
VIZITA DE IBCfiU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JlIOLTUI TELEORMAN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar genera! al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, miercuri, o vizită de 
lucru în județul Teleorman.

Conducătorul partidului și 
statului a fost însoțit de tova- 

de to- 
Și

rășa Elena Ceaușescu, 
varășii Nicolae Constantin 
Cornelia Filipaș.

Intiluirca tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu locuitorii melea
gurilor teleormăncne s-a desfă- 
șuiat în cadrul general de in
tensă activitate depusă de oa
menii muncii din țara întreagă 
pentru încheierea cu succes a 
primului an al cincinalului in 
toate sectoarele de activitate, 
pentru slringerea recoltei și 
pregătirea producției agricole 
viitoare. Teleormănenii l-au aș
teptat pe secretarul general al 
partidului cu bucuria și căldura 
dintoideauna pentru a-i înfățișa 
realizările pc care le-au obți
nut, sub conducerea organiza
țiilor de partid, în industrie și 
agricultură, pc tărîm edilitar și 
social cultural, in 1981, pentru 
a-i vorbi despre viața și mun
ca lor, ce-și găsesc o fericită 
împlinire, pentru a-i exprima în
treaga lor dragoste și stima.

Profund recunoscători condu
cătorului iubit al partidului și 
statului, locuitorii orașului Zifti- 
nicea au ieșit in intimpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru a le saluta prezența în 
orașul pe care l-au clădit din 
nou cu inima și miinile lor, 
cu sprijinul altor județe ale 
țării. într-o deplină solidaritate.

Miile de cetățeni, prezenți Ia 
aceste clipe de început ale noii 
vizite de lucru în Teleorman, 
au aclamat îndelung pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Este atmosfera vibrantă în 
care _ se va desfășura întreaga 
vizită în orașul Zimnicea. 
în tribunele stadionului, 
de-a lungul străzilor mărginite 
de clădirile ridicate în ultimii 
trei ani, prin participarea ple
nară a cetățenilor orașului și 
cu colaborarea generoasă a 
constructorilor din numeroase 
județe ale țării, în balcoanele 
noilor blocuri, locuitorii Zimni- 
cei au ținut să fie prezenți 
pentru a mulțumi din adincul 
inimii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru tot ce a fă
cut și race in sprijinul lor, al 
celor ce locuiese și muncesc in 
orașul ccl mai de sud al Româ
niei socialiste.

Au fost vizitate : Liceul in
dustrial cu profil metalurgic, 
Casa de cultură a sindicatelor, 
magazinul universal „Donaris" 
și întreprinderea de țevi suda
te din Zimnicea, Combinatul de 
îngrășăminte chimice din mu
nicipiul Turnu Măgurele, I.A.S. 
Alexandria și C.A.P. Nanov din 
cadrul Consiliului unic agro
industrial de stat și cooperatist 
Nanov, întreprinderea de rul
menți din Alexandria.

★
în încheierea vizitei de lucru 

întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in județul Teleor
man, la Alexandria a avut loc 
o mare adunare populară.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat în municipiul reședință a 
județului a fost salutată de 
zeci de mii de oameni ai mun-

cii din întreprinderi și insti
tuții cu sentimente de aleasă 
cinstire, de profundă dragoste 
și prețuire.

Teleormănenii prezenți la 
marca adunare populară, care 
se desfășoară in piața centrală 
a Alexandriei, dau glas senti
mentelor de adincă recunoș
tință pe care le nutresc față 
de secretarul general al parti
dului pentru activitatea sa 
neobosită închinată dezvoltării 
armonioase și echilibrate a în
tregii țări pentru împlinirile 
din acești ani, in toate dome
niile în cupri sul județului 
Teleorman.

Intimpinat cu îndelungi ovații 
ți urale, ia cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al P.C.R., preșe
dintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
viu interes, cei prezenți subli
niind in repetate rinduri, cu 
puternice aplauze, cu urale pre
lungite, aprecierile și conside
rațiile secretarului general a! 
partidului, indicațiile și orien
tările date cu acest prilej.

Marea adunare populară din 
municipiul Alexandria ia sfirșit 
intr-o atmosferă de entuziastă 
sărbătoare. Zecile de mii de 
participant aclamă cu însufle
țire, ovaționează îndelung pen
tru partid, pentru secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

★
După adunarea populară, to

varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat iși iau rămas 
bun de Ia reprezentanții orga
nelor județene, de Ia oamenii 
muncii din Alexandria și din 
întregul județ Teleorman.

Cei prezenți în Piața centrală 
a orașului Alexandria aplaudă 
și ovaționează cu însuflețire, 
scandează „Ceaușescu—P.C.R !“. 
„Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — România !“.

In această atmosferă entuzias
tă, întregită și de veselia și op
timismul cintecului și jocului 
popular, elicopterul prezidențial 
decolează, indreptindu-se spre 
București.

Primirea entuziastă făcută to
varășului Nicolae Ceaușescu 
de oamenii muncii pretutin
deni in Teleorman, dragostea și 
recunoștința cu care a fost 
Intimpinat in toate unitățile 
economice vizitate, pe tot tra
seul. au oferit o imagine con
vingătoare a adeziunii celor ce 
muncesc și trălese în acest ju
deț față de politica partidului, 
față de cauza edificării societă
ții socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

Răspunzind Îndemnurilor mo
bilizatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, colectivele 
unităților vizitate, toți cei ce 
trăiesc și muncese pe aceste 
locuri s-au angajat să-și ana
lizeze cu exigență realizările 
de pînă acum, să dea tot ce 
au mai bun ca putere de 
muncă, inițiativă șl pricepere 
pentru înfăptuirea prevederilor 
de plan și angajamentelor a- 
sumate in întrecerea socialistă, 
astfel incit județul lor să-și 
aducă o contribuție sporită la 
progresul economiei naționale, 
la inflorirea continuă a patriei, 
la ridicarea bunăstării materia
le și spirituale a poporului nostru.
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România - Ungaria 0-0, in preliminariile C. M. de fotbal

ECHIPA NOASTRĂ A DOMINAT, AR FI MERITAT VICTORIA
v» A _ _________

> »

DAR N-A PUTUT SA ÎNSCRIE GOLUL MULT AȘTEPTAT

Minutul 74 al 
la numai 5—6

partidei. Iordănescu ratează cea mai mare ocazie a 
metri

meciului, șutind peste poartă de 
foto : Dragoș NEAGU

cu... sfirșitul, a-Să începem 
dică cu perspectivele (care se 
mai întrezăresc) de calificare a 
echipei noastre după meciul 
jucat ieri cu reprezentativa 
Ungariei. Concluzia este una 
singură : pentru a promova la 
turneul final al C.M.. jucătorii 
noștri trebuie să obțină nea
părat 3 puncte (din 4 posibile) 
in cele două intilniri cu echipa 
Elveției. Ne place, nu ne place, 
asta-i situația, 
care ne-a mai

Si acum vă 
mâți cititori,

Asta e șansa 
rămas.
propunem, sti- 

,o judecata a 
meciului pe care milioane din
tre dumneavoastră 1-ati urmă
rit pe micul ecran.

tnceput cu un explicabil trac 
(datorită mizei mari) de am
bele formații, în care domi
nanta a fost contactul cu ad
versarul și nu tendința de con
struire a fotbalului propriu-zis, 
locul acesta surd si orb s-a 
prelungit, totuși, inexplicabil de 
mult. Este adevărat că fotba
liștii noștri au atacat mai des, 
dar primul lor șut care a ni
merit spațiul porții s-a înre
gistrat abia in minutul 34 (au
tor Iordănescu. care a executat 
o lovitură liberă de la 16 m), 
în timp ce oaspeții .ghicesc 
poarta lui Cristian abia în min. 
40, prin Torocsik. După o re
priză mediocră, care nu ne-a 
satisfăcut pe nici un plan, am 
înregistrat, în partea a doua a

meciului, plăcuta surpriză dea 
vedea, parcă, o... altă echipă 
națională. în această repriză 
secundă, pasele au mers mai 
bine, jucătorii noștri au evo
luat evident mai calm, au avut 
mai multă răbdare în construi
rea fazelor și și-au supus ad
versarul la o dominare (une
ori categorică) care a durat — 
practic — 45 de minute.

Nu exagerăm cu nimic dacă 
spunem că în repriza a doua 
s-a jucat, de fapt, la o singură 
poartă 1 Din păcate însă, fără 
folos. Fără nici un gol, deși 

dominat 
. ............... . .... ,____ _ exaspe
rant pentru tribune, cu 7—8

oameni în terenul advers, a- 
vînd si cîteva mari ocazii de 
gol. Bălăci — liber în careu 
în min. 48 — a șutat frumos, 
dar insuficient de puternic, și 
Meszaros a scos (norocos) min
gea cu piciorul, ca un adevărat 
portar de handbal. Apoi a fost 
acțiunoa din min. 64, o acțiune 
pe traseul Iordănescu — Mun- 
tcanu II — Cîmpeanu, dar lo
vitura de cap a ultimului a fost 
respinsă — in extremis —, de 
sub bară, de același Meszaros,

Marius POPESCU
jucătorii noștri au 
uneori... la disperare. (Continuare in pag 2-3)

Turneele finale ale C. E. de volei

ÎN PRIMA ZI, MECI DE MARE ATRACȚIE:
ROMÂNIA

VARNA, 23 (prin 
După două zile de 
în care echipele 
s-au deplasat în 
unde vor avea loc 
nale (Varna, locurile 1—6 
Pazardjik, locurile 7—12. la bă
ieți ; Sofia locurile 1—6, și 
Pernik locurile 7—12, la fete), 
joi se vor relua întrecerile. 
Iată situația de la care pornesc fapTiin-pIp •

MASCULIN, turneul 1—6 : 
U.R.S.S., Polonia și România 
(cu cite 2 p), Bulgaria, Ceho
slovacia și R.D. Germană (cu 
cite l p). Turneul 7—12 : Italia, 
Finlanda și Franța (cu cite 2

telefon). — 
pauză, timp 
participante 

localitățile 
turneele fi-

p), R. F. Germania. Iugoslavia 
și Spania (cite 1 p).

FEMININ, turneu] 1—6 ; 
U.R.S.S., R.D. Germană, Bul
garia (cite 2 p). Ungaria, Po
lonia și Cehoslovacia (cite 1 p); 
locurile 7—12 : România. R. F. 
Germania. Italia 
landa, Turcia și 
1 P).

