc. Vi
itorul Cluj-Napoca — C.S.Șc. 
Locomotiva Cluj-Napoca. C.S.Șc. 
2 Baia Mare — Liceul ind. 
electrotehnic Baia Mare.

Echipele cuprinse în seriile a 
II-a și a III-a vor debuta în 
competiție la 4 octombrie.

★
Rezultate din Divizia B — tine

ret : R.c. Grivița Roșie II — Du
nărea Giurgiu 6—31, Record Plo
iești — Știința București 0—19, 
Rulmentul Alexandria — Ș.N. 
Oltenița 10—3, C.F.R. Craiova — 
Dacii I.P.A. Sibiu 15—21, Voința 
Constanta — Farul II 13—13, Chi
mia Bacău — Rapid Buzău 6—10 
(meci în care s-au petrecut in
cidente regretabile !), Rulmentul 
II Birlad — C.F.R. Brașov 0—18. 
Politehnica II Iasi — I.U.C. Mil- 
cov Focșani 10—13, C.F.R. Sucea
va — U.R.A. Tecuci 4—8.

LA ATENA, DE LUNI, A 
A C. E. DE TENIS

De luni pînă duminică, în 
capitala Greciei simt programa
te întrecerile celei de-a XIII-a 
ediții a Campionatelor europe
ne de tenis pentru amatori. în
cepând cu prima ediție (Torino, 
1969) și continuînd cu cele mai 
apropiate de noi, la startul a- 
cestei frumoase și atractive 
competiții au fost prezente nu
me de jucători și jucătoare 
care, ulterior, și-au creat cărți 
de vizită de renume în „spor
tul alb". Am începe această 
înșiruire în primul rînd cu ro
mânca Virginia Ruzlci, triplă 
campioană europeană (simpliu, 
dublu femei — cu Florența 
Mihai și mixt — cu Tr. Marcu). 
continuînd-o cu cîștigătoarea 
Roland Garros-ului, iugoslava 
Mima Jausovec, cu celebra 
Martina Navratilova, cu Woj- 
tek Fibak, Aleksandr Metreveli 
și Olga Morozova. Toți acești 
sportivi pu urcat pe podium la 
diferite ediții ale campionatelor 
europene, conferind prestanță 
competiției.

Federația noastră și-a înscris 
și ea numele printre organiza
toarele întrecerii. La Brașov, în 
1978, a avut loc ediția jubilia
ră, a X-a. Cu acel prilej tenis- 
manii români au cucerit 3 ti
tluri în probele rezervate se
niorilor și unul, cel la dublu 
băieți (Andrei Dirzu — Florin 
Niță) în concursul de tineret. 
Dar nu numai acasă, ci și în
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La a Xll-a ediție a
ÎN SERIILE PRELIMINARE, ADVE 
PENTRU ECHIPELE REPREZENTAT!

Mîine, în cinci orașe din Bul
garia se dă startul în cea de a 
Xll-a ediție a campionatelor eu
ropene de volei, masculin și fe
minin. După cum se știe, pentru 
faza finală a competiției s-au ca
lificat cîte 12 echipe, care vor e- 
volua, mai întîi, în serii de pa
tru, primele două clasate în fie
care serie promovînd în turneele 
finale pentru locurile 1—6, iar 
celelalte două jucînd în turneele 
pentru locurile 7—12. La băieți, 
cele 3 serii sînt găzduite de o- 
rașele Pazardjik, Burgas si Var
na.

în seria de la Varna, echipa 
României are ca adversare for
mațiile Bulgariei, Iugoslaviei și 
Finlandei. La fete, faza prelimi
nară este găzduită de Pernik (o 
serie) și Sofia (două serii). E- 
chipa țării noastre va întîlni 
la Pernik formații puternice : 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Iugoslavia.

Cîteva cuvinte despre principa
lele concurente ale reprezentati
velor române la calificarea în 
turneele finale ale fruntașelor. 
Desigur, valoarea, potențialul ac
tual și aspirațiile celor două re
prezentante ale voleiului româ
nesc sînt diferite și ca atare ne 
vom opri îndeosebi asupra celei 
masculine, care țintește un loc 
pe podium și calificarea pentru 
„Cupa mondială1*, programată 
peste două luni în Japonia, com
petiție care, pentru prima oară, v 
acordă un loc in turneul olimpic 
din 1984.

Dintre adversarele din seria 
masculină, doar formația Finlan
dei pare să nu le pună probleme 
deosebit de grele jucătorilor noș
tri, deși finicii au redus mult 
distanța față de marile forțe vo- 
leibalistice ale continentului, do
vadă si prezența lor la faza fi
nală a C.E. Mai puternice și 
mai rutinate sînt, de bună sea
mă, echipele Bulgariei și Iugosla
viei. Cea dintîi, vicecampioană 
olimpică, are și avantajul evo
luției pe teren propriu. Deși bi
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UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 21—14 (10—6). Afec
tați de accidentarea, în debu
tul meciului, a lui . Pali (indis
ponibilitate ce se adaugă ce
lei a altui jucător de bază, A- 
vram, accidentat în etapa pre
cedentă), clujenii au pornit ti
morați. Ei au reușit să înscrie 
abia în min. 10, intrînd în ca
dență către finalul reprizei. Dar 
partea a dou-a a întîlnirii le-a 
fost la discreție, remareîndu-se 
foarte tînărul Radu Moldovan. 
Printre marcatori : Moldovan 7, 
Căldare 5 — pentru clujeni; 
Iakobi 4, Dobeanu 2, Nițu 2 — 
pentru craioveni. (Nușa DE- 
MI AN).

ȘTIINȚA BACAU — DINA
MO BRAȘOV 25—21 (17—10). în 
S'fîrșit, studenții băcăuani au 
spart gheața ! De data aceasta, 
portarul Cezar Oprea și-a fă
cut cu prisosință datoria, buna 
lui formă adăugîndu-se efi
cienței în atac a coechipierilor 
săi. Știința a condus în mai 
multe rînduri (12—7 min. 22, 
17—9 min. 29, 22—16 min. 49), 
cîștigînd pe merit. Au înscris: 
Berbecam 8, Vasilache 7, Hor- 
nea 6, Vasilca 2, Eftene 1, 
Moszi 1 — pentru Știința ; Ni- 
colescu 6, Roșea 5, Bota 3, Chi- 
comban 3, Micle 2, Cojocarii 1, 
Donca 1 — pentru Dinamo 
Brașov. (S. NENIȚA — coresp.)
• în meci restanță din „Cu

pa de toamnă", la feminin : 
Progresul București — TEROM 
Iași 16—23 (9—10).
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j DUPĂ STARTUL PROMIȚĂTOR IN CUPELE EUROPENE
IF. C. ARGEȘ A PRIMIT O REPLICA PUTERNICĂ, 

