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MANȘA A II-A A TURULUI I IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Stadioanele bătrînului continent găzduiesc as- 
tizi și miine meciurile manșei a Il-a a turului 
întîi din cadrul cupelor europene. Absolvind cu 
bine jocurile disputate la 16 septembrie, repre
zentantele fotbalului nostru. Universitatea Cra
iova (3—0 cu Oiympiakos Pireu în Cupa campio
nilor europeni), Dinamo București (3—0 cu Lev- 
skî 
geș

Spartak Sofia, în Cupa U.E.F.A.) și F.C. Ar- 
(1—1, în deplasare, cu Apoel I". 1 'Nicosia, tot în

Cupa U.E.F.A.), au mari șanse de calificare în 
turul al II-lea al acestor prestigioase întreceri.

Și cum Dinamo București, una dintre cele trei 
„ambasadoare" ale fotbalului nostru de club, 
susține revanșa cu Levskj Spartak Sofia cu o 
zi mai devreme (astăzi), prezentăm, în rindurile 
următoare, o avancronică despre această partidă, 
care, cu începere de la ora 18,30, va fi transmisă 
la radio și la televiziune.

La solia, în Cupa l.EF.A.

DINAMO PRIVEȘTI
CU ÎNCREDERE (DAR

RETURUL PARTIDEI
CU 1EVSKI SPARIAK
SOFIA, 28 (prin telefon). De 

duminică după-amiază, Dina
mo se află în capitala Bulga
riei, în vederea partidei-retur 
cu Levski Spartak, din cadrul 
Cupei U.E.F.A. în ciuda victo
riei categorice din jocul de la 
București (reamintim : 3—0 in 
favoarea liderului campionatu
lui nostru), care le dă dina- 
moviștilor, teoretic, prima șan
să de calificare în turul se
cund al competiției, întîlnirea 
de marți seara (n.n. — azi) este 
privită cu maximă atenție.

„Orice partidă disputată in 
deplasare, mai cu "Seama de 
importanța celei cu Levski 
Spartak, este dificilă, ne spu
nea antrenorul 
lac-Nicușor. Și 
ceea vom căuta 
nem jocul de la 
în partida de la 
încredere atit în 
fensivă a jucătorilor noștri, cit 
Și 
a 
al

Dumitru-Nico- 
tocmai de a- 
să ne impu- 
inceput, ca și 
București. Am 
capacitatea o-

in spiritul lor de dăruire", 
încheiat apreciatul tehnician 
clubului Dinamo. în ceea ce 

îl privește, Dinu este de pă
rere că „echipa va trebui să 
joace pe cartea ofensivei", pă
rere la care s-a raliat și Drag
nea cînd ne-a spus că „atacul 
trebuie să-și valorifice și in 
acest joc superioritatea demon
strată cu două săptămini in 
urmă la București, în fața lui 
Levski Spartak".

Așadar, siguranță și calm, dar 
și multă atenție, întrucît Dina
mo nu a uitat că în urmă cu

Terenurile din parcul 
Progresul din Capitală 
iarăși acea animație specifică 
evenimentelor sportive de am
ploare. febrilitate pe care am 
mai întilnit-o cu prilejul dispu
telor din timpul Universiadei. 
De data aceasta cei mai buni 
tenismani ai țării (seniori și se
nioare) s-au reunit pentru o 
săptămînă în cadrul ediției 1981 
a „Daciadei" la tenis. Iată or
dinea favoriților. MASCULIN: 
1. Florin Segărceanu, 2. Andrei 
Dîrzu, 3. Dumitru Hârădău, 4. 
Octavian Vîlcioiu, 5. Laurențiu 
Bucur, 6. Jean Bircu, 7. Liviu 
Mancaș. 8. Traian Marcu, 9. 
Constantin Popovici, 10. Bebe 
Almăjan, 11. Iosif Kerekeș, 12. 
Ovidiu Pavel, 13. Adrian Mar
cu, 14. Marian Mirza, 15. Florin 
Niță, 16. Mihai Tăbăraș. FEMI
NIN : 1. Lucia Romanov. 2. 
Florența Mihai. 3. Elena Trifu, 
4. Mariana Hadgiu. 5. Rodica 
Gheorghe, 6. Camelia Chiriac, 
7. Dorina Brăștin, 8. Nadia Be- 
cherescu. Pe tablourile de con
curs sînt înscriși 74 de jucători 
și 56 de jucătoare.

La actuala ediție a întreceri
lor „Daciadei" — fapt îmbucu-

rător — sint prezenți și tenis- 
mani din centre apărute, cu a- 
cest prilej pe „harta sportului 
alb" : Zalău. Botoșani, Craiova 
etc. Consemnăm, totodată, fap
tul că. după ce au făcut efor
turi să-și trimită reprezentanții 
la o competiție de asemenea 
anvergură, reprezentanții aso
ciațiilor sportive Oltul Rm. Vil- 
cea. Electrica 
TEX Botoșani, 
club București 
în situația ca 
tivi să nu fie .
curs, fie datorită faptului că nu 
au viză medicală pe carnetele 
de legitimare, fie pentru că nu 
și-au trecut normele de control. 
Și atunci nu este păcat de banii 
cheltuiți ?

Iată primele rezultate : M. 
Mîlîia — I. Russen 8—10. 6—3.
6—2; M. Șovar — I. Șesu 6—4, 
6—2; I. Florin — M. Ciuntea 
6—3. 6—3, FI. Chiru — C. Mo- 
roșan 8—6. 6—4; P. Bozdog — 
C. Iancu 6—1, 6—1; D. Nemeș 
— V. Dumbravă 6—0. 8—6; A. 
Popovici — I. Dumitraș 6—3, 
6—3. Azi întrecerile încep de 
la ora 8,30 și de la 13

Ion GAVRILESCU

Timișoara. IN- 
precum și Tenis 
s-au văzut puși 
jucătorii respec- 
primiți în con-

începe campionatul cu nr. 37

RAPID, DINAMO Șl CRIȘUL SE LANSEAZA
ÎNTR-0 NOUĂ Șl PASIONANTĂ CURSĂ 

PENTRU TITLU LA POLO

cițiva ani, tot într-o competi
ție europeană, Levski Spartak 
a eliminat pe „U“ Cluj-Napo- 
ca după ce pierduse cu 4—1 
în orașul de pe Someș.

în ceea ce privește forma
ția, va fi aliniat „ll“-le obiș
nuit, adică : Moraru — Vlad, 
Dinu, Bumbescu, Strcdie — 
Augustin, Dragnea, Custov — 
Țălnar, D. Georgescu, Orac. Se 
mai află la Sofia : Eftimescu, 

Mărginean, Iordache, 
Săndoi.
făcut luni seara, 
reflectoarelor, un 
pe stadionul Vasil

Stănescu, 
I. Marin și

Dinamo a 
la lumina 
antrenament
Levski, același pe care se va 
juca
ceapă __

în ce privește echipa din
Sofia,
ciul de la București, prin mul
te frămîntări, care au dus la 
demisia antrenorului Hristo 
Mladenov. El a fost înlocuit 
cu Dobromir Jeccv, fostul ju
cător și căpitan al lui Levski 
Spartak și al echipei naționale 
a Bulgariei (70 de selecții),

meciul prevăzut să 
de la ora 18,30.
ea a trecut, după

în-

me-

Mirceo TUDORAN

(Continuare in pag 2-3)

în campionatul de hochei

AZI SE VA DISPUTA UN NOU DERBY:
S.C. MIERCUREA CIUC-STEAUA

MIERCUREA CIUC, 28 (prin 
telefon). După trei etape agi
tate, campionatul primei serii 
valorice a Diviziei „A“ de ho
chei a avut o zi de pauză. Un 
răgaz binemeritat, in care e- 
chipele au putut să-și anali
zeze mai în liniște comporta
rea din primele secvențe ale 
luptei in campionat. Pentru 
ceilalți martori ai acestui start 
din campionatul cu nr. 54, cele 
trei evoluții de pînă acum ale 
formațiilor participante oferă 
posibilitatea unei evaluări a jo
cului lor și a nivelului com
petiției.

O primă constatare în acest 
sens este aceea că lupta a de
venit acum mult mai echili
brată decît în sezoanele trecu
te, pe fondul unei creșteri va
lorice evidente a echipelor din 
partea de jos a clasamentului, 
Cel mai concludent exemplu il 
constituie Dunărea Galați, o 
formație tinără. cu un joc bine 
pus la punct, care se exprimă 
printr-un hochei matur- și or
donat tactic.

Dincolo însă de acest evi
dent echilibru valoric (in spri- 
'jinul căruia am putea aduce și 
argumentul victoriilor dificile 
obținute de Sport Club Miercu
rea Ciuc în fața Dunării și de 
Avintul Gheorgheni și de Steaua 
in fața Progresului M. Ciuc) 
să notăm în rindul valorilor in
dividuale certe ale hocheiului 
nostru apariția unor elemente 
tinere, cum este cazul acestei 
noi „vedete" care se numește 
Eremia Gherghișan, de la Di
namo. în aceeași ordine de 
idei, a ridicării și promovării 
jucătorilor, să subliniem efor
turile echipei Steaua, care fo
losește cu convingere niște 
foarte tineri și dotați hocheiști 
ca Fogăceanu, Dospin și micu
țul Daia (14 ani și 2 luni !).

Cîteva cuvinte despre der- 
byul Sport Club M. Ciuc — 
Dinamo București, care a în
cheiat duminică seara runda a

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Sperăm ca și in partida 
retur, de la Sofia, dina- 
movistul Dudu Georges
cu să constituie un per
manent pericol pentru 
buturile adverse, așa cum 
s-a intimplat in meciul 
cu Levski Spartak de la 
București.

Foto : N. DRAGOȘ

începe un nou campionat de 
polo : cel cu nr. 37. Conform 
tradiției, competiția debutează 
cu partidele din seria I, care 
reunește la această ediție pe 
Rapid București, campioana 
„en titre", Dinamo București, 
Crișul Oradea, Voința CIuj-Na- 
poca, Progresul București 
in premieră — pe 
Triumf București.

De astăzi (ora 16), la 
nul Dinamo din Capitală, vom 
putea urmări meciurile primu
lui tur. Se reia, așadar, pasio
nanta dispută în trei, care i-a 
ținut pe iubitorii acestui sport 
încordați pînă spre sfirșitul e-

diției precedente, dintre Rapid, 
Dinamo 
cipale 
Pentru 
pid a

și Crișul din nou prin- 
pretendente la titlu. 

Dinamo și Crișul (Ra- 
£ost sancționată de

Și — 
C.S.Ș.

bazi-

PROGRAMUL TUBULUI I
Astăzi, de la ora 16 : 

Triumf — Rapid. Progre
sul — Dinamo și Voința 
— Crișul ; miercuri, de la 
ora 16 : Triumf — Progre
sul. Voința — Dinamo și 
Rapid — Crișul : 1oi. de la 
ora 16 : Progresul — Ra
pid. Voința — Triumf si 
Crișul — Dinamo : vineri 
de la ora 16 : Dinamo — 
Triumf, Crișul — Progre
sul șl Rapid — Voința ; 
simbătă. de la ora 16 : Ra
pid — 
Crișul 
in ța.