Deci joi încep 
.Ceea ce trebuie i . 
început în legătură cu forma
ția noastră masculină, este fap
tul că sorții ne-au adus 
din prima zi un adversar 
dificil, puternica echipă a 
nii Sovietice, campioană euro

(cîte 2 p). O- 
Iugoslavia (cite
turneele finale, 
spus de Ia bun

încă 
foarte 
Uniu-

peană, olimpică și mondială, 
formație cu mare experiență 
internațională, cu jucători bine 
pregătiți, atleți. în tabăra noas
tră domnește o bună stare de 
spirit, jucătorii âmintindu-și că 
în finala C.C.E. disputa dintre 
Dinamo București și Ț.S.K.A. 
Moscova (principale furnizoare 
aie loturilor reprezentative), 
victoria a revepit voleibaliștilor 
români (3—2). Lotul nostru se 
află într-o bună stare fizică.

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag a 1-a)

Șl, TOTUȘI, CUIISH CAI IFICÂIÎII CONTINUA...
-r ruperea tradiției ?i prima victorie cu echipa Un-
A cariei nu s-au produs aici !.i București unde acum 

x I 9 ani, s-a înregistrat tot un rezultat de egalitate, dar 
cu goluri, 2—2. Niciodată ca ieri fotbaliștii noștri nu au 
dominat atît de puternic pe vechii și valoroșii lor adversari 
așa cum au declarat ei înșiși. Din străinătate ni s-a comu
nicat la telefon că meciul văzut la televizor, in direct, a 
produc o ma'e impresie datorita superiorității echipei Româ
niei și n-a lipsit dccit golul pentru ca spectacolul, excelent 
pentru partea terță, să fie complet. fntr-adevar, așa a fost, 
dar pentru noi lipsa golului înseamnă o diminuare a șanse
lor de calificare. Cursa calificării continuă însă alit pcn.ru 
echipa noastră cit și pentru altele Englizii, extrem de in
teresați în conjunctura grupei, au trimis li comentatori de 
la marile ziare londoneze, de la i adio și de la televiziunea 
B.BC., dar și pe antrenorul Ron Greenwood. Ca și elveți
enii, pe nou! antrenor Paul Wolfisberg ca si ziariști.

Cursa continuă pentru noi deoarece la 10 octomirie, cu 
Elveția, la București, pot fi realizate 9 puncte și, apoi de 
ce nu și fotbaliștii noștri, ca cei unguri ieri, n-ar putea 
exaspera pe înaintașii elvețieni împiedicîndu-le victoria. 
Dar celelalte jocuri din grupă ne pot aduce și ele surpriza. 
Tocmai in aceste preliminarii ale campionatului mondial 
,șansa hârtiei" a fost întoarsă pe dos — de cite ori? — no
ma. în grupa noastră

Dar, există un dar care tine nu numai de ceea ce pot 
da fotbaliștii la un moment dat E vorba și de pregătire, 
și de selecționare in funcție de da'eie pe care le oferă 
camniona'ul, unii sclecfionabili dt și unele defecțiuni care 
pot fi prevăzute și evitate. In ultima vreme conducerea teh
nici a echipei și chiar aceea a federației au devenit închis
tate, conservatori^te, puțin îndrăznețe. de dragul de a nu 
se spune apoi că ou greșit Semnele scăderii de formă a 
unor jucători (uzură și accidentări). ca in carul lui Crișan 
Cămătaru (nefolosit in ultimul timp), intr-o oarecare mă
sură Ijeldeanu și chiar Stoica și fo lănescu erau vizibile, 
in timp r.e alți jucători se afliu in creștere de formă, ca 
d» pildă Augustin. ș.a.

De curajul eu care se va acționa pentru cele două par
tide cu Elveția va depinde beneficiul din cursa de califi
care pentru turneul final al CM ’S2 din Spania. Fotbalul 
nostru se află, cu șanse încă, în această cursă

Aurel NEAGU

l III pi COtC tcv* «“f'-'-- --- r-- * ? ♦
lipsit de cit golul pentru ca spectacolul, excelent

pcn.ru


COMPETIȚII SUB GENERICUL „DACIADEI" Medicina in slujba tineretului iubitor de mișcare A

IOSIF SCHNEIDER (Voința Arad)
LA AL TREILEA TITLU DE CAMPION

DE JUNIORI IN PROBELE DE VELODROM
a cincea a finalelor „Da- 
și ale campionatelor na- 
la alergările pe velodrom 

făcut cunoscuți alti doi

DISPENSARUL POLICLINIC PENTRU SPORTIVI
DIN BUCUREȘTI - UN „PIONIER" AL MEDICINII PREVENTIVE

Dialog cu dr. WILHELM WAGNER, medicul șef al unității

CI

Ziua 
ciadei* 
ționalc 
ne-a " . .
campioni în probele cicliste de 
pe pista de beton. Aceștia sint 
Iosif Schneider . (Voința Arad) — 
antrenor Mihai Peloc, în proba 
de viteză — luniori mici, anu) 
acesta aflat la a treia sa victo
rie consecutivă 
de pe loc. _______  _
și vitezăl și Vasile 
(Clubu! sportiv școlar 1 
rești. antrenor Francisk 
— la proba de urmărire 
duală. iuniori mari.

Si miercuri în această a cincea 
zi a întrecerilor am asistat la 
dispute aprige. Asupra tînărului 
performer arădean — talent de 
excepție—nu vom mal insista.Am 
scris despre el și despre succe
sele sale și sîntem convinși, • 
vom mai face. Iată însă că la 
categoria sa de vîrstă a mai a- 
părut un sportiv nu mal puțin 
talentat, avînd In plus o voință 
de afirmare care ne îndreptățește 
să credem că în curînd el va fi 
un merituos campion al ciclis
mului românesc. Este vorba de 
Ion Bordea, un tînăr de numai 
16 ani, din Piatra Neamț, care 
practică ciclismul de numai un

(500 m cu start 
urmărire individuală 

și Vasile Mitra rhe 
‘ Bucu- 

Ghera) 
indivi-

an și jumătate. în condițiile de 
pregătire pe care le poate oferi 
orașul său natal, fără instalații 
speciale de ciclism, la actualele 
finale ale „Daciadei" Bordea a 
eliminat din întreceri, la proba 
de viteză, sportivi bine cotați, 
alergători cu pretenții, alungind 
pînă în turneul final, de patru, 
unde a luptat pentru locurile 
1—2, direct cu campionul probei, 
I. Schneider. Să consemnăm că 
L Bordea este antrenat de N. 
Pienescu. un tehnician frigoteh- 
nist. cu multe merite în creșterea 
tinerelor elemente. Clasament : 
1. I. Schneider (Voința Arad), 2. 
I. Bordea (Voința P. Neamț), 3. 
A. Gane (Voința București), 4. 
M. Minea (STIROM). In proba 
de urmărire Individuală a junio
rilor mari, victoria a revenit lui 
Vasile Mitrache cu timpul de 
5:09,9 el fiind urmat de Olimpiu 
Celea (Voința București) "
I. Oprescu - ■ • 
D. Mazăre 
5:19,1.

Astăzi șl

5:14,6.
(Voința Buc.) 5:16,8 și 

(Torpedo Zărnești)
_____ vineri vor avea Ioc 

ultimele probe : urmărire echipe 
juniori mari și juniori mici si 
aditiune de puncte juniori mici 
și juniori mari.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

S-AU ÎNCHEIAT FINALELE
LA PENTATLON MODERN (j)
.Cu proba de cros, desfășurată 

ieri dimineață pe un traseu a- 
menajai în parcul Herăstrău, 
finalele „Daciadei" la pentatlon 
modern pentru juniori s-au în
cheiat cu victoria reprezentan
ților clubului Olimpia Bucu
rești, cîștigători la individual 
(Alexandro Grozescu) și pe e- 
chipe.

în ultima confruntare, cel 
mai bun timp l-a realizat M. 
Sandu (Olimpia), care, cu 1208 
p, a cîștigat crosul. Situat pe 
locul 4, cu 1084 p, Al. Grozescu 
ți-a menținut poziția de lider 
in clasamentul general, devan- 
sîndu-1 pe următorul clasat cu 
200 p.

CLASAMENT FINAL : in
dividual — 1. Al. Grozescu (O- 
limpia) 5404 p, 2. 
(C.S.Ș. 1 București) 
D. Pătrui (Olimpia) 
M. Sandu (Olimpia) 
V. Buzatu (C.S.S. - 
tatea Timișoara) 4708 p, 6. D. 
Coca (Olimpia) 4,574 p ; echipe 
— 1. Olimpia 15328 p, 2. C.S.S. 
1 București 12 940 p, 3. C.S.S. — 
Univ. Timișoara 12 860 p.

Paralel cu întrecerile junio
rilor s-a disputat și concursul 
republican de biatlon și tria- 
tlon, pe primele locuri șituîn- 
du-se Iloria Ladislau 
Drâgan, ambii de la 
Univ. Timișoara.

L. Țintea 
5204 p, 3. 
4966 p, 4. 
4958 p, 5.
Universi-

și Silviu
C.S.S. -

ÎNTRECERILE POPICARILOR JUNIORI
mai buni popicari ju- 
care au cîșXigat primele 
in faza interjudețeană a

— Tovarășe doctor Wilhelm 
Wagner, conduceți o instituție 
medicală de un fel deosebit — 
un dispensar policlinic sportiv 
în care, iată, cercetînd fișele, 
rezultă câ aveți în evidență 
peste 25 800 de sportivi din Ca
pitală legitimați — divizionari 
„A". „B" și „C“...

— ,și care efectuează anual 
cel puțin două controale pre
ventive; adică trec printr-un e- 
xamen în circuit : fiecare este 
consultat în toate cele 11 ca
binete de specialitate.

— Ceea ce presupune — chiar 
și pentru un neavizat — un e- 
fort apreciabil 1

— Dacă activitatea noastră 
s-ar rezuma numai la aceste 
examene îi circuit, munca ni 
s-ar părea simplă, tn realitate, 
insă, solicitările sint cu mult 
mai complexe.

