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Campionatele balcanice de tenis de masă

ECHIPA FEMININĂ
CONSTANȚA, 2 (prin tele

fon). Campionatele balcanice 
de tenis de masă au continuat 
polarizînd atenția în special cu 
întrecerile pe echipe, dispute in 
care peptru titlu erau angre
nate șl formațiile României, 
care aveau ca partenere de în
trecere reprezentativele Iugo
slaviei. Spre satisfacția tuturor, 
fetele noastre au jucat foarte 
bine, reușind să cucerească 
titlul balcanic al actualei edi
ții, pentru care Eva Ferenczi, 
Olga Nemeș, Maria Alboiu și 
antrenorul Emil Prokopecz me
rită toate felicitările.

Conform așteptărilor. în fi
nala pe echipe reprezentativa 
feminină a României a reușit 
să depășească pe cea a Iu
goslaviei cu 3—1 (Nemeș — 
Batinici 21—19, 21—13, Fe
renczi — Perkucin 21—19, 19— 
21, 16—21, Nemeș, Ferenczi — 
Batinici, Perkucin 21—8, 21—14, 
Ferenczi — Batinici 21—11. 25— 
23). cîștigînd astfel titlul bal
canic. Intr-un alt meci : Bul
garia — Turcia 3—0. _ Clasa
ment final : 1. ROMÂNIA, 2. 
Iugoslavia, 3. Bulgaria, 4. Gre
cia, 5. Turcia.

n această a două zi a com
petiției, debutul s-a făcut cu 
întrecerea pe echipe. Meciurile 
au fost echilibrate, atît în ceea 
ce privește întîlnirile feminine, 
în care reprezentativa Iugosla
viei a cedat un punct în fața 
jucătoarelor bulgare, prin vic
toria Vanici Staleva în fața cu
noscutei jucătoare Branka Ba
tinici, cit și în cele masculi
ne. Așadar Iugoslavia — Bul
garia 3—1, Turcia — Grecia 
3—2 în competiția feminină și 
Iugoslavia — Bulgaria 5—1, 
Grecia — Turcia 4—5 în cea 
masculină.

A ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT TITLUL

Echipa feminină de tenis de masă a României. De la stingă la 
dreapta : Olga Nemeș, Eva Ferenczi și Maria Alboiu

Foto : Dragoș NEAGU

In. finala masculină, echipa 
României a cedat cu 2—5 în 
fața puternicei formații iugo
slave, situîndu-se pe locul se
cund. In celălalt meci, Bulga
ria — Grecia 5—2. Clasamen
tul final : 1. Iugoslavia, 2. 
România» 3. Bulgaria. 4. Gre
cia. 5. Turcia.
- Programul de dimineață a 
cuprins și întîlniri de simplu 
din cadrul primului tur, atît 
la băieți, cit și la fete. Prin
tre competitori s-au aflat și ju
cătorii noștri, majoritatea 
depășind cu bine această 
mă fază. La fete, Daniela 
duraru a cîștigat cu 3—9 . . 
14, 16) întîlnirea cu Ghlulver 
Serifova (Bulgaria), Maria Al-

Emanuel FĂNTÂNEANU

lor 
pri- 
Pă- 
(19,

(Continuare în tino a 8-a)

UNIVERSITATEA CRAIOVA

INTERNAZIONALE MILANO - DINAMO BUCUREȘTI
ABERDEEN (Scoția) -f.C. ARGEȘ

Primele echipe sînt gazde la 21 octombrie. Meciurile retov 
vor avea loc la 4 noiembrie.

Citiți ta pagina a t-a programul complet al etapei a dana, precum 
șl scurte prezentări ale adversarelor echipelor noastre.

LOTUL CELOR 22 DE FOTBALIȘTI 
PENTRU MECIUL CU ELVEȚIA 
A FOST COMUNICAT LA F.I.F.A.

In vederea partidei cu El
veția, din cadrul preliminari
ilor Campionatului ..............
din 10 octombrie, la 
a fost stabilit lotul 
22 de jucători, care 
municat la F.I.F.A. El are ur
mătoarea componență :

Cristian, Moraru, Speriatu — 
portari; Negrilă, M. Zamfir, 
Sameș, Ștefănescu, Al. Nicolae, 
Tilihoi, Munteanu II, Ungu- 
reanu — fundași ; Țicleanu, 
Stoica, Augustin, Iordănescu, 
Bălăci — mijlocași; Șoiman, 
Țălnar, Dudu Georgescu, Că- 
mătaru, Ncdelcu II și Văetuș

Mondial, 
București, 
lărgit de 

a fost co-

— atacanți. Din acest lot vor 
fi convocați 18 jucători, inli
ne, la ora 18, la sediul fede
rației.

★
MIine seară, la ora 18, stat con

vocat! In Capitală următorii ju
cători al lotului de tineret : To
ma șl Alexa — portari ; Vlad, 
C. Solomon, Pană, FL Pop, Mo
rar șl Mărginean — fundași; Io- 
van, Klein, Mureșan sl Vlătăne»- 
cu — mijlocași ; Geolg&u. Turco. 
Clobanu, Ștefănescu (Petrolul 
Ploiești) șl Terheș — atacantL 
Echipa reprezentativă de țjneret 
va susține meciul cu selecționata 
similară a Elveției, in cadrul 
campionatului european, vineri 0 
octombrie, la Ploiești.

Astăzi, etapa a Vlll-a a Diviziei „A“ de fotbal

CÎTEVA DUELURI ECHILIBRATE
COMPENSEAZĂ LIPSA DERBYULUI

în

A început Divizia „A" de baschet feminin

FRUNTAȘELE EDIHE1 TRECUTE

• La Rm. Vîlcea, doi pe balansoarul... lanternei • La 
Petroșani, Jiul la confluența sa cu... Argeșul • Liderul 
va încerca desprinderea, la Tirgoviște, unde gazdele 
n-au pierdut incă vreun punct © F. C. Olt speră să re
vină pe poziții fruntașe • La Bacău, disputa unor echi
pe in ascensiune • La București, Sportul studențesc 
vrea să fugă de „nisipurile mișcătoare**  ale clasamen

tului • Pe malul mării, 
un... comandant îngindu- 
rat (M. Lucescu) și un altul 
(Em. Hașoti) în luptă cu 
tangajul • Pe Ghencea, 
un meci din etapa a Vl-a

CLASAMENTUL

1. DINAMO
2. Uni». Craiova
3. Corvinul
4. F.C. Argeș
5. S.C. Bacâu
6. „U“ Cluj-Napoca
7. F.C.M. Brașov
8. Poli. Timișoara
9. Steaua

10. F.C. Olt
11. Jiul
12. C.S. Tirgoviște
13. A.S.A. Tg. Mureș
14. U.T. Arad
15. Sportul stud.
16. F.C. Constanța
17. Chimia Rm. Vîlcea
18. Progresul Vulcan
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Dispută aprigă sub panou 
meciul „U“ Cluj-Napoca 

Mobila Satu Mare.
Foto : Ion MIHÂICA

Campionatul național 
chet feminin, aflat 
a 33-a, a început, 
sala Floreasca din 
urmtad ca astăzi și 
trecerile să continue cu 
pele a doua și a treia 
cadrul primului turneu 
competiției» în ziua inaugura
lă nu au fost înregistrate sur
prize, toate favoritele cîști- 
gind. unele la diferențe ca
tegorice.

COMERȚUL LIC. „BOLYAI" 
TG. MUREȘ — VOINȚA BRA-. 
ȘOV 71—67 (29—27). Meciul
inaugural al campionatului a 
atras în primul rînd prin evo
luția scorului : 
pentru Voința, 
și 69—51 (min. 
merțul, după 
cele 
„cursă de urmărire". Pressin- 
gul efectuat de formația Voin
ța s-a dovedit eficient, dar nu 
în suficientă măsură pentru a 
recupera total avansul de 18 
puncte obținut de echipa din 
Tg. Mureș datorită faptului că.

la 
ieri,

Capitală, 
mîine în- 

eta- 
din 

al

7—0 (min. 4) 
29—21 (min. 19) 
35) pentru Co- 
care brașoven- 

au început o adevărată

Campionatele balcanice de gimnastică

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI
SERRES 2 (prin telefon). — 

După „prologul*  de joi după- 
amiază, cînd gimnastele ' și 
gimnaștîi din România, Bulga
ria și Iugoslavia au prezentat 
în fața publicului exercițiile 
impuse (neincluse în progra
mul oficial al întrecerii), vineri 
au început în sala sporturilor 
din localitate Campionatele

balcanice do gimnastică la 
care — pe lingă țările men
ționate — participă și echi
pele Greciei și Turciei. In pri
ma zi au fost programate evo
luțiile băieților, exercițiile li
ber alese oferind celor cinci

(Continuare in pag. a 8-a)

în perioada respectivă, domi
nase cu
prin Elena Opriciu și 
Kiss. Am remarcat la 
țul debutul promițător 
vizia „A" al Melindei 
(19 ani — 1,78 m — 
de la C.S.Ș. Mediaș, antrenoare 
Marieta Madler). Mai trebuie 
să menționăm că, față de edi-

autoritate panourile,
Gabriela 
Comer- 
în Di- 
Torday 
provine

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag a 7-a)
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Rm. Vîlcea : 
Petroșani : 
Tirgoviște : 
Scornicești : 
Bacâu : 
București :

Constanța : 
București : 
(Meci amînat

CHIMIA 
JIUL 
CLUBUL SPORTIV 
F.C. OLT 
SPORT CLUB 
SPORTUL STUD.

(Stadionul Sportul 
FOTBAL CLUB 
STEAUA

g

- PROGRESUL-VULCAN
- F.C. ARGEȘ
- DINAMO
- A.S.A. TG. MUREȘ
- „POLI" TIMIȘOARA
- F.C.M. BRAȘOV 

studențesc)
- CORVINUL
- U.T.A.

din'■etapa a 6-a, stadionul Steaua, repriza a ll-a va 
televizata de la ora 16)

Toate partidele încep la ora 15.
Meciurile „U" Cluj-Napoca — U.T.A. și Steaua — Universitatea xj 

Craiova au fost a<mînate.

Campionatul național și finalele „Daciadei" la tir

JUNIOARA ROXANA LĂMĂȘANU,
CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ DE... SENIOARE!

De ieri, la poligonul bucu- 
reștean Tunari, se desfășoară 
cel mai important eveniment 
din calendarul competițional 
intern de tir : finalele pe țară 
ale „Daciadei" și campionatele 
naționale ale seniorilor și se
nioarelor, individual și pe e- 
chipe. Concursul are un ca
racter deschis, întrucît organi
zatorii — federația română de 
specialitate — au permis și în
scrierea la startul probelor a 
juniorilor celor mai valoroși din 
secțiile de tir din întreaga 
țară.

In 
dard 
dista 
râ. Tînăra de 
Lămășanu a dovedit o remar
cabilă putere de concentrare, 
mai ales după ce a trecut cam

întrecerea
60 f.c. a 

probei n-a

de pușcă stan- 
senioarelor, so- 
fost o... senioa- 
19 ani Roxana

greu peste începutul concursu
lui, cînd-a avut o decadă sla
bă, în valoare de numai 97 p. 
în continuare, această trăgă
toare, legitimată la clubul Olim
pia (pregătită din 1976 pină in 
1978 de apreciatul nostru spe
cialist Vladimir Eckert, apoi de 
Ana Goretti și, în fine, la lo
tul național, de Laurian Cris- 
tescu), și-a intrat în mină, n-a 
mai pierdut în 5 decade decît 
2 puncte și cu totalul de 595 p, 
a devenit noua campioană a 
țării, la poziția culcat. Victoria 
Roxanei Lămășanu a fost cla
ră, deși condițiile de tragere 
(în special luminozitatea osci
lantă) nu 
prielnice : 
nat mult 
pentru a 
titlul de

i-au fost deosebit de 
senioarele au adu- 
pt'ea puține puncte 
emite pretenții la 
campioană a pro-

fi

ROXANA LAMĂȘANU

priei lor categorii : ocupanta 
locului secund s-a situat la 4 
puncte în urma învingătoarei !

Proba de pușcă liberă 60 f.c. 
a seniorilor a avut un învin
gător scontat, dinamovistul Mi
hai Dumitrescu încheind astfel 
un an destul de bun, poate nu

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 3-a)



LA „UNIO" SATU MARE, ORIENTAREA TURISTICĂ' „Cllllllll VUHllflll(Hî“
PRINTRE SPORTURILE PRIORITARE! DIN 8ISIRIJA

Printre piacticanți, un Erou al Muncii Socialiste, 
forjorul MIHAI POP

Indiferent de anotimpul în 
care faci popas în citadela 
sportului muncitoresc sătmă- 
rean. care este „Unio“, vei 
constata că predilecția pentru 
concursurile de orientare turis
tică reprezintă una din domi
nantele activității sportive de 
masă. Explicația este foarte 
simplă : aproape jumătate din
tre angajații marii întreprin
deri metalurgice de pe Someș 
sint posesori de biciclete. Cu 
ele se deplasează la locul de 
muncă, același mijloc de trans
port îl folosesc în acțiunile ci
cloturistice initiate pe ateliere, 
secții și sectoare.

Traseele cele mai ,,bătute” ? 
Multe și frumoase. Președintele 
asociației sportive, Alexandru 
Meszaros ne-a însoțit în cîteva 
dintre acestea : dincolo de co
muna Certeze, acolo unde se 
organizează, în fiecare an, tra
diționala „simbră a oilor" ; la 
pădurea Gorun, în zona atît 
de atrăgătoare a Codrului, pe 
valea Homorodului ; la Poiana 
Codrului, la Viile Satu Mare, 
cu o mare varietate de puncte 
turistice și mai recent la ba
rajul de la Călinești-Oaș, una 
din zonele de agrement cele 
mai solicitate, fiind situată re
lativ aproape (20 km) de mu
nicipiul de reședință al jude
țului. înconjurată de păduri 
seculare. Toate aceste puncte 
turistice reprezintă — Ia fiecare 
sfîrșit de săptămînă — invitații 
în mijlocul naturii pentru sute 
de muncitori. Vin însoțiți de 
tovarășii lor de atelier, de fa
milie și se dedică unor acti-

KARTINGUL GĂLĂJEAN PE... RAMPA DE LANSARE
Kartingul, această disciplină 

a îndemînării și curajului se 
practică la Galați de puțină 
vreme. Datorită însă activită
ții entuziaste a unor adevărați 
pasionați ai tehnicii, cum sînt 
Emil Munteanu, Petre Ciupa- 
lă. Ștefan Gherasim, Florica 
Preda și Ștefan Rotaru, kar- 
tingul și-a făurit repede o ba
ză de masă și se înscrie pe 
orbita performanței cu notabile 
succese. Prima secție — și cea 
mai puternică — a luat ființă 
in anul 1976„ în cadrul A. S. 
-Automobilul", care reprezintă 
întreprinderea de transporturi 
auto Galați. In prezent ea are 
citeva zeci d,e sportivi legiti
mați, dintre care multi au și 
participat la întrecerile cam
pionatului republican. Secția 
dispune de nu mai puțin de 
40 de karturi, precum șl de 
cel mai modern și complex 
kartodrom din țară (afirmația 
aparține specialiștilor în mate
rie), pe care s-au desfășurat 
numeroase competiții de nivel 
republican. Din pepiniera in
structorului Constantin Dănăilă 
care conduce secția, au crescut 
tineri care bat la porțile con
sacrării : frații Eduard și Flo
rin Șerban, Gabriela Spulber, 
Florin Preda, Doru Epure — 
toti încă juniori — și -Mihal 
Roșea, care au adus frumoase 
trofee din competițiile organi
zate sub genericul „Daciadei" 
la care au participat.

Prinzind gustul acestei disci
pline spectaculoase, gălățenii au 
Înființat anul trecut o nouă 
secție, pe lingă asociația „Da- 
nubiu»", în cadrul căreia in
structorul I, Corbuș are Ia dis
poziție 6 mașini șl un frumos 
buchet de tineri, printre care 
Marin Rimniceanu (recent cîș-

SUCCESUL LUI T. MARINESCU HIPISM
Reuniunea de joi, s-a disputat 

după încetarea unei ploi toren
țiale. Din cauza timpului rece șl 
a pistei, primele două curse au 
avut un coeficient de circa 3 se
cunde. Starea timpului tmbună- 
tățindu-se la următoarele șase 
probe, a existat un coeficient de 
2 sec. Cursele I șl a n-a rezerva
te mînjilor au revenit cu destulă 
ușurință cailor antrenorului V. 
Gheorghe. AI treilea învingător 
la mînji a fost Tufiș, care prin 
această victorie a intrat tn pluto
nul fruntaș al generației. Antre
norul Traian Marinescu a reușit 
o întreită victorie cu Galca, Nu- 
velista și Palicar, ultimul fiind 
condus excelent da FI. PaȘca. 
Victoriile pe care le-a repurtat 
au fost deosebit de spectaculoase, 
Bind obținute in finiș pa ulti

vități sportive diverse. Cum am 
amintit, concursurile de orien 
tare turistică primează ; poale 
și pentru că poartă amprenta 
unei excelente organizări.

Da, acesta ar fi argumentul 
decisiv în sprijinul activități
lor de orientare turistică orga
nizate cu concursul multor oa
meni inimoși, în frunte cu 
maistrul Andrei Kapai și ing. 
Ștefan Grigorovici de la sculă- 
rie, maistrul Vasile Hotka de 
la turnătorie sau sculerul Ște
fan Alexan, proiectantul Viorel 
Casone. Faptul că un Erou al 
Muncii Socialiste, cum este 
maistrul principal Mihai Pop, 
de la forjă, ia parte și el la 
asemenea acțiuni sporește In
teresul masei de angajați pen
tru această ramură de sport.

Asociația sportivă, organiza
țiile de tineret și cele sindicale 
îndrumate de comuniști tind să 
ajungă la „Unio", cum ținea să 
sublinieze tovarășul Alexandru 
Meszaros, „Ia un adevărat con
cept despre sport, potrivit că
ruia se va realiza șt în acest 
domeniu o mutație calitativă. 
Iar sporturile tehnico-aplicatî- 
ve, în speță concursurile de o- 
rientare turistică, cele de ciclo
turism, iarna cele de schi, aduc 
o contribuție importantă la în
deplinirea acestui obiectiv".

Fruntași la locurile lor de 
muncă, angajatii de la „Unio" 
Satu Mare fac. iată, din sportu
rile tehnico-aplicative o acti
vitate situată tot mai aproape 
de preocupările lor.