DAR CALIFICAREA SE IMPUNE INDISCUTABIL
In cursa de urmărire a lui Dinu
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IEBEANU

(NICOSIA, 17 (prin telefon).
La prima vedere, rezultatul e- 
gal (1—1) obținut de F.C. Ar- 

Igeș, miercuri seara, la Nicosia, 
cu echipa locală Apoel, din 
cadrul Cupei U.E.F.A., poate 

Ifi apreciat ca... neconform cu 
anticipațiile făcute în chiar ziua 
tragerii la sorți. Mai exact 

Ispus, piteștenii erau deja cre
ditați cu calificarea în turul 
II. victoria în ambele manșe 

Ineputînd fi pusă la îndoială. 
Dar iată că datele meciului 

de la Nicosia au contrazis, în 
parte, realizările de sută la 

Isută trecute în contul echipei 
piteștene. Și nu atît din vina 
ei, ci — o spunem fără teama 

Ide a exagera — din cauza e- 
chipei... adverse, care a dat o 
replică peste așteptări în acest 

Imeci. „ll"-le pregătit de an
trenorul englez Ferenson Ma
rik ne-a apărut ca un angre
naj bine sudat, cu o bună pre- 

Igătire fizică, care s-a exprimat 
în multe perioade de timp în- 
tr-o modernă idee de joc. In- 

Itr-un cuvînt. fotbalul cipriot a 
înregistrat o evidentă creștere 
valorică (n.n. : tot miercuri, e- 
chipa cipriotă Paralimni a în- 

Ivins în Cupa cupelor pe Va- 
sas Budapesta cu 1—0). Su
gestivă în acest sens ni se pare 

Iși afirmația lui Cîrstea : „Am 
jucat în 1979, la Limasol, cînd 
echipa noastră națională — al- 

. cătuită pe scheletul lui F.C. Ar

geș, a făcut tot 1—1 In com
pania selecționatei Ciprului. Au 
trecut doi ani și nu mi-am 
putut închipui ca jucătorii ei- 
prioți să progreseze atit de ra
pid. Este o surpriză maniera 
în care ei joacă acum și cred 
că nu peste mult timp eehipele 
cipriote nu vor mai fi doar 
simple prezențe în primul tur 
al competițiilor europene".

Care a fost evoluția echipei 
noastre în aceste condiții 7 Cu 
excepția momentului-șoc din 
min. 10. cînd defensiva piteș- 
teană a rămas, pur și simplu, 
blocată la o ingenioasă schemă 
a atacului cipriot, jucătorii noș
tri s-au străduit (și în bună 
măsură au reușit) să se situe
ze la nivelul cunoscut al ulti
melor lor evoluții din campio
nat. Faptul că. la numai 7 mi
nute interval de la primirea 
golului, ei au izbutit egalarea 
demonstrează dorința lor de 
mai bine, de a repara greșeala 
care a condus la deschiderea 
scorului. Ambiția lor de a face 
din această primă întîlnire un 
pas mare și sigur spre turul II 
a avut însă în față unele im
pedimente. Ne referim, în pri
mul rînd, la faptul că meciul 
s-a jucat în nocturnă (pitește
nii neavînd nici o întîlnire a- 
nul acesta în aceste condiții) ; 
apoi a fost acomodarea cu cli
ma din Cipru, cu temperaturi 
ridicate, inconvenient la care

s-au adăugat orele petrec ite pe 
drum în preziua meciului. To
tuși, și în aceste condiții, nu
mărul ocaziilor de gol a fost 
net favorabil echipei noastre. 
9—3 (o treime în contul lui 
Turcu ; păcat de travaliul a- 
cestui jucător lipsit uneori de 
șansă). Le reproșăm, deci, ju
cătorilor piteșteni că nu au 
fost suficient de lucizi, atacu
rile acestora păcătuind exact 
acolo unde tehnica lor, mai 
bună decit a partenerilor, ar fi 
trebuit să-și spună cuvînțul : 
la FINALIZARE.

Oricum, „remiza** obținută la 
Nicosia oferă prima șansă a 
calificării echipei noastre de la 
care așteptăm, în retur, o evo
luție Pe măsura posibilităților 
reale ale componenților săi. 
Și fără nici o discuție : CALI
FICAREA !

Adrian VASILESCU

LUCIZI, CAMPIONII
NU SE CULCĂ 

PE LAURII 
LUI 3-0!
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I PENTRU A ELIMINA PE LEVSKI SPARTAK, 
| DINAMO TREBUIE SĂ ÎNSCRIE Șl LA SOFIA
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(Urmare din pap. I)

bine, antrenorul D. Nicolae-Ni- 
cușor ne spunea că una din 
cauze poate ii pregătirea ne
omogenă — sub aspect fizic — 
a lotului, faptul că jucătorii nu 
s-aii antrenat tot timpul îm
preună din cauza accidentelor 
suferite de mulți dintre ei. Din 
aceste motive, unii dintre pur
tătorii tricoului lui Dinamo „au 
dat în primire" după pauză.

Ar niai fi o chestiune, cre
dem noi, și anume tratarea de 
multe ori cu insuficientă aten
ție a unor momente importan
te din joc, ceea ce a făcut ca 
posibilitățile de majorare a sco
rului să nu fie fructificate. Mai 
ales la fazele de gol. Adică așa 
cum au avut Augustin (min. 6, 
15, 85), Dudu Georgescu (min. 
25 — „cap“ de puțin pe lingă 
poartă), Dragnea (min. 30 — 
după ce scăpase singur, șut de 
la 6 m in bravele lui Delcev ; 
min. 39 și 55, de fiecare dată 
după ce iși crease poziții ex
celente) etc. Ca să nu mai 
vorbim de ușurința cu care 
Dudu Georgescu a ratat penal- 
ty -ul, tot dintr-o lipsă de con
centrare...

Venind vorba de Dudu Geor
gescu,. îmbucurătoare este re
venirea de formă și, pofta de 
gal pe care le arată fostul a- 
tacant central al naționalei, un 
reviriment care poate fi pus 
în directă legătura, și cu jocul 
celor dorp extreme. Și Țălnar, 
și, mai ales, Oran il servesc cu 
mingi utile, pe care Dudu Geor
gescu, cu rccunoscuta-i detentă 
si Excelentul său joc de cap, 
le fructifică mai mult ca în 
ultima vreme.

Fotbalul modern demonstrat 
miercuri de Dinamo i-a plăcut 
și lui Ilristo Mladenov, antre

norul lui Levski Spartak : „E- 
chipa dv. a jucat cu multă e- 
neigie și ambiție, combinativ, 
a prezentat o linie de mijloc 
care nu și-a uitat menirea ini
țială, de constructor al jocu
lui, dar, alături de cei trei îna
intași foarte incisivi, mijlocașii 
au constituit un pericol perma
nent pentru poarta lui Delcev. 
Nu înțeleg de ce echipa mea 
a jucat atit de slab in prima 
repriză".

