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La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, joi 
a sosit în Capitală, intr-o vi
zită oficială de prietenie în ța
ra noastră, colonel Moammer El 
Geddefi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste.

Vizita înaltului sol al poporn- 
Juî libian in țara noastră, noul 
dialog la nivel înalt româno- 
libian se înscriu ca un nou șl 
semnificativ moment al bunelor 
relații de prietenie și colabora
re stabilite intre România și 
Libia, descîiizînd noi perspecti
ve conlucrării fructuoase dintre 
cele două țări ale noastre in 
toate domeniile de activitate, in 
folosul ambelor noastre popoa
re, al cauzei păcii și înțelegerii 
in întreaga lume.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Olopcni.

In intîmpinarea înaltului 
oaspete 'ibian au venit to
varășul Nicolae Ceaușescu șJ 
tovarășa Elena Ceaușescu.

La ora 15,OU, aeronava cu 
care a călătorit înaltul sol al 
poporului libian a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu căldură pe colo
nel Moammer EI Geddafi la 
coborîrea din avion. Cei doi 
conducători și-au strîns miinile 
cu căldură, s-au îmbrățișat cu 
prietenie. La rîndnl său, to
varășa Elena Ceaușescu a adre
sat un călduros salut soției 
conducătorului libian. Safia 
Farkash.

Numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții 
bucurcșlene, precum și studențl 
și specialiști libieni aflați in ța
ra noastră au făcut o caldă 
primire înaltului oaspete libian. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și conducătorul Marii Revoluții 
dc la 1 Septembrie, colonel 
Moammer El Geddafi, au fost 
ovaționați îndelung, dîndu-se 
astfel expresie satisfacției față 
dc noua lor intilnire menită să 
contribuie la întărirea prieteni
ei româuo-Iibiene, în folosul 
celor două popoare, al cauzei 
păcii, destiuderii si înțelegerii 
in lume.

In încheierea ceremoniei, cel 
doi conducători au primit defi
larea gărzii de onoare.

tu aplauzele șl ovațiile celor 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moam- 
mer El Geddafi an părăsit ae
roportul, indreptîndu-se, intr-o 

După meciul de fotbal România — Ungaria

ȘANSELE DE CALIFICARE VOR FI VALORIFICATE (Continuare in pag 2-3)

mașină deschisă, spre reședința 
rezervată inalților oaspeți 11- 
bienL

Pe traseul străbătut, mii de 
bucuresteni au venit să salute 
pe oaspete, să-și exprime de
plina aprobare față de noul 
dialog Ia nivel inalt româno-li- 
blan.

Conducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Jamahi
riei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, colonel Moammer El 
Geddafi, a lăcut, în cursul du- 
pă-amiezii de joi, o vizită pro
tocolară președintelui Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicoîae Ceaușescu, la Pa
latul Consiliului de Stat.

★
Joi după-amiază a avut Ioc, 

la Palatul Consiliului de Stat, 
ceremonia înmînării de către 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a înaltului ordin 
„Steaaa Republicii Socialiste 
România" clasa I, cu eșarfă, 
conducătorului Marii Revoluții 
de Ia 1 Septembrie al Jamahi
riei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, colonel Moammer EI 
Geddafi.

★
La Palatul Consiliului de 

Stat, au inceput, joi după-amia
ză, convorbirile oficiale dintre 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și colonel Moam
mer El Geddafi, conducătorul 
Marti Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste.

Convorbii îlc oficiale româno- 
libiene la nivel înalt se des
fășoară întro atmosferă de 
caldă prietenie.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, joi, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
un dineu oficial în onoarea 
conducătorului Marii Revoluții 
de Ia 1 Septembrie al Jamahi
riei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, colonel Moammer 
El Geddafi, și a doamnei Safia 
Farkash.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, prietenească, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
șl conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie, colo
nel Moammer El Geddafi, au 
rostit toasturi.

Ia clapa a Vl-a a Diviziei „A" Ia handbal masculin

ECHIPELE 
TREI VICTORII
S-a consumat și etapa a Vl-a 

a Diviziei „A" la handbal mas
culin. A fost o rundă despre 
care se poate spune că a de
curs în limitele normale, vic
toriile în deplasare (două doar 
la cite un gol diferență) a 3 
din cele 5 echipe vizitatoare 
fiind scontate.

Iată scurte relatări de la cele 
5 meciuri (Politehnica Timi
șoara — Steaua se va juca la 
4 octombrie).

PETROLUL TELEAJEN — 
DINAMO BRAȘOV 23—25 
(13—14). Peste 1 000 de spec
tatori au plecat aseară amărîți 
din Sala sporturilor din Plo
iești. Și aceasta mai întîi pen
tru faptul că au văzut foarte 
puțin handbal, și apoi pentru 
că echipa lor favorită a înre
gistrat a doua înfrîngere pe 
teren propriu, diminuîndu-și 
astfel șansele de a rezista în 
prima divizie a țării. Partida 
a avut un singur atu, acela al 
unei lupte acerbe, permanente, 
în care Dinamo Brașov s-a do
vedit superioară. Dispunînd de 
un lot valoros, de omogenita
tea și iscusința de a anihila 
iureșul gazdelor, brașovenii — 
avindu-1 acum pe Tudor Roș
ea om de bază în ambele faze 
ale jocului — au realizat o vic- 
torie chiar mai categorică de-

Săptămina viitoare, In Grecia

A 13-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR
BALCANICE DE

La sfîrșitul săpiâmînii vi
itoare. in orașul Serres, situat 

la 90 km de Salonic (Grecia), 
va avea loc cea de-a 13-a edi
ție a Campionatelor balcanice 
de gimnastică, la care și-au a- 
nunțat prezența gimnaste șl 
gimnaști din toate țările din

FAVORITE -
ÎN DEPLASARE
cit o arată scorul. Eforturile 
gazdelor, lăudabile (mai ales 
cele ale lui Gheorghe Puia, 
harnic și iscusit), n-au putut 
surmonta handicapul valoric 
evident, șl înfrîngerea o dato
rează și faptului că cei doi 
portari n-au reușit nici un mo
ment să se situeze la nivelul 
ambițiilor întregii echipe. Din 
păcate, acestor deficiențe s-a 
alăturat șl atitudinea antreno
rului Nicolae Siteavu care, e- 
nervat de cîteva decizii ale ar
bitrilor, a intrat în teren pen
tru a-și face singur dreptate, 
fiind descalificat. Au marcat : 
Puia 10, Dumitru 4, Constantin 
3, Stroe 3, Roșu 2, Nicolae 
1 — pentru Petrolul ; Roșea 
7, Nicolescu 4, Mesmer 3, Bota 
3, Mintiei 2, Dumitru 2. Chl- 
comban 1, Cojocarii 1, Paras- 
chiv 1, Miele 1 — pentru Di
namo Brașov. Cu inexactități 
și evidente exagerări arbitrajul 
prestat de cuplul Alexandru 
Vîrtopeanu șl Ștefan Georgescu 
(București).

Hrisîache NAUM

CONSTRUCTORUL C.S.U. O- 
RADEA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 28—16 (11—11). Pe 
fondul unor greșeli puerile, 
începutul jocului a fost mar
cat de multe erori și ratări

(Continuat» !n pag 2-3)

GIMNASTICĂ
această zonă geografică. Se va 
concura atlt la gimnastică spor
tivă, cit șl ritmică-modernă, 
competiția constituind un bun 
prilej de verificare in vederea 
campionatelor mondiale din a- 
ceastă toamnă. Reamintim că, 
la Moscova, în perioada 23—29 
noiembrie. stnt programate 
Campionatele mondiale de gim
nastică sportivă, iar Ia MQn- 
chen, în perioada 22—25 octom
brie, vor avea loc Campionatele

Astăzi, la Miercurea cioc

START iN 

CAMPIONATUL 

DIVIZIEI „A" 

DE HOCHEI
Ari au loc primele meciuri 

din cadrul unei noi ediții a 
campionatului Diviziei „A*  la 
hochei. Așteptată cu același 
deosebit interes, principala dis
pută a calendarului intern la 
hochei se anunță in acest se
zon parcă mal interesantă, țL- 
nînd seama de faptul că ală
turi de mai vechile rivale și 
fruntașe ale hocheiului nostru, 
Dinamo București, deținătoarea 
titlului și Steaua, recordmana 
in această privință (19 !), sa 
înscrie, încă de anul trecut, fi
S. C. Miercurea Ciuc, care pro
mite să readucă cununa de 
lauri a învingătorilor. In acest 
pitoresc oraș, unde sportul nr. 
1 este hocheiul.

Așadar, principala atracție a 
noii întreceri pentru titlu e 
constituie lupta dintre aceste 
trei echipe, precum și disputa 
pentru evitarea ultimului loc, 
la care sînt angajate, cu— „șan
se" egale celelalte trei partici
pante la competiție : Avintul 
Gheorgheni, Dunărea Galați fi 
Progresul Miercurea Ciuc. In 
perspectivă, deci, o luptă echi
librată și — sperăm — de bun 
nivel tehnic și în această „zo
nă*  a ierarhiei divizionare.

Ceea ce este de așteptat • 
ca atit jocurile turului da 
la Miercurea Ciuc, care în
cepe azi, cit și celelalte runda 
ale campionatului să ne ofere 
prilejul de a consemna numai 
lucruri bune. Pregătirile din 
această vară s-au desfășurat 
mal mult ca niciodată la clu
buri, așa incit este de presu
pus ca principalele noastre for
mații să se prezinte la un ni
vel valoric ridicat
"Turneul de la Miercurea Ciuc 

programează trei jocuri pe zL 
la ora 10, la ora 14.45 șl la 
ora 1T. Iată jocurile de azi i 
Dinamo — Progresul Miercurea 
Clue, Steaua — Dunărea Ga
lați fi S. C. Miercurea Ciuc — 
Avintul Gheorgheni. Turneul 
continuă sîmbătă și duminică, 
luni este zi de pauză, după 
care mal stnt programate două 
etape, marți fi miercuri.

ÎN MĂSURA ÎN CARE VOR FI ÎNLĂTURATE ERORILE Campionatele europene de volei

Așadar, numai joc egal, 
miercuri, in partida atit de 
mult așteptată cu reprezentati
va Ungariei, la București. S-a 
pierdut astiel primul punct pe 
propriul teren, deși, s-o spu
nem din capul locului, adversa
rii tricolorilor noștri au pre
zentat un „11“ vulnerabil, vizi
bil inferior echipelor Angliei și 
Iugoslaviei, ambele învinse, in 
toamna trecută, fără drept de 
apel, pe același teren de la „23 
August".

Cită deosebire, însă, să ne a- 
mintim, intre evoluțiile fotba
liștilor noștri în cele două sta
giuni conipetiționale la care ne 
referim ! în timp ce anul tre
cut, echipa noastră națională se 
prezenta bine închegată, de
mons! rînd prin comportările ei 
că știe ce vrea în teren, de 
astă-dată ea ni s-a rănit nu de 
puține ori debusolată în spa
țiul de joc, incapabilă, multă 
vreme, să transforme neta su
perioritate teritorială intr-una 
tactică, cu care să înfrîngă re
zistența unei defensive, repe
tăm, penetrabilă ; o-apărare care 
a primit două goluri de la el
vețieni (în deplasare), 3 de la 
jucătorii englezi ila Budapesta), 
unul de la norvegieni, în parti
da disputată la Oslo. Doar în 
întîlnirea cu formația noastră 
reprezentativă, echipa Unga
riei a scăpat fără gol, atit in

Deși Meszaros „pleca" din poartă, Bălăci, eu un dribling In piui 
(și inutil.’), și-a anulat ocazia de gol Foto : Dragoș NEAGU

primăvară, acasă, cit și 
miercuri la București.