Tiberiu ST AM A

tigător al probei începătorilor 
la campionatul național) și 
Traian TOdașcă, sportivi cu 
certe perspective. Anul acesta 
au mai luat ființă încă două 
secții în cadrul cluburilor spor
tive „Oțelul" și „Universita
tea", alte cercuri de karting 
ființînd pe lîngă casele pionie
rilor și șoimilor patriei din Ga
lați, Tecuci,, Tg. Bujor, Berești, 
Fiești și Cavadinești (cu posi
bilități nevalorificate incă pe 
deplin).

T. SIRIOPOL, coresp.

0 CARTE PENTRU ZBURĂTORI

în Editura Sport-Turism a 
văzut lumina tiparului, recent, 
cartea „Teoria și tehnica pi
lotării planoarelor", semnată 
de regretatul Gheorghe M. 
Cucu, fost zburător de înaltă 
performanță și animator neo

mii metri. Prin această vic
torie, T. Marinescu s-a apropiat 
de lider la o diferență de trei 
puncte, dovedindu-se un candidat 
serios la cucerirea titlului de 
campion. Iată clasamentele pri
milor trei : formații — X. Gh. Tă- 
nase 41 victorii, 2. A. Brailovschl 
39, 3. T. Marinescu 38. Conducă
tori ; L A. Brailovschl 29, 1. I. 
Oană 25, 3. Gh. Tănase 24. Ama
tori: 1. Mihal Leontopol 4, 2. C-ttal 
Slmlon 3, 3. Haralambie Șerban

BEZULTATB TEHNICE. Cursa 
1: 1. Gogol (V. Gheorghe) pert. 
1:47,1, 2. Potera. Simplu 130, or
dinea 14. Cursa a n-a : L Su- 
van CD. Arsene) pert. 1:49,1, 2. 
Vandana, 3. Aida. Simplu 14, or
dinea 4, event 12, tripla 450. Cursa

Așa ar putea fi denumită în
căperea în care am intrat ; un 
cuib în care cresc pui de 
vulturi, în care visele a zeci 
șl zeci de copii au prins aripi, 
iar din mîinile lor harnice și 
pricepute s-au născut măies
trite mașini zburătoare. Este 
vorba de secția de modelism 
din Bistrița, numită sugestiv 
„Vulturii".

Mesele pline de scule, frag
mente de nave, structuri de 
aripi, planșele unor complicate 
construcții, întinse pe pereți, 
zecile de „avioane" de cele 
mai diverse tipuri agățate cu 
fire de nailon de tavan, gata 
să zboare și, mai ales, tinerii 
aceștia preocupați cu migăloa
sa lor activitate — totul face 
impresia unui miniarsenal a- 
viatic. Conducătorul cercului 
„Vulturii" este un cunoscut con
structor de modele și dascăl 
de aeromodelism : Ion Crăciun. 
Cum e și firesc, ne interesăm 
de succesele secției, de recolta 
de performanțe pregătite aici. 
Ion Crăciun, pentru a nu ni 
se părea că-i lipsit de modestie, 
ne invită să aflăm răspuns la 
întrebare, cercetînd vitrina cu 
trofee. Sînt acolo zeci de cupe 
și diplome, cîștigate de elevii 
săi în competiții ale „Daciadei", 
în campionate republicane, 
medalii și fotografii, din care 
ne privesc chipurile unor tineri 
care au făcut cinste secției în 
competițiile la care au partici
pat : Sorin Cardos și Marius 
Agrișan, Ion Crăciun și Robert 
Evarth, alții și alții. Ei au cu
cerit trofee la „Memorialul 
Aurel Vlaicu" și concursul „H. 
Coandă", la cupa „Aripile prie
teniei" și în campionatele din 
acest an.

„Sigur că orice succes îți 
aduce satisfacții — ne spune 
Ion Crăciun. Pentru mine și 
pentru elevii și colegii mei, cel 
mai mare succes și cea mai 
mare satisfacție este dragostea 
ce-am dobîndit-o pentru mun
că, pentru tehnică. Știți că aici 
și-au făcut ucenicia oameni ca
re azi sint piloți de avioane, 
ingineri, constructori, tehnicieni 
apreciati. Aceasta, desigur, spu
ne ceva

Intr-adevăr, este un lucru 
frumos și lăudabil ; cum lău
dabil este și sprijinul pe care 
Comitetul județean U.T.C., pe 
lîngă care ființează secția, ca și 
C.J.E.F.S. Bistrița îl acordă 
„vulturașilor" din secția de mo
delism.

Viorel TONCEANU

bosit al acestui sport, autor 
al unor raiduri celebre cu 
planorul. Volumul este con
ceput ca un manual de pilo
taj destinat tinerilor care își 
îndreaptă pașii spre școlile de 
aviație sportivă, dar el con
stituie o carte plină de inte
res și pentru publicul larg, 
dornic să cunoască elemente 
din intimitatea domeniului 
fascinant al zborului, Gheor
ghe M. Cucu a mai publicat 
cărți de planorism, el fiind 
mulți ani instructor și co
mandant de școală de zbor, 
astfel că stilul lucrării — 
curgător și atractiv — este 
alimentat de o bogată expe
riență de viață. Textul este 
fragmentat în capitole bine 
echilibrate, cuprinzînd noți
uni de aerodinamică, meteo
rologie generală, instrumente 
de bord pentru planoare, teh
nica pilotajului, zbor de înal
tă performanță,' opinii perso
nale privind dezvoltarea aces
tui sport greu, dar atît de 
frumos. ..Teoria si tehnica 
pilotării, planoarelor“ este cu 
atît mai bine venită cu cît 
nu peste multă vreme în ae
rocluburile sportive vor în
cepe cursurile teoretice de în
vățare si perfecționare a zbo
rului. (V.T.)

a HI-a : 1. Tufiș (V. Molse) rec. 
1:35,6, 2. Vinga. Simplu 12, ordi
nea 16, event 40, triplu 384. Cursa 
a rv-a : 1. vesela (C. Doicilă) 
perf. 1:30,7, 2. Abil, 3. Melodic. 
Simplu 5, ordinea 30, event 34, 
tripla 491. Cursa a V-a : 1. Galca 
(T. Marinescu) perf. 1:28,1, 2. Fe- 
cloraș. simplu 7, ordinea 16, event 
23, triplu 4581. Cursa a Vl-a : 1. 
Nuvellsta (T. Marinescu) perf. 
132,1, 2, Rigoarea, 3. Jder. Sim
plu 4, ordinea 8, event 31, tri
pla 1128. Cursa a Vil-a : 1. Pa
licar (FI. Pașca) perf. 1:27,5, 2. 
Abil, 3. Melodic. Simplu 5, ordi
nea 10, event 21. tripla 88, triplu 
582. Cursa a VIII-a : 1. Plocon 
(D. Iorga) perf. 1:34,7, 2. Dalba. 
Simplu 8, ordinea 21, event 30.

Sandi IONESCU

Săptămînă viitoare, la Snagov

PRIMUL CONGRES MONDIAL 
DE INFORMAȚIE SPORTIVĂ
Intre 5 și 9 octombrie, la Snagov, se va desfășura pri

mul Congres Mondial de Informatic Sportivă, manifestare 
prestigioasă organizată de Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport sub egida și în cooperare cu Asocia
ția Internațională de Informație Sportivă. Tema generală 
a congresului este „Informația sportivă în anii ’80“, pro
blematica fiind structurată pe trei capitole principale. Pri
ma — Cooperarea dintre centrele de documentare și in
formație sportivă din întreaga lume, cu subtitlul principal: 
„Cooperarea dintre UNESCO și organismele informării 
sportive". A doua — Informația sportivă în țările în curs 
de dezvoltare, cu subtitlul : „Transferul de informație spor
tivă". A treia — Informația sportivă și știința sportului, cu 
subtitlul „Statutul actual al diseminării informației în ra
port cu diferitele discipline ale științei sportului".

In cadrul programului Congresului vor avea loc demon
strații de informatică sportivă computerizată, ale folosirii 
și valorificării mijloacelor moderne audio-vizuale privind 
transmiterea și interpretarea datelor.

Paralel cu lucrările Congresului va avea loc Adunarea 
generală a Asociației Internaționale de Informație Spor
tivă (IAȘI), în cursul căreia vor fi alese noile organe de 
conducere ale Asociației.

La Comitetul de organizare a Congresului și-au anunțat 
prezența specialiști și reprezentanți ai unor centre uni
versitare, instituții de documentare și informare din 37 de 
țări.

SEMINARUL INTERNATIONAL SALVAMONT
La Sinaia s-au încheiat lu

crările Seminarului internațio
nal „Salvamont", ediția 1981, 
organizat de Federația română 
de turism-alpinism, împreună cu 
alți factori cu atribuții în sport, 
In scopul găsirii celor mai bune 
metode pentru prevenirea ac
cidentelor turistice în munți și 
organizarea acțiunilor de sal
vare. Au participat specialiști 
în acest domeniu din Franța, 
Iugoslavia, Polonia și Ungaria. 
De asemenea, au fost prezenți 
reprezentanți ai unor consilii 
populare și șefi de formații 
Salvamont din județele Brașov. 
Caraș-Severin, Cluj, Hunedoa
ra, Maramureș, Neamț, Harghi
ta, Sibiu și Prahova, delegați 
ai organelor și organizațiilor 
centrale, medici șefi de stații 
de salvare, activiști voluntari 
etc.

Referatele și materialele teh
nice expuse, diapozitivele și 
filmele prezentate (o mențiune 
specială merită filmul lui A- 
Iexandru Satmari „Oamenii 
munților"), precum și discuți
ile purtate au scos în eviden
tă faptul că Salvamontul ro
mânesc a făcut in ultirpii ani

MANOLB TURACU, BUCU
REȘTI. „Zidul" ar trebui să stea 
la o distantă de 9 metri (nu 9 
pași!) de locul unde s-a comis 
infracțiunea și deci de unde se 
execută lovitura liberă. Am spus 
„ar trebui", fiindcă așa cum a 
putut observa oricine, această 
distanță nu este respectată, „zi
dul" situîndu-se la circa 7 me
tri distantă de locul regulamen
tar. Ce fac arbitrii ? Chiar cînd, 
chipurile, măsoară distanta, nu 
prea ișl fac datoria, scurtînd In 
fapt distanta prin pașii lor din 
ce în ce mai:., mici, pe măsură 
ce se apropie de locul unde e 
„zidul", și, din păcate, nu este 
o problemă minoră, de respecta
rea sau nerespectarea distanței 
de 9 metri depinzînd, de multe 
ori, înscrierea sau neînscrierea 
unui gol. Aveți ocazia să verifi
cați afirmația noastră, cît se poa
te de repede. Chiar în etapa de 
astăzi a Diviziei „A" !

AUREL TOMA, BUZĂU. La vo
lei, echipa învingătoare primește 
2 puncte, iar echipa învinsă pri

ADNINISTRATIA DE SIAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DOUA ȘANSE INTB-O ZI !
© Agențiile Loto - Pronosport 

mai pot elibera doar astăzi bi
lete cu numerele dv. preferate 
pentru tragerea specială Loto de 
duminică 4 octombrie 1981, la ca
re se vor atribui autoturisme 
,.Dacia 1300“ și „Skoda 120 L‘, 
cîșttguri in bani variabile și fixe 
(50.000 lei, 10.000, 5.000 lei etc.), 
precum și excursii peste hotare. 
(Tragerea va avea loc la ora 
16,30 în sala clubului „Finanțe- 
Bănci“ din București, str. Doam
nei nr. 2; numerele cîștigătoare 
vor fi anunțate în cursul serii la 
radio și televiziune). • Astăzi 
este, de asemenea, ultima zi de 
participare la atractivul concurs 
Pronosport de mîine, care cu
prinde partide deosebit de inte
resante din campionatul divizio
nar „A“ din Italia și campiona
tul diviziei secunde din țara 
noastră. NU PIERDEȚI PRILE
JUL DE A VA NUMĂRĂ PRIN
TRE MARII CtSTIGATORI LA 
SISTEMUL DE JOC PREFERAT I

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO*  DIN 2 OC
TOMBRIE 1981. Extragerea I : 59 
32 1 6 42 67 24 61 15 ; Extragerea 
a II-a : 71 76 69 20 72 58 84 57 

un mare pas calitativ înainte 
atît în domeniul prevenirii ac
cidentelor, cît și în cel al pre
gătirii tehnice de prim ajutor 
al echipajelor. Salvamontiștii — 
de regulă alpiniști fruntași ca
re lucrează în diferite sectoa
re de muncă — au desfășurat 
o bogată și fructuoasă activi
tate.

Concluziile desprinse în ur
ma desfășurării acestei reuniuni 
au scos în evidență faptul că 
este necesară dotarea mai am
plă a formațiilor Salvamont cu 
unele materiale tehnice, că este 
nevoie de o participare mai 
activă — în ceea ce privește 
sarcinile ce le revin pe linie 
de Salvamont — a oficiilor de 
turism și a altor organe șl 
organizații cu atribuții. Cu a- 
ceastă ocazie, pentru rezultate 
deosebite obținute în preveni
rea accidentelor turistice și în 
pregătirea echipelor au fost a- 
cordate premii speciale centre
lor „Salvamont" din Brașov, 
Sibiu și Sinaia, precum și pla
chete de onoare unor formații 
din orașele Baia Mare, Buș
teni și Reșița.

mește și ea un punct pentru 
participarea la joc. Dacă o ast
fel de reglementare ar exista șl 
la fotbal, nu s-ar mal bate atîta. 
echipele pentru a face joc egal 
— mai ales în deplasare — si a 
obține astfel un punct. Fotbaliș
tii au deci motive să fie invi
dioși pe voleibaliști !

D.M., ORAȘ VICTORIA. Am 
apreciat faptul că ne „mulțu
miți" șl dacă publicăm epigra
mele, și dacă nu le publicăm. A 
trebuit să alegem a doua va
riantă !

GHEORGHE VÎLCEANU, CER
NAVODA. Campionatul Diviziei 
„A" 1937—1938 a cuprins 20 de 
echipe, împărțite în 2 serii. Vul
turii Textila Lugoj a activat in 
seria a n-a, realizînd în tur 
performanta de a învinge cu 3—2 
redutabila formație a Ripensiei. 
SInteti cumva originar • din Lu
goj, din moment ce vă amintiți 
de acest rezultat înregistrat acum 
43 de ani ?

73 ; FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.256.133 lei, din care
480.099 lei report la categoria 1.

• CIȘTIGURILE TRAGERII
„LOTO 2*  DIN 27 SEPTEMBRIE 
1981. cat. 1 : 3 variante 25% a 
41.358 lei ; cat. 2 : 9 variante 25% 
a 9.095 lei ; cat. 3 • 23,75 a 3.447 
lei ; cat. 4 : 79,75 a 1.026 lei ; cat. 
5: 320,75 a 200 lei; cat. 6: 2.294,25 
a 100 lei. Cîștigurile de la cat. 1 
au fost obținute de următorii par
ticipant! : ECATERINA GUI din 
Oradea, FLORIAN DINU din com,*  
Niculești — Dîmbovița și .DUMI
TRU COSTEA din comuna Scări- 
șoara — OU.



D4CMD4 AZI FINALE ALE „DACIADEI" LA TENIS
Adrian Marcu continuă cursa, diininind încă un favorit

După Balcaniada aeronautică

Au rămas în cursă, în proba 
de simplu masculin, 4 concu- 
renți, care urmează să-și dispur 

azi, semifinalele... Califica-te, ----
rea în această fază a întreceri
lor ,,
dus după întîlniri spectaculoa
se, am spune chiar cele mai 
atractive de pînă acum. A fost, 
mai întîi, meciul lui Adrian 
Marcu. Evoluția sa in acest 
turneu a înregistrat cote tot 
mai bune de la o zi la alta, 
fapt confirmat și în sferturile 
de finală, unde l-a avut ca ad
versar pe favoritul nr. 4, Oc
tavian Viicioiu. Jocul in an
samblu prestat de Adrian Mar
cu, cu lovituri de serviciu des
tul de bune, cu incursiuni la 
fileu (este drept, nu prea mul
te) încheiate decisiv, cu o su
perioară condiție fizică — toa
te acestea i-au permis să în
vingă un adversar care se în
drepta (pînă atunci) cu pași 
siguri către treptele podiumu
lui. Stelistul A. Marcu (in pre
gătirea căruia, pe lingă mun
ca antrenorului Dumitru Vizi- 
ru, un merit îi revine și lui 
Dumitru Hărădău, hunedorean 
și el, ca și Marcu) l-a întrecut 
cu 6—3, 6—1, 3—6, 6—3 pe Oc
tavian Viicioiu (Dinamo Bra
șov). A continuat seria surpri
zelor și Sever Mureșan (T.C.B.) 
Nimeni (probabil nici el însuși) 
nu mai credea că fiind condus

„Daciadei" la tenis s-a pro-

cu două seturi, Mureșan va 
avea puterea să refacă handi
capul, și să cîștige. în setul de
cisiv, mult mai tînărul său ad
versar, stelistul Liviu Mancaș, 
își epuizase forțele. Mureșan, 
posesor al unei lovituri de 
serviciu deosebit de puternice, 
trimițînd în terenul advers re
tururi foarte tăiate, a cîștigat 
în 5 seturi, după un meci spec
taculos. Rezultat final: S. Mu
reșan — L. Mancaș 2—6, 3—6,
6— 2, 6—3, 6—2. în celelalte
două meciuri ale sferturilor de 
finală, rezultatele au fost cele 
scontate: Florin Segărceanu
(Dinamo București) — Traian 
Marcu (Dinamo Brașov) 6—2,
7— 5, 6—2; Dumitru Hărădău 
(Steaua) — Jean Bîrcu (Dina
mo București) 6—4, 6—4, 6—1. 
tn semifinale: Segărceanu — 
A. Marcu și Hărădău — Mure
șan.