Dinamo. Triumf — 
și Progresul — Vo-

Ieri a plecat spre Pola (Iu
goslavia) echipa de box a 
României care va participa, în
tre 30 septembrie și 5 octom
brie, la cea de a 19-a ediție a 
Balcaniadei. Au făcut deplasa
rea : Dumitru Șchiopu (semi- 
muscă), Pavel Morca (muscă), 
Gheorghe Brumă (coedș), Ionel 
Panaite (pană), Viorel Ioana 
(semiușoară), Mircea Fulger

(ușoară), Mihai Ciubotaru (se- 
mimijlocie), Marinică Ouatu 
(mijlocie mică), Gheorghe But- 
naru (mijlocie), Fedca Pamfil 
(semigrea), Gheorghe Preda 
(grea) și Teodor Pirjol (super- 
grea) Antrenori : Dumitru
Gheorghiu și Gheorghe Iliuță ; 
medic — Petre Radovici ; arbi
tru — Gabriel Danciu.

meciurile acestui turF.R.N.)
vor însemna și o prețioasă veri
ficare a forțelor înaintea de
butului lor în competițiile eu
ropene intercluburi din această 
toamnă.

Citiți in pag. 2—3 loturile e- 
chipelor și alte amănunte.

S-au încheiat campionatele de motociclism la viteză
w

CIȘTIGATORI CUNOSCUȚI ABIA LA...
Etapa finală (a 7-a) a cam

pionatului republican de moto
ciclism la viteză pe șosea a a- 
tras duminică cîteva mii de 
spectatori pe traseul din jurul 
platformei industriale Pipera 
— Toboc din Capitală.

La startul celor șapte clase 
din program s-au aliniat a- 
proape 100 de motocicliști. 
Cursele de la 250 cmc, 500 cmc

și ataș pînă la 600 cmc au 
fost cel mai mult gustate de 
public, învingătorii fiind cu- 
noscuți abia -pe ultimii metri. 
De asemenea, la unele clase 
întrecerile au ținut încordată 
atenția spectatorilor datorită 
spectaculoaselor răsturnări pro
duse în clasamentele finale, 
unii dintre lideri (Kalman Bir- 
talan, Arpad Viktor și alți can-

Campibnii pe anul 1931 (de la stingă spre dreapta) : sus — Tă- 
nase Drăghici. Niculina Lăzărescu. Emilia Dinu, Sandu Stelian, 
Iuliu Toth, Attila Toth, Victor Oprea Petre Lucaci ; jos — Dra- 
goș Panaitescu, loan Popa și Altila Viktor. Foto : D. NEAGU

LINIA Df SOSIRE
didați la tricourile de campi
oni) fiind nevoiți să guste din 
amărăciunea defecțiunilor me
canice, cedînd șefia principali
lor lor adversari.

Ultima etapă a avut și o se
rie de evenimente deosebite i 
intrînd pentru a treia oară con
secutiv în posesia titlului la 
clasa 175 cmc, orădeanul Altila 
Viktor și-a îndeplinit un vis 
mult dorit — norma de maes
tru al sportului ; foștii cam
pioni, sibienii Vențcl Deac și 
Nicolae Ciobotea, au făcut cursa 
lor de adio, numărîndu-se (și 
de data aceasta) printre ani
matorii întrecerilor la ataș pînă 
la 1300 cmc ; trecînd din acest 
an la clasa de ataș pînă la 600 
cmc, fostul motocrosist fruntaș 
Petre Lucaci și colegul său 
Victor Oprea au devenit cam
pioni : cunoscutul pilot de bob, 
Dragoș Panaitescu (un prieten 
statornic al motociciismului) a 
obținut cununa de lauri la cele 
mai puternice mașini — 500 
cmc : doi frați din Zărncști, 
loan și Aurel Popa, au urcat 
pe podium, Drimul cucerind în- 
tiiul său titlu de campion la 
250 cmc. iar al doilea ocuDînd, 
împreună cu colegul său de 
club Petre Popescu, locul se-

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag 2-3)



Handbalul mereu in actualitate începe campionatul de polo cu numărul 37

CAMPIONATUL
ÎNCEPE SEZONUL

galopant, 
24-a edi- 
maseulin 
„A", 

etapei 
urmind 
vacanță

Dc fapt,

După un început 
cu sufletul la gură, a 
ție a campionatului 
de handbal, Divizia 
oprește în pragul 
VIII-a. echipele 
beneficieze de o 
aproape șapte luni, 
se dă un nou start, cel al se
zonului internațional de toam- 
nă-iarnă. care va culmina cu 
Campionatul mondial, progra
mat între 23 februarie și 7 mar
tie 1982. în R.F. Germania. 
Pînă atunci, tricolorii vor evo
lua într-o serie de competiții 
de amploare. între care a 20-a

se 
a 

să 
de

S-A ÎNTRERUPT, 
INTERNATIONAL!>

stipulări ale regulamentului, 
adoptate în măsură satisfăcă
toare de sportivi, antrenori si 
arbitri, contribuind la dinami
zarea locului, la eliminarea 
multora dintre durități și acte 
de indisciplină, la favorizarea 
execuției unor elemente teh
nice și scheme tactice cu pon
dere evidentă în creșterea 
eficacității. Reversul aceleiași 
medalii este timorarea defensi
vei, diminuarea potențialului 
ei. Este vorba de faptul că an
trenorii și sportivii n-au găsit 
calea regulamentară pentru în
tărirea apărărilor. Mijloace

PROGRAMUL DISPUTĂRII RESTANTELOR 
Joi, 1 octombrie (ora 18)

Arad : CONSTRUCTORUL 
Timișoara : POLITEHNICA

Duminică, 4
Timișoara : POLITEHNICA

CLASAMENTUL

Carpați'

1. Dinamo Buc. 7 6 0 1 174-142 19
2. H.C. Minaur 7 5 1 1 139-116 16
3. Dinamo Bv. 7 5 0 2 173-157 17
4. Steeiro 5 5 0 0 143-113 15
5. U. Cnoiovo 7 4 0 3 149-153 15
6. Constr. Ord. 7 3 0 4 139-132 t3
7. ReLcn Sâv. 7 2 14 136-144 12
3. „Poli*  Trm. 5 3 0 2 120-120 11
3. Constr. Ar. 6 2 0 4 111-126 10

10. Știința Bc. 7 1 0 6 152-176 9
11. Petrolul 7 1 0 6 140-179 9
12. „ir ciuj-N. 6 1 0 5 122-140 8

— STEAUA
— UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
octombrie (ora 11)

— STEAUA
„TOPUL*  AABlTBILOIt

1. R. ANTOCBI — H. BO- 
SCHNER (Brașov) 19, 2. R. 
lamandi — Tr. Ene (Buzău) 
9+, 3—4. C. Căpățină — Gh. 
Mlhalașcu (Buzău), N. Da- 
nleleanu — I. Răduleacu (Plo
iești) 9, 5—6. Gh. Lungu — 
C. Benlng (Brașov), D. Pu
rică — D. Scnchea (Ploiești), 
C. Cristea — Gh. Dumitrescu 
(Constanța), I. Manoliu — Șt. 
Ocneanu (Sibiu) 9, 9—16. N. 
tancu — N. Dumitru (Buzău), 
Alex. Virtopeanu — Șt. Geor
gescu (Bue.) 7.

Ediție a „Trofeului
(24—29 noiembrie, la Tg. Mu
reș, cu participarea reprezenta
tivelor Uniunii Sovietice, Polo
niei, Spaniei, Franței și forma
țiilor A și B ale României) și 
a 3-a ediție a Campionatului 
Baleanic (16—20 decembrie, la 
Baia Mare).

Prima treime a campionatu
lui a confirmat — în ciuda 
unor masive înnoiri — valoa
rea trio-ului de bază al hand
balului românesc (Steaua, Di
namo București și H.C. Minaur 
Baia Mare), ascensiunea spec
taculoasă a lui Dinamo Brașov 
și a scos în evidență o sur
priză plăcută, cum de mult nu 
ne-a mai fost oferită : Con
structorul C.S.U. Oradea. Tre- 
cînd peste plutonul formațiilor 
cu oscilații de la o etapă la 
alta, ajungem — din păcate — 
Ja o surpriză neplăcută : Știința

există, dar ele incumbă efor
turi sporite, mobilitate. întîm- 
pinarea adversarului în mo
mentul în care primește min
gea ș.a.m.d. Or, din acest punct 
de vedere, al amplificării 
eforturilor, sportivii și chiar 
unii antrenori nu strălucesc. 
Va trebui însă să se întreprin
dă ceva pe parcursul acestei 
vacanțe, o misiune mai grea 
avînd membrii lotului, obligați 
să grăbească la maximum adap
tarea la noile cerințe.

Campionatul a mai scos în 
evidență și numeroase elemen
te tinere, mai multe ca orieînd. 
La Steaua, la H.C. Minaur, la 
Dinamo Brașov și la alte for
mații „noul val" dă o aprigă 
bătălie pentru afirmare. Mulți 
dintre acești tineri handbalist' 
sînt. desigur, încă „necopți" 
pentru a fi promovați în lotul 
primei reprezentative, ei for-

RAPID, DINAMO ȘI CRIȘUL SE LANSEAZA INTR-0 
NOUA ȘI PASIONANTĂ CURSĂ PENTRU TITLU

LOTURILE CELOR 6 ECHIPE

RAPID BUCUREȘTI (antrenori: 
Constantin Vasiliu și Comei Ru
su). Florin Slăvei 30 ani, 

kg ; Mihai simion 22, 
kg ; Sorin Nicolae 19. 
kg ; Gheorghe Ilie 25, 
kg ; Mihai Vespe 18, 
kg ; Gabriel Arsene 
75 kg ; Iuliu Olac 32, 
kg ; George Gaiță 26, 
kg ; Emil Tschiltsche 
73 kg ; Horla Niță 22, 
kg ; Râzvan Tufan 19,

Adrian Schervan

m, 68 kg ; ștefan Karacsony 10, 
1,85 m, 78 kg : Laszlo Meszaros
17, 1,90 m, 74 kg ; Mircea Dobre
18, 1,76 m, 71 kg ; Laszlo Asztalos 
18, 1,90 m, 63 kg.

m,
m,
m,
m, 
m, 

1,79

80
81
75
83
77
m.
83
83
m,
79 „
74 kg . _____________________
m, 81 kg ; Marian Sterpu 20, 1,79 
m, 78 kg ; Sorin Jianu 20, 1,81 m, 
77 kg ; Ion Ionescu 18, 1,79 m, 77 
kg ; Nicolae Andreescu 24, 1,81 
m, 85 kg ; F’orin Teodor 31. 1,81 

““ ’ Neagoe 18.m, (4 kg ; Marian
1.81 m. 74 kg.

(antrenori :
Ion Alexan-

CRIȘUL ORADEA
Nicolae Rujinsehl și ___ _______
dres cu). Mihai Rada 21 ani, 1,67 
m, " ‘
77
m,

80
m,
m.
m,

1.84 rn.
26, 1,85
1.85 m.