Avînd trei goluri la activ și 
nici unul primit, Dinamo se 
prezintă cu un avantaj care 
poate fi decisiv în jocul retur 
de la Sofia, programat pentru 
marți 29 septembrie. Dar dina- 
moviștii nu trebuie să se con
sidere calificați decît după flu
ierul final al manșei secunde. 
Dealtfel, viitorul joc e privit 
cu tontă seriozitatea : „Vom 
pregăti echipa de așa manieră 
incit să păstrăm avantajul de 
la București ți să realizăm ca
lificarea*', declara președintele 
secției de fotbal a clubului, fos
tul internațional Vasile Anghel. 
„Jocul nostru este perfectibil, 
în prima repriză, am jucat 
foarte aproape de ceea ce vrem 
să ioace Dinamo. Cît privește 
meciul de la 29 septembrie, 
consideiăm că el începe de la... 
0—0 și nil de Ia 3—0 în favoa
rea noastră. Pentru a elimina 
pe Levski Spartak, la Sofia va 
trebui să marcăm gol“, ne spu
nea Cornel Dinu.

Cît despre Dudu Georgescu, 
acesta, manifestîndu-și dezamă
girea pentru nereușita penalty- 
ului. era dc părere că „și Ia 
Sofia putem marca goluri*'. De
sigur. Dar pentru asta DINA
MO VA TREBUI SĂ SE COM
PORTE TOT MECIUL LA FEL 
CA ÎN PRIMELE 45 DE MI
NUTE ALE PARTIDEI DE 
MIERCURI.

într-o partidă amicală

PROGRESUL-VULCAN - C. S. TlRGOVlȘTE 6-1 (3-1)
Pe o vreme frumoasă, dar 

răcoroasă, s-a desfășurat ieri 
partida amicală dintre divizio
narele „A“, Progresul-Vulcan 
și C. S. Tîrgoviște, întîlnire a- 
greabilă. care a oferit celor 
prezenți faze frumoase și mul
te goluri.

în prima repriză au fost a,li
niate formațiile standard ale 
celor două echipe. Gazdele au 
luat un start furtunos și chiar 
în min. 5 au reușit să deschidă 
scorul prin Țevi. Dominare netă 
în continuare și după numai 5 
minute, adică în min. 10, Apos
tol ridică scorul la 2—0, ca 
apoi Filipesou să înscrie în 
proprie poartă. Tîrgoviștenii își 
revin repede și în min. 16 ex

tremul Greaca reduce din han
dicap cu un gol foarte frumos, 
dînd impresia că partida va 
deveni echilibrată.

După pauză, antrenorii celo-r 
două echipe fac multe modifi
cări în formații în scopul ve
rificării tuturor jucătorilor. Cu 
toate acestea dominarea aparți
ne tot elevilor lui Mateianu 
care reușesc să mai înscrie 
încă 3 goluri prin Stoica II 
min. 76, Crfetea min. .81, și din 
nou Țevi în min. 83. fixînd 
scorul final la 6—1.

A fost o utilă verificare 
pentru ambele formații, dar 
mai ales pentru antrenorii lor.

Gh. SLAVE

real. în fața unui adversar de 
temperament, cu cîtcva piese 
grele. Am reușit, totuși, trei 
goluri. Ceea ce nu înseamnă că 
ne-am și calificat, pentru că re
turul de la Pireu va fi o luptă 
incandescentă, tipic grecească", 
concluziona Ștefăneseu, 
tanul echipei.

Antrenorii și jucătorii 
pioanei României sînt 
LUCIZI. Ei au 
unde trebuia 
miercuri. Ei nu se ascund 
spatele acestui 3—0 prea liniști
tor pentru cei mai multi, ceea 
ce ni se pare foarte impor
tant. învingătoarea lui Fioren
tina și Leeds a dominat, 
miercuri, categoric, dar fără 
„vina** și claritatea de altă
dată. Cu un flanc drept în care 
Crișan s-a „stins** după un 
sfert de oră. iar Negrilă a ju
cat încă nerefăcut total după 
loviturile primite în meciul a- 
mical cu Bulgaria, studenților 
le-a rămas varianta atacului 
pe stingă. Numai că mai toate 
acțiunile s-au canalizat pe cen
tru. acolo unde craiovenii au 
uitat că nu se mai află masivul 
Cămătaru, singurul care s-ar fi 
putut descurca in fața înalților 
fundași centrali Papadopoulos 
și Novoselac. Craiovenii l-au 
înlocuit pe Cămătaru. dar n-au 
schimbat tactica, ceea ce ni s-a 
părut o cauză importantă a jo
cului confuz în atac, O 
de superficialitate (sau 
automulțumire) in - atac și 
mijloc, plus neconcentrarea 
unele momente defensive 
reprezen'a alte carențe ale uni
versitarilor din Bănie în acest 
prim meci cu campioana elenă.

Să nu uităm. însă, și MERI
TELE campionilor noștri. Ele 
sînt de ordin moral, în primul 
rînd. Pentru că Universitatea 
Craiova s-a „autocravașat**, ne- 
împăcîndu-se o clipă cu gîndul 
unui avantaj minim. Inspirația 
celor doi antrenori care au efec
tuat la timp schimbările ne
cesare, ambiția tuturor — și în 
special a lui Beldeanu (vlăguit 
după starea gripală din ulti
mele zile) și Negrilă (cu du
reri la o coastă) —, valoarea 
rezervelor Irimeseu și Geolgău 
(de fapt titulari ca oricare) și 
insistența lăudabilă pînă în... 
minutul de prelungiri au reușit 
să compenseze, prin . rezultat, 
ziua mai impersonală a cam
pionilor. Și. mai ales — cum 
declara satisfăcut Constantin 
Deliu, președintele clubului 
craiovean — „prin acest rezul
tat bun, ca și al lui Dinamo, 
am contribuit la fortificarea 
moralului, Ia liniștea necesară 
pentru pregătirea cît mai te
meinică a meciului „tricolori
lor" cu Ungaria**...

plasat 
meciul

căui-

cam- 
foarte 
exact 

de 
în

doză 
de 
la 
în 
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SPRINT CHEIE PENTRU 
IORDĂNESCU, CRIȘAN Șl BĂLĂCI
• Prima manșa, decisivă - la 23 septembrie • A ii

sau a nu ii peste... Guadalajara
în preaj na fiecărui meci ai 

echipei naționale — și mai a- 
les a unui meci-cheie — cro
nicarii, suporterii și, în primul 
rînd, jucătorii privesc în cata
logul de onoare al „tricolori
lor1*, care adăpostește întreaga 
istorie a „naționalei**.