Semifinalele probei de sim
plu feminin au oferit două me
ciuri în care au evoluat, ală
turi de tenismane cu mai vechi' 
state, altele tinere. Dar numai 
una dintre ele, și anume Da
niela Moise (Steaua, antrena
tă cu perseverență și multă 
răbdare, avlnd încredere în ca
litățile elevei sale, de Eleono- 
ra Dumitrescu) a reușit o bună 
performanță. Ea 
în semifinală cu 6—1, 
Camelia Chiriac

cealaltă semifinală 
pe Florența Mihai 
sale cele mai bu- 
un tenis uneori

UN BILANȚ FOARTE BUN
PENTRU ZBURĂTORII ROMÂNI

i

FINALELE LA TIR
(Urmare din pag tl

• 
atit în rezultate, cit in clasări 
onorabile (reamintim medalia 
de argint de la Balcaniadă, la 
3X40 f). Elevul antrenorului 
Petre Șandor a avut și el un 
început ezitant (97 p în prima 
decadă), pe care l-a „reparat" 
pe parcursul întrecerii. Spre 
deosebire însă de Roxana Lă- 
mășanu, Mihai Dumitrescu

a întrecut-o 
l, 8—6 pe 

(Metalul Tîr-

goviște). în 
am văzut-o 
ca în zilele 
ne, oferind 
alin de strălucire. Ea a între
cut-o cu 6—i, 6—3 pe Luminița 
Sălăjan (Politehnica Cluj-Na
poca), dar învinsa are meritul 
de a se fi ridicat, în multe mo
mente ale partidei, la nivelul 
jocului adversarei (Sălăjan a 
condus cu 3—1 în setul al doi
lea). în finala probei: Moise — 
Mihai. în primul tur al probei 
de dublu mixt, o surpriză: 
Alice Dănilă — Bîrcu au între
cut pe finaliștii de anul trecut, 
Florența Mihai — Tr. March cu 
4—6, 6—0, 6—4; Luminița Sălă
jan, Manca? — Dana “ 
loan 6—3, 6—4; Elena 
Mîrza — Camelia 
Bucur 6—2, 1—6, 8—6. 
la dublu bărbați:
Dîrzu — Mîrza, Bîrcu 6—2, 
10—8, 6—3; Mancaș, A. Marcu 
— Nemeș, Stănesc» 6—2, 6—4, 
6—1; Hărădău, Tr. Marcu — 
Toma, loan 2—6, 6—3, 6—4,
4—6, 6—0; Viicioiu, Bucur — 
Pavel, Dobrescu 7—5, 7—5, 6—2.

Azi, de la ora 11: semifinale 
de simplu bărbați, finala de 
dublu bărbați, iar din jurul 
orei 14 finala de simplu femei. 
Duminică, de la ora 10, semifi
nale și

Beleuță, 
Trifu, 

Chiriac, 
Sferturi 

Segărceanu, 
Bîrcu

celelalte finale.

Ion GAVRILESCU

ieri
manșă a probei de pis-

s-a desfășurat și

cîștigat cu oarecari emoții ; el 
a fost urmat în clasamentul ge
neral de 3 trăgători — Gh. Viă- 
dan, FI. Gristofor și C. Stan — 
— cu același foarte apropiat 
punctaj: 595 p. De remarcat că 
Vlădan și Cristofor (acesta din 
urmă, de asemenea, junior !) 
n-au putut fi departajați nici 
de barajul muștelor, așa că 
juriul de arbitri le-a acordat 
ambilor poziția a doua, fapt 
foarte rar întîlnit în tir.

I. MIHAICAFejer (nr. 3) șutcază imparab':!

în campionatul de polo

Tot 
prima 
tor viteză. De menționat înce
putul excelent al lui Virgil Su- 
ciu (Steaua), care cu 299 p s-a 
instalat în fruntea ierarhiei in
termediare. înaintea Iui Marin 
Stan (298 p) și Cornelii] Ion 
(297 p).

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
standard, 60 f.c., senioare : 1.
Roxana Lămășanu (olimpia) 595 
p — campioană națională, 2. Ni- 
cullna Iosif (IEFȘ) 591 p. 3. Du
mitra Matei (Dinamo) 590 p, 4. 
Magda Borcea (IEFS) 58ii p. 5. 
Eva Ionescu (CSU Brașov) 5<îu 
p, 6. Romanița Petrescu (Olim
pia) 584 p ; echipe : 1. Olimpia 
1760 p, 2. IEFS 1760 p, 3. Dinamo 
1749 p : pușcă liberă, 60 f.c. : 1. 
M. Dumitrescu (Dinamo) 596 p 
— campion național, 2—3. Gh. 
Vlădan (Metalul) 595 n. 2—3. FI. 
Cristofor (Steaua) 595 p, 4. c. 
Stan (Steaua) 595 p. 6. D. Ma
rian (Universitatea Cluj-Nanocal 
591 p ; echipe : 1. Steaua I 2359 
p, 2. Steaua II 2357 p. 3. Dinamo 
2344 p, 4. IEFS 2340 D. 5. Olim
pia 2339 p, 6. Metalul 2321 p.

Cea de a 4-a ediție a Balca
niadei aeronautice, găzduită de 
Turcia, s-a încheiat la sfirșitul 
săptămînii trecute cu un bilanț 
deosebit de bun pentru repre
zentanții noștri care, în patru 
din cele cinci discipline spor
tive (zbor cu motor, planorism, 
parașutism, aeromodelism și ra- 
chetomodelism), au reușit să-și 
asigure întîietatea. Pentru amă
nunte ne-am adresat conducă
torului delegației române, Du
mitru Matecscu, secretar al Fe
derației aeronautice române.

— Intrucît din rezultate reie
se că piloții „motoriști" s-au 
impus cu autoritate, să înce
pem cu ei...

— Un bilanț excelent. Au cîș
tigat tot ce era de cîștigat, ad- 
judeeîndu-și și „Cupa Kemal 
AtatCrk", oferită dc gazde. Cea 
de a treia întrecere internațio
nală a sezonului a confirmat 
valoarea lotului, prestațiile 
sportivilor Nina Ioniță, Maria 
Șulean, Marcel Mitu, Mielu Fe- 
țeanu. Dumitru Oprișiu, nepu- 
tind fi depășite do partenerii 
lor de întrecere. Chiar dacă nu 
ne-am putut prezenta cu „nu
mărul 1“ la băieți, Mihai Albu 
(sarcini profesionale), și „nu
mărul 2“ Ia fete. Emilia Pop 
(bolnavă), pilot! care și-au do
vedit aptitudinile la recentele 
campionate europene din Aus
tria, „pepiniera" condusă de 
Constantin Manolache ne-a dat 
posibilitatea să aliniem 
mațic redutabilă care a 
nat concursul.

— în ceea ce privește 
rismul...

— Aici trebuie să facem o 
rectificare la rezultatele trans
mise prin telex in ultima zi a 
competiției. Ca urmare a con
testației depuse, juriul a re
examinat documentele de zbor 
((barograme, aerofotografii ele) 
și clasamentul a căpătat o nouă 
configurație, primul loc reve
nind reprezentanților 
atît la masculin cît 
nin. Rezultatul este 
trucit principalii 
sportivii bulgari, au 
cuți și la concursul 
nai din Ungaria. Fernanda Jur- 
că. Elena Coțovan, Nicolae Mi- 
hăiță. Sergiu Sidon, bine îndru-

o for- 
domi-

plano-

noștri, 
și la femi- 
firesc. în- 
partencri, 

fost între- 
internațio-

mati de Nicolae Conțu și Vio- 
reJ Cișmas au evoluat bine, do
vedind că și Ia planorism pro
gresul este evident.—

— Vorbind de Tentatele 
transmise, trebuie amintit fap
tul că au lipsit cele de la pa
rașutism.

— înainte de a împlini a- 
ecastă lacună, să menționăm că 
lotul nu este omogen — atît 
ca vîrstă și experiență, cît și ca 
valoare — de unde și rezulta
tele adesea contradictorii. Ur
mărind comportarea în con
curs sc observă că și de aceas
tă dată fetele au avut o pres
tație mai bună decît băieții. 
Astfel. în proba dc salt de la 
1000 m cu aterizare la punct fix 
în grup Florica Uță, Valerica 
Ciurea, Gabriela Serban, Geta 
Pădurariu. Maria Ionescu s-au 
clasat primele, in timp ce echi
pa masculină doar pe locul IV, 
iar Ia individual Gabriela Șer- 
ban locul VIL pe cînd Vasile 
Miharîciu locul XIV. în proba 
de salt de la 2000 m cu execu
tarea de figuri acrobatice, re
zultatele sînt egale Florica Uță 
și Ilie Neagu clasîndu-se ambii 
pe locul IV. Raportindu-le la 
rezultatele întregii delegații, a- 
cestea nu ne mulțumesc, iar 
eforturile noastre vor fi îndrep
tate spre remedierea acestei si
tuații.

— La întreceri au luat parte 
și sportivi din cadrul Federa
ției române de modelism. aera 
și rachetomodeliști...

— Cu o comportare remarca
bilă. Bine pregătiți, s-au în
cadrat în „atmosfera" întregii 
noastre delegații. Prin rezulta
tele obținute Mihai Muscă, 
Dandu Petrescu, Alexandru 
Vincze, Popa Crîngu, Eugen 
Pop, Petre Cucuianu, la aero- 
modcle, Ion Botușan, Gheorghe 
Băcăuanu, Dorin Todorac, la 
rachctomodele, au cîștigat de o 
manieră categorică. Nu trebuie 
omis faptul că printre învinse 
s-au numărat echipa Bulgariei, 
campioană mondială la rachc
tomodele și cea a Iugoslaviei, 
campioană europeană Ia aero- 
modele.

— Dacă 
calificativ

— ...ar
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riîinc, în etapa a G a a Diviziei „V de ruobij

POLIMICA IAȘI -STEAUA, UN INEDIT DERBY!

ar fi să acordați un 
general...

fi de „foarte bine", 
pe ansamblul delegației noastre,
întemeiat pe faptul că din cele 
5 discipline 4 au fost dominate 
de sportivii români. Sînt re
zultate care ne obligă să mun
cim în continuare tot alît de 
serios pentru a ne menține 
prestigiul dobindit.

Primul din cele șase turnee 
care vor desemna cîștigătoarea 
titlului de campioană națională 
la polo este în plină desfășu
rare la bazinul din 
namo. Teri, în cea 
rundă, echipa gazdă 
care a totalizat pînă 
maximumul de puncte (8) — și-a 
rotunjit considerabil golaverajul 
în dauna tinerei formații 
Triumf. Dinamoviștii bucu- 
reșteni au făcut practic o „re
petiție cu public" înaintea der- 
by-ului de mîine, cu Rapid, în
scriind de 14 ori în poarta, ce
lui mai în formă apărător al 
buturilor (Sorin Diaconu) din 
actualul campionat. Cu victo
ria la scorul de 14—2 obținută 
ieri. Dinu Popescu și coechipie
rii săi, care vădesc un interes 
sporit pentru ofensivă, au ajuns 
la totalul ' ' " ‘
cate în 4

Partida 
(14—7) a 
tinete. în . 
ze, pe fondul unei evidente o- 
boseli a jucătorilor orădeni (in 
24 de ore au jucat cu Rapid și 
Dinamo), care a generat o suită 
de ratări incredibile ale lui 
Costrăș, Gordan, CI. Rusa și 
Garofeanu, poloiștii Progresu
lui au condus cu 3—0 si “ 
dovedindu-se mai incisivi 
in meciurile precedente, 
cel de al 3-lea „sfert" 
forțele bucureștenilor au 
zut vizibil și pe teren

parcul Di- 
de a 4-a 
— singura 
în prezent

de 58 de goluri mar- 
meciuri !
Crișul — Progresul 
avut două faze dis- 
primele două repri-

5—2, 
decît 

Din 
însă, 
scă- 

. ... ------- nu a
mat _ existat decît o singură e- 
chipă. Orădenii au marcat de 
12 ori, ca urmare a unor con
traatacuri care au găsit cu re
gularitate descoperită apărarea 
adversă și au obținut o victo
rie netîj.

Tot ieri am înregistrat și pri
ma înfrîngere a campionilor. 
I'aoid a avut inițiativa în pri
mele minute în fața Voinței,

dar rămasă fără Schervan, din 
repriza secundă, a fost repede 
egalată : 3—3 și 4—4. Din acest 
moment, clujenii — foarte am
bițioși — au atacat cu mult a- 
plomb, trecind la conducerea 
operațiilor în fața unei forma
ții feroviare în care Gaiță (6' 
goluri) a făcut un joc de ex
cepție. Momentul decisiv 
partidei 
min. 26;
într-un 
reștenii 
Rapid a 
o dată, prin același Gaiță, dar 
I. Pop a marcat golul victoriei 
clujene exact cu 6 secunde îna
inte de sfîrșit.

Rezultate.
REȘTI 
BUCUREȘTI 14—2
4-o, 3—i). _______
șl R. Nictdta. Au Înscris : Rădu- 
canu 2, Munteanu 2, Moiceanu 
3, Hagiu 2, Ciobăniuc 2, Muntea
nu, Chirlță, Ș. Popescu (Din.) 
și Ghiță, Malecu (Tr.).

CRIȘUL ORADEA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 14—7 (0—3,
2—2, 4-4, 8—1). Arbitri :
M. Ștefan și V. Medianu. Au 
marcat: Gordan 5, Fejer 3, CI. 
Rusu 3, Ungureanu, Costrăș, I- 
leș (Cr) șl Teodorescu 2, Ma
nea, Szerza, Gh. Ion, Bărbules- 
cu, Florlncescu (Pr.).

RAPID BUCUREȘTI 
INȚA CLUJ-NAPOCA 8—9 (2—1,
1—1, 2—3. 3—4). Arbitri : 
Tlmoc ți R. Schtiha. 
tori *
(Hap.) și Pop 3, SebSk 
fas, R. Rusu, Kovacs, 
(V.).

al 
l-am consemnat ■ în 
Colceriu a înscris (8—7) 
moment cînd bucu- 
erau în superioritate! 
mai reușit să egaleze

DINAMO BUCU- 
C.S.Ș. TRIUMF 

2 (3—0, 4—1,
Arbitri : A. Czegeny

Ne reîntoarcem la campionatul 
primei Divizii de rugby, spre 
a urmări etapele a șasea — 
mîine și a șaptea — joi, după 
care cei mai buni jucători ai 
țării vor pregăti partidele cu 
Noua Zeelandă (20 și 24 oc
tombrie, la Constanța, respectiv 
București) și Franța (1 noiem
brie, la Narbonne). Reîntîlnirea 
cu principala întrecere internă 
este pasionantă, actuala ediție 
fiind cea mai disputată din ul
timul timp. Iat-o, spre pildă, 
pe Politehnica Iași printre pro
tagoniste. învingătoarea băimă- 
renilor și a constănțenilor pri
mește mîine vizita campioanei : 
dacă pînă mai ieri un astfel 
de meci avea o mare favorită, 
de data aceasta putem vorbi 
despre un veritabil derby ! O 
întîlnire între matura formație 
bucureșteană și tînăra echipă 
moldoveană, dar și o confrun
tare între concepțiile tactice ale 
antrenorilor, foștî cunoscuți ju
cători, Emil Crișan, respectiv 
Adrian Matcescu și Rada Dur
ban.

în celălalt derby al. etapei 
— studențesc — pronosticul e 
de partea băimărenilor, în al 
căror reviriment credem. Inte
resantă se anunță partida de la 
Suceava, față de care nutrim 
speranța 'ca și în tribune, să 
existe tot atîta pasiune pentru 
rugby cît în teren, nu cum _s-a 
întîmplat pînâ acum

rim la incidentele petrecute 
după meciul cu R.C. Grivița 
Roșie). La Sibiu, anticipăm un 
joc echilibrat, la Constanța ti
mișorenii se află în fața unei 
„probe a adevărului", în vreme 
ce în Capitală, Vulcan are pu
ține șanse de a repeta rezul- 
tatul-surpriză din „Cupă" cu 
Dinamo — acum cu trupa com
pletă, iar grivițenii pot 
dacă
P.T.T. ca pe o simplă forma
litate. >

greși 
consideră partida cu

PROGRAMUL ETAPEI • Iași : 
POLITEHNICA — STEAUA (Stad. 
tineretului, ora 9,30), Suceava : 
C.S.M. — SPORTUL STUDENȚESC 
(Stad. Unirea, ora 9,30), Sibiu : 
C.S.M. — RULMENTUL BÎRLAD 
(Stad. Independența, ora 10), Baia 
Mare : ȘTIINȚA CEMIN — ȘTIIN
ȚA PETROȘANI (Stad. Complex, 
ora 10), Constanța : FARUL — 
„U“ TIMIȘOARA (Stad. Farul, 
ora 10), București : DINAMO — 
VULCAN (Stad. Olimpia, ora 9). 
GRIVIȚA ROȘIE — P.T.T. ARAD

VO-

R.
Realiza-

G alții S, Gh. Ilie, Vcspe 
' ~ Gyar-

Coleerlu

Adrian
CLASAMENT

VASILIU

1. DINAMO 4 4 0 0 58-23 8
2. Raiptd 4 2 1 1 33-23 5
3. Crișul 4 2 1 1 41-32 5
4. Voința 4 2 0 2 30-38 4
5. Triumf 4 10 3 20-35 2
6. Progresul 4 0 0 4 21-52 0

în programul de azi. de la
— Dinamo, 

Progresul —
ora 18 : Rapid
Triumf — Crișul și 
Voința.

Dinu COSTESCU

Campionatele dc cftlâric

A. DONLSCU ÎNVINGĂTOR
IN PROBELE DL ORESAJ

(ne refe-

(Stad. Parcul copilului, ora 10).

1. DINAMO 5 5 0 0 159- 12 15
2. Polit. Iași 5 4 0 1 62- 43 13
3. Steaua 4 3 1 0 123- 29 11
4. Grivița Roșie 5 3 0 2 61- 43 11
5. Sportul stud. 4 3 1 0 58- 46 11
6. Farul 4 3 0 1 118- 40 10
7. „U“ Timișoara 5 2 1 2 57- 82 10
8. Șt. Baia Mare 5 2 0 3 71- 46 9
9. C.S.M. Sibiu 5 2 0 3 31- 85 9

10. Rulm. Bîrlad 4 2 0 2 21- 55 8
11. Șt. Petroșani 5 1 1 3 37- 68 8
12. C.S.M. Suceava 5 1 0 4 33-137 7
13. Vulcan 5 0 0 5 35- 98 5
14. ptt Arad 5 0 0 5 26-108 5

EFICACITATE..
sugestii aDlnd curs unei 

cititorului nostru Eugen Fuicu 
(tatăl internaționalului Sorin 
Fuicu), publicăm un clasa
ment al eficacității diviziona
relor „A", alcătuit pe baza 
numărului de eseuri marcate 
(considertnd eseul cel mal 
frumos moment al jocului), 
cu mențiunea că nu neglijăm 
nici ierarhia individuală. in 
fruntea căreia se află, la a- 
ceastă oră, Marian Aldea 7 și 
...Sorin Fuicu 6, cele două 
aripi ale echipei naționale.

