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începe campionatul național de baschet feminin, ediția a 33-a

SĂ RIDICĂM CLASA BASCHETULUI 
PRIN JOC ATLETIC Șl TEHNIC

Campionatul național de bas
chet feminin — aflat la ediția 
a 33-a — începe astăzi, urmind 
ca cele 12 participante să se 
Întreacă, într-un adevărat ma
raton competițional, pînă la 30 
mai 1982, cînd va avea loc fes
tivitatea de premiere a campi
oanei, a ocupantelor celorlalte 
locuri de onoare în clasament 
și cînd vor fi cunoscute for
mațiile care vor retrograda. 
Desigur, țelul principal al di
vizionarelor „A" este clasarea 
cit mai bună în cea mal im
portantă întrecere a baschetu
lui nostru feminin. în condiți-

O spectaculoasă acțiune in care 
clujeanca Doina Prăzaru-Mate a 
izbutit să pregătească aruncarea 
Ia coș, iar orădeanca Maria Grl- 
goraș încearcă să blocheze. O fa
ză frumoasă, cum sperăm să ve
dem cit mai multe în campionatul 
care începe astăzi.

Foto: Dragos NEAGU

ile în care noua formulă de 
disputare a campionatului face 
ca fiecare echipă să susțină 
cite 51 de meciuri, dintre care 
nouă cu aceeași adversară (vom 
vedea, ded, de nouă ori der- 
byurile ,U“ Cluj-Napoca —Po
litehnica C.S.Ș. 2 București, „U" 
— Voința București, Politehni
ca — Voința București, precum 
și alte întîlniri care, în anii 
trecuți, au oferit jocuri de ma
re atracție).

Dar, pe lingă acest scop, edi
ția actuală a campionatului 
României trebuie să însemne 
și prilejul afirmării elemente
lor tinere, cu talie și gabarit 
corespunzătoare baschetului mo
dern, avînd o pregătire fizică, 
tehnică și tactlcă-individuală 
care să creeze premisa împros
pătării, în continuare, a lotu
lui național cu sportive ca
pabile să contribuie la îm
bunătățirea performanțelor în 
competițiiile internaționale ofi
ciale. Frumosul rezultat 
realizat de selecționata stu
dențească a României la 
Universiadă — unde a ocu- 
oat un onorant loc 3 —
trebuie să constituie un imbold 
în practicarea unui joc atletic, 
tehnic, așa cum au făcut spor
tivele noastre în marea între
cere a Jocurilor Mondiale Uni
versitare. Disputele Diviziei

ZIAR AL

PROGRAMUL JOCURILOR
Meciurile care se desfășoară 

vineri și sîmbătă în Ca
pitală, în sala Floreasca, fac 
parte din primul tur al com
petiției. Vor urma turneele 
de la Tg. Mureș (22—25 oc
tombrie) și de la Timișoara 
(19—22 noiembrie), după care, 
pe baza clasamentului acestui 
prim tur, întrecerea va con
tinua pe grupe valorice (1--6 
și 7—12).

Programul partidelor de azi: 
de la ora 10 : Voința Brașov 
— Comerțul Lie. „Bolyai44 Tg. 
Mureș, Universitatea Cluj-Na- 
poca — Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare : de la ora 15 : Sănăta
tea I.P.G. Ploiești — Progre
sul București, Politehnica 
C.S.Ș. 2 București — Carpati 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe, Univer
sitatea Timișoara — Voința 
București și Crișul Oradea — 
Olimpia București.
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De azi, la poligonul Tunari In campionatul de pol»

TIRUL IN PRIM PLAN! 23 DE GOLURI
Cu

semnificativă 
s-a desfășurat ieri, 
nul 
dată 
lui 
ment

ocazia finalelor „Daciadei44
ale campionatelor naționale

festivitate 
la poligo- 
Tunari, o- 

deschiderea ce- 
important eveni- 

al tirului nos-

bucureștean
cu 

mai
........ intern _ 
tru, campionatul național și fi
nalele „Daciadei" la arme cu 
glonț, seniori și senioare, in
dividual și pe echipe. La ora 
12,30, pe podiumul de premie
re au urcat, încă o dată, me- 
daliații români care au reușit 
să cîștige titlurile de campioni 
europeni la recentele întreceri 
desfășurate la Titograd, în Iu
goslavia. A fost un nou gest 
de prețuire in cinstea acelor

RUGBYȘTII NOȘTRI
AU PIERDUT
DAR CURSA
Proxima ocazie.

cu Noua Zeelandâ,

UN MECI (cu Scoția), 
AFIRMĂRII CONTINUĂ
la 24 octombrie, in partida

apoi (1 noiembrie) jocul cu Franfa

trăgători care au reprezentat 
cu cinste culorile țării Intr-o 
mare competiție internațională. 
A urmat apoi, obișnuita festi
vitate de deschidere a compe
tiției.

Organizate la două săptămîni 
de la campionatele europene, 
campionatele republicane și fi
nalele „Daciadei" înseamnă nu 
numai un prilej foarte potri
vit pentru toți trăgătorii noștri 
fruntași de a demonstra nive
lul de pregătire și forma de 
moment, în încercarea de a 
intra în posesia invidiatelor 
trofee. Sportivii care au con
curat cu succes la Titograd vor 
trebui să confirme, ceilalți do
rind, în schimb, să demonstre
ze — îi avem in vedere pe 
pușcași — că rezultatele sub 
posibilități au însemnat un ac
cident.

în programul campionatelor 
figurează vineri, de la ora 9, 
probele de pușcă liberă și 
standard 60 f.c. și manșa I la 
pistol viteză, iar sîmbătă și du
minică, cele de pușcă 3 
și de pistoale. în total, 
organizate întreceri la 7 
în marea lor majoritate 
olimpice.

poziții 
vor fi 
probe, 
probe

INTR-UN DERBY 
DE TOATĂ FRUMUSEȚEA: 
DINAMO - CRIȘUL 12-11

Derby-ul care a opus aseară, 
la lumina reflectoarelor, echi
pele Dinamo București șl Crlșul 
Oradea in cea de a treia rund* 
a-turneului de polo bucureșteaa 
a corespuns așteptărilor nume- 

prezenți ta 
din șoa. ștetaa 
o partidă da 

cu numeroasa 
Inclntat pur

roșilor spectatori 
tribunele bazinului 
cel Mare. A fost 
toată frumusețea, 
momente care au 
șl simplu.

Pololștil orădenl _ ________ ____
clșl să clștige șl au dominai 
net in primele două repriza,
cînd au condus cu 5—1 și S—1 
datorită unul joc 
ganlzat In atac șl 
calm la finalizare, 
ția de J—6, Tudor 
Spinu In poarta 
șl acesta a fost 
nul puternic 
cetul cu Încetul 
reșteană, cu un lot 
șl cu un plus de 
gurat de prezența 
glu, Molceanu șl 
echilibrat 
egaleze in

A urmat

au intrat de-

ă repriza, 
i-1 ll M 

mal bine 
unul piua da

La sltua- 
1-a Înlocuit pa 
dinamovtstUee 
începutul »- 

reviriment. In
formația bucw- 

mal omogea 
vigoare ast- 

tinerllor H»-
Ardeleanu a 
reușind ■* 

(7-7).
situația, 
min. 19 

forsingul dinammrie-

Adrian VASILIU
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Bilanțul celei de a treia tra
versări anuale consecutive a 
Canalului Mînccii — ca să vor
bim numai de turneele la ca
pătul cărora s-au aflat me- 
ciuri-test, adică întîlniri la ni
velul reprezentativelor națio
nale — este cunoscut. Rugbyș- 
tii tricolori au învins, reamin
tim, selecționata Edinburghu- 
lui (18—13) și pe cea a regiu
nii de Sud (18—10), ambele pu
ternice, nu încape discuție, 
oierzînd (12—6) jocul cu echi
pa națională a Scoției. Bilan
țul pare — într-un fel — 
normal, avînd argumen
tul angajării internaționale 
(scoțienii au susținut prima 
partidă interțări în 1871 !), al 
numărului de practicanți (și de 
echipe) superior celui din evi
dențele F.R.R. și implicit al te
renurilor. Am sperat însă, măr
turisit sau nu, în continuarea 
șirului de rezultate cu rezo
nanță, după memorabilul meci

de pe Arms Park 
excepție de la
Road ; am nădăjduit, cu alte 
cuvinte, ca rugbyștii să se au- 
todepășească pe un alt gazon 
celebru — la Murrayfield. Nu 
s-a întîmplat așa, dar, dacă am 
pierdut un joc, aceasta nu în
seamnă că marea bătălie pen
tru deplina afirmare s-a în
cheiat. Putem avea pe mai de
parte încredere în purtătorii 
emblemei cu frunza de stejar, 
care, peste foarte puțină vre
me, se vor prezenta la un nou 
..moment al adevărului" — în- 
tiljjirea cu reprezentativa Noii 
Zeelande. pentru mulți cam
pioana mondială neoficială a 
sportului cu balonul oval.

Cu gîndul la importantele e- 
venimente rugbystice ale lunii 
octombrie (cele două partide 
susținute de All Blacks în țara

Geo RAEȚCHI

și egalul de 
Lansdowne

(Continuare in pag 2-3)

După C. E. de volei

CORTINA A CĂZUT CU... PREA PUȚINE
APLAUZE PENTRU FETELE NOASTRE

întrecerea feminină a Cam
pionatelor europene de volei, 
ediția a Xll-a, s-a încheiat cu 
victoria țării gazdă. Bulgaria, 
cea mai în formă dintre echi
pele participante, cu o evoluție 
din ce în ce mai bună spre 
sfîrșitul competiției. Pe locul 
secund, reprezentativa Uniunii 
Sovietice a fost, din nou, ace
eași echipă solidă, mobilă, cu 
o mare forță de atac. Ultimul 
loc pe podiumul de premiere a 
fost ocupat de selecționata Un
gariei, un loc onorant pentru 
voleiul ungar. în continuare 
s-au situat echipe cu mai pu-

țină experiență — R.D.G., Po
lonia și Cehoslovacia — avan
tajate, în principal, de evolu
țiile din seriile preliminare.

Echipa României s-a clasat 
pe locul 7, ceea ce reprezintă 
de fapt nerealizarea obiectivu
lui propus : situarea printre 
primele șase echipe in ierarhia 
europeană, ceea ce-i oferea po
sibilitatea prezentării directe la 
ediția următoare a C.E.