Să mai privim o dată acest 
catalog cu nume vechi și noi, 
în care se poate desluși și vi
itorul celor care, prin eforturi 
demne de admirație, au pur
tat pe umerii lor un palmares 
care a împlinit șase decenii. 
Deci...

75 de jocuri — DINU
70 — LUCESCU
62 — IORDĂNESCU
61 — N. Răducanu ; 57 —

Dumitru ; 15 — Bodola, Do-
brin ; 45 — Sameș ; 44 — L. 
Sătmăreanu, Crișan ; 42 — Al- 
bu, Bălăci, Boloni ; 41 — Do- 
bay : 40 — Nunweiller III ; 39
— Constantin, Dudu Georges
cu ; 38— Pircălab ; 37 — N. 
Covaci, Cheran, Popa ; 34 — 
Bilrgtr ; 33 — Mocanu ; 32 — 
Petschov schi : 31 — Dumitra-
che ; 29 — Vogi, Băcuț I ; 23
— Ștefănescu ; 27 — Bindea, 
Dcmbrovschi ; 25 — Vintilă, A. 
Deleanu, Anghelini.

® Pe această listă cu „peste 
25 de tricouri** se află, deci, 33 
de jucători, dintre care 15 ac
tivi. Dacă înregistrăm aparte
nența la cluburi, clasamentul 
este următorul : Dinamo (9) 
Steaua :6), Kipensia și Uni
versitatea Craiova (cite 3), 
C.A.O., U.T.A., Rapid (cîte 2), 
Chinezul Timișoara, Venus, 
Petrolul, F. C. Argeș, A.S.A., 
Sport Club Bacău — cite 1.

© Din i conduce detașat, cu 
atît mai mult cu cit cel mai 
apropiat urmăritor al său, Lu- 
cescu, nu mai e în „clubul 
tricolorilor**. Și cu toate aces
tea, „catalogul1* nu este nici pe 
departe închis, deoarece Iordă- 
nescu se află la numai 13 tri
couri distanță de... locul 1. E a- 
devărat, înaintașul „stelist** a 
împlinit 31 de ani, dar aceas
tă vîrstă nu poate fi un ob
stacol. Bineînțeles că „urmări
rea lui Dinu** se va putea în
cheia cu o victorie personală 
a lui lordănescu dacă ȘI E- 
CHIPA ROMÂNIEI VA JUCA 
PENTRU CĂPITANUL EI, CA
LIFICAREA ȘI TURNEUL FI
NAL DE LA MADRID REPRE- 
ZENTÎND APROAPE SIGUR. 
IN CAZUL LUI IORDĂNESCU 
COMPLETAREA CELOR 13 
TRICOURI ..MAI PUȚIN**. (Nu 
omitem nici posibilitatea ca 
Dinu să nu se oprească la a-

ceastă cifră jubiliară, ceea ce 
ar mări obligațiile lui Iordâ- 
nescu).

• Dar Iordăncscu nu este 
singurul urmăritor. La numai 
25 de ani, în cadrul unei medii 
anuale de 10 jocuri. Bălăci și 
Crișan sînt în măsură să de
pășească atît cifra împlinită a 
lui Dinu, cît și cifra teoretic 
posibilă a lui lordănescu.

O în momentul de față, mai 
mult ca oricind, succesul indi
vidual al eeior trei urmăritori 
este legat de SUCCESUL E- 
CHIPEI. deoarece CALIFICA
REA DE TOȚI AȘTEPTATĂ a- 
sigură pentru „campionii tri- 
courilor** și o serie de jocuri 
de pregătire în primăvara ’82, 
plus „meciurile Mundialului**, 
care te urcă, de la o zi la 
alta în „clasamentul onoarei 
tricolore1*.

® Purtătorii de steag Iordă- 
nescti, Falaci și Crișan. lansați 
in urmărirea liderului Dinu, 
sînt propulsați de o echipă a- 
flată în plină maturitate. Fără 
să facem anticipații asupra se
lecției, echipa ultimelor jocuri 
ar avea următoarea înfățișare:

Cristian 12 — Negrită 11, Sa
meș 45, Ștefăncscu 28, Mun- 
teanu II 18 — Țieleanu 11, Bel- 
dcanu 18, lordănescu 62 — Cri
șan 44, Cămătarii 17, Bălăci 12.

Ci: alte cuvinte, o echipă cu 
„cel puțin 11 tricouri**, o echi
pă care prezintă o garanție de 
maturitate necesară în cazul 
marii competiții internaționale.

• Spectaculoasa cur. ă de ur
mărire a lui Dinu se desfășoa
ră și în fața uncr foști mari 
„idoli ai gazonului** care nu au 
avut condițiile de manifestare 
pe care le are fotbalistul inter
național astăzi. Ne gîndim 
la Voinescu. la Apoizan, la 
Ozon și la mulți alții, care au 
jucat puțin — și nu din vina 
lor, calendarul fiind mult mai 
restrîns acum 25—30 de ani. 
Sintem convinși. însă, că și a- 
cești mari jucători așteaptă cu 
nerăbdare „mutații** in clasa
mentul tricourilor.

Astăzi, în fruntea clasamen
tului se află Dinu, Lucescu 
(Guadalajara) și lordănescu 
(Campionatul european, 1972), 
SPERAM CA ACEASTĂ TOAM
NĂ SA MARCHEZE CREȘTE
REA MASIVA A REPREZEN
TANȚILOR „NOULUI VAL“ 
(Bălăci si Crișan). CARE SĂ 
URCE DECISIV ÎN CLASA
MENTUL' ANULUI 1982...

locin CH1R1LA

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA
A DIVIZIEI

Siderurgis-SERIA I : F.C.M.
tul Galați — Politehnica Iași : 
M. Saiomir (Cluj-Napoca). 
Constructorul Iași — F.C.M. 
Progresul Brăila : I. Pop (Bucu
rești). Victoria Tecuci — Uni
rea Dinamo Focșani :. A. Jurja 
(București), C S. Botoșani — 
I.M.U. Medgidia : Al. Hie (Cra
iova), Viitorul Gheorgheni — 
Relonul Săvinești Roznov : M. 
Ivăncescu (Brașov), Gloria Bis
trița — C.S.U. Galați : I. Med- 

(Oradea). Ceahlăul P.
— Viitorul Mecanica

veș i
Neamț
Vaslui : Corin lonescu (Bucu
rești),
Tulcea : !
C.S.M. Sf.
Suceava :
Napoca).