Iată clasamentul : 
NAMO 24 ; 2. 
meciuri) ; 3.
4 Jocuri) ; 
Roșie 9 ; 5. 
8 ; 6. Știința 
Mare 7 ; 7. Vulcan (!) 5 ; 8. 
R.C. Sportul studențesc 4 (din 
4 meciuri) ; 9. Universitatea 
Timișoara 4 ; 18—12 Știința 
Petroșani, C.S.M. Sibiu, P.T.T. 
Arad — cite 2 ; 13. Rulmentul 
Bîrlad 1 (din 4 jocuri) ; . 
C.S.M. Suceava 1.

1. DI- 
Farul 22 (din 4 
Steaua 20 (din 
4. R.C. Grivița 
Politehnica Iași 

CEMIN Bata

LUGOJ, 2 (prin telefon). La 
baza hipică din localitate au 
continuat întrecerile etapei fi
nale a Campionatului republi
can de călărie, care se desfă
șoară în cadrul competiției 
naționale „Daciada". Ca de o- 
bicei, în probele de dresaj 
lupta pentru întîietate s-a dat 
intre sportivi de la Steaua, de
altfel singurul 
ceastă _ 
bucură 
impus 
la cat.
rele Premiu, iar la obstacole 
(cat. semimîjlocie) victoria i-a 
revenit lui Alexandru Bozan 
(cu Năpasta), care în cele două 
manșe a dovedit o bună pre
gătire.

REZULTATE TEHNICE: dre
saj — cat. intermediar 2 : 1. 
Anghel Donescu (Steaua) cu 
Dor 885 p, 2. Dumitru Velicu 
(Steaua) cu Delfis 818 p. 3. So
rin Soveja (Steaua) cu Der- 
bist 677 p ; dresaj. Marele Pre
miu : 1. A. Donescu cu Dor
1 037 p. 2. D. Velicu cu Delfis 
953 p, 3. S. Soveja cu Derbist 
788 p ; obstacole, cat. semimij- 
locie : 1. Alexandru Bozan
(C.S.M. Sibiu) cu Năpasta 0 p. 
2. Marian Simion (Dinamo) cu 
Bel Ami 8 p (84,4 s), 3. Petru 
Jobb (A.S.A. Cluj-Napoca) cu 
Cocor 8 n (92,0 s) ; echipe : 1. 
Dinamo București — campioa
nă națională 7 3/4 p, 2. Steaua 

'12 p. 3. C.S.M. Sibiu. 2O'/i p.

club unde a- 
dlsciplină a călăriei se 
de atenția cuvenită. S-a 

Angliei Donescu ‘cu Dor 
intermediar 2 și la Ma-

IGNEA, coresp.



Luminița Rus, in exercițiu la paralele, este una dintre spe
ranțele profesorului Ladislau Balogh

forturile de zeci și zeci de mii 
de ore, de iscusință, ambiție și 
nu arareori sacrificii. Dar nu a- 
ceasta ne interesează acum 
în mod deosebit, deși nu pu
tem trece peste episod fără a-i 
felicita pe toți cei care com
pun corpul didactic al acestui 
club, ci perspectiva.

Perspectiva ? Este 
lumina zilei : 
mari, tot mai avansate pe fă
gașul calității pentru asigura
rea bazei necesare progresului 
formațiilor divizionare, și, nu 
in ultimă instanță, pentru cre
area posibilităților de ascensiu
ne, de intrare între diviziona
re, necesare altor formații de 
club. Clubul Crișul, are, deci, 
un izvor la care să se adape 
pentru a prinde puteri în cam
pionatul feminin de baschet, 
Constructorul C.S.U. așteaptă 
și el cu încredere handbaliști 
de viitor, C.S.U. și Olimpia 
au asigurată pepiniera de 

voleibaliști și volei
baliste, în timp ce 
mini-judoka ard de 
nerăbdare să ajungă 
herculi ai Rapidului.

Există vreo piedică 
în calea realizării la 
cel mai înalt nivel al 
așteptărilor a acestor 
deziderate 7 Există, 
ni se confesează di
rectorii clubului, nu 
chiar impedimente, 
dar... drumul spre 
performanță este gi

rat de un triptic: școală — club sportiv școlar — 
secție de performanță. Este un drum al succesu
lui, dar pentru ca izbînda să nu fie ocolită se im
pune o colaborare strînsă, permanentă, des
chisă între cele trei verigi. Profesorii și an
trenorii clubului au datoria să se afle zilnic 
în școli, să-și ajute colegii, să urmărească co
piii, să-i aleagă, încă de la orele de educație 
fizică, pe cei care sînt apți să depășeasă cu 
brio etapa selecției. Legătura aceasta, absolut 
necesară, are și avantajul că profesorii din școli, 
care-i cunosc bine pe elevi, pot să le ofere date 
suplimentare profesorilor clubului, să le în
drepte atenția spre cei care însumează calită
țile viitorului performer. Eentru realizarea a- 
cestei legături trainice, conducerea Clubului 
sportiv școlar nr. 1 Oradea militează permanent, 
și-a făcut un obiectiv prioritar din ea. Mai 
există însă și necesitatea ca antrenorii clubu 
rilor de performanță să vină la antrenamentele 
grupelor de la C.S.Ș. 1, să asiste cît mai des la 
orele de pregătire. Este imperios necesară și 
această legătură pentru ca unitatea școlară să-și 
adapteze procesul instructiv-educativ în confor
mitate cu cerințele lor, să creeze oameni pen
tru posturile 
modeleze în ideea și în spiritul existent’ în e- 
chipa de performanță în care vor promova. Și 
în acest domeniu s-a făcut ceva. încă prea 
puțin, însă, pentru a se putea modela cheia suc
cesului deplin.

Iată, și aceasta formează o sarcină a anului 
școlar sportiv, început la 15 septembrie, un o- 
biectiv care — împlinit — poate să amplifice 
succesele demne de laudă aflate în palmaresul 
clubului sportiv școlar orădean. Atmosfera de 
muncă, de preocupări legate de colaborare, de 
cercetare a noutăților științei sportului (știință 
reală, alcătuită dintr-un mare număr de științe) 
ne asigură că Oradea nu va avea o prezență 
efemeră pe marea scenă a sportului românesc, 
că ceea ce a fost surpriză va deveni certitudine, 
cu largi și solide baze în rîndurile tineretului 
din această parte a țării.

TRIPTICUL SUCCESULUI:
ȘCOALA
CLUB SPORTIV ȘCOLAR- 
SECȚIE DE PERFORMANȚĂ!
Centru cu tradiție în sportul românesc, O- 

radea trăiește o nouă tinerețe. Baschetul 
— cel feminin, polo-ul și handbalul l-au pro
pulsat între favoriții campionatelor naționale, 
i-au adus satisfacția alegerii unora dintre per
formerii săi în echipele naționale. Firește, nu 
numai acestea sînt disciplinele prin care orașul 
de pe Crișuri se distinge în sportul românesc, 
ele aparținînd mai degrabă zonei surprizelor 
plăcute, ci un număr mult mai mare, din care 
nu lipsesc luptele, voleiul, judo-ul. Baza, dacă 
putem spune așa, o constituie jocurile sportive, 
și acesta este un mare merit, pentru că — se 
știe — pe de o parte te afirmi mai greu în 
«porturile colective, iar pe țțe'' alta ele pretind 
un volum mai mare de eforturi, îndeosebi în 
sectoarele omogenizării, aplicației tactice și di
versificării tehnice.

In ce își pune nădejdea proliferării și ascen
siunii valorice sportul de performanță orădean ? 
Firește, în primul rînd în aportul cluburilor 
sportive școlare, în capacitatea lor de a asigura 
secțiilor cu echipe divizionare elemente talen
tate. pregătite Ia nivelul și în spiritul aspira
țiilor tot mai înalte care-i călăuzesc pe teh
nicienii cluburilor din eșaloanele superioare. Să 
mergem, deci, la sursă pentru a sonda perspec
tivele. Clubul sportiv școlar nr. 1 își are se
diul într-un parc odihnitor, lîngă o școală și 
un stadion, adică așa cum își poate dori un 
dascăl de sport care-si iubește meseria. O vi
zită pe baze, asistență la cîteva antrenamente 
și o discuție cu cei doi profesori responsabili 
ai clubului — Dorel Arhip, director, și Gunther 
Dorka, director adjunct — ne edifică, ne creează 
o impresie optimistă.

Sînt 42 de profesori în club și 2 antrenori pentru 
secțiile de atletism, baschet, gimnastică, hand
bal, judo, lupte libere, lupte greco-romane, scri
mă și volei și pentru 1 258 de copii selectați 
dintr-un număr de vreo 30-40 de ori mai mare 
de candidați trecuți prin sita testelor. Dintre 
cei care au parcurs drumul de la începători pînă 
la echipele divizionare și selecționatele naționale, 
școala poate alcătui și pune la dispoziția oricui 
o lungă listă care o onorează și-i răsplătește e-

CALITATEA SELECȚIEI - PRIMA CONDIȚIE 
A RIDICĂRII NIVELULUI REZULTATELOR

Se spune despre Clubul Spor
tiv Școlar nr. 4 din București că 
este prima unitate a atletismu
lui nostru școlar. Afirmația 
este valabilă, în primul rînd, 
tn ceea ce privește... cadrul 
organizatoric : la C.S.Ș. 4, u-
nitate sportivă specializată nu
mai pentru atletism. își desfă
șoară activitatea 18 profesori- 
antrenori, care se ocupă de pre
gătirea celor 651 de elevi-atleți 
aflațl în scriptele școlii, grupați 
In 45 de grupe (6 de 
manță). Celălalt sens al 
mației de la început are 
dere. desigur, rezultatele, 
și aici elemente de 
a ei : în competiția pe 
„Cupa României", __w_________
1981 după un nou sistem — care 
a limitat participarea la atlețl 
din categoriile tineret, juniori 
I, n și in - Clubul școlar de 
atletism din București s-a cla
sat pe locul trei în clasamentul 
general, după Dinamo și Steaua, 
dar înaintea tuturor “ ' “ 
cluburi sportive școlare, 
Uzate sau cu secții de _______
(C.S.S.A. Craiova, Viitorul Bucu
rești, C.S.S.A. Cîmpulung Mus
cel etc.) Adăugind și cele 11 
titluri cîștigate la campionate
le naționale ale celor 3 categorii 
de vîrstă ale juniorilor, alte 
locuri De podium, ne putem da 
seama că „școala de atletism*  
din Capitală este, într-adevăr, 
prima unitate a atletismului șco
lar românesc.

Ce și-a propus clubul-fanion 
pentru actualul an școlar?

Principala concluzie a unei 
recente convorbiri pe această 
temă cu prof. Maria Zamflres- 
cu, directoarea C.S.Ș. 4. poate 
fi sintetizată astfel : Un salt ca
litativ în privința ridicării ni
velului procesului lnstructlv-e- 
ducativ, o creștere a ponderii 
„greutății specifice*  a școlii ta 
ansamblul atletismului nostru ju
venil.

Și cum ziua bună se cunoaș-

perfor- 
afir- 

ta ve- 
Găsim 

susținere 
echipe 

organizată ta

celorlalte 
specia- 

atletism

clară ca
eforturi tot mai

oțele lor,_ _______ ______  ,
deficitare, să-i crească și să-i

I
I
i
i
i
i
i
i
i
I
l

CLU LE sr
EFORT SPORIT PENTRl

vedere 
asigu- 
conso- 

de azi, 
se bi-

Avind în permanență tn 
perspectiva, posibilitatea 
rării generațiilor care să 

iideze ți să amplifice izbînzile 
mișcarea sportivă românească
zuie pe „producția*  cluburilor spor
tive școlare. Cuprinzînd un mare nu
măr de tehnicieni cu calificare supe
rioară, dispunînd de experiență, de o 
bază materială în continuă creștere, 
de sprijin ți de largă arie de selec
ție, aceste unități iți sporesc necon
tenit ponderea, oferă cluburilor 
performanță tot mai numeroase 
lente.

La 15 septembrie s-a dat - ți 
cluburile sportive școlare - startul 
tr-un nou an de învățămînL 
fapt, actul a fost pur teoretic, deoa-

de 
ta

in 
in- 
De

PE O h
rece cele mai multe dintre cit 
desfășurat în timpul vacanței 
o intensă activitate. Noul ar 
pune și în fața acestor unite 
tive obiective de mare imp 
Favorizîndu-se - printr-o serie 
glementări ale M.E.I. - călită 
crul pentru punerea bazelor 
manței autentice, cadrele din 
rile sportive școlare au posil 
— îndatorirea chiar — de a aț 
o treaptă nouă selecția și proc 
structiv-educativ, de a pregăti

DESCOPERITORI, 
DAR Șl ȘLEFUITORI

DE TALENTE
La un derby al handbalului nostru 

ctad ta sala Floreasca din Capitală se 
Steaua șl Dlnamo București, porțile celor 
formații erau apărate de Valerlu Solomon, șl, res
pectiv, Claudiu lonescu. De ce începem astfel în
semnările noastre 7 Motivul va fl lesne de înțeles, 
spuntod că cel doi valoroși s-ortivl șl-au făcut 
ucenicia — jucînd apoi mulți au. în formația care 
l-a lansat — la Constan
ța, acolo de unde au 
plecat ta marea perfor
manță numeroși handba- 
liștl șl handbaliste, mulți 
dintre ei aflațl șl azi ta 
plină activitate. Ca de 
exemplu dtaamovlstul 
Mircea Bedivan sau A- 
drlan Ghlmeș. Acesta din 
urmă, juctad acum ta 
echipa lui Cornel Oțelea 
șl Otto Telman, a deve
nit repede titular. "• 

înseamnă că tîhărul 
18 ani are talent 1 Se 
doar cit de anevoie 
și pe bună dreptate 
promovează cei doi 
putați tehnicieni pe

Mircea Bedlvan 
pe... vremea cind 
era căpitanul echi
pei de juniori a 
C.S.Ș. 1 Constanța, 
aflat pe podiumul 
de premiere, forma
ția sa ctștigtnd titlul 
de campioană națio
nală de juniori tn 
1975, la Sf. Gheorghe.

__ titular. Și 
s-a tatlmplat așa, 

" '■ " ‘ de
știe

re- 
,___ _____________ . _ un
ttaăr in prima garnitură 
a Stelei.

Care este locul de 
„naștere", acolo la Con
stanța, al tinerilor des
pre care am amintit (ei 
stat mult mal mulți, ast
fel că dacă ar fi grupați, 
ar forma o puternică e- 
chlpă care să activeze 
ta prima divizie a țării) 1 
El se numește Clubul 
sportiv școlar nr. I, ale 
cărui baze handbalistice 
au fost puse, eu aproape

un deceniu șl jumătate 
în urmă, de apreciațil 
tehnicieni Mihail Făgă- 
rășan (pentru băieți) șl 
Traian Bucovală (fete).

Dacă cei doi profesori 
(cărora 11 s-au adăugat 
mal ttrziu Codruț Han- 
ganu și Lucian Rîșniță) 
au șlefuit, cu priceperea 
șl talentul lor, atîtea 
„nume", astăzi ce lucrea
ză el ? Răspunsul este 
unul singur : muncesc eu 
aceeași pasiune TOT 
PENTRU DESCOPERI
REA DE TALENTE. Mi
hail Făgărășan ne spu
nea : „Cum ne exprimăm 
noi, tehnicienii, am acum 
tn obiectiv generația a- 
nului 1966, dar lucrez și

masculln, 
Intîlneau 

două

vorbi despre 
dintre tinerii

te de dimineață, premisele reu
șitei in atingerea obiectivului 
se... așează chiar ta această 
perioadă de început a unul nou 
ciclu de activitate. Si dacă un 
alt proverb ne spune că „totul 
e bine cind se sfîrșește cu bi
ne", în sportul de performanță 
pentru „a sfîrșl bine" trebuie 
mai ales să începi bine. Iar 
începutul... începutului este SE
LECȚIA. Toată atenția, așadar, 
acestui proces care determină, 
ta cea mal mare măsjiră, 
zultatele unei munci de 
mulți ani.

Ce înseamnă, de fapt, o 
selecție 7

O bună selecție Începe,

re- 
mai

bună

O bună selecție tacepe, de 
fapt, cu o problemă de atitudi
ne. Nu este suficient să dai un 
anunț, ca în cazul jocurilor, 
pentru a aduce e mare masă de 
copii la poarta stadionului de 
atletism. Pe viitorii atlețl nu-1 
aștepți, îi cauți. Unde ? La el 
acasă, adică la școlile unde în
vață. ..

O bună 
concepută 
triere. * 
lesoril 
servat 
20 000 
tre 10 
mare, 
tă in

Pentru e bună selecție 
necesar șl un îndrumar ___
de lucru. El există, sfiit cerin
țele sistemului național de se
lecție, ale cărui probe de bază 
— alergarea de viteză (50 m), 
săritura ta lungime, alergarea de 
rezistență (600 m) ' 
mingii de oină — 
palele instrumente 
profesorilor de la 
tru a spera să intre ta una din 
grupele de Începători, candi
datul trebuie să obțină cel pu
țin <80 de puncte la totalul po- 
llatlonului amintit. Se admit, la 
început, doar excepțiile__ so
matice, copiii cu talie sau ga-

va 
va 
căror nume le voi enu
mera doar : Alexandru
Militam, Marian Chirilă 
(născuți tn 1966), Mircea 
Olaru, Cristian Arvat,
Marian Popovici, Marius
Grindei, Marius Timofte,
Florinei Dragomir (1967), 
Costel Anghel, Daniel
Ene ți Cristian Cojocaru 
(1968)“. Completîndu-1 pe 
profesorul Făgărășan, 
mințim că aproape ! - 
treaga echipă divizionar 
„B“, Comerțul Marina 
Constanța, are ta compu
nerea el tineri, fie re
cent absolvenți, fie tacă 
elevi ai C.S.S. nr. 1.

Traian Bucovală, cu o 
impresionantă carte de 
vizită, alcătuită ta foar
te puțini ani (el a fost 
„secundul" lui Constan
tin Popescu la clrma 
echipei naționale de 
senioare), a lucrat 
mult timp ca profesor 
și director adjunct al 
C.S.Ș nr. 1 (acum este 
inspector de specialitate 
la Inspectoratul școlar 
al județului Constanța). 
De aceea am 
rat neapărat 
pentru acest 
opinia sa : 
țean fiind, 
cîndu-mă 
absolvirea

n 
n 
k
P
1

Hrlstache NAUM

DAM CONTINUU, DAR

1966, dar lucrez și 
cu copii născuți 
tn ‘67 și *68.  Pa
siunea copiilor 
pentru handbal 
este foarte mare, 
aici la Constan
ța. De aceea, 
numeric, nu pot 
spune că avem 
greutăți ; cel 
mult ele apar a- 
tunci cind stn- 
tem nevoiți să le 
spunem, unora 
dintre ei, sd-ți 
îndrepte atenția 
spre alte spor
turi. Am convin
gerea că nu pes
te mult timp se

conslde- 
necesară 
material 

„Constăn- 
Intor- 
după

Profesoara Valeria Biduleac fî 
atletism la săritura in lungime.