— Aveți in vedere, desigur, 
și miile de tineri care vin la 
dispensar în calitate de viitori 
candidați la admitere în I.E.F.S. 
I-am întîlnit, în iunie, în di
ferite cabinete, efectuind con
trolul medical eliminatoriu...

— Vedeți !!?
— Bine, dar a fost vorba de 

o situație conjuncturală, de o 
de activitate.

Cei 
niori, 
locuri 
competiției naționale „Daciada", 
vor participa, începind de azi 
și pînă sîmbătă, la faza finală 
a întrecerilor, programate pe a- 
rena Tehnoutilaj din Odor- 
heiu Secuiesc. Cei 100 de concu- 
renți, juniori și junioare, re
prezentanți a 16 județe, se vor 
întrece in finala „Daciadei” la 
două probe : individual și pe
rechi. Confruntarea prezintă un 
interes major în acest popular 
sport, ea fiind un adevărat e- 
xamen al tinerilor popicari, ma
rea lor majoritate fiind compo
nent ai echipelor divizionare.

★
După trei etape în competiția 

individuală rezervată compo- 
nenților loturilor naționale de 
seniori și jucătorilor fruntași 
din formațiile de Divizia „A“, 
„Cupa Federației române de 
popice" conduc în clasamente : 
Ana Petrescu (Gloria București) 
cu 2,5 p și Iuliu Bice (Electro- 
mureș Tg. Mureș) cu 3 p. In 
etapa a ITI-a — disputată la 
Ploiești — au clștigat Emilia 
Ebe] (Voința Timișoara) — 411 
p d și Gheorghe Scholtes (Aurul 
Baia ’/rare) cu 838 p d.

★
In meci masculin contind pen

tru prima etapă a Diviziei „A“,

Tîrnăvcniseria Nord ; Chimica
— Jiul Peirila 5 521—5 527 p d, 
cel mai bun rezultat aparținind 
lui Victor Miclea (Jiul) — 
976 p d !

perioadă scurtă 
de 10 15 zile !

— Vă rog să 
apelînd din nou .. 
crete — că anual peste 20 000 
de elevi și circa 4 000 de stu- 
denți solicită expertiza capaci
tății de efort fizic. Unii, mo
tivat, urmind să beneficieze de 
scutiri medicale, alții doar pen
tru a elimina o temere Dar 
aceasta însemnă un pasaj prin 
cabinete, adesea un circuit 
complet. Adăugați, după aceea, 
activitatea centrului de cultură 
fizică medicală ..

— Care a rămas pe „Chei", 
la vechiul sediu ?

— Da, dirijat de dr. Geor- 
geta Băjenaru și dr. Petre 
dovici, 
ficienții 
pitală.

— Alt
— Mai 

celor 12 
flite in incinta unor mari ba
ze sportive : „23 August", Tine
retului, Politehnica, Olimpia, 
Stadionul Republicii, patinoarul 
artificial, pendinte de noi. Sint 
unități cu activitate cotidiană, 
inclusiv duminicile, cind sint 
programate majoritatea compe
tițiilor Țineți seama că aces-

mal notați — 
la situații con-

care se ocupă de 
fizici pe întreaga

Ra- 
de- 
Ca-

spațiu dc timp !
notati și activitatea 

cabinete medicale a-

ACTUALITĂȚI DIN TENIS
tn returul diviziei de tenis pe 

echipe, care s-a disputat săptă- 
mîna trecută, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate. MASCULIN 
(seria Sud) : Progresul Bucu
rești — Constructorul feroviar 
București 7—2 ; Tenis Club Bucu
rești — Progresul 8—1 ; T.C.B.- 
Constructorul feroviar 9—0 : 
T.C.B. — Politehnica București 
7—2 : Progresul — Politehnica
6—3. Seria Nord : Electrica Timi
șoara — Constructorul Hunedoara 
6—3. FEMININ (seria Sud) : 
Steaua — Progresul 5—1 : Steaua
— Spartacus Brăila 6—0 : ~greșul — - ■ - - ■
Progresul 
T.C.B. — o—u 1 oieaua
— Dacia Galați 5—1 : Progresul
— Dacia -- • -
trica Timișoara — C.S.S. Tg. Mu
reș 4—2 ; U.T.A. — Politehnica 
Cluj-Napoca 2—4. (Sandi IONES- 
CU — coresp.)

* Florența Mihai, una dintre 
jucătoarele de mare talent ale 
tenisului nostru, începe să obțină 
din nou bune rezultate In arena 
Internațională. Ea a fost prezen
tă, recent, la o serie de turnee

. Pro- 
C.S.Ș. Gheorgheni 5—1 ; 
— Cimentul Deva 5—1 ; 
Spartacus 6—0 : Steaua 

: i, r._„___ 1
4—2. Seria Nord : Elec-

în Belgia, unde a cîștigat două 
finale în proba de simplu, și 
două la dublu femei. La Mons, 
Florența Mihai a învins-o în 
finală pe Cathy Drury (Marea 
Britanie) cu 7—5, 6—4 ; iar la 
Liăge (turneu Masters), a dispus 
tn finală cu 6—2, 6—2 de campi
oana Olandei, Yvette Fiu. In fi
nalele de dublu de la Overpelt 
șt Jasmijn, Florența Mihai,șl Jasmijn, Florența Mihai, In 
cuplu cu belglanca Van Haver, 
a cîștigat cu 3—6, 6—3, 6—4 fa 
fața perechii Cooper — Drury 
(Marea Britante) șl, respectiv, cu 
6—2, 7—6, în dauna perechii aus- 
tralo-belgiene. Gulley-De Witte.
• Tot fa Belgia a jucat, fa 

trei turnee, șl dinamovis- 
tul brașovean Octavian Vîlcioiu. 
El a cîștigat finala de la Over- 
pelt, învingîndu-1 cu 6—3, 6—4 pe 
compatriotul său Aurel Dără- 
ban, de la Sănătatea Oradea. La 
Renoix, în semifinale, a fost eli
minat cu 3—6. 4—6 de campionul 
belgian Bernard Boileau. iar în 
concursul de la Liăge a cedat, 
după un meci de mare luptă, fa 
fața cunoscutului jucător britanic 
John Feaver. Acesta d'o urmă 
a cîștigat cu 3—6. 6—4. 6—3.

• „CUPA ȘOIMII" la tenis, 
competiție organizată de Clu
bul sportiv școlar Șolnțil Si
biu, a fost onorată anul a- 
cesta prin prezența unor ti
neri tenismani din Brașov, 
Cluj-Napoca, Mediaș, Sighi
șoara șl, evident, din orașul 
gazdă. După jocuri atractive 
și de un nivel tehnic accep
tabil, pe lista cîștigătorilor 
și-au înscris numele următo
rii : tete — categ. 11—12 ani: 
Dorina Bogolea (Brașovla) ; 
categ. 13—14 ani : Monica
Aftenie (Șoimii) ; băieți — 
categ. 8—10 ani : U. Liess ; 
categ. 11—12 ani : D. Grigor; 
categ. 13—14 ani : G. Cișmaș 
(toți de la Șoimii). • COMI
TETUL MUNICIPAL TÎRGO- 
viște AL U.T.C. a organizat 
o interesantă Întrecere fot
balistică sub egida „Daciadei", 
la care au luat parte opt e- 
chipe. In finală au ajuns for
mațiile întreprinderii de uti
laj petrolier și „ROMLUX",

trofeul revenind primei for
mații. • LA BRAȘOV s-a 
desfășurat etapa de zonă la 
volei masculin din cadrul 
competiției polisportive „Cupa 
tipografului", organizată de 
Uniunea sindicatelor pe ra

mură. A clștigat Poligrafia 
Sibiu cu 6 p — care va par
ticipa la finală — urmată In 
clasament de Poligrafia Bra
șov I p și Poligrafia Tg. 
Mureș 3 p. • LA A.S. MUS
CELUL CIMPULUNG s-a în
cheiat, zilele acestea, campio
natul asociației sportive, care 
a demarat In luna mai. La

fotbal (16 participante) a cîș- 
tigat formația Fabricii de 
matrițe auto (4—0 în finală 
cu reprezentanta Secției 1215). 
Dintre cele 10 sexteturi de 
volei (m) cel mai bun a fost 
cel al Fabricii de matrițe 
auto, iar la handbal băieți 
pe primul loc s-a situat e- 
chipa Secției 1224. • STA
DIONUL de handbal CAROM 
din Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-DeJ a găzduit nu de 
mult o frumoasă competiție, 
un adevărat festival handba
listic, la care s-au întrecut 
12 echipe. Pe primele locuri, 
la fete — C.S.ș. Piatra Neamț, 
C.S.Ș. Vaslui și C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe ; la băieți — C.S.S. 
Lie. Bolyai Tg. Mureș, 
C.S.S. „M. Eminescu" Iași și 
C.S.Ș. Gh. Gheorghiu-Dej.

RELATĂRI DE LA : L Io- 
nescu, M. Avanu, C. Gruiv, 
P. Mateoiu, Gh. Grunzu.

te cabinete rezolvă și proble
mele de medicină sportivă ale 
sectorului respectiv, deci sint o- 
bligate să asigure și asistența 
medicală a unor sportivi 
cepători. nelegitimați.

— Altfel spus, ar trebui 
reconsiderăm cifra inițială. 
25 000.

— Da, pentru că prin vizo
rul dispensarului nostru trec, 
de fapt, mai bine de 100 000 de 
tineri si sportivi.

— Cifra ni se pare uriașă și 
ne Întrebăm cu ce personal o 
„acoperiți" 7

— Dispunem de un activ de 
24 de medici și 54 de asistente 
cu pregătire medie cu care, se 
înțelege, cifra de mai sus nu 
poate fi acoperită, tn mod 
practic, însă, nu toți sportivii 
iși fac controale in mod ri
guros.

— Nu este o obligație ?
— Este, dar vrezența sporti

vilor in cabinetul medical mai 
reprezintă și o chestiune de e- 
ducație. Ea depinde, în ultimă 
instanță, și de antrenori. Dacă 
toți conducătorii tehnici ai u- 
nor unități sportive ar proceda 
ca Mariana Lucescu, din secția 
de rugby a Clubului sportiv 
școlar 2, Cristache Mitrea. an
trenor tot de rugby la Clubul 
sportiv școlar „Triumf". Ion 
Grigoriță, antrenor de 
la Voința, Ion Chiriac, 
nor de box la Steaua, 
nici un sportiv nu ar 
în afara acțiunii de 
preventiv...