Gloria Buzău — Delta 
I. Igna (Timișoara), 

. Gheorghe — C.S.M. 
M. Adam (Cluj-

SERIA
București
T. îoncscu (București), Traeto-

A Il-a : Luceafărul 
— Pandurii Tg. Jiu :

în meci internațional de juniori

POLONIA - ROMÂNIA 2-2 (1-0)
poloneză Suwa- 
meciul interna- 
de fobal dintre 
de juniori ale 

... României. Partida 
încheiat la egalitate: 2—2

Localitatea 
lik a găzduit 
țional amical 
selecționatele 
Poloniei și 
s-a

(1—0). Ambele goluri ale echi
pei române au fost marcate 
de Serțov (min. 65 și 70).

Astăzi, cele două echipe se 
vor întîlni din nou.

rul Brașov — I.C.I.M. Brașov; 
C. Ghiță (Brașov). Rapid Bucu
rești — Rulmentul Alexandria : 
I. Crăciunescu (Rm. 
Chimica Tîrnăvcni — 
Ploiești : N. Rainea 
Automatica București 
metan Mediaș : S. Buriacu (Gh. 
Gheorghiu-Dej), Șoimii I.P.A. 
Sibiu — Dunărea Călărași : O. 
Anderco (Satu Mare), Flacăra 
Moreni — Metalul București : 
T. Balanovici 
lină București 
șa : V. Ciocan 
talul Plopeni 
București : S. 
beta Tr. Severin) 
tă simbătă de la

Vîlcea), 
Petrolul 
(Bîrlad), 
— Gaz

(Iași), Mecanică 
— Carpați Mîr- 

(Bistrița), Me- 
— Autobuzul 

Drăgulici (Dro- 
— se dispu- 
ora 15,30.

C. Baia
M. Fe-

Satu

SERIA A III
— Aurul Brad : 
(Suceava), Someșul
— Olimpiu Satu Mare : 
Petrescu (Brașov), înfră- 

Oradea — F. C. Bihor O- 
O. Strong (Oradea), 

Orăștie — Minerul Cav- 
Al. Mnstătca (Pitești), 

C.I.L.

F.
Mare 
diuc 
Mare 
Radu 
ți rea
radea : 
Dacia 
nic : Al. Mustățea 
Minerul Iiba Seini 
Sighet : M. Abiamiuc (Sucea
va), Strungul Arad — Rapid 
Arad ; D. Ologcanu (Arad), 
C.F.R. Cluj-Napoca — Mine
rul Lupeni : Dan Petrescu
(București), U. M. Timișoara — 
C.F.R. Timișoara : G. Dragomir 
(București), F.C.M. Reșița — 
C.S.M. Drobcta Tr. Severin : S. 
Necșplescu (Iîrgoviște).



D. CIOROSLAN - AL 6-lea LA „EUROPENE
ÎNVINGĂTORI
ÎN ANGLIA

O VICTORIE PREȚIOASĂ
ou. Dinu - record național la „smuls"

5-a a campionatelor 
europene de haltere 
au avut loc întrece- 

(75

în ziua a 
mondiale și 
de la Lille ... ___  ___
rile categoriei semimijlocie 
kg), ia care s-au aliniat ia start 
20 de concurenți, printre care și 
doi sportivi români. Dragomir 
Cioroslan a ocupat locul al 6-lea 
în clasamentul continental și al 
7-lea în cel mondial realizînd 325 
Kg (145 : 180). Celălalt sportiv ro
mân, Gheorghe Dinu, a evoluat 
excelent la stilul „smuls” obți- 
hînd locul al 4-lea în clasamen
tul european și al 5-lea în cel 
mondial cu 147,5 kg. Din păcate, 
după această performantă, care 
constituie un nou record națio
nal. el a încercat 150 kg, care în 
caz de reușită i-ar fi adus o me-

dalie, dar în timpul încercării 
s-a accidentat și a fost nevoit 
abandoneze I

Titlul de campion al lumii

el
să

____ ___ _________ ......... a 
revenit conform așteptărilor bul
garului Ianko Rusev cu 360 kg 
(record mondial ..................
smulsese 157,5 
202,5 kg. La a 
la ,,aruncat*i el 
— nou record 
torii clasați : 2.
(U.S.S.S.) 357,5 kg (155 ; 202,5), 3. 
Iulio Echenlque (Cuba) 340 kg 
(152,5 : 187,5), 4. P. Negwer
(R.F.G.) 340 kg 5. I. Kubenka
(R.D.G.) 335, 6. J. Gluczek (Polo
nia) 330 kg, 7.Dragomir Cioros
lan (România) 325 kg, (145 : 180). 
întrecerile continuă.

egalat) după ce 
kg șl aruncase 
patra încercare 

a realizat 206 kg 
mondial. Urmă- 
Aleksandr Pervîi

O selecționată feroviară 
bucureșteană a rugbyștilor ju
niori a întreprins un turneu în 
Anglia. Ea a susținut trei par
tide — după un program mo
dificat față de cel anunțat an
terior —, obținînd în toate vic
toria : 16—6 cu Dulwich Col
lege, 16—3 cu Colef’s School și 
36—7 cu King's School Macles- 
ficid.

CICLIȘTII ROMÂNI VOR PARTICIPA
LA TURUL BULGARIEI

ROMANIA UNGARIA 58-55

TRĂGĂTORII CONTINUĂ SERIA SUCCESELOR
'Urmare din pao- l)

zii similare. In consecință, 
Ana Ciobanu a acumulat 591 p, 
rezultat excelent, care consti
tuie un nou record național 
(v.r. 589 p) și care se situează 
Ia numai un punct de recordul 
mondial al probei I Cu această 
performanță, sportiva clubu
lui Dinamo intră încă o dată in 
posesia titlului de campioană 
a Europei. La riadul lor, Elena 
Ghioroaic a totalizat 585 p, iar 
Maria Macovei 574 p, ceea ce 
a adus echipei ROMÂNIEI 
1753 ;> și titlul dc campioană a 
Europei. Cu 585 p, Elena Ghio- 
roaie a căpătat și dreptul de a 
participa, in compania sovieti
cei Iva Rose, la barajul pentru 
medalia de argint in întrecerea 
individuală. • Disputa a fost 
deosebit de slrinsă, sportiva so- 
victică ofcținînd cîștig de 
cauză, astfel că Elena Ghioroa- 
ie a trebuit să se mulțumească 
tu medalia de bronz, 1 
ces însă foarte frumos 
linăra noastră sportivă.

