
D4CI/4DXI „Cupa tipografilor" a arătat o dată mai mult:

IN ÎNTRECERILE „daciadei
ȘrSa

HtOLCTARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

ORICINE POATE FI... TÎNĂR
de competiții 

sportului nos- 
cu fiecare

Există o seamă 
intrate în tradiția 
tru, oferindiu-ne 
nouă ediție prilejul unor con
semnări despre pasiune, calita
te și experiență. Una dintre 
ele este „Cupa tipografilor**, 
iar afirmația nu trebuie pusă 
cumva pe seama unui subiec
tivism firesc al reporterului, 
legai prin natura profesiei de 
oamenii ce însoțesc cu munca 
și inima lor cuvîntul, pînă 
cind acesta „vede" lumina ti
parului.

întrecerea organizată de U- 
niunea sindicatelor din presă, 
poligrafie și edituri are, efec
tiv, o anume valoare, superi
oară multor altora, competentul 
corp de arbitri prezent la fața 
locului, putînd oricînd să sus
țină aprecierea. Vineri și sîm
bătă, în sala sau pe terenurile 
Combinatului poligrafic Casa 
Scînteii, gazde excelente (ca 
și hotelul „Turist", unde au 
fost cazați concurenții din cele 
13 orașe), s-a demonstrat — o 
dată mai mult — că sportul nu

apanaj ui unei amu- 
iar tinerețea nu

înseamnă 
mite virste. 
trebuie căutată în actul de i- 
dentitate. Mai ales atunci când 
nevoia de mișcare, de destin
dere in aer liber este deter
minată de specificul muncii.» 

învingător la tenis de masă 
a fost un tînăr din Tîrgu Mureș, 
Kiss Csaba, după o finală de 
spectacol cu
Petre fonescu, din Cluj-Napoca 
(al treilea :
Onuț Iloc). în schimb, cîștigă- 
toarea
Maria Necșe, legător de cărți 
la I-P. Cluj-Napoca. are 42 de 
ani, e mamă a doi copii și nu 
s-a lăsat depășită de Cornelia 
Romcescu, din Sibiu, sau Mi- 
rela Pogreban, din Brașov, a- 
mîndouă foarte tinere.

în sportul minții, maturitatea 
a avut cîștig de cauză. Pe pri
mele locuri — Fiorica Cebuc,

mai vîrstnicul

maramureșeanul

concursului feminin,

Geo RAEȚCHI

(Continuare tn pag. 3-3)
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După calificarea dinamovlștllor ob(inu(ă Ieri, Ia solia, astfizl. Ia Atena $1 Pitești

UNIVERSITATEA CRAIOVA SI F.C. ARGEȘ SUSȚIN MECIURILE 
MANȘEI A ll-A A TURULUI I ÎN CUPELE EUROPENE

Iată că fotbalul nostru are posibilitatea, după 
calificarea obținută ieri de Dinamo, la Sofia, să 
promoveze cu toate echipele înscrise în turul I 
al Cupelor europene pe treapta ă doua a 
petiției. Se știe că Universitatea Craiova 
Cupa campionilor) și F.C. Argeș (în 
U.E.F.A.) au obținut scoruri dătătoare de 
ranțe în prima manșă. Vrem să credem că 
versitatea nu va irosi la Atena acel 3—0

Luptînd cu dăruire, angajîndu-se total

com- 
(ln 

Cupa 
spe- 
Uni- 
înre-

A

gistrat acasă și că argeșenii vor fructifica avan
tajul terenului din Trivale, după ce au obținui 
un 1—1 în Cipru.

Reamintim că ambele meciuri vor fi transmis» 
la radio, partida de la Atena fiind transmisă. în 
direct, și la T.V. Iată și orele de începere : F.C. 
Argeș — Apoel Nicosia : 15,30; Olympiakos Pi
reu — Universitatea Craiova : 20,30.

DINAMO ȘI-A ATINS OBIECTIVUL!
Ieri, în partida retur: 12 (0 2) cu Lcvshi spartan, rezultat

' Ieri an plecat în Grecia lo
turile noastre reprezentative de 
gimnastică care, de joi și plnă 
duminică, la Serres, în apro-

CRISTINA GRIGORAȘ

Georgescu, Romulus Bucuroiu, 
Dan Odorhean, Alexandru Nis- 
tor, Valentin Pîntea.

Anticipăm, firește, un succes 
românesc Îndeosebi la gimnas
tică sportivă

care l-a adus calilicarca în (tirul al ll-lca al Cupei u.E.r.A.
SOFIA, 29 (prin telefon).

Așadar, iată pe Dinamo în tu
rul II al Cupei U.E.F.A., după
o splendidă victorie la Bucu-

Incepînd de inline, in sala sporturilor din Constanta

SPORTIVI CU FRUMOASE „CĂRȚI DE VIZITĂ"
LA CAMPIONATELE BALCANICE DE TENIS OE MASĂ

rești și un joc terminat cu bi
ne la Sofia, în compania unei 
formații, Levski Spartak, care, 
deși a arătat unele carențe în 
jocurile de campionat ca și în 
partida-tur cu Dinamo, a re
născut marți seara, prestînd 
un joc valoros. Meciul a fost 
plin de neprevăzut, cu o repri
ză secundă de-a dreptul dra
matică datorită unor situații 
imprevizibile. Dar să începem 
cu începutul. Cu primele 45 de 
minute, în care Levski-Spar- 
tak, catapultată spre victorie

Mircea TUDORAN

AUGUSTIN

piere de Salonic, vor participa 
la cea de a 13-a ediție a Cam
pionatelor balcanice. Au făcut 
deplasarea : Rodica Dunca, Du- 
mitrița Turner, Cristina Grigo- 
raș, Mihaela Stănuleț, Emilia 
Eberle, Lavinia Agache, Eca- 
terina Szabo, Aura Anghel, 
(gimnastică sportivă), Dorina 
Cordoș, Mihaela Tănase, Rozi- 
ea Popescu și Doina Stăicules- 
cu (ritmică modernă), Kurt 
Szilier, Sorin Cepoi, Aurelian

Pentru a patra oară în isto
ria Campionatelor balcanice 
de tenis de masă — istorie 
care a început în 1964, odată 
cu ediția de la Atena — țara 
noastră este gazdă a acestei 
întreceri, care se bucură de un 
frumos prestigiu, și la care iau 
parte cei mai buni jucători și 
jucătoare din Bulgaria. Grecia. 
Iugoslavia, România și Turcia. 
După Brașov (1966, 1971, 1977). 
în acest an înregistrăm o pre
mieră : tradiționala dispută a 
specialiștilor mingii de celuloid 
v» avea loc în sala sporturilor 
din Constanta.

Timp de patru zile — de joi 
pînă duminică — vor fi pre- 
zenți la start o serie de 
tivi care au o frumoasă 
de vizită internațională : 
dana Perkucin, Andreja 
tersek. Zoran Kalinici,
Merzaros (Iugoslavia), Daniela 
Gucrguelceva. Vani» Stalcva, 
Ivan Stoianov (Bulgaria), Oktay

spor- 
carte 
Gor-

Cimen (Turcia), căirora li se a- 
daugă, desigur, jucătorii noștri 
Eva Ferenczi, Olga Nemeș, Ma
ri* Alboiu, S im ion Crișan, Șer- 
ban Dobosi, Ștefan Moraru, 
Andras Fejer, ca să oferim 
doar ci te va exemple.

Această a XVIII-a ediție a 
campionatelor balcanice se a- 
nunță mai echilibrată, „soliș
tii" fiind greu de desemnat. 
Argumentele sînt multe și ele 
pornesc, in primud rînd, de la 
valoarea competitorilor. Mai 
ales în competiția feminină, 
unde alături de experimentatele 
Gordana Perkucin șa Andreja 
Ojstersek, spre exemplu. vor 
evolua și Olga Nemeș, noua 
stea a tenisului de masă (așa 
cum o denumesc mai toate re
vistele de specialitate), și Eva

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Cupa campionilor europeni

CAMPIONII NOȘTRI ȘTIU CĂ VĂ FI GREU,
DAR VOR SĂ-ȘI RESPECTE VĂEOĂREĂ

29 (prin telefon), 
noștri au ajuns in 
Acropole, după ce

in campionatul de polo

IERI, UN SCOR-FLUVIU

DINAMO-PROGRESUL 18-3!
Astăzi, primul derby:

Pe un timp excelent, în ba- 
Einul (Dinamo), ale cărui deo
sebite calități le-am putut re
marca încă din timpul întrece
rilor Universiadei, au început 
ieri întrecerile noului campio
nat de polo al României. Sorții 
au decis ca în meciul inaugu
ral să se afle față în față ac
tuala deținătoare a titlului, Ra
pid București, și noua promo
vată în primul eșalon valoric 
al polo-ului românesc, tînăra 
echipă a C.S.Ș. Triumf Bucu
rești.

Aparent, tinerii poloiști an
trenați de Paul Niculescu por
neau cu șanse minime în con
fruntarea cu redutabila forma
ție feroviară. Totuși, am asis
tat în primele 
un joc perfect 
un portar bine 
Diaconu), care 
ori a acoperit 
brațelor sale întreaga poartă (!), 
poloiștii de la Triumf au rezis
tat cu succes în majoritatea 
timpului, Sarcina fiindu-le fa
cilitată și de sportivii feroviari, 
care au acționat fără nerv, aș-

trei reprize la 
echilibrat. Cu 
inspirat (Sorin 
nu de puține 

cu anvergura

Rapid — Crișul

(Continuare in pag a 1-a)

ATENA, 
Campionii 
timp sub 
erau gata-gata să piardă la... 
Otopeni avionul de Atena I E 
cald la Atena, se face plajă 
pe Mediterana, sînt 26 de gra
de la prinz, dar atmosfera este 
mult mai fierbinte în cercurile 
fotbalistice de aici. Campioana 
Greciei a reușit duminică pri
ma ei victorie în campionat, 
cu 1—0, la Salonic, cu promo
vata Herakliș, prin golul lui 
Anastopoulos, și entuziasmul 
lui Olympiakos a crescut brusc. 
„Echipa merge ceas, vom juca 
cu alt curaj Împotriva Craio- 
vei și cu gîndul la calificare** 
— declara antrenorul H. SE- 
NEKOVITSCH în ziarul „To 
Fos“, apărut azi-dimineață. E- 
chipa noastră campioană, Uni-

versitatea Craiova, a intrat ca 
calm în această atmosferă fier
binte, care va deveni „incen
diară", se spune, miercuri la 
ora 20,30, pe 
kakis, unde 
locuri vor fi 
bui să fim 
primul sfert 
rei reprize" 
norul ION < 
care a urmărit în Grecia de 
două ori pe Olympiakos. „Vom 
începe încălzirea in fața vul
canului din Pireu cu mult îna
inte de a se da primul fluier 
al jocului, pentru a ne aco
moda cu vacarmul tribunelor’ 
— completează secundul CON-

■ stadionul Karais- 
cele 40 000 de 

asaltate. „Va tre- 
foarte alențl la 
de oră al fiecă- 

— declara antre- 
OBLEMENCO, cel

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pa*. 2-3)

teptînd ca goluri
le... să cadă din 
cer. Primii care au 
înscris au fost cei 
de la Triumf, Pe
tre Malecu sem- 
nînd primul gol al 
campionatului cu 
nr. 37. în min. 20, 
tabela de scor in
dica egalitate per
fectă : 4—4. Din a- 
cest moment însă, 
rapidiștii au știut să 
speculeze prompt 
erorile din defen
siva adversă (și a- 
cestea nu au fost 
puține), obținînd 
pînă la urmă o 
victorie logică (7— 
4).