— Activitatea preventivă, pro-

PRIMELE
A

in-

să 
de

canotaj 
antre- 
atunci 

rămâne 
control

filactică reprezintă — totuși — 
dominanta muncii dispensa
rului...

— tn fapt, unitatea noastră 
este un pionier al medicinii 
preventive, care are drept o- 
biectiv masa sportivilor bucu- 
reșteni, activitate desfășurată in 
proporție de 9ă la sută, tn rest, 
activitate curativă, furnizată 
mai ales de traumatisme spor
tive și, 
ladii ce 
curente, 
etc.

— Ce . . 
rul apropiat colectivul dv. ?

— Sîntem bucuroși că bene
ficiem, prin grija Direcției sa
nitare a Capitalei si a condu
cerii Spitalului Brîncovenesc, 
de care aparținem direct, de un 
local nou, cu o bază de dotare 
tehnico-materială, ce ne îngă
duie să investigăm totul de pe 
poziții științifice. Sîntem un co
lectiv unic, conștient de misiu
nea ce o avem, de a asigura 
sănătatea tineretului dornic să 
practice sportul, a sportivilor 
de performantă, tot mai ambi
țioși »ă se autoclepășească, să 
reprezinte cit mai responsabil șl 
mai angajant culorile patriei. 
In acest context, nu avem de- 
cit o dorință, aceea ca tripti
cul sportiv — antrenor — me
dic să devină o realitate pal
pabilă, una din modalitățile ne
cesare asigurării succesului ideii 
de pi ogres, de noi reușite în a- 
cest domeniu social

Interviu consemnat de 
Tiberiu ST AMA

în completare, de ma
tin dc afecțiuni inter- 
OR.L., oftalmologice

își poate dori in viito-
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De mîine, la Miercurea Ciuc,

PARTIDE DINTR-0
CAMPIONATULUI DE

Palatul dc gheată din Miercu
rea Ciuc, va găzdui începînd de 
vineri jocurile din cadrul unei 
noi ediții a campionatului nos
tru national de hochei. Este 
ediția a 54-a, la startul căreia 
se aliniază cele mai puternice 
șase echipe din țara noastră : 
Diuamo București, deținătoarea 
titlului, Steaua București, 
S. C. Miercurea Ciuc, Avintul 
Gheorgheni, Dunărea Galați și 
Progresul Miercurea Ciuc. 
După cum se vede, județul a 
cărui reședință găzduiește 
partidele de debut ale noului 
campionat este puternic repre
zentat (trei echipe din șase), în 
timp ce Capitala are doar două 
formații, este drept de ani și 
ani cele mai 
dinamică și 
dispută.

Competiția 
ne la Miercurea Ciuc este, 
fapt, prima serie valorică 
campionatului Diviziei 
al cărui sistem de organizare 
prevede și pentru sezonul aces
ta, ca și in ediția precedentă, 
trei tururi ce se desfășoară sis
tem turneu (septembrie — 
Miercurea Ciuc, octombrie — 
Galați, ianuarie 1982 — Bucu
rești), precum și alte două 
tururi care se vor disputa pc 
etape săplăminaie. Această 
principală întrecere a calen
darului competițional intern se

bune în această 
atit de atractivă

care începe mîi- 
de 

a 
„A",

Un nou prilej 
de mari succese !

FJECARE BILET 
JUCAT, 3 ȘAN
SA DE A OB
ȚINE
• Autoturisme 

„Dacia 1300“
• Mari ciștiguri 

in bani.
ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE : 
sîmbătă 26 sep
tembrie 1981

MAI MULTE BI
LETE — MAI 
MULTE ȘANSE 
DE FRUMOASE 
SATISFACȚII !

Jiieați din vreme 
numerele prefe
rate !

NOU,
HO(

va încheia la 22 ianuarie la 
București, cind vom cunoaște 
noua campioană a tării. Deo
camdată, interesant ni se pare 
să precizăm că recordul de ti
tluri îl deține Steaua — 19, pe 
locul secund fiind Dinamo 
București, actuala campioană 

treia a 
Miercu- 
Ce se 
sezon 1 

pretendente sint

fiind 
actuala 

— 6, iar pe treapta a 
acestui „podium", S. C. 
rea Ciuc, cu 5 titluri, 
va întîmpla în acest 
Principalele 
tot acesle trei echipe...

Dinamo București s-o pregă
tit cu seriozitate, încheindu-și 
„campania" prin participarea la 
un outernic turneu în Ceho
slovacia, la Pvostejov. Așa cum 
ne declama antrenorul Eduard 
Fană, deși echipa sa nu a 
cîștigat nici un meci,_ ea a lă
sat totuși o impresie favorabilă, 
înscriind goluri multe și spec
taculoase. Printre rezultatele 
dinamoviștilor bucureșteni vom 
nota 5—6 cu T J 
TJ Trebic, 7—9
Brno (locul IV in 
campionatului 
1—4 cu Dukla Vykov (pepinie
ra lui Dukla Jihlava), 3—7 cu 
T J Skalica și 4—9 cu o puter
nică selecționată din Koptivni- 
ce. în toate aceste partide, 
bucureștcnii au avut multe mo
mente de joc bun, de dominare,

Frostejov și 
cu ZETOR 
prima ligă a 
cehoslovac !)

în unu 
Prostej 
ducind 
(5 -2 și 
Pană s 
portare 
care s- 
joacă I; 
fundași 
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de 
intinuă 

As- 
pa a 
... der- 
partide 
ca Ti- 
t ami- 
, pre- 
, fiind 
!. Iată,

Săvi- 
rad • 
tea — 
3acău :

Baia 
actorul 
Iraiova 
îleajen

Ghiță Licu, băcăuanii 
în față pe antrenorul 
Pană (cel care a dat 
aripi spre performanță 
și pe silitorii elevi ai 
orădenii au de înfruntat 
goarea echipei condusă în teren 
de Gh. Dumitru, iar cei de la 
Petrolul se confruntă cu o for
mație — Dinamo Brașov — re
născută, reambiționată de cîți- 
va handbaliști tineri. Așadar, 
cinci meciuri, cinci derbyuri !

îl au
Lascăr 
primul 

Științei) 
acestuia, 

vi-

FLĂCĂUL

I ECHIPA NOASTRA A DOMINAT, 
AR FI MERITAT VICTORIA

I
(Urmare din pag. 1)
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LINEMAYR, arbitrul 
„Partidă specifică de 
care a început cu 

ce

avan-
— cel 
i echi- 
til pri- 
a sur- 
rsitarii 
îrzenia 
:nl și 
trenor,

DIN REDIU I

iNA“
S
ie de 
minică 
de la 

rile e- 
lei de 
întiie- 
Irașov, 
liheor- 
,'. Jiu, 
șe. în 
pentru 
i. Pri- 
>ra 10.

De la Galați ptna tn co
muna Rediu sfat exact 42 km. 
O simplă coincidență sau e 
predestinare pentru unul din 
fiii comunei, pe nume Gheor
ghe Buruiană, care, la Jocu
rile Mondiale Universitare, a 
cucerit e neașteptată medalie 
de bronz 7 1 Inimosul ’ ‘ 
gălățean ne spunea că unul 
din secretele succesului 
constă și in faptul că a a- 
lergat distanța Galați — Re
diu și retur de nenumărate 
ori, în pofida observațiilor 
malițioase ale consătenilor 
săi care spuneau : „Săracu’, 
ficiorul lui Buruiană o cam 
luat-o razna

Așadar, cine este Gheorghe 
Buruiană, sportivul care a 
produs o veritabilă surpriză 
Ia Universiada ’81 unde, da
torită 
raton, 
lumea 
be a

atlet

său

succesului său, la ma- 
a devenit un nume in 
celei mai dificile pro- 
atletismului 7 S-a năs-

I
I
I
I
I
I
I

căzut în plasa propriei porți 
după reușita-i paradă. Și in 
sfirșit a fost ocazia rarisimă a 
lui Iordănescu (min. 74), care 
a șutat defectuos de la numai 
5—6 metri (!) mingea respinsă 
de portarul ungur care nu a 
putut să rețină „ghiuleaua" ex
pediată de Sameș de la vreo 
25 m.

Din aceste trei mari ocazii, 
plus o situație de mare bîlbîia- 
lă în careul de 6 m advers (1), 
petrecută în minutul 26, situa
ție în care vreo doi jucători 
români au., văzut golul cu o- 
chii (l-am văzut și noi), dar 
fotbaliștii noștri s-au fîstîcit 
incredibil, din toate aceste si
tuații favorabile deci nu s-a 
realizat — din păcate — nimic. 
Una singură să fi fost fructifi
cată și jucătorii noștri ar fi 
fost astăzi mult mai aproape de 
El Mundialul spaniol.

Sigur că ar fi foarte comod 
să dăm vina acum pe neșansa 
echipei noastre.și pe șansa e- 
chipei ungare. în fond, obiec
tivi fiind, a fost vorba, nu o 
dată în acest meci, și de ne
șansa fotbaliștilor noștri ca și 
de șansa adversarilor. Dar la 
fel de obiectivi fiind, trebuie să 
recunoaștem — și să subliniem 
— că și în acest meci echipa 
noastră a vădit vechi și prea 
binecunoscute carențe. Astfel : 
1) Negrilă (mai ales) și alți ju
cători au centrat de zeci de 
ori înalt, foarte înalt în careu, 
deși era evident că portarul 
Meszaros culege toate mingile 
centrate sus cu siguranță și 
chiar cu dezinvoltură. Nu înțe
legem cum acest aspect nu a 
fost lămurit și rezolvat — mă
car la pauză — de conducerea 
tehnică a echipei noastre. 2) 
S-a șutat rar, s-a șutat impre
cis, s-a șutat uneori cînd nu 
trebuia 
era cel

in multe alte dăți, jucătorii din 
atac au primit numeroase 
mingi aflîndu-se cu spatele la 
poarta adversă și pînă să 
descurce situația, să preia min
gea, să paseze, au fost deseori 
deposedați. 4) Ca și în alte 
dăți, „pivotul" Cămătaru a fost 
de puține ori jucat „pe cali
tățile lui", fiind nu o dată lă
sat singur să se zbată intr-un 
pachet de apărători adverși. în 
treacăt fie spus, ne așteptam Ia 
mai mult de la Crișan, de la 
ajutorul pe 
de obicei, 
din centrul 
fine, să le 
conducătorii 
și federația 
lipsurile de 
destule...