O succintă caracterizare a e- 
voluției echipei antrenată de 
Sandy Chiriță și Nicolae Humă 
trebuie să înceapă cu preciza
rea că deși s-a lucrat mult 
la antrenamente, în jocuri

Meciurile de la Atena și de la Pitești, in turul I al cupelor europene, și invăfâmintele lor

CALIFICAREA CAMPIONILOR NOȘTRI 
-0 REUȘITĂ CARE OBLIGĂ

F.C. ARGEȘ A PROMOVAT ÎN TURUL DOI, 
DAR ADEVĂRATUL EXAMEN ABIA ÎNCEPE

ATENA, 1 (prin telefon). Uni
versitatea Craiova s-a calificat 
deci în turul doi al Cupei cam
pionilor europeni, fapt care re
prezintă o reușită, chiar dacă 
succesul s-a dobîndit cu emo
ții, după un scor general de 
3—2. Să nu uităm msă că tot 
miercuri, aici în Grecia, la Sa
lonic, Eintracht s-a calificat cu 
și mai mari dureri de cap, la 
penaltyuri, după prelungiri. 
Universitatea Craiova reușește 
acum să pășească pentru întîia 
dată în turul doi al disputei 
campionilor continentului după 
ce a ratat tentativele cu 
Atvidaberg, în 1974, și cu In- 
ternazionale, anul trecut. Acest 
succes craiovean se datorește 
în primul rînd scorului de la 
Craiova și în special golului 
trei marcat atunci de Țicîeanu, 
care s-a dovedit decisiv, așa 
cum anticipam cu două săptă
mîni în urmă. De fapt, și zia
rele ateniene apărute în această 
dimineață remarcă : „califica
rea s-a decis în meciul tur", 
cum scrie „Atlitiki Icho“.

Sigur, Oiympiakos Pireu nu 
înseamnă un adversar de prim 
rang în fotbalul european, dar 
el și-a vîndut tare scump pie
lea, mai ales aici la Atena, 
unde a jucat în forță, chiar

dur, avînd în spate un public 
ardent care credeam că a dat 
foc stadionului la începutul 
partidei. Calificarea înseamnă, 
totuși, calificare și trebuie s-o 
subliniem ca atare, mai ales

Acum, după desfășurarea man
șei a doua a dublei întîlniri 
F.C. Argeș — Apoel Nicosia, 
din cadrul primului tur al Cu
pei U.E.F.A., să încercăm să 
sintetizăm în cîteva rînduri 
evoluția de ansamblu a echipei 
piteștene în cele două partide.

Privită strict din punct de 
vedere al obiectivului propus(Continuare in pag. 2-3)

Mircea M. IONESCU

Un tinăr atacant care se afirmă de la meci la meci, Turcu, des
chide scorul in meciul de la Pitești, Foto: D. NEAGU

— calificarea, această realizare 
este meritorie, iar faptul că pl- 
teștenli au tratat cu toată se
riozitatea cele două meciuri, 
indiferent de „cartea de vizi
tă" a adversarului, este îm
bucurător și semnificativ în e- 
gală măsură. Nu s-au făcut de
clarații exagerate, nu s-au a- 
bordat partidele de pe o po
ziție de infatuare, ci «-au eva
luat exact posibilitățile de mo
ment ale echipei (repetăm, ri
gorile călătoriei la susținerea 
primului meci la Nicosia au 
influențat randamentul forma
ției), folosindu-se cele mai 
bune modalități de exprimare 
în joc, de fiecare dată la con
dițiile concrete de desfășurare 
a meciului, deplasare — acasă.

Meritul principal în această 
privință îl are conducerea teh
nică a echipei, prin cei doi 
antrenori ai ei. Alexandru Con- 
stantinescu șl Dan Silvășanu. 
De asemenea, trebuie să re
marcăm constanța în evoluție 
a lui Cîrstea, Kallo și M. Zam
fir, care au constituit, în am
bele partide, punctele forte ale 
echipei. Foarte aproape de ran-

Adrian VASILFSCU

au alternat momentele de con
centrare și, normal, de reușite, 
cu altele de teamă ne
justificată, de apatie greu 
de înțeles. O primă concluzie 
care se desprinde este insufi
cienta experiență de concurs, 
cu atît mai mult cu cit în pri
ma reprezentativă au intrat șl 
jucătoare foarte tinere, refe- 
rindu-ne în special la Daniela 
Drăghici, Ioana Liteanu, Mirela 
Popovici sau Speranța Găman. 
Nu intenționăm să explicăm 
nerealizarea obiectivelor pro
puse doar prin lipsa de expe
riență competițională interna
țională de anvergură, dar ea 
a fost totuși evidentă. Cu si
guranță însă că procesul 
de întinerire a lotului, 
absolut necesar, gîndînd mai

Mihail VESA

(Continuare in pag 2-3)
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AZI ÎNCEP 
CAMPIONAIELE 

BALCANICE 
DE GIMNASEICĂ
La Serres, in Grecia, încep 

astăzi Campionatele balcanice 
de gimnastică, la care partici
pă sportive și sportivi din 
România, Iugoslavia, Bulgaria. 
Grecia și Turcia. Se va concura 
la gimnastică sportivă și ritmi- 
că-modernă în prima zi evo
luează băieții, sîmbătă fetele, 
iar duminică au loc finalele pe 
aparate.



CAMPIONATUL DE HOCHEI E MULT MAI ECHILIBRAT, 
DAR POATE OFERI ÎN CONTINUARE SURPRIZE

Primele cinci etape ale noii 
ediții a campionatului de ho
chei pe gheață ne-au prilejuit 
o foarte plăcută retatilnire cu 
acest spectaculos sport. Spu
nem acest lucru fiind convinși 
că in hochei s-a produs revi
rimentul mult așteptat, care va 
duce la anularea supărătorului 
decalai dintre echipele fruntașe 
șl........ restul lumii". De aceea,
considerăm prima secvență a 
luptei pentru titlu atractivă, 
pentru că fiecare din cele 13 
partide pe care le-a oferit tur
neul inaugural de la Miercu
rea Ciuc a avut „povestea" ei 
și, în sfîrșit, nu am mai în
registrat scorurile fluviu cu 
care această întrecere ne obiș-
nuise — din păcate — In ul-
timii ani.

Cu alte cuvinte, lupta a de-
venit mai strînsă, ceea ce nu
poate fi decît in beneficiul ge-
neral al hocheiului nostru Șî,
in special, al echipei reprezen
tative. în acest sens este ne
cesar să precizăm de la bun 
Început că pregătirile efectuate 
in vara aceasta de cele 6 for
mații fruntașe se pare că au 
dat roade mai bogate ca altă
dată. Cu excepția formației 
Progresul Miercurea Ciuc, de 
la care, în mod obiectiv, am 
așteptat mai mult, în rest — 
celelalte cinci echipe s-au pre
zentat cu lucruri noi și Inte
resante. Echipa campioană, Di
namo București, are acum o al
tă „linie de șoc". în locul ve
chii și prea binecunoscutei 
formule : Costea — Tureanu 
— Axinte (linie care, Intre pa
ranteze fie spus, era „de bază" 
și la echipa națională...) echi
pa bucureșteană folosește acum, 
fără a face rabat valorii, terțe- 
tul : Costea — Tureanu — 
Gherghișan. în plus, am re
marcat la această formație for
ma bună a fundașului Mircea 
Teodorîu, care urcă încet, dar

CAMPIONATUL DE
După turneul de la Miercurea 

Ciuc, prima serie valorică a Di
viziei ,.A“ la hochei continuă cu 
un tur în care jocurile se des
fășoară în etape (cu jocuri du
ble). Prima etapă este progra
mată pentru sîmbătă și duminică, 
dar din cauze obiective două din 
cele trei jocuri ale acestei prime 
etape se vor disputa mai devre
me : PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC — DINAMO BUCUREȘTI 
(joi și vineri) și DUNĂREA GA
LAȚI — STEAUA (vineri și sîm- 
bătă). Celălalt meci al etapei, 
S.C. MIERCUREA CIUC — AVÎN-

sigur, treptele afirmării. La 
Steaua, cum am mai spus, 
pregnantă este tinerețea. In- 
tr-atît este de hotărîtă condu
cerea tehnică a echipei (Ion 
Ganga, N. Zograffi) să-și pună 
în valoare rezervele proprii, In
cit în meciul decisiv, lntr-un 
fel, cu S. C. Miercurea Ciuc, 
l-a folosit cu curaj — și sin
cer vorbind, cu folos — pe 
fundașul Pogăceanu (junior !). 
în schimb, la S. C. Miercu
rea Ciuc apărarea dă „dureri 
de cap" antrenorilor I. Bașa și 
E. Mezci. între valoarea lini
ilor de atac (trei blocuri foarte 
puternice, poate cele mai bune 
și mai omogene valoric din 
țară) și aportul în joc al fun
dașilor (cu excepția cunoscutei 
perechi Antal — Gali) este to
tuși o diferență pe care, de 
pildă, Steaua a exploatat-o in 
meciul direct cu mult simț tac
tic, jucînd foarte activ în zonă 
neutră.

Un capitol aparte 11 merită 
echipa Dunărea Galați, real
mente revelația acestei prime 
runde a întrecerii. Fără nume 
sonore, fără să-și subordoneze 
jocul unor scheme tactice șablon 
sau jocului individual, Dunărea 
a înțeles că „salvarea" sa o re
prezintă tocmai jocul colectiv. 
De aceea, nu s-a abătut de la 
acest principiu al paselor șl al 
combinațiilor, chiar dacă uneori 
a exagerat în această privință, 
în acest fel, gălățenii s-au im
pus clar în fața celorlalte can
didate la retrogradare, Avîntul 
Gheorgheni și Progresul Miercu
rea Ciuc. Dintre acestea două, 
Avîntul a rămas aceeași for
mație matură, solidă și bine 
disciplinată, abdicînd de la a- 
ceste principii doar o singură 
dată în turneul de la Miercu
rea Ciuc : în meciul cu Dună
rea, în care s-a arătat prea si
gură de victorie în fața unei

HOCHEI CONTINUĂ
TUL GHEORGHENI, are loc sîm- 
bătă și duminică, așa cum fusese 
programat. Cele două jocuri au 
fost devansate din cauza unor 
tnttlnlrl internaționale, Dinamo 
București urmlnd să susțină me
ciul tur din prima rundă a C.C.E. 
cu Zaglebie Sosnowiec In 10 oc
tombrie, probabil la Galați, de
oarece patinoarul din București 
nu va putea fi gata pînă la acea 
dată.

In meciul de ieri de la Miercu
rea Ciuc: Progresul Miercurea 
Ciuc — Dinamo București 3—io 
(0—0, 2—5, 1—5).

S-a mai scris, șl nu o dată, 
despre inimoasa galerie a e- 
chipel de hochei din Miercu
rea Ciuc. Cu un „conducă
tor" care Iși iubește echipa 
cu pasiune, această galerie 
cîntă si scandează încurajări 
in cel mai curat stil ...engle
zesc. dînd culoare și farmec 
partidelor găzduite de pati
noarul artificial din localita
te. Pînă aici totul este bine. 
Numai că. ta rîndurlle aces
tor spectatori sînt si unii pen
tru care tribuna patinoarului 
devine locul unor manifestări 
cu totul regretabile, mai ales 
prin cuvintele adresate ho- 
chelștilor oaspeți. Vlnovați 
sau nu, jucătorii sînt înjurați 
si apostrofați cu epitete jig
nitoare.