Al doilea 
lui, Dinamo 
put după o 
minute(!) și 
reflectoarelor, nu a avut isto
ric. Dinamo și-a surclasat pur 
și simplu partenera de între
cere, realizînd un scor-fluviu; 
18—3. Fără îndoială, Dinu Po
pescu și coechipierii săi s-au

Cupa U. E. F. A.

Azi, la Pitești, F. C. Argeș — Apoel Nicosia

UN SINGUR GIND: CALIFICAREA!

O spectaculoasă acțiune de atac (a ferovia
rilor) in meciul Rapid — C.S.Ș. Triumf care 

‘ . -j.,.. a m a a campionatului
Foto : Ion MIHAICA

a inaugurat ediția 
național de polo.

programu-meci al
— Progresul, înce- 
pauză de 25 de 
încheiat la lumina

arătat 
e mai 
elevii lui Alex. Szabo au făcut 
în cea mai mare parte a tim
pului simplă figurație. Și a-

a fi în mare vervă. Nu 
puțin adevărat însă că

Adrian VASILIU

(Continuare In pag. 2-3)

PITEȘTI. 29 (prin telefon). 
A sosit ziua unei noi reîntîl- 
niri a spectatorilor din Trivale 
cu o reprezentantă de club din 
soccerul european. De astă- 
dată, ea este un oaspete în pre
mieră, o ambasadoare a fotba
lului cipriot, Apoel Nicosia — 
partenera de întrecere a echi
pei F.C. Argeș în cadrul turu
lui I al Cupei U.E.F.A. Atrac
ția față de acest meci a rămas, 
rezultatul egal (1—1) obținut 
de piteșteni în jocul-tur de la 
Nicosia menținînd cota de in
teres, el coborînd doar nive
lul emoțiilor privind califica
rea în turul următor.

Iată însă că anticipata stare 
de liniște din tabăra piteștea- 
nă în perspectiva acestei întîl- 
niri a fost tulburată de un— 
val, născut din evoluția pe 
care echipa a avut-o, sîmbătă.

in partida cu Chimia Rm. Vil- 
cea. Nemulțumită de modul 
defectuos în care s-a iucat, 
mult timp, faza de atac — unde 
a fost evidentă lipsa de luci
ditate și inspirație la finaliza
re —, conducerea tehnică a al
cătuit un program de pregătire 
în consecință. Luni au avut loc 
două antrenamente, iar marți 
unul, accentul punîndu-se în 
special pe exersarea unor sche
me tactice în scopul creșterii 
randamentului ofensiv. După 
modul cum s-a lucrat, premise 
de îndreptare a situației sînt, 
combativitatea și eficacitatea 
lui Moiceanu din meciul de 
sîmbătă trezind orgoliul unor

Adrian VASI LESCU

(Continuare ia pag. 2-3)



„DACIADA"-MEREU ÎN PRIM PLAN
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întrecerile ia tenis de performanță

MULTI PRETENDENTI ATACA TITLUL LUI SEGARCEANU!
• Azi, (Ic la ora 13, meciuri in turul li la simplu masculin

Mart! la prînz, cînd s-a com
pletat tabloul de „32“ al celor 
mal buni tenlsmqni care Iau par
te la întrecerile „Daciadei" de 
performantă, meciurile au În
ceput să devină mai interesante. 
Astfel se și explică faptul că — 
după amiază, mal ales — au fost 
multi spectatori în tribunele de 
la Progresul, dornici să asiste la 
„bătălia" pentru titlul de cam
pion. Cel care 11 deține, deocam
dată, dlnamovistul bucureștean 
Florin Segărceanu, a trecut foar
te ușor de primul tur, tavingîn- 
du-1 cu 8—1. 6—1, 6—1 pe Bebe 
Almălan. Dar atît pentru cam
pion, ctt șl pentru ceilalți pre
tendent! la prima treaptă a po
diumului, greul abia începe. Pen
tru că. de exemplu, al doilea 
favorit. Andrei Dîrzu, a trebuit 
Bă lupte aproape trei ore, pe 
durata a 5 seturi, ca să poată 
trece de al 16-lea clasat în Ierar
hia anului 1980, stelistul Ovidiu 
Pavel. Dîrzu a ciștlgat cu 4—6. 
6—4. 3—0, 6—1, 6—2. Și mal preg
nant va Ieși tn evidentă faptul 
că favorlții de pe tablou nu sînt 
luați în seamă ca atare de ad
versarii lor, dacă vom spune că 
Jucătorul nr. 3 al țării (favorit 
B la această întrecere). Laurențiu 
Bucur, nu a putut face fată Jo
cului foarte exact, cu o bună

glndlre tactică, prestat de Adrian 
Marcu. Acesta — propulsat des
tul de repede, dar pe deplin 
meritat, printre gei mal buni te- 
nismanl al tării — a cîștigat atlt 
de categoric, Incit orice comen
tariu este Inutil : el l-a învins 
cu 6—3, 6—2, 6—0 pe Bucur I Un 
meci de mare luptă, dar Încheiat 
arbitrar de ...arbitrul de scaun, 
a fost acela dintre Octavian Vîl- 
cioiu și Sorin Popa. Să fim în
țeleși : opinăm fără vreo reține
re pentru curmarea oricăror acte 
de indisciplină. Dar după păre
rea noastră arbitrul Arnulf 
Schmidt s-a grăbit dlctînd mus
trare după mustrare pentru Sorin 
Popa, lăsînd impresia eă li cau
tă acestuia... noduri tn papură. 
Așa că atunci clnd Popa a acu
mulat 4 mustrări, arbitrul a dic
tat Întreruperea jocului, Vîlcioiu 
clștigtnd cu 3—6, 6—3, 2—6, 7—5, 
3—0 I Celelalte rezultate din pri
mul tur : I. Florin — Stănescu 
6—1, 6—2, 6—0 ; Tr. Marcu — SUtft 
6—2, 6—3, 6—8 ; Toma — Comă- 
nescu 6—2, 6—4, 2—6, 6—4 ț Cons- 
tantinescu — Nemeth 6—0. 
6—0 ; Hărădău — Kerekeș 
6—3, - “ ----- ----------
8—6, 6—1 
6—2, 6—1 
6—4, 6—0 
6—2. 6—4, 6—4 ; Mureșan

nut 9—7, 3—-6, 6—1, 2—6, 6—2 (un 
meci frumos. Mureșan arătîn- 
du-ne că a acumulat multe cu
noștințe în lungile sale turnee 
internaționale). In turul n pe ta
blou] feminin : Sălăjan — Ka- 
raiosifoglu 6—4, 7—5 ; Pop —
Orban 6—1, 6—2 : Proca Ga- 
lamboș 6—3, 6—3. întrecerile con
tinuă astăzi de la ora 8. La 
prînz, de la ora 13, sînt progra
mate partide din turul II la 
simplu masculin, precum si me
ciuri din primul tur la dublu 
bărbați.

Ion GAVRILESCU

JUNIORII ȘI-AU DESEMNAT
CAMPIONII

VALERIA
LA POPICE:

POPESCU
6—0,
5— 2,
6— 1,
6—3,
6—1.

6—2 ; Pop — Nemeș 
Bîrcu — Biclușcă 
Mancaș — Hnat _ 
M. Mirza — Tăbăraș

Hăr-

Șl ION FRIGEA

„CUPA TIPOGRAFILOR"
(Urmare din pag. 1)

din Capitală, tehniciană în vir
ată de 49 de ani, respectiv Ni- 
eolae Dioșteanu, zincograf, 
constănțean, 42 de ani. Să-i re
ținem și pe următorii clasați : 
la fete Maria Gebauer (Sibiu), 
Irina Ianko (Cluj-Napoca); la 
băieți, Mircea Aniței (Sucea
va), Constantin Buică (Craio-

£ace
..firă

ÎNCEPE „MARATONUL" BASCHET!
Citeva noutăți In sprijinul sporirii eficacite

via).
Mare animație pe terenurile 

de volei, în special în întrece
rea masculină, unde a fost vor
ba de o autentică finală pe 
tară a ramurii profesionale. în 
prealabil avînd loc zone mult 
disputate. Meciul decisiv a plă
cut prin dîrzenia cu care s-a 
jucat fiecare minge. Dar, par
că, mai mult ne-a impresionat 
altceva. în echipa câștigătoare 
• competiției — C.P.B. — am 
văzut un bărbat voinic, cu tîm- 
ple ninse la cei 48 de ani ai 
săi, sufletul formației în care 
mai jucau un Mihai lonescu, 
Radu Toloveanu (2.02 m), Mi
hai Cîrnu sau Vicențiu Pave- 
lea. Maistrul Mircea Stan, căci 
despre el e vorba, ne-a spus.

cu autoritatea celui care 
sport de când se știe, că 
mișcare viata ar avea mai pu
țin farmec". Iar în sextetul a- 
rădean, pentru care prezența 
în finală a reprezentat o ade
vărată performanță, aportul di
rectorului tipografiei de pe 
Mureș, Octavian Bortea, s-a 
dovedit hotăiritor. Și la fete, 
tot Bucureștiul a fost fruntea, 
de data aceasta prin A.S. Fi
laret, al cărei președinte, cule
gătorul Carol Stănescu, nu-și 
ascundea dealtfel bucuria cînd 
Valeria Roșea, Mihaela Săvu- 
lescu, Vasilica Bălășoiu, Da
niela Sîrbu, Felicia Bunea și 
Daniela Spinu s-au îndreptat 
spre el cu cupa în brațe, după 
finala cu timișorencele.

Organizatorii, să-i amintim, 
printre alții, pe Ion Udricâ, 
din partea Uniunii de resort, 
și pe Emilian Enescu, secreta
rul asociației de la C.P.B., au 
toate motivele să fie mulțu
miți : „Cupa tipografilor" a în
semnat, din multe puncte de 
vedere, o reușită, demonstrând 
că întrecerile „Daciadei" Sînt 
ale tuturor.

Cei mal buni juniori șl junioare 
la popice, în marea majoritate 
component! al echipelor de Divi
zia „A" (seniori) au participat 
zilele trecute la finalele „Dacia
dei", competiție găzduită în con
diții optime de către arena Voin
ța din Odorheiu Secuiesc. Cei 
mal muiți dintre Analiști s-au 
străduit și, spre lauda lor, au 
reușit să se comporte la nivelul 
unei întreceri de amploare, cum 
este o finală a „Daciadei", 
nînd rezultate remarcabile,
frunte s-au situat sportivii și spor
tivele din loturile naționale de ju
niori, care cu punctaje bune au o- 
jupat primele locuri in clasamente 
In termeni elogioși se poate vorbi 
după felul cum au abOTdat com
petiția despre Ion Frlgea, de la 
CJF.R. Constanța, Maria Zsizsik, 
de la C.S.M. Reșița, Valeria Po
pescu de la Olimpia București, 
Marian Andrei șl Ion Tiren de 
la Gloria București.