în ce ne . 
liniem puterea de luptă a ju
cătorilor noștri, dăruirea lor 
(vizibilă mai ales la Ștefănescu 
și Sameș) și să repetăm ideea 
că am dominat mult, foarte 
mult (cit nu domină alte echipe 
în trei meciuri), dar — iată — 
s-a dovedit a nu știm cita oară 
eă nu este suficient să domini. 
Pentru că fotbalul se joacă pe 
goluri și... calificarea se obține 
prin adunarea punctelor.

Rămîne o singură soluție : să 
culegem la Berna ceea ce am 
scăpat din mină și ăm risipit 
la București.

Să nu uităm că echipa noas
tră mai poate obține... chiar 4 
puncte, deși pentru calificare îi 
sînt absolut necesare doar 3 1

ERICH 
meciului: 
calificare, 
numeroase durități. După 
am arătat cele două cartonașe 
galbene, spiritele s-au mai li
niștit. jucătorii unguri au tras 
toi timpul de timp, fapt pentru 
care am prelungit partida cu 
două minute. Nu credeam că 
după spiritul ofensiv adoptat 
de jucătorii români ~in repriza 
a doua ei nu vor înscrie. Cred 
că au greșit trimițind numeroa
se centrări înalte in careul ad
vers ți că n-au șutat de la dis
tantă"

Nu știu dacă au fost în tot me
ciul două, trei pase perpendicu
lare pe poartă. Nu mi-am pier
dut lotuși speranța în califica
re. Nu pot să-i remarc deci! 
pe Steșănescu $1 Sameș"

și s-a pasat cînd șutul 
mai indicat. 3) Ca și

1.
2.
3.
4.
5.

care Crișan îl dă, 
coechipierului său 
liniei de atac. In 
mai analizeze și 
tehnici ai echipei 

de specialitate 
teri, căci au fost

privește, să sub-
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cut Ia 15 septembrie 1955 în 
comuna Rediu, a urmat 
cursurile școlii profesionale 
de la Grupul școlar al Com
binatului siderurgic, iar anul 
acesta a absolvit cursurile 
Universității gălățene, deve
nind profesor de educație fi
zică ; este căsătorit cu fosta 
voleibalistă de la C.S.U., Do
rina Petruș. Primul contact 
cu atletismul s-a datorat pro
fesorului Dumitru Zarif, care 
a întrevăzut în flăcăul din 
Rediu un sportiv de perfor
manță. Și dascălul gălățean 
nu s-a înșelat. După o scurtă 
perioadă de pregătiri asidue, 
elevul său a început să urce 
drumul sinuos al performan
ței sportive : recordman și 
campion național de juniori 
(1973—1974) la probele de 
3 060 m obstacole și 5 009 m ; 
campion balcanic de juniori 
(Sofia 1974) la proba de 5 000 
m, rezultate promițătoare la 
diferite concursuri interne și 
internaționale. In anul 1977 a 
alergat pentru prima dată 
maratonul, participarea la 
Universiadă (cu numeroase 
peripeții interesante), fiind 
al 13-lea start oficial în pro
ba legendarului Filipide.

în prezent, maestrul spor
tului Gheorghe Buruiană ’ este 
legitimat la C.S.U. Galați, de 
pregătirea sa ocupîndu-se 
inimoasa profesoară Ștefa- 
nla Constantin (descoperi- 
toarea Fiței Rafira-Lovin). Și 
un ultim amănunt inedit care 
probează o ambiție rar întîl- 
nită : sportivul gălățean a 
suportat trei intervenții chi
rurgicale, după ultima reco- 
mandîndu-i-se să nu mal 
facă sport de performanță ! 
Și, totuși, iată, Gh. Buruiană a 
urcat pe podiumul de onoa
re, iar intenția sa de a face 
parte din lotul olimpic și de 
a avea o comportare onora
bilă la Los Angeles șl la alte 
concursuri de maraton nu 
mai surprinde acum pe ni
meni.

Telemac SIRIOPOL, coresp.
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ANDREI RADULESCU, pre
ședintele F.R.F.: „Echipa noas
tră a intrat crispată pe teren și 
a făcut din start numeroase 
greșeli. Inexplicabilă lipsa de 
concentrare la finalizare care a 
dus ia slaba eficacitate, nu nu
mai în meciul cu Ungaria, ci Și 
în toate celelalte disputate, pină 
acum în grupă cînd am obți
nut 7 puncte, mareînd doar 4 
goluri. Nu pot să le imput ju
cătorilor lipsă de dăruire. A- 
preciez în mod deosebit spriji
nul spectatorilor, care n-au 
contenit să-și încurajeze echi
pa"

VALENTIN STAnESCU, an
trenorul echipei României: „Aș 
spune că noi am pierdut un 
punct și nu adversarul a cîști- 
gat unul! Principala carență a 
echipei noastre a fost randa
mentul sub orice critică al îna
intașilor. Crișan, Cămătaru 
Bălăci, în care îmi pusesem 
mari speranțe, au jucat neper- 
mis de slab. Jucătorii mei au 
făcut tccmai pe dos ceea ce le 
spusesem, adică au înghesuit 
jocul pe centru, in loc să des
congestioneze apărarea echipei 
ungare prin infiltrări pe aripi.prin infiltrări pe aripi.

MECIURILE 
URMĂTOARE

10. X. ;
14.X. :
31.X. !
11. XI. :
18.XI. :

Româiiia — Elveția 
Ungaria — Elveția 
Ungaria — Norvegia 
Elveția — România 
Anglia — Ungaria

FILMUL MECIULUI
Stadion 

lent ; ■ i______
70 000. Șuturi : 
6—1). Comere :

ROMANIA :
SAMEȘ, ȘTEFĂNESCU, 
Stoica, Beldeanu (min. 
Iordănescu — Crișan 
peanu), Cămătaru, Bălăci.

UNGARIA : MESZAROS 
BALINT. * 
Nyilasi. 
(min. 61 
Her).

A arbitrat bine 
centru ; I. Boucek și 
la Irnie (Austria).

Cartonașe galbene : MARTOS.
STOICA. BALINT.

i „23 August* ; timp 
spectatori -

16—2
10-2
Cristian

exce- 
oproximativ 

(pe poartă :

> — Negrilă,
Munteanu II — 

75 Țicleonu), .
(min. "63 Cîm-

Gena ba, 
Rob - 
Csopo),

Toth - 
Fazekas, 

Klss (min.

Martos, 
Sal lay, 

Torăcsîk 
51 Mă-

E. Linemayr — Ic 
W. Klocker —

Pe un stadion ca un cazan 
în fierbere. Tordcsik a pus ba
lonul în joc. pentru ca în mi
nutul doi. la o lovitură libe
ră, Cristian să rețină. Partida 
începuse cam aspru, și, în două 
minute, Martos și Stoica au 
primit cartonașul galben pentru 
durități. în min. 6 am înregis
trat primul șut spre poartă (a- 
lături) al lui Sameș, iar după 
un minut, la acțiunea lui Kiss, 
Ștefănescu l-a deposedat pe 
atacantul ungur cu destulă di
ficultate în interiorul careului. 
Dominarea echipei noastre în
cepe să se accentueze, cîteva 
centrări periculoase trec prin 
fața porții luă Meszaros. dar 
nimeni dintre jucătorii noștri 
nu profită de situații. Așa se 
face că primele patru șuturi 
spre poartă au aparținut funda
șului central Sameș (următoa
rele trei în min. 10. 14 și 24, 
ultima dată, șut-bombă, peste 
poartă). în min. 26, am consem
nat o bună situație de a în
scrie. cînd Cămătaru, în careul 
de 6 m, a căzut și a ratat des-

chiderea sconuliui. Replica oas
peților a fost destul de tîrzie: 
în min. 31, Fazekas a centrat, 
Tordcsik, a preluat balonul și 
l-a trimis pe lîngă poartă. în 
min. 34. la o lovitură liberă, la
teral, din marginea careului de 
16 m. Iordănescu a șutat pu
ternic, însă Meszaros a reținut. 
Era primul șut pe spațiul porții 
al echipei noastre. După alte 
două minute, la o minge tri
misă în careu de Iordănescu, 
Cămătaru a alunecfit din nou 
(!), iar Crișan nu a putut ajun
ge balonul într-o situație ex
trem de favorabilă. Au urmat 
cîteva minute de joc confuz.de 
dominare haotică a jucătorilor 
noștri, după care, în min. 40 
și 41, Kiss s-a aflat în situații 
bune, dar șuturile lui au fost 
defectuoase. în minutul urmă
tor, în poziție favorabilă. Bălăci 
a trimis imprecis, cu capul, 
din apropiere, ratînd din nou 
deschiderea scorului.

După pauză, la conducerea 
jocului s-au aflat tot fotbaliștii 
noștri. în min. 48, la șutul lui 
Bălăci (care pătrunsese singur), 
portarul Meszaros s-a remarcat 
din nou, respingînd cu picio
rul din cădere. Asediul de 
poarta echipei ungare a 
întrerupt, în min. 53, de 
traatacul lui Nyilasi, care 
mai avut resurse să-1 ducă 
la capăt, fiind deposedat 
fundașii noștri, după care (min. 
54) Cămătaru și Bălăci n-au 
profitat de faptul că portarul 
era ieșit și au întîrziat să șu- 
teze. De fapt, pasa decisivă și 
șutul se arătau ca principalele

ale echipei noastre, iar 
înalte îi prilejuiau 

dată,
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combi- 
AUTO- 
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, a fa- 
osticuri 

de

III.
IV.
v.

vi. 
VII.