Tinetele componente 
chipei de junioare la 
standard — Elisabeta Bădicea-

un suc- 
i pentru

ale e- 
pislol

In „lonaluj" de șah

PRIMA ÎNFRINGERE
A LIDEREI

VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — 
In turneul zonal feminin de șah 
de la Bydgoszcz (Polonia), du
pă 10 runde conduce Marina 
Pogorevici (România) cu 7 p 
și o partidă intreruptă, urmată 
de Margareta Mureșan (Româ
nia), Maria Ivanka (Ungaria)
— 6V2 p (1), H<jna Erenska (Po
lonia) — Cp etc. în runda a 
10-a au fost consemnate urmă
toarele rezultate : Erenska — 
Polihroniade 1—0 ; Boiadjieva
— Kiimova 1—0 ; Țiprianova — 
Csonkics 1—0 ; Makai — 
Brusztman l/2—V2 ; Szmacinska
— Nuțu 1—0. Rezultate din par
tidele întrerupte : Klimova — 
Pogorevici 1—0 (prima partidă 
pierdută de șahista româncă de 
la începutul turneului) ; Porub- 
ski — Polihroniade 1—0; Hjlin- 
gherova — Porubski Va—V2.
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Bo- 
merg 
seni
nii-

nu, Dorina Guler, Emilia 
drîugă — au arătat că 
foarte aproape pe urmele 
oarelor, demonstrînd la 
dul lor o omogenitate exempla
ră (577 p — 577 p — 576 p). In 
acest mod ele. au reușit să o- 
cupe locul intii 
astfel eea de 
de aur a zilei 
(ia României, 
să scoatem în 
și talentul de pedagog ale foar
te tînărului specialist Dan Iuga, 
care, în numai un singur an de 
activitate, demonstrează, îm
preună cu antrenorul coordona
tor Virgil Aianasiu și cu 
cele 10 junioare și senioare, că 
se pot pregăti la un înalt nivel.

O nouă medalie pentru dele
gația României a fost obținută 
de junioara Roxana Lămășanu, 
care a punctat mult mai precis 
decît foarte multe dintre ad
versarele sale și, cu 593 p, a 
reușit să cucerească „argintul’*, 
in proba de pușcă standard 60 
f.c. In schimb, pușcașii juniori 
n-au mai repetat frumoasa per
formanță din prima zi, fapt 
care nu le-a mai permis urca
rea pe podium.

Să mai notăm și faptul că 
generală a Con- 
europene de tir

și să cucerească 
a treia medalie 
pentru delcga- 
Este momentul 
evidență efortul

Intre 20 și 27 septembrie se 
va desfășura cea de a 31-a edi
ție a Turului ciclist al Bulga
riei. Alergătorii vor acoperi un 
total de 1 280 km. în nouă eta
pe, pe parcursul a opt zile. Ca 
în fiecare an și la această edi
ție vor fi prezenți și sportivi 
români. Au făcut deplasarea : 
M. Romașcanu, Tr. Sîrbu, C, 
Căruțașu, I. Gancea, Gh. Lău- 
taru și A. Antal. Antrenor 1 
Martie Ștefănescu.

SENIGALLIA, 17 (prin tele
fon), In ziua a patra a 
campionatului european de bas
chet feminin. reprezentativa 
României a repurtat o fru
moasă victorie asupra selecțio
natei Ungariei, datorită căreia 
și-a asigurat participarea la 
meciurile semifinale pentru 
locurile 5—8. Echipa țării noas
tre, învingătoare cu scorul de 
58—55 (25—25), a avut punctul 
forte în apărare (pressing tem
porar, urmat de o „zonă** foar
te mobilă), datorită căreia a 
izbutit să depășească o for
mație care pornea favorită. 
De-a lungul întîlnirii,, cele două 
echipe au avut pe rînd condu
cerea, dar din min. 25, de la 
scorul de 42—42, baschetbalis
tele românce au menținut per
manent un avans de două-trei 
puncte, reușind pină la urmă 
să realizeze victoria. Cea mai 
bună jucătoare a selecționatei 
noastre a fost Magdalena Pall, 
evidențiată prin eficacitate și, 
mai cu seamă, prin aportul 
adus în lupta pentru recupe-

rarea mingilor sub panouri. Au 
înscris : Pali 21, Filip 12, Borș 
6. Solovăstru 5. Szekely 5, Ciu- 
băncan 6, Armion 3 pentru 
România, respectiv Boksai 20, 
Beloberk 18, Nemeth 6, Suki 6, 
Borka 2, Deak 3. Arbitri: B. 
Durant (Italia) și P. Ruesink 
(Olanda).

Alte rezultate din seria „B“ 
la Senigallia : Cehoslovacia — 
Bulgaria 80—66 (35—27). U.R.S.S. 
— Suedia 96—60 (49—29)’,
U.R.S.S. — Cehoslovacia 99—58 
(50—28). Clasament: 1. U.R.S.S. 
8 p, 2. Bulgaria 7 p, 3. Ceho
slovacia 6 p, 4. România 6 p, 
5. Ungaria 5 p. 6. Suedia 4 p.

Seria „A“, la Ancona : Iugo
slavia — Finlanda 82—72 
(42—53), Italia — R. F. Germa
nia 59—53 (38—33), Polonia — 
Olanda 76—35 (44 —15). Iugo
slavia — Italia 
Clasament : 1.
2. Iugoslavia 
landa 6 p 4.
Finlanda 5 p, 6. R. F. Germa
nia 5 p.

68—67 (33—33),
Polonia, 7 p, 
7 p, 3. O-
Italia 6 p, 5.

Pau» IOVAN

După jocurile de miercuri, în cupele europene la fotbal

UN DEBUT CU PUȚINE SURPRIZE

Adunarea 
federației 
a ales pentru a patra oară con
secutiv ir. funcția de președin
te pe prof. Gavrilă Barani, în 
timp ce Nina Predescu a fost 
realeasă ca președință a comi
siei feminine.

REZULTATE TEHNICE: 
pistol standard — senioare, in
dividual ; 1. ANA CIOBANU
591 p, 2. Iva Rose (U.R.S.S.) 585 
p, 3. Elena Ghioroaie 585 p... 7. 
Maria Macovei 574 p ; echipe ; 
1. ROMANIA 1 750 p, 2. 
U.R.S.S. 1747 p ; junioare, in
dividual : 1. Barbara Merzova 
(Cehoslovacia) 582 p, 2. Marina 
Ogajan (U.R.S.S.) 582 p, 3. Iri
na Kocekova (U.R.S.S.) 579 p, 
4. Elisabeta Bădiceanu 577 p... 
6. Dorina Guler 577 p, 7. Emi
lia Bodrîngă 576 p ;
I. ROMÂNIA 1730 p, 2. U.R.S.S. 
1726 p, 3. Suedia 1 717 p : pușca 
standard 60 f.c. individual : ju
nioare — 1. Ludmila Kuznețova 
(U.R.S.S.) 595 p, 2. Roxana Lă- 
mâșanu 593 p, 3. Marlies 
(R.D.G.) 593 p ; juniori : 
Spranitz (Ungaria) 598 p, 
Zavoloskc. (U.R.S.S.) 597
J. Herescov (Danemarca) 593 
p... 7. I. Joldca 592 p.