12 echipe feminine de bas
chet își dispută, de vineri pînă 
Ia 30 mai 1982, titlul de cam

pioană a României și celelalte 
locuri premiate în clasamentul 
final al celei mai importante 
competiții interne. La întreceri 
iau parte formațiile (în ordinea 
clasamentului ediției 1980—1981): 

Universitatea Cluj-Napoca, Po
litehnica C.S.Ș. 2 București, 
Voința București, Voința Bra
șov, Crișul Oradea, Comerțul 
Lie. „Bolyai" Tg. Mureș, Uni
versitatea Timișoara, Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare, Olimpia 
București, Progresul București, 
Sănătatea I.PiG. Ploiești și 
Carpați C.S.Ș. Sf. Gheorghe 
(ultimele două au promovat a- 
nul acesta din Divizia „B“ de 
tineret).

în prima rundă a competi
ției, cele 12 divizionare „A" 
vor juca între ele în cadrul a 
trei turnee (2—4 octombrie la 
București — sala Floreasca, 
22—25 octombrie la Tg. Mureș, 
19—22 noiembrie la Timișoara), 
după care vor continua între
cerea pe grupe valorice (1—6 
și 7—12) pe baza clasamentu
lui rezultat după primul tur.

• Față de edițiile preceden
te, regulamentul campionatelor 
naționale de baschet (masculin 
și feminin) oferă citeva inte
resante noutăți, dintre care cea 
mai importantă este cea a for
mulei de disputare. Aceasta

face ca, pe parcursul întregu
lui campionat, fiecare echipă 
să susțină cite 51 de partide, 
ceea ce se speră că va duce 
la îmbunătățirea nivelului de 
joc al competiției, deoarece va 
obliga formațiile la un plus de 
pregătire (față de anii tre
cu ți).

• în același regulament în- 
tîlnim un paragraf care vi
zează ediția 1982—1983 a cam
pionatului și face parte din 
planul de măsuri preconizate 
în „Programul de dezvoltare a 
activității baschetului in perioa
da 1981—1985", Divizionarele 
„A“ sînt încunoștiințate că nu 
se vor putea Înscrie în ediția 
viitoare a campionatului de- 
cît dacă vor avea în compo
nență 3 jucătoare de 1,80 m 
și mai înalte (la băieți 3 ju
cători de 2 m), cu normele de 
control îndeplinite și cu obli
gația de a folosi sportivele 
respective.

• Campionatul actual a fost 
precedat de numeroase turnee 
de verificare. Unul dintre a- 
cestea s-a desfășurat la Tg. 
Mureș și a fost dotat cu „Cupa 
Comerțul". Clasament final : 1. 
Olimpia București (72—62 cu 
Crișul Oradea, 57—55 cu Co
merțul Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș, 65—40 cu Carpați C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe), 2. Crișul (80—36 
cu Carpați, 73—61 cu Comer
țul), 3. Comerțul (74—35 cu

Carpați), 4. r'a: 
coresp.).

• La Orades 
neul internați 
„Cupa Dinamo 
sament : 1. Un 
Napoca (87—70 
radea, 67—60 c 
92—69 cu C.S.I 
cu M.A.F.C. ) 
Dinamo Orade: 
LORINCZ, cor<
• în sala < 

mlșoara s-a di 
internațional < 
Universității", 
parte -echipei 
Cluj-Napoca (i 
te partidele, f 
a cucerit trofe 
pesta, Univers 
Crișul Oradea. 
Politehnica C.l 
și Comerțul I 
Mureș (C. CRI

DIVIZIA

IATA CLASAMENTELE — fete 
— individual : 1. Valeria Popescu 
(București) 839 p d, 2. Marla Zsi
zsik (Caraș-Severin) 833 p d, 3. 
Kataltn Borș (Cluj) ; perechi : 1. 
Marla Zsizsik, Dorina Cojocaru 
(Caraș-Severin) 848 p d (449—399), 
2. Rodica Luca, Katalin Borș 
(Cluj) 828 p d (420—408), 3. Vale
ria Popescu, Ioana - - -
(București) 817 p d 
Băieți — Individual : 1.
(Constanța) 1760 p d, 2. 
kely (Bihor) 1759 p d, 3. 
(Harghita) 1755 p d ; perechi :

(București) 
I. Miklos, 
1730 p d 
I. Gergely

Drăghici 
(422—395). 
L Frlgea
Al. Sze- 
D. Mathe

1.
M. Andrei, L Tiron 
1738 p d (907—831), 2.
Al. Szekely (Bihor) 
(870—880), 3. D. Mathe, 
(Harghita) 1709 p d (890—819).

PORȚI LARG DESCHISE COPIILOR SPRE TERENURILE DE SPORT!
Odată cu noul an de lnvăță- 

mlnt. Clubul sportiv școlar 2 
București, dînd curs dorinței ex
primate de mil de elevi șl copii 
din diferite sectoare ale Capita
lei. preconizează în cadrul pro- 
oesulul de școlarizare din acest 
an o largă acțiune de Inițiere șl 
selecție. Prof. Nlcolae Pețrică. di
rectorul C.S.Șc. 2. ne-a prezen
tat un program concret de lucru 
la înfăptuirea căruia vor lua par
te țotl profesorii șl antrenorii din 
Club.

„Acțiunea va debuta Ia 1 oc
tombrie — ne-a precizat Interlo
cutorul nostru — concomitent la 
nu mal puțin de 16 ramuri de 
sport : adică la acele discipline 
care fac obiectul opțiunilor copi
ilor Bl elevilor si in același timp 
au asigurate condiții adecvate de 
depistare sl pregătire”.

Iată site ctteva amănunte re
latate de directorul acestui club 
bucureștean.

„O primă grupă de ramuri cu
prinde discipline din sfera celor 
olimpice. In acest sens, precizăm 
eă pentru baschet (11—13 ani fe
te) Inițierea se va face tn sala

0 amplă acțiune de inițiere și selecție 
a Clubului sportiv școlar nr. 2 București
Politehnica ; viitorii cicliști (10 — 
12 ani băieți) vor lucra la velo
dromul / Dinamo : caiaciștii și ca- 
noiștii (13—16 ani, b, f) la baza 
nautică de »- »- •-
lași timp. 
— 14 ani) 
nul de la
(5—8 ani), ___ .... - _____ _
Incinta complexului de bazine ; 
handbaliștil (12—16 ani), sala 
Pantelimon, Iar hocheiștii (6—8 
ani). patinoarul ,,23 August", tn 
cazul înotătorilor (5—6 ani, b, f) 
am rezervat întreaga bază de la 
Obor ; pentru patinatori (4—6 ani, 
b, fî — atît amenajările din ca
drul sediului clubului și patinoa
rul „23 August* ; pentru poloiști 
(9—11 ani), ștrandurile Tineretu
lui și Floreasca. în sediul clubu
lui a fost amenajată o sală pen
tru scrimeri (8—10 ani, b. f). In 
fine, două săli de școli vor servi 
viitorilor jucători de tenis de ma
să (8—10 ani, b, f) cea de U

iar celor ce vizează să ak

La Baia Mare fi București

FINAL A PE țARA A CAMPIONA EUEUI DE OINĂ
Desfășurat sub egida „Dacia

dei", campionatul republican de 
oină, competiție care angrenează 
anual In Întrecerile ei sute de 
echipe de la sate și orașe, a 
ajuns In faza superioară. Apro
piata finală pe țară se va consu
ma, spre deosebire de edițiile 
anterioare, într-o formulă inedi
tă, menită să treacă printr-o... 
sită și mai deasă principalele 
candidate la invidiatul titlu. Ast
fel, ultimele confruntări vor a- 
vea loc in două tururi : 2—4 oc
tombrie, la Bala Mare, unde se 
vor intllnl formațiile calificate in 
urma celor 8 „zone" ; iar pri
mele patru echipe ale turneului 
de la Bala Mare se vor menține 
în' cursa pentru un loc pe po
dium disputîndu-și Intlletatea la 
București, in zilele de 10 si 11 
octombrie.

Așadar, o formulă de natură 
să stimuleze echipele pretenden
te la tricourile de campioni. Din
tre numeroasele participante, la 
etapa de masă, plnă In prezent 
au mers din victorie In victorie 
Dinamo București (actuala deți
nătoare a titlului). Universitatea 
București. C.P. București, Ener
gia Rimnicel (jud. Buzău), Viață 
Nouă Olteni (Jud. Teleorman), 
Tricolorul Baia Mare, Metalul 
Ttrgoviște, Dacia Pitești, Dinamo 
Tulcea. Laminorul Roman si A- 
vtatul Frasin (jud. Suceava) ca
re. Incepînd de vineri, vor face 
uz de întregul lor potențial fizic 
și tehnic pentru a evolua în tur
neul „celor patru" de la Bucu
rești.

Jocurile primului tur al finalei 
pe țară vor fi conduse de Pom- 
piliu Istrate (Sibiu), Viorel Bălin 
(Baia Mare), Alexandru Cazacu 
(București). Gheorghe Dumitres
cu (Focșani), Constantin Bărbu- 
lescu (Timișoara). Vasile Comșa 
(Călărași) ...........................
cuțl.

și alți arbitri cunos-

Traian IOANIȚESCU 
ne informează că ju-• F.R.O. ...______________

cătorul Petre Gălăteanu (Lami
norul Roman) a fost suspendat 
pe timp de un an pentru dublă 
legitimare.

SCRIMA REVINE
în sala Tractorul Brașov s-a 

disputat concursul național de 
floretă fete (cat. 10—13 ani), 
în organizarea clubului bra
șovean și a federației de spe
cialitate, la care au luat parte 
62 de concurente din 17 secții 
din țară. în urma turneului 
final de 6, pe primele locuri 
s-au clasat Cornelia Moise 
(C.S.Ș. Satu Mare, antrenoare 

cu 4 v șl Alina 
Steaua), Felicia 

Oradea), Carmen 
Energia Buc.), 

v. (Carol GRUIA

Eva Lengyel)
Motea (C.S.Ș. 
Ghiuri (C.S.Ș. 
Leahu (C.S.Ș. 
toate cu cite 3
— coresp.).

CP

Ia Herăstrău. In ace- 
amatorii de fotbal (10 
au la dispoziție tere- 
Fundeni ; gimnastele 

sala de Ia Obor, din

„102", iar celor ce vizează să a- 
jungă voleibaliști (10—12 ani), cea 
de la

Cît privește disciplinele neollm- 
pice, interlocutorul nostru ne-a 

. făcut cunoscut faptul că, de pil
dă. gimnastele de la „modernă" 
(6—8 ani) vor lucra la sala de 
la sediul clubului, micii rugbyști 
(10—12 ani) pe unul diu terenu
rile de la ștrandul Tineretului, 
iar tenismanii în... devenire (6 — 
9 ani, b, f) pe terenurile de la 
„23 August”.