Duminică, la meciul S. C. 
Miercurea Ciuc — Dinamo, 
s-a ajuns pînă acolo tacit un 
spectator a comis un act 
Iresponsabil, arunclnd • sticlă 
pe ebestă. înspre poarta echi
pei vizitatoare. Huliganism sa
dea care nu are ce căuta — 
șl trebuie exemplar reprimat 
— ta sportul nostru ! *

echipe pe care toată lumea o 
considera principala... preten
dentă la ultimul loc.

în acest sens, revenim la 
ideea comentariului nostru, 
precizînd că, in continuare, 
campionatul desfășurîndu-se pe 
etape cu jocuri tur-retur, pe 
teren propriu și în deplasare, 
echipele fruntașe vor avea mari 
dificultăți să se impună pe... 
gheața outsiderelor, nemaiflind 
ca in anii trecuți învingătoare 
sigure. Cu alte cuvinte, credem 
că surprizele abia Încep...

Calin ANTONESCU

DUPĂ CAMPIONATELE
Urmare din pag l)

ales în perspectivă, a fost 
început prea tîrziu. Situația 
este cu atît mai neplăcută, cu 
cît aceleași carențe în pregă
tirea necesară de concurs s-au 
manifestat și la jucătoare aflate 
la apogeul carierei sportive : 
Victoria Banciu, Maria Enache 
(poate singurele cu un randa
ment cît de cît acceptabil), Li
liana Văduva sau Iuliana Enes- 
cu. Această situație întărește i- 
deea că la lotul național se fac

BUȘTENI
STAJIUNE PERMANENTĂ

DE ODIHNĂ, VACANTE
Șl TURISM

Stațiunea Bușteni este 
prin excelență un loc minu
nat de odihnă : 880 m alti
tudine, înconjurată de munți 
inalți și împăduriți, aer pur, 
puternic ozonat, ferită de 
vînturi.

Bușteni — principal îoe de 
pornire în ascensiuni mon
tane pe numeroase poteci 
marcate : cascada Urlătoa- 
rea, cabanele Gura Diha- 
mulul, Poiana Izvoarelor, 
Omu, Piatra Arsă, Babele, 
Caraiman sînt doar cîteva 
atracții pentru excursio
niști.

Din stațiune se poate les
ne ajunge oe Platoul Bu- 
cegilor (cabana Babele) cu 
telecabina.

Odihnă, mișcare, sănătate 
vă oferă stațiunea Bușteni 
in tot timpul anului.

Bilete și informații supli
mentare se pot obține de 
la toate agențiile șl mialele 
Oficiilor Județene de turism, 
precum și de Ia cel- ale 
I.T.H.R. București.

PUBLITURISM

EUROPENE DE VOLEI
doar finisările, iar pregătirea de 
bază, deci și cea de concurs, se 
realizează la cluburi. Or, din 
acest punct de vedere, și nu 
numai al pregătirii de concurs, 
constatăm, din păcate, repeta
rea acelorași lipsuri semnalate 
și cu alte ocazii. Partida cu 
Cehoslovacia, decisivă pentru 
realizarea măcar parțială a o- 
biectivului propus, a fost o 
mostră de lipsă de concentrare 
în momentele mai dificile ale 
jocului. Ne referim în special 
la setul al IV-lea cînd, după 
precedentul cîștigat (15—12), se 
relansa lupta pentru cîștigarea 
meciului, la scorul 1—2, echipa 
a acționat confuz, cu foarte 
multe greșeli la preluare, cu 
atacuri greșite din poziții cla
re. Această situație denotă o 
foarte mare labilitate psihică a 
jucătoarelor, poate prea mare 
avînd în vedere că este vorba 
totuși de lotul reprezentativ. 
Eliberate oarecum de miza jo
cului, voleibalistele românce 
s-au comportat diametral opus 
in partida cu echipa sovietică, 
în primele două seturi jucînd 
de la egal la egal cu mai va
loroasa și experimentata par
teneră de întrecere. Aceeași 
comportare — superioară celei 
din partida cu Cehoslovacia — 
adică la nivelul valoric actual 
al lotului — am constatat în 
toate partidele din turneul pen
tru locurile 7—12. Este semni
ficativ că in acest turneu e- 
chipa nu a pierdut nici un set, 
clasarea în finalul ediției a 
Xll-a a C.E. pe locui 7 oferind 
dreptul de participare la C.M. 
de anul viitor din Peru, ceea 
ce se apropie de potențele 
reale ale voleiului nostru fe
minin. Penuria de elemente va
loroase din care să se formeze 
echipa națională rămîne însă o 
problemă deschisă care trebuie 
să stea In atenția tuturor an
trenorilor echipelor femini
ne și a federației de specia
litate. Așa cum s-a ’prezentat 
la lot șl cum a evoluat — in 
£uținele minute cît a Jucat —

i CJL, Crin» Băută, de pildă,

ÎNCĂ UN FAVORIT ELIMINAT: 
ANDREI DÎRZU

® Lucia Romanov nu-și apară titlul! © ATI, de Ia ora 13,
semifinalele in proba de simplu iemei

Fără să fi fost finalizată, în
cercarea dtorva tenis mani ai 
„noului val" de a stopa drumul 
consacraților trebuie apreciată. 
De aceea vom spune că ziua de 
joi — cea de a patra a turneului 
final al „Dadadel", competiție 
care este găzduită de terenuriie 
din parcul sportiv Progresul — a 
oferit cel puțin două partide care 
se puteau încheia cu surprize. 
Ambele disputate ta turul II al 
probei de simplu bărbați. Favori
tul nr. 8 al competiției, dlnamo- 
vistul brașovean Traian Marcu, 
l-a tatîlnlt pe loan Florin Darie 
(18 ani). De-a lungu! celor 5 se
turi (peste trei ore șl jumătate 
de Joc) Ioân Florin a luptat de 
la egal cu mult mai experimenta
tul său adversar, în cel de al 
patrulea cedînd un singur ghem, 
în setul decisiv tînărul tenisman 
de la Tenis dub București a ce
dat inițiativa, permițindu-1 lui 
Marcu să cîștlge cu 6—3 3—6, 7—5, 
1—6, 6—3. Mult mal greu a fost 
pentru Octavian VRcioiu să refa
că handicapul de două seturi 
pierdute în fata iul Răzvan Cons- 
tantinescu. Acesta din urmă a 
continuat să lupte și ta urmă
toarele trei, pe care le-a cedat 
la limită. Rezultat final : Vîlcloiu 
(Dinamo Brașov) — Constantines- 
cu (Steaua) 2—6, 4—6, 6—4, 7—5, 
6—4. Favoritul nr. 2 de pe tablou, 
Andrei Dlrzu (Dinamo București), 
marcat probabil de un aeddent 
suferit recent, a Ieșit din cursă. 
El a fost întrecut cu 6—3, 6—2, 
6—3 de Sever Mureșan (Tenis club 
București). Ceilalți favorițl 
rămas în întrecere; dștigînd re
lativ ușor înttlnlrile : Florin Se- 
găreeanu (Dinamo București) — 

(Steaua) 6—1, 
Marcu (Steaua) 
(Dinamo Bra- 

6—1 ; Duml-
— Jean 

6—2. 6—3,

5— 7, 7—5; Jean Bîrcu (Dinamo
București) — Dorel Pop (T.C.B.) 
8—6, 6—2, 6—2 ; Livlu Man—
caș (Steaua) — Marian Mîrza 
(Dinamo Brașov) 6—4, 6—3, 6—3.

Au continuat și întrecerile de 
pe tabloul de simplu feminin. 
Este de notat aici că favorita nr. 
1, campioana națională Lucia Ro
manov — deși Înscrisă in con
curs — nu s-a prezentat la joc 
Rezultate din sferturi de finală : 
Daniela Molse (Steaua) — Sanda 
Proca (Dacia Galați) 6—1, 6—0 ; 
Camelia Chlriac (Metalul Tîrgo- 
vlște) — Alice Dănilă (Dinamo 
București ; ea a jucat bine, ta 
turul anterior, Împotriva Lilla- 
nei Pop, pe care a întrecut-o cu
6- *—4, 3—6. 9—7). 6—4, 7—5; Lu
minița Sălăjan (Politehnica Cluj- 
Napoca) — Elena Trlfu (Progre
sul) 8—6, 6—1 ; Florența Mihal 
(Dinamo București) — Marilena 
Totoran (Dinamo București) 6—4, 
6—4. în semifinale : Moise — Chl
riac și Sălăjan — Mihal.

Programul „Daciadel" continuă 
astăzi după următorul program : 
„sferturi" la simplu și dublu băr
bați — dimineață de la 8,30 ; se
mifinale fete, „sferturi" dublu 
fete șl semifinale dublu bărbați 
— de la ora 13.

io» GAVRILESCU

au

Silvan Nlculescu
6—1, 6—0 ; Adrian
— Bogdan Toma 
sov) 6—3, 7—5,
tru Hărădău (Steaua) 
Dobrescu (T.C.B.)

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. I)

tUor șl la capătul unor acțiuni 
individuale Viorel Bus a adus 
echipei sale avantaj de două 
puncte 10—8 și apoi 11—9. Cri- 
șul, care a jucat foarte bine, 
a mal avut o sclipire, datorită 
unor inteligente manevre 
tice : 11—11 cu
tate de sflrșlt.
dinamovist ; Răducanu 
Imparabil de la 6 metri 
12—11. La rindul lor, 
au avut o nouă șansă 
lare ta ultimele 25 de i 
cînd au beneficiat de „i 
plus". Tudor însă a salvat mi
raculos, formația 
încheind victorioasă 
cele mai frumoase

tac- 
îna- 
atac 
yutat

un minut 
Ultimul

a „ 
șl a fost 
orădenil 
de ega- 
secunde, 
,om ta

bucureșteană 
unul din 

derbyurl la

care am asistat ta ultimii 
De subliniat că Dinamo a 
nefleiat de > situații de 
rioritate (din care a 
mat 4) și e lovitură de la 
metri, în timp ce . ' 
de 7 ori cu „om ta plus", 
cînd tot de 4 ori.

în celelalte meciuri ale 
Rapid București a dispus 
dificultate de Progresul 
rești eu 12—4, iar Voința 
Napoca 
emoții, 
Triumf 
reștenil 
șl 5—3.