Startul în cupele europene a 
marcat, în general. rezultate 
normale prin victoriile' scontate 
ale favoritelor, ale formațiilor 
mai bine cotate pe plan inter
național. Experiența edițiiloir 
precedente ne-a demonstrat, în 
cele mai multe cazuri, că vic
toriile la cel puțin trei goluri 
diferență (de preferință la zero) 
aduc calificarea echipei cîști- 
gătoare. Firește, avantajate sînt 
și formațiile care înving, ter
mină la egalitate sau sînt în
trecute în deplasare la scoruri 
limită (2—3. 1—2, 0—1). Vom 
mai consemna că în toate aces
te variante se încadrează și re
prezentantele 
Universitatea Craiova, 1 
București și F.C. Argeș, 
pot păși în turul secund.

In rîndurile de mai jos ne 
vom ocupa de cîteva 
mai importante 
manșe : comportarea 
ilor din unele țări care 
luează în aceeași grupă 
minară a campionatului 
dial cu selecționata țării 
tre, startul deținătoarelor 
feelor din acest an, uhele par
ticipante care au mari șanse de 
calificare în etapa a doua a 
competițiilor.

Reprezentantele 
au evoluat destul 
dent. în C.C.E..

țării noastre,
Dinamo

1, care

aspecte 
ale primei 

formați- 
evo- 

preli- 
mon- 
noas- 

tro-

echipe :

Moch
1. G.
2. I.

p, 3.

UNGARIEI 
de neconclu- 
Ferencvăros, 

după ce a condus cu 3—0 în 
partida cu Banik Ostrava (go
luri înscrise de Pogany și Szo- 
kolay2) a terminat învingătoare 
la limită (3—2), adversarii în
scriind de două ori în două mi
nute prin Licka și Knapp. La 
Famagusta, în Cupa cupelor, o 
surpriză : Vasas Budapesta a 
pierdut cu 1—0 în fața ciprio- 
tilor de la Paralimni. în Cupa 
U.E.F.A.. Videoton a realizat 
un scor bun la Viena, 2—2 cu 
Rapid, după ce a condus cu

1—0 la pauză, prin golul lui 
Szabo, iar Talabânya a dispus 
de Real Madrid cu 2—1 (goluri 
marcate de Weimper și Csapo, 
respectiv Santilana), dar spa
niolii rămin cu prima șansă a 
Pal i f ipa rt i

ELVEȚIA s-a prezentat ex
celent cu echipa Xamax Neu- 
châtel : 4—0 cu Sparta Praga, 
prin golurile lui Liidi (2) —
jucător internațional — Trin- 
cero și Pellegrini, mulțumitor 
cu Lausanne (2—1 cu suedezii 
de la Alkmaar, prin punctele 
lui Parietti și Kokk, respectiv 
Magnusson) și Grasshoppers 
(1—0 cu West Bromwich Al
bion, gol marcat de Finiani) și 
mai slab cu F. C. -- - - 
vinsă in deplasare 
Berlin (2—0), prin 
scrise de Schulz și

Despre reprezentantele
GLIEI și NORVEGIEI, care a- 
cum ne interesează doar indi
rect, vom consemna succesul 
lui Tottenham obținut în de
plasare (3—1) în fața lui Ajax 
Amsterdam, victoria Arsenalu
lui cu 2—0 la Atena în fața lui 
Panathinaikos (au înscris Mc 
Dermott și Wood) șj jocul bun 
în Cupa cupelor al norvegieni
lor de la Valerengen (2—2 cu 
Legia Varșovia), în care inter
naționalul Jacobsen a înscris 
cele două puncte ale nordicilor. 
In orcie caz, toate reprezentan
tele Angliei au șanse să se ca
lifice pentru etapa următoare, 
poate mai puțin Ipswich, care, 
acasă, n-a reușit decît un scor 
egal (1—1 cu Aberdeen).

Cum s-au comportat laurea
tele din acest an ? In C.C.E., 
Liverpool a dispus în deplasare 
cu 1—0 de Oulu Palloseura (a 
marcat Dalglish în min. 84), in 
CUPA CUPELOR Dinamo Tbi
lisi a întrecut pe Grazer A.K. 
cu 2—0 în timp ce cîștigă-

U.E.F.A., Ips- 
eliminată Ia A-

R. D. Germana

CALEIDOSCOP
Citius, Altius, Fortius

La Baden-Baden, în R.F. Germania, se 
vor desfășura în zilele următoare lucrările 
celui de al XI-lea Congres olimpic.

★ La 25 noiembrie 1892, în timpul unei 
ședințe la Sorbona, a Uniunii Societății 
franceze ș Sporturilor atletice, pentru a 
se aniversa 5 ani de Ia constituirea aces
teia, Pierre de Coubertin a vorbit, pentru 
prima oară, despre proiectul său de reîn
noire a Jocurilor Olimpice. Mai apoi,

■ Uniunea a convocat la un Congres Inter
național toate .asociațiile sportive impor
tante din lume, pentru a discuta regulile 
și regulamentele, amatorismul și reînnoirea 
Jocurilor Olimpice. După două reuniuni 
pregătitoare (la University Club din New 
York în 1893 șl la Sport Club din Londra 
în 1894), Congresul a avut loc la Paris.

★ De fapt, primul Congres olimpic s-a
numit --1____”___ 1
Și a avut loc, între 16 și 24 Iunie 1894. în 
marea aulă a So-rbonel, în prezența repre
zentanților a 12 țări din Europa șl Ame
rica, a unui auditoriu de 2 000 de persoa
ne. La 23 iunie, proiectul de restabilire a 
J.O., prezentat de Coubertin, a fost ac
ceptat în unanimitate. CongresiștU au nu
mit, apoi, Comitetul Internațional Olimpic, 
însărcinat cu dezvoltarea mișcării olimpice 
șl organizarea primei ediții a Jocurilor 
(Atena, 1896). Primul președinte al C.I.O. 
a fost Demetrios Vikelas (Grecia), din 1894 
pînă în 1896.

Congresul a avut loc la Paris.

..Congresul Internațional atletic'

Zurich, în
de Dynamo 
golurile în- 
Riediger.

AN-

toarea CUPEI 
wich, poate fi 
berdeen.

Echipele din 
au avut comportări bune prin
victoria lui Lokpmotive Leipzig 
la Swansea (1—0). ca și prin 
succesul repurtat de Dynamo 
Berlin și F.C. Magdeburg (3—1 
cu Borussia Monchengladbach).