27. 1,86
23, 1,86
22, 1,97

76 kg : Csaba Kiss 26. 
kg ; Radu Arabagiu 
80 kg : Ivan l ejer 26,

kg ; Liviu Garofeanu
77 kg ; Cornel Gordan
77 kg ; Dorin Costrăs__ ____

. 77 kg ; Vssile Ungureanu 24, 
1.84 m, 77 kg ; Claudiu Rusu 32,
l, 87 m. 78 kg ; Petru Rat 27. 1.85
m. 78 kg ; Emil Fărcuță 24. Î.80 
m. 76 kg : Roberto Pantea 17. 1.77 
m, 70 kg : Zoltan IUeg 17, 1,77 m, 
72 kg ; Alexandru Boros 16, 1,76

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor: 
Iuliu Capșa). Doru Spînu 26 ani, 
1,82 m. 74 kg ; Gheorghe Popescu 

“ 82 kg ; Mihai Tudor
91 kg ; Dinu Popescu 
81 kg ; Adrian Nasta- 
m, 85 kg ; Viorel Rus 
89 kg ; Adrian Mun- 

>. 79 kg ; Liviu

23, 1,91 m.
23. 1,92 m.
33, 1,78 rn, 
siu 30, 1,87
29, 1,84 m, o. Kg ; /vunan Mun- 
teanu 29, 1,82 m, 79 kg ; Liviu 
Răducanu 27, 1,81 m, 81 kg ; Șer- 
ban Popescu 23, 1,91 m, 86 kg : 
Eugen Ionescu 22, 1,81 m. 73 kg- 
Cristian Dan 21, 1,85 m, 80 kg: 
Doru Ciobăniuc 21. 1,80 m. 78 kg; 
Liviu Chiriță 20, 1,80 m. 78 lig : 
Florin Ardeleanu 19. 1,86 m, 81 
kg ; Vlad Hagiu 18. 1,80 m. 77 kg; 
Cătălin Moiceanu 18, 1,80 m. 80 
kg ; Bogdan Cretu 20, 1,86 m, 
76 kg.

C.S.Ș. TRIUMF BUCUREȘTI 
(antrenor : Paul Nieulescu). Sorin 

Diaconu 18 ani,. 1,92 m, 84 kg ; 
Valentin Tomescu 22, 1,72 m, 70 
k« ; Petre Ciomîrtan 22, 1.88 m. 
88 kg ; Virgil Pleșca 28. 1.80 m. 
75 kg ; Cristian Mihai 18. 1.85 m. 
75 kg ; Florin Dumitrache 21, 1,75 
m. 80 kg : Constantin Ghizdă- 
reanu 21. l.so m, 76 kg ; Mihai 
Bădeanu 17. 1.85 m. 80 kg; Gheor
ghe Lupas 20. 1,74 m, «8 kg ; Ni
colae Pițigoi 27, 1.80 m. 73 kg ; 
Adrian Sorescu 29. 1.08 m. 75 kg- 
Petre Malecu 19. 1,94 m, 72 kg :

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE
DE MOTOCICLISM VITEZĂ

(Urmate din pag 1)

cund la ataș pînă la 1300 cmc; 
cel mai tînăr antrenor, Traian 
Mihăileseu (I.M.G. București), 
a trăit la festivitatea de pre
miere cele mai mari sa
tisfacții — 7 elevi ai săi, pe 
motorete „Mobra", s-au aflat 
pe podium la 50 cmc, patru 
dintre ei reușind să îmbrace 
tricourile de campioni ; la pri
ma lor evoluție într-un cam
pionat republican, tinerii loan 
Verza și Lucian Nicolescu 
(I.T.B.) au cucerit medalia de 
argint.

învingătorii etapei : Niculina 
Lăzărescu (I.M.G. București) și 
Gheorghe Andrica (C.S.M. Re
șița) la 50 cmc juniori ; Emi
lia Dinu (I.M.G.B.) și Carol 
Pcrche (Voința Oradea) la 50 
cmc seniori, Attila Viktor (Vo
ința Oradea) la 175 cmc. Cor*  
nel Boboescu (C.S.M. Reșița) 
la 250 cmc,' Dragoș Panaitescu 
(C.S.T.A. Buc.) la 500 cmc, Ion 
Telegescu și Silviu ~ 
(Energia Cîmpina)’ la ataș pî
nă la 600 cmc, frații Iuliu și 
Attila Toth (I.R.A. Tg. Mureș) 
la ataș pînă la 1300 cmc.

CLASAMENTELE FINALE : 
50 cmc juniori (f) — 1. Nicu-' 
lina Lăzărescu 62 p (I.M.G.B.), 
2. Katalin Bernard (I.R.A. Tg. 
Mureș) 45 p, Lidia Lazăr

(C.S.M. Arad) 44 p ; (b) —
Tănase Drăghici (I.M.G.B.)

1.
_ - _______ _ 48

p, 2. Dumitru Ciuraru (I.M.G.B.) 
44 p, 3. Albert Szekeli (I.R.S. 
Tg. Mureș) 44 p ; 50 eme se
niori (f) — 1. Emilia Dinu 
(I.M.G.B.) 62 p, 2. Niculița Frîn- 
cu (Energia Cîmpina) 49 p, 3. 
Iliana Boată (I.M.G.B.) 8 p ; 
(b) — 1. Sandu Stelian 
(I.M.G.B.) 52 p, 2. Tiberiu Tro- 
ia (I.M.G.B.) 43 p, 3. Carol 
Perche (Voința Oradea) 41 p ; 
175 cmc — 1. Attila Viktor 
(Voința Oradea) 66 p, 2. Ionel 
Pascotă (Progresul Timișoara) 
43 p, 3. Kalman Birtalan (I.R.A. 
Tg. Mureș) 43 p ; 250 cmc — 
1. loan Popa (Torpedo Zăr- 
nești) 53 p, 2. Ionel Pascotă 
47 p, 3. Attila Viktor 44 p ; 
500 cmc — 1. Dragoș Panaites
cu (C.S.T.A. Buc.) 48 p, 2. Kal
man Birtalan 42 p, 3. Nicolae 
Bondoc (Energia Cîmpina) 42 
p ; ataș pînă la 600 cmc — 1. 
Petre Lucaci + Victor Oprea 
(Steagul roșu Brașov) 62 p, 2. 
loan Verza + Lucian Nicoles
cu (I.T.B.) 38 p. 3. Gheorghe 
Oprescu + Dumitru Bondoc 
(Energia Cîmpina) 34 p ; ataș 
pînă la 1.300 cmc — 1. Iuliu și 
Attila Toth 64 p, 2. , Petre Po
pescu + Aurel Popa (Torpedo 
Zărnești) 46 p, 3. Gheorghe 
Stancu + Gheorghe Nicoară 
(Oțelul Galați) 31 p.

Stefan Ungureanu 19, 1,83 m, 
kg ; Gheorghe Fl’ip 23, 1,80 m, 
70 kg ; Bogdan Suciu 16. 1,87 m, 
75 kg ; Laurențiu Zaharia 18,

82 kg ; Daniel Ghită 16,
70 kg ; Eugen Ivănescu 18,
65 kg ; Liviu Mușat 18.
70 kg ; Radu Ionescu 18.
75 kg.

m, 
m. 
m, 
m, 
m,

VOINȚA CLUJ-NAPOCA (antre
nor : Arcadie Sarkady). stelian 
Scurei 31 de ani, 1,96 m. 86 kg ; 
Csongor Gyarfas 25, 1,83 m, 79 
kg ; Ioan Pop 29, 1,80 m. 85 kg ; 
Ladlslau Sebok 25, 1,81 m, 73 kg ; 
Radu Rusu 29, 1,79 m, 75 kg : 
Gheorghe Kovacs 24, 1,30 m, 78 
kg ; ’ .............................
70 ’ 
m, 
85

Dorin Colceriu 22, 1,74 m, 
kg ; Florin Dezmirean 21. 1,81 
73 kg : Florin Ilea 20, 1,84 m, 

«a kg ; Ernest Olpretean 22, 1,79 
m, 74 kg ; Mircea Baritchi 18, 1.82 

kg ; Marius Triteanu
70 kg ; Alin Giurgiu 
60 kg ’■ ‘ '

70 kg
76 kg ;
73 kg.

m,
1.77
1.64
1.79
1,86
1.37

69
m, 
m. 
m, 
m, 
m,

Nicolae Maja 
Janos Krakkai 
Nicolae Vincze

bucureștiPROGRESUL
trenor : Alexandru Szabo). Nico- 
lac Găman 26 ani. 1,82 m, 84 
kg ; Bogdan Leaua 17, 1,70 m, 70 
kg ; Alexandru Muntcsnu 35. 1.84 
m» 82 kg ; Liviu Pleșca 27, 1,87 
m, 84 kg ; Constantin Manea 28, 
1.78 m, 87 kg ; Gheorghe Ion 27, 
1.73 m, 80 kg ; Dumitru Teodo- 
rescu 28, 1,76 m, 82 kg ; Adrian 
Ionescu 29, 1,77 m, 74 kg ; Vidrei 
Florincescu 22, 1.78 m, 75 kg ;
Victor Boga 2*.  1,80 m, 82 kg ; 
Kalman Szerzb 26, 1.87 m, 84 kg : 
Emil Tfitaru 19, 1,83 m, 81 kg ; 
Aristide Mfidescu 19, 1,86 m, 80 
kg : Ion Dîngu 18. 1.84 m, 82 kg; 
Gabriel Ionescu 19, 1,83 m, 78 kg.

I
I
I
I

CiȘTIGATOARELE EDIȚIILOR 
PRECEDENTE

1946—1051 
1952—1956 
1957—1971 
197’ 
1973—1974 
1975—1977 
1978—1980 
1981

(6) : I.L.S.A. Timișoara
(5) : C.C.A. București 
(15)

(2)
(3)
(3)

) : Dinamo București 
: Rapid București
: Dinamo București 
: Rapid București
: Dinamo București 
: Rapid București

DE 78 DE ORI 
DINAMO - RAPID

Bueu-

I
I
I
I
I

In ultimii 11 ani, Dinamo_____
rești și Rapid București și-au 
disputat cu regularitate titlul de 
campioană. Dinamoviștii au cîști- 
gat de șase ori. iar feroviarii de 
cinci ori. în această perioadă cele 
două mari rivale au stat față in 
față de 58 dc ori ; în 20 de partide 
succesul a surls poloiștlior din 
ștefan cel Mare, iar în 17 me
ciuri victoria a fost de partea 
echipei giuleștene. alte 21 de în- 
tîlniri încheindu-se cu un scor 
egal. Golaverajul direct între ce
le două echipe în această perioa
dă : 269—256 în favoarea dinamo- 
vistilor. Aceștia au avantaj și în 
palmaresul general al întîlnirilor 
cu Rapid ; în 78 de meciuri, 39 
de victorii fată de cele 17 ale 
rapldiștilor. celelalte 22 de parti
de ineheindu-se cu rezultate ega
le. Primul lor meci : 10—2 pen
tru Dinamo. în 1961 ; ultimul, la 
3 mai 1981, 7—7.