Așadar, port! larg deschise co
piilor și școlarilor spre terenu
rile de sport, spre activitatea de 
performantă I (t.st.1

,56“.

?«asi

ADNINISTRATIA Dl STAI LATO PRONOSPORT INTORHtAZA
SI DV. PUTETI CIȘTIGA !

Numai astăzi si mtlne se mal 
pot procura bilete pentru trage
rea obișnuită Loto de vineri 1 
octombrie 1981 — prilej de noi 
gl mari succese, care răsplăt'esc 
cu regularitate perseverenta el 
Inspirația a tot mal multi partl- 
cipantl. Numai la ultima tragere 
omologată, respectiv cea din 18 
septembrie, s-au atribuit, intre 
altele. UN AUTOTURISM „Dacia 
1300", obținut la categoria I, pe 
un bilet achitat 100%, de Scurtu 
Dumitru din Brașov, ȘAPTE 
MARI CTȘTIGURI IN BANI ÎN
TRE 17.500 șl 29.000 lei etc. Parti
cipând Ia prima tragere Loto a 
lunii octombrie, puteți obține și 
dv. succese asemănătoare sau 
chiar mal marl I

televizează în direct începînd de 
la era 17,35.

Datorită erelor tlrzll la care se 
desfășoară unele meciuri din pro
gramul concursului Pronosport de 
astăzi, rezultatele vor fi publi
cate tn această rubrică vineri î 
octombrie 1981.

C1ȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 27 
SEPTEMBRIE 1981

Categoria 1 : (13 
— 3 variante 100% a 
jd 30 variante 25% a

rezultate)
18.527 lei
4.632 lei.

Categoria 2 : (12
234,25 variante a 997 lei.

rezultate)

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 30 septembrie 1931, se

Categoria 3 : (11 rezultate)
> 2.208,75 variante a 159 lei.

HANDBAL, DIVIZIA
MASCULIN. Seria I : 

Ploiești — Universitatea ___
reștl 18—20, Celuloza Brăila — 
Unirea Focșani 29—23, Metalul 
Vaslui — Comerțul Marina Con
stanța 19—17, Calculatorul IIRUC 
București — Tractorul Brașov 
18—18, Frigero Găești — C.S.U. 
Galați 25—23. C.S.M. Borzești — 
Universitatea Iași 23—18. în cla
sament : 1. C.S.M. Borzești 18 p, 
2. Tractorul Brașov 15 p, 3. U- 
nlversitatea București 14 p. Se
ria a n-a : Unlo Satu Mare — 
MineruU Moldova Nouă 21—19.

A.S.A. 
Bucu-

3.

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmart din duo D torie (10—7) pe deplin merita-

ceasta chiar la început de cam
pionat... Este și motivul pentru 
care nu ne putem incă pro
nunța asupra realei forțe de 
joc a team-ului dinamovist, 
unul din candidații la titlu.

în meciul vedetă al reuniu
nii, Crișul — Voința, orădenii 
au luat un start mai bun și 
au controlat primele trei re
prize, datorită unei mai mari 
siguranțe în defensivă și unui 
plus de eficacitate în atac. în 
ultimele 7 minute ■ 
paradoxal — atunci 
ța a jucat fără doi 
nii de bază (Radu 
Ioan Fop, eliminați) 
echilibrat, clujenii ajungînd de 
două ori la numai un punct 
diferență (5—6 și 7—8). în fi
nalul întrecerii, Crișul a reve
nit puternic în atac, și Ungu- 
reanu împreună cu Fejer au 
adus echipei lor o primă vic-

tă.
Astăzi este programat 

prim derby care va opune 
matiile Rapid și Crișul.

un 
for-

C.S.M. Sf. Gheorghe — H.C. Mi- 
naur II Baia Mare 20—24, Utilaj 
Știința Petroșani — Minerul 
Cavnlc 23—22, C.S.M. Reșița — 
Șuiorul Baia Sprie 15—13, Meta
lul Hunedoara — I ' 
Carpați Mîrșa 18—20, 
Arad — 
20—17. tn 
pendența 
(golaveraj . ... _____
monia Făgăraș 16 p (134 —115), 
“ ” “ Minaur II Baia 1"
re 14 p. FEMININ. Seria 
Textila Dorobanțul Ploiești 
Universitatea București 22— 17, 
Voința Galați — C.F.R. Cra
iova 14—16. Relon Săvlneștl 
— Argeșana Pitești 27—13, Spar- 
tac București — Confecția Vas
lui 14—14, Rapid București — 
C.S.M. Sf. Gheorghe 17—18, Fila
tura Focșani — Vulturul Ploiești 
15—24. In clasament : 1. Vultu-

C.F.R. Cra-
Săvinești 

Nitramonia 
Timișoara 

1 — Chimia

Nitramonia 
clasament :

Carpați
133—106),

Independența
Strungul 
Făgăraș 

Inde- 
Mîrșa 16 p 

2. Nltra-

1.

3. H. C. 
p.

Ma-
I :

— în mod 
cînd Voin- 
din oame- 
Rusu ți 
scorul s-a

Rezultate tehnico. C.S.Ș. TRIUMF 
BUCUREȘTI - RAPID BUCUREȘTI 
4-7 (0-0, 2-2, 2-3, 0-2). Arbitri :
V. Burdeo și M. Ștefan. Au marcat : 
Schervan 3, Ariene 2, Gh. Ilie 2 
(Rapid), respectiv Malecu, Bâdeanu, 
Tomescu, Ghițâ.

PROGRESUL BUCUREȘTI - DINAMO 
BUCUREȘTI 3—18 (0-6, 2-3, 1-4, 0-5). 
Arbitri :D. Paraschivescu și R. Hlchi- 
ta. Au înscris : A. Munteanu 4, Chi- 
rițâ 3, E. lonescu 3, D. Popescu 2, 
Hagiu 2, Râducanu, Ciobâniuc, Moi- 
ceanu, Ardeleanu (Din.), respectiv 
A. lonescu 2, Teodorescu.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA - CRIȘUL 
ORADEA 7-10 (1-2, 1-3, 2-1, 3-4). 
Arbitri : R. Timoc și R. Schi Iha.
Realizator* . Ungureanu 3, Gordan 2, 
Costrâș 2, Garofeanu, CI. Rusu, 
Fejer (Cr.) șl Colceriu 2, R. Rusu, 
1. Pop, Dezmireanu, Gyarfos, Ko
vacs (Voința).

Programul jocurilor de azi. de fa 
ora 16 t Triumf - Progresul, Voința — 
Dinamo și Rapid — Crișul.

în clasament : 
rul Ploiești 17 p. 
Iova 16 p * —
15 p. Seria 
Făgăraș — 
12—12, Voința 
Arad 19—12, 
Constructorul 
Constructorul 
tila Zalău 
Vîlcea - 
dea 15—9, 
Tricotextil _ _ ____
sament : 1. Chimistul Rm. Vîlcea 
13 p (105—53), 2. Nitramonia
Făgăraș 13 p (79—86). 3. Con
structorul Hunedoara 12 p.

2. <
3. Relon 
a Ii-a :
A.E.M. 
Odorhei

Gloria Bistrița — 
Hunedoara 17—14, 
Timișoara — Tex- 

amînat. Chimistul Rm. 
Industria ușoară Ora- 
Voința Sighișoara — 
Sighet 10—22. In cla-

Asociația centrală speciali
zată „EXOTICA", filiala mu
nicipiului București, prezintă 
plnă la 5 octombrie (între 
orele 9—20) EXPO '81, o foar
te frumoasă expoziție de 
păsări exotice, clntătoare, de 
decor și pești de acvariu in 
iala de cultură a întreprin
derii Energo-reparațU, din 
rtr. Mărășeștl nr. 2, secto
rul 4.

LA 1
In Divizia d 

chet, in etap. 
fost Înregistrat! 
zultate : MASC 
Politehnica Tiu 
Craiova 76—66 
nlca C.S.S. 2 
II Cluj-Napoca 
Academia Mill 
C.S.Ș. Știința 
(47—49), Jiul 
— Sticla Bistri 
SERIA A H-A 
Automatica 
(59—45), A.S.A. 
nică Fină 
(47—40), I.C.I.1
Ința Ploiești 9 
tomatlca Alex 
Constanța 94—I 
tehnica C.S.S. 
lectrica Fieni 
FEMININ, SER 
iova — 1.1
București 60—8 
A n-a : Rapid 
talul Salonta 1 
ința Tg. Mure 
tasea Deva 93- 
ța C.S.Ș. Regh 
radea 68—64 (3 
DENȚI : St. c 
8. Băloi, T. S 
C. Gruia, S. 
covel, V. Pop< 
Maior, S. Neni

■nBEsmaoBmnK 
ÎN ACTl

între 5 și 1 
pa masculină 
României, ale; 
Z. Husti, F. 
Oanoea (antr" 
bitru internați 
va participa 1 
național de s 
jing, în R.P.

Ediția 1981 
tineret la ser 
între 14 și 
Lcscovac (Iu.)

CAMPIONA
AL VÎ

In organiza, 
poligonul Tu 
s-a desfășura- 
țional al vini 
țațele înregisti 
g&tor : 1. n. 
171 p, 2. Gh. 
ra) 160 p, 3. 
154 p : căpri( 
(Timiș) 193 r 
(Dinamo) 191 
(Timiș) 191 p 
(Cluj) 85 
(Timiș) 84 p, : 
va) 78 p ; sk 
(Maramureș) 
(Timiș) 78 
(Alba) 76 p ; 
V. Lepădatu 
Marinescu (K. 
A. Szekely « 
POPOVICI —

CURĂ B

Situată 
(25 m, e: 
la 5,5 knr 
prin valor 
care dispi 
tarea unu

Re coma
Afecțiur 

nerative, 
ale sistem 
afecțiuni 
afecțiuni 
nice, trah

• Instî 
electroter; 
tură fizic

• Club 
completes

Informe 
din țară.
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ECHIPELE NOASTRE IN CUPELE EUROPENEC ALBU,

DINAMO ȘI-A ATINS OBIECTIVUL!
(Urmare dinjpag. I)

t loc tur- 
iotat cu 
:a“. Clă
tea Cluj- 
namo O- 
’. Kosice, 
>v, 86—87 
ta), 2—3. 
L.F.C. (P. I

INEFICACITATEA, MAREA CARENJA 
A JOCULUI ECHIPEI NAȚIONALE!

- I1
gs

• Un gol, la 135 de minute! • Cămătaru. Crișan, Bălăci si
____________ ____________1.1 ... ....... ..l:......................... .

din Ti- 
t turneul 
i „Cupa 
au luat 

versitatea 
1 in toa- 
clujeană 

•C. Buda- 
'imișoara, 

Presov, 
București 
lyai“ Tg. 
•esp.).