Incercind să explice nepu
tința jucătorilor lui de a 
înscrie măcar Un gol In poarta 
lui Meszaros Valentin Stăneseu 
U găsește vinovați mâi ales pe 
cel din linia intîL Crișan, Că
mătarii și Bălăci, care — re

producem din declarația sa a- 
părută în ziarul nostru de ieri 
— „Principala carență a echi
pei noastre a fost randamentul 
sub orice critică al inaintași-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

PRIMELE REZULTATE 
DIN TURNEELE FINALE

VARNA. 24 (prin telefon). 
Joi a Început, In Palatul spor
turilor și culturii de aici, in 
fața a peste 4 000 de spectatori, 
turneul final pentru locurile 
1—8, din cadrul celei de a 
Xn-a ediții a Campionatelor 
europene de volei.

In partida inaugurală s-au 
intllnit reprezentativele Polo
niei și R. D. Germane. Meciul 
nu i-a ridicat la un Înalt 
nivel tehnic și spectacular. Vo
leibaliștii polonezi au jucat mai 
bine, avind in compartimentul 
defensiv un punct forte. Sex
tetul polonez — Lasko, Marty
niuk, Jurek, Olszowski, Szydlik 
și W. Nazlek (pe parcurs s-au 
făcut puține și nesemnificative 
schimbări) — a reușit să se 
impună in fața voleibaliștilor
R. D. Germane, care, in ciuda 
gabaritului lor mare, au fost 
mereu depășiți chiar și la fi
leu. Scor final : 3—0 (8, 10, 7) 
pentru Polonia.

Mult mai valoros din punct 
de vedere calitativ fi mai 
spectaculos a fost meciul al 
doilea, dintre reprezentativele 
Bulgariei șl R. S. Cehoslovace. 
Bulgarii, Învinșii noștri din se
rii, au luptat cu multă ambiție, 

încurajați frenetic de suporte
rii lor, reușind să-și depășeas
că net adversarii, care au ac
ționat lent, parcă fără vlagă. 
Abia după unele schimbări e- 
fectuate la 2—0 la seturi (pen
tru bulgari), meciul s-a ani
mat, Cehoslovacia reușind să 
cîștige setul al treilea. în cel 
de-al patrulea (și ultimul) ei 
au fost la un pas de a cîștiga, 
dar la 14—14. bulgarii au dove
dit mai mult calm și siguran
ță, cîștigînd. Scor final : 3—1 
(10, 10, —10, 14) pentru Bulga
ria. Cei mai buni: Vasillev, 
Nikoiov, Petrov șl Nenov (in 
ultima parte a jocului a fost 
coordonatorul echipei bulgare) 
șl Smid, Sykora și Preiojnil 
din echipa Cehoslovaciei.

în ultimul meci al serii s-au 
intîlnit reprezentativa noastră 
șl cea a U.R.S.S. Voleibaliștii 
români au intrat pe teren ti
morați parcă de faima adver
sarilor lor — campioni olim
pici, mondiali și europeni. De 
aceea au jucat primul set sub

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag a 4-a)



Sportul - școală a educației PIL0J1I SPORTIVI
ACOLO UNDE FLĂCĂRILE PASIUNII 

NU SE STING NICIODATĂ...
încercăm un sentiment de mare 

satisfacție ori de cite ori ni 
▼orbește despre 
cărora flăcările 
sting niciodată, 
meni, tot mai 
condițiile unei 
noastră, care 
fapte — umanismul socialist, dra
gostea față de semeni, respectul 
și prețuirea față de colectivul in 
care trăiesc și muncesc zl de zi. 
Oameni dăruiți trup și suflet me
seriei, profesiunii ce și-au ales-o. 
Iar acest sentiment de mare sa
tisfacție iși sporește dimensiunile, 
atunci clnd —................... ...
jungem să și 
de oameni...

1 se 
oameni In inimile 
pasiunii nu 
Adică acel 

mulți astăzi, 
soci etăți ea 
cultivă —

se

ta 
a 

prin

a-fericit prilej — 
cunoaștem astfel

$1
.condiții «pedale*.

Câlător 
gendă 
unde

meleagurile de le-Călător pe
gendă ale Neamțului, acele 
unde amintirea lud Ion 

Creangă, Calistrat Hogaș sau Mi
hail Sadoveanu stăruie încă, lată, 
am avut prilejul să desprind dască
li7 de sport cunoscuți, cîțiva pe 
care l-am numi de excepție. Au
rel Prundu ar ti unul dintre a- 
eeștia. Muncește tntr-e comună, 
la Berlești, așezare de deal si
tuată pe un fir de apă, Nechitul, 
•fluent al Bistriței, cale de • 
poștă de Piatra Neamț. Numele 
lui Aurel Prundu este restit cu 
multă căldură de toți locuitorii 
Borleștiului, de la prichindeii 
care abia descifrează buchlile și 
pînă la săteni! cu părul nins. 
De ce ? Pentru că Aurel Prundu 
•e află întotdeauna în mijlocul 
lor, arătîndu-Ie foloasele mișcării 
ta aer liber, ale sportului prac
ticat cu măsură. Cu sprijinul eb- 
ftei și-a amenajat spații de Joacă 
pentru copii și terenuri de sport 
pentru tineretul din comună. In
tuind ce valori se pot detașa din 
B ori ești în sportul voinicilor, Au
rel Prundu a pus bazele unul 
centru sătesc de lupte. Lumea — 
la județ 
a crezut 
vizionar 
de sport 
sa ; acum, dintre copiii și tine
ri! descoperit! de el, mulți și-au 
îndreptat pașii spre „Ceahlăul", 
acolo unde există e secție de 
lupte nominalizată șl un antrenor, 
Mircea Covătaru cu care prof. 
Aurel Prundu înțelege să facă, 
așa cum o și spune, „cauză co
mună în a înscrie și Neamțul în 
aria luptelor de performanță". 
Prin munca însuflețită a celor 
doi se va ajîmge, cu certitudine, 
la obiectivul ‘ “

del*,  le-a Însoțit pe podium, 
aceasta, fără __ _
adică fără o sală de gimnastică, 
așa cum și-ar dori. Condițiile, de 
fapt, n-au ajutat-o nici după a- 
eeastă Ispravă. Neînțelegerea n- 
nera sau Indiferența altora nu 
l-au fost. Insă, stavilă. Silvia Bl
giu a continuat să modeleze gim
naste dintre școlărițele el, le-a 
Îndrumat spre marile orașe ale 
țării, spre Bacău, de pildă, acolo 
unde existau posibilități să se 
exprime, să tși manifește talen
tul. Sigur, Silvia Blgiu n-a re
nunțat la Ideea ca la Roznov, vii
tor oraș pe harta județului Neamț 
șl a țării, să la ființă un centru 
de gimnastică ; pregătește 
nul*  tn 
ment al 
cu toată

așteptarea acestui 
devenirii In care 
ființa el.

„tere- 
mo- 

crede

eva 
de reședință 
Borca, pe

®ra$ul

ÎNTREGIRILE BALCANICE

— a zimbit la Început, 
că are de-a face cu un 

infierbintat. Dascălul 
a stăruit, insă, tn truda

dorit.

ăscăllța
rtn din . ___ r_____
dltă șl ea din același aluat 

ea șl Aurel Prundu. A visat să 
crească gimnaste. A taceput eu 
^dtmica*,  șl-a purtat echipa șco
lărițelor din Roznov ta finalele 
primei ediții pe țară a „Dacla-

de sport Silvia Bl- 
Roznov este plSmâ-

mal departe de
a județului, la 

Bistrița, Înainte 
ca aceasta să pătrundă In marele 
tac de acumulare de la Blcaz, 
trăiește și muncește Ien Pleu. 
Pasiunea sa — schiul. Nu are, 
desigur, pretenția de a ajunge 
eu eeplll săi (aproape întreaga 
suflare din comună) ta Cortina 
d’Ampezzo sau Innsbruck — cum 
o și spune — dar o convins eă 
„daci toți școlarii din Berea vor 
cunoaște tainele alunecării pe 
ttlpice, altfel dectt au apucat din 
moșl-strămoșl, tot ar fi ceva I*.  
Noi ne îngăduim să completăm : 
a șl Început să fie ceva ; pentru 
ci, tată. Clubul sportiv școlar 
din Piatra Neamț, apreciind efi
cacitatea muncii lui Ion Pleu, a 
ți Înființat o filială a propriei 
secții, acolo, ta Borca, tn per- 
speetlva de a fi descoperite ți 
formate elemente pentru „alpine*.  
Cum ținea să remarce prof. Ion 
Balctza, prlm-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Neamț „chiar dacă nu 
▼om ajunge să lansăm in marea 
performanță schiori, oricum de 
la Borca vor plrca viitori in
structori de schi, pentru centrele 
din județ șl din țară, ceea ce va 
însemna un real folos pentru 
inițierea copiilor ți tineretului 
tntr-un snort aplicativ cu o tot 
mal mare' deschidere...*.

Aurel Prundu, Silvia Blgiu, Ion 
Ptcu. Trei dintre oamenii in care 
flăcările pasiunii pentru muncă, 
pentru profesiunea aleasă, nu se 
sting niciodată. Trei dascăli — 
model 
400 ciți 
Neamț, 
nea de 
asigura 
generațiilor In creștere, prin miș
care, prin exercițiu fizic, In orele 
țl lecțiile de aănătate. Și, ea in 
cazul celor ' 
seorl ți tn 
timpul liber

ANKARA. 24 (prin telex), 
începînd de luni aerodromul 
sportiv Etismegut, situat in 
propierea capitalei Turciei, a 
găzduit Întrecerile balcanice de 
zbor cu motor, parașutism ți 
modelism, iar aerodromul 
Inânti-Eskișehlr, disputele pla- 
noriștilor.

Așa cum era de așteptat in 
competiția piloților sportivi ele
vii antrenorului Constantin 
Manolache au dominat, deși doi 
dintre componenții de bază ai 
lotului, Mihai Albii și Emilia 
Pop, au absentat. Dovedindu-și 
valoarea. Marcel Mitu, Aurel 
Iana și Dumitru Oprișiu, după 
efectuarea programelor acroba
tice impus și liber, ocupă pri
mele trei locuri exlstînd certi
tudinea că și după efectuarea 
celorlalte două Ierarhia va ră- 
mîne neschimbată, situație tn 
care echipa noastră iși va ad
judeca proba, urmată de Iugo
slavia și Turcia. La fete, Nina 
Ioniță și Maria Șulean, cu un 
avans apreciabil, urmate de 
Ayenur Karacay (Turcia), nu 
mai pot scăpa nici ele titlurile 
balcanice.

Evoluînd In nota ultimelor 
lor participări, parașutlștil, cu 
rezultate modeste, după efec
tuarea probei de stil (salt de 
la 2000 m cu figuri acroba-

tice) se află pe locul 4 după 
Bulgaria, Turcia și Grecia.