I
I

I
Roncea I

I
IRubrică realizată de 

Adrian VASILIU

I

ASTAZI UN NOU DERBY IN CAMPIONATUL DE IHOCHEI
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Activitatea handbalistelor din Divizia „A“ se desfășoară in cadrul 
„Cupei de toamnă". In imagine, o fază din partida disputată 
duminică intre Progresul și Hidrotehnica Constanța. Aruncă la 
poartă bucureșteanca Maria Popa. Foto : Ion MIHĂICA
Bacău. Alunecată pe tobogan, 
echipa altădată prezentă pe 
podiumul de premiere al cam
pionatului are, desigur, în apă
rarea sa cauze obiective. Ea a 
pierdut în ultimul timp o se
rie de jucători, a rămas și fără 
tehnicianul care-i dăduse a- 
plomb și-i împlinise speranțele, 
a suportat și lipsa fortuită a 
unora dintre sportivii săi în 
timpul pregătirii. Sigur, peste 
toate acestea nu se poate tre
ce. Dar nici peste faptul că 
— deși are și în momentul de . 
față un lot bun — manifestă 
un evident regres valoric, o 
bătrînească încetinire a jocu
lui, o întristătoare sărăcie de 
elemente tehnico-tactice. Va
canța poate fi în avantajul 
băcăuanilor. Depinde cum o 
vor folosi.

Mai important decît reflecta
rea la oglindă a situației echi
pelor și a șanselor lor de a urca 
sau coborî în ierarhia națională 
este, după opinia noastră, aceea 
a discutării modului în care 
Divizia „A" și-a adus, chiar și 
Jn fulguranta sa trecere pe 
scenă, contribuția la realizarea 
dezideratului nr. 1 : asigurarea 
unor premise reale de progres 
centru lotul reprezentativ, an
gajat — în lunile care urmea
ză — în deosebit de importan
te acțiuni. întrecerea a pornit 
mai furtunos ca altădată, noile

Foto : Ion MIHĂICA
mind eșalonul de viitor, dar și 
baza actuală de selecție pentru 
selecționata B și de tineret. 
Există, însă, și tineri — Roșea, 
Berbece, RedI ș.a. — care pot 
intra, încă de pe acum, în ve
derile selecționerilor. Dar, des
pre noul sezon internațional și 
— mai ales — despre posibili
tățile create de campionat pehi- 
pei naționale, deci de întreaga 
familie a handbalului, ne pro
punem să mă discutăm.

Hristache NAUM

(Urmare din pag 1)

3-a a campionatului. Dinamo- 
viștii, ca și hocheiștii echipei 
locale, au început bine jocul, 
care a avut în prima sa re
priză cea mai curată, frumoasă 
și cursivă perioadă. Apoi, după 
mai puțin 
minut din 
urmat un 
reștenilor 
conducerea 
nuare, după numai 3 minute, 
o eliminare justă (portarul Gh. 
Huțan) și o alta pripită (Tu- 
reanu) a adus echipei din M. 
Ciuc un substanțial avantaj

de o jumătate de 
repriza secundă, a 
autogol al bucu- 

și gazdele au luat
cu 2—1. în conti-

numeric pe gheață și un gol 
firesc (3—1). După alte 3 mi
nute, Tureanu este din nou pe 
bancă și gazdele înscriu : 4—1. 
Conturile fuseseră tranșate ? 
Nu ! Pentru că Gherghișan 
reușește să reducă din handi
cap. Dar o nouă dublă elimina
re (Tureanu și Costea) a adus 
iarăși hocheiștilor locali o supe
rioritate de doi jucători pe 
gheață. Și, firește, Sport Club 
nu a scăpat ocazia de a în
scrie : 5—2. Acum, intr-adevăr, 
meciul era jucat...

După trei etape, clasamentul 
este următorul :

1. S.C. M. Ciuc 3 3 0 0 19- 9 6
2. Dinamo 3201 17-12 4
3. Steaua 3201 17-18 4
4. Dunărea ’ 3102 10-17 2
5. Avîntul 3102 11-15 2
6. Progresul 3003 7-20 0

Campionatul se reia miine
(n.r. azi) cu jocurile etapei a 
4-a. Dimineața este programa
tă partida Progresul — Dună
rea, iar după-amiază întîlpirile 
Dinamo — Avîntul și un mult 
așteptat derby, S. C. Miercurea 
Ciuc — Steaua.

PERJAR —CEL MAI BUN TIMP AL ANULUI HI PISM
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In reuniunea de duminică am 
fost martori la o întîmplare unică 
în istoria curselor de trap din 
tara noastră. In premiul „Roua“, 
în ultima turnantă s-a produs un 
accident în care au fost angre
nați majoritatea concurenților, 
soldat cu pagube materiale și cu 
vătămarea antrenorului Gh. Po
pescu, care a suferit două frac
turi. Osmana, care a scăpat din 
busculadă, se ducea nestingherită 
de una singură la potou. Condu
cătorul ei, Todută, fiind averti
zat la megafon că sînt cal fără 
conducători în spatele său, s-a 
întors să vadă de unde vine pe
ricolul. In acel moment. Osmana 
a galopat pînă după trecerea li
niei de sosire, fapt care i-a atras 
descalificarea : Grăbit, singurul 
cal rămas în cursă la mare dis-

tantă, s-a trezit astfel cîștigător. 
Alt eveniment a fost victoria lui 
Perjar în ambele reprize ale pre
miului Roman. Roibul antrenoru
lui V. Gheorghe a realizat împre
ună cu învinsul său, Banjo, cel 
mai bun timp al anului, înre- 
gistrînd cronometrajul de 1:23. 
De menționat și victoria lui Ju
venil, energic susținut pe întreg 
parcursul de antrenorul său VR. 
Nicolae.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1 : I. Jurista (Gh. Tănase) rec. 
1:34, 2. Flavian. Simplu 3, ordinea 
14. Cursa a 2-a : 1. Răsad (M. 
Ștefănescu) rec. 1:39,2. 2. Bela, 
3. Feteasca. Simplu 2,40, ordinea 
închisă, event 23. tripla 264. Cursa 
a 3-a : 1. Juvenil (I. R. Nicolae) 
perf. 1:26,4, 2. Surduc. Simplu 5, 
ordinea 40, triplu 782. Cursa a

4-a : 1. perjar (V. Gheorghe)
perf. 1:23,7, 2. Organis, 3. Lazăr. 
Simplu 10, ordinea 42, event 165, 
triplă 1395. Cursa a 5-a i 1. Gră
bit (G. Solcan) perf. 1:37,5, Sim
plu 11. ordinea 15, event 368, tri
plu 5660. Cursa a 6-a : 1. Efect 
(C. Iorga) perf. 1:28,9, 2. Stilat. 
“ Rural. Simplu 2, ordinea 18, 
event 79. tripla 580. Cursa a 7-a: 
1. Perjar (V. Gheorghe) rec. 1:23, 
“ Banjo rec. 1:23. Ordinea 10, 
event 9. triplu 855. Cursa a 8-a : 
amatori : 1. Heraldina (C. Dumi
trescu) perf. 1:27,3, 2. Crainic, 3. 
Stăvilar. Simplu 3, ordinea 38, 
event 8, tripla 358. Cursa a 9-a : 
1. Vlgan (1. Oană) rec. 1:31,3, 2. 
Solia. Simplu 2. ordinea 30, event 
5, triplu 71.

3.

2. 1:23.

Sandi IONESCU

INVITAȚIE DE SEZON L
Renumită și peste granițele tării, sta 

terică Sovata se află așezată la o alt 
înconjurată de munți împăduriți, printr 
rate stînci albe. Pitorescul stațiunii det< 
ricit împletirea curei balneare cu o od
• O modernă și complexă bază de tr 

hoteluri „Sovata". „Aluniș", „Căprioara1 
cu o arhitectură atrăgătoare asigură c 
pentru efectuarea unei cure balneare ci

• Stațiunea este indicată pentru tratai 
necologice, ale aparatului locomotor (n
narative, abarticulare, inflamatorii, pos 

logice periferice).
• Sala de spectacole, clubul, cinemat 

sala de gimnastică, precum și numeroas 
drumeție spre „Virful Cireșului", „Valea 
pul Cetății" ș.a. sînt doar citeva mijk 
puse la îndemîna dv. pentru petrecerea 
mod plăcut și util.
• Rețineți : SOVATA — o adresă in 

interesați.
• Locuri și informații suplimentare 

toate agențiile și filialele Oficiilor jud 
precum și la cele ale I.T.H.R. București.



1. din Australia
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GHICI, UNDE AJUNGE MINGEA?

pă competitivă, care poate e- 
volua de Ia egal la egal cu 
formații de seniori redutabile. 
Sper să arate tot ce știu in 
meciurile cu Brazilia, Italia și 
Coreea de Sud, să-și etaleze 
experiența pe care unii dintre 
ei o au deja" (C. Cernăianu, 
antrenor principal) ; „Mergem 
Ia campionatul mondial nu doar 
pentru a face act de prezență. 
Echipa e bine pregătită și am 
convingerea că evoluția ei Ia 
Melbourne va fi apreciată po
zitiv, datoria ei fiind aceea de 
a reprezenta cum se cuvine 
fotbalul românesc". (D. Lăză- 
rescu, secretar al F.R.F.).

Promisiuni, convingeri, anga
jamente. Exprimate in fel și 
chip. Dar numitorul comun al 
tuturor rămîne DORINȚA FER
MA a fiecăruia de a-și face 
pe deplin datoria pe gazonul 
stadionului din îndepărtata 
Australie. Cu atit mai mult cu 
cit lotul este alcătuit din ju
niori valoroși, in care fotbalul 
nostru își pune de pe acum 
mari speranțe, ei fiind cei care 
peste doi, trei sau patru ani 
vor trebui să ducă greul în 
intilnirile din cadrul prelimi
nariilor campionatelor mondia
le și olimpice ale deceniului 
nouă. Unii dintre acești jucă
tori au demonstrat deja com
petitivitate în confruntările de 
la faza finală a campionatelor 
europene într-o lungă serie de 
partide amicale. Alții au avut 
comportări bune și foarte bu
ne pe plan intern, în meciu
rile Diviziei „A“. Toate acestea 
ne fac să considerăm că răs
punsurile pe care ni le-au dat, 
cu puțin timp înaintea pornirii 
spre aeroportul Otopeni, au a- 
coperire, că nu sînt gînduri 
iluzorii exprimate în cuvinte 
formale. Le dăm creditul ne
cesar, pe care-1 dorim, deci, 
materializat în fapte în ma
rele oraș care a găzduit Olim
piada din 1956, unde caiacul, 
canoea și, în general, sportul 
nostru și-au luat zborul spre 
multe și semnificative cununi 
de lauri.

Cînd aceste rînduri vor ve
dea lumina tiparului, Lovaș și 
Girjoabă, Viscrcanu, Andone, 
Rednic, Vușcan, Matei și E- 
duard, Ilie, Balint, Hanghiuc, 
Fișic și Balaur, D. Zamfir, 
Bolba, Sertov, Gabor șl Las- 
coni, adică cei 18 tricolori, se 
vor afla în drum spre Mel
bourne, pe traseul unei ju
mătăți de glob : Amsterdam — 
Doubai — Singapore — Sidney. 
Poate că acest drum lung va 
fi... punctul de pornire spre 
consacrarea lor deplină. C.M.-ul 
de la antipozi le oferă o șansă 
frumoasă. Marea lor șansă...