I
I
I
I

EREI I

de un public incandescent, a 
reușit de multe ori faze de 
mare spectacol, iar prin combi
nații tactice ingenioase a reu
șit să-i scoată din dispozitiv pe 
apărătorii noștri. Așa a fost în 
min. 12, cînd, după o combina
ție Ciavdarov — Iskrenov, ul
timul, cu mingea la picior, tre
ce ușor printre Dinu și Vlad, 
Moraru iese în întîmpinare, dar 
atacantul sofiot are timp să 
șuteze și, cu toată opoziția lui 
Bumbescu, trimite mingea în
spre poartă, iar Kurdov Înscrie 
din apropiere. Avlnd un gol la 
activ și o bună dispoziție de 
joc, pe care nu au arătat-o la 
București, fotbaliștii alb-albaș- 
tri continuă să aibă Inițiativa, 
In special pe partea stîngă. Bă 
amintim astfel de cursa impe
tuoasă a lui Iskrenov din min.

17, de contribuția remarcabilă 
a lui Barzov atit în fazele de 
construcție cit și In cele de fi
nalizare din min. 23, 24 și 29. 
Toate aceste situații periculoa
se anticipează momentul celui 
de-al doilea gol, din 
cînd același Kurdov 
spectaculos cu capul, 
cind o centrare de pe 
de la Barzov. Pauza a 
să un sfetnic bun pentru Dina
mo, care apare cu I. Marin în 
locul lui Dinu (schimbare in
spirată). 
Spartak 
în atac, 
ce în ce 
gă mai
săi se văd mai mult, combină 
mai eficace și, In această par
te a jocului, bucureștenii vor 
realiza 9 șuturi la poartă, fa
ță de numai 6 ale gazdelor. Tot 
mai mult se remarcă acum

min. 35 
Înscrie 

fructifi- 
dreapta, 
fost în-

Cu toate că Levski- 
se aruncă mai departe 
Dinamo răspunde din 
mai bine, prompt, lea- 
bine jocul, Înaintașii

. Stadion Vosil tevski î teren bun 
timp bun, ploaie in finalul partidei 
spectatori, aproximativ 35 000. /
marcat t KURDOV (min. 12 șl 35). 
respectiv AUGUSTIN (min. 88). Șu
turi la poartâ : 19—14 (pe poartâ
7—4) ; comere 15-3.

LEVSKI SPARTAK Delcev - Ni- 
kolov, Balevski, Granclarov, Petrov — 
Barzov, Gocev (mîn. 77 Dencev), 
Clavdarov - Spasov (min. 65 Țvetkov), 
Kurdov, Iskrenov.

DINAMO : Moraru — Vlad, Dinu 
(min. 46 I. Marin), Bumbescu, Stre
che — Augustin, Dragnea, Custov — 
fâlnar, D. Georgescu, O rac.

A arbitrat foarte bine Eldar Axim- 
Zade, ajutat Ic linie de A. Milcenko 
și A. Tenetov. toți din U.R.S.S..

Cartonașe galbene : DRAGNEA.
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STANTIN OȚET, care în ul
timii trei ani a fost de două 
ori la Atena cu F. C. Argeș 
(2—1 cu Panathinaikos și 0—2 
cu A.E.K.). „Grecii vor ataca 
în valuri și va trebui să ne 
mobilizăm cu toții, să jucăm 
matur, să uităm că am oiști- 
gat acasă cu 3—0, un rezultat 
periculos pentru... noi î“ — o- 
pinează căpitanul echipei ȘTE
FĂNESCU. Universitatea Cra
iova nu e decisă însă să se 
apere ! Cămătaru își amintește 
că, în iarnă, tot aici, la Atena, 
a înscris primul gol al națio
nalei, lâ acel 3—0 cu Panathi
naikos, dînd de înțeles că vrea 
să înscrie și acum. La același 
lucru se gindesc Balael și 
Cîrțu, convinși că la jocul de 
elan al gazdelor contraatacurile 
ne pot asigura calificarea. Din 
păcate, în acest preconizat joc 
de contraatac nu se va putea 
miza, se pare, pe Geolgău 
(entorsă în meciul cu Sportul 
studențesc). Așa stînd lucruri
le, se anticipează, după antre
namentul din această seară, de 
la ora 20,30, că „ll“-le campio
nilor noștri va arăta astfel: 
Lung —- Negrilă, Ștefănescu, 
Tilihoi, " “ ‘
Donose, 
Cîrțu, 
Boldici, 
deanu, Geolgău.

în privința campioanei elene, 
două semne de întrebare: pre
zența extremei Orfanos și a 
portarului Arvanidis, ultimul 
răpindu-i, se pare, titulatura 
lui Barganis, vinovat, se spu
ne, la golul de acum două e- 
tape (1—1 cu Kavala, pe teren 
neutru, la Halkida). Se anun
ță următoarea formație proba
bilă : Sargani — Pallas, Nova- 
selae, Papadopoulos, Vanva- 
koulos — Kousoulkis, Nikolou- 
dis, Perslas — Anastopoulos, 
Mistrapoulos, Lemonis 
nos).

Meciul va fi televizat 
tregime, de la ora 20,30, 
fi arbitrat de 
tică, avîndu-1 
Sokolovski.

Augustin, lansat' ca un verita
bil „vîrf de lance“ din linia a 
II-a. Și dacă în min. 51, 65 și 
72 el greșește ținta, cu două 
minute înainte de final jucăto
rul bucureștean avea să mar
cheze — printr-un șut foarte 
frumos — golul formației noas
tre, după o combinație cu 
Dragnea și Țălnar, gol salutat 
cu mult entuziasm de suporte
rii dinamoviști prezenți la a- 
eest meci. De remarcat, în a- 
ceastă a doua repriză. încă o 
bună situație de gol, în min.' 
61, a lui Dudu Georgescu, care 
a șutat puternic, lovitura 
fiind deviată în corner.

Spuneam că repriza secundă 
a fost plină de momente ne
prevăzute. Să notăm, în aceas
tă idee, și cele 
pană de curent 
stadionul Vasil 
ploaia torențială 
tilniril, o ploaie 
dinamoviștllor, ei hotărînd de
finitiv soarta calificării în ace
le momente dominate de reuși
ta valorosului mijlocaș Augus
tin.
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APOEL NICOSIA g

- Țicleanu, 
Balael —

Rezerve :

Ungureanu 
Irimescu, 

Cămătaru.
Purima, CSupitu, Bel-

MÎINE 0 NOUA ETAPA
1N „CUPA ROMÂNIEI"
Mîine va avea loc o nouă 

etapă în „Cupa României", 
competiție ce se desfășoară sub 
egida „Daciadei". în program fi
gurează 56 de meciuri, în a- 
ceastă rundă intrînd în între
cere. alături de echipele califi
cate din etapele anterioare, 
toate divizionarele „B“. Con
form regulamentului. în caz de 
egalitate după 90 de minute, 
jocul va fi prelungit cu două 
reprize a cite 15 minute fie
care ; dacă egalitatea se va 
menține, pentru departajare 
se vor executa lovituri de la 
11 m.

Programul etapei a fost tri
mis din timp 
liile județene 
fizică și sport 
obligația de a 
interesate.

Toate meciurile vor Începe 
la ora 14.

tltulari care-și văd acum în 
pericol locul din formație. La 
pregătire a participat și Tulpan, 
complet refăcut după acciden
tarea suferită în meciul tur de 
la Nicosia.

înainte de a ne comunica for
mația pe care o va trimite în 
teren, antrenorul Alexandru 
Constantinescu ne-a declarat : 
„Vrem ca acest al doilea pas 
spre calificare să-1 facem ho- 
tărit, printr-un joc de ansam
blu care să ne dea încredere 
pentru partidele viitoare, cind 
vom întilni adversari mult mai 
puternici". Iată și „ll“-le pro
babil : Cristian — M. Zamfir, 
Stancu, Cîrstea, Tulpan (Chi- 
vcscu) — Kallo, Bărbulescu, 
Ignat — Băluță, Moiceanu, 
Turcu (Radu II).

Și acum, vești din tabăra 
oaspeților. Lotul fotbaliștilor 
dprioți a sosit luni seara, pe 
calea aerului, la București, 
după care și-a continuat dru
mul, cu autocarul, la Pitești. 
Marți după-amiază antrenorul 
F. Marik și-a convocat elevii la 
un antrenament de acomodare 
pe stadionul „1 Mai".

La sflrșitul antrenamentului, 
conducătorul tehnic al echipei 
Apoel a făcut cunoscută for
mația probabilă : Spirodotos — 
Tullis, Stefanu, N. Panciaras, 
Menelau — Guras, Antoniu, 
K. Panciaras, Kritikos — Pe
tru, Vasiliu.

Partida — care va începe la 
ora 15,30 
o brigadă de arbitri 
U.R.S.S., avîndu-1 la centru 
Miroslav Stupar

• va fi condusă de 
de arbitri din 
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Si care au avut 
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Ne revine în minte filmul meciului cu Ungaria, de la 
Budapesta. 60 de minute, echipa noastră reprezentativă a 
fost superioară partenerei, pe alocuri a dominat-o cu insis
tență. Dar am pierdut cu 1—0. Șl mai proaspăt e. firește, 
meciul de la București. Dominare șl mai categorică a fot
baliștilor noștri. Au fost destule perioade cînd echipa un
gară nici nu trecea de centrul terenului. Dar, din nou. 
fotbaliștii noștri n-au marcat nici un gol.

„Au avut neșansă", au spus unii, și nu-i contrazicem. 
„A apărat foarte bine Meszaros", au afirmat alții. §i 
acestora să le dăm dreptate.

Dar jucătorii noștri n-au avut nici o vină ? Șansa sau 
neșansa e și cum și-o face 
verificat de viață.

Am remarcat de atâtea orj 
tativei noastre și jocurile cu 
într-o grupă preliminară, în _ ____ ..__________ ____
eași importanță, trebuie să joci mereu bine. în cursa cali
ficării, fiecare gol marcat înseamnă împlinirea țelului pro
pus. Iată, se fac calculele probabilităților din grupa a IV-a. 
care se spune că e cea mai echilibrată (n. n. — dar nu 
singura), și nu de puține ori s-a ajuns la concluzia că go
laverajul poate fi decisiv. Or, ÎN ȘASE MECIURI DISPU
TATE. ECHIPA NOASTRĂ A MARCAT DOAR PATRU 
GOLURI, DINTRE CARE TREI DIN ACȚIUNE ȘI UNUL 
DIN PENALTY. Ineficacitate, nu glumă, dar peste această 
carență s-a trecut prea ușor... Ineficacitatea este una din 
marile carențe — cea mal mare, de fapt — ale jocului echi
pei noastre naționale. Echipa României a marcat doar pa
tru goluri și la acest capitol ocupă ultimul loc în grupă ! 
Anglia a înscris 12 goluri (în 7 joouri). Ungaria 6 (în 5 
jocuri), Norvegia 7 (în 7 jocuri), iar Elveția 7 (în 5 jocuri).