La Eskișehlr, în concursul de 
planorism s-au disputat pînă 
acum do'lă probe de distanță 
(dus-lntors) de 100 km și 200 
km, clasamentul pe echipe a- 
vlnd următoarea configurație : 
Bulgaria, România, Turcia, Iu
goslavia.
.Competiția aero și rachetomo- 

deliștilor ce are loc la Golbași 
și Ergazi (Ankara) nu s-a în
cheiat, dar rezultatele obținute 
pînă acum de 
Petre Cucuianu, 
Apăvăloaie 
unor titluri

Campionatul republican de 
viteză la motocizlism a ajuns 
în faza finală : duminică, pe 
un traseu ales în jurul plat
formei industriale PiperaToboc 
din Capitală, se vor desfășura 
întrecerile ultimei etape (a 
7-a). Participă peste 100 de 
motocicliști din Timișoara, Re
șița, Oradea. Cîmpina, Tg. Mu
reș, Arad, București și alte o- 
rașe. în program — 7 clase, 
in cursele rezervate juniorilor 
și seniorilor la 50 cmc. luînd 
startul. în întreceri separate, 
fete din București, Cimpina, A-

rad, Tg. Aj 
moto.

Sîmbătă 
loc antrena 
duminică, d 
te 100 de < 
pentru un 
clasamenteli

CONCIÎRS
DE

In SAL

PRIMELE JOCURI
IN „CUPA STEAUA"

LA BASCHET

DIVIZIA ,fi.“
(Urmare din pag I)

exasperante de ambele părți 
Cele mai multe le-au comis 
craiovenii, ratînd 6 aruncări de 
la 7 metri, prin Stuparu, Do- 
beanu și Iakobi ; la rîndul lor, 
gazdele (Zamfirescu, Croitoru 
și Dacău) au ratat mult atunci 
ctnd au fost față în față doar 
eu portarul advers ! După pau
lă. orădenii se distanțează, da
torită unei mai bune omogeni
tăți în acțiunile ofensive, con- 
traatacînd, de asemenea, eu 
mai multă precizie. Au înscris : 
Tudor 9, Zamfirescu 4, Croi
toru 4, Oprea 3. Tîrniceru 3. 
Vranăn 2, Haiduc 1 — pentru 
Constructorul C.S.U. Oradea ; 
Dobeanu 6, Iakobi 4. Cornea 2, 
Agapie 2, Nițu 1, Nicoîae 1 — 
pentru Universitatea Craiova.

(Ilie GHIȘA-coresp ).
REI.ON SĂVINEȘTI — CON

STRUCTORUL ARAD 21—15 
Ol—9). Victorie prețioasă a 
handbaliștilor din Săvinești în 
fata unui adversar valoros ! 
Meciul a fost foarte disputat, 
arădenii reușind să egaleze du
pă citg un gol avans al gazde
lor, doar în prima repriză. 
Apoi handbaliștii din Săvinești 
s-au detașat : 14—10 (mln. 38), 
18—12 (min. 50), barînd adver
sarilor lor orice cale de a re
face handicapul.
Samson 8, Zaharia 4, Tetre 4.

Au înscris :

Un grup de boxeri români, 
condus de antrenorul Oheorghe 
niuță, a participat ta an mare 
turneu internațional desfășurat ta 
Phenian. capitala R.P.D. Coreene. 
Sportivii noștri au avut compor
tări remarcaolle, evldenttlndu-ae, 
ta mod special. Ion CenuU care

pentru toți cel aproape 
slnt Încadrați In județul 
cărora le revine mlsiu- 
mare răspundere de a 
pregătirea șl educarea

trei sus-amlntlțl, de- 
afara acestora, ta 
al eepfiler.

Tiberiu ST AM A

Tradiționalul turneu interna
țional de baschet dotat cu „Cu
pa Steaua* 4 a început, ieri, în 
sala Giulești. în partida inau
gurală, echipa Dukla Olomouc 
(Cehoslovacia) a învins eu 
82—71 (41—42) pe Ț.S.K.A. So
fia. Coșgeteri : Dietl 27, Raj- 
niak 14 pentru învingători, res
pectiv Peicev 25, Amidrkov 19. 
în al doilea joc, Steaua a dis
pus, la un scor concludent, de 
formația Carpați-I.E.F.S. Bucu
rești (promovată în primăvară 
în Divizia „A“): 110—60 (52-27). 
Coșgeteri : Ermurache 18, Că- 
pușan 14 pentru învingători, 
respectiv Păsărică 14 și Stănes
eu 10.

Azi, de la ora 17, au loc me
ciurile Ț.S.K.A. — Carpați- 
I.E.F.S. și Steaua — Dukla. 
(Daniel DIACONESCU — co- 
resp.).

LA HANDBAL
Zamfir 2, Trifan 1, Zăbavă L 
Marin 1 — pentru Relon ; Voj- 
tilă 7, lonescu 3, Deacu 2, Is- 
tode 1, Jenea 1, Kolleth 1 —
pentru Constructorul. (Bogdan 
AMANCEA-coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — H. C. 
MINAUR BAIA MARE ÎS—17 
(10—7). Deși au părăsit terenul 
Învinși, băcăuanii au meritul de 
a se fi dăruit In Întregime 
luptei pe teren. El au jucat 
bine in prima repriză, iar din 
min. 27, deși au rămas În in
ferioritate, au înscris 3 goluri. 
După pauză, băimărenii slnt 
primii care marchează, dar bă
căuanii iși mențin avantajul de 
1—2 goluri, pînă In min. 51. 
Notăm apoi două egalități 
(15—15 min. 53 și 16—16 min. 
56) pentru ca oaspeții să mar
cheze golul care avea să le a- 
ducă victoria. în min. 50, la un 
fault. Măricel Volnea s-a ac
cidentat. Au marcat : Vasila- 
ehe 7. Vasilca 3, Berbecaru 3, 
Mazoi 2, Hornea 1 
Știința ; Mironiuc 6, M. Volnea 
4, Boros 3, Panțiru 2, N. Voi- 
nea 1, Haberpursch 1 — pen
tru H. C. Minaur. (Tile IANCU- 
eoresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — DINAMO BUCU
REȘTI 25—26 (11—14). După 25 
de minute de joc egal, dina- 
moviștii au luat conducerea, re
ușind să se detașeze la 6 go
luri (23—17 tn mln. 45). A

pentru

ALE BOXERILOR ROMÂNI
COREEANĂ

a 
a 
eadrul Întrecerilor.
grea. Semlușorul Baralamble Sul
tan s-a clasat pe lacul dai la 
categoria sa, iar TW Tudor (eat. 
pană) șt Alexandru Cormoț (cat. 
mijlocie mică) au obținut meda
lii de bronz.

urcat pe cea mal taaită treaptă 
podiumului de premiere, ta 

ta eategoria

«

MASCULIN
urmat, însă, un sfert de oră al 
clujenilor, timp în care stu
denții, frenetic Încurajați de 
un public numeros șt entuzi
ast, au refăcut pas eu pas. Este 
și perioada în care Dan — cu 
o mare sete de gol — a în
cercat să-și ducă echipa la vic
torie... Ceea ce au reușit, pînă 
la urmă... dinamoviștiL Au în
scris : Dan 11, Tătaru 4, Jur- 
că 4. Moldovan 3, Căldare 2, 
Nicoară 1 — pentru Uni verși-' 
tatea ; Durău 8, Grabovschi 5, 
Bedivan 5, Tase 2, Jianu 2, 
Dogărcscu 2, Oprea 1, Beci- 
eheri 1 — pentru Dinamo Bucu
rești. (Nașa DEMIAN).

Popa Crîngu. 
,j Constantin 

anunță dobîndirea 
de campioni.

★
continuă la zborîntrecerile 

cu motor (ultimele două pro
grame de acrobație și raliul 
aerian), la parașutism (probele 
de punct fix individual și grup) 
și planorism (probe de distanță 
în funcție de condițiile meteo
rologice).

FINALA PE ȚARĂ 

LA TIR VÎNÂtORESC
I.fîine și duminică, pe poligo

nul Tunari din Capitală, are 
loc finala pe țară la tir vînăto- 
resc (talere, ținte fixe și miș
cătoare), iar pe stadionul Com
binatului poligrafic Casa Scîn- 
teil se va disputa, tot finala pe 
țară, la kasting (lansetă). în
trecerile încep la ora 8.

AUTOMOBILIȘTI ROMÂNI PREZENȚI

LA DOUA COMPETIȚII INTERNATIONALE
• „CUPA PRIETENIA-, VI

TEZA PE CIRCUIT. La Albe- 
na — Bulgaria, s-a disputat ul
tima etapă a competiției dotată 
cu „Cupa Prietenia" — viteză 
pe circuit, la care au participat 
piloți din 7 țări : Bulgaria. 
Cehoslovacia R. D. Germană, 
Polonia, România, U.R.S.S. ți 
Ungaria. In rin ful celor 25 de 
alergători clasați, Șt. Iancovid 
a ocupat locul 7 al 
Iul general, iar B.
12. Deși alergătorii 
luat parte doar la 
din cele patru ale 
reprezentativa noastră s-a cla
sat In final pe locul 5 (mulțu
mitor In acest an, experimen
tal, pentru testarea unor mo
toare).

• „RALIUL TATRA". Cea 
de a 13-a ediție a acestui raliu, 
desfășurată in Cehoslovacia In 
cadrul „Cupei Prietenia" — 
competiție rezervată piloților 
din țările socialiste, a avut de 
astă dată la start și invitați, 
auioinobilițti din Austria, R. F. 
Germania, Italia, Luxemburg și 
Suedia. Raliul, In care au ple
cat 97 de echipaje (au terminat 
doar 44), a fost clștigat de pe
rechea Cecatto — De Antoni 
(Italia) pe Fiat 131 Abarth. Cu
plurile românești Vasile — Pa- 
naite și Ilioaia — Geauti, eon- 
curînd In cadrul grupei a 2-a 
(mașini nu atit de puternice ca 
principalele adversare), au o- 
cupat locurile 29, respectiv 34, 
in clasamentul generat Pe e- 
chipe, a învins Cehoslovacia.

• 65 DE PARTICIPANȚI LA 
PîllîUL RECE. în penultima 
etapă a campionatului republi
can, de viteză in coastă de la 
Pîrîul Rece, la care au luat 
parte 55 de participant! (dintre 
care 10 începători), pe primele 
locuri s- au clasat : W. Hirsch- 
vogcl (C.S.M. Reșița) — gr. 1 ; 
F. Cordan (Tractorul Brașov) 
— gr. 1,5 ; I». Geantă (I.N.M.T. 
București) — gr. 2 ; Gh. Urdea 
(Dacia Pitești) — gr. 5 ; L San- 
ța (Dacia Pitești) — gr. 6. Lo
cul 1 in clasamentul general a

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 26 SEPTEMBRIE, 

ora 15 : Fotbal, Progresul 
Vulcan — Jiul Petroșani 
(transmisiune directă de la 
București ; comentator Sorin 
Satmari) ; în pauză, reporta
jul „Popas sportiv la Satu 
Mare“.

DUMINICA 27 SEPTEMBRIE, 
•ra 16,45 : Șah, emisiune de 
maestra Internațională Ellsa- 
beta Pollhroniade ; ora 17 : 
volei masculin, turneul final 
al C.E. de la Vama ; ora 
15,30 (Programul 2) : Telerama 
sport (emisiune de Dumitru 
Tănăsescu).

de la 
găzdi

Azi, 
reasca 
terna țională 
prezentanții 
și selecționa 
Concursul : 
la lupte libe 
romane.

TURNEELE
Luptătorii 

noastră, se > 
ocazia turnee 
greutate. Co 
greco-romane 
Baia Mare, 1 
4 octombrie, 
gorii al sport 
este program: 
și 11 oct om bi

clasamentu- 
Ursu locul 

români au 
două etape 
competiției,

revenit alergătorului Paul 
Geantă.
• .RALIUL BANATULUI". 