Laurențiu DUMITRESCU
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prima manșă a cupelor europene 
de fotbal. După cum s-a mai 
anunțat, meciul XIII din pro
gram. Florlana La Valetta — 
Standard Liege, este anulat ; con
form regulamentului, fiecare par
ticipant primește la acest meci 
pronostic exact, indiferent de 
semnul înscris pe buletin. • In 
aceste zile, agențiile Loto-Prono- 
sport continuă vinzarea biletelor 
pentru tragerea specială Loto de 
duminică 4 octombrie, la care se 
vor atribui mari ciștiguri în AU
TOTURISME, BANI SI EXCURSII 
PESTE HOTARE. Consultați pro
spectul tragerii și jucați din vre
me numerele preferate 1

• CIȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 23 SEPTEM
BRIE 1981. Cat. 1 : 1 variantă
100% autoturism Dacia 1300 și 2 
variante 25% a 11.500 lei ; cat. 2 : 
2 variante 100%. a 33.088 lei și 10 
variante 25% a 8.272 lei ; cat. 3 : 
27 variante a 2.467 lei ; cat. 4 : 
130,25 a 511 lei ; cat. 5 : 257 a 259 
lei ; cat. 6 : 7.622,25 a 40 lei ; cat. 
7 : 210,75 a 200 lei ; cat. 8 : 3.608,50 
a 40 lei. Report cat. 1 : 124.232 
lei. Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la cat. 1, jucat pe variantă 100% 
a fost obținut de TRIFA TIBERIU 
din Cugir, județul Alba.

JUCAȚI LA :
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APLICARE EXIGENTA, DAR Șl UNITARA A REGULAMENTULUI DE JOC
Partida de la Craiova, din

tre Universitatea și Sportul 
studențesc, a fost bine condusă 
de buzoianul Cr. Teodc»3scu, 
care continuă să se afirme 
printre arbitrii noștri de frun
te, el debutînd recent cu suc
ces și pe plan internațional.

Totuși, una din deciziile sale 
majore în meciul de sîmbătă a 
stirnit controverse. Este vorba 
de penaltyul acordat în favoa
rea craiovenilor, prin care a- 
ceștia au deschis scorul. Așa 
cum am relatat în cronica jo
cului, lovitura de la 11 metri 
a fost dictată ca urmare a îm
pingerii și dezechilibrării lui 
Irimescu în careul advers. De
cizia arbitrului, deși se înscrie 
in litera și spiritul regulamen
tului, a surprins pe jucătorii 
bucureșteni (care au protestat), 
ba chiar și pe unii dintre cei 
prezenți in tribunele stadionu
lui. Reacție care — din punc
tul de vedere (subiectiv) al 
jucătorilor oaspeți, ca și al 
spectatorilor mai puțini cu
noscători ai regulamentului 
— avea temei. Deoarece

SOLIȘTII LA RAMPA,
Primită cu aplauze generoa

se de publicul clujean la in
trarea în teren, echipa din Tîr- 
goviște a fost apoi evident 
identificată cu personalitatea 
conducătorului ei de joc, Do- 
brin, fiecare acțiune a fostului 
internațional fiind urmărită cu 
plăcere de miile de spectatori, 
fiecare reușită punctată admi
rativ, fiecare eșec cu exclama
ții de regret. Deși adversar în 
teren al jucătorilor favoriți, 
fotbalistul tîrgoviștean era u- 
nul de-al lor, al suporterilor, 
care nu mai erau numai ai 
clubului universitar clujean, ei 
ai fotbalului-speclaeol, încărcat 
de tehnicitate și imaginație.

însoțit de aplauze și scan- 
dîndu-i-se numele la ieșirea 
din teren, atunci cînd fusese 
înlocuit cu un sfert de oră 
înainte de final, Cîmpeanu II 
reprezintă pentru galeria care 
la începutul partidei cîntase 
„Oda Bucuriei" solistul, fotba
listul cu personalitate, capabil 
să-și pună amprenta pe jocul 
echipei, să-i determine rezul
tatul.

Cu alte cuvinte, publicul nos
tru este dornic să-și vadă so
liștii la rampă evoluînd la ce
rințele marii performanțe și —

SERIA I
Nicolina Iași — Integrata Paș

cani 4—1 (2—0), Cimentul Bicaz
— Celuloza Piatra Neamț 0—1
(0—0), C.F.R. Pașcani — A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 1—0 
(1—0), Metalul Rădăuți — Ceta
tea Tg. Neamț 3—0 (1—0), Foresta 
Fălticeni — Șiretul Bucecea 3—0 
(1—0), Minerul Vatra Doinei — 
TEPRO Iași 4—0 (2—0), Avîntul
Frasin — Minerul Gura Humo
rului 1—0 (0—0), Cristalul Dorohoi
— Metalul Botoșani 1—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Vl-a : 1. TEPRO 
IAȘI 9 p (14—9), 2. C.F.R. Paș
cani 8 p (9—4), 3. Metalul Rădăuți 
8 p (10—6), 4. Celuloza P. Neamț 
8 p (9—9) ...pe ultimele : 14.
Nicolina Iași 4 p (5—7), 15. Meta
lul Botoșani 4 p (5—9), 16. Inte
grata Pașcani 4 p (8—14).

SERIA A Il-a
Foresta Gugești — Luceafărul 

Adjud 1—2 (1—1), DEMAR Mărâ- 
șești — Textila Buh uși 4—3 (2—1), 
Rulmentul Bîrlad — Victoria Ba
cău 0—0, Viticultorul Panciu — 
Partizanul Bacău 1—3 (1—0), Me
talul Huși — Gloria Focșani 0—0. 
Letea Bacău — C.S.M. Borzești
1—1 (0—1), Petrolul Moinești —
Minerul Comănești 1—0 (1—0),
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Laminorul Roman 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL MOTNESTI 10 p (12—3), 2. 
Energia Gh. Gh.-Dej 9 p (10—3), 3. 
Partizanul Bacău 8 p (18—8), 4. 
Laminorul Roman 8 p (11—7) ...pe 
ultimele : 14. Rulmentul Bîrlad 3 
p (3—10), 15. Gloria Focșani 3 p 
(2—14), 16. Metalul Huși 3 p
(3—18).

SERIA A IlI-a
Ferodoul Rm. Sărat — I.C.I.M. 

Ploiești 0—3 (0—1), Carpați Ne-
hoiu — Minerul Filipeștii de Pă
dure 3—1 (1—1), Chimia Buzău
— Poiana Cîmpina 2—1 (1—1),
Petrolul Berea — Chimia Brazi
1—0 (0—0), Carpați Sinaia — Pe
trolul Băicoi 3—1 (1—0). Metalul 
Mija — Autobuzul Făurei 5—1 
(3—1), Prahova Ploiești — Chimia 
Brăila 1—0 (1—0), S.N. I.T.A.
Brăila — Caraimanul Bușteni 2—0 
(0-0).
• In meciuri restante din eta

pa a IV-a : Metalul Mija — Pe
trolul Berea 2—1 (0—1), Chimia
Brazi — Carpați Nehoiu 5—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. PRAHO
VA PLOIEȘTI 11 p (15—4), 2. 
I.C.T.M. Ploiești 10 p (11—5), 3. 
Metalul Mija 9 p (13—7) ... pe
ultimele : 15. Ferodoul Rm. Sărat 

foarte puțini arbitri se 
încumetă să ia o aseme
nea decizie, într-o situație ca 
aceea din meciul de la Cra
iova. De obicei, „cavalerii flu
ierului" dictează penalty doar 
cînd jucătorul este trîntit de 
adversarul său la pămînt, prin 
piedică, lovire sau împingere 
brutală. împingerile mai ușoa
re, săriturile la cap prin pu
nerea miinilor pe umerii par
tenerului de întrecere, înghion- 
tirile și alte asemenea abateri 
sînt trecute ccl mai adesea cu 
vederea, mai ales dacă ele se 
petrec în careul gazdelor.

Revenind la decizia luată de 
arbitrul Cr. Teodorescu în me
ciul de la Craiova, vrem să 
credem că ea nu va rămîne 
singulară și că aceeași exigen
ță va fi manifestată în toate 
jocurile, atît față de echipele 
gazdă, cit și față de cele oas
pete. După cum este de do
rit să existe o apreciere uni
tară din partea tuturor arbi
trilor noștri în asemenea faze 
de joc.

Constantin FIRÂNESCU

DAR CARE RAMPA ?
de ce nu ? — ca aceștia să-i 
ofere prilejul publicului să-i 
recheme la rampă. Dar la care 
rampă ? Ne-am pus din nou 
această întrebare după meciul 
de la Cluj-Napoca, unde atît 
marea vedetă de ieri, Dobrin, 
cit și Cîmpeanu II, component 
al primei reprezentative a ță
rii, sau Suciu, ccl care prin 
talent s-a impus pentru lotul 
de tineret, au dat ceva culoare 
unei partide mediocre. Pentru 
că de prea multe ori aseme
nea apreciere caracterizează ni
velul meciurilor din prima di
vizie și, mai ales, pentru că 
prea adesea soliștii de pe pri
ma scenă fotbalistică a țării 
evoluează șters, neconvingător, 
fără „acute", atunei cînd tre
buie să interpreteze partidele 
internaționale, mult mai soli
citante, mult mai dificile.

Răspunsul este — credem noi 
— unul singur : diferența din
tre cele două partituri este 
prea mare, astfel incit numai 
talentul soliștilor nu poate fi 
suficient pentru adevărata crea
ție. MAI TREBUIE ȘI APOR
TUL DIRIJORILOR. ADICA 
AL ANTRENORILOR.

Paul SLĂVESCU

REZULTATELE ETAPEI AVI A A DIVIZIEI
3 p (5—13), 16. Petrolul Băicoi
2 p (6—11),

SERIA A IV-a
Metalul Mangalia — Granitul 

Babadag 2—0 (2—0), Progresul
Isaccea — Victoria Tăndărei 0—0, 
Ancora Galați — Cimentul Med
gidia 1—0 (0—0), Avîntul Matca
— Metalosport Galați 2—2 (1—0), 
Voința Constanța — Marina. Man
galia 1—0 (0—0), Șoimii Cernavo
dă — ș. N. Tulcea 2—3 (1—1), 
Portul Constanta — Rapid Fe
tești 2—0 (0—0), Arrubium Măcin
— Chlmpex Constanța 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. g. n. 
TULCEA 10 p (14—6), 2. Portul 
Constanța 9 p (18—5), 3. Metalo
sport Galați 9 p (9—2) ...pe ulti
mele : 15. Granitul Babadag 3 p 
(4—10), 16, Chlmpex Constanța

3 p (3—10).
SERIA A V-a

F.C.M. Giurgiu—Abatorul Bucu
rești 2—2 (1—1), Sirena Bucu
rești — Tehnometal Bucu
rești 6—1 (1—0), Flacăra roșie
București — Petrolul Roata de 
Jos 3—1 (2—1). Electronica Bucu
rești — Viitorul Chlrnogi 1—0 
(1—0), FEROM Urziceni — Cons
tructorul Călărași 1—0 (1—0), Di
namo Victoria București — Danu
biana București 3—0 (2—0),
I.C.S.I.M. București — Amonil 
Slobozia 4—o (1—0), T.M.B. nu a 
jucat.

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 14 p (18
— 3), 2. Abatorul București 10 p 
(13—7), 3. I.C.S.I.M. București 8 
p (13—6) ...pe ultimele : 15. Con
structorul Călărași 3 p (4—7), 16. 
Petrolul Roata de Jos 3 p (8—15).