,examinează" pe candidațH la

Foto : Dragoș NEAGU

De mai mulți ani, Liceul nr. 2 din Bucure 
reprezintă unul din puternicele nuclee ale în 
tulul românesc, am putea spune chiar o șc<r 
a acestei discipline, un club al său de vîrf. 
pe băncile acestei unități școlare fruntașe ; 
pășit de-a lungul ultimelor sezoane campioni 
recordmani ai țării în frunte cu Carmen Bunaci 
Mariana Paraschiv, Mihai Mandache, Ștefi 
Mitu sau Horia Lucaciu și aproape că nu a fo 
an în care cartea de onoare a Liceului să nu i 
Îmbogățească cu zeci de titluri și recorduri n; 
ționale. Este fără îndoială meritul tinerilor în< 
tători cărora programul de activitate judicios a 
cătuit — prin grija conducerii școlii și a într< 
gului corp profesoral — le permite să îmbine i 
mod armonios învățătura și sportul, dar și i 
nucleului de tehnicieni, care se străduiește s 
ofere natației românești cadre de nădejde, vi 
itori campioni.

Acum, la început de an școlar se alcătuiesc 
desigur, noi planuri, se aleg obiective. Asupr 
acestora ne-a oferit cu multă bunăvoință amă 
nunte directorul liceului, prof. Eugen Danciu.

„Vom continua, firește, să alimentăm marii 
cluburi ți selecționatele reprezentative cu no 
performeri. Dealtfel, aceasta este menirea noas 
tră ți atunci, de pildă, cind Carmen Bunacii 
(care reprezintă clubul Dinamo) obține cea ma 
bună performanță mondială a anului la 100 n 
spate, de pildă (n.r. ea deține și la această ori 
locul fruntaș în top-ul celor mai rapide spatisti 
din lume, în 1981) ne bucurăm ți noi. Profesori 
noștri vor lucra ți in continuare pe grupe di

barlt deosebit fiind reținuți a- 
proape automat.

în aceste zile, deci, profeso
rii școlii pot fi tntUnlt! atlt 
pe stadion, la antrenamente cu 
grupele gata formate, cit mal a- 
les ta școlile generale, tn ac
țiunile de testare individuală 
la orele de educație fizică. Este 
o primă etapă, la sflrșitul că
reia (10 octombrie) „aleșii" vor 
fi verificați ta concursuri ade
vărate, pe stadion, pe cate
gorii de vîrstă, iar cel mal buni 
vor fi opriți în grupe, primind 
statutul de viitori atlețl.

Noua încadrare a planului de 
tavâțămînt obligă la... micșo
rarea ochlurllOT sitei. Dacă ptaă 
acum flecare cadru didactic tre
buia să aibă 3 grupe de înce
pători, tnceptad cu anul școlar 
1981/1982 se stipulează că după 
doi ani de activitate fiecare 
profesor este obligat să prezinte 
două grupe de avansați. Aceas
tă clauză Impune « maximă ri
gurozitate a selecției, ellmlnlnd 
tentația minimei rezistențe care 
a dus adesea la constituirea u- 
nor grupe întregi din elemente 
fără aptitudini șl calități, deci 
fără perspectivă. Elemente și 
grupe „de umplutură", transml"

■e da la un an la altul, ta 
realitate un... balast cu aco
perire legală. Este • măsură 
care va face ca ta scurtă vre- 

elevilor-atlețl ai 
... __ -----/ rea

lizeze standardurile de partici
pare la campionatele de juniori 
la cele 3 categorii de vlrstă să 
depășească cifra atinsă anul a- 
cesta (120 din 651), apropilndu- 
se de 200. Este, de fapt, • ce
rtată minimă pe drumul adevă
ratei performanțe.

Iată de ce se poate spune că 
activitatea din aceste zile, din 
viitoarele săptămini, este, poate, 
mal importantă dedt viitoarele 
zed șl sute de ore de pregăti
re. Din stofă /proastă nu lese 
costum bun orictt de priceput 
ar fi croitorul. Șl chiar dacă un 
alt prlndpta al selecției e ara
tă ca pe un proces continuu — 
la vlrsta mică evoluțiile stat 
rapide și de foarte multe ori 
imprevizibile —, e altă acțiune 
de anvergură fiind prevăzută ta 
primăvară, se poate spune că 
toamna se numără șl bobocii 
.. .performanței atletice!

me numărul ____________
C.S.Ș. < ce vor reuși să 
Uzeze standardurileselecție nu poate 

fără o arie
fl 

largă de 
toamna trecută, pro- 
la C.S.Ș. < au ob- 

și testat aproximativ 
de copii bucureșteni, fal
și 13 ani. Este o cifră 

care va fi însă depășl- 
această toamnă.

In 
de

este 
precis

ft aruncarea 
stat princi- 

de lucru ale 
C.SJȘ. 4. Pen-

Wadimir MORARU



YE ȘCOLARE
iREA PERFORMANTEI
REAPTA
:fi față exigențelor mereu 
activității de înaltă perfor- 
egătură dublă, in jos cu 
eele ți în sus - cu clubu- 
le de performanță va con- 
area premiselor pentru ob- 

»r succese notabile.
idu-le acum, la inceput de 
reporterii noțtri au inves- 
le din cluburile sportive 
pra intențiilor cu care por- 
im. Există - reiese aceasta 
țările pe teren - condiții

VALORICA

BRAȘOVENE, IN CONTINUA ASCENSIUNE
Foto : Ion MIHAlCA

începe lecția de antre
nament pentru grupa 
pistarzilor de performan
tă. Profesorul Ion Stoi
ca le explică eleviloi
săi de la Clubul sportiv 
școlar nr. 1 București te
ma lecției, solicitindu-le 
atenție și eforturi maxi
male.

bune, există entuziasm ți dorință de 
a obține mai mult și de mai bună ca
litate. Există ți unele neajunsuri asu
pra cărora trebuie acționat in comun. 
Ceea ce s-a desprins insă cu preg
nanță este dorința tuturor cadrelor 
din aceste unități de a contribui, la 
nivelul cel mai înalt al capacității lor, 
Ia asigurarea viitorului sportului de 
performanță românesc in directă con
cordanță cu condițiile ce-i sînt asigu
rate, cu talentul ți aspirațiile tinere
tului nostru.

igostlt 
ndbal, 
orașul 

se... 
disci- 

!. nr. 
astfel 

rmăm, 
r de 

Han- 
Rtș- 

•e se 
ihnica. 

secat

,d, 
ia ofe- 
mănesc 
ila Lu-

ANUL MAXIMEI EXIGENTE!
De-a lungul anilor, Clubul 

sportiv școlar nr. 2 București 
— director, prof. NIcolae Petrl- 
că, dlr. adjunct, prof. Dan Bu- 
dișteanu — și-a creat un presti
giu binemeritat. Din „labora
toarele" acestui combinat spor
tiv s-au lansat In arena marii 
performanțe talente deosebite, 
sportivi care, apoi, reprezen
tând diferite mari duburi sau 
evolulnd sub culorile naționale 
au cucerit medalii de aur la 
ede mai importante întreceri ale 
mapamondului. Dintre atuuri- 
ie acestui dub, la loc de frun
te se află — credem — cli
matul de puternică ancorare a 
procesului instructlv-educativ In 
știință, climat realizat de pro
fesorii cu experiență al clubu
lui, și In care se integrează ma
rea majoritate a noilor venlți. 
De la studiul individual și pînă . ... g) 

e- 
cu
e-

baza unor date obiective talen
tele de marcă, urmînd ca lor 
să li se asigure un program de 
pregătire individualizat.

Conducerea școlii, asigurată 
de profesori cu rezultate re
marcabile In pregătirea unor 
performeri de primă mînă, și-a 

perma- 
antre- 

în ce 
bare- 
pre- 
gra- 
sînt

propus să realizeze un 
nent control Ia orele de 
nament pentru a constata 
măsură au fost respectate 
murile impuse de Belccție, 
cum și pentru aprecierea 
dului de exigență cu care ___
efectuate lecțiile de antrenament, 
In funcție de vîrsta și nivelul
de pregătire dovedit de fiecare
sportiv în parte. Concluziile a-

ganelor de partid șl de stat 
ale sectorului II — adaugă an 
de an noi terenuri bazei sale 
materiale, marea majoritate 
prin munca voluntară a elevilor, 
părinților și profesorilor. Pen
tru ca situația să fie și mal 
dară, iar responsabilitățile e- 
vidente, s-a hotărît ca fiecare 
catedră, fiecare profesor sau an
trenor tn parte să răspundă di
rect de gospodărirea echipamen
tului și a terenurilor, de îngri
jirea și buna lor administrare, 
precum și de organizarea și 
desfășurarea taberelor de pre
gătire organizate pe timpul va
canțelor școlare. Este. deci, 
o implicare directă a tuturor

la consfătuirile de catedră 
club se asigură permanent 
voluțla în pas cu vremea, 
dezideratele de tot mai mare 
xigență ale performanței.

Nu este, deci, de mirare 
sfatul cadrelor didactice, al__
trenorilor și tehnicienilor aces
tei unități sportive școlare 
frunte a țării a hotărît 
„anul școlar 1981/1982 să 
anul maximei exigențe”. Al ma
ximei exigențe în toate dome
niile de activitate, al maximei 
exigențe față de munca proprie 
și metodele de lucru, față de 
responsabilități și față de acti- 

viitorilor performeri.
obiectiv major pe care 

colectiv al Clubului 
școlar nr. 2 și l-a fi- 
deviză de muncă a tn-

că 
an-

de 
ca 
fie

1 Po-
C.S.ș. 

răspuns 
ici tarea 
5 vorbi 
Ar tre- 
și deș
ii ale 
sportiv, 
obiectul 
are C 
x>, fără 
xagerez, 

secția 
u asta 

totul". 
mal po-

ESCU

vltatea
Acest 

Întregul 
sportiv 
xat ca ______ _
ceput să fie îndeplinit chiar din 
primele zile ale noului an de 
tnvățămtnt. El se materializea
ză acum tntr-o trainică legă
tură cu școlile, tntr-o cuprin
zătoare selecție cu ajutorul că
reia vor fi recrutați acel co
pil care corespund parametri
lor de vtrf, Intr-o pregătire mi
nuțioasă a materialului didactic.

înalta exigență se manifestă șl 
In corelația dintre cantitate șl 
calitate. A Început tn Întregul 
club nominalizarea — Ia nive
lul fiecărei grupe — a elemen
telor de mare perspectivă, 
ceasta acțiune este menită să 
creeze posibilitatea lucrului in
tens cu acel sportivi care oferă 
garanția progresului necesar se
lectării 
juniori 
cele 17

A-

lor In reprezentativele de 
ale României. în toate 
secții sînt depistate pe

IM FOARTE PUTINi -------- !••• a
cu elementele pe care le-au crescut în 
•ecedenți și cu elevii (din provincie) dor- 
'■ .-pătrundă în acest „mini-laborator“ al 
eJ.

deosebire de. anii precedențî, vom căuta 
noul an să întărim mai mult legătura cu 
i tinerilor noștri înotători, pentru că — am 
să mă conving dintr-o cercetare mai pro- 
a problemei — de colaborarea cît,________ _ _______ mai

. dintre părinte și antrenor depinde de cele
ulte ori progresul rapid al sportivului, 
păcate insă, și acesta este un of

al nostru, va trebui să folosim același nu- 
e tehnicieni in munca viitoare. E adevărat, 
arte mici excepții, profesorii noștri 
incioși și dornici să promoveze cit 
performeri. Dar foarte puțini sint

iu reușit să depășească, cu grupele lor, un 
mediu de pregătire, fapt pentru care mulți 
se plafonează, sau dispar pur și simplu din 
tul performanței. Am fi avut nevoie de 
sau doi antrenori cu mai mare experiență, 
să aducă și ceva nou. Din păcate noi nu 
n să alegem și primim doar ce ni se oferă, 
fine, pentru ca munca noastră viitoare să 

’sfășoare in cele mai bune condiții solicităm 
mtinuare sprijinul F.R.N. și al marilor clu- 

direct beneficiare de sportivii pe care îi 
em și îi educăm, un sprijin substanțial în 

ce privește condițiile de pregătire și ma
tele necesare. Pentru că, în fond, noi dăm 
inuu, dar primim foarte puțin “

Adrian VASILIU

mai

sînt 
mai 
acei

Inaugurarea noului complex de handbal al C.S.Ș. 2, situat in 
Pantelimon, s-a făcut, firește, prin aprige partide.

cestor controale vor fi amplu 
dezbătute In ședințele de cate
dră, măsurile adoptate fiind 
obligatorii pentru toate cadre
le. Fiind un club menit să a- 
sigure baza performanței, să 
promoveze talente autentice, 
C.S.Ș. 2 nu-și poate permite 
să admită practicarea sportului 
de întreținere în secțiile sale. 
Mal cu seamă că alături de in
vestițiile morale se află și cele 
materiale.

Apropo de acestea din urmă, 
clubul bucureștean manifestă o 
deosebită grijă nu numai pentru 
buna gospodărire a bazelor 
existente, d și pentru mărirea 
permanentă a acestui fond. 
Pornind de la necesitatea asi
gurării unor condiții optime de 
pregătire tuturor secțiilor, clu
bul — cu largul sprijin al cr

cadrelor în realizarea planului 
de pregătire la nivelul exi
genței maxime.

Firește, despre „anul maximei 
exigențe" și despre Clubul spor
tiv școlar nr. 2, club pivot 
pregătirii generațiilor de 
former!, s-ar putea scrie i 
Esențial este ca din cele 
latate să se desprindă 
tiva acestei unități de a se crea 
tn tot ceea ce se întreprinde o 
responsabilitate individuală care, 
pe ansamblul ei, realizează res
ponsabilitatea colectivă. Anul 
maximei exigențe va fi, credem, 
anul creării premiselor pentru 
realizări deosebite și, poate, 

mai fructuoase :
Istoria acestui <

al 
per- 

mult. 
re- 

inițla-

nul celor 
llzărl din 
școlar.

, a- 
rea- 
club

N. HRISTACHE

Cu fiecare an, Brașovul pare tot mai hotărît să joace un rol 
important în gimnastica noastră, rezultatele, munca entuziastă și 
plină de pasiune care se desfășoară la C.S.S. Brașovia fiind cea 
mai elocventă mărturie în susținerea afirmației noastre. Dealtfel, 
C.S.S. Brașovia este unul din puținele cluburi de specialitate 
din țară care promovează și sprijină nu una dintre ramurile 
gimnasticii, ci ambele laolaltă: gimnastica sportivă (fete și 
băieți), precum și gimnastica ritmică-modernă. Un tânăr colectiv 
de tehnicieni, oameni entuziaști, cu flacăra pasiunii în suflet și 
cu dorința arzătoare de a propulsa Brașovul în arena marii per
formanțe a gimnasticii, nu-și precupețește nici un efort, valori
fică la maximum modesta bază materială de care dispune, asi
gură procesului de selecție un caracter permanent șl, bucu- 
rîndu-se de un sprijin constant din partea direcțiunii școlii 
(director Ion Vulcăneanu), obține frumoase și meritate rezultate 
în migăloasa muncă de formare și lansare în marea arenă a 
gimnastelor și gimnaștilor de clasă.

Primii care au „ieșit în lume' cu afirmări spectaculoase, ob- 
ținînd remarcabile succese în campionatele școlare și de ju
niori ale țării, au fost băieții, care în ultimii trei ani au re
purtat, cu regularitate, numeroase succese în activitatea com- 
petițională. Antrenorii Gheorghe Blaj, Martin Șimo și Gheorghe 
Hrîstov ne vorbesc cu vădită satisfacție despre munca lor, su
bliniind că, de la 8 dimineața și pînă la 8 seara, la sala de 
gimnastică amenajată cu forțe proprii în incinta Școlii generale 
nr. 10, activitatea nu contenește nici o clipă. După un program 
riguros chibzuit, cei trei specialiști lucrează cu două grupe de 
performanță (dintre care 4 sportivi la categoria I), două grupe 
de avansați și două de începători, în acestea din urmă fiind 
incluși în permanență copii de la grădinițe și din clasele I și 
a Il-a, dintre care sînt reținuți în pregătire cei care au într-ade- 
văr calități de viitori gimnaști. O cifră ni se pare deosebit de 
semnificativă : „Testăm 50—60 de copii, pentru a selecționa unul 
singur" — ne spune tânărul antrenor Martin Șimo. Adrian Man
ta, solicitat recent să facă parte din lotul de tineret al țării. 
George Munteanu, Adrian Munteanu, loan Beneș, Gabriel Manta, 
Nicușor Pascu — iată tineri de viitor ai gimnasticii 
brașovene, care în acest an au obținut 7 locuri întîi, 5 
și 6 locuri trei la campionatele școlare, în total 33 de 
primii șase I

Dorința cea mai mare a colectivului de tehnicieni

masculine 
locuri doi 
clasări în

_____ ______ ____ ______ _ _____ și a gim- 
naștîlor este aceea de a fi prezenți în 1982 cu cît mai multe 
participări în loturile reprezentative de juniori. „Ne-am propus, 
de asemenea, ca în campionatul maeștrilor pe echipe să ne 
situăm foarte aproape de cele două fruntașe ale gimnasticii 
noastre masculine, Steaua și Dinamo" — nb spune, cu multă în
credere, antrenorul Gheorghe Blaj.

Deși cu o vechime mai redusă In evidența clubului, gimnastica 
sportivă feminină se impune prin aceeași pasiune a tehniciene- 
lor, prin aceeași dorință a sportivelor de a obține cît mai cu- 
rînd rezultate deosebite. Antrenoarea Ileana Diaconescu lucrează 
doar de trei ani la C.S.S. Brașovia, dar roadele activității sînt 
deja vizibile. Are o echipă care se pregătește să concureze la 
categoria a IlI-a, Ioana Amlhăeseî, fiind, pînă în prezent, cel 
mai bun produs al gimnasticii feminine brașovene. Dealtfel, ea 
a fost îndrumată pentru instruire și pregătire la Onești, unde, 
după doar cîteva luni de pregătire, a evoluat cu mult succes 
în campionatele școlare, cîștigînd locul I la bîrnă la categoria 
I. Luminița Iordache, Nicoleta Dascălu și Camelia Băluță au 
și ele calități deosebite șl se speră că în scurt timp Brașovul 
va trimite noi rezerve centrelor din Onești sau Deva. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît, de mai bine de un an, lucrează la C.S.Ș. 
Brașovia și Doina Săvăstru, o antrenoare tînără, capabilă, care 
are de acum o bună echipă la categoria a IV-a, iar Alina Pe
trescu și Alina Voîcu promit rezultate remarcabile.