Vineri spre sîmbătă, In județul 
Timiș are loc „Raliul Banatu
lui" — cea de a Vl-a etapă a 
campionatului republican de ra
liuri.

• „RALIUL VETERANI
LOR". Desfășurat la București, 
In organizarea „Cercului vete
ranilor ți automobilelor de e- 
poca“ (din care amintim pe 
secretarul, veteran și el, Ar
mand Vrinceanu) și Filiala
A. C.R. București, raliul a avut 
la start 27 de automobile 
(Cadillac 1937, Dodge 1937,
B. M.V. 1939 ș.a.). După par
curgerea a 100 km, pe locul I 
s-a clasat Eugen Sirb-j care a 
pilotat o mașină Steyer 1927, 
urmat de V. Coslovschi (Arms
trong 1938) și M. Stihi (B.M.V. 
1939).

• „DACIADA", LA BUCU
REȘTI. în cadrul „Daciadei", 
simbătă 26 septembrie — ora 13
— la București are loc cea de 
a S-a etapă a Campionatului 
de Indemînare (Poligon Ilioara
— bd. L Șulea).

BALCANIADA
(Urmare c

M. FK

mondiale de g 
modernă.

Echipele re 
țării noastre 
cătuite, in ve 
telor balcanici 
următoarele 
Dunca, Dumit 
haela Stănuleț 
raș. Emilia E 
ghel, Dorina l 
Ruhn, Ecaterii 
nia Agache (ț 
vă feminină), 
Odorhean, Au 
Romulus Bucu 
Nistor, Valent: 
Cepoi, Dumilt 
tin Pintea (n 
Cordoș, Rozic: 
Stăirulescu, 
Simona Iliescu 
(ritmică mode

Echipele no: 
spre Atena în 
marți.

ACTUALITATEA ATI

MARȚI 29 SEPTEMBRIE» 
ora 18 ; Fotbal, Levski Spar
tak Sofia — Dinamo Bucu
rești, meci retur în Cupa 
U.E.F.A. (transmisiune di
rectă de la Sofia ; comentator 
Cornel Pumnea).

MIERCURI 30 SEPTEMBRIE, 
ora 20,30 : Fotbal : Olimpiakos 
Pireu — Universitatea Cra
iova, în C.C.E. (transmisiune 
directă de la Atena ; comen
tator Cristian Țopescu).

JOI 1 OCTOMBRIE, ora 
18,15 : Fotbal internațional, 
rezumatul meciurilor dispu
tate miercuri în cupele euro
pene intercluburi.

• Sîmbătă și duminică, le 
Cernăuți se desfășoară tradi
ționalul meci dintre echipele de 
tineret (masculine și feminine) 
ale României și Ucrainei. Din 
formațiile noastre fac parte, 
intre alții. Anișoara Cușmir și 
Gyorgv Marko, campioni balca
nici săptămina trecută la Sara
jevo.

• La Praga s-a desfășurat
cea de-a 27-a ediție a crosului 
internațional organizat de ziarul 
Rude Pravo. O frumoasă com
portare a avut Iulia lonescu 
(C.S.S. Piatra Neamț), clasată 
pe locul doi in cursa Junioare
lor (1 500 m), cu
sovietica Elena 
(4 :S6,0) Tn proba 
(3 000 m) cîștigată 
gianca Grele V> aitz 
Margareta Ghile 
cu 0:03.0.

• Săptă.nîna 
șoara Cușmir și 
fi prezenți la un concurs in
ternațional in Cipru.

• Calendarul republican pro
gramează ultimele competiții

1:38,0, după 
Malihina 

senioarelor 
de 
in 

a sosit

norve- 
8:35,0, 
a S-a

Ani-viitoare
Pal Palffy vor

ale sezonului ) 
brie la Sibiu, i 
fășura campio 
de 20 kKv ojar 
neret), 50 km 
maraton (senioi 
maraton redus 
juniori. întrec: 
ret și juniori cc 
clasamentul cor 
chipe „Cupa Rc 
rei clasamente 
(după disputare 
pe și a campio 
pentru tineiet, 
și III) : Băieți : 
Steaua 313,5 p. 
reștl 202 p. Vi 
C.S.S.A. “ '
C.S.S.A. 
C.S.S. 
C.S S.A. 
C.S.S.A.
p, Rapid 109 p, 
Viitorul 100,5 
general : 1. Dir 
Steaua 419 p, 3. 
rest. 205 p, 4. C
237.5 p, 5. Vii 
6. C.S.S.A.
206.5 p. etc.

Cluj
Craiov 

Cetate 
Craii 

Cimpul

PENTRU TRIMESTRUL IV OFICIILE JUDEȚENE 
VĂ RECOMANDĂ STAȚIUNILE BALNEARE. DV

ADH1NISLDATIA DE STAI LOTO PRONOSPORT IMOR'ltAlA
• CIȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 18 SEPTEMBRIE 1981. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% (auto
turism Dada 1300) șl 3 variante 

“............ ' ‘ 4 a15% a 17.500 lei ; cat. 1
*19.467 lei ; cat. 3 : 8,50 a 10.605 
tai ; cat. 4 : 55,25 a 1.631
eat. 5 : 158,50 a 569 lei ; cat. . . 
317,75 a 284 lei ; cat. X : 1.786,5« 
a 100 ' ‘ '
500.000
1300*  u_ __ ______ _______
btlet jucat 100%, a revenit parti
cipantului DUMITRU SCURTU 
din Brașov.
• TRAGEREA OBIȘNUITA

LOTO de astăzi, 25 septembrie

lei ; 
. I :

lei. Report la cat. 1 : 
i lei. Autoturismul „Dacia 
de la cat. 1, realizat pe un

1981, se desfășoară începînd de 
la ora 16,30 în sala Clubului „Ft- 
nânțe-Bănci“ din București str. 
Doamnei nr. 2 ; panoul cu nume
rele cîștigătoare va fi televizat 
la ora 18,25.
• AU JUCAT — AU CÎȘTIGAT! 

Cel mai simplu și popular sis
tem de joc — LOZUL ÎN PLIC 

— răsplătește cu regularitate 
perseverența a tot mai numeroși 
participant.

La sate și orașe, la munte și la 
mare, LOZUL TN PLIC vă 
oferă zilnic posibilitatea de a ob
ține și dv. mari succese la siste
mul de joc preferat 1

Condițiile de cazare, tratament, posibilitățile pent 
existente in stațiunile Ministerului Turismului as 
anotimpul rece o cură balneară oficace.

în unele stațiuni, accesul In bazele de tratame 
direct din hotel, prin culoare acoperite și încălzite.

Iată cîteva recomandări în alegerea stațiunilor p 
rea bolilor dv. :

© Pentru afecțiuni reumatismale : Amara, Baz 
nești — Căciulata, Eforie Nord, Geoagiu Băi, Go\ 
lane, Mangalia, Moneasa, Ocna Sibiului, Slănic, P 
vata, Săcelu.

€> Pentru afecțiuni ale aparatului cardiovascular î 
Borsec, Buziaș, Lip ova, Vatra Dorn ei, Tușnad.
• Pentru afecțiuni ginecologice : Bazna, Eforie N 

lia, Ocna Sibiului, Sovața, Vața — băi.
• Pentru afecțiuni ale aparatului respirator : Slăi 

Govora, Slănic Moldova.
• Pentru afecțiuni ale tubului digestiv, glandelor 

de nutriție : Borsec, Călimănești — Căciulata, Ol 
georz, Slănic Moldova.

Pentru procurarea bileteloT în stațiunea dorită, 
pentru obținerea informațiilor necesare adresați-vi 
și filialelor oficiilor județene de turism din întrg$f



'ea ■ *
• | TEHNICA DE JOC SUBMINATA 

“| DE CARENȚE TACTICE
Șl ÎNCĂRCĂTURĂ PSIHICĂ

8SCU, 
ndru 
lorin 
ilen- 
>rina 
taina 
nașe, 
icscu

Pentru oricine care ar arunca 
o privire, chiar și fugară, asu
pra principalelor date tehnice 
pe care ni le-a oferit meciul 
România — Ungaria, aspectul 
de netă superioritate a echipei 
noastre iese atît de clar in e- 
vidență incit am putea spune 
că orice comentariu, pe această 
temă, este de prisos. Și să 
luăm ca exemplificare doar 
unul dintre elementele de o- 
biectivizare ale jocului de 
miercuri — numărul acțiunilor 
de atac : 116—39, în favoarea 
reprezentativei noastre (pe re
prize : 49—19 și 67—20) ! Aces
tea adăugate raporturilor șutu
rilor la poartă (16—2), pe poar
tă (6—1) și loviturilor de colț 
(10—2) indică o diferență o- 
bișnuită între echipe din eșa
loane diferite. Și totuși scorul 
pe tabela de marcaj a rămas 
alb. Cum se explică un astfel 
de paradox 7 Ce nexa lipsit ca 
să obținem victoria pe care o 
doream atît de mult 7

Echipa noastră a alergat 
mult, a dovedit combativitate, 
a construit, cum-necum, un nu
măr impresionant de acțiuni o- 
fensive. Dar n-a marcat De 
ce 7 Sigur că una din cauze ar 
fi stereotipia atacurilor și ca
racterul lor întimplător. Dar 
mai în suferință decit ideea de 
joc — pe care de multă vreme 
ne străduim, fără succes, să o 
ghicim in modul de acțiune a 
echipei naționale — s-a dovedit 
a fi, în meciul cu Ungaria, teh
nica de joc. Mai ales in zona 
de finalizare. Acolo unde pasa 
decisivă a purtat amprenta ha
zardului, unde preluarea s-a 
făcut mereu defectuos și în fo
losul... ratărilor, unde conduce
rea mingii și driblingul — 
cînd exagerate, cînd lipsite de 
inspirație și har — au avut ca 
efect subminarea jocului co
lectiv ; în sfîrșit, unde lovirea 
mingii cu piciorul și cu capul 
pe direcția porții adverse ne-a 
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DUPĂ MECIUL ROMÂNIA-UNGARIA
fUrma'e din pag 1)

lor*.  Un adevăr spus doar pe 
jumătate, intrucît din Înregis
trările noastre statistice — 
nu numai ale noastre — rezul
tă că și alți jucători se fac 
vinovați de prestația slabă a 
echipei reprezentative, cu pre
cădere in prima jumătate a 
meciului ; a) atunci cind Ne
grită a efectuat centrările spre 
colțul drept al careului mic, 
bune doar pentru înaltul portar 
Meszaros ; b) cînd Munteanu II 
a „cărat*  exasperant balonul 
cu el, înlesnind replierile ad
versarului (ca și Iordănescu și 
Bălăci, deaitfel), c) cînd Stoica 
și Bcldcanu au pasat deseori 
fără conținut tactic și nu o dată 
fără adresă. De unde și obser
vația justa a lui Cămătaru (a- 
părută, de asemenea, în ziarul 
nostru de ieri și care, desigur, 
nu-1 absolvă decit parțial _ de 
comportarea sa nesatisfăcătoa
re) : „Am primit foarte puține 
mingi utilizabile de la mijlo
cași, care au prins — cred, o 
zi slabă. Kăminînd izolat între 
fundașii adverși, n-am putut să 
dau randamentul așteptat".