VIII. Udinese — Avelino
IX. C.S.M. S-va — Gl.
X. Delta Tulcea — F.C.M. Gl. X

XI. Dunărea Căi. — Rapid 1, X 
XII. CIL Cighet — FC Bala. M X 

XIII. Strungul — înfrățirea 1, X, 2

Genoa — Cesena 
Inter — Torino 
Juventus — Como 
Napoli — Milan 
Roma — Cagliari

X
X, 2

1
1. X 

1
X, 2 

B-ța 1

număra mîine printre marii cîș- 
tigători la acest avantajos sistem 
de joc I

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 

SEPTEMBRIE
23

32
39

o

la

1
1

ASTAZI — ULTIMA ZI de 
participare la tragerea obișnuită 
Loto de vineri 25 septembrie 
1981. Nu ocoliți prilejul de a vă

FOND TOTAL DE CiSTIGURI 7 
1.069.350 LEI, din care 162.619 lei, 
report la categoria 1 și 82.283 lei, 
report la categoria 2.

la 
fost 

con- 
n-a 

pînă 
de

carențe 
centrările _ _ .
lui Meszaros, de fiecare 
intervenții spectaculoase, și e- 
ficiente. în min. 64 am con
semnat nna din puținele faze 
reușite, cind Iordănescu l-a 
deschis pc extremă pe Muntea
nu, acesta a centrat, Cîtnpeanu 
(abia intrat in teren) a trimis 
cu capul spre colțul din stingă 
al porții, dar Meszaros a de
viat balonul în corner. Peste 
alte 6 minute, Cîmpcanu a 
avut, din nou, o situație bună, 
dar șutul lui a fost deviat de 
un apărător în corner. în min. 
74, portarul 
pus la grea 
Sameș, care, 
tat puternic, 
dreapta, dar 
să respingă : 
în apropiere, __ 
țul careului de 6 ni, insă, pes
te poartă, ratind cea mai 
mare ocazie a echipei noastre 1 
Spre surprinderea unui întreg 
stadion, jucătorii oaspeți au 
avut o revenire puternică și în 
min. 82, 83 și 88, la acțiunile 
lui Nyilasi, Csapo și Muller, 
deși se afla în inferioritate nu
merică, Sameș a avut interven
ții salvatoare. în min. 89. Stoi
ca a șutat din întoarcere, dar 
Cămătaru nu a urmărit faza 
pentru a profita de o bună si
tuație și balonul a trecut pe 
Ungă poartă. Meciul s-a înche
iat cu o nouă intervenție reu
șită a portarului Meszaros, care 
a reținut șutul din întoarcere 
al lui Cămătaru.

Meszaros a fost 
încercare tot de 
de la 25 m, a șu- 
jos, la colțul din 
Meszaros a reușit 
Iordănescu. aflat 
a reluat din col

Constantin ALEXE

ȘTEFĂNESCU, căpitanul e- 
chipei: „A fost un ioc tipic de 
calificare, disputat cu dîrzenie. 
Oaspeții au venit cu un singur 
obiectiv, acela de a nu primi 
ool și pînă la urmă ineficacita
tea coechipierilor mei din atac 
i-a ajutat să obțină mult riv- 
nitul punct. Sini optimist in 
continuare și ca mine și ceilalți 
jucători, In cele două meciuri 
cu Elveția trebuie neapă.at să 
obținem trei puncte și promit 
că o vom face. Mulțumesc pu
blicului spectator care a fost 
alături de noi. tot timpul".

CRISTIAN: „Am fost super
ficiali în pregătirea atacurilor. 
Am jucat mult lateral, fără in
filtrări spre poarta adversă și 
din această cauză nici golul 
mult dorit n-a venit"

CAMATARU . „Am primit 
foarte puține mingi utilizabile 
de la mijlocași, care au prins 
— crcj — o zi slabă Răminînd 
izolat între fundașii adverși, 
n-am putut să dau randamentul 
așteptat".

KALMAN MESZOLY (Unga
ria), antrenor principal: „Meci 
de uzură, cu o miză deosebit de 
importantă, trecut cu bine de 
echipa noastră. Care a prins 
curaj după primele 20—25 de 
minute cînd a văzut că atacul 
formației României, ir. ciuda 
presiunii exercitate, nu a reușit 
să fie periculos Dealtfel, noi 
ne-am si axat jocul pe defen
sivă și pe contraatacuri, intru- 
cil fotbaliștii români, juclnd pe 
terenul lor, era firesc să fie 
favoriți și să atace cu febrili
tate. Dealtfel, așa au și făcut-o. 
Planul nostru tactic s-a trans
pus bine în teren. Pentru noi, 
rezultatul este foarte i: 
tant în bătălia calificării, 
tre jucătorii mei, în mod 
sebit mi- a plăcut portarul 
zaros".

impor- 
Din- 
deo- 
Mes-

vine 
fața

NYILAS1: „Nici nu-mi 
să cred că am scăpat cu . . 
curată din presiunea echipei 
dv.1. Dar nu întotdeauna cind 
domini — ciștigi. Cred că noi 
am fost, totuși, mal lucizi, am 
abordat jocul mai stăplni pe 
noi. Mi-a plăcut ambianța: de 
meci mare. Joc mai frumos, 
mai spectaculos nu putea să fie 
deoarece partida avea o impor
tanță deosebit de mare pentru 
ambele combatante. Socotesc că 
portarul nostru (n.r. — Mesza
ros) si liberoul dv. (n.r. — 
fănescu) au fost, cei mai 
jucători de pe teren"

Ște- 
buni

sim- 
meci. 

că,
,Nu m-am 

în acest 
faptului 
fost în teren, 
prea a putut 
focul, bine

TOROCSIK: 
țit m largul meu 
Poate și datorită 
atîla timp cît ara 
atacul nostru nu 
să-și desfășoare 
contrat de apărarea dv., în care 
libero-ul (n.r. — Ștefănescu) mi 
s-a părut în formă excelentă. 
Cred că, în final, cu mai mul
tă insistență, puteam fructifi
ca unul din contraatacuri, adi
că acela cînd am fost în situa
ția de iei jucători la unul".

BALINT: „Nu-mi amintesc 
să fi jucat in naționala Unga
riei vreun meci în care să fi 
fost atît de copios dominați. La 
noi. în apărare, eu deosebire in 
repriza a doua., a fost ceva te
ribil. După această partidă, 
șansele noastre de a fi prezenți 
anul viitor la turneul final din 
Spania au 
Cred însă 
din grupă care se va califica 
vq fi România. M-a impresio
nat jucătorul dv. cu nr. 11 (n.r. 
— Bălăci)".

crescut simțitor, 
că cealaltă echipă

Mircea TUDORAN 
Gheorghe NERTEA

AZI,
în seria a II-a a 

„B“ va avea loc astăzi 
etapă intermediară. în 
„rundă", punctul de 
il constituie cele două 
dintre echipele bucureștene : 
Autobuzul — Mecanică fină și 
Automatica — Rapid (stadionul 
Progresul), care pot furniza 
jocuri de calitate. în cazul u- 
nei victorii a Rapidului, actua
lul lider al seriei, dar la egali
tate cu Petrolul Ploiești, echi
pa feroviarilor bueureșteni 
poate să se desprindă, deoarece 
pioieștenii vor juca cu Lucea-

SERIA A II-a A DIVIZIEI <6

Diviziei 
prima 

această 
atracție 
partide

fărul București (stadionul Au
tobuzul, de la ora 15) însă re
zultatul meciului nu contează 
în clasament.

Ce partide mai cuprinde e- 
tapa intermediară de azi ? O in- 
tîlnire interesantă se anunță a 
fi la Tg. Jiu, între formația lo
cală, Pandurii, care pînă în 
prezent nu a cunoscut bucuria 
victoriei, și Șoimii IPA Sibiu, 
ocupanta locului 3. Un alt meci 
care atrage atenția este cel de 
la Brașov, între I.C.I.M. (zero 
victorii și zero puncte marcate 
in cele 5 etape) și Energia Sla
tina (locul 6, 7 puncte). Desi-

gur că și la Alexandria este 
așteptară cu nerăbdare intilni- 
rea dintre Rulmentul și Dună
rea Călărași, 
ția locală a 
două partide 
program mai 
rile Flacăra 
mica Tirnăvcni, 
peni — Carpați Mirșa 
15,SC), și Gaz metan Mediaș — 
Tiaelotui Brașov.

Exceptînd meciurile Lucea
fărul — Petrolul și Metalul 
Plopenî — Carpați Mîrșa, toate 
celelalte, vor începe la ora 17.

deoarece forma- 
susținut ultimele 
în deplasare. în 
figurează meciu- 

Moreni — Chi- 
Metalul Plo- 

(ora

confuz.de


După bunde evoluții Gin meciurile precedente

lîUGBYȘTII ROMÂNI AȘTEAPTĂ CU INTERES
PARTIDA Ut SÎMBĂTĂ, CU SCOJIA

PRIMA EDIflE A C.E. INDIVIDUALE DE SCRIMĂ

Rugbyștii români au trecut, 
așadar, cu bine primele teste 
pe terenurile scoțiene, invin- 
gind cu 18—13 o selecționată a 
Edinburghului cuprinzind 8 in
ternaționali și cu 18—10 Scoția 
de sud, echipă reprezentind 
zona cu cel mai puternic rugby 
din această țară. Conducerea 
tehnică a XV-lui nostru se de
clara — într-o convorbire tele
fonică avută ieri — mulțumită 
de evoluția din cel de al doi
lea meci, in care au fost între
buințați și o serie de jucători 
tineri, dintre care Ștefan Con
stantin a dat deplină satisfac
ție. Lucrul acesta este foar
te îmbucurător în perspectiva 
apropiatelor partide interna
ționale.

Acum, tcate gîndurile se 
îndreaptă spre partida de sim- 
bâtă, ca reprezentativa Scoției, 
clasată pe locul trei la cea mai 
recentă ediție a prestigiosului 
„Turneu al celor 5 națiuni".

„CUPA STEAUA"
LA BASCHET 

ÎNCEPE ASTĂZI, 
ÎN CAPITALĂ

Turneul internațional de bas
chet dotat cu „Cupa Steaua" 
începe azi, de la ora 16,30, în 
sala Ciulești, cu participarea 
echipelor Dukla Olomouc 
(Cehoslovacia), Ț.S.K.A. Sofia, 
Carpați-LE.F.S. București și 
Steaua. Programată inițial să 
aibă Joc la Constanța, întrece
rea se va disputa In Capitală.

SĂRITOR CU DUBLĂ SPECIALIZARE!

Sprinterul aleargă. în mod 
obișnuit, pe 100 m și ne 200 m. 
uneori chiar si ne 400 m. un 
semifondist la 800 m si 1500 
m. un fondist la 5 000 m și 10 000 
m dar un săritor destul de rar 
are o dublă specializare : sări
torul cu prăjina este săritor cu 
prăjina si atît. cel în înălțime 
la fel. doar săritorul în lun
gime — destul de rar. totuși — 
participă si la triplu sau in
vers.