Antrenoarele Lîvîa Brebenaru și Rodica Cernescu se bucură 
de frumoase aprecieri pentru activitatea pe care o desfășoară 
în gimnastica ritmică-modernă. De cîțiva ani elevele lor — mai 
ales Mihaela Tănase, Oana Stănescu, Ioana Tatu, Iolanda Șandru, 
Carmen Savu — au adus clubului numeroase cupe și medalii 
din competițiile republicane, iar în aceste zile Mihaela Tănase 
este prezentă în echipa reprezentativă a țării. ta Balcaniada din 
Grecia, „ •

Neîndoios, gimnastica brașoveană se află pe un drum mereu 
ascendent.

Constantin MACOVEI

COLABORAREA-UN SUPORT AL EFICIENȚEI
Ne-a impresionat cînd 

am aflat frumoasa tra
diție creată la Clubul 
sportiv școlar Ploiești 
prin revenirea în secții, 
ca antrenori, a foștilor 
sportivi. Este cazul an
trenorilor de baschet 
Gabriel Năstase, Liviu 
Negrită, Iloria l’anaites- 
cu, Mircea Tătaru, al 
foștilor atleți Liana Ig
nat, Gheorghe Dumitres
cu, al gimnastei Rodica 
Popescu, al scrimerilor 
Traian Constantinescu 
și Gheorghe Cristof sau 
al tenismanului Stelian 
Smeureanu. Și, nu în
tâmplător, tocmai la sec
țiile respective au fost 
înregistrate, de-a lungul 
anilor, 
moașe 
tr-un 
destul 
zentat, 
(ne referim 
1976—1980) :

cele mai fru- 
performanțe din- 
palmares general 
de bogat, 
prin

repre- 
cifre, astfel 
la perioada 

60 de titluri

de campioni ai țării, 10 
sportivi 
loturile 
ni ori și 
juniori, 
transferați 
sportive fruntașe 
ții de seniori.

— Incontestabil, la 
clubul condus de dum
neavoastră au fost obți
nute rezultate frumoase, 
dar avem convingerea 
că doriți și mai .mult și 
că, pentru îndeplinirea 
telurilor, aveți preocu
pări în mod permanent. 
Vă invităm să ne spu
neți cîteva dintre ele.

Interlocutorul, prof. 
Ioan Smădu, directorul 
C.S.Ș. Ploiești, a ținut 
mai întîi să facă unele 
mențiuni în legătură cu 
activitatea de pînă acum 
afirmînd că...

— Nu se poate vorbi 
despre unele succese ale 
C.S.Ș. fără să amintim

selecționați in 
naționale de se- 
79 în cele

118
la

de 
sportivi 
cluburi 
cu sec-

de sprijinul primit din 
partea Inspectoratului 
școlar județean, CJEFS 
și al conducerilor unor 
licee, cum sint „I. L. 
Caragiale" (director Ma
rin Mihail), Liceul Ener
getic (directoare Elena 
Vasiliu) și Liceul indus
trial „1 Mai" (director 
Ion Popescu). Bine ar fi 
să primim același ajutor 
și din partea altor uni
tăți de invățămint. Ar 
mai fi de dorit ca re
partizarea profesorilor- 
antrenori la C.S.Ș. să se 
facă în urma unei selec
ții sau chiar a unui con
curs, deoarece, în situa
ția actuală, sîntem obli; 
gați să primim profesori 
care nu pun suflet, care 
— de pildă — își iau 
întregul concediu de o- 
dihnă tocmai în perioada 
vacanței școlare, adică 
atunci cind Ia noi se 

pun bazele pregătirii

pentru viitorul sezon 
sportiv.

— Ați ajuns la ce este 
mai interesant în mo
mentul actual : cum pre
gătiți sezonul sportiv 
1981—1982, în special în 
secțiile care sperați să 
fie și de acum înainte 
izvor de talente pentru 
loturile reprezentative ? 
Ne gîndim, de pildă, la 
atletism și la baschet, 
dar problema este vala
bilă — desigur și pen
tru celelalte discipline

— Ca de obicei, selec
ția se face din circa 
4 000 de elevi, dintre care 
vor fi reținuți cei la ca
re se întrevăd perspecti
ve de a deveni mari 
performeri. Bineînțeles, 
trierea va continua 
diferite etape, 
s-a făcut în fiecare

Mai trebuie să spun 
că. în scopul îmbunătă
țirii performanțelor, se

in 
așa cum

an.

urmărește — cu ajutorul 
Inspectoratului școlar 
județea- Prahova — 
sporirea numărului ore
lor de antrenament, îm
bunătățirea condițiilor 
de refacere după efort, 
mărirea spațiului de șco
larizare, completarea e- 
chipamentului și mate
rialului sportiv, precum 
și perfecționarea activi
tății metodice din cadrul 
cercurilor pedagogice și 
comisiilor metodice.

în mod evident, startul 
în noul sezon sportiv a 
fost bine pregătit la 
C.S.Ș. Ploiești. Cursa 
spre marea performanță 
va continua, obiectivul 
principal fiind o contri
buție cît mai consisten
tă a sportului școlar 
prahovean la performan
tele Internaționale ale 
sportului românesc.

Dumitru STANCULESCU



O relație veche, dar de imediată actualitate

VALOAREA Șl
Ne apropiem de o nouă con

fruntare a echipei naționale în 
preliminariile campionatului 
mondial, de partida cu Elve
ția, din 10 octombrie, ultima 
pe teren propriu. Și iată că 
evoluția neconvingătoare a 
„U“-lui aliniat în precedentul 
meci, cu formația Ungariei, 
cînd dominarea insistentă a e- 
chipei noastre nu s-a concre
tizat în cele două puncte de 
care aveam nevoie în clasa
mentul grupei, a readus în ac
tualitate o relație veche de 
cînd jocul de fotbal a pășit in 
arena internațională : VALOA
REA și FORMA selecționabi- 
lilor. 6 RELAȚIE care une
ori îmbracă . forma INTERO- 
G,AȚIEI, nu puțini din lumea 
fotbalului preferind să opteze 
pentru unul din cei doi ter
meni în locul corelării aces
tora. în ceea ce privește lotul 
nostru reprezentativ, o rema
niere masivă ar fi fost nu nu
mai contraindicată și neope- 
răntă, dar și neconformă cu 
realitatea. Ceea ce nu înseam
nă, însă, să cultivăm imobilis
mul în alcătuirea echipei nu
mai pentru faptul că. acum un 
an am învins (ce-i drept, pen
tru prima oară...) formația An
gliei.

Punctul de plecare in alcă
tuirea lotului reprezentativ cu 
care s-au abordat-aceste jocuri 
preliminarii a fost corelarea a 
două nuclee : cel al Universi
tății Craiova și cel al Stelei. 
Corelare bazată nu numai pe 
OMOGENITATEA masivului 
grup de internaționali din e- 
chipa campioană și pe VA
LOAREA cvartetului bucu- 
reștean, dar și pe FORMA bu
nă’ a acestora în momentul 
respectiv. Pe parcurs însă

VEȘTI DE LA CELE 16 DIVIZIONARE „A“

FORMA SELECȚIONABILILOR
procesul de „eroziune' a înce
put să se facă simțit (solicită
rile pe multiple planuri ale 
jucătorilor craioveni, accidentă
rile celor de la Steaua etc.), 
astfel încît acum, după meciui 
cu Ungaria și în perspectiva 
apropiată a celui cu Elveția, 
alcătuirea echipei naționale 
necesită o ...realcătuire în zo
nele deficitare.

Care sînt premisele de la 
care se pornește la intrarea în 
linia dreaptă ’ a cursei pentru 
calificare ? Echipa României 
are nevoie de minimum 3 
puncte din dubla confruntare 
cu formația din „Țara cantoa
nelor" pentru a fi sigură de 
clasarea (fără dubiul golavera
jului) intr-linul din primele 
două locuri care conferă drep
tul de a evolua la „Mondial 
’82*  în Spania. Aceasta presu
pune o nouă distribuire a ac
centelor pe planul tacticii, ur- 
mărindu-se — fără jumătăți de 
măsură! — ofensiva lucidă și 
inventivă pe teren propriu, ca 
și conceperea partiturii (cu 
aceleași caracteristici de luci
ditate și inventivitate) pentru 
partida din deplasare, în care 
apărarea nu trebuie să fie țel 
absolut. Dar cum organizarea 
jocului înseamnă COORDO
NAREA SUPERIOARĂ A 
ACTIVITĂȚII JUCĂTORILOR 
ÎN CONFORMITATE CU PO
SIBILITĂȚILE ACESTORA, 
se impune — firesc — titula
rizarea acelor fotbaliști care 
POT RĂSPUNDE ACUM aces
tor țeluri tactice, nu numai pe 
baza VALORII, dar și a FOR
MEI lor, dovedite în CAMPIO
NAT și în recentele partide 
internaționale din Cupele 
europene. Nu vrem să absolu
tizăm opinia exprimată acum 

cîțiva ani de reputatul antre
nor Helmuth Schăn, aceea că 
formația și tactica unei echipe 
reprezentative se nasc în cam
pionat, pentru simplul motiv 
că majoritatea partidelor din 
prima noastră Divizie se ilus
trează, din păcate, printr-o 
penurie de idei tactice, dar 
nici nu se poate ignora reali
tatea campionatului. Iată, di- 
namovistul Augustin se află 
în prim-plan de o bună buca
tă de vreme, dar la lotul re
prezentativ a fost doar un nu
me pe o listă. Nedelcu, longi- 
linul vîrf de atac timișorean, 
înscrie și el ca și Augustin, 
dar a fost greu,,, zărit de se
lecționeri. știm, s-ar putea 
iarăși replica : relațiile de joc 
nu se stabilesc ușor, timpul 
presează etc., etc. Dar aceste 
relații de joc preexistente (pe 
baza apartenenței la același 
club, a unor afinități tehnico- 
tactice) nu constituie un scop 
în sine, ci mijlocul esențial de 
a asigura EFICIENȚA JOCU
LUI, de a înscrie GOLURILE 
VICTORIEI. Or, în meciul cu 
Ungaria, ele nu au apărut de- 
cît sporadic și, în cele din 
urmă, ineficient. Iată de ce 
antrenorii lotului reprezenta
tiv au datoria să creeze în 
cadrul echipei naționale ase
menea noi relații, sau să ac
tivizeze pe cele vechi, printr- 
un efort de GÎNDIRE TACTI
CA. Numai astfel VALOAREA 
și FORMA jucătorilor che
mați să reprezinte fotbalul ro
mânesc acum, în ultimele două 
încercări, decisive, se vor ma
terializa în CALIFICAREA 
mult dorită a echipei națio
nale.

Paul SLĂVESCU

Astăzi, In Australia

START IN C.M. DE JUNIORI
Echipa României intiînește Ia Melbourne reprezentativa Braziliei
MELBOURNE, 2 (prin telefon). 

Miercuri după-amiază, de la ora 
17 (ora 9, ora României), lotul 
de juniori al țării noastre a efec
tuat un prim antrenament la 
Melbourne, care a durat 70 de 
minute pe stadionul Middle Park, 
aflat foarte aproape de hotelul 
President, unde este găzduit. An
trenorii Constantin Cernăianu si 
Tacite Macri au căutat să-i... dez
morțească pe jucători, să le re
adapteze treptat organismul la 
efort, să-i obișnuiască cu fusul 
orar, după lunga deplasare efec
tuată, începută luni dimineață, 
la ora 9, pe aeroportul Otopenl 
și încheiată miercuri dimineață, 
la ora 5, în Australia, după ce 
au fost străbătuți mii de kilo
metri pe ruta Amsterdam — Du- 
bay — Colombo — Melbourne. Pe 
stadionul Middle Park s-a lucrat 
cu intensitate medie, jucătorii 
manifestînd multă poftă de mișca
re și aceeași dorință fermă de a a- 
vea o comportare pe măsura ta
lentului lor. O zi mai tîrziu, ei 
au efectuat două antrenamente: 
dimineața unul tehnico-tactic, pe 
stadionul Olimpic Park (capaci
tate 30 000 de locuri), cel pe care 
se vor disputa meciurile (reame- 
najat pentru această a treia edi
ție a C.M. de juniori), iar al doi
lea după-amiază, cu caracter fi
zic. Jucătorii noștri privesc cu 
toată seriozitatea participarea la 
competiție, convingîndu-ne de a- 
cest lucru și prin modul exem
plar cum au răspuns la comen
zile antrenorilor. Dealtfel, trebuie 
spus că șl celelalte echipe se 
pregătesc cu intensitate aici la 
Melbourne, și pentru a aduce un 
singur argument e suficient să 
spunem că echipa Braziliei, ad
versara noastră din primul meci, 
a sosit la Melbourne de o săp- 
tămînă, această echipă avîndu-1 
antrenor pe Vava, marele jucător 
al renumitei echipe cafe a fost 
jie trei ori campioană mondială. 
Brazilienii ne-au spus că și-au 
propus să nu rămînă mai prejos 
decit eternii lor rivali din Ame
rica de Sud, argentinienii, cam
pioni ai ediției japoneze, si vor 
căuta să se remarce și în aceas

tă tînără competiție înființată la 
sugestia și după eforturile fă
cute de Joao Havelange, actualul 
președinte al F.I.F.A. Meciul nos
tru cu Brazilia va fi deci foarte 
greu, el fiind dealtfel capul de 
afiș al etapei inaugurale din 3 
octombrie, zi în care mai sînt 
programate următoarele partide : 
Polonia — Qatar și Uruguay — 
S.U.A. (grupa I) ; Italia — Co
reea de Sud (grupa a n-a, cea 
din care facem parte și noi) ; 
Spania — Egipt și K.F. Germania 

- — Mexic (grupa a IlI-a) ; Anglia 
— Camerun și Australia — Ar
gentina (grupa a IV-a).

Faptul că de la ediție la edi
ție se acordă o atenție tot mal 
mare acestui campionat mondial 
este dovedit si de numărul mare 
de oficiali care vor fi prezent! 
la Sydney, Melbourne, Brisbane, 
Newcastle. Camberra și Adelaide, 
orașele care vor găzdui meciurile 
(joi după-amiază, la Melbourne, 
s-a anunțat că la Sydney un tai
fun a făcut ravagii care au lăsat 
urme și pe stadionul din oraș, 
iar disputarea meciurilor progra
mate în acest oraș se află sub 
semnul întrebării). Se vor afla 
aici, printre alții, Joao Havelan
ge — președintele F.I.F.A., Stan
ley Rous — președintele de o- 
noare al F.I.F.A.. Artemio Fran- 
chl — președintele U.E.F.A., Har
ry Cavan, Mihailo Andreevici si 
multi alții. Să sperăm că echipa 
noastră va păși cu dreptul în a- 
ceastă mare competiție, fără a 
se arăta impresionată de faima 
adversarilor pe care îi va întîlni. 
Iată și orele (locale) la care 
se vor disputa meciurile ,.tricolo
rilor1* la Melbourne : cu Brazi
lia — sîmbătă 3 octombrie, ora 
20,30, în nocturnă : cu Coreea de 
Sud —• marți 6 octombrie, ora 
18,45 și cu Italia — joi 8 octom
brie, ora 20,45. în nocturnă. Aș
teptăm cu emoție debutul echinei 
noastre (Lovaș — Viscreanu, Rod
nic, Andone. Eduard — Ral’nt» 
C. nie, Hanghiuc — D. Zamfir» 
Bolba sau Sertov, Gabor) la a- 
ceastă a treia ediție a C. M. de 
juniori.

Laurențiu DUMITRESCU

• CHIMIA nu are probleme în 
ceea ce privește alcătuirea for-
nației dacă facem abstracție de 

Catargiu, a cărui prezență este 
sub semnul întrebării datorită 
accidentării din meciul cu F. C. 
Argeș • PROGRESUL-VULCAN 
are întreg lotul valid, dar atmo
sfera din sînul echipei nu lasă 
loc cunoașterii „ll“-lui care va 
fi prezentat l
• JIUL nu-1 poate folosi pe 

Petre Grigore, bolnav în continu
are. iar Lasconi este plecat la 
C.M. din Australia. Jiul a susți
nut miercuri un meci amical la 
Paroșeni cu divizionara ,,C“ Mi
nerul din localitate. Scor 3—1 
(2—0) pentru Jiul. © F.C. AR
GEȘ a plecat cu autocarul, vi
neri, la Petroșani. Nu a făcut de
plasarea Ignat, suspendat o eta
pă pentru două cartonase gal
bene.

• C.S. TÎRGOVIȘTE a efectuat 
în ultimele zile antrenamente ©- 
bișnuite, renunțînd la jocul a- 
mical cu o echipă locală din 
cauza ploilor puternice căzute. In 
partida de azi nu vor juca Eco
nomii și Filipescu, care au acu
mulat cîte două cartonașe galbe
ne. O După reîntoarcerea de la

Sofia, DINAMO a continuat pre
gătirile cu întreg efectivul, mai 
puțin Dinu, care — avînd o en
torsă la genunchi — nu va putea 
evolua nici în meciul de astăzi.

• F.C. OLT îl are pe Șoarece 
incert pentru joc. Forul de spe
cialitate a aprobat ca noile culori 
ale echipei să fie galben-verde 
• A.S.A., nu anunță indisponibi
lități în lot șl, se pare, va folosi 
aceeași formație din etapa pre
cedentă, cu Steaua.

• S.C. BACĂU nu-1 poate uti
liza pe portarul Ursache, care 
este bolnav. De asemenea, Elisei 
acuză o întindere musculară și 
folosirea lui este incertă. în rest, 
toți componenții lotului sînt apți 
de joc. • „POLI" TIMIȘOARA a 
jucat miercuri cu divizionara ,,C“ 
Șoimii Lipova, pe care a învins-o 
cu 6—2 (2—2), prin golurile în
scrise de Nedelru (3), Păltlnișan, 
Vlălănescu și Manea. Dumitru a 
fost ușor accidentat în meciul cu 
F.C.M. Brașov, dar se pare că 
va fi refăcut.