Printre favorite în obținerea 
calificării în turul al doilea se 
numără Anderlecht, Steaua Ro
șie Belgrad, Liverpool, Bayern 
Miinchen. Alkmaar, Athlone, 
UNIVERSITATEA CRAIOVA, 
Glentoran Belfast, Benfica Li
sabona (3—0 cu Omonia Nico
sia) — în C.C.E. ; Tottenham, 
Roma, Velez Mostar, Legia 
Varșovia, Ba.stia, C.F. Barcelo
na. Dukla Praga — în CUPA 
CUPELOR ; Valencia, Sou
thampton, Eindhoven, Ncucliâ- 
tel, E'.C. Utrecht, Aris Salonic, 
DINAMO BUCUREȘTI, F. C. 
ARGEȘ, Beveren, Radniciki 
Niș, Arsenal ș.a. — în Cupa 
U.E.F.A.

Să așteptăm, deci, returul de 
la 29 și 30 septembrie și apoi 
tragerea la sorți din 2 octom
brie.

Ion OCHSENFELD

• TELEX •

„Fie ca Jocurile Olimpice să constituie un izvor de bucurie și de înțe
legere. Fie ca flacăra olimpică să se transmită de-a lungul anilor pentru bi
nele omenirii, mereu cu mai mult entuziasm, loialitate și căldură”...

Averry BRUNDAGE
fost președinte al Comitetului Internațional Olimpic

Pe programul celui de al doilea Con- 
Olimpio (Le Havre. 23 iulie — 1 au- 
1897) au figurat dezbateri pe tnargi- 
unor comunicări din pedagogie, igle- 
istorle și... sport între hotărîrile a- 

.......... unui

* 
greș 
gust 
nea 
nă, 
doptate notăm pe aceea a editării 
„Buletin Olimpic universal"

★ La Bruxelles, între 9 șl 14 Iunie 1905 
a avut loc „Congresul International de 
sport și educație fizică”, care a dezbătut 
probleme ale exercițlilor fizice în școală, 
în universitate, în districte rurale. în cen
tre urbane, în armată. în... colonii, pentru 
femei etc.

★ După un an, C.LO. convoacă o „Con
ferință consultativă” (23—25 mal 1906) în 
foaierul celebrei „Comădle francaise”. Nici 
nu se putea o altă gazdă mal bună din 
moment ce ordinea de zi cuprindea o te
matică din arhitectură (evident sportivă), 
artă dramatică, coregrafie, arte decorative, 
muzică, pictură șl sculptură etc. S-a sta
bilit Instituirea unui concurs olimpic pe 
cinci secțiuni (arhitectură, sculptură, pic
tură, literatură șl muzică), care a fost 
anexat J.O., cîșttgătorii primind chiar ti
tlul de campioni olimpici I

★ Sub înaltul patronaj al Consiliului fe
deral al Conferinței Helvetiee a avut loc

la Lausanne (8—12 mal 1913) un nou Con
gres, de psihologie sportivă.

★ Următoarele Congrese (Paris — iunie 
1914 ; Lausanne — 2—7 iunie 1921 ; Praga 
— 29 mai 1925 ; Berlin — 25—30 mal 1930) 
au avut, în general, ca teme de discuție 
diferitele regulamente olimpice (sporturi, 
probe, federații internaționale înscrieri, 
premii etc.), fiind, prin acestea, foarte im
portante pentru desfășurarea marii compe
tiții, cea mal mare din Isteria sportului — 
Jocurile Olimpice.

★ în 1973, deci, 
ani, la Vama s-a 
jubiliar, al 10-lea, 
interesantă șl mereu actuală : „Cooperarea 
internațională In domeniul sportului”.

★ Șl pentru că titlul acestui caleidoscop 
este însăși deviza -olimpică („Mal repede, 
mal sus, mai puternic !“) să-1 precizăm 
originea. Ea se datorește reverendului Di- 
don, prieten al lui Coubertin, educator 
eminent și promotor fervent al sportului 
în școală, la sfîrșitul secolului al XIX-lea, 
care a dedicat-o clubului sportiv al cărui 
animator era, Pierre de Coubertin a adop- 
tat-o,' însă, ca deviză a olimpismuluî mo
dern !

după a pauză de 43 de 
desfășurat un Congres 
cu a temă extrem de

l
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ATLETISM a Etiopianul Kebe- 
de Balcha a ciștigat maratonul 
de la Montreal parcurgînd dis
tanța în 2h 11:09. Locul doi a fost 
ocupat de columbianul Domingo 
Tlbaduldza — 2h 12:22, în timp 
ce compatriotul său Victor Mora, 
de trei ori cîștigător al marato
nului de la Sao Paulo, s-a clakat 
al patrulea • în prima zi a 
campionatelor U..R.S.S,, proba fe
minină de aruncarea greutății a 
revenit Nataliei Lisovskaia cu 
18,66 m. iar in cea de 3 000 m pri
ma a trecut linia de sosire Nina 
Iapeeva, cronometrată în 8:57,5. 
Cursa ue 10 000 m a fost cîș- 
tigată de Ivan Parlui cu timpul 
de 28:20,36.

BOX • La Las Vegas (Neva
da). în meci pentru titlul mon
dial la categoria semimijlocie 
(ambele versiuni WBC și WBA) 
pugillstul american Ray „Sugar” 
Leonard l-a învins prin ko în re
priza a 14-a pe compatriotul său 
Thomas Hearns, Aceasta a fost 
a 31-a victorie obținută de Ray 
„Sugar” Leonard în cele 32 de 
meciuri susținute în cariera sa. 
• Pugilistul englez Tony Sibson 
șl-a păstrat titlul de campion 
european la categoria mijlocie, 
învlngîndu-1 prin ko în repriza 
a IlI-a pe compatriotul ” 
Ninter, fost campion 
Meciul s-a disputat 
..Wembley” din Londra.

CICLISM « Etapa a 
„Tour de 1’Avenir”, 
contracronometru Individual 
distanța de- 21 500 km, a revenit 
irlandezului Stephen Roche în 
30:06,0 urmat de S. Suhurucenkov 
(U.R.S.S.) la 19 s. în clasamentul 
general se menține lider france
zul Pascal Simon.

HOCHEI a La Donetk, în meci 
pentru competiția internațională 
organizată de ziarul „Sovetskl 
Sport” echipa finlandeză Ilves 
Tampere a întrecut cu 4—2 (1—0, 
2—0, 1—2) formația Steaua Bucu
rești. Golurile ’ ““
fost marcate 
Gheorghiu.

ȘAH a La 
pentru titlul 
după 3 partide scorul este egal : 
l*/x—l1/,.. Cele două protagoniste 
Mala Ciburdanidze și Nana A- 
leksandrla au convenit pentru a 
treia oară consecutiv asupra re
mizei.

său Alan 
mondial, 
la arena
9-a din 
disputată 

pe

echipei române au 
de Munteanu șl

Borjoni, în meciul 
mondial feminin.
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