Si totuși iată un caz. si încă 
de mare performer, săritor în 
înălțime cu excelente rezultate 
si la... lungime. Se numește 
Henry Lauterbach, este născut 
la Buttstadt. în R.D. Germană, 
la 22 octombrie 1957. Este 
înalt de 190 cm și cîntăreste 
80 kg. Necăsătorit. Este stu
dent la Institutul de educație 
fizică.

Anul trecut la J.O. el s-a 
clasat al 4-lea la înălțime cu 
2,29 m (in 1979 — fără rezul
tat. 1978 — 2.30 m. 1977 — 2,25 
m. 1976 — 2,23 m. 1975 — 
2,15 m 1974 — 2 07 m. 1973 — 
1.98 m. 1972 — 1.79 m. 1971 —
1.70 m). Lauterbach este deci, 
unul dintre marii performeri 
ai săriturii în înălțime.

Anul acesta. însă iată-1 pe 
Lauterbach printre narticioantii 
la un concurs de săritură in 
lungime, la Erfurt. Rezultatul ! 
8.35 m — cea mai bună per

CICLISM • Cursa de la Peru
gia a revenit italianului Fran
cesco Moser, care i-a întrecut 
la sprint pe Jean Marie Grezet 
(Elveția) și Pierino Gavaz.zi (Ita
lia), — toți trei cronometrați pe 
1BG km cu timpul de 4h 40.

ȘAH • După 9 runde, In 
„Memorialul Bora Kostici", care 
se desfășoară la Virșeț (Iugosla
via), se menține lider marele 
maestru Gyula Sax (Ungaria) — 
7 p. urmat de Petrosian (U.R.S.S.)
— 51/., p (1), Smejkal (Cehoslo
vacia) — 5>/, p șl Kurajita (Iu
goslavia) — 5 p (1). • După dis
putarea a trei runde, în turneul 
zonal feminin de la Cuprija (Ce
hoslovacia) conduce Dușița Cejicl 
(Iugoslavia), cu 2 p (1), urmată 
de Annamaria Degenghi (Italia)
— 2 p.

Lotul nostru — plecat ieri di
mineață de. la Melrose spre 
Edinburgh — a efectuat un an
trenament după-amiază, ur
mătoarele fiind planificate pen
tru astăzi și pentru mîine. Gin- 
dul tuturor este sintetizat în 
cuvintele antrenorului federal 
Valeriu Irimescu : „Cel mai 
greu sezon din istoria rugbyului 
românesc începe simbătă și sin- 
leni bucuroși să-1 putem abor
da din postura învingătorilor in 
două diiicile meciuri. In timpul 
rămas la dispoziție vom pune 
Ia punct toate detaliile, in așa 
fel incit să încercăm simbătă 
să realizăm un rezultat merito
riu, in fata unui adversar de 
reală valoare. In privința 
formației, preconizăm să intro
ducem echipa din primul joc, 
care are avantajul experienței. 
Cu gîndul Ia cel mai impor
tant moment al turneului sco
țian nu i-am folosit, dealtfel, 
marți pe unii dintre rugbyștii 
noștri de frunte".

La rîndul lor, gazdele vor 
trimite în teren cea mai bună 
echipă pe care o pot alinia la 
ora actuală, cuprinzîndu-i, prin
tre alții, pe cunoscuții Irvine, 
Renwick, Rutherford, Cuthbert
son, Tomes.

TURNEELE FINALE
(Urmare din pag. I)

cu o singură excepție : Oros, 
care acuză dureri și nu se știe 
dacă va putea să joace.

Iată programul meciurilor 
(trei pe zi) care încep, în ordi
nea de mai jos, la orele 15, 
17 și 19, joi, vineri, sîmbătă și 
duminică : MASCULIN, locurile 
1—6, joi : R.D.G. — Polonia, 
Bulgaria — Cehoslovacia 
România — U.R.S.S. ; vineri, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia, Romă- 

formanță europeană a sezonu
lui.

Si rețineți amănuntul că to
tuși Henry Lauterbach nu este, 
ceea ce se cheamă, un specia
list al lungimii. I-am căutat 
numele în bilanțurile anuale 
ale R.D. Germane și nu l-am 
găsit !..,

în istoria marilor competiții 
atletice nu găsim decit un sin
gur caz. cel al americanului 
Ellery Clark, campion, la. ace
eași ediție a Jocurilor Olim
pice. la săritura în lungime si 
la cea în înălțime. Aceasta s-a 
petrecut la Atena. în... 1896.
performantele sale fiind 6.35 m 
și. respectiv. 1.81 m. Este o 
mare diferență, desigur între 
cit sărea Clark si cît sare as
tăzi Lauterbach. Interesant este 
ce va face. însă. în continuare, 
atletul din R. D. Germană ; va 
rămîne el al „înălțimii" sau se 
va dedica săriturii în lungime. 
Pentru că este greu de presu
pus că le va putea practica, 
simultan, pe amîndouă.

In ceea ce privește atletismul 
nostru, amintim că am avut și 
noi un astfel de săritor, spe
cialist în lungime si înălțime. 
Se numea Pompiliu Stoichi- 
tescu șl a detinut. în același 
timp, recordurile naționale la 
lungime — 7.16 m (1939) si
înălțime — 1,86 m (1940). Dar 
e multă vreme de atunci...

Romeo VILARA

• TELEX ®
TENIS • In turneul de la Ge

neva, Bjorn Borg l-a învins cil 
6—1, 6—1 pe Matts Wilander, iar 
Manuel Orantes a dispus cu 
6—4, 7—6 de Balasz Taroczy.
Alte rezultate : Damiani — Bir- 
ner 3—6, 6—4, 6—3 ; Pasquier — 
Bertolucci 6—3, 7—5; Cano — 
Slozil 6—7, 7—6, 6—1. • La San 
Francisco, Jimmy Connors l-a 
învins cu 6—3, 6—0 pe Ferdi 
Taygan, iar Tim Gullikson a 
dispus cu 6—4, 6—7, 6—4 de Tim 
Wilkinson.

TENIS DE MASA $ în primul 
tur al C.C.E., C.S. Arad a în
vins pe campioana Italiei, Fiat

Loc de desfășurare - rofiiȘia
Cu ocazia participării la cea 

de a Xl-a ediție a Universia
dei de la București, Eduardo 
Mangiarotti, secretarul general 
al Federației internaționale de 
scrimă (F.I.E.), ne-a vorbit des
pre primele campionate euro
pene individuale rezervate muș
chetarilor, Inițiativa creării lor 
aparține federației de scrimă a 
Iugoslaviei, dar gazda ediției 
inaugurale va fi o localitate ita
liană, Foggia. Data disputării 
competiției ; 11—15 noiembrie 
1981. Campionatele vor progra
ma asalturi la toate probele : 
floretă (bărbați și femei), spadă 
și sabie.

De ce la Foggia (așezare si
tuată lingă orașul Bari, în su
dul Italiei, izolată de marile și 
cunoscutele centre de scrimă — 
Torino. Roma, Padova, Bolog
na), ne-a explicat dl. Mangia
rotti : „Acolo, federația italia
nă a creat un veritabil centru 
național de scrimă, dotat cu tot 
ceea ce implică un mare con
curs international. Campiona
tele europene individuale vor 
marca inceputul activității de 
anvergură a noului centru...".

Prima ediție a campionatelor 
europene individuale de sarimă 
va, reuni, pe probe, cite 1—3 
sportivi din fiecare țară parti
cipantă. Sistemul de desfășu
rare a întrecerilor va fi cel de 
la campionatele mondiale de ti
neret ; adică, inițial, tururi pre
liminarii (numărul lor. în func-

ALE C. £ DE VOLEI
nia — R.D.G., Polonia — Bul
garia ; sîmbătă. România — Ce
hoslovacia, R.D.G. — Bulgaria, 
U.R.S.S. — Polonia ; duminică, 
Cehoslovacia — R.D.G.. Româ
nia — Polonia, U.R.S.S. — Bul
garia. FEMININ, locurile 7—12, 
joi : Iugoslavia — Turcia, O- 
landa — R.F.G., România — 
Italia ; vineri. Iugoslavia — 
R.F.G., Italia — Turcia. Româ
nia — Olanda ; sîmbătă. Ro
mânia — Turcia, Olanda — Iu
goslavia, Italia — R.F.G. ; du
minică, Turcia — Olanda Iu
goslavia — Italia, România — 
R. F. Germania.

Joi, în grupele în care nu 
sînt angrenate echipele noastre, 
se dispută următoarele meciuri: 
masculin, locurile 7—12. Iugo
slavia — Italia, Franța — Spa
nia, Finlanda — R.F.G. ; femi
nin. locurile 1—6, Cehoslovacia 
— Ungaria, Polonia — Bulga
ria. U.R.S.S. — R.D.G

ARBITRII ULTIMELOR PARTIDE DIN PRELIMINARII
Recent, „F.I.F.A. — News",

publicație a Federației interna
ționale de fotbal, a dat publici
tății lista arbitrilor ultimelor 
partide din preliminariile C.M. 
de fotbal. Astfel, următoarele 
jocuri ale reprezentativei Româ
niei (gr. IV) vor fi conduse de 
Enzo Barbaresco — Italia (par
tida de la 10 octombrie, de la 
București, cu Elveția) și Cesar 
Correia Dias — Portugalia (me
ciul retur cu Elveția, de la 11

NOUA ZEELANDA, ÎNAINTEA AUSTRALIEI I
S-au încheiat jocurile din gru

pa I a zonei Asia — Oceania. 
Ultimele două rezultate : Indone
zia — Australia (disputat la Ja-

(cîștigătoarea

karta) 1—0 (0—0) Si Taiwan —
Australia (disputat la Taipei)
0—0. Clasamentul final :
1. Noua Zeelandă 8 6 2 0 31- 3 14
2. Australia 8 4 2 2 22- 9 10
3. Indonezia 8 2 2 4 5-14 6
4. Taiwan 8 1 3 4 5- 8 5
5. I. Fiji 8 1 3 4 G-35 5

neozeelandeză 
în turneul fi-

gr. II), 
Chineză

Reprezentativa 
s-a calificat, deci, 
nai al zonei, alături de Arabia 
Saudită ;
Kuweit (gr. III) și R.P. 
(gr. IV).