Rezultate. 
SUL 12—4

ani. 
be- 

supe- 
transfor- 

4 
Crlșul a fost 

mar-

a cîștigat, după 
la limită, ta 
cu
au

zflei 
fără 

Bucu-
Cluj- 
multe 
C.S.Ș. 
bucu-

fața
7—S, după ce 
condus cu 3—1, 4—2

CLASAMENT

In com

STEA
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la Arad 
partide ir 
lui masei 
vizia „A" 
anterioare 
toria a re 
rii, iar li

CONST1 
STEAUA 
sală arhif 
te 3 000 
trăit cu 
sperind n 
victorie-su 
dane. N-a 
dar public 
deoarece 
dă de mai 
nodămînt 
seama de 
a bucureș 
bun nivel 
fost în m: 
chilibrată. 
mei repriz 
lei de a c 
cu 15—12, 
părînd că 
ria. A fos 
tilor să tri 
în minutul 
nire a elev

întrecerile calAdițiîd
LUGOJ, 1 (prin telefon). Că

lăreții prezent! la startul finalei 
Campionatului republican de că
lărie. competiție care se desfă
șoară sub egida „Daciadel", au 
continuat disputele pentru cîști- 
garea titlului. Ca de fiecare dată, 
la abstacole categoriile mici, la 
parte un număr mare de con- 
curentl, ceea ce face ca lupta 
pentru desemnarea învingătorului 
să fie deosebit de dlrză. De astă 
dată, victoria l-a revenit Iul Du
mitru Velea (Steaua), cu calul 
Jur care, ta cele două probe ale 
categoriei ușoare, a manifestat 
constantă, depăsindu-si adversarii 
prlntr-o mal mare siguranță In

abordarea c 
curs. A. fv 
semnat șl 
dresaj, la < 
este N. G1 
calul Lan.

REZULTA' 
role, cat. 
(Steaua),
(Steaua), ct 
(C.S.M. Sibi 
saj, cat. i 
Stănescu (S 
N. Gheorgb 
3. S. Sovej 
Ron.

întrecerile

c

RE

RUGBYȘTH NOȘTRI AU PIERDl
(Urmare din pag. I)

este departe de cerințele mini
me de mobilizare, de dăruire, 
de participare activă. Accep
tarea mofturilor de tot felul, 
lipsa de fermitate în urma 
unor măsuri mai aspre pot 
crea confuzii șl situații greu 
de înlăturat. Iar exemplul dat 
nu este, din păcate, și sin
gurul.

Cortina a căzut peste ediția 
a Xll-a a C.E. de volei cu pu- 
țjpe aplauze pentru voleibalis
tele noastre. Toți cei responsa
bili au, credem, datoria de a 
pregăti în liniște și mult mai 
temeinic o altă „trupă* care să 
iasă la rampă, cu un reperto
riu mult mai bogat și, mai 
ales, mult mai bine învățat. 
Elemente capabile să preia șta
feta există, dar trebuie a- 
tent pregătite, modelate și in
cluse într-un climat de muncă 
serioasă și, ceea ce este cel mai 
important, mult mai responsa
bil...
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S
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de la

Dinamo
Rapid
Crlșul 
Triumf
Voința

6. Progresul 
în programul

ora 16 : Dinamo — Triumf, Crl
șul — Progresul șl Rapid — Vo
ința.

Arbitri : AL Bădiță și M. Ștefan. 
Au marcat : Gaiță 4, Gh. Ilie 3, 
Tufan 2, Arsene, Olac, Schervan 
(Rapid) și Florincescu, Teodo- 
rescu, A. Ionescu, Szerzo (Pr.).

VOINȚA — TRIUMF 7—6 (1—1, 
• 3, 4—1, 1—1). Arbitri : V.

Băjenaru. Au
Rusu 2, 

(Voința) *1 
2, Ghizdăreanu,

1—3, 4—1, 1—1).
Medianu și B. ___
Înscris : Gyarfas 2, R. 
Pop, Ilea, Sebiik ‘ 
Ghiță 2, Pieșca 
Tomescu (Tr.).

DINAMO — 
(2—4, 3—2, 4-2, 
R. Timoc șl V. 
za tori : Rus 4, Moiceanu 3, 
glu 2, D. Popescu, 
Răducanu (Din.) șl 
Fejer 3, Gordan 2, 
rofeanu, Ungureanu

CRIȘUL 12—11 
3—3). Arbitri : 
Burdea. Reali-

Ha- 
Ardeieanu, 

CI. Rusu 3, 
Costrăș, Ga
ter.).

ÎNCEPE CAMPIONATUL NAJIONAL DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

»A“ trebuie să oglindească ca
pacitatea antrenorilor de a ri
dica baschetbaliste valoroase, 
din rindul cărora să fie selec
ționate elementele de excepție 
de care echipa noastră națio
nală are nevoie, așa cum s-a

văzut la campionatul european 
din luna septembrie.

Baschet atletic, tehnic, eu 
ritm de joc rapid, eu aruncări 
Ia coș multe și precise, cu a- 
părări agresive, iată ce se aș
teaptă de la campionatul care 
se inaugurează astăzi, in sala 
Floreasca !

AU CUCERIT TITLUL
s Știința București
I Locomotiva C.FJl. București 
s Știința CIuj-Napoca
3 I.E.F.S. București
• Energia Constructorul București 
1 Rapid București
3 Politehnica București 

Rapid București 
Politehnica București 
Rapid București - 
Politehnica București 
Rapid București 
Politehnica București 
I.K.F.S. București 
Rapid București 
Crișrii Oradea

l Politehnica C.S.Ș. 2 București 
: Universitatea Cluj-Napoca

noastră), precum și acela din 
prima zi de noiembrie (meciul 
cu Franța) am desprins, din 
discuții cu tehnicienii și jucă
torii reprezentativei noastre, 
cele mai edificatoare amănunte 
ale recentului turneu în Sco
ția. Să reținem, mai Intîi, cu
vintele ing. ViorcI Moraru : 
„După meciul de la 26 sep
tembrie, disputat in condiții vi
trege, în care exprimările com
batantelor nu au putut fi cele 
reale, presa britanică era unani
mă totuși în a remarca competi
tivitatea echipei României — o 
forță continentală, fără îndo
ială valoroasă, ■ căreia trebuie 
să i se psigure un program de 
înțîlniri regulate cu reprezen
tativele britanice. în acest 

au scris, de exem- 
■John Reason în Sun- 
Times, David Frost în

sens 
piu, 
day
The Guardian, Brian Meec în 
Sunday Express. Indreptin- 
du-ne spre viitorul imediat, 
cred că e necesară creșterea 
puterii fizice a echipei, apo! 
consolidarea sa in grămada or
donată și spontană, adică e- 
xact acolo nnde All Blacks este 
cea mai puternică din lume", 
în opinia antrenorului federal 
Valeria Irlmescu — cu care 
s-a declarat de acord și celă
lalt tehnician, Theodor Rădu- 
iescu — turneul din Scoția a 
Însemnat un moment impor
tant, „mai ales că ne-a dat 
posibilitatea unei bune verifi
cări a jucătorilor in vederea 
atit de dificilelor partide eu 
Noua Zeelandă și Franța, pri
ma avtnd o incărcătură deose
bită. deoarece evoluăm in fața 
suporterilor noștri și In com
pania uneia dintre principalele 
forțe ale rugbyului mondial, 
cealaltă fiind cu atît mai in-

EIN4LELE REPUBLICANE
DE JUDO ALE JUNIORILOR

In Sala sporturilor din Arad 
vor avea loc slmbătă si dumi
nică finalele campionatelor repu
blicane individuale de judo ale 
juniorilor mari (15—16 ani) șl 
mici (13—14 ani). Cel mai multi 
finallsti stat de la C.S.S. 1 Bucu
rești, C.S.S. municipiul Gh. Gheor- 
ghlu-Dej, C.S.S. Unirea lași, Glo
ria Arad, C.S.S. Oradea si C.S.S. 
Deva. Cu mult interes stat aș
teptate evoluțiile juniorilor de la 
Deva care au produs mari sur
prize la întrecerile „zonei" de la 
Sibiu, centru cu veche tradiție în 
activitatea juniorilor. Pentru fi
nalele de la Arad federația de 
specialitate a desemnat pe cel 
mal buni arbitri.
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hai Pintea — 21—20 în min. 
56 — a fost stopată de finișul 
puternic al oaspeților, care au 
înscris de trei ori prin Dumi
tru, Drăgăniță și Stingă. Exce
lentă prestația lui Vasile Stin
gă, golgeterul partidei, care a 
îneîntat nu numai prin forța 
aruncărilor, ci și prin uimitoa
re plutiri deasupra barajului 
apărării adverse. Au marcat : 
Ionescu 5, lenea 5, Deacu 4, 
Burger 3, Vojtilă 2 și Kolleth 
2 — pentru Constructorul A- 
rad, Stingă 14, Drăgăniță 5 și 
Dumitru 4 — pentru Steaua. 
Bun arbitrajul cuplului Romeo 
Iamandi — Traian Ene (Bu
zău). L IOANA-coreșp.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 23—20 (11—7). Supe
riori la semicerc, cu o mai bu
nă circulație a balonului, ti
mișorenii s-au impus, îndeo
sebi în prima repriză, în fața 
studenților clujeni. Meciul a 
fost frumos, fiind răsplătit a- 
deseori cu aplauze. Gazdele au 
condus cu 7—3 (min. 15) și 
11—6 (min. 28), oaspeții avînd 
o frumoasă revenire în partea 
a doua a întîlnirii, cînd au și 
redus substanțial din handicap 
(20—22 în min. 57). Au înscris: 
Folkcr 6, Matei 5, Arghir 4, 
Feher 3, Janto 3, Diliță 1 și 
Iancovici 1 — pentru Politeh
nica Timișoara, Căldare 7, 
Dan Petru 7, Jurcă 3, Tătaru 2 
și Pall 1 — pentru Universitatea 
Cluj-Napoca. Au arbitrat bine : 
Gh. Șandor și Fr. Lakomczik 
(Oradea). C. CREȚU-coresp.

★
Duminică se dispută ultima 

partidă restanță din prima par
te a campionatului Diviziei 
„A". La Timișoara, în sala O- 
llmpia, de la ora 11, se Intll- 
nesc Politehnica și Steaua.

coresp.
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Începe campionatul
INDIVIDUAL DE DIRT TRAK
Campionatul republican indi

vidual de dirt-track se va des
fășura, In acest an, de-a lun
gul a trei etape, după următo
rul program : 6 octombrie — 
la Sibiu ; 8 octombrie — la 
Brăila și 9 octombrie — la 
București. Participă motoci- 
cliști din Arad, Brăila, Sibiu 
și București. întrecerile vor a- 
vea loc într-o formulă de 16 
alergători, în 20 de manșe.

ION PIOGARO ÎNVINGĂTOR
ÎN „CUPA Ut TOAMNĂ"

LA MOTOCROS
Traseul de la Vălenii de Mun

te a găzudit, în buna organi
zare a asociației sportive Lo
comotiva Ploiești, etapa a doua 
a „Cupei de toamnă" la moto- 
cros. Cea mai importantă cursă 
din program, cea rezervată se
niorilor, a revenit noului cam
pion al țării — Ion Plugaru. 
Principalul său adversar, Er
nest Mulner, a suferit o defec
țiune mecanică.

CLASAMENTE : 250 cmc se
niori — 1. I. Plugaru (Steagul 
roșu Brașov), 2. E. Mulner 
(Torpedo Zărnești), 3. Gh. O- 
proiu (Poiana Cîmpina) ; 125 
cmc tineret : 1. T. Dulea (St. r. 
Bv.), 2. H. Pascu (Loc. Plo
iești). 3. V. Poenaru (Fl.-Au- 
tom. Moreni). învingători la 
juniori : Fl. Gabriel (Muscelul 
Cîmpulung Muscel) la 75 cmc 
și B. Ilieș (Torpedo) la 50 cmc.
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Report la categoria 1 : 480.099 
lei.