Am privit unele clasamente ale grupelor preliminare ale 
C.M. Ce am văzut 7 RJF.G. a înscris 18 goluri în 5 partide, 
Austria — 15 (6 jocuri). Cehoslovacia 14 (6), U.R.S.S. — 11 
(4), Țara Galilor — 10 (6). Pînă și Italia, „țara lui 0—0“. 
a înscris 9 goluri în 5 partide (și ca o „specialitate a ca
sei", într-adevăr. a primit doar trei goluri). Dar iată și 
alte date : echipa R.F.G. a marcat un gol la 25 de minute 
de joc efectiv, Iugoslavia, la 32 de minute, U.R.S.S., la 33 
de minute, Austria, Ia 36 de minute, Cehoslovacia, la 38 
de minute, Italia, la 50 de minute, iar o echipă mai puțin 
cotată — Danemarca (care joacă în serie cu Italia, Iugo
slavia, Grecia și Luxemburg) a marcat un gol la 57 de 
minute. ECHIPA NOASTRĂ ÎNSĂ- SE AFLĂ FOARTE JOS 
ÎN ACEST INEDIT (dar grăitor) CLASAMENT : A MAR
CAT UN GOL LA 135 DE MINUTE, adică după două orc 
și 15 minute de joc. Și atunci stai și te întrebi : care este 
randamentul unor fotbaliști cum sînt Crișan, Cămătaru 
(înaintași de meserie), Bălăci, Iordăncscu, Beldcanu 7 Ce 
așteaptă, oare, aceștia 7 Să înscrie—Samcș (care s-a dove
dit a fi cel mai periculos... atacant în meciul cu Ungaria) 
sau Ștefănescu, Munteanu II sau Negrilă ? Anul acesta, 
de pildă. în cele patru partide oficiale, cu Anglia, Norve
gia și în dubla întîlniire cu Ungaria, echipa noastră a în
scris doar o dată UN GOL ÎN 360 DE MINUTE DE JOC 1 
O nedorită contraperformanță care, cu greu poate fi... ega
lată.

Am adus toate aceste elemente în discuție pentru că jocu
rile cu Elveția se cer a fi foarte bine pregătite pc multiple 
planuri. Și mai ales pe planul eficacității ! Pînă acum 
apărarea și-a făcut pe deplin datoria (doar trei goluri pri
mite, cele mai puține din grupă), dar din următoarele două 
meciuri, echipa noastră trebuie să obțină trei puncte. Im
posibil de realizat dacă în privința eficacități, lucrurile nu 
se vor îndrepta. Nu ne va încălzi cu nimic faptul că în 
campionat s© înscrie un gol la 32 de minute, că Universi
tatea Craiova (în frunte cu Cămătaru) sau Dinamo mar
chează patru goluri în poarta Sportului studențesc sau 
F.C. Olt, dacă la echipa reprezentativă unii dintre tricolori 
nici nu mai știu cum arată un gol marcat. Așadar, antre
norii echipei naționale (șl cei de la cluburi, desigur) și ju
cătorii trebuie să reflecteze serios la această decisivă pro
blemă — a eficacității — rămasă nerezolvată.

Constantin ALEXE

omul. Este un adevăr mereu

evoluțiile bune ale reprezen- 
Anglia ne stau
care toate partidei© a.u ace-

mărturie. Dar
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lntîlnirea dintre C.S.M. Suceava 
șl Gloria Bistrița, considerată pe 
drept derby-ul seriei I, a fost aș
teptată cu deosebit interes, dova
dă Cind numărul mare de spec
tatori, peste 12 000, care au um
plut pînă la refuz tribunele fru
mosului stadion sucevean. C.S.M. 
Suceava a cîștigat pe merit, la 
limită (3—2), insă a avut destule 
emoții pe parcursul celor 90 de 
minute șl, mal ales, în final, 
cind „motoarele" au dat semne 
vizibile de lipsă de... combusti
bil. Avalanșa atacurilor, declan
șate din start de suceveni, a dus 
la deschiderea destul de repede a 
scorului (I. Petrescu, min. 9), 
dar, apoi, pînă spre sflrșitul pri
mei reprize, am consemnat ra
tarea unor ocazii una mai dară 
decît alta. Treptat insă, Gloria 
a ieșit mai des și mai periculos 
din defensivă, spiritele s-au în
călzit (Cristescu, fundașul C.S.M.- 
ului, a primit cartonaș galben 
pentru faulturi repetate), oaspeții 
au egalat (Moga, min. 42) iar, 
după două minute, tensiunea jo
cului a atins punctul maxim, el 
alunecind pe panta nesportivită- 
țil. Astfel, după respingerea unei 
lovituri libere de către fundașii 
Gloriei, L Petrescu (C.S.M. Su

MARI EMOȚII
ceava) l-a lovit intenționat, 
ternic, pe Hurloi (Gloria), . 
vocîndu-1 e comoție. Arbitrul L 
Pop (București), fiind cu spatele, 
n-a văzut, cum n-a văzut nici tli- 
șlerul Cr. Maghiar și — din pă
cate — abaterea grosolană a ră
mas nesancționată.

După pauză, spiritele s-au mai 
calmat, C.S.M.-ui s-a desprins în 
cîștlgălor destul de repede (Avă-

pu- 
pro-

mingi înalte, așteptam un joo 
realist al ex-divizionarilor „A“, 
mai ales că el echilibraseră după 
patru minute tabela de marcaj, 
prin transformarea unui penalty 
pe care puțini arbitri l-ar fi a- 
cordat ...echipei oaspete, deși el 
a fost perfect regulamentar. (Sâ 
precizăm că prestația bucureștea- 
nulul Nlcolae Georgescu a fost 
foarte bună, deși cineva din con
ducerea clubului gălățean era de 
altă părere, emitînd ca simplu 
element, faptul că penaltyul gă- 
lătenilor a fost singurul acordat 
oaspeților Intr-o etapă a diviziei

secunde în care gazdele au bene
ficiat de... 11 lovituri de pedeapsă.

F.C.M. Siderurgistul Galați a 
pierdut prima partidă din acest 
campionat. Dincolo de înfrîngere, 
există însă jocul candidatei la 
promovare. Un joc modest, pe 
alocuri foarte slab, multi figu- 
ranți, cu multă superficialitate In 
fazele de atac (unde Moțoo si 
Balaban n-au forțat în faze foar
te simple de gol, iar Ancuța, si 
el singur în careu, n-a ridicat 
capul din pâmînt și a tras în 
portar) ; dar și cu mari greșeli 
în apărare, unde d^ar portarul 
Oană a salvat rigiditatea fundași
lor gălățeni („centralii**, de pil
dă, au fost penibili la golul vio- 
toriei marcat de Belea).

Delta Tulcea deși n-a strălucit, 
s-a bătut (sportiv) tot timpul 
pentru victorie. Exact ceea ce 
n-au făcut jucătorii gălățeni I 
(M.M.I.)

I
I
I

I
danei, min. 49 din 11 m și I. Pe
trescu, min. 53). Abia după a- 
ceea Gloria și-a arătat mai bine 
posibilitățile, atît tehnice cit si 
tactice, echilibrînd jocul, 
nlnd în unele • - - • 
fad prin Moga 
• partidă de 
cu realizări 
părți, umbrită 
sportiv amintit mai înainte.

P. VINTILA

_ _____ domi-
perioade și înscri- 
în min. 77. A fost 
mare angajament, 
tactice de ambele 
Insă de gestul ne-

NU-I SUFICIENT CA DOAR ANTRENORUL 
SĂ CREADĂ IN VICTORIE!

RATĂRILE NU CONTEAZĂ ÎN... CLASAMENT I

F.C.M. Siderurgistul Galați se 
I prezenta, duminică, la Tulcea,

neînvinsă, „hotărîtă Bă învingă**, 
cum declara antrenorul Leonid 
Antohi. Pînă la urmă însă. Delta 

Ia „înghițit" corabia gălățeană.
Si victoria cu 2—1 a tulcenilor, 
antrenați de Vasile Luban, este 
perfect meritată. Și argumentată.

I Pentru exemplificare, raporturile 
clasice ale întîlnirii : șuturile la 
poartă : 25—8 (pe poartă: 14—4). 
Comere : 15—2. Toate, in favoa-

....... ..... ____ _______.. _

rea gazdelor. Se subînțelege, deci, 
că Delta a dominat. Era de aș
teptat. Numai că această echipă 
care, în ultimii ani, a tot alimen
tat primul eșalon (să ne gîn- 
dim la Stănescu, Iamandi și Ro
taru), s-a zbătut din greu, spe
riată de firma adversarului și de 
cele trei puncte pierdute acasă 
(0—1 cu Politehnica Iași, 3—3 cu 
Unirea Dinamo Focșani). La a- 
ceastâ dominare surdă, de apro
ximativ 60 de minute, cu multe

Teren excelent, tribune arhi
pline (record absolut de specta
tori — 15 000), două galerii cu 
un frumos repertoriu și fotbal 
de bună calitate, iată atributele 
partidei Dunărea Călărași — 
Rapid București, disputată dumi
nică (scor 1—0). Dunărea Călă
rași (antrenor exrapidlstul V. 
Stancu), deși nou promovată în 
eșalonul secund al fotbalului 
nostru, a prestat un joc atletic, 
în viteză, cu pătrunderi pe aripi, 
care au creat multe momente 
grele apărării giuleștene. In 
plus, gazdele au beneficiat și de 
aportul a doi jucători în zi 
foarte bună : portarul . Niculescu 
$1 ex ieșeanul Costea. Primul a 
apărat senzațional șuturi pe 
care toată lumea le și vedea In 
plasă (Manea min. 15 ; Ion Ion 
min. 26 ; Pîrvu și Cojocaru în 
același minut 70 ; Cojocaru min. 
72), iar al doilea, In afară de 
faptul că a fost motorul echipei, 
a înscris, dealtfel, și singurul 
gol al meciului, chiar tn min.

2. Pîrvu l-a faultat pe Costea la 
30 m de poartă, șl tot Costea 
a executat puternic pe lingă 
zid, jos In colț, surprinzîndu-1 
pe portarul Mânu (care a greșit 
decisiv la acest gol, dirijînd zi
dul spre dreapta și el rămînd 
tot în dreapta porții). Rapid a 
jucat totuși bine la Călărași. 
Feroviarii au avut multe mo
mente de fotbal bun. cu velei
tăți ofensive, dar au ratat ne- 
permis de mult (Manea min. 28
— singur în careu, reia In por
tar de la 3 m și tot el șutează 
din interiorul careului mare, ra
zant cu bara laterală, în min. 
40). Din cauza acestor mari ra
tări, echipa tandemului Kraus
— Dumitriu n a părăsit terenul 
învinsă, 
galitate ar 
La reușita 
fotbalistic 
șl arbitrul 
iova).

deși un rezultat de e- 
fi fost» mai echitabil, 
frumosului spectacol 

și-a
V.

adus contribuția 
Ciocilteu (Cra

Aurel PĂPĂDIE

I



Campionatul național de hochei

STEAUA A CÎȘTIGAT DERBYUL
CU S C. MIERCUREA CIUC

MIERCUREA CIUC, 29 (prin 
telefon). După o zi de odihnă, 
turneul inaugural din cadrul 
campionatului national de ho
chei — prima grupă valorică 
— a fost reluat marți, pe pati
noarul artificial acoperit din 
localitate. în aceeași atmosferă 
de mare interes. Evident, etapa 
a 4-a a fost dominată de der- 
byul dintre formația locală 
Sport club și multipla campioa
nă a României. Steaua Bucir- 
rești, partidă care a făcut ne- 
incăpătoare tribunele ..Palatul- 
lui de gheață".