Toate aceste lipsuri enumera
te aici — EXPLICÎND ABSEN7 
TA UNEI IDEI CLARE DE 
JOC — au făcut ca, sub as
pectul CALITĂȚII, OFENSIVA 
echipei noastre să lase mult de 
dorit, mai ales in prima jumă
tate a meciului, cînd, din cele 
49 de acțiuni de atac, numai 29 
au ajuns la marginea suprafe
ței de pedeapsă. Și cum in 
apropierea acestei „zone a... 
adevărului" fotbaliștii noștri 
n-au încercat nici o pasă de
cisivă și nici un ,,un-doi“ (de 
necrezut, la o echipă reprezen
tativă), se explică, iată, și fap
tul că dincolo dc linia careului 

Ia ta-
mă- 
rcu-
So-

yos,
aga-

ova,
boH 
Sta-

țlllor

DE LA I. D. M. S.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează autoturisme DACIA 1300, 

după cum urmează :
MAGAZINUL BUCUREȘTI — celor înscriși pînă la nr. 500/1082 
MAGAZINUL PITEȘTI — celor înscriși pînă la nr. 14500/1981 
MAGAZINUL BACAU — celor înscriși pînă la nr. 4800/1981 
MAGAZINUL BRAȘOV — celor înscriși pînă la nr. 5500/1981 
MAGAZINUL CLUJ — celor înscriși pînă la nr. 1500/1982 
MAGAZINUL IAȘI — celor înscriși pînă la nr. 450/1982 

MAGAZINUL TIMIȘOARA — celor înscriși pînă la nr. 5200/1981 
MAGAZINUL REȘIȚA — celor înscriși pînă la nr. 1900/1982 
MAGAZINUL BAIA MARE — celor înscriși pînă la nr. 3200/1982 
Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme 

și capacitatea de vînzare a fiecărui magazin.

I
I
I
I

făcut să ne reamintim, ade
seori, de vremurile de ucenicie 
a fotbalului. Și, firesc, în a- 
ceastă situație, ne punem în
trebarea : să fi uitat, oare, așa 
dintr-o dată, jucătorii noștri o 
serie de deprinderi tehnice 
care, în fond, au constituit unul 
din principalele argumente va
lorice ale selecției lor în „na
țională" ? Categoric, nu. Expli
cația trebuie căutată mai cu- 
rînd în marea încărcătură psi
hică a jocului, căreia jucătorii 
noștri, mai ales cei din com
partimentul ofensiv, nu i-au 
putut face față. în sfera ace
lui factor al jocului despre 
care am spus, in zilele premer
gătoare meciului cu Ungaria, 
că va fi foarte important in 
stabilirea rezultatului și care, 
după cum s-a văzut, a fost 
foarte slab pregătit de fac
torii responsabili. Stăpîniți 
de trac, dominați de ma
rea miză a lntîlniril, jucă
torii noștri s-au comportat sub 
valoarea lor reală, acționtnd, 
fie timid, fie precipitat, comi- 
țlnd numeroase greșeli in joc 
care au ușurat mult sarcina ți
nui adversar bine organizat șl 
decis să obțină cel puțin re
miza. Un rezultat care fi nete
zește acestuia drumul spre Ma
drid, fără a compromite, totuși, 
șansele noastre de a ajunge, 
anul viitor, la aceeași destina
ție. Bineînțeles, cu condiția ca 
viitoarele eforturi in pregătire 
și, în perspectiva dublei con
fruntări cu Elveția, să aducă 
acel plus de orientare capabil 
să confere jocului echipei re
prezentative consistența, cu
loarea și mai ales eficacitatea 
necesare asigurării unui succes 
Ia care fotbalul românesc aspi
ră cu justificate pretenții : ca
lificarea, în turneul final al 
campionatului mondial din 
Spania.

Mihai IONESCU

de 16 ni advers, fazele de gol 
au fost șl mal puține.

Apare deci limpede că, in n- 
fara slăbiciunilor virfurilor, au 
existat puncte nevralgice și ta 
celelalte linii, mal cu seamă la 
mijloc, compartimentul forte 
in toamna trecută (după cum 
apreciau tehnicienii și presa), 
in alcătuirea Țicleanu — Bel- 
deanu — Iordănescu, care „le
ga" bine jocul, construia și 
participa, deopotrivă, la finali
zare.

De ce au „umblat*  cei din 
conducerea tehnică la mijlocul 
echipei, modi ficlndu-1 și cind 
a fost cazul (cu prilejul unor 
indisponibilități), șl cind nu 
a fost necesar, ne este greu să 
Înțelegem. Pentru simplul mo
tiv că nici un antrenor din 
lume nu-1 scoate din echipă pe 
cel mai In formă component al 
liniei de mijloc, un jucător ti- 
năr, penetrant, in stare să tra
gă după el o echipă — l-am nu
mit pe Țicleanu —, autorul go
lului (victoriei) in precedenta 
partidă, aceea cu Norvegia, 
găzduită de același teren ; și, 
mai proaspăt, autor al go
lului care a mărit șansele echi
pei sale de club. Universita
tea Craiova, de calificare, in 
detrimentul lui Olympiakos 
Pireu. în turul II al Cupei 
campionilor europeni. Perseve- 
rînd în formula aleasă Ște
fan Covaci, Valentin Stăncscu 
și Victor Stănculescu nu l-au 
introdus în echipă pe Țicleanu 
nici la reluare. L-au trimis, 
din min. 46, la „încălzire", unde 
l-au uitat pînă in min. 75 I 
Toate se leagă între ele intr-un 
joc de echipă, precum rotițele 
unui ceasornic. Și explică de ce 
în cele patru meciuri disputate 
anul acesta de echipa noastră 
reprezentativă, in cadrul gru
pei a IV-a, ea N-A PUTUT SA

„TINERETUL" NE-A OFERIT 0 VICTORIE 
PLINĂ DE SEMNIFICAȚII

Reprezentativa noastră de ti
neret » obținut, marți, la Timi
șoara. o victorie grea, dar ab
solut meritată și plină de sem
nificații. Acest 2—1 cu echipa 
similară a Ungariei, in cadrul 
campionatului european de ti
neret, mu reflectă, la o primă 
vedere, reala diferență existen
tă marți intre cele două for
mații. Sigur. în această direcție 
pot fi folosite ca supreme ar
gumente cifrele, și nu le vom 
ocoli, dar in primul rind tre
buie să reținem impresia gene
rală. Echipa României a fost 
cea cere a jucat fotbal, în fața 
unui adversar preocupat, in ge
neral, să distrugă orice acțiune. 
Dealtfel, un neutru, arbitrul 
bulgar Iordan Jecev, fost fot
balist, remarca după meci că 
echipa noastră „s-a impus prin- 
tr-nn joc bine organizat, cu ac
țiuni ofensive de toată frumuse
țea*.  Pornind de la acest ade
văr. am rămas surprinși cum 
un purtător al ecusonului 
F.I.F.A. a tolerat jocul dur, 
chiar brutal, al fundașilor la
terali unguri Kerepeczki (ta 
special) și Kertesz, care «u 
faultat mult Cum însă și acest 
obstacol a fost trecut de Geol- 
gău și Ciobanu, remarcabili 
fiecare ta... cite o repriză, să 
privim partea frumoasă a me
ciului de la Timișoara, reușită 
revanșă pentru acel 2—4 de la 
Bekescsaba.

In primul rind, eiștigul mo
ral. Meciul acesta, considerat 
„uvertura" partidei de miercuri, 
căpătase o tensiune anume, fie
care formație de tineret dorind 
să creeze „avantajul psihic*  
(teoretic) pentru „team"-ul 
mare. Tinerii lui Cornel Dră- 
gușin au reușit să treacă acest 
important (pentru ei) prag psi
hologic, amplificat de prima re
priză, cind oaspeții maircaseră 
chiar un gol, la unicul lor șut 
pe poartă. Trecerea examenu
lui sub acest aspect recomandă 
tlnăra noastră echipă drept 
competitivă, semn bun pentru 
„schimbul de mîine*  al primei 
reprezentative. Ar mai fi, după 
aceea, un alt aspect demn de

ÎNSCRIE DECÎT UN SINGUR 
GOL, CU NORVEGIA, restul 
jocurilor încheindu-se, cum se 
știe, astfel : 0—0 eu Anglia,
0—1 șl 0—0 cu Ungaria

Subliniem toate aceste as
pecte privind alcătuirea echipei 
noastre naționale, precum și 
prestația ei, întrucit, așa cum 
a-a precizat imediat după Joc, 
EA PASTREAZA ȘANSE DE 
CALIFICARE ÎN TURNEUL 
FINAL AL C.M. DIN SPANIA.

Inspirîndu-se din celelalte 
sectoare de activitate, unde în
treaga muncă este analizată pe
riodic, deschis, cu simț de răs
pundere, F. R. Fotbal va trebui 
să schimbe maniera de lucru, 
la nivelul primei reprezentati
ve a țării, in atribuțiile foru
lui de specialitate, ale biroului 
federal intrind, se înțelege, și 
o muncă de indrumare și con
trol peste ceea ce a realizat ta 
ultima vreme. Este de compe
tența forului de specialitate a- 
slgurarea climatului prielnic 
unei rodnice pregătiri la lotul 
nostru reprezentativ, punîn- 
du-se capăt, între altele, modu
lui nepotrivit in care antreno
rul Valentin Stănescu 11 tra
tează uneori pe jucători.

O schimbare de atitudine la 
nivelul conducerii tehnice — 
profesională și de comporta
ment — trebuie să se producă 
cit mai repede cu putință, in
trucît, repetăm, în pofida ega
lului cu echipa Ungariei, tri
colorii se mențin în cursa cali
ficărilor pentru El Mundial Cu 
retușurile care se imnuri — ne 
gindim la o mai JUDICIOASA 
ORGANIZARE A JOCULUI, 
LA COOPTAREA, eventual, în 
lotul de 16. Șt A ALTOR JU
CĂTORI CU EXPERIENȚA ȘI 
AFLATI TNTR-O BUNA FOR
MA SPORTIVA. DEMONSTRA
TA ÎN CAMPIONAT — ei sînt 
capabili, sîntem convinși, să 
realizeze 3 puncte în cele două 
jocuri, de la București (10 oc
tombrie) si Berna (11 noiem
brie) cu Elveția.

ARBITRII ETAPEI DE
F.C. Argeș — Chimia Rm. Vîl

cea : N. Rainea (Bîrlad) ; C. Ghi- 
ță (Brașov) șl V. Tătar (Hune
doara) ;

Politehnica Timișoara — F.C.M. 
Brașov : A. Deleanu ; R. Stîncan 
și P. Seceleanu (toți din Bucu
rești) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Steaua : 

luat ta seamă : jocul in atac, 
unde Geolgău, Turca și, fru
moasă surpriză, Ciobanu au ln- 
ctatat asistența prin cdteva 
șarje de mare tehnicitate. în 
privința golului egalizator, mar
cat de Turcu, el a reprezentat 
o excelentă fază ofensivă, care 
l-« definit exact pe „vîrful" pi- 
teștean. irezistibil in sprintul 
său In care și-a lăsat adver
sarul pe drum. Și pentru că am 
amintit de ofensivă, să reținem 
raportul acțiunilor de atac din 
partida de marți, raport oferit de 
timișoreanul Bela Horosz, un 
pasionat statistician al fotba
lului : 128—60 în favoarea echi
pei României, dintre care ta 
zona de finalizare 50—22. Cifre 
concludente, care, adăugîndu-se 
la numărul șuturilor (25—6) 
spun clar că echipa noastră a 
fost cu o clasă peste adversar.