Autoturismul ..Dacia 1300“ de la 
categoria 1, realizat pe un bilet 
Jucat 100%, a revenit participan
tului ION VLAICULESCU din 
București.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 30 SEPTEM
BRIE 1981

I. Olimpiakos—Univ. Craiova 1 
n. F.C. Argeș—Apoel Nicosia 1 

m. Juventus—Celtic Glasgow 1
IV. Banik Ostr.—Ferencvaros 1
V. Omonia Nicosia—Benfica 2

VI. Real Sociedad—T.S.K.A. X
vn. Trabzonspor—Din. Kiev X

Vin. F.C. Valur—Aston Villa 2
IX. Radniciki Niș—Napoli X
X. Akademi’r—Kaiserslautern 2

XI. F.C. Bruges — Spartak
Moscova 2

XII. Szombierski—Feyenoord X 
Xm. Floriana—Standard Llfcge

ANULAT
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

335.703 LEI.

(Urmare din pag. I)

că echipa noastră campioană 
nu s-a putut prezenta pe sta
dionul Karaiskakis în plenitu
dinea forțelor sale. Crișan a 
rămas acasă din „motive per
sonale", Țicieanu a jucat acci
dentat din min. 19 cînd l-a 
lovit Nikoloudis — să remar
căm admirabilul exemplu de sa
crificiu al tînărului și talenta
tului internațional craiovean 
care n-a ieșit din teren, el 
evoluînd cu un bandaj la 
cap —, activul Cămătaru s-a 
accidentat și el în finalul pri
mei reprize, iar pe banca re
zervelor Geolgău șl Beldeanu 
(care au intrat în partea a 
doua) nu erau nici ei refăcuți. 
primul după entorsa de sîm- 
bătă, al doilea după starea gri
pală recidivată. „Sîntcm bucu
roși de calificare, dar au ți de 
Joc !“. remarcau cu realism 
după meci antrenorii Ion Oble- 
menco și Constantin Oțet. O 
afirmație firească. intrucît 
campionii noștri n-au prins o 
zi prea bună, ei construind 

F.C. ARGEȘ A PROMOVAT ÎN TURUL DOI
(Urmare dtn pag. I)

damentul celor trei s-au aflat 
Bărbulescu, Stancu, Ignat și 
Băluță. Numitorul comun care 
a animat însă pe toți compo
nent» formației piteștene a fost 
dorința lor de a face din a- 
ceastă dublă lntllnlre o tram
bulină convingătoare pentru 
meciurile următoare din Cupa 
U.E.F.A. Și se poate spune că, 
într-o oarecare măsură, ei au 
reușit.

Fără a diminua cu nimic din 
meritele jucătorilor argeșeni, 
incontestabile dealtfel, trebuie 
să spunem că in meciul de la 
Pitești replica echipei Apoel 
nu s-a situat la nivelul etalat 
In lntîlnirea-tur, din „11-le 
aliniat atunci, miercuri au in
tervenit unele absențe notabile. 
Este vorba de portarul Knlis, 
foarte bun In meciul de la Ni
cosia, intervențiile sale fiind 
decisive în menținerea rezulta
tului egal, și de fundașul Mio- 
miliotis, remarcat pentru dis
ponibilitățile sale ofensive.

E drept, în jocul echipei F.C. 
Argeș persistă unele imperfec
țiuni, conducerea tehnică și 
chiar jucătorii fiind conștient! 
de existența lor. Se speră ca 
pînă la primul meci al turului 
doi, la 21 octombrie, timpul să

ȘTIRI
• MECIUL „U" Cluj-Napoca — 

U.T.A., amlnat dtn etapa de mtlne 
a Diviziei „A", se va disputa 
miercuri 7 ottombrie, la ora 15.
• LUNI 5 OCTOMBRIE, la ora 

17, în sala I.S.B. din str. Berzei, 
va avea loc plenara Comisiei mu
nicipale de fotbal, care va dez
bate probleme educative.
• BILETELE DE INTRARE la 

medul Steaua — U.T.A. restanță 
din cadrul Diviziei ,,A“ ce se 
dispută mllne cu începere de la 
orele 15 pe stadionul din bd. 
Ghencea, șl la medul Rapid — 
Tractorul Brașov, din Divizia „B“ 
seria a n-a, care se joacă dumi
nică de la orele 11 pe stadionul 
Giuleștl, s-au pus In vînzare la 
casele obișnuite.

IN ETAPA DE IERI
Ieri, în „CUPA ROMÂNIEI", 

competiție fotbalistică ce se 
desfășoară sub egida „DACIA- 
DEI“, s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Sticla Arieșul 
Turda — Minerul Cavnic 2—0 
(0—0), Minerul Certej — Aurul 
Brad 2—1 (1—0), Metalul Sibiu
— F.C. Șoimii I.P.A. Sibiu 0—6 
(0—3), Petrolul Videle — Rapid 
București 1—4 (0—3), Diema 
Orșova — U.M. Timișoara 4—r2 
(1—2), Minerul Rodna — C.LL. 
Sighet 2—0 (0—0), Armătura 
Zalău — Olimpia Satu Mare 
1—0 (0—0), Marina Mangalia — 
Portul Constanța 3—0 (1—0), 
C.F.R. Pașcani — Constructo
rul Iași 1—0 (1—0), Luceafărul 
Adjud — F.C.M. Siderurgistul 
Galați 2—4 (1—2), Metalul Bo
toșani — C.S. Botoșani 0—2 
(0—2), C.S.M. Borzești — Uni
rea Dinamo Focșani 2—3 (1—1,
1— 1), Metalul Rădăuți — Poli
tehnica Iași 2—5 (1—2), Victo
ria Cărei — Someșul Satu Ma
re 4—0 (3—0), Metrom Brașov
— Tractorul Brașov 2—0 (0—0), 
Măgura Mobila Codlea — Car- 
pați Mirșa 0—6 (0—4), C.P.L. 
Sebeș — C.F.R. Cluj-Napoca
2— 0 (0—0), C.F.R. Craiova — 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. 6—0 
(3—0), Petrolul Berea — Gloria 
Buzău 1—2 (1—I), C.F.R. Sime- 
ria — Dacia Orăștie 1—0 (1—0), 
Cimentul Medgidia — I.M.U. 
Medgidia 5—4 (1—1, 1—1), VI- 
trometan Mediaș — Gaz metan 

prea puțin, așa cum nu ne aștep
tam, în atac și greșind în apă
rare pe partea fundașilor late
rali, salvați uneori de Ștefă- 
nescu și Lung. O anume obo
seală fizică și psihică s-a re
marcat In jocul formației noas
tre, care, cum remarca și iu
goslavul Costa Popovici, dele
gatul U.E.F.A. la această par
tidă, „este o echipă care știe 
mai mult fotbal decît a arătat 
în Jocul cu Olyinpiakos". Din 
fericire pentru noi. căderea 
paradoxală a echipei elene după 
al doilea gol a permis craio- 
venilor să ne scutească de alte 
emoții, ei reușind de abia in 
final acel Joc de pase care se 
Impunea de Ia început.

Universitatea Craiova se cali
fică cu mai multe emoții de
cît ne așteptam in momentul 
tragerii la sorți In turul doi. 
Un succes care OBLIGA VA
LOROASA FORMAȚIE CRAIO
VEAN A. echipă care trebuie 
să-și împlinească jocul in sens 
modern, așa cum a dovedit-o 
altă dată. Pentru că Universi
tatea Craiova de abia acum 
începe drumul său european.

fie un aliat în vederea înlă
turării carențelor.

Care sînt aceste deficiențe ? 
L In primul rînd, procentajul 
scăzut în transformarea situa
țiilor clare de gol — 9 ia Ni
cosia, 13 la Pitești (cifră-total: 
22), care relevă capacitatea e- 
chipei de a-și crea aceste oca
zii, avînd la bază o consistent 
ță a acțiunilor ofensive. 2. Le
gat de faza de atac, trebuie să 
scoatem in evidență unele 'mo
mente dc așa-zisă incăpățînare, 
cînd se Insistă pe un anumit 
gen de depășire a unei defen
sive aglomerate — neindicat, 
nepotrivit —, cel a! Ingbesuirii 
jocului pe centru. 3. Tempoul de 
Joc nu a fost cel scontat, din 
cauza excesului de pase late
rale, care nu face altceva de- 
eît să servească adversaului el 
avînd astfel posibilitatea să se 
grupeze cit mai bine în de
fensivă.

învățămintele desprinse din 
meciurile primului tur trebuie 
să constituie un important 
punct de plecare spre evoluții 
superioare In următoarele par
tide din Cupa U.E.F.A., mult' 
mai dificile, desigur, adevăra
tul examen internațional al pi- 
teștenilor.

N. PESCARU (F.C.M. BRAȘOV): „DRUMUL NOSTRU ÎN CAMPIONAT
VA fl, IN CONTINUARE, FOARTE GREU...-
Nicolae Pescaru, fostul ju

cător, cel care a apărat ani 
la rînd, cu o fidelitate exem
plară, culorile galben-negru ale 
divizionarei „A" de sub Tîmpa, 
se află, din acest sezon, la 
clrma echipei care l-a con
sacrat, fiind unul dintre cei 
mai tineri tehnicieni din pri
mul eșalon. Un motiv în plus 
de a-i solicita opiniile referi
toare la debutul său ca antre
nor și la fotbalul văzut de pe

A „CUPEI ROMÂNIEI"
Mediaș 1—3 (1—2), Gloria Re
șița — F.C.M. Reșița 0—1 (0—0, 
0—0), Voința Oradea — înfră
țirea Oradea 0—2 (0—2), Poiana 
Cîmpina — Petrolul Ploiești 
1—2 (0—2), Unirea Șiret — 
C.S.M. Suceava 1—2 (1—2),
Arrubium Măcin — Delta Tul- 
cea 1—2 (0—2), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — F.C. Bihor 2—3 
(1—0, 1—1), Letea Bacău — Re- 
lonul Săvinești Roznov 2—0 
(1—0), Muscelul Cîmpulung — 
LC.I.M. Brașov 2—6 (1—0), Pe
trolul Bolintin Vale — Mecani
ca fină București 1—2 (0—0,
1—1), Minerul Baia Sprie — 
Minerul Ilba Seini 2—0 (2—0), 
Simared Baia Mare — F.C. Ba
la Mare 0—3 (0—1), Construc
torul Odobești — Victoria Te
cuci 4—5 (după executarea lo
viturilor de la 11 m), Șoimii 
Socol — C.F.R. Timișoara 1—8 
(0—5), F.C.M.E. București — 
Automatica București 0—1 
(0—0), T.M. București — Meta
lul București 0—1 (0—0), Amo- 
nil Slobozia — Dunărea Călă
rași 1—6 (1-6), ROVA Roșiori 
— Rulmentul Alexandria 1—2 
(6—1), Chimistul Valea Călugă
rească — Metalul Plopeni 0—4 
(6—2), Dacia Unirea Brăila — 
F.C.M. Progresul Brăila — nu 
•-a disputat din cauza terenu
lui desfundat, S.N. Oltenița — 
Autobuzul București 1—2 
(0—1), C.F.R. Arad — Strungul 
Arad 2—1 (1—0).