SERIA A Vl-a
Sportul muncitoresc Caracal — 

Dacia Pitești 0—0, Constructorul 
Pitești — Muscelul Cîmpulung
2—3 (2—2), Cetatea Tr. Măgurele
— Progresul Pucioasa 4—0 (0—0),
Unirea Răcari — Chimia Tr. Mă
gurele 1—2 (1—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Dunărea Zim- 
nicea 5—1 (2—0), Chimia Găești
— Recolta Stoicănești 5—2 (1—0). 
ROVA Roșiorii de Vede — Pro
gresul Corabia 2—0 (2—0). Petro
lul Videle — Cimentul Fleni 2—1 
(0-0).

Pc primele locuri : 1. ROVA
ROȘIORI 10 p (16—4), 2. Musce
lul Cîmpulung 9 p (11—4), 3. Chi
mia Tr. Măgurele 9 p (8—5) ...pe 
ultimele : 15. Progresul Pucioasa 
2 p (3—10), 16. Unirea Răcari î 
P (4-12).

în loc ca prezența camere
lor de televiziune să le stimu
leze, echipele Progresul-Vulcan 
și Jiul aii ținut, parcă, să ne 
arate cît de prost se poate juca 
un meci de fotbal chiar în 
primul eșalon al țării. O ne
așteptată și inexplicabilă stare 
de tensiune a făcut ca partida 
să se transforme, încă din 
start, într-o luptă oarbă, cu 
gafe de începători, cu acțiuni 
mereu întrerupte de lufturi, de 
pasc greșite sau șuturi anapo
da. în teren, mai mult se... 
vorbea și se țipa (la arbitri, 
la partenerii de întrecere. Ia 
colegi) decît se juca. Trebuia 
să ghicești unde va ajunge 
mingea. Mare parte din timp, 
echipa bucureșteană a domi
nat, dar orbește. Jiul se mul
țumea să 6e apere, să înde
părteze pericolul din preajma 
careului de 16 m și cam atît. 
In primele 45 de minute, e- 
ehipa din Petroșani a șutat 
doar DE DOUA ORI la poartă 
și a mai construit 2—3 acțiuni 
ofensive mai consistente. După

DINAMO PRIVEȘTE CU ÎNCREDERE RETURUL
(Urmări Sm pag. 1)

care anul trecut a antrenat pe 
Botev Vrața. Ca adjunct a ră
mas Kiril Ivkov. Frămîntările 
amintite s-au transpus și pe 
planul rezultatelor : în penul
timul joc, Levski Spartak n-a 
putut trece, pe teren propriu, 
de Trakia Plovdiv, cu care a 
terminat la egalitate (2—2), iar 
sîmbătă 26 septembrie a pier
dut, în ultimele minute, cu 
1—0, la un contraatac, în fața 
lui Slavia Sofia, pe care a do
minat-o tot timpul. Și pentru 
aceste motive, meciul este pri
vit cu toată atenția de Dina
mo, pentru că se așteaptă ca

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• BIROUL FEDERAȚIEI RO

MANE de fotbal a hotărît să a- 
mîpe partidele „U* *4 Cluj-Napoca 
— U.T. Arad și Steaua — Univer
sitatea Craiova din etapa din 
ziua de 3 octombrie a campiona
tului Diviziei „A44. De asemenea, 
Biroul federal a stabilit ca me
ciul Steaua — U.T. Arad, amînat 
din etapa din ziua de 5 septem
brie, să se dispute sîmbătă 3 oc
tombrie.

• DUMINICA s-a disputat me
ciul revanșă dintre echipele re
prezentative de juniori III ale 
României și Uniunii Sovietice. 
Partida — desfășurată în Capi
tală — s-a încheiat cu victoria

Levski Spartak să încerce să 
dea totul pentru a se reabilita 
în fața numeroșilor săi supor
teri, tocmai în partida retur cu 
Dinamo. Antrenorul Jecev a- 
nunță următoarea formație : 
Deleev — Nikolov, Balevski, 
Granciarov, Petrov — Grigo
rov (Spasov), Borzov, Svetkov 
— Iskrenov, Kurtov, Dcncev. 
Atacantul central Valcev, care 
nu a jucat nici la București, 
continuă să fie nerefăcut.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din U.R.S.S., 
avindu-1 la centru pe Eldar 
Azim-Zade, cel care anul tre
cut a condus finala olimpică 
de la Moscova.

oaspeților cu scorul de 1—o (0—0).' 
în primul joc au învins juniorii 
noștri cu 2—0.
• CLUBUL POLITEHNICA

iași are un nou președinte, pc 
fostul său jucător, Vasile lanul, 
pînă de curînd arbitru divizionar 
,,A“.
• ȘEDINȚA a COLEGIULUI 

CENTRAL AL ANTRENORILOR. 
Joi, la ora 11. la sediul F.R.F., 
va avea loc ședința Colegiului 
central al antrenorilor, în cadrul 
căreia un punct important al or
dinii de zi îl va constitui anali
zarea abaterilor săvîrșite de li
nii antrenori în acest început de 
campionat.

SERIA A X-a
Chimia Tășnad — Minerul Baia 

Sprie 0—0, Bradul Vișeu — Mi
nerul Baia Borșa 2—1 (1—0), Mi
nerul Băiut — Minerul Băița 1—1 
(0—0), Victoria Cărei — CUPROM 
Baia Mare 2—0 (0—0), Unirea Va
lea lui Mihai — Silvana Cchu 
Silvaniei 3—0 (1—0), Simarcd Ba
ia Mare — Rapid Jibou 1—2 (1—0), 
C.S.U. Tricolorul Oradea — Ar
mătura Zalău 0—2 (0—1). Oașul
Negrești — Bihoreana Marghita 
0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. ARMĂ
TURA ZALĂU 10 p (16—5), 2. Mi
nerul Baia Sprie 9 p (10—3), 3. 
Chimia Tășnad 8 p (6—3) ...pe
ultimele : 14. Simared Baia Ma
re 4 p (7—12), 15. Minerul Borșa 
4 p (8—14). 16. Rapid Jibou 4 d 
(4-14).

SERIA A Xl-a
Unirea Alba Iulia — Sticla- 

Arieșul Turda 3—0 (2—0). Feresta 
Bistrița — Metalul Aiud 2—2 
(2—1), Oțelul Reghin — C.E.M. 
Cluj-Napoca 4—1 (1—0), Ind. sîr- 
mei Cîmpia Turzii — Mureșul 
Luduș 2—0 (1—0), Textila Năsăud
— Minerul Rodna 2—1 (1—1),
C.I.L. Blaj — Avîntul Reghin 1—1 
(1—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — Me
talul Sighișoara 2—1 (2—0). Me- 
talotehnica Tg. Mureș — Unirea 
Dej 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 8 p (12—7), 2. Avîn
tul Reghin 8 p (8—5), 3. Sticla 
Arieșut Turda 8 p (9—7) ...pe ul
timele : 15. Textila Năsăud 4 p 
(7—9). 16. Unirea Dej 3 p (2—7).

SERIA A XII-a
Unirea Cristuru Secuiesc — Ni- 

tramonia Făgăraș 2—0 (0—0), Chi
mia Or. Victoria — Metrom Bra
șov 0—0, Metalul Sf. Gheorghe
— Măgura-Mobila Codlea 2—0
(1—0), Progresul Odorheiu Secu
iesc — Tractorul Miercurea Ciuc
2—0 (1—0), Mureșul Toplița —
Minerul Bălan 3—0 (2—0). Carpați 
Brașov — Minerul Baraolt 4—0 
(1—0), Utilajul Făgăraș — Toroe- 
do Zărnești 4—« (2—0), Precizia 
Săcele — Metalul Tg. Secuiesc 
2-1 (1-1).

Pe primele locuri : 1. PRECI
ZIA SĂCELE 9 p (11—7), 2. Meta
lul Sf. Gheorghe 8 p (13—6), 3. 
Unirea Cristur 8 p (11—6), 4. Chi
mia Victoria 8 p (8—3) ...pe ulti
mele : 15. Măgura Codlea 3 p
(4—9), 16. Tractorul M. Ciuc 2 p 
(4-11).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

C"
SERIA A VII-a

Mecanizatorul Simian — Cons
tructorul Craiova 1—1 (1—0). Mi
nerul Oravita — Metalurgistul 
Sadu 3—0 (1—0), I.O.B. Balș —
Minerul Horezu 4—0 (1—0), Jiul
Rovinari — C.F.R. Craiova 1—0 
(0—0), Dierna Orșova — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 2—1 (2—0),
Viitorul Drăgășani — Minerul Mo- 
tru 2—0 (0—0), Electroputere Cra
iova — Paring ul Novaci 5—0 
(1—0), Dunărea Calafat — Mine
rul Moldova Nouă 0—0.

Pe primele locuri : 1. DIERNA 
ORȘOVA 11 p (11—3), 2. Electro
putere Craiova 9 p (11—2), 3. Mi
nerul Motru 8 p (13—6) ...pe ulti 
mele : 15. Unirea Drobeta Tr. Se 
verln 3 p (9—11), 16. Minerul Ho- 
rezu 3 p (5—8).

SERIA A VIII-a
Textila Cisnădie — Minerul Ghe- 

lar 2—1 (1—1), Victoria Călan — 
Minerul Certej 0—0, Minerul Pa- 
roșeni — Metalurgistul Cugir 1—0 
(1—0), C.F.R. Simeria — Explor- 
min Deva 1—1 (1—0), IMIX Agni
ta —• Mecanica Alba Iulia 1—0 
(0—0), Vitrometan Mediaș — Au- 
tomecanica Mediaș 3—0 (1—0), Lo
tru Brezoi — Minerul Vulcan
3—0 (3—0), Minerul Aninoasa — 
C.P.L. Sebeș 0—0.

Pe primele locuri : 1. EXPLOR- 
MIN DEVA 11 p <11—2), 2. Mine
rul Paroșeni 9 p (10—4), 3. Mine
rul Certej 8 p (7—3), 4. Textila 
Cisnădie 8 p (8—9) ...pe ultimele: 
14. IMIX Agnita 3 p (2—7), 15. 
Minerul Aninoasa 3 p (2—9), 16 
Automecanica Mediaș 2 p (4—13).

SERIA A IX-a
C.F.R. Arad — Otelul Or. dr. 

Petru Groza 2—1 (1—0), Recolta 
Salonta — Voința Oradea 3—3 
(1—2), Electromotor Timișoara - 
Minerul Anina 2—1 (2—1), Biho
rul Beiuș — Victoria Ineu 1—0 
(0—0), Gloria Reșița — Unirea 
Tomnatic 2—0 (2—0), Șoimii Lipo- 
va •— Vulturii textila Lugoj 3—0 
(1—0), Unirea Sînnicolau — C.F.R. 
Victoria Caransebeș 4—0 (1—0),
Metalul Bocșa — Chimia Arad — 
nu s-a disputat.