STEAUA — S.C. MIERCU
REA CIUC 3—2 (1—2, 1—0,
1— (t). Victorie meritată a echi
pei bucureștene, care cu aceste 
două puncte, cucerite la capă
tul unui joc rapid, cu multe 
faze de poartă, dar totuși fără 
valențe tehnico-tactice. se re- 
înscrie și ea în lupta pentru 
titlu. Acum cele trei formații 
fruntașe sînt la egalitate de 
puncte (6), echipa din Miercu
rea Ciuc păstrîndu-și primul loc 
prin avantajul golaverajului di
rect.

Punctele au fost marcate de: 
Cazacu 2, Chirlță — Steaua, 
Prakab, B. Nagy — S.C. M. 
Ciuc. Corect arbitrajul Iul M. 
Presueanu, ajutat de G. Taș- 
nadi și M. Dinu.

DUNĂREA GALAȚI — PRO
GRESUL M. CIUC 5—2 (0—0,
2— 1, 3—1). Confirmînd buna 
comportare din acest început 
de sezon, gălățenii nu s-au 
dessnintit nici în această par

SUCCESUL TINERILOR NOȘTRI RUGBYȘTI 
ÎN TURNEUL DE LA SOFIA

Reprezentativa de tineret a 
tării noastre a cîștigat turneui 
de rugby care a avut loc la 
Sofia. Ea a susținut trei parti
de, obținînd tot atitea victorii: 
34—3 cu Polonia (tineret), 70—0 
cu R.D.G. și 70—13 cu Bulga
ria. Pe locurile următoare : 
Bulgaria, Polonia (tineret). 
R.D.G.

Concludentele victorii au fost 
obținute — după cum ne de
clara, la înapoierea în Capi
tală. antrenorul Ion Țuțuianu

„A TRĂI MAI MULT
PARIS (Agerpres). — Fost 

campion mondial și multiplu 
medaliat olimpic la patinaj ar
tistic, francezul Alain Calmat, 
în prezent unul dintre cei mai 
apreciați specialiști în chirur
gia digestivă și șefi de clinică 
din Franța, a scris o carte, a- 
părută recent la Paris, intitu
lată „A trăi mai mult prac-

(Urmare din pag n

Ferenczi, toate aspirînd cu în
dreptățire la titlul individual, 
dar și la cel de „dublu". Poa
te, în disputa băieților. Zoran 
Kalinici să dețină prima șansă 
— ei a și fost desemnat, dealt
fel, favoritul nr. 1 — dar Si- 
mion Crișan, Șerban Doboși, 
Ivan Stoianov sau un alt out
sider pot să pună.........bețe-n
roate".

Este drept, lupta pentru în- 
tîietate s-a dat la toate edițiile 
(Grecia — 1964. 1969, 1974, 1979: 

CEI MAI BUNI PERFORMERI IN EDIȚIILE PRECEDENTE
FEMININ

Echipe : România (1964—19M; 1976—1979) ; Iugoslavia (1973. 
1975, 1980) ;

Individual : Marla Alexandru (1964, 1965. 1967, 1970—1972, 1977, 
1978). Eleonora Mihalca (1966, 1968), Eva Ferenczi (1979, 1980), 
Erzebet Palatinus (1973—1975) ;

Dublu : Maria Alexandru cu Ella Constantlnescu (1964. 1965), 
cu Eleonora Mihalca (1966, 1968), cu Liana Mihuț (1976, 1978), 
Eva Ferenczi, Ol ga Nemeș (1980)

MASCULIN

Echipe : România (1964. 1965, 1979), Iugoslavia (1966—1978, 1980)
Individual : Dragutin Surbek (1964, 1967, 1968, 1973), Anton sti- 

panclci (1974, 1975), Zoran Kosanovici (1976—1978), Dorin Giur- 
giucă (1965, 1966)

Dublu : Anton Stlpanclci cu Dragoslav Klinger (1974, 1975) cu 
Zoran Kosanovici (1978), cu Zoran Kalinici (1979) ; Dorin Glur- 
giucâ, Gheorghe Cobîrzan (1965), Șerban Dobosl, Aurel Ovanes 
(1971)

Dublu mixt: Dorin Giurgiucă, Ella Constantlnescu (1964), Șer
ban Dobosi, Marta Alexandru (1970, 1971), Anton Stlpanclci, Er
zebet Palatinus (1974, 1975, 1979).

tidă. în care — sincer vorbind 
— aveau, teoretic. șansa a 
doua. De această dată, la buna 
orientare tactică din întîlnirlle 
precedente s-a adăugat o de
osebită dîrzenie și putere de 
luptă, ceea ce le-a permis 
sportivilor din Galati să se im
pună în fata valoroasei lor ad
versare. Meciul a avut un final 
neobișnuit, ambele formații e- 
voluînd în ultimele minute cu 
cite... trei jucători pe gheață. 
Au marcat : Chiriță 2, Ene, An- 
tohi și Berdilă pentru învingă
tori, respectiv Kemenessi și 
Csiki. A condus Gh. Mureșanu, 
la centru, ajutat de El. Guber- 
nu și T. Szabo.

DINAMO BUCUREȘTI — A- 
VINTUL GHEORGHENI 9—5 
(1—2, 5—1, 3—2). Campionii au 
început partida prea ușor, în 
timp ce Avîntul a jucat din 
primele minute cu seriozitate, 
conducînd cu 1—0 și 2—1. Re
priza secundă a aparținut, însă, 
dinamoviștilor care s-au deta
șat, cîștigînd — pe deplin me
ritat — o partidă dificilă, cu 
un final echilibrat. Au marcat: 
Tureanu 2. Gherghișan 2, So- 
lyom 2, Dumitrache, Toke și 
Herghelegiu pentru învingători, 
respetiv Biro, Gherghely, An
drei, Erdely și Barabas. A ar
bitrai A. Balint, secondat de 
L. Petrescu și L. Petras.

Miercuri, în ultima etapă, au 
loc partidele : S.C. M. Ciuc — 
Progresul, Steaua — Avîntul și 
Dinamo — Dunărea.

Călin ANTONESCU

— datorită manierei de joc a- 
plicate de echipă atit la nivelul 
înaintării, cit și pe linia de 
treisferturi, manieră caracteri
zată printr-un joc colectiv, dis
ciplinat. spectaculos. A fost 
folosită următoarea formație : 
loader — Pllotschi (David), 
Rădoi, David (Domokoș), Roșu
— Bezușcu, Doroftei (T. Radu)
— Marcu, Gurămare, Ene — 
Pongracz, Cantoneru (Covaci)
— Pașcn, Gh. Ion (Iloa), Petru 
(Stanciu).

PRACTICÎND SPORTUL»
ticind sportul", adresată tutu
ror celor ce vor să practice 
sportul pentru menținerea să
nătății. Capitolele lucrării sint 
consacrate antrenamentului, re
gimului alimentar, precum și 
disciplinelor recomandabile la 
diferite vîrste. Presa franceză 
apreciază cartea drept lucrare 
de referință.

CAMPIONATELE BALCANICE DE TENIS
Bulgaria — 1965, 1970, 1975,
1980; România — 1966. 1971,
1977; Iugoslavia — 1968, 1973,
1978; Turcia — 1967, 1972, 1976) 
între reprezentanții României 
și Iugoslaviei. La Constanța se 
anticipează, desigur, că tot ei 
vor domina întrecerile. Pînă 
în prezent, la. fete în prim- 
plan s-au situat sportivele 
noastre (titluri : 14 echipe, 14 
individual. 12 dublu), în timp 
ce la băieți, jucătorii iugoslavi 
au cele mai multe victorii 
(14—14—12). tot ei avînd și a- 
vantajul unui singur succes la 
dublu mixt (9—8). Desigur, Insă,

REPREZENTATIVELE ROMÂNIE! 
PE LOCURI FRUNTAȘE 

LA BALCANIADA DE ȘAH
ATENA, 29 (Agerpres). — 

La Atena s-au încheiat între
cerile celei de-a 13-a ediții a 
Balcaniadei de șah. In compe
tiția masculină, pe primul loc 
s-a situat echipa Iugoslaviei, 
cu 16*/i puncte, urmată cu a- 
celași punctaj de formația 
României. Au urmat în clasa
ment echipele Bulgariei — 15 
puncte, Greciei — Î'A puncte 
și Turciei — 4’/z puncte.

în turneul feminin, primul 
loc a fost ocupat de Bulgaria 
— 6'4 puncte, urmată de Româ
nia — 6’/2 puncte, Iugoslavia 
4‘/i puncte, Turcia — l'A punc
te și Grecia — 1 punct.

Clasamentul final al con
cursului rezervat juniorilor : 1. 
Bulgaria — 11 puncte ; 2. Iu
goslavia — 11 puncte ; 3.
România — 8 puncte ; 4. Tur
cia — 6 puncte ; 5. Grecia — 
4 puncte.

ECHIPA ȚĂRII NOASTRE A CÎȘTIGAT
’ 1

BALCANIADA DE MARS A POȘTAȘILOR» » »
Desfășurată recent la Plevna 

cea de-a zecea ediție a Balca
niadei de marș a poștașilor s-a 
încheiat cu un nou succes (al 
șaselea in disputele de pînă 
acum) al formației țării noas
tre. care a ocupat primul loc 
în clasament cu o diferență a- 
preciabilă : 1. România 13 p, 
2. Bulgaria I 25 p, • 3. Iugosla
via 26 p, 4. Grecia 29 p, 5. 
Bulgaria II 36 p. 6. Turcia 70 p 
— această din urmă echipă lu- 
înd parte pentru prima oară 
la competiție.

„Sportivul român Gheorghe 
Jugănaru, unul dintre eei mai 
tehnici participant!, s-a insta

MECIUL DE ATLETISM (tineret) UCRAINA-ROMÂNIA
La Cernăuți s-a desfășurat 

meciul atletic dintre echipele 
de tineret ale Ucrainei și Ro
mâniei, Gazdele au câștigat cu 
216—151 (84—73 la fete și 132— 
78 la băieți). Cele mai bune 
rezultate ; fete : 100 m : Ana- 
șoara Cușmir 11,5. Daniela Ma
tei 11,7; 200 m : Matei 244; 
400 m : Jdanova (U) 53,2, Ma
tei 53,7; 800 m: Margareta Ghi- 
le 2:03,2; 1500 m : Ghile 4:19,7; 
4x100 m : România (Negovan —
— Vornicu — Matei — Cușmir) 
46,0, Ucraina 464; lungime : 
Cușmir 6,42 m; 400 mg : Cris
tina Cojocaru 59,2, înălțime : 
Klimas (U) 1,85... 3. Octavia
Nif 1,75 m ; greutate : Koz
lova (U) 17,21 m... 3. Ta
tiana Mihalcea 15,52 m ; 
suliță ; Gavrilina (U) 54,52 m, 
Cristina Dobrinoiu 54,22 m ; 
băieți : 100 m : Nadina (U) 10,4 
...3. Hăpăianu 10,6; 200 m : 
Nadina 21,5, Hăipăianu 21,5; 
400 m : Dodenko (U) 47,6... 3.