• SPORTUL STUDENȚESC nu 
știe dacă îl va putea utiliza pe 
Munteanu II (se așteaptă avizul 
medicului). FI. Grigore, care mai

are o etapă de suspendare și M. 
Sandu, suspendat o etapă, vor 
absenta din unsprezecele de as
tăzi. • F.C.M. BRASOV îl anun
ță indisponibil pe Chioreanu. In
certă este și utilizarea lui Clo- 
banu și Marinescu, accidentați, 
eî aflîndu-se In tratament me
dical.
• F.C. CONSTANȚA are tot 

lotul valid șl speră să-1 trimită 
în teren pe Pcniu, el aflindu-se 
astfel la primul lui meci în acest 
campionat în Divizia „A" • COR- 
VINUL are mari probleme de al
cătuire a formației. Rednic, An
done șl Gabor se află cu echipa 
de juniori în Australia, iar Petcu, 
Colesniuc și Lăcătuș își satisfac 
stagiul militar.

® STEAUA nu are indisponibi
lități, urmînd a alinia formația 
care a evoluat în etapa trecută, 
la Tg. Mureș • U.T.A. nu-1 va 
putea folosi pe Vaczl, suspect de 
leziune la menise.

SANCTIONAREA
UNOR ANTRENORI

Luind in discuție comporta
rea necorespunzâtoare a unor 
antrenori în diferite meciuri 
din acest campionat, atit în 
Diviziile- „C“ și „B“, cit și IN 
PRIMA DIVIZIE, Colegiul cen
tral al antrenorilor a luat îm
potriva acestora următoarele 
măsuri :

Constantin Oțet (Universita
tea Craiova) interdicție de a 
intra în incinta terenului 4 e- 
tape.

Ion Ionescu (C.F.R. Timișoa
ra) aceeași sancțiune.

Tiberiu Pop (Minerul Ilba 
Seini) 2 etape.

Alți 4 antrenori : Horia Ma

rin (C.S.M. Drobeta Turnu Se
verin), Gheorghe Dungu (La
minorul Roman), Alexandru 
I.azăr, Aurel Măndoiu și Ni- 
colae Belizna (Luceafărul Bucu
rești) au fost sancționați cu 
„avertisment".

Poate că nu toate sancțiunile 
sînt pe măsura abaterilor să- 
virșite, dar, oricum, conside
răm binevenită intervenția Co
legiului central al antrenorilor, 
ținînd seama de faptul că orice 
antrenor este, în primul rînd, 
un educator și că atitudinea lui 
poate influența în bine sau în 
rău pe sportivii de care răs
punde.

CUPELE EUROPENE...
ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „B“

SERIA I : Gloria Buzău—C.S.U. 
Galați : D. Petrescu (Bucu
rești), F.C.M. Progresul Brăila — 
Relonul Săvinești-Roziiov : N. 
Voinca (București), C.S.M. SL 
Gheorghe — Politehnica Iasi : M. 
Buzea (București), Constructorul 
Iași — Delta Tulcea : V. Roșu 
(București), Ceahlăul P. Neamț
— Unirea Dinamo Focșani-: I. 
Pop (București), I.M.U. Medgidia
— C.S.M. Suceava : I. Crăclu- 
nescu (Rm. Vîlcea), F.C.M. side- 
rurgistul Galați — Gloria Bis
trița: V. Ciocilteu (Craiova), Vi
itorul Gheorgheni — C.S. Boto
șani : D. Preclescu (București), 
Victoria Tecuci — Vii torul Meca
nica Vaslui : R. Pândele (Bucu
rești).

SERIA A Il-a : Gaz metan Me
dias — Autobuzul București : M. 
Salomir (Cluj-Napoca), Mecanică 
fină București — Metalul Plo- 
peni : D. Munteanu (BIrlad). E- 
nergia Slatina — Dunărea Călă
rași.: A. Forwirth (Timișoara), 
Rapid București — Tractorul Bra
sov : Cr. Teodorescu (Buzău). 
Șoimii IPA Sibiu — Metalul

București : D. Ologeanu (Arad), 
Rulmentul Alexandria — Chimi
ca Tîrnfivenl : C. Manea (Fe
tești), Carpațl Mîrșa — Lucea
fărul București : A. S tocher (Pe
troșani) , Automatica București — 
Petrolul Ploiești : S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin), Flacăra 
Moreni — Pandurii Tg. Jiu : N. 
Poșa (Galati).

SERIA A IlI-a : Rapid Arad — 
C.F.R. Timișoara : I. Măr?eseu 
(Pitești), U.M. Timișoara—C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin : Al. Bădu- 
lescu (Ploiești), Minerul Lupenl 
— Olimpia Satu Mare : amînat, 
Dacia Orâștle — C.F.R. Clui-Na- 
hoca : M. Constantinescu (Bucu
rești), F.C. Baia Mare — Minerul 
Cavnlc : M. Ivăncescu (Brașov), 
Minerul Uba Seini — F.C.M. Re
șița 1. M. Feciorescu (Bacău) — 
se dispută la Negrești. Aurul 
Brad — F.C. Bihor Oradea : Al. 
Mustățca (Pitești). Someșul Satu 
Mare — Strungul Arad : D. 
Arndt (Iași), înfrățirea Oradea — 
C.I.L. Sighet : S. Necșulescu (Tîr- 
goviște).

REZULTATE DIN „CUPA ROMÂNIEI"
Alte rezultate din etapa de joi 

a „Cupei României" : Minerul
Bălan — Viitorul Gheorgheni 2—1 
(0—0, 1—1), Textilă Drăgănești Olt
— Progresul Băilești 3—5 (după 
lovituri de la 11 jjty, Avîntul Fra
sin — Ceahlăul Piatra Neamț 1—0 
(0—0, 0—0), Metalul Oțelu Roșu
— Rapid Arad 1—5 (0—3), Metalul 
Tg. Secuiesc — C.S.M. Oltul Sf. 
Gheorghe 5—4 (după lovituri de 
la 11 m), Avîntul Reghin — Glo
ria Bistrița 0—3 (0—0, 0—0), Pe-

Sportul

trolul Moinești — Viitorul Meca
nica Vaslui l—o (0—0, 0—0), Me- 
talosport Galați — C.S.U. Galați 
î—3 (1—2), I.P.C. Slatina — E-
nergia Slatina 1—2 (0—1), Petro
lul Țicleni — Pandurii Tg. Jiu 
0-1 (0-0).

• LA PLENARA COMISIEI 
MUNICIPALE DE FOTBAL care 
va avea loc luni 5 octombrie, la 
ora 17, în sala I.S.B. și care va 
dezbate probleme educative, suit 
invitați să participe antrenorii, 
președinții secțiilor de fotbal, 
delegații echipelor, precum și ar
bitrii care conduc jocuri din cam
pionatele municipiului București.

Atena, miercuri, ora 
13. Universitatea £ra- 
iova se întoarce din- 
tr-un scurt tur al ora
șului. Sub Acropole, o 
poză de grup. Cel mal 
îngîndurat este ion O- 
blemenco. „Va fi foar
te greu, diseară!", spu
ne el © Beldcanu are 
ochii injectați. Ia două 
antigripale. „Grecii sînt 
niște dulci copii ! Cum 
să ne bată cu 4—0. 
cum scriu ziarele ? ! 
zice el. Numai dacă nu 
jucăm noi" • Sene- 
kovitsch ne cere încă 
o jumătate de oră pen
tru anunțarea forma
ției. La opt fără un 
sfert, ne prezentăm la 
cabina lui Olympiakos. 
Ni se cere, ca o con
diție, formația noastră. 
O arătăm fără rezerve. 
Abia după aceea nl se 
prezintă ,,ll“-le elen. 
Tactică veche, inutilă... 
© Cînd echipele apar 
cu cei trei arbitri in 
frunte, din toate col
turile stadionului bu
buie petarde. ,«focuri 
bengale" ard aerul, 
flăcări în poarta de sub 
peluza cea mai zgo
motoasă, fum roșu... 
Polițiștii sting cu greu 
focurile. Costică Ștefă- 
nescu e însă un căpi
tan încercat. Alege te
renul și-l trimite pe 
Lung în poarta de sub 
peluza liniștită © Me
ciul, așa cum s-a vă
zut pe micul ecran. 
Nici prea bun, nici 
prea... Mec! de califi
care... • După meci. 
Irimescu și Tilihoi abia 
merg. Au picioarele 
umflate. Sțefănescu a- 
rată șl el cîte va 
„crampoane" amintite. 
Țieleanu va merge să 
i so pună copci : „Nu

pot fi supărat pe Nl- 
koludis, zice Aurică cel 
mic. M-a lovit cu mi
na, fără să vrea, la 
cap, după care lot 
timpul meciului și-a ce
rut scuze. A fost 
un adevărat sportiv !• 
„Cam singurul, zic cei
lalți, din echipa elenă 
© Joi, la ora 17,40 
decolăm din Atena. 
Stewardessa companiei 
TAROM felicită la mi
crofon echipa ,'~alo- 
veanâ.

Clubul Levski Spar
tak a făcut totul pen
tru ca sportivii bucu- 
resteni să se simtă cît 
mai bine în capitala 
Bulgariei. Turul fru
mosului oraș, plimba

mutat de clubul gazdă! 
De-abia seara tîrziu 
a ajuns echipame 
la hotel! • Marti, la
ora 17,30. reflectoarele 
frumosului stadion e- 
rau gata să fie aprin
se. Cînd, deodată, pană 
de curent electric! An
ticele luminări își fac 
apariția. Dar ceea ce 
se credea că va fi re
pede reparat se pre
lungește pînă cu 15 mi
nute înainte de fluie
rul de începere, încît la 
un moment dat obser
vatorul U.E.F.A. lansa
se ideea amînării jocu
lui cu 24 de ore. Idee 
pe care o va mai re
lua încă o dată, în 
timpul meciului, pentru 
că în min. 76 reflec
toarele s-au stins par
tial. „Dacă pauza va 
fi mai mare de 30 de

...ÎNTRE VESTIAR Șl...
rea pe Vitoșa. cu pa- 

, norama ce se întinde 
pînă departe în zare, 
asigurarea celor mal 
bune condiții de cazare 
și de pregătire — lată 
cîteva din atențiile clu
bului din Sofia. • De
legația bucureșteană a 
prins cursa TAROM de 
duminică după-amiază 
în ultimul moment, a- 
tunci cînd pe aeropor
tul Otopenl pasagerii 
pentru Sofia erau in
vitați la avion. Alun
gind. însă, la destina
ție, dinamoviștil au 
constatat că echipa
mentul nu plecase de 
la București ! SI iată-1 
pe jucătorii bucureș- 
teni luni după-amiază, 
făcînd o scurtă ședință 
de pregătire pe stadio
nul ..Vasil Levskl" îm- 
brăcati. cei mal mulțl, 
în echipament împru

minute, jocul va fi re- 
jucat mîine în întregi
me", spunea el. Din 
fericire, lumina s-a re
aprins după 13 minute, 
iar la 12 minute după 
reînceperea meciului 
Augustin a înscris go
lul care a , spulberat 
orice iluzii ale lui 
Levskl Spartak. • Ploa
ia torențială, cu fulge
re și tunete, din fina
lul partidei, ca ploile 
de vară, prin nimic a- 
nunțată înaintea jocu
lui i-a... liniștit pe ex
pansivii suporteri ai lui 
Levskl Spartak, dar si 
golul trăznet al lui Au
gustin.

_ înaintea partidei, în 
dreptul vestiarului e- 
chipei F.C. Argeș, un 
băietei de vreo 9—10 
ani intrase în posesia 
unei mingi si o bâtea 
cu putere într-un pe

rete. La intervenția 
antrenorului Alexandru 
Constantinescu, care-i 
cerea să mai ,,coboare" 
din tăria loviturilor, 
acesta i-a replicat : 
„Da, cu o condiție, 
să-1 băgați pe tăticu î 
Gata, s-a terminat cu 
nea Cristian". Pustiul 
nu era altul decit... 
copilul lui Ariciu, celă
lalt portar al lui F. C. 
Argeș • Aflîndu-ne în 
minutele premergătoa
re startului partidei 
lîngă Radu II. care era 
rezervă în acest meci, 
am reținut remarca 
vîrfului piteștean : „La 
priza pe care o are 
portarul, trebuie să 
tragem de Ia distant 
vedeți ce feste îi face 
mingea udă ?“ și asa 
s-a si întîmplat, două 
din cele patru goluri 
au avut la origine in
tervențiile defectuoase 
ale lui Irodotos, el ne- 
putînd reține suturile 
Iui Moiceanu si Bărbu- 
lescu, în urma cărora 
Turcu și Kallo au în
scris. O Deși s-a bătut 
cu înverșunare cu apă
rătorii ciprioți. avînd și 
cîteva bune ocazii. MoJ- 
ceanu — titular din 
primul minut — nu a 
putut înscrie nici un 
gol, fiind marcat, se 
pare, de trac. Sportiv, 
Moiceanu ne-a spus du
pă partidă : „Sincere 
felicitări Iul Bălul*  
pentru incredibilul lui 
gol, cu capul. între atî- 
tia jucători. Eu am fost 
în cîteva rînd uri în 
contratimp, el a găsit 
în«3 frxlîca*
pentru detentă. Și ce 
gol frumos a marcat ! 
La fel de frumos cu 
cel înscris Ia Bucu
rești, cu Sportul stu
dențesc".

....GAZON



ȘI ACUM, „INTERZONALELE44!
Maestrul internațional MIRCEA PAVLOV privește cu optimism participarea jucătoa

relor noastre la noile confruntări din cadrul Campionatului mondial de șah

Persistă ecourile strălucitei 
performanțe a șahistelor noas
tre la turneul zonal de la Byd
goszcz, din cadrul Campionatu
lui mondial feminin. După cum 
se știe. Marina Pogorevici a 
ocupat primul Ioc in această 
Întrecere deosebit de grea, rea- 
lizînd cu 12'/j puncte norma 
de mare maestră internațională. 
Pe locul secund s-a clasat de 
asemenea o 
țării noastre, 
șan (Juncu), 
sindu-i doar 
punct pentru 
maestră.

Detalii asupra 
nătoare performanțe ne-au fost 
oferite de maestrul internațio
nal Mircea Pavlov, antrenor 
coordonator al lotului repre
zentativ feminin de șah al țării 
noastre.

— N-a fost pentru nimeni un 
secret, a început interlocutorul 
nostru, că această zonă a IlI-a 
a Campionatului mondial femi
nin se anunța de departe (îm
preună cu zonalul jucătoarelor 
sovietice) drept cea mai puter
nică și mai dificilă, țlnînd cont 
■*e  faptul că pentru primele 5 
jcuri (care asigurau califica

rea în turneele interzonale, 
N.N.) concurau, printre altele, 
reprezentantele echipelor cla
sate pe locurile II, III și IV 
la ultima ediție, a Olimpiadei 
din Malta. Formația ungară, 
aureolată acolo cu medaliile de 
argint (din care lipsea doar 
marea maestră Z. Ver6ci-Pe- 
tronici, calificată direct, N.N.) 
pornea drept marea favorită. 
De asemenea, și echipa Polo
niei. într-o componentă deose
bit de valoroasă, emitea pre
tenții serioase la calificare.

— Cum au abordat această 
competiție de mare amploare 
reprezentantele noastre 7

— întreg programul de mun
că al anului 1981 a fost sub
ordonat pregătirii reprezentan
telor noastre pentru acest „exa
men de foc". Au fost asigurate 
toate condițiile pentru ca cele

reprezentantă a 
Margareta Mure- 
eu 
o
a

12 p, ei lip- 
jumătate de 
deveni mare

acestei răsu-

patru reprezentante ale Româ
niei să poată concura în Po
lonia la nivelul formei lor ce
lei mai bune.

— Firește, marea revelație a 
turneului rămine tînăra jucă
toare, în virstă de numai 20 de 
ani, studentă la Facultatea de 
matematică, Marina Pogorevici. 
Ce ne puteți spune despre evo
luția ei 7

— Practic, Marina a confir
mat celebrul dicton că „Orice 
soldat poartă in raniță basto
nul de mareșal". Ea a început 
acest turneu in postură de 
„outsideră" și l-a încheiat tri
umfal, în fața elitei șahului fe
minin european. Marea dorință 
de afirmare a făcut-o capabilă 
de un efort rar întîlnit, ea reu
șind — intr-un timp relativ 
scurt — să-și îmbogățească 

. considerabil nivelul cunoștințe
lor teoretice, să adopte un re
pertoriu de deschideri- complet 
nou, modern, extrem de agre
siv. cu care și-a surprins ad
versarele. Aș mai adăuga deo
sebitele sale calități de luptă
toare, forța de joc, precizia de 
calcul, în variante deosebit de 
complicate, un moral de fier și 
un calm, cum se spune, olim
pian.

— Deosebit de valoroasă este 
și performanța Margarete] Mu- 
reșan, care se califică pentru 
prima dată la „interzonale". 
Cum a evoluat ea în acest 
turneu ?

— Margareta Mureșan, 
turi de marea maestră 
Maria Ivanka, rămîne 
jucătoare neînvinsă pe 
ga distanță a celor 17 
Ea a jucat solid, cu o 
bită siguranță, s-a prezentat 
Intr-o excelentă stare fizică și 
foarte bine pregătită, meritul 
revenind, firește, distinsului 
meu coleg, maestrul 
Neamțu. Profesoara de 
ză din Timișoara a mai 
succese dar, în cariera 
cest turneu zonal reprezintă 
un prim punct de vîrf și avem 
toate motivele să sperăm și în

viitor la rezultate de mare va
loare ale acestei talentate spor
tive.

— Amatorii de șah din (ara 
noastră au fost surprinși de 
rezultatele slabe obținute de 
maestrele internaționale Dana 
Terescenco și Elisabeta Poli- 
hroniade. Cum se explică ele ?

— Ele se datorează unor cau
ze extrașahiste, personale, sur
venite în viața acestor două 
jucătoare de frunte ale tării 
noastre. Nu încape nici o în
doială că ele vor depăși mo
mentul de impas sufletesc și 
vor reveni în elita șahului fe
minin românesc și internațio
nal, unde — de fapt — le este 
locul.

— Proiecte de viitor ?
— La orizont se profilează a- 

cum turneele interzonale, mult 
mai grele decît acesta din Po
lonia. Cunoscînd talentul și 
puterea de muncă a fetelor 
noastre, socotesc că putem pri
vi cu optimism participarea la 
aceste noi examene de mare 
dificultate. Și o confidență : a- 
cest succes mă mobilizează pen
tru turneul zonal masculin de 
la Băile Herculane. din ianua
rie 1982, la care am avut deo
sebita cinste de a fi selecționat.

Valeriu CHIOSE

MIERCUREA CIUC (prin te
lefon). Pe patinoarul artificial 
din localitate s-au desfășurat, 
joi și vineri, cele două partide 
dintre formația Progresul M. 
Ciuc și Dinamo, din cadrul 
primei serii valorice a Diviziei 
„A“.