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SÎNNICOLAU 8 p (9—4), 2. Elec
tromotor Timișoara 8 p (15—13), 
3. Gloria Reșița 8 p (8—7) ...pe ul
timele: 14—15. Minerul Anina 4 p 
(7—7), Vulturii Lugoj 4 p (10—10), 
16. Otelul Or. dr. P. Groza 3 D 
(4-10). 

pauză, după ce Progresul * 
mai dominat vreo 20—25 de mi
nute, după care a dispărut din 
joc (arătînd și o insuficientă 
pregătire fizică, de neînțeles, 
după trei săptămîni de între
rupere a campionatului), Jiul, 
mulțumindu-se cu puțin (adică 
cu un punct), n-a găsit căile 
să forțeze (în ciuda indicațiilor 
primite de la banca antreno
rilor), echipa suferind, poate, 
și din cauza randamentului 
foarte slab al celor doi din fa
ță : Sălăjan și Giuchici. Cre
dem că nu greșim dacă vom 
spune că, sîmbătă, o altă e- 
chipă mai întreprinzătoare, mai 
decisă, ar fi cîștigat în fața 
Progresului-Vulcan, aflată in- 
țr-o pasă neagră, la un nivel 
inacceptabil pentru o divizio
nară „A", care beneficiază de 
jucători ca Marica, Țevi, Apos
tol, C. Zamfir. Progresul-Vul
can acționa de așa manieră in
cit îți dădea impresia că abia 
atunci se cunoscuseră cei 11 
componcnți ai echipei.

Constantin ALEXE



Agenda campionatelor mondiale de gimnastică

AH FOST STABILITE SERIILE DE LA EXERCIȚIILE IMPUSE
• Programul complet al întrecerilor • Locul de concurs — 

complexul de la „Olimpiiski"

CONTINUĂ LUCRĂRILE
CONGRESULUI OLIMPIC

Cu prilejul reuniunii Comi
tetului Executiv al Federației 
Internaționale de Gimnastică, 
care a avut loc recent tn Ita
lia. la Catania, a fost efectuată 
șl tragerea la sorți a seriilcr 
programului de exerciții im
puse din cadrul viitoarelor cam
pionate mondiale de gimnasti
că. programate in luna noiem
brie, la Moscova. După cum se 
Știe, la exercițiile liber alese 
se intră in concurs in ordinea 
inversă a clasamentului de la 
'„impuse".

Să menționăm, mai întîi, că 
viitoarele campionate mondiale 
de gimnastică reunesc gimnaste 
Si gimnaști din numeroase țări, 
cu foarte multe echipe com
plete. Astfel, la feminin vor 
evolua sportive din 33 de țări 
(23 de echipe complete), iar la 
masculin — gimnaști din 34 
de țări (25 de echipe complete). 
Tragerea la sorți s-a efectuat 
în prezenta tuturor membrilor 
Comitetului Executiv al F.I.G.

Iată seriile viitoarelor cam
pionate mondiale de gimnasti
că : feminin — seria I : Ci
pru Norvegia, Columbia, Me
xic. Finlanda. San Marino, Is
rael Belgia. Argentina. Austria, 
Irlanda, Portugalia (individua
le) ; seria a Il-a : Noua Zee- 
landă. Danemarca, Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, It. P. Chineză; 
seria a IlI-a : Elveția, S.U.A., 
ROMANIA, Franța ; seria a 
IV-a :Ungaria, R.D. Germană, 
Spania, R.F. Germania ; seria 
a V-a : Suedia, Olanda,
U.R.S.S., Anglia ; seria a Vl-a: 
Australia. Japonia. Polonia, 
Cehoslovacia : seria a VII-a : 
Cuba, Canada, Brazilia. Italia. 
Primele patru serii sînt pro
gramate în cursul dimineții, 
iar ultimele trei — în reuniu-

S-a încheiat Balcaniada aeronautică

CÎTE TREI LOCURI ÎNTÎI LA ZBOR 
CU MOTOR Șl LA MODELISM
Duminică, pe aerodromul spor

tiv Etismegut s-au încheiat în
trecerile celei de a patra edi
ții a Balcaniadei aeronautice 
cu o frumoasă demonstrație de 
acrobație aeriană (evoluții în 
grup, „oglindă", vînătoare de 
balonașe) efectuată de piloții 
români.

Ultimele două programe la 
zbor cu motor au fost domi
nate în continuare de concu- 
renții noștri care au cucerit 
astfel și „Cupa Kemal Ata
turk" oferită de gazde. Pe pri
mele trei locuri după însuma
rea rezultatelor la cele patru 
programe se situează : feminin 
— 1. Nina Ioniță, 2. Maria Su- 
lean, 3. Ayshe Karacay (Tur
cia) ; masculin — 1. Marcel
Mitu, 2. Mielu Fețeanu, 3. Du
mitru Oprișiu ; echipe — 1. 
România, 2. Iugoslavia, 3. Tur
cia.

Raliul aerian a revenit cum 
era de așteptat piloților turci 
(gazdele cunosc întotdeauna to
pografia locurilor) urmați de 
concurenții iugoslavi și români.

In întrecerea planoriștilor, la 
Eskisehir, s-au disputat în to-

TELEX ® TELEX • TELEX • TlLEX • TELEX
ATLET1SM * Cursa de o milă 

(1 609.32 m) desfășurată pe stră
zile orașului New York a reve
nit atletului american Sydney 
Maree, cu timpul de 3:47.52, ur
mat de kenyanul Mike Boit — 
3:49,59 și vest-germanul Thomas 
Wessinghage — 3:50.48.

BOX * Americanul Matthew 
Muhammad și-a păstrat titlul de 
campion mondial la cat. semigrea 
(versiunea W.B.C.). învingîndu-1 
prin k.o. tehnic tn repriza a 11-a 
pe Jerry Martin. In meciul dispu
tat la Atlantic City (New Jer
sey).

CICLISM • ..Marele premiu al 
națiunilor" contracronometru de 
la Cannes a fost cîștigat de elve
țianul Daniel Gisiger — 90 km 
în 2 h 05:42. Bernard Hinault a 
sosit al 4-lea la 1.49. 

nea de după-amiază. Iată și 
senile din campionatul mascu
lin : seria I: Danemarca, Bel
gia, Noua Zeelandă, Mexic. 
Olanda, Finlanda, Guatemala, 
Portugalia. Grecia, San Mari
no, Columbia. Cipru (indivi
dual), Cehoslovacia; seria a 
Il-a : Elveția. Polonia, Spania, 
Japonia, R.P. Chineză, Brazi
lia ; seria a IlI-a : Austria, 
Australia, R. D. Germană, Sue
dia, S.U.A., Anglia: seria a 
IV-a : R.F. Germanii, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, ROMANIA, 
V.R.S.S., Israel ; seria a V-a : 
Ungaria, Canada, Bulgaria, 
Norvegia, Franța, Italia. Pri
mele trei serii vor concura di
mineața. iar ultimele două — 
după-amiaza.

Conform tragerii la sorți, la 
exercițiile impuse echipa noas
tră feminină va începe con
cursul la bîrnă, iar cea mas
culină — la sărituri.

Iată și programul complet al 
întrecerilor campionatelor mon
diale de gimnastică de la Mos
cova, așa cum a fost aprobat el 
Ia ultima reuniune a Comite
tului Executiv al F.I.G. s 23 
noiembrie — exerciții impuse 
masculin ; 24 — exerciții im
puse feminin ; 25 — exerciții 
liber alese masculin ; 26 —
exerciții liber alese feminin;
27 — concursul primilor 36 de 
gimnaști. pentru desemnarea 
campionului mondial absolut ;
28 — concursul primelor 36 de 
gimnaste, pentru desemnarea 
campioanei mondiale absolute ;
29 — finalele pe aparate, la 
feminin șl masculin.

Conform comunicărilor făcute 
de comisia de organizare, cam
pionatele mondiale de gimnas
tică nu se vor desfășura la Pa
latul sporturilor de la Lujniki, 

tal trei probe de distanță, cla
samentul general avînd aceeași 
configurație la feminin și mas
culin : 1. Bulgaria, 2. România,
3. Turcia, 4. Iugoslavia. De 
menționat că în cea de a treia 
probă reprezentantele noastre 
Fernanda Jurcă și Elena Co- 
țovanu s-au clasat pe primele 
două locuri cu un avans a- 
preciabil.

O frumoasă comportare au 
avut la această ediție modeliș- 
tii români, ei reușind să-și ad
judece primele locuri atît la 
individual cît și pe echipe. Mi
hai Muscă cîștigător la aero- 
modele (clasa F2B) și Ion Bo- 
tușan, Gheorghe Băcăoan, Do
rin Todorac — individual — 
și pe echipe la rachetomodele 
(clasa S6A) au confirmat și de 
această dată buna pregătire și 
valoarea lor competitională.

N.R. Din rezultatele primite 
prin intermediul Aeroclubului 
Central Român lipsesc cele pri
vitoare la concursul de parașu
tism. Sperăm că odată cu întoar 
cerea delegației vom intra în 
posesia clasamentelor, urmînd a 
Ie publica într-un număr vi
itor.

GIMNASTICA a La Minsk în 
campionatele U.R.S.S.. primul loc 
la Individual compus feminin a 
revenit campioanei olimpice Ele
na Davidova cu 76.175 p, urmată 
de Elena Polevaia — 75,900 si Ste
la Zaharova — 75,275 p. La mas
culin : Aleksandr Tkacev — 114,725 
P. Bogdan Nakut — 114,650 p, 
IurI Korolev — 114,475 p.

ȘAH • Meciul pentru titlul 
mondial feminin dintre Mala Cl- 
burdanidze și Nana Aleksandria 
a continuat Ia Boriomi cu parti
da a 7-a ctștigată de Clburdanid- 
ze la mutarea a 40-a. care con
duce cu 4—3. • După 7 runde, 
în turneul zonal feminin de la 
Cuprija (Iugoslavia) continuă să 
fie lideră maestra iugoslavă Su- 
zana Maksimovici, cu 6 p, ur
mată de compatrioatele sale Gor- 

acolo unde au avut loc Jocu
rile Olimpice din 1980. cum 
fusese stabilit inițial, ci la 
Complexul sportiv de 1» Olim
piiski, in aceeași arenă unde, 
in 1980, s-au desfășurat între
cerile olimpice de baschet și 
box. Tribunele sălii vor avea 
o capacitate de 19 000 locuri. 
Întrecerile propriu-zise uimind 
să beneficieze de aceeași apa
ratură și de aceleași dotări 
tehnice de la Jocurile Olim
pice de anul trecut. Delegațiile 
de sportivi și antrenori urmea
ză a fi cazate la hotelul 
„Sport", iar oficialii la hotelul 
„Ucraina". Sălile Ț.S.K.A. și 
Dinamo au fost stabilite ca 
locuri de antrenament pentru 
toate delegațiile participante.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
BOXERII PE PODIUM LA 

„MEMORIALUL PROHASKA"

în sala sporturilor din Bra
tislava s-au încheiat întrecerile 
tradiționalului turneu de box 
„Memorialul Prohaska", com
petiție care a reunit peste 100 
de pugiliști din 10 țări. Printre 
laureații turneului s-a numărat 
și boxerul .român Valentin 
Vrinceanu, care după o evolu
ție remarcabilă de-a lungul în
tregului . turneu a ocupat locul 
1 la categoria grea, învingînd 
net în finală Ia puncte, cu o 
decizie de 5—0, pe boxerul so
vietic Saklakov. Superior în 
toate cele trei reprize, Valen
tin Vrinceanu, bine pregătit fi
zic și tehnic, și-a pus în va
loare forța loviturilor. Alți doi 
boxeri români, Dumitru Gheor- 
ghișor (cat. cocoș) și Ion San
du (cat. semiușoară), au urcat 
pe podium, ocupînd locul 2 la 
categoriile respective.