Echipa de la Antipozi 
marea surpriză. Avînd 
tul întrecerilor doar calitatea de 
outsider, ea a terminat prin a 
elimina pe favorita grupei, for-

a reușit 
la star-

Carelli, cu 5—0, în meciul dis
putat la Bari • La Sze
ged, în meci pentru „Cupa ligii 
europene", selecționata Ungariei 
a întrecut cu 4—3 formația Po
loniei. Din echipa învingătoare 
s-a evidențiat Tibor Klampar, 
care a dispus cu 2—0 (6, 14) de 
Andrzej Grubba și a cîștigat tot 
cu 2—0 (18. 17) în fața lui
Leszek Kucharski.

YACHTING • După două re
gate, în C.M. — clasa „Star*, 
care se desfășoară la Marble
head (Massachusetts), conduce 
americanul William Buchan, ur
mat de olandezul Boudewign 
Binkhorst. Regata a doua a fost 
cîștigată de vest-germanul Alex 
Hageh.

(Italia) intre 11-15 noiembrie
ție de cifra concurenților în
scriși), după care vor urma a- 
salturile din eliminări direote — 
cu recalificări ; apoi, primii opt 
trăgători vor evolua pînă la de
semnarea câștigătorului probeL 

Mai trebuie spus că apariția 
în calendarul competiționai in
ternațional a acestei noi com
petiții. alături de „Cupa Euro
pei" pentru echipele campioane 
ale țărilor continentului nostru, 
nu reprezintă, totuși, o nou
tate absolută. Ea a debutat, de 
fapt, încă din deceniul 4 al a- 
cestui secol, cînd a fost orga
nizată, atit pentru echipe, cît și 
individual. Acum — în fine — 
campionatele europene indivi
duale (titulatura exactă „Cam- 
peonati Europei di Scherma") 
apar ca o întrecere distinctă, 
de sine stătătoare. Succesul lor

„ZONALUL" FEMININ DE ȘAH 
SE APROPIE DE FINIȘ

VARȘOVIA, 23 (Agerpres). 
— în runda a 15-a, maestra ro
mâncă Marina Pogorevici a în
vins-o cu piesele albe pe Ru- 
miana Boiadjieva (Bulgaria) ob- 
ținînd a zecea victorie de la 
începutul concursului. Marga
reta Mureșan a remizat cu Li- 
buse Smacelova (Cehoslovacia), 
rezultatul de egalitate fiind 
consemnat și în partida Dana 
Nuțu Terescenco — Tiunde 
Csonkics (Ungaria). în parti
dele întrerupte din rundele an
terioare, Margareta Mureșan a 
cîștigat la Grazyna Szmacinska 
(Polonia), iar Dana Nuțu Te
rescenco a remizat cu Agneta 
Brusztman (Polonia). Alte re
zultate din runda a 15-a : 
Brusztman — Parubslci ’/a—Vi, 
Klimova — Szmacinska Va—Va, 
Eretova — Cilingherova l/t—Va, 
Polihnoniade — Makai 0—1 ; 
Wiese — Ivanka Va—Va.

TURUL BULGARIEI
SOFIA, 23 (Agerpres). — 

Desfășurată pe traseul Trojan 
—Gabrovo (163 km), etapa a 
treia a Turului ciclist al Bul
gariei a fost cîștigată de ru
tierul suedez Thomas Rask cu 
timpul de 4h 38:23. La 1:05 de 
învingător a sosit un pluton de 
9 concurenți printre care se 
afla și ciclistul român Mircea 
Romașcanu. în clasamentul ge-

nolembrie). Celelalte întâlniri 
din grupă vor fi arbitrate de 
Talat Tokat — Turcia (Ungaria
— Elveția, la 14 ectombrie), 
Evard Sostarlci — Iugoslavia 
(Ungaria — Norvegia, la 
31 ectombrie) și Georges Konrath
— Franța (Anglia — Ungaria, la 
13 noiembrie).

De asemenea, Nicolae Rain ea 
va conduce partida Italia — Gre
cia (gr. V), programată la 
noiembrie.

14

la
din 1974.

folosit următorii 17
* i, Van Hatten — 

Dods, Bright, Hertog, 
Malcomson — fundași ; 
Leigh, Hill, G. Turner, 

— mijlocași ; Cole, 
B. Turner, Campbell, Wo- 
- atacanți. Dintre aceștia,

mația Australiei, participantă 
turneul final al C.M. dir. 1 
„ll“-le Noii Zeelande este antre
nat de John Adshead și în pre
liminarii a 
jucători : Wilson, 
portari ;
Adam, ’------
Amond, 
Sumner 
Boath, 1 
oden — .
Dods, G și B. Turner, Sumner, 
Cole și Campbell au figurat 
pînă de curînd în echipe din... 
Australia ! (M. T.).

REUNIUNEA COMITETU
LUI EXECUTIV AL U.E.F.A.

La Praga a avut Ioc o reuniu
ne a Comitetului — 
Uniunii europene

‘ cursul căreia 
serie ,de 
probleme 
competiții

Executiv al 
de fotbal 

au 
hotărîri 

legate 
organi-

(U.E.F.A.), în 
fost luate ® 
privind unele 
de viitoarele . . _
zate sub egida U.E.F.A.

Astfel. s-a decis adoptarea 
pentru turneul final al Campio
natului european interțări a sis
temului semifinalelor. renunțîn- 
du-se la meciul pentru locul 3. 
care, a apreciat Artemio Franchi,

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară, în preliminariile C.M. (zona europeană) la fotbal :

R.F. Germania 
U.R.S.S.

— Finlanda
— Turcia

MECIURI
7—1 (2—1) în gr. I
4—0 (3—0) în gr. ITI
AMICALE î

Italia — Bulgaria 3—2 (1—0)
Austria — Sp.'inia 0—0
Danemarca — Norvegia 2—1
Grecia — Suedia 2—1

Alte rezultate și amănunte în ziarul de mîine.

au ținut să-1 anticipeze nu nu
mai Eduardo Mangiarotti ci și 
multi alti oaspeți ai Bucureștiu- 
lui la Universiada de vară : 
Patrick Rousselet — Franța. 
Klaus Waldinskl — R.F. Ger
mania, Ivan Grencenlicv —
Bulgaria, care consideră că
noua competiție va face un real 
serviciu dezvoltării acestui sport 
olimpic cu vechi tradiții, va
spori numărul practicanților 
disputei pe planșă.

Este un punct de vedere la 
care aderă și forul nostru de 
specialitate : sportivii români 
vor fi prezenți la competiția 
cu_ un număr de scrimeri ce 
urmează a fi fixat ulterior. 
Oricum, România va participa 
la ediția inaugurală a campio
natelor europene individuale de 
scrimă de la Foggia cu repre
zentanți la toate probele

înaintea ultimelor două run
de, în clasament conduc maes- 
trele românce Marina Pogore
vici și Margareta Mureșan, cu 
cîte 11 p, urmate de Maria 
Ivanka (Ungaria) — lO’/i p, 
Hana Erenska (Polonia) — 9*/i 
p (1), Eliska Klimova (Ceho
slovacia) — 9 p.

BELGRAD, 23 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah de 
la Staira Pazova (Iugoslavia) a 
continuat cu runda a treia. în 
care Ivkov l-a învins pe Kosa- 
novici, Martiinovici pe Skoko, 
iar Pidevskî a cîștigat la Zîr- 
nici. Maestrul român Volodca 
Vaisman a întrerupt partida au 
Plahetka (Cehoslovacia). în cla
sament conduc Ivkov și Marti- 
novici (ambii Iugoslavia), cu 
cîte 2*/î p, urmați de V. Vais
man (România) — 2 p (1), Pî- 
devski (Bulgaria) — 2 p și Pla
hetka (Cehoslovacia) — l’Zx P 
(1).

DUPĂ TREI ETAPE
neral individual se menține li
der Boris Isaev (U.R.S.S.), ur
mat de coechipierul său Leon 
Dejits — lâ 40 sec. Mircea Ro- 
mașcanu ocupă locul 19, la 
12:10. în clasamentul general pe 
echipe conduce U.R.S.S., ur
mată de Suedia — la 3:48. For
mația României se află pe lo
cul 9.

președintele U.E.F.A., „este un 
meci al Învinșilor, fără nici o 
justificare-. Pentru turneul final 
al ediției 1982—1904, se vor cali
fica, Întocmai ca șl la ediția 
precedentă, 8 echipe, dintre care 
una, țara organizatoare, este ca
lificată de drept. Tragerea la 
sorți pentru formarea grupelor 
preliminare va avea loc In ia
nuarie 1982, clnd vor fi desem
nați 1 capi de serie, după cri
teriul rezultatelor obținute de 
echipele reprezentative respective 
în precedenta ediție a campiona
tului continental șl în prelimina
riile campionatului mondial. Țara 
gazdă a turneului final al Cam
pionatului european din 1984 va 
fi desemnată la 10 decembrie, 
anul acesta.

CAMPIONATE
ELVEȚIA (et. 7) : Bulle — 

Chiasso 1—1 ; Lucerna — Nord- 
stern 3—2 ; Aarau — Servette 
Geneva 2—6 ; F.C. Basel — 
Young Boys Berna 1—1 ; Vevey
— F.C. Zurich 0—1 ; Grasshop
pers — Lausanne 3—1 ; St. Gall
— Neuchâtel 0—1 ; Bellinzona — 
Sion 1—1. Clasament : 1. Servette 
Geneva 14 p, 2. Young Boys 
Berna — 10 p, 3. Neuchâtel — 
9 p.

ANGLIA. Arsenal — Birmin
gham 1—0 ; Coventry — Liver
pool 1—2 ; Everton — Notts
County 3—1 ; Ipswich — West 
Bromwich 1—0 ; Middlesbrough
— Manchester United 0—2 ;
Swansea — Tottenham 2—1 ;
West Ham — Southampton 4—2; 
Wolverhampton — Brighton 0—1. 
Clasament : 1. West Ham — 14 
p ; 2. Ipswich — 14 p ; 3. Swan
sea — 12 p.

» LA MOSCOVA, în ' prelimi
nariile C.E. de tineret ; U.R.S.S.
— Turcia 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost marcat în min. 53 de Po
nomarev.