Campionii țării, dinamoviștii 
bucureșteni, s-au impus în am
bele întîlniri. In primul joc ei 
au cîștlgat cu 10—3 (0—0, 5—2, 

marcate 
Solyom, 

Săvăstru 
învingă-

5—1), punctele fiind 
de Pisaru 3, Tiike 2, 
Dumitrache, Tureanu, 
și Gherghișan, pentru 
tori, respectiv Cociș 2 și Gali.

Al doilea meci a fost mai 
frumos și mai echilibrat, gaz
dele rezistînd cu succes în re
prizele a 2-a și a 3-a. Dar plu
sul de experiență al bucurește- 
nilor și-a spus, pînă la urmă, 
cuvîntul. Scor final : 7—4 (2—0, 
2—2, 3—2), realizat de Tureanu

. ală- 
ungară 
singura 
Intrea- 
runde. 
decse-

Șerban 
france- 
obtinut 
sa, a-

GH. ROTARIU-MARE MAESTRU INTERNATIONAL
LA ȘAH PRIN CORESPONDENTA

DIVIZIA „A"
(Urmare din pag 1)

DE
ția trecută a competiției, am
bele echipe s-au prezentat fără 
citeva jucătoare de bază : Vo
ința fără Magdalena Pall, So
rina Lambrino (transferate) și 
Doina Iflimie-Grecu (a renun
țat la activitatea competiționa- 
lă), Comerțul fără Annemarie 
Kirr (transferată). Au înscris : 
Opriciu 23, Kiss 18, Borbely 11, 
Torday 7, Sandor 6, Kloss 6 
pentru învingătoare, respectiv 
Solovăslru 31, 
Cicio 
Rusu

., Parcanschi 15,
7, Biro 6, Catincescu 4, 
2, Adlcr 2.c
CLUJ-NAPOCA — MO- 
SATU MARE 92—38

inceput și primul tur- 
echipelor din 
al Diviziei

eșalonul 
naționale

s-au in- 
Metalul

3, Toke/ Solyom, Nuțescu, Cos- 
tea, respectiv Kcmenes 2. Pe
tres și Cociș.

Sîmbăt^ si duminică se 
dispută întîlnirile dintre Sport 
Club M. Ciuc si Avîntul Ghcor- 
gheni.

O A 
neu al 
secund 
»>A“.

In etapa inaugurală 
registrat rezultatele : 
Sf. Gheorghe — Metalul Ră
dăuți 9—2 (2—0, 6—0, 1—2),
Tirnava Odorhei — Sp. studen
țesc ASE 
1—0, 0—1) 
Napoca — 
5—4 (3—1, , _ ...

în general, echipele s-au pre
zentat bine pregătite, partidele 
fiind echilibrate și de un bun 
nivel tehnic.

V. PAȘCANU, coresp.

București 3—2 (2—1, 
și Agronomia Cluj- 

Liceul nr. 1 M. Ciuc 
1—0, 1—3).

STEAUA ÎNVINGĂTOARE LA GALAȚI
GALAȚI, 2 (prin telefon). — 

Patinoarul artificial din loca
litate a găzduit vineri 
amiază primul din cele două 
jocuri ale etapei a Vl-a, din
tre Dunărea Galați și Steaua, 
în care bucureștenii au cîști- 
gat clar cu 15—4 (3—-2, 6—0,
6—2). Meciul a. fost mai ani
mat doar In prima repriză, 
după care oaspeții s-au impus 
net în fața unei echipe ce a 
părut obosită după turneul 
de la Miercurea Ciuc. In plus.

după

cei doi portari gălățeni au ju
cat slab. S-au consemnat, de 
asemenea, multe sancțiuni, 
printre care și o „pedeapsă de 
meci' (Antohi — Dunărea). 
Au marcat : Cazacu 4, Gheor
ghiu 3, Olenici 2, Hălăucă 2, 
Popescu, Udrca, Huțanu, Jus
tinian — Steaua ; Mocanu 2, 
Brandabur, Vișan — Dunărea. 
A condus slab R. Cristescu, a- 
jutat de L. Petrescu și Șt. 
Rusu.

T. SIRIOPOL coresp.

X

BASCHET FEMININ IN DIVIZIA „A<*

La Londra s-a desfășurat 
Congresul Federației interna
ționale de șah prin corespon
dență (I.C.C.F.) la care a luat 
parte și ing. Paul Diaconescu, 
vicepreședinte al acestui orga- 
ganism. In cadrul lucrărilor 
Congresului au fost atribuite 
noi clasificări internaționale. 
Titlul de mare maestru inter
național la șah prin corespon
dență l-a primit și jucătorul 
român Gheorghe Rotariu, pen
tru rezultatul obținui în tur-

— 9*/i  P «A”

de ani. de 
membru al

Locomotiva 
Rotariu

neul „Belgrad 30“ 
14 posibile.

In vîrstă de 48 
profesie inginer, 
asociației sportive
București, Gheorghe 
deține clasificarea de maestru 
In jocul la tablă, fiind de 
două ori campion al Capitalei 
și de două ori finalist In cam
pionatul național. El este pri
mul șahist român care obține 
titlul de mare maestru inter
național la șahul prin cores
pondență.

îl
SIMBATĂ

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 10 : Voința Bucu
rești — Carpați C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe, Universitatea Timi
șoara — Voința Brașov ; de 
la ora 15 : Mobila C.S.Ș. Sa
tu Mare — Sănătatea I.P.G. 
Ploiești, Progresul București 
— Crișul Oradea, Olimpia 
București—Politehnica C.S.Ș. 2 
București, Comerțul Lie. „Bo
lyai" Tg. Mureș — „U“ Cluj- 
Napoca, meciuri în cadrul 
Diviziei feminine „A“ ; sala 
Politehnica, de Ia ora 17 : 
C.S.Ș. 2 Politehnica —I.E.F.S. 
C.Ș.B. (feminin. Divizia de ti
neret). C.S.S. 2 Politehnica — 
Academia Militară (m.T.).

FOTBAI. Stadionul Steaua, 
ora 13 : Steaua — U.T.A. (spe
ranțe), ora 15 : Steaua U.T.A. 
(Div. ,,A“) stadionul 
studențesc, ora 13 : 
studențesc — F.C.M. 
(speranțe), ora 15 : 
studențesc — F.C.M.
(Div.

HANDBAL. Teren 
sul, de la ora 8,30 șl de la ora 
13 ! turneul final al „Dacia- 
dei-.

POPICE : Arena Gloria, ora 
14,30 : Gloria — Laromet : a- 
rena Giulești ora 14,30: Ra
pid — Voința Galați ; arena 
Voința, ora 14,30 : Voința — 
Olimpia București, meciuri fn 
cadrul Diviziei feminine „A*.

..A").

Sportul 
Sportul 
Brașov 
Sportul 
Brașov

Profire-

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 8,30: Crișul — Mo
bila. ,.U“ Cluj-Napoca — Uni
versitatea Timișoara, Sănăta
tea — Comerțul, Carpați — 
Olimpia, Voința Brașov — Vo
ința București, Politehnica — 
"’•'■■eresul. meciuri în cadrul

Diviziei feminine „A" ; sala 
Giulești, de la ora 9 : P.T?T.

— C.S.Ș. Rm. Vîlcea (f. T). 
Rapid — Voința Reghin (Î.T.), 
ICEMENERG — C.F.R. Craio
va (f.) : sala Academia mili
tară, de la ora 9,30: Automa
tica — Automatica Alexandria 
(m. T.), Mecanică fină — ICIM 
Brașov (m.T.).

FOTBAL. Teren Mecanică 
fină, ora 15 : Mecanică fină
— Metalul Plopeni (Div. .,B“); 
teren Giulești, ora 15: Rapid
— Tractorul Brașov (Div. 
,,B“) ; teren Progresul, ora 
15 : Automatica — Petrolul 
Ploiești (Div. ,,B“) ; teren 
Tehnometal, ora 15 : Tehno- 
metal — FEROM Urziceni 
(Div. „C") ; teren T.M.B., ora 
15 : T.M.B.—Luceafărul Bucu
rești (Div. ,,C“) ; teren Da
nubiana, ora 15 : Danubiana
— Sirena București (Div. 
,.C“).

HANDBAL. Teren Progresul, 
de la ora 9 : ultimele trei fi
nale ale „Daciadei".

POPICE. Arena 'Gloria, ora 
8: Gloria — C.F.R. Constan
ta : arena Voința, ora 8 : 
Voința — Laromet ; arena O- 
Umpia, ora 8 : Olimpia —
Chimpex Constanța, meciuri 
în cadrul Diviziei masculi
ne ,,A“.

VOLEI. Sala Olimpia, de la 
ora 9 : Calculatorul Buc. — 
Chimpex Constanța (B, f), O- 
limpia Metal 33 — A.S.S.U. 
Craiova f), Calculatorul 
Buc. — C.S.U. Oradea (A, m); 
Sala Inst. Pedag. ora 10 : Con
fecția — Penicilina n Iași 

f), Sala Lie. Înd. poli- 
Pra- 

f) ;

„U“ 
BILA 
(39—17). Campioanele țării, be
neficiind și de aportul a două 
dintre cele mai valoroase ti
nere baschetbaliste, 
transferate 
Annemarie 
meciul mai 
nament in 
lor partide 
ține în cadrul C.C.E., încercînd 
— în acest scop — diferite for
mule de echipă și de joc. E- 
chipa din Satu Mare, vădit 
descompletată față de campio
natul trecut (Viorica Ciocan și 
Ildiko Mihalka s-au retras, 
temporar, din activitatea spor
tivă, Romela Cristea a fost 
transferată), a avut — în mod 
firesc — o prestație inferioară 
celei manifestate la alte edi
ții ale Diviziei „A". Au înscris: 
Mate-Prăzaru 18, Pali 17, Man- 
gu 11, Merca 10, Bolovan 12, 
Jurcă 12, Kirr 6, Anca 2, 
Czegledi 2, Schuster 2 pentru 
învingătoare, respectiv Aștelea- 
nu 13, Toth 11, Capra 6, Szasz 
6, Groza 2.

recent 
(Magdalena Fall și 
Kirr), au folosit 

mult ca un antre- 
vederea apropiate- 

pe care le vor sus-

PROGRESUL BUCUREȘTI —
C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI

(B. f), Sala Lie. înd.
grafic, ora 10 : C.P.B. — 
hova T.P.G. Ploiești (B, 
Sala Steaua, ora 10 : steaua 
n — I.C.I.M. Brașov (B, m) ; 
Sala Electra, ora 10 : Elec
tra — Elcctroputere Craiova 
(B, m).

74—59 (30—36). Proaspăta pro
movată in prima divizie a ță
rii, C.S.U. Prahova Ploiești 
(care în Divizia „B“ a jucat 
sub denumirea de Sănătatea 
I.P.G.) a făcut o primă repri
ză bună, după care, în mod 
surprinzător față de evoluția 
de pînă atunci, a cedat, în pri
mul rînd pentru că a neglijat 
apărarea, replierea după acțiu
nile ofensive făcîndu-se cu în
cetinitorul sau chiar deloc. 
Bucureștencele s-au comportat 
timid în repriza I (de parcă ele 
ar fi debutat în ,,A“!), dar apoi 
și-au valorificat plusul de teh
nicitate și de maturitate com- 
petițională. Au înscris: Simioa- 
nă 24, Pușcașu 21, Ivănescu 12, 
Alixandru 12, Kapelovies 3, 
Hagiu 2 pentru învingătoare, 
respectiv Gabriela Ciocan 17, 
Lambrino 10, Oprescu 10, Cio- 
botaru 10, Biasutli 4, Brezoia- 
nu 4, Tănăsescu 2, Canja 2.

VOINȚA BUCUREȘTI — U- 
NTVERSITATEA TIMIȘOARA 
85—37 (29—20). După circa 15 
minute de joc echilibrat, Voin
ța (care va debuta peste puți
nă vreme în „Cupa Liliana 
Ronchetti) s-a detașat în fața 
unei echipe care, în repriza se
cundă, a folosit aproape în ex
clusivitate junioare. Au înscris: 
Tomescu 20, Borș 19, Slavei 12, 
T. Popescu 12, Grecu 10, Soare 
4, Heghcduș 4, Strugaru 4 pen
tru învingători, respectiv Ar- 
mion 14, Catrina 8, Hoszu 4, 
Rodica și Valeria Chepețan, 
Bodea, Ilaurleț, Stamin cite 2, 
Berekmeri 1.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 — 
•CARPAȚI C.S.Ș. SF. GHEOR- 
GHE 111—46 (47—12).

CRIȘUL ORADEA — OLIM
PIA BUCUREȘTI 59—67 
(35—35).

0
DE POPICE

ETAPA INTERESANTA
în campionatul Diviziei „A" de 

popice se dispută, azi și mîine, 
etapa a n-a, care programează 
o serie de meciuri interesante. 
Astfel, campioana țării la femei, 
Voința Galați va juca la Bucu
rești cu noua promovată, Ri.pid. 
Tot la București, un derby fe
minin între Gloria și Laromet, 
ambele formații bine cotate în 
campionat. La bărbați, echipa 
campioană, Aurul Baia Mare, care 
a terminat campionatul trecut 
fără nici o înfrîngere, a început 
sezonul cu un eșec, pierzînd în 
prima etapă la Utilajul Odorhei, 
iar mîine va juca acasă, cu Vo
ința Tg. Mureș. Alte jocuri care 
rețin atenția — feminin : 
Metrom Brașov — Petrolul Băicoi, 
Voința Ploiești — Olimpia Bucu
rești, Hidromecanica Brașov — 
Voința Tg. Mureș, precum și me
ciurile celor două echipe nou 
promovate. Dermagant Tg. Mu
reș și Voința Odorhei, care joacă 
cu C.S.M. Reșița și, respectiv, E- 
lectromureș Tg. Mureș ; mascu
lin : Carpați Sinaia — Rulmentul 
Brașov, Constructorul Galați — 
Petrolul Băicoi Cîmpina, Olimpia 
Reșița — Metalul Hunedoara 
Jiul Petrila — Constructorul 
Mureș.

Echipa masculină Chimica 
năveni joacă din nou acasă, 
data aceasta cu Progresul i 
dea. în prima etapă, Chimica 
dispusese de Jiul Petrila cu 5521— 
5272 p d, scor cum nu se mai în
registrează în campionat de cînd 
arenele au piste de plastic. La 
Tîrnăveni însă, cu toate că a- 
rena s-a modernizat, echipa lo
cală continuă să obțină punc
taje... astronomice. In schimb, 
cînd evoluează pe arenă străină, 
nu depășește totaluri de 4600—4700 
p d, care dăunează echipei întru- 
cît în clasament contează doar 
numărul popicelor doborîte în 
meciurile din deplasare. Popicarii 
din Tîrnăveni însă joacă bine 
doar acasă, pe arena lor, pe care 
o cunosc ca pe propriile buzu
nare... (t.r.)

Și 
Tg.

Tîr- 
de 

Ora-

în derbyul primei reuniuni a finalei campionatului de oină

C.P. BUCUREȘTI
1

VIAJĂ NOUĂ" OLTENI 10-7 (4-6)
BAIA MARE, 2 (prin telefon). 

Ajuns la a 30-a ediție, campio
natul republican de oină își de
rulează ultimele secvențe după o 
formulă inedită, în două manșe : 
2—4 . octombrie pe stadionul Mi
nerul din localitate, iar primele 
patru clasate se vor menține în 
cursa pentru titlu, întîlnindu-se 
în zilele de 10 și 11 octombrie în 
București. La primul tur și-au 
obținut dreptul de participare e- 
chipele Dinamo București (actu
ala campioană), Universitatea 
București, C.P. București, Ener
gia Rîmnicel (jud. Buzău), „Via
ță nouă“ Olteni (Teleorman), A- 
vîntul Frasin (Suceava), Tricolo
rul Baia Mare, Laminorul Roman, 
Dinamo Tulcea, Dacia Pitești și 
Metalul Tîrgoviște. •

Cele 11 echipe finaliste au avut 
de înfruntat, în prima reuniune, 
un adversar, pe cît de nedorit, 
pe atît de neînduplecat, ploaia 
deasă și rece de munte. în aces
te condiții, oiniștii au fost' ne
voit! să facă eforturi evidente 
pentru a controla mingea „la 
prindere" și a putea realiza, „la 
bătaie", puncte suplimentare. Sor
tii au decis ca jucătorii cunos
cutelor formații Combinatul Po
ligrafic București, fostă multfplă

campioană, si „Via(ă nouă" Ol
teni, actuala vicecamploană a tă
rii, să se întîlnească în derbyul 
reuniunii inaugurale. Tlpogratli 
bucureșteni au început partida „la 
bătaie", reușind să realizeze 4 p 
suplimentare prin loviturile exe
cutate peste linia de fund de că
tre Vasile Gălăteanu si Marin 
Drăgan. In schimb, echipa C.P.B. 
a fost vulnerabilă în apărare, trei 
jucători ai ei fiind loviți cu ușu
rință, deși adversarii lor n-au 
strălucit tot timpul jocului. Ter- 
minînd repriza cu 4—6, 
bucureșteni au revenit 
în faza ,,la prindere" 
pasat derutant si și-au 
5 adversari descoperiți, . _ 
în final cu 10—7. In mod deose
bit s-au remarcat de la învingă
tori experimentatul mijlocaș-cen- 
tru Ion Anton, un excelent dis
pecer al echipei C.P.B. Compe
tent si autoritar arbitrajul pres
tat de P. Istrate (Sibiu) ajutat 
la tușă de V. Baliu (Baia Mare) 
Si V. Potra (Oradea).

Au mai retinut atenția specta
torilor aflati pe terenurile de oi
nă de pe stadionul Minerul evo
luțiile echipelor Dinamo Bucu
rești, care a dovedit în toate 
jocurile susținute în prima re-

sportivii 
puternic 

unde au 
surprins 
cîștigînd

uniune suiDerioritate clară ,,la 
bătaia mingii", unde Alexandru 
Bobeică, Constantin Oancea și Io
sif Minac au fost principalii re
alizatori : Universitatea București, 
care a cîștigat un meci impor
tant în fața metalurgiștilor din 
Tîrgoviște cu 14—5. 10 p fiind
obținute din loviturile peste li
nia de fund sau treisferturi. iar 
tînăra și ambițioasa formație Di
namo Tulcea a întrecut cu 6—3 
pe Laminorul Roman, numai din 
„bătaia mingii".

ALTE REZULTATE : -Metalul 
Tîrgoviște — Dacia Pitești 24—0, 
Dinamo București — Avîntul Fra
sin 19—9, Laminorul Roman — 