DE MASĂ
așa cum s-a întimplat în 19741a 
Atena sau anul trecut la Var
na, sportivii bulgari pot infir
ma eventualele calcule. răs- 
turnînd pronosticurile. Să nu 
neglijăm, de asemenea, nici 
șansa reprezentanților Greciei 
și Turciei care, cu toată lipsa 
lor de experiență, pot. așa cum 
au făcut-o totdeauna, prin dîr
zenie. să înscrie succese nota
bile.

Iată, așadar, premise pentru 
o dispută strînsă, în care cei 55 
de jucători și jucătoare vor 
face totul pentru a-și apropria 
victoria, pentru a-Și înscrie în 
palmares un nou titlu balca
nic.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Meciul triunghiu

lar masculin disputat la Atena 
a fost cîștigat de echipa Ceho
slovaciei — 162,5 p, urmată de 
formațiile Greciei — 155 p și Nor
vegiei — 103,5. Iată cîteva dintre 
rezultatele înregistrate : disc : 
Urlent (Cehoslovacia) 64,64 m ; 
trlplusalt : Mihas (Grecia) 16,67 
m ; suliță : Olsen (Norvegia) 
83,10 m.

BOX • Pugilistul mexican Juan 
Herrera este noul campion mon
dial la categoria muscă (versiu
nea ,,WBA““). In meciul pentru 
titlu, disputat la Merida (Mexic), 
Juan Herrera l-a învins prin 
k.o., în repriza a 11-a, pe Luis 
Ibara (Panama).

TENIS • In urma rezultatelor 
înregistrate în turneul de la

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
CELUI Dt AL XI-LEA CONGRES OLIMPIC

MUNCHEN, 29 (Agerpres). 
La Baden Baden s-au încheiat 
lucrările celui de-al XI-lea 
Congres olimpic, la care au 
participat delegați din 149 de 
țări, printre care și România.

Pe baza celor trei teme fun
damentale dezbătute de Con
gres, „Viitorul Jocurilor Olim
pice" , „Cooperarea internațio
nală" (în sport) și „Viitorul 
mișcării olimpice", au fost a- 
doptate o serie de concluzii ce 
reflectă tendințele actuale ale 
mișcării olimpice. Se păstrează 
principiul regulii nr. 26 din 
„Carta Olimpică" referitor la 
amatorismul olimpic, conside- 
rîndu-se ca neavenite propu
nerile privind Jocuri Olim
pice „open", deschise și pro
fesioniștilor. Ceremonialul ce 
însoțește olimpiadele se men
ține neschimbat așa cum este 
stipulat în „Carta Olimpică", 
ca manifestarea cea mai im

lat in frunte de la început, 
conducînd pînă pe ultimii 20 
de metri ai celor 10 000 m cit 
a măsurat traseul — ne-a relatat 
ing. Ion Enache, conducătorul 
delegației. La finiș el a fost 
întrecut de bulgarul Șt. Rai- 
kovski (43:50) și iugoslavul R. 
Dessimir (43:51), fiind crono
metrat în 43:52 1 Ceilalți con- 
eurenți ai noștri s-au clasat pe 
următoarele locuri: Marcel Ga- 
nea 4. Ion Erciu 6, Ion Găsitu 
7 si veteranul Vaileriu Mitre* 
19".

Viitoarea ediție a întrecerii 
va avea loc anul viitor la Rm. 
Vîlcea.

Grigore 48,6; 800 m : Prundea- 
nu 1:54,8, Darvaș 1:55,2; 5 000m: 
Marko 14:33,0... 3. Stănilă
14:43,8; 110 mg : Vatracenko
(U) 14,5, Păciodanu 14,6; 3 000 na 
ob. ; Hurubeanu 8:52,2, Milaș 
8:54,4; disc : Andracenko (U) 
55,10, Korpos 54,20; înălțime : 
Sevcenko (U) 2,24 m._ 3. Mili
tam 2,15 m; 4x100 m : Ucraina 
40,4. România 41,5.

F[ij.T M
A FOST ALCĂTUIT LOTUL ELVEȚIEI 

PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA
ZORICH, 29 (prin telex). In 

cursul zilei de astăzi Federația 
de fotbal a Elveției a făcut cu
noscută lista celor 22 de jucători 
pentru meciul cu România de la 
București (10 octombrie), care a 
fost înaintat la F.I.F.A. Din lo
tul elvețian care a evoluat în 
partida amicală cu Olanda (2—1) 
lipsește Markus Tanner de la 
Lucerna — accidentat. In locul 
său antrenorul Paul wolfisberg 
l-a selecționat pe Robert Ltithi 
în vîrstă de 23 de ani de la 
*Xamax, care în ultimele etape 
de campionat a arătat • formă 
remarcabilă. De asemenea în lo
tul mare au fost introduși doi 
debutanți : Bruno Graf (F. c. 
Basel) și Georges Bregy de la 
Sion.

După etapa de duminică lotul 
va fl redus la 18 jucători, care 
vor face deplasarea joi 8 octom
brie la București. Iată lotul alcă
tuit de antrenorul Wolfisberg :

ASTĂZI RETURUL ÎN
Astăzi au loo marea majoritate 

a partidelor returului din prima 
etapă a cupelor europene. Clteva 
meciuri au avut loo aseară, ale 
căror rezultate nu ne-au sosit 
pînă la Închiderea ediției, pe ca-

Atlanta, In clasamentul general 
feminin al „Marelui Premiu 
FILT44 continuă să conducă jucă- 
toarea americană Chris Evert- 
Lloyd — 1 280 p, urmată de Mar
tina Navratilova — 1 060 p, Hana 
Mandlikova — 1 005 p, Tracy Aus
tin — 945 p, Andrea Jaeger — 
890 p, Virginia Ruzici (România) 
— 835 p, Mima Jausovec — 755 
p. Silvia Hanlka, Regina Marsi- 
kova — cu cite 745 p și Pam 
Shriver — 705 p. Reamintim că 
primele opt clasate se vor cali
fica pentru „Turneul campioane
lor44 • în primul tur al turneu
lui de la Madrid, americanul Mar
tin Dickson l-a eliminat cu 6—1.
3—6, 13—11, pe Victor Pecci (Pa
raguay). Alte rezultate : Lendl 
(Cehoslovacia) — Avendano (Spa

portantă de cooperare interna
țională sportivă, de apropiere 
a tineretului din întreaga lu
me în spiritul colaborării, păcii 
și prieteniei între popoare. Spi
ritul sportiv, de fair-play șl 
loialitate pe terenurile de sport 
rămîne în continuare unul din
tre principalele deziderate ala 
mișcării olimpice. Comitetul In
ternațional Olimpic (C.I.O.) este 
forul suprem al mișcării spor
tive internaționale, activitatea 
acestuia desfășurîndu-se în 
strînsă colaborare cu federați
ile internaționale și Comitetele 
olimpice naționale.

în concluziile Congresului se 
subliniază necesitatea pentru 
dezvoltarea mișcării sportive 
internaționale de a coopta un 
număr cit mai mare de femei 
în conducerea organizațiilor 
sportive. De asemenea, a fost 
apreciat aportul televiziunii și 
al celorlalte mijloace de in
formare în masă în programa
rea manifestărilor sportive 
desfășurate sub egida C.I.O.

Viitorul Congres Olimpic va 
avea loc în anul 1990.

ÎNTRECERILE PE APARATE
ALE CAMPIONATELOR D.R.S.S.

LA GIMNASTICĂ
MOSCOVA, 29 (Agerpres). — 

Campionatele U.R.S.S, de gim
nastică s-au încheiat la Minsk 
cu concursul special pe apa
rate.

în competiția feminină s-a 
evidențiat campioana unională 
absolută Elena Davidova, în
vingătoare la două aparate: să
rituri — 18,975 puncte și sol — 
19,375 puncte. La paralele, vic
toria a revenit Elenei Polevaia, 
cu 19,225 puncte, iar la birnă 
pe primul loc s-a situat Na
talia Ilienko (in virstă de 19 
ani), cu 19,25 puncte.

Iată cîștigătorii concursului 
masculin : cal cu minere : Tu- 
milovici — 19,425 puncte ; sol 9 
Korolev — 19,175 puncte ; bară 
fixă : Korolev — 19,175 puncte; 
inele : Turbanov — 19,225 punc
te ; sărituri : Akopian — 19,20 
puncte ; paralele : Tkacev — 
19,40 puncte.

PORTARI : Berbig (Grassho
ppers), Burgener (Servette) și 
Engel (Xamax).

Fundași : Egli (Grasshoppers), 
Graf (F.C. Basel), Heinz și Her
bert Hermann (ambii de la Grass
hoppers), Lfîdi (F. C. Zurich). 
Weber (Young Boys Berna) șl 
Zappa (F. C. Ziirich).

Mijlocași și înaintași : Barberia 
(Monaco), Botteron (F. C. Koln), 
Bregy (Sion), Elia (Servette). El- 
sener (F. C. ZUrlch), Favre (Ser
vette), Luthî (Xamax), Maissen 
(F. C. Basel), Scheiwîller, Zwl- 
cker (ambii de la F. C. Ztirich), 
Sulser și Wehrli (ambii de la 
Grasshoppers).

De notat că majoritatea jucă
torilor evoluează la Grasshoppers 
și F.C. Ziirich, echipe în formă 
bună în actualul campionat.

RICHARD HEGGLIN
„Sport Information" Zurich

CUPELE EUROPENE
re. însă, le vom publica în zia
rul nostru de mîine.

Reamintim că tragerea la sorti 
a meciurilor din etapa a doua va 
avea loo vineri, la Zurich.

nia) 6—1, 6—1 ; Urpi (Spania) — 
Portes (Franța) 6—1, 6—1 ; Gi-
menez (Spania) — Casai (Spania) 
6—3, 3—6, 6—3 ; Arraya (Peru) — 
Ycaza (Ecuador) 7—6, 6—3. • în 
finala probei de dublu bărbați a 
Turneului de la Geneva, cuplul 
Balăsz Tarâczy (Ungaria)—Heinz 
Gunthard (Elveția) a întrecut cu 
6—4, 3—6, 6—2 perechea ceho
slovacă Tomas Smid — Pavel 
Slozll.

YACHTING • Campionatul 
mondial la clasa „Star44 s-a în
cheiat la Marblehead (Massachu
setts), cu victoria sportivului 
vest-german Alex Hagen, urmat 
în clasamentul final de america
nii Peter Wrjoht și Tom Blaka- 
ller.
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