AVEM 3 ECHIPE IN TURUL DOI, 
DAR NE GÎNDIM LA CELE

...3 PUNCTE PENTRU SPANIA
A venit turul I al Cupe

lor europene, a trecut tu
rul I, echipele care au tra
tat serios acest prim exa
men l-au trecut. Nu fără 
emoții, mai ales la Atena și 
la Sofia, dar l-au trecut, 
pentru că atingerii obiecti
vului urmărit — calificarea 
in etapa superioară — i-au 
subordonat totul !

Nu vrem să facem o teo
rie pe seama calificărilor, 
dar anii și experiențele fie
cărei ediții ne conving tot 
mai mult că echipele care 
urcă, de regulă, în etapele 
superioare ale competițiilor 
continentale au 
o adevărată CON
CEPȚIE asupra 
jocurilor de califi
care, o concepție
pe care o respectă ca 
pe o lege... Competițiile 
fiind foarte aspre, califică
rile jucîndu-se adeseori pe 
o muchie de cuțit, competi
tivitatea echipelor cu ade
vărat... competitive oe plan 
internațional reprimă și eli
mină chiar orice urmă de 
„artă gratuită", de spectacol 
fotbalistic de dragul spec
tacolului, elimină „florice
lele". elimină „fenta pentru 
fentă". Cei mai străluciți 
tehnicieni joacă pentru re
zultat, slujind cu capacita
tea lor fotbalistică superi
oară rezultatul și numai re
zultatul. Ne place, nu ne 
place, această realitate a 
fotbalului internațional tre
buie s-o înțelegem, mal 
mult, trebuie s-o acceptăm 
și s-o interpretăm ca atare 
dacă vrem să avem și noi 
echipe de club cu adevărat 
competitive în Europa. Go
lul Iul Augustin de la Sofia 
sau golul 3 (decisiv) înscris 
de Țicieanu la Craiova 
ne-aj arătat cît se poate 
de convingător că pentru o 
calificare se luptă aprig pînă 
In ultimul minut și că ea 
poate atîrna, uneori, de un 
fir de păr. Am avut oca

banca de la marginea terenu
lui. Așadar...

— Cum a fost debutul lui 
Nicolae Pescaru ca antrenor de 
„A"?

— Ca orice debut, cu foar
te mari emoții fi cu o... in- 
fringere chiar in prima etapă, 
1—3 la Tirgoviște, unde echipa 
a făcut unul din cele mai sla
be focuri ale ei din cele fapte 
etape ale campionatului. Apoi 
lucrurile s-au îndreptat, F.C.M. 
Brașov eîștigind trei meciuri și 
ficind două egaluri, unul la A- 
rad, cu U.T.A., celălalt pe te
ren propriu, cu F. C. Argeș. 
Partida cu Progresul-Vulcan 
(2—0) a fost virful evoluției 
noastre in aceste prime etape, 
un meci de bună valoare, e- 
chipa jucînd așa cum și-ar dori 
orice antrenor să joace mereu...

— Comportare pe care F.C.M.- 
ul n-a mai repetat-o. De ce 7

— Din cauza unei vechi me
tehne a tuturor echipelor noas
tre de fotbal: inconstanța. 
Vorbind insă despre campionat 
în general, aș vrea să spun 
că ți acesta, al 64-lea, n-a a- 
vut un start mai slab decît 
precedentele. Echipele bune, 
Craiova, Dinamo, Corvinul, 
S. C. Bacău, F. C. Argeș, Steaua, 
au demarat corespunzător ți, 
in mod firesc, ocupă locurile 
fruntașe. Si tot cum era de aș
teptat, noile promovate au în
ceput ezitant, fără vigoare ți 
convingere. Este ți aceasta o 
dovadă că fondul de jucători 
buni se diminuează tot mai 
mult ți acest adevăr ar trebui 
să ne îngrijoreze pe toți, să fie 
un serios semnal de alarmă...

— Ce crede Nicolae Pescaru 
că trebuie făcut ?

— De făcut trebuie făcute 
destule. Trebuie, înainte de toa- 
ae, si muncim mai mult pe 
intreaga filieră a fotbalului, de 
la echipele de „A", pină la 
cele de juniori ți copii. Tre
buie să se acorde o mai mare 
încredere tehnicienilor tineri, 
celor dornici de afirmare, ața 
cum fac «cum cluburile Cor

zia — de asemenea — să 
urmărim partida tur Ț.S.K.A. 
Sofia — Real Sociedad, 
meci în care campionii bul
gari au luptat cu disperare, 
in meciul de acasă, pentru 
a Înscrie golul victoriei abia 
în ultimele zeci de secunde 
ale partidei. Cine ar fi cre
zut. cine și-ar fi putut în
chipui că acest avantaj mi
nim va rezista la San Se
bastian (scor 0—0 111). în 
fata redutabililor campioni 
spanioli. în frunte cu fai
mosul lor atacant Zamora ? 

•Și iată că fotbaliștii sofioți 
au răsturnat toate „calcu

lele hîrtiei" și au 
rezistat eroic în 
Spania, obținînd o 
spectaculoasă cali
ficare.

...Dar să revenim la ai 
noștri. Trei echipe româ
nești de club au trecut de 
turul I al competițiilor con
tinentului și vrem să cre
dem că anul acesta — mai 
mult decît pînă acum — vor 
face totul pentru a urca 
sus, cît mai sus, spre fazele 
finale ale cupelor. Este o 
veche speranță și un vechi 
deziderat. Pînă atunci însă, 
primul obiectiv al fotbalu
lui românesc rămîne — DE 
DEPARTE .' — tot califica
rea echipei naționale Ia 
turneul final ai C.M. din 
Spania. Avem nevoie de 3 
puncte din două meciuri. 
3 puncte realizabile cu con
diția să se lucreze mai bine, 
pregătindu-sc mai temeinic 
— ne repetăm, dar realita
tea faptelor ne obligă să 
ne repetăm ! — cele două 
partide decisive. Trei ani de 
munqă cu echipa reprezen
tativă, trei ani de frumoase 
proiecte și de mari speranțe 
se pot compromite sau pot 
să-și afle o mult dorită în
cununare în 180 de minu
te : CALIFICAREA. O ca
lificare care mai depinde 
încă de noi !

Marius POPESCU

vinul, F. C. Argeș, Chimia Rml 
Vilcea ți S. C. Bacău ; tehni
cieni care, la rindul lor, să 
caute și să deschidă porțile e- 
chipelor lor unor jucători de 
certă perspectivă, ambițioși, 
predispuși la efort generos, nu 
drămuit, nu făcut după chef 
sau după modul cum li s-au 
îndeplinit (sau nu) o doleanță 
sau alta. Acestor antrenori 
trebuie să li se acorde un spri
jin eficient, fără de care nu 
se poate face mare lucru.

— Au toate acestea tangență 
și cu F.C.M. Brașov ?

— Au, sigur că au. Deo
camdată ne aflăm in prima ju
mătate a clasamentului, dar a- 
ceasta se datorează și con
juncturii. Noi n-am susținut 
încă meciurile foarte grele. Ne 
așteaptă o „serie" de intilmri 
(Sportul studențesc, S. C. Ba
cău, Corvinul, Universitatea 
Craiova, Steaua) din care nu 
știu cum vom ieși cu numai 
5—6 jucători care corespund 
realmente valoric cerințelor ac
tuale (Naghi. Șulea, Paraschi- 
vescu, Ciobanu, Manciu).

Nicolae Pescaru privește, 
deci, lucid lucrurile, dar nu
trește marea speranță că, pînă 
la urmă. F.C.M.-ul, pe care-1 
pregătește cu pasiune și tena
citate, va reuși să rămînă pe 
prima scenă a fotbalului nos
tru. Este obiectivul pe care și 
l-a propus cînd a acceotat să 
ia în mîini frîiele echipei.

Lourențiu DUMITRESCU



Campionatele balcanice de tenis de masă

ECHIPELE ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE IN PRIMA ZI
GAZDELE JOCURILOR OLIMPICE DIN 1988

CONSTANȚA, 1 (prin tele
fon). într-o ambianță festivă, 
în Sala sporturilor clin locali
tate au început întrecerile ce
lei de a 18-a ediții a Campio
natelor balcanice de tenis de 
masă. La start s-au prezentat 
jucători și jucătoare din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Tur
cia și România. Potrivit regu
lamentului, prima zi a fost re
zervată celor dinții confruntări 
din întrecerea pe echipe. Evi
dent, atenția a fost îndreptată 
spre reprezentativele României

REZULTATE TEHNICE
FEMININ : România — Tur

cia 3—0, Grecia — Bulgaria 
1—3, România — Grecia 3—0, 
Iugoslavia — Turcia 3—0, Gre
cia — Iugoslavia 0—3, Româ
nia — Bulgaria 3—0.

MASCULIN : liomânla—Gre
cia 5—1, Turcia — Bulgaria 
0—5, România — Turcia 5—0, 
Iugoslavia — Grecia 5—0, 
Iugoslavia — Turcia 5—0, 
România — Bulgaria 5—4.

și Iugoslaviei, considerate a fi 
principalele candidate la titlu. 
Dimineață, reprezentativa fe
minină a României a susținut 
două jocuri în compania echi
pelor Turciei și Greciei, ace
leași adversare avîndu-le și 
formația masculină.

Tinerele noastre jucătoare 
au evoluat la nivelul la care 
ne-au obișnuit în ultima vre
me, impunîndu-se cu autorita
te. Astfel, România — Turcia

3—0 (Olga Nemes — Selda 
Dogan 21—7, 21—16 ; Eva Fe- 
renezi — Seda Mustakabli 21—6 
21—9 ; Nemeș, Ferenczi — Do
gan, Mustakabli 21—10, 21—15), 
și România — Grecia 3—0 (Ma
ria Alboiu — Fotinia Galanou 
18—21, 21—18, 21—12 ; Olga Ne
meș — Eleni Marianou 21—11, 
21—9 ; Nemeș, Ferenczi — Ga
lanou, Marianou 21—11, 21—10)

Nici formația masculină nu 
a avut probleme, impunîndu-se 
cu 5—1 în fața Greciei (Cri- 
șan — Kehagias 21—8, 21—7, 
Florescu — Zikos 16—21, 20—22, 
Doboși — Plakotaris 21—9, 
21—16, Crișan — Zikos 21—10, 
21—10, Doboși — Kehagias 21— 
19, 21—13, Florescu — Plakota
ris 21—11, 21—15) și cu 5—0 în 
fața Turciei (Crișan — Ismail 
21—14, 21—16, Doboși — Gur- 
han 21—7, 21—15, Fejer — Ok- 
pay 21—13, 21—11, Crișan — 
Gurhan 21—14, 21—10, Doboși — 
Okpay 24—26, 21—13, 21—14).