Și, atunci, se va pune firesc 
Întrebarea : dc ce o victorie 
chinuită, de ce atitea emoții 7 
în primul rind, pentru că for
mația noastră a greșit tactic 
intrind in jocul adversarului, 
preocupat, cum afirmam la în
ceput, mai mult să distrugă jo
cul decit să construiască. Cind 
tinerii noștri jucători au evitat 
contactul, cînd apărarea a res
pectat sarcinile primite, eficaci
tatea acțiunilor a crescut Si
gur, mai există $1 marile ratări, 
datorate lipsei de concentrare 
și formei slabe a lui Gabor și 
Vlătăneseu, cei de la care aș
teptam mult, pe măsura talen
tului lor. Dincolo de aspectele 
critice, care cu siguranță vor 
fi examinate, să reținem însă 
mobilizarea exemplară, dăruirea 
majorității (printre care Vlad 
șa Pană refăcut) de medicul e- 
ehipei, Florin Brălilă) și rea
lismul cu care s-a abordat par
tida.

Mircea M. IONESCU

CLASAMENT
1. Anglia 5 3 11 10—5 7
2. Ungaria 4 2 0 2 7—6 4
S. România 4 2 0 2 8—8 4
4. Elveția 3 0 1 2 0—6 1

Astăzi. In cadrul etapei 
a 7-a a Diviziei „A"

DINAMO - F. C. OLT
Astăzi, pe stadionul Dinamo, 

cu începere de la ora 17, se dis
pută partida de Divizia ,A“ 
dintre liderul clasamentului. 
Dinamo (cu un joc în plus față 
de Universitatea Craiova), și 
F.C. Olt, ocupanta locului 6.

întîlnirea, programată o zi 
mai devreme, în cadrul etapei 
a 7-a (celeilalte opt jocuri se 
dispută mîine) opune două for
mații cu o bună comportare ta 
această toamnă. Pentru dina- 
moviști. ea reprezintă un ultim 
test Înaintea meciului-retur din 
Cupa U.E.F.A., cu Levski- 
Spavtak, care se desfășoară, 
marți, la Sofia.

Arbitrează : I. Igna (Timi
șoara) ; Gh. Dumitrașcu (Con
stanța) și I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea).
• REUNIREA LOTULUI RE

PREZENTATIV DE JUNIORI 
PENTRU C.M. DIN AUSTRALIA. 
Mîine seară se reunește in Capi
tală lotul reprezentativ de ju
niori al țării noastre care luni 
va pleca spre Australia pentru 
a participa la Campionatul Man
dial. Antrenorii Constantin Cer- 
năianu și Tacite Macrl au con
vocat următorii 18 jucători : Lo- 
vaș (U.T.A.) și Glrjoabă (Progre
sul-Vulcan) — portari ; Viscreanu 
(Steaua), Andone (Corvlnul), E- 
duard (F.C, Argeș), Rednlc (Cor, 
vinul), Vușcan (U.T.A.), Matei 
(F.C. Olt), Iliescu (Rova Roșiori)
— fundași ; Hanghiuc (F.C.M. 
Galați), Costel Ilie (A.S.A. Tg. 
Mureș), Baltat (Steaua), Balaur 
(F.C. Argeș), Fîșlc (S.C. Bacău)
— mijlocași ; D. Zamfir (Dinamo), 
Sertov (Steaua), Bolba (A.S.A. 
Tg. Mureș), Lasconi (Jiul) și Ga
bor (Corvlnul) — Înaintași.
• DUBLA INTILNIRE ROMA

NIA — U.R.S.S. (JUNIORI III). 
Prima dintre acestea va avea loc, 
astăzi, pe stadionul Dinamo (ora 
15) In deschiderea meciului de 
Divizia „A“ dintre Dlnamo și 
F.C. Olt. A doua partidă este 
programată duminică dimineață, 
pe stadionul Autobuzul, de la 
ora 9,30.

MÎINE A DIVIZIEI „A“
FL Cenea (Caracal) ; Gh. Jucan 
(Mediaș) și M. Ludoșan (Sibiu);

„U“ Cluj-Napoca — C.S. Tîr- 
goviște : D. Ologeanu (Arad) ; 
C. Jurja și Al. Ioniță (ambii din 
București) ;

Universitatea Craiova — Spor
tul studențesc : Cr. Teodorescu ; 
C. Coman (ambii din Buzău) și 
M. Fediuc (Suceava) ;

IERI, ÎN ETAPA 
INTERMEDIARĂ 

A SERIEI A II a 
A DIVIZIEI „B“
METALUL PLOPEN1 — CAR- 

PAȚI M1RȘA 2—1 (1—0). Autorii 
golurilor : Dumitriu (min. 11), 
Spiridon (mta. 81), respectiv Voi- 
culeț (min. 82).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
PETROLUL PLOIEȘTI 0—3 (0—2). 
Au marcat : Cozarec (min. 25), 
Stanciu (min. 27) și Toma (min. 
55).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
4—3 (2—1). Au Înscris : Sultă-
noiu (min. 14 din 11 m și min. 
54), Ene (min. 32), Ni(ă (min. 
87), respectiv Catrina (min. 21), 
P. Dumitru (min. 70 și 85).

RULMENTUL ALEXANDRIA - 
DUNĂREA CALARAȘI 2—0 (1—0). 
Au marcat : Volcilă (min. 35) și 
Gh. Radu (min. 83).

FLACARA MORENI — CHIMICA 
TIRNAVENI 2—0 (1—0). Autorii
golurilor : Drăghici (min. 8) șl 
Năstase (min. 47).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
RAPID HUCUREȘTI 1—1 (0—1).
Au înscris : Grit are (min. 87) 
pentru Automatica, tancu (min. 
21) pentru Rapid.

PANDURII TG. JIU — ȘOIMII 
IPA sibiu 0—2 (0-1). Au mar
cat : Frățilă (min. i) șl Iitvan 
(min. 75).

GAZ METAN MEDIAȘ — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—0 (1—0). Au
torul golurilor : Moraru (mta. 27 
din 11 m și min. 75).

LC.I.M. BRAȘOV — ENERGIA 
SLATINA 5—1 (4—1). Au Înscris : 
Palfl (min. 18), Clmpean (min. 
n și 53), Bălan (min. 29), Szabo 
(min. 34), respectiv S. Letea 
(min. 26).

(Relatări de la V. Frincn, D. 
Daniel, O. Guțu, M. Bizon, Gh. 
Ilinca, N. Ștefan. P. Cristea, M. 
Țacăl și C. Gruia).

1. RAPID 7 4 2 1 15- 3 10
2. Șoimii IPA Sibiu 7 4 12 11- 4 9
3. Petrolul Ploiești 6 4 11 7-4 9
4. Rulmentul 7 4 12 9-8 9
5. Automatica Buc. 6 3 2 1 17-13 8
6. Metalul Plopeni 6 4 0 2 10- 7 8
7. Metalul Buc. 6 3 12 8-7 7
8. Ftacâra Moreni 7 3 13 7-7 7
9. Energia Slatina 6 3 12 10-11 7

10. Chimica Tîmâveni 5 3 0 2 9-4 6
11. Mecanica fina 7 14 2 7-7 6
12. Dunărea Călărași 7 3 0 4 11-12 6
13. Autobuzul Buc. 6 3 0 3 10-14 6
14. Gaz metan 5 2 12 5-9 5
15. Carpațî Mîrșa 7 115 7-11 3
M. I.C.I.M. Brașov 6 114 5-10 3
17. Tractorul Brașov 7 115 6-12 3
18. Pandurii Tg. Jiu 6 0 2 4 3-14 2

ETAPA VIITOARE (duminică 27 
septembrie) s Metalul București — 
LC.I.M. Brașov, Dunărea Călă
rași — Rapid București, Pandurii 
Tg. Jiu — Gaz metan Mediaș, 
Autobuzul București — Flacăra 
Moreni, Tractorul Brașov — Me
canică fină București, Petrolul 
Ploiești — Metalul Plopeni, Chi
mica Tirnăveni — Automatica 
București, Energia Slatina — Rul
mentul Alexandria, Șoimii IPA 
Sibiu — Luceafărul București, 
Carpațl Mîrșa stă.

Divizia „C" - seria a V-a

DINAMO VICTORIA 
BUCUREȘTI CONTINUA 
SĂ FIE NEÎNVINSĂ!

Ieri, ta seria a V-a, „bucur eș- 
teană", a campionatului Diviziei 
„C“ s-a disputat etapa a Vl-a, 
ta termed iară, încheiată cu urmă
toarele rezultate î

T.M. București — Dinamo Vic
toria 0—1 (0—0), I.C.S.I.M. Bucu
rești — Ș.N. Oltenița 1—2 (0—2), 
Tehnometal București — Petrolul 
Roata de Jos 6—3 (3—2), Viitorul 
Chirnogl — Flacăra roșie Bucu
rești 2—1 (1—0), Electronica
București — Amonil Slobozia 
3—0 (2—0), Constructorul Călărași 
— Sirena București 1—0 (1—0),
Danubiana București — F.C.M. 
Giurgiu 4—1 (3—0), Abatorul
București nu a jucat.

In clasamentul seriei continuă 
să conducă Dinamo Victoria, ne
învinsă în cele șase etape. Dar 
lată ,,miniclasamentul“ seriei : 
1. Dinamo Victoria 12 p (golave
raj 15—3), 2. Abatorul 9 p (11—5), 
3. I.C.S.I.M. 6 p (9—6),- 4. Ș.N. 
Oltenița 6 p (7—5)... pe ultimele 
locuri : 14. Constructorul Călărași 
3 p (4—6) — din 5 jocuri, 15. Pe
trolul Roata de Jos 3 p (7—12) — 
din 5 jocuri, 16. FEROM Urzieenl 
2 p (4—9) — din 5 jocuri.

U.T. Arad — F.C. Constanța : 
G. Dragomir (București) ; R. Pe
trescu x (Brașov) și T. Balanov i.ci 
(Iași) ;

Corvinul Hunedoara — S.C. Ba
cău : AL Mustățea (Pitești) ; C. 
Tănase (Cîmpulung) și M. Ivăn- 
cescu (Brașov! :

Progresul Vulcan — Jiul Pe
troșani : O. Anderco (Satu Mare);
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Seve
rin) . și M. Salomir (Cluj-Napoca).



Aurel Sfiijârceanu: „UN CONTACT
NEMIJLOCIT CU VÎRFURILE TENISULUI

Recent spectator la campio
natele internaționale de tenis 
ale S.U.A., antrenorul emerit 
Aurel Segărceanu are de- 
sigdr multe lucruri interesante 
de povestit. Alegem dintre a- 
cestea :

— Ca și la Wimbledon sau 
Roland Garros, pe terenurile 
noului centru new-yorkez s-au 
reunit jucători din elita spor
tului cu racheta, prilej pentru 
aceștia de a străluci in între
cere, iar pentru noi, tehnicie
nii, de a aduna date prețioase 
și cunoștințe proaspete. Pot 
spune că de această dată m-a 
impresionat tinerețea majori
tății participanților la lupta di
rectă pentru titluri, cadre noi 
de jucători care tind să înlo
cuiască definitiv pe cele vechi. 
Devine parcă surprinzător să 
mai vezi in semifinale sau fi
nale pe un Connors, o Navra
tilova, chiar pe Borg sau Evert, 
toți cedind pasul in fața asal
tului tinerei generații.