FINIȘ IN „TURUL BULGARIEI"

Cel de-al 31-lea Tur ciclist 
al Bulgariei s-a încheiat la So
fia cu victoria rutierului so
vietic Boris Isaev, urmat de 
V. Mubenov (Bulgaria) — la

„SOSIRE» STRÎNSA 

ÎN CLASAMENTUL
C.M. DE AUTOMOBILISM

MONTREAL, 28 (Agerpres). — 
„Marele Premiu al Canadei" la 
automobilism, penultima probă a 
campionatului mondial rezervat 
piloților de formula I, s-a desfă
șurat pe circuitul de la Montreal 
și a fost cîștigat de francezul 
Jaques Lafflte („Ligier"), crono
metrat pe distanța de 277,630 km 
cu timpul de 2h 01:25 — medie 
orară de 137,200 km. Pe locurile 
următoare s-au situat englezul 
John Watson („NcLaren") și ca
nadianul Gilles Vlllenueve („Fe
rrari").

înaintea ultimei probe, ce se va 
disputa la 17 octombrie pe circui
tul de la Las Vegas. în clasamen
tul general continuă să se men
țină lider argentinianul Carlos 
Reutemann, cu 49 puncte, urmat 
de brazilianul Nelson Piquet — 
48 puncte și Jaques Laffite — 43 
puncte.

dana Markovici — 4‘/i ( (1) si 
Olivera Prokopovici — 31/, p (2).

TENIS • Turneul de ta Geneva 
a fost cîștigat de Bjorn Borg : 
6—4. 6—3 în finală cu Tomas
Smid. • tn finala turneului fe
minin de la Atlanta : Tracy Aus
tin — Mary Lou Piate 4—6. 6—3. 
6—3 • Proba de simplu femei din 
cadrul campionatelor europene de 
tenis pentru amatori, care se 
desfășoară la Atena, a fost cîști- 
gată de jucătoarea sovietică E- 
lena Elisenko, care a învlns-o în 
finală cu 4—6, 6—1, 6—1 pe co
echipiera sa Natalia Borodina. • 
tn sferturile de finală ale tur
neului de la San Francisca au 
fost înregistrate două mari sur
prize : Bill Scanlon — John Mc 
Enroe 3—6. 7—S, 8—2 ; Brian Tea
cher — Jimmy Connors 6—4, 7—5.

MUNCHEN, 28 (Agerpres). 
Luind cuvintul in cadrul Con
gresului olimpic de la Baden- 
Baden, Jean-Claude Ganga, se
cretar general al Comitetului 
Olimpic din R. P. Congo, a 
condamnat politica de apart
heid, exprimindu-și satisfacția 
pentru faptul că Republica 
Sud-Africană, țară în care se 
practică politica de discrimina
re rasială în sport, a fost ex
clusă din mișcarea olimpică. 
„Excluderea Africii de Sud ra
siste din mișcarea olimpică și 
din mai multe federații inter
naționale, a spus J. C. Ganga, 
reprezintă o victorie a sportu
lui, a întregii familii olimpice", 
în dezbaterile pe marginea re- 
gulei amatorismului, Ydnekat- 
chen Tessema, președintele 
Comitetului Olimpic Etiopian,

46 sec., L. Dejits (U.R.S.S.) — 
la 1:21 și A. Serediuk (Polo
nia) — la 2:02. Primul dintre 
cicliștii români a fost Mircea 
Romașcanu, aflat pe locul 16, 
la 13:24. In clasamentul final 
pe echipe, pe primul loc s-a 
situat U.R.S.S., urmată de Sue
dia — la 12:35 șl Polonia — 
la 15:25. Formația României a 
ocupat locul 9 din 13 echipe 
participante. Etapa a 7-a (Sli- 
ven — Plovdiv 181 km) a re
venit cehoslovacului J. Bohac 
cu timpul de 4h 08:49, iar ul
tima etapă, disputată pe tra
seul Plovdiv — Sofia, a fost 
cîștigată de bulgarul Stoicev, 
înregistrat pe 202 km cu 
5h 54:41.

DINAMOVIADA DE BASCHET

Rezultate înregistrate în ul
tima zi a „Dinamoviadei" la 
baschet masculin, competiție 
desfășurată la- Sofia : Dinamo 
(U.R.S.S.) — Levski Spartak
Sofia 92—71 (48—31) ; Ruda
Hvezda (Cehoslovacia) — Di
namo București 76—75 (43—38). 
Clasament final : 1. Dinamo
(U.R.S.S.) — 6 puncte î 2. Ru
da Hvezda — 5 puncte ; 3.
Levski Spartak — 4 puncte ;
4. Dinamo București — 3 p.

STANLEY ROUS PRIMEȘTE »
ZURICH, 28 (Agerpres). Co

mitetul internațional pentru 
fair-play al UNESCO, organi
zație din care fac parte o se
rie de personalități ale spor
tului mondial, a acordat pre
miul „Pierre de Coubertin" pe 
anul 1981 lui Stanley Rous, 
fost președinte al Federației

• Olympiakos Pireu ciștigâ în deplasate ® Derby madrilen • 
Bayern Munchen învinsă @ Cosmos a pierdut finala !

GZTE L KSMEiT-'I

grecia: tn etapa a 4-a : o- 
lympiakos Pireu, adversara Uni
versității Craiova in C.C.E., a 
cîștigat cu 1—0 în deplasare cu 
echipa Heraklis. Clasament : 1.
Panseraikos — 6 p, 2. Panathinai- 
kos — 6 p, 3. PAOK — 6 p... 6. 
Olympiakos — 5 p.

R. D. GERMANA : Jena — Ros
tock 5—0. Aue — Magdeburg
2— 2. Erfurt — Lokomotive Leip
zig 4—3, Zwickau — Dynamo 
Berlin 1—4, Cottbus — Dynamo 
Dresda 0—0. Schkopau — Halle 
0—3. Vorwărts Frankfurt pe Oder
— F.C. Karl Marx Stadt 1—6. Cla
sament : 1. Jena — io p. 2. F.C. 
Magdeburg — 10 p. 3. Dynamo 
Berlin — 9 p.

IUGOSLAVIA: Sarajevo—Steaua 
roșie 2—1, Teteks — Split 1—0, 
Partizan — Velez 4—1, Niș — 
Tuzla 1—1. Rijeka — Dynamo Za
greb 2—2, Liubliana — Skoplje 
1—1, Osijek — Zelezniclar 0—0, 
Zagreb — o.F.K. 1—1. Clasament: 
1. Dynamo Zagreb — 13 p, 2. 
Partizan — 13 p. 3. Rijeka — 
13 p.

SPANIA : Valencia — Valladolid
3— 0, Espanol — Zaragoza 0—1, 
Osusuna — Alicante 3—1. Atletico 
Bilbao — Sevilla 2—0, Real Ma
drid — Atletico Madrid 2—1. Be- 
tis — Real Sociedad 0—1. Cadiz
— Santander 1—0, Las Palmas — 
C.F. Barcelona 2—1. Gijon — Cas- 
stellon 1—0. Clasament : 1. Za
ragoza — 4 p. 2. Real Sociedad
— 4 p, 3. Osasttna — 4 D.

ITALIA. După 3 etape tn clasa
ment conduce Juventus cu 6 p. 

a arătat pericolele abdicării de 
la acest principiu, subliniind : 
„Este inacceptabil ca, pentru a 
proteja interesele unui număr 
infim de profesioniști, să re
nunțăm Ia principii olimpice 
fundamentale care privesc mi
lioane de tineri sportivi din 
intreaga lume".

Lia Manoliu (România), fosta 
campioană olimpică la arunca
rea discului, referindu-se la 
problemele sportului feminin, a 
subliniat necesitatea sprijinirii 
de către C.I.O. a dezvoltării 
activității sportive în rindul fe
meilor din intreaga lume, ac
țiune cu efecte salutare pentru 
creșterea și educația tinerelor 
generații. De asemenea, Lia 
Manoliu a sugerat ca în con
ducerea diverselor organisme 
internaționale să fie cooptate 
cît mai multe femei.

VOLODEA VAISMAN 
PRINTRE FRUNTAȘI

După opt runde, in turneul 
internațional de șah de la Sta- 
ra Pazova (Iugoslavia) conduce 
marele maestru iugoslav Bora 
Ivkov, cu 6V2 puncte, urmat da 
Pidevski (Bulgaria) — 6 punc
te, Martinovici (Iugoslavia) 4'/, 
puncte (2), V. Vaisman (Româ
nia) — 4’/, puncte și o partidă 
mai puțin disputată. în runda 
a 8-a, Pidevski a cîștigat la 
Strajnici, iar Ivkov a remizat 
cu Pokojovcici, Volodea Vais
man, care a remizat partida 
întreruptă cu Krajnici (Iugo
slavia), a avut zi liberă.

BALCANIADA DE ȘAH

Balcaniada de șah a conti
nuat la Atena cu întîlnirile din 
penultimul tur. în turneul 
masculin, echipa României a 
învins cu scorul de 5‘/2—'/, 
puncte formația Greciei, iar 
selecționata Iugoslaviei a cîști
gat cu 6—0, în fața echipei 
Turciei. în competiția femini
nă, echipa României a între
cut-o cu 2—0 pe cea a Tur
ciei.

„PREMIUL COUBERTIN ’81**
internaționale de fotbal. Dis
tincția a fost remisă în semn 
de „recunoaștere a contribuției 
aduse dezvoltării și promovării 
fotbalului în întreaga lume și 
pentru menținerea unui spirit 
sportiv exemplar pe terenurile 
de joc“.

urmată de Torino, Inter, Milan 
și Roma cu cîte 4 p. Partida 
Fiorentina — Ascoli a fost între
ruptă și se va rejuca. Două în- 
tîlniri s-au încheiat cu scoruri 
albe : Bologna — Catanzaro și 
Genoa — Cesena, iar în alte două 
meciuri au învins oaspeții (Na
poli — Milan 0—1 și Udinese — 
Avellino 1—2), celelalte revenind 
gazdelor.

R. F. GERMANIA (et. 8) Z 
Niirnberg — Bielefeld 1—0 ; 
Braunschweig — Darmastad 3—0. 
Hamburg — Duisburg 7—0, Ein
tracht Frankfurt pe Main — 
Stuttgart 4—1 F.C. Koln — Mon- 
chengladbach 3—0, Dortmund — 
Bayern Munchen 2—0 ! Dussel
dorf — Bochurn 2—1, Kaiserslau
tern — Leverkusen 5.-2, Karlsru
he — Bremen 3—0. Clasament î 
1. Bayern Munchen — 12 p, 2. 
F.C. Koln — 11 p. 3. Hamburg
— 10 p.

UNGARIA (et. 7) : Szeol — B6- 
kSscsaba 0—0, Vasas — Nyiregy- 
hâza 2—0, Tatabănya — Debrecen 
3—1, Honv6d — P6cs 2—0, Szom- 
bathely Diosgyor 3—2, OZD — 
Ferencvăros 4—4. Volan — Vi
deoton 1—1, Ujpesti Dozsa — 
Raba Eto Gydr 3—1, Zalaegerszeg
— Csepel 0—0. Clasament : 1. Uj
pesti Dozsa — 10 p. 2. Honved
— 10 p. 3. Csepel — 10 p.
• Campionatul Ligii Nord-ame- 

ricane a fost cîștigat de echipa 
,,Sting“ din Chicago, care a în
trecut în finală cu 2—1 (după e- 
xecutarea loviturilor de la 11 m) 
formația „Cosmos" din New York.
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