în același timp, și forma
țiile Iugoslaviei au obținut vic
torii previzibile și comode.

După-amiază, echipa femini
nă a României a depășit pe 
cea a Bulgariei cu 3—0 (Olga 
Nemes — Daniela Guerguel- 
ceva 21—18, 21—14, Eva Fe
renczi — Vania Staleva 21—19, 
21—9, Nemeș, Ferenczi — 
Guerguelceva, Staleva 21—19, 
21—14).

La capătul a nu mai puțin 
de 4 ore și jumătate, echipa 
masculină a României a intre-
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ș>29 MECIURI PE 64 PATRATE...
-i

De la sflrșitul acestei sâptâmlni atenția iubitorilor de șah este în
dreptată către disputarea meciului pentru titlul de campion mondial 
masculin, programat in localitatea Morano (Italia). Se întîlnesc, după 
cum se știe, actualul deținător ai titlului, marele maestru sovietic 
Anatoli Karpov și șalangerul său oficial, Viktor Korcinoi, învingător în 
finala turneului candldaților. Este a 30<i întîlnire de acest fel din l«- 
------  • • • fltoria șahului, așa cum poate 
mai jos.

urmărit și In tabelul recapitulativ de

•</»

1. w.
2. W.
3. W
4. W.
5. E.
4. E.
7. E.
8. E.
9. E.

10. E.
11. E.

Stein ite 
Steinitz 
Steinitz 
Steinitz

Lasker — W. Steinitz 
Lasker - W. Steinitz 
Lasker - F. 
Lasker — S. 
Lasker — D. 
Lasker — K. 
Lasker — D.

— I. Zukertort
— M. Cigorln
— I. Gunsberg
— M. Cigorin

MarshaM 
Tarrasch 
Janowsky 
Schlechter 

. Janowsky 
12. J.R. Ca pa b la nea — E. Lasker

Alehin — J.R. Capablanca 
Alehin - E. “

+10-5= 
--10-6=3. 
+ 6-4= 
--10_6=m 
+10-5— 
+10-2= 
-- 8-0=
--

7- 1=
1-1—
8- 0-

+

5
1
9
5
4
5
7
5
2
8
3

4-0=10 
6-3=2513. A.

14. A.

15 A.

16. M.

17. A.

18. M. 
cu

19. M.
20. M
21. V.
22. M.
23. M.
24. M.
25. T.
26. T.
27. B.
28. R
29. A.

Alehin E.

Euwe — A.

Bogoliubov

Bogoliubov

Alehin

Alehin — M. Euwe

Botvinnik (mecî-tumeti 
V. Smîslov, P. Keres, S. 

shevsky, M. Euwe)
Botvinnik — D. Brons te ta 
Botvinnik — V. Smîslov 

Smîslov — M. Botvinnik
Botvinnik - V. Smîslov 
Toi - M. Botvinnik 
Botvinnik - M. Toi

Petrosian — M. Botvinnik 
Petrosian — B. Spasski 
Spasski — T. Petrosian 
Fischer — B. Spasski 
Karpov - V. Korcinoi

+ 
+ 
+11-5= 9

+ 8-3=15

+ 9-8-13

4-10-4=11

+ig-*- 8

New York 
Havana 
New York 
Havana 
New York 
Moscova 
New York 
Dusseldorf
Pari# 
Viena 
Berlin 
Havana 
Buenos Aires 
diferite orașe 
din Olanda >1 
Germania 
diferita orașe 
din Germania 
diferite orașe 
din Olanda 
diferite orașe 
din Olanda 
Haga—Moscoe*

1866
1889
1890 
189? 
1894 
1896
1907
1908
1909
1910 
1910 
1921
1927 
192$

1934

1935

1937

1948

“H

3

3

+ 5-5=14 
4* 7-7—10 
+ 6-3=13 
+ 7-5—11 
4- 6-2=13 
4-10-5— 6 
+ 5-2—15 
4- 4-3—17 
4. 6-4—13 
4. - - -
+

7—3=11
6-5=21

Moscova 
Moscova 
Moscova 
Moscova 
Moscova 
Moscova 
Moscova 
Moscova 
Moscova 
Reykjavik 
Baguio City

1951 
1954
1957
1958
1960
1961 
1963
1966
1969 
1972 
1978
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PROGRAMUL DE AZI
De la ora 9 — echipe : 

Iugoslavia — Bulgaria. Turcia
— Grecia (f), Iugoslavia — 
Bulgaria. Grecia — Turcia 
(ml.

De la ora 11,30 — simplu 
(m+f). dublu (m), dublii 
(mixt).

De la ora IC,30 — simplu 
(m+f). dublu (O. echipe 
(m+f).

De la ora 18,30 — echipe : 
Bulgaria — Turcia, România
— Iugoslavia (I), Bulgaria — 
Grecia, România — Iugoslavia 
(m).

MUNCHEN, 1 (Agerpres). 
— La Baden-Baden s-au 
deschis lucrările celei de-a 
84-a sesiuni a Comitetului 
Internațional Olimpie (CIO), 
pe ordinea de zi fiind înscri
să și desemnarea orașelor ce

cut Bulgaria cu 5—4 (Crișan 
— Lukov 15—21, 12—21, Do
boși — Ștefanov 21—14, 12—21,
20— 22, Fejer — Stoianov 21—
17, 21—17, Doboși — Lukov
21— 8, 12—21, 21—23, Crișan — 
Stoianov 21—16, 17—21, 21—11, 
Fejer — Ștefanov 16—21, 21—
18, 6—21, Doboși — Stoianov 
21—7, 21—19, Fejer — Lukov 
18—21, 21—19, 23—21, Crișan — 
Ștefanov 21—18, 21—17).

Emanuel FANTANEANU

BALCANIADA 
DE BOX

în orașul Pola din Iugosla
via au început aseară întrece
rile din cadrul Balcaniadei de 
box. în gala inaugurală, care 
a programat meciuri atit din 
cadrul sferturilor de finale, 
cit și din semifinale, au evo
luat și 3 sportivi români. 
Prestația lor a fost slabă, toți 
3 coborînd ringul învinși la 
puncte : D. Șchiopu (semimus- 
că) a cedat în fața bulgarului 
H. Bonev, Pavel Morea (mus
că) a pierdut partida cu L. 
Simici (Iugoslavia), iar Ion 
Cîrlan (semigrea) a fost între
cut de campionul iugoslav T. 
Kaccar.

vor găzdui Jocurile Olimpice 
din anul 1988. Pentru Olim
piada albă a fost desemnat 
orașul Calgary (Canada), iar 
pentru Jocurile de vară — 
orașul Seul.

După cum se știe, în 1984 
Jocurile Olimpice se voc 
desfășura la Sarajevo — cele 
de iarnă și la Los Angeles 
— cele de vară.

CONCURS INTERNAȚIONAL
DE MOIOCiCLISM IA ORADEA

Actualul sezon competițional 
de motociclism la viteză se va 
încheia duminică cu un concura 
internațional, care se va des
fășura pe un traseu ales în 
centrul orașului Oradea, în or
ganizarea asociației sportive 
Voința din localitate. Alături de 
cei mai buni alergători români 
vor evolua 18 motocicliști a- 
parținînd unor cluburi din Un
garia. în program figurează 
clasele 125, 175, 250 și 500 cmc. 
Primul start se va da la ora 10.

Cupele europene in actualitate

CÎT DE MULT CONTEAZĂ UN GOL MARCAT ÎN DEPLASARE I...
• Astăzi vom

Dear cîteva ore au mai rămas 
pînă la tragerea la sorți, care se 
va efectua astăzi/ la ZGrich. pen
tru a cunoaște programul turului 
II al cupelor europene de fotbal. 
De la început vom sublinia fap
tul că cele trei echipe românești 
calificate vor avea acum adver
sare cu un sporit potențial de joc.

In linii generale, se poate a- 
precia că selecția primei „etape" 
a fost riguroasă. Doar cîteva țări 
au pășit cu toate reprezentantele 
în etapa a doua a competițiilor: 
Iugoslavia, Portugalia, Belgia, în 
timp ce România, Elveția, Aus
tria, B» D. Germană» R. F. Ger
mania, Olanda și Italia au „pier
dut" cîte 9 echipă. Iar Anglia — 
două.

Remarcabil s-au comportat re
prezentantele Elveției. Pe mulți 
dintre jucătorii din „Țara can
toanelor* care au evoluat exce
lent în meciurile de miercuri îi 
vom vedea la București, la 10 oc
tombrie, în partida din prelimi
nariile C.M. Grasshoppers Zu
rich a furnizat o surpriză de pro
porții, eliminînd pe West Brom
wich Albion, în deplasare, cu 
3—1 ! F. C. Zfirich a dispus tot 
cu 3—1 de Dynamo Berlin, pe 
teren propriu, dar a pierdut ca
lificarea datorită golului primit 
acasă. Echipa Neuchâtel. învinsă 
la Urnită la Praga de Sparta 
(2—3), s-a calificat grație victo
riei clare (4—0) obținută acasă. 
In fine, 
suedezii

Dacă, 
jocurile 
surprize

Lausanne a eliminat pe 
de la Kalmaar.
așa cum scriam, după 
din tur, n-au existat 

__ _____ mari, acum, în retur, 
unele partide au fost extrem de 
echilibrate în lupta pentru cali
ficare. în multe meciuri golurile 
marcate în deplasare au fost de
cisive, ceea ce ne face să sub
liniem încă o dată (pentru a nu 
știm cîta oară) cît de mult cto- 
tărește un punct înscris pe tere
nul advers. în C.C.E.. Dynam®

cunoaște programul etapei secunde

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : Universitatea Craiova, Ț.S.K.A. So
fia, K.B. Copenhaga. Glentoran Belfast, Aston Villa, AZ '67 Al-kmaar, 
Dinamo Kiev, Austria Viena, Benfica Lisabona. Bayern Munchen, F.C. 
Liverpool. Steaua roșie Belgrad, F.C. Juventus, Banik Ostrava, Dynamo 
Berlin, S.C. Anderlecht.

CUPA CUPELOR : Tottenham, Bastla, Eintracht Frankfurt, Dinamo 
Tbilisi, C.F. Barcelona, Lokomotive Leipzig, Legia Varșovia, S.K.A. Ros
tov pe Don, Vasas Budapesta, A.S. Roma, Lausanne, Velez Mostar, 
Dundalk, F.C. Porto, Dukla Praga, Standard Liege.