— într-adevăr. sînt multe 
nume noi, care derutează pînă 
și pe specialiști. Care dintre 
acestea sînt totuși de reținut 7

— In afara celor doi princi
pali laureați — și cred că John 
McEnroe și Tracy Austin vor 
fi foarte greu de detronat — 
sau alții ca Teltscher, Giam- 
malva, Dupre, de pe acum con- 
sacrați, aș putea cita cițiva 
foarte tineri jucători care m-au 
impresionat in mod deosebit. 
Așa este Larry Ștefanski, de 19 
ani, care a dat o luptă frumoa
să pe „central" cu Bjorn Borg, 
cedindu-i onorabil la 4—6, 4—6, 
4—6. Sau acel Andy Andrews, 
care l-a ținut cinci seturi pe 
Yannick Noah in primul tur. 
Ca să nu mai vorbim de Mei 
Purcell, învingător al lui Ilie 
Năstase și greu învins de Clerc. 
Și mai sînt mulți alții. Aș zice 
că jucători situați acum pe 
locuri între al 200-lea și al 
400-lea in clasamentul mondial 
pot să urce intr-un singur se
zon printre „primii S0“.

— Care sînt. de fapt, atuurile 
tinerilor ?

— in special cei de dincolo de 
Ocean beneficiază de o pregă
tire foarte timpurie. încep la 
7—8 ani, cu o aparatură mo
dernă la îndemina celor care li 
îndrumează. Dar cel mai im
portant, probabil, este că ei în
vață pe suprafețe rapide — ci
ment sau gazon — ceea ce le 
dă o mare ușurință in execuții. 
Așa cum am văzut și la cen
trele de copii șl juniori vizi
tate cu acest prilej, se insistă 
mult pe serviciu și returul de 
serviciu, arme de bază pentru

ȘAHISTELE NOASTRE VIRTUAL CALIFICATE 
PENTRU TURNEUL INTERZONAL

VARȘOVIA, 24 (Agerpres). — 
înaintea ultimei runde, în tur
neul zonal feminin de șah de la 
Bydgoszcz (Polonia) conduce 
Marina Pogorevici, cu 12 punc
te. urmată de Margareta Mure- 
șan, cu 11 puncte și o partidă 
întreruptă, ambele maestre ro
mânce fiind virtual calificate 
pentru turneele interzonale ale 
campionatului mondial.

în penultima rundă. Marina 
Pogorevici a învins-o cu piesele 

tenisul in viteză. La Flushing 
Meadow se joacă pe un ciment 
poros, destul de rapid și el, 
iar tinerii se mișcă in voie pe 
asemenea suprafață. în Ameri
ca, doar vreo 6 turnee sint pe 
zgură, restul numai pe terenuri 
rapide.

— Acum, ceva despre finale...
— Bjorn Borg s-a pregătit cu 

aceeași seriozitate și ambiție 
care l-a caracterizat întotdeau
na. Dorea neapărat să ciștige 
singurul titlu important care-i 

xmai lipsește din palmares. 
Dacă n-a reușit, aceasta se da
torează numai faptului că fi
nala nu l-a găsit in ziua sa 
cea mai bună. A fost parcă și 
mai obosit, jucînd in ajun pină 
aproape de miezul nopții cu 
Jimmy Connors, poate cel mai 
bun meci din întreg turneul. Cu 
McEnroe n-a mai fost același, 
s-a lăsat depășit de jocul foar
te variat, bine conceput tactic, 
al acestuia. Poate că altă dată, 
Bjorn se va mai întilni cu ma
rea șansă. Cam același lucru și 
despre Navratilova, vinovată de 
a se fi relaxat la un set și 3—1 
pentru ea, in finala cu Austin, 
pentru a pierde apoi totul, 
Virginia Ruzici, puțin urmărită 
de ghinion in meciul din 16- 
imi, cînd a fost eliminată după 
7 mecibaluri, dintre care unul 
luat flagrant de arbitra de li
nie I Cu Ilie Năstase, la mixt, 
a jucat insă excepțional și ei 
doi puteau normal să ciștige 
proba, dacă față cu Anne 
Smith și Kevin Curren — care 
au cucerit apoi primul loc — 
nu lăsau să le scape tie-breakul 
„decisiv" după 5—2 in favoa
rea lor. Păcat!

— L-am avut pe Aurel Segăr
ceanu în tribună la Flushing, 
de ce nu-1 avem pe Florin Se
gărceanu în teren 7

— M-am întrebat și eu, s-au 
întrebat și alții... Vilas îmi zi
cea că așteaptă mult de la Flo
rin, crede in talentul lui. Eu aș 
spune, eu toată sinceritatea, ci 
fiul meu va putea ajunge In
tr-o asemenea concurență nu
mai daci muncii la antrena
ment li va adăuga și un con
tact nemijlocit cu virfurile te
nisului. Trebuie să joace mult, 
si schimbe mereu adversarii, si 
nu se descurajeze în fața mari
lor obstacole. Sper să-i putem 
asigura In viitor un program 
competițional adecvat, care si 
fie pentru el un test de ma
turitate, o poartă de intrare In 
tenisul de elită. Și sper ei va 
reuși...

Interviu consemnat de 
Radu VOIA

negre pe Hana Tiprianova (Ce
hoslovacia), iar în partidele 
Pavlina Cilingherova (Bulgaria)
— Elisabeta Polihroniade și Da
na Nuțu — Eliska Klimova (Ce
hoslovacia) a fost consemnată 
remiza.

Alte rezultate : Porubski — 
Boiadjieva remiză ; Brusztman
— Skacelova 1—0 ; Szmacinska
— Eretova remiză ; Makai — 
Wiese remiză.

MtiNCHEN, 21 (Agerpres). — 
La Baden Baden s-au deschis 
lucrările celui de-al XI-lea 
Congres olimpic, la care parti
cipă peste 600 de delegării re- 
prezentind Comitetele naționale 
olimpice din 149 de țări. Pe 
agenda Congresului! figurează 
probleme majore ale mișcării 
olimpice, temele principale a- 
flate în dezbatere fiind „Vi
itorul Jocurilor olimpice", „Co

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

orice critică, pierzînd servicii, 
efectuînd preluări defectuoase 
și nereușind să blocheze atacu
rile în forță ale lui Savin, 
Zaițev și Loor — cei med buni 
din echipa sovietică. Nici unul 
dintre jucătorii noștri cu care 
s-a început jocul (Oros, Sto- 
ian, Dumănoiu, Enescu, Pop 
și Gîrleanu) n-a corespuns, ast
fel că, în setul următor, pe te
ren a apărut o nouă echipă 
(cu Căta-Chițiga, P. Ionescu, 
Macavei, Mina și Vrîncuț, ală
turi de Gîrleanu). Speranțele 
noastre au renăscut în acest 
set al doilea, cînd am condus 
cu 4—0, apoi cu 7—5. De aici 
însă, echipa noastră a........sto
pat motoarele", fiind net de
pășită de reprezentativa U.R.S.S. 
Setul al treilea s-a asemănat 
cu primul. Lipsa totală de mo
bilizare a echipei noastre, tra
cul și neînchegarea jocului au 
dus reprezentativa noastră la o 
infrîngere severă : 3—0 (2» 7, 
3) pentru echipa sovietică. Ar
bitri : Szalai (Ungaria) șl Bays 
(Elveția).

Alte rezultate. Masculin (tur
neul 7—12) : Italia — Iugoslavia 
3—0, Franța — Spania 3—1. Fe
minin (turneul 1—6) : Bulgaria
— Polonia 3—0, Ungaria — 
Cehoslovacia 3—1.
• Vineri se vor disputa me

ciurile : U.R.S.S. — Cehoslova
cia (ora 15), România — R. D. 
Germană (ora 17) și Polonia
— Bulgaria (ora 19).

PERNIK, 24 (prin telefon). 
In Sala Minior din localitate, 
au început întrecerile turneu
lui feminin de volei, pen
tru ocuparea locurilor 7— 
12 în C.E., cu înttlnl-

SCORURI NORMALE, DAR 
ȘI O SURPRIZA LA REYKJAVIK^

F .T
1b preliminariile campionatului 

mondial, U.R.S.S. șl R.F. Germa
ns au obținut victorii la scoruri 
categorice, in timp ce puternica 
selecționată a Cehoslovaciei a 
trebuit să se mulțumească cu un 
scor egal, cu Islanda, la Reykja
vik I Este un punct foarte im
portant pierdut de cehoslovaci, 
care poate eventual clntărl in 
lupta calificării. Dar iată clteva 
amănunte asupra partidelor ofi
ciale șl amicale de miercuri seara.

La Bochum (R.F.G.), tn grupa 
L R-F. Germania a dispus cu
7—1 (2—1) de Finlanda și ocupă 
acum primul loc in clasament, 
înaintea Austriei șl ea eu mari 
șanse de a se califica pentru 
turneul final.

Vest-germanil au Înscris sulta 
golurilor prin 'excelentul Rumme- 
nlge O), Breitner (2), Fischer gt 
Dremler, iar pentru oaspeți punc
tul de onoare a fost semnat de 
Tuonen. Clasament : 
1. R.F. Germania 5 5 0 0 18- 2 10
î. Austria 6 5 0 1 15- 3 10
X Bulgaria 5 3 0 2 9- 0 0
4. Albania 6 1 8 5 4-12 2
5. Finlanda 8 1 0 7 4-27 2

Următoarele meciuri, la 14 ec-

operarea internațională în sport" 
și „Viitorul mișcării olimpice".

Participanții au fost salutați 
de președintele Comitetului! in
ternațional olimpic (C.I.O.), Juan 
Antonio Samaranch, care în a- 
locutiunea sa și-a manifestat 
încrederea în reușita lucrărilor 
Congresului ce se desfășoară 
sub deviza „Uniți prin sport și 
pentru sport".

rea dintre Iugoslavia și Turqja. 
Doar setul prim a fost mai dis
putat, jucătoarele iugoslave cîș- 
tigii.d cu 3—0 (17, 10, 11). Meci 
foarte frumos între reprezenta
tivele R.F. Germania și Olan
dei, care a revenit olandezelor, 
deși pierduseră primele două 
seturi. Scor final: Olanda — 
R.F. Germania 3—0 (—10, —8, 
5, II 10).

Echipa României a debutat 
în acest turneu cu o victorie 
împotriva Italiei (una din pre
tendentele la ocuparea locului 
7 din seric): 3—0 (11, 6, 5). Re
prezentantele noastre au început 
timid, din nou sufocate de mi
za jocului, dovadă că au pier
dut nu mai puțin de 9 servicii! 
Finalul setului a fost dominat 
însă de românce, grație, în spe
cial, jocului bun al Măriei E- 
nache și Ioanei Liteanu. In se
turile II și III, jucătoarele 
noastre au dominat, cucerind a- 
plauze pentru jocul prestat. Ce
le mal bune jucătoare: Ioana 
Liteanu, Maria Enache șl Vic
toria Banciu. Bun arbitrajul lui
T. Todorov (Bulgaria) și S. 
Vinogradov (U.R.S.S.).

Mihail VESA

POPICARII BRAȘOVENI
Echipa masculină de popice 

Rulmentul Brașov a ciștigat la 
Sofia turneul internațional do
tat cu „Cupa Lokomotiv", or
ganizat cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la Înființarea clu
bului sportiv Lokomotiv Sofia. 
Echipa brașoveană a realizat 
5081 p, iar următoarele clasate 
Lokomotiv șl F.J.V. Sofia

tombrie : Austria — B.F.G. șl 
Albania — Bulgaria.

Tot miercuri, două echipe din 
această grupă, cele ale Bulgariei 
șl Austriei, au susținut partide 
amicale da pregătire. Austriecii 
n-au putut trece, la Vlena. de 
Spania (0—0). in timp ce Bulga
ria a avut la Bologna un final 
neașteptat șl după ce selecționata 
Italiei a condus cu 2—0 (Graziani 
in min. 2» șl 51, apoi Dossena 
mln. 74), bulgarii au redus sco
rul prin Mladenov (mln. 83) șl 
Dossena — autogol, deviind tn 
poartă un șut a Iul Popanghelov 
(mln. 83).

tn grupa a m-a, la Moscova, 
scorul de 4—4 (3—0) tn partida
U.BJJ. — Turcia ne scutește de 
comentarii_ Gazdele au marcat
prin Șlvadze, Demianenko, Blo- 
hin șl SenegheUa.

In schimb, la Reykjavik, Ceho
slovacia a trecut prin mari emo
ții. islanda a deschis scorul ta 
mln. • prin Orslev, iar oaspeții 
au egalat abia tn min. 78 prin 
Kozak. Clasamentul acestei grupe:
1. Cehoslovacia
2. Tara Galilor
2. U.RJ3.S.
4. Islanda
5. Turcia

în următoarele

» 4 1 1 14- 2 3
8 4 1 1 10- 2 » 
4 3 1 0 U- 1 7 
7214 >- * (

• Cu ani tn urmă rezultatele Iolandei 
Balaș, la înălțime, întreceau pe cele ale mul
tor bărbați, din lume ; acum, alergătoarele 
Marita Koch șl Jarmila Kratochvilova alear
gă turul de stadion mai repede dectt mulți 
atleți, iar înotătoarea Mary T. Meagher 
parcurge Înot (stilul fluture) 100 m trfai ra
pid decît mulți băieți. Pentru a Înțelege 
mal bine valoarea ultimului său record 
mondial (57,93 s la Milwaukee) vom arăta 
că Mark Spitz (marele campion de la 
Munchen) înota, în 1966, 58,1 s performanță 
cu care a cîștigat, în acel an, titlul de 
campion al S.U.A. • La D.H.f.K. (Institutul 
superior de cultură fizică) din Leipzig, 600 
de cadre didactice pregătesc circa 2 000 de 
studenți. tn rîndurlle corpului profesoral 58 
sînt foști campioni olimpici 1 • Cine se
joacă cu focul... Cascadorul francez Alain 
Prieur s-a accidentat foarte grav tntr-o 
tentativă de „record” mondial la sărituri 
peste mașini. După ce sărise, cu motoci
cleta, peste 21 și peste 23 de mașini, a 
căzut cînd a încercat să „zboare” peste 25 
de mașini ! • înotătoarea americană Tracy 
Caulkins (născută în 1963) a ciștigat anul 
acesta al 34-lea său titlu individual de 
campioană a S.U.A., ceea ce constituie un 
adevărat record național. Precedentul re
cord era deținut de faimosul „Tarzan”, 
Johnny Weissmuller, care între anii 1921 și 
1928 a obținut 31 de titluri • Fotbaliștii din 
Bundesliga nu mai doresc ca meciurile lor

7 0 0 7 1-1» 0 
meciuri, la 7

ATLETISM • La Praga, portu
ghezul Antonio Leitao a ciștigat 
cursa de 5 000 m în 13:55,98. La 
1500 m, Andreas Garack (R.D.G.) 
a Învins cu 3:47,44.

BASCHET • In. prima zi a 
competiției masculine de la Var
na, echipa Neptunas (R.S.S. Li
tuaniană) a întrecut cu 70—54 
(32—22) formația libaneză Kam- 
raba Beirut. într-un alt joo 
Ganz Navag (Ungaria) a dispui 
cu 70—58 (36—30) de echipa
ADV Berlin.

ȘAH • După patru runde, tn 
turneul de la Stara Pazova (Iu
goslavia) conduc Volodea Vai- 
sman (România) și Plahetka (Ce
hoslovacia) cu cîte 3 p, urmat! 
de Ivkov și Martinovici (ambii 
Iugoslavia) — cu cîte 2*/,  p (1). 
în runda a 4-a, maestrul român 
Volodea Vaisman l-a învins pe 
iugoslavul Indici, dar a pierdut 
partida întreruptă în runda ante
rioară cu Plahetka • La Atena a 
început cea de-a 13-a ediție a 
Balcaniadei, la care participă o- 
chipele Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei, României și Turciei. în 
primul tur al competiției mascu
line, selecționata Bulgariei a în
vins cu 5—1 formația Turciei, 
iar echipele Iugoslaviei șl Gre
ciei au terminat la egalitate : 
3—3 puncte. Echipa României a 
avut zi liberă.

TENIS • După 59 de turnee în 
clasamentul general al ,.Marelui 
Premiu FILT“ conduce Ivan 
Lendl — 1 663 p urmat de John 
McEnroe — 1 620 p, Jose Luia 
Clerc — 1417 p, Jimmy Connors 
— 1377 p, Guillermo Vilas — 
1 159 p și Bjorn Borg — 1 054 p 
• în turneul de la Șan Francisco 
John McEnroe 1-a eliminat 
cu 6—1, 6—0 pe compatriotul său 
Bruce Manson, o Alte rezultate :
V. Amrltraj — Saviano 6—7, 6—4,
6—3 ; Tanner — Fleming 7—5,
6—3 ; Tim Gullikson — Tom Gul- 
likson 6—4, 6—3. 1

VOLEI • Echipa masculină a 
R. P. Chineze a jucat la Tokio 
cu selecționata niponă, pe care 
a învins-o cu 3—0.

TENIS DE MASA • La Sibe- 
nik (Iugoslavia) în meci pentru 
,.Cupa Ligii Europene*  Iugosla
via a întrecut cu 4—3 Suedia. 
Surbek l-a învins cu 2—1 pe 
Karlsson.

VICTORIOȘI LA SOFIA
4673 $i, respectiv, 4530. Turneul 
individual a fost dominat de 
popicarii români, care au ocu
pat primele trei locuri prin L 
Tismănar 910 și 912 p d — r ou 
record al arenei (vechiul record 
era de 901 și aparținea tot Iul 
Tismănar), V. Donos 854 și 842 
și R. Pavel 897 și 787.

octombrie : Turcia — U.R.S.S. î 
la 14 octombrie : Țara Galilor — 
Islanda.

ȘTIRI, REZULTATE
• In Cupa cupelor (tur) : Flo- 

riana La Valetta — Standard 
Liege 1—3 (1—3).
• Meciuri amicale : la Salonia,

Grecia a întrecut Suedia cu 2—1 
(1—0), prin golurile lui Anastaso- 
poulos și Kouis, respectiv Nils
son. La Breda, Olanda (B) —
U.R.S.S. (B) 2—3 (1—0).
• In C.E. (tineret) : Polonia — 

E.D. Germană 3—1 (3—0).
• După 10 etape. In campiona

tul Franței conduce Bordeaux cu ♦ 
15 p. urmată de Sochaux — 14 p
șl St. Etienne — 12 p. Clteva re
zultate : Lille — St. Etienne 3—8, 
Nantes — Sochaux 1—1, Bordeaux 
— Tours 2—1.
• Comitetul executiv al U.E.F.A.’ 

a stabilit locul desfășurării fina
lelor cupelor europene : C.C.K, 
la Rotterdam, 28 mal ; CUPA 
CUPELOR, la Barcelona, 12 mal. 
U.E.F.A. șl-a dat acordul de a 
organiza un campionat european 
rezervat echipelor feminine cu 
condiția ca această competiție să 
reunească cel puțin 12 selecțio
nate. Jocurile se vor desfășura 
cu două reprize de cite 35 do 
minute. Viitorul Congres al 
U.E.F.A. va avea loc la 23 apri
lie 1982 la Dresda.

„EL MUNDIAL' 
IN ACTUALITATE

să fie transmise In direct la radio, deoa
rece aceasta, spun el. duce la o diminuare 
a numărului spectatorilor. In legătură cu 
această problemă „Blid” scrie : „Dragi fot
baliști, lăsațl milioanelor de suporteri plă
cerea transmisiunilor In direct. Trageți la 
poartă înainte de a trage In radio !“...

Q Cu 29 de goluri marcate în 32 de me
ciuri fotbalistul italian Giorgio Chinaglia, 
în prezent Înaintaș central la Cosmos din 
New York, a ocupat primul loc In clasa
mentul golgeterllor în campionatul ame
rican. Dealtfel, pentru a treia oară conse
cutiv el a fost desemnat col mal bun ju
cător al anului tn S.U.A. • Datorită difi
cultăților financiare tot mal mari, grupările 
cicliste profesioniste din mai multe țări 
occidentale au fost nevoite să-și restrîngă 
activitatea și. Intre altele, să renunțe la 
unii dintre angajațil lor-clcllști. Echipa

„Boule d’Or" va fi revizuită șl, fapt im
portant, va conta doar pe cicliști olandezi 
șl nu din mai multe țări, ca pină acum.»
• O ștafetă uriașă (1000 X 400 m) s-a des
fășurat, nu de mult, la Gelnhausen, in 
R.F. Germania. Concurențil au avut virate 
diferite, de la copii (cel mal tlnăr — 4 ani) 
la pensionari (cel mal vlratnlc — 80 ani), 
au fost bărbați și femei. Primul schimb a 
fost recordmanul european la 400 mg Ha
rald Schmidt, Inițiatorul ștafetei, care a 
predat bățul lui Ștefanle Dehnen, de 11 ani.
• Ziarul r Equips publică o replică plină de
ttlc a multiplului nostru campion de lupte. 
Ștefan Rusu care a fost Întrebat despre secre
tul succeselor sale : „Este foarte simplu ; 
trebuie si al viteză, tehnică, forță șl o bună 
pregătire fizică”. Asta e tot ! Vedeți ce 
simplu este 7... • Mascota viitorului cam
pionat mondial de handbal masculin, progra
mat anul viitor in R.F. Germania, se nu
mește „Handy" și este un... iepure de 
casă • Săritorii finlandezi de la trambu
lină utilizează, non-stop, aceeași trambu
lină, fie iarnă șL fapt Important, fie vară 
(cînd zăpada este înlocuită de niște rogo
jini .speciale). De aceea, tn lumea săritori
lor cu schiurile, se spune că finlandezii 
și-au depus candidatura la titlurile de cam
pioni mondiali la Holmenkolen, tn 1982. 
Dar să fim drepți, doar numai pentru 
asta v

Romeo V1LARA

LA MADRID a fost prezentat 
balonul oficial al celui de-al 
12-lea campionat mondial de 
fotbal din Spania. Anul viitor, 
meciurile turneului final se vor 
disputa cu o minge „Tango", 
aceeași ca și Ia campionatul 
mondial din Argentina, din 
1978, produs de firma „Adidas". 
Cu prilejul tragerii la sorți a 
grupelor turneului final, de 1» 
16 Ianuarie 1982, Comisia teh
nică a F.I.F.A. va pune la dis
poziția echipelor calificate un 
nurnăr suficient de baloane 
pentru acomodare.

ORGANIZATORII spanioli au 
anunțat că scontează pe înca
sări cifrate la 7 miliarde pese
tas (100 de milioane de dolari) 
în timpul turneului final al 
campionatului mondial de fot
bal. Această sumă va fi împăr
țită astfel : F.I.F.A. (10 la sută). 
Federației spaniole de fotbal 
(25 la sută) și echipelor parti
cipante (65 la sută), repartiza
rea acestui din urmă procent 
făcîndn-se în funcție de numă
rul de jocuri disputate de fie
care formație și de poziția ei in 
clasament.