CUPA U.E.F.A. : Dinamo București, F.C. Argeș Pitești, Valencia, Ș.C. 
Lokeren, Southampton, Sporting Lisabona, P.S.V. Eindhoven, Boavista 
Porto (sau Atletico Madrid), Rapid Viena, Neuchâtel, Carl Zeiss Jena, 
Radnickl Niș, Real Madrid. Ari» Salonic. Malmă F.F.. Hamburger S.V., 
Grasshoppers Zurich, Bordeaux, Feyenoord, Aberdeen, F.C. Winterslog, 
Dynamo Dresda, Borussia Monchengladbach, S.K. Bevereen, I.F.K. Gd- 
teborg, Dundee United, Arsenol, Spartak Moscova, F.C. Kaiserslautern, 
kntemazionale, Hajduk Split, Sturm Graz. e

Berlin sl K.B. Copenhaga au pro
fitat de această clauză a regu
lamentului. In Cupa U.E.F.A., 
RadniciKl Nlș promovează în e- 
tapa secundă datorită acelui 2—2 
realizat la Napoli. Borussia MOn- 
chengladbach a Înscris un gol 
la Magdeburg (1—J) dar a cîști
gat pe teren propriu cu î—0. Iar 
Strum Gras a dispus la limită 
acasă de T-S.K.A. (1—0). dar a 
înscris un gol la Moscova (1—2). 
Iată de ee. regulamentul alcătuit 
de U.E.F.A. tn privința favoriză
rii formațiilor care Înscriu ta 
deplasare (la scor general egal) 
II găsim judicios și vine să sti
muleze jocul ofensiv al echipelor 
tn deplasare. De asemenea si de
partajarea ta urma loviturilor de 
la 11 m trebuie să convingă ju
cătorii că transformarea penal- 
ty-urllor are un rol decisiv. Din
tre marile surprize de miercuri 
vom menționa pe cea de la 
Utrecht, unde Hamburger S. V. 
după co a pierdut pe teren pro
priu eu 1—0 a cîștigat ta depla
sare cu 8—3 I

în fine, dintre deținătoarele tit
lurilor vom sublinia eliminarea

lui Ipswich Town (Cupa U.E.F.A.) 
de valoroasa formație scoțiană 
F. C. Aberdeen, în timp ce F. C. 
Liverpool (C.C.E) și Dinamo 
Tbilisi (Cupa cupelor) se mențin 
pe poziții...

Ion OCHSENFELD
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OCTOMBRIE IN TRECUT

0

• 10 - locurile Olimpic» de >a Tokio (ou luat sfîrștt ta 24 oct. 1964), prilej pentru atletele Io- 
onda Balaș (1,90 m - înălțime) șl Mihaelo Peneș (60,54 m — .uliță) oa să clștige medalii de aur
• 12 — Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico (s-au încheiat la 27 oct 1968). Obțin titluri do 
campioni : Viorica Viscopoleanu (6,82 m - lungime), Lia Manoliu (58,28 m — disc), Ivan Patzaichta 
și Serghei Covaliov (C 2 — 1000 m) ® 13 — Echipa de fioretâ feminină a României (Suzana Arde- 
eonu. Ileana Jenei. Ano Pascu, Oiga. Szobo, Maria V'col) campioană mondială la Havana, în 1969
• V ~ La Ploiești a avut loc, în anul 1910, primo competiție de fotbal „Cupa anuală de fotboî- 
asocioție . In finală : Olimpia Sport Club — United F.C. 4—1 , 24 — Japonezul Yoshinobu Miyake 
este primul halterofil din lume care a ridicat de 2 ori șl jumătate propria-l greutate. El clntăreo 60 
kg Șl a împins 150 kg ( 1962) • 25 — A fost inaugurat oficial parcul sportiv al F.S.S.R., actualul 
stadion al Tineretului din Capitală (1915)

Caleidoscop VOINȚA ÎNVINGE!

0
0

Isteria spartului ne »ferâ • sumedenie de 
exemple de momente de cumpănă din acti
vitatea unor sportivi, momente de mare di
ficultate din care el au Ieșit totuși biruito
ri. Șl au făcut-» cu prețul unor lăudabile 
eforturi, pentru care merită toată prețuirea. 
In rîndurlle următoare cîteva dintre aceste 
exemple de adevărat eroism sportiv.
* Chiar cu cîteva zile Înaintea celui de 

al 5-lea său start olimpic, la Mexic», în 
1968, Lia Manoliu a suferit un accident, ta 
timpul unui antrenament (smulgere de li
gamente la antebrațul drept). Ultimele zece 
zile dinaintea concursului ea n-a mal pus 
mîna pe disc, antrenamentele redueîndu-se 

Exersa 
mta- 

totaH- 
z borul

la piruete, la pregătire fizică, 
lucrul picioarelor, în timp 
tal, mișcarea se desfășura 
tatea ei și se încheia 
discului... Și a venit ziua ______
în care Lia Manoliu a mizat totul pe o sin
gură aruncare. A strîns din dinți, s-a cris
pat de durere, dar a aruncat 58,28 m și a 
cîștigat medalia olimpică de aur stabilind 
și un nou record al J.O. !

★ La J.O. de Ia Romă, călărețul Bill Roy
croft, căpitanul echipei australiene la proba 
completă, a suferit o gravă căzătură în

ce, 
în 

cu 
concursului

cursa de fond, de pe urma căreia s-a ales 
cu • claviculă ruptă șl cu contuzii serioase. 
Brancardierii l-au pus pe targă aproape le
șinat. să-1 ducă spre ambulanță. Roycroft 
și-a revenit însă rapid, a sărit de pe targă 
șl în duda durerilor a urcat iarăși în șa 
și, cu multă greutate, a terminat parcursul. 
Apoi a leșinat de-a binelea. a fost dus la 
spital și pus în ghips. Ziua următoare însă 
în pofida interdicției medicului, Roycroft a 
încălecat din nou, în cursa de obstacole, 
pe care a încheiat-o fără greșeală ! Tn fe
lul acesta echipa sa a cîștigat titlul olim
pic. Fără el însă, echipa ar fi fost descom
pletată și ar fi ieșit din întrecere !

•k Tn 1948 la J.O. de la Londra, trăgătorul 
ungur Karoly Takacs a dștigat pistolul vi
teză cu 580 p, victorie reeditată la Helsinki, 
în 1952. cu 579 p. Interesant e faptul că la 
început Takacs trăgea cu mîna dreaptă pe 
care și-a pierdut-o însă într-un accident la 
niște manevre.- Prtntr-un efort de voință 
deosebit. Takacs a început să se folosească 
de mîna stîngă și cu ea a devenit, astfel, 
campion olimpic !

•k Alergător de viteză la 31 ani. vîrstă, la 
care, în mod obișnuit, ar fi trebuit să fi 
pus în cuie pantofii de atletism ; purtînd

„Campionul nu este nici 
«monstru sacru*, nici erou 
inaccesibil, d realizarea de
plina șl voluntara a posibi
lităților speciei umane".

AMADOU-MAHTAR M BOW
Director general al

U.N.E.S.C.O.

ochelari cu multe dioptrii ; care în 1960 su
ferise un grav accident (ruptura unul ten
don achilean) ceea ce l-a făcut inapt, în 
următorii 2 ani, nu numai pentru exerci
țiul fizic ci chiar pentru mersul obișnuit ; 
care tn anul 1964 a avut un ulcer cu com
plicații la pancreas și care, cu toate aces
tea, la J.O. de la Tokio a devenit campion 
olimpic la 400 m plat... Este vorba de atle
tul american Michael Larrabe.

★ Cu prilejul unui antrenament dinaintea 
campionatelor mondiale de judo de la Paris, 
din 1979, japonezul Kiyoto Katsul (cat. 95 
kg) s-a lovit foarte serios la cap, ceea ce 
i-a adus dureri atroce și nopți de insom
nie. Medicii au opinat chiar ca Katsul să 
nu mai ia parte la întreceri. Sportivul n-a 
acceptat, a luptat cu succes pe tatami dar 
în semifinală a suferit • luxație deschisă 
la prima falangă a piciorului drept. Dar 
nici gînd să abandoneze ! S-a calificat în 
finală și, cu toate îngrijirile medicilor, Kat- 
sui n-a putut lupta, practic, decît într-un

• picior ! Și chiar în aceste condiții a cîști
gat titlul mondial. El n-a mai avut forțe, 
mai apoi, pentru a rămîne în picioare și 
la festivitatea de premiere !...

0

0

0

0

0

• TELEX ®
• ATLETISM • Cursa interna

țională de 100 km desfășurată la 
Santander (Spania), a fost ciști- 
gată de spaniolul Alfredo Uria» 
cronometrat cu timpul de 7h 07:13. 
L-au urmat francezul Christian 
Barrot — 7h 30:11 și americanul 
Nargy Schwan — 7h 47:28 • Ma
ratonul din Berlinul Occidental 
a revenit atletului englez Ian Ray
— 42,195 km în 2h 15:48.
• CĂLĂRIE • La Calgary (Ca

nada), „Marele Premiu al națiu
nilor* a revenit formației Olan
dei, după un baraj disputat în 
compania echipei Franței-. Pe lo
cul trei s-a situat Anglia, urmată 
de S.U.A., Canada și Elveția.
• HANDBAL • La Sofia, în 

meci tur pentru „Cupa campioni
lor europeni* la masculin echipa 
locală Ț.S.K.A. Septemvriska 
Zname a învins cu scorul de 37— 
17 (18—12) formația Besiktaș Is
tanbul.
• PATINAJ ARTISTIC • Proba 

de dansuri din cadrul concursu
lui internațional de la Londra 
dotat cu „Trofeul Richmond* a 
fost cîștigată de cuplul englez C. 
Dean — J. Torvill. Pe locurile 
următoare s-au situat alte două 
perechi engleze : N. Slater — K. 
Barber și S. Williams — W. Se
ssions. în proba individuală mas
culină, după executarea figurilor 
impuse și a programului scurt, 
conduce americanul David Santee, 
secundat de canadianul Brian 
Orser.
• ȘAH • Turneul internațional 

„Memorialul Bora Kostici* des
fășurat la Viset, a revenit ma
relui maestru Gyula Sax (Unga
ria) cu 11,5 puncte din 15 posi
bile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Jan Smejkal (Cehoslova
cia) 11- puncte, Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) 10 puncte O După opt 
runde în turneul zonal feminin 
de la Cuprija (Iugoslavia) se 
menține lideră Suzana Maksimo- 
vlcl (Iugoslavia) — 6,5 puncte, 
urmată de Milunka Lazarevici, 
Zerița Nikolin .și Amalia Pihailid
— cu cîte 6 puncte.
• TENIS S în optimile de fi

nală ale turneului internațional 
de la Madrid, campionul ceho
slovac Ivan Lendl l-a eliminat cu 
6—3, 6—2 pe spaniolul 
Urpi, Lar Joachim 
(Suedia) a dispus cu 
6—4 de Jose Higueras 
Alte rezultate : Gomez .
— Gimenez (Spania) 6—2, 
Rebolledo (~ " 
(S.U.A.) 7—5. 
slovacia)
6—0.

Gabriel
Nystroem 
6—1 2—6, 
(Spania). 

(Ecuador) 
“ 6—2 ;

(Chile) — Dickson 
, 6—1 ; Smid (Ceho- 
Ferrer (Spania) ’ 6—1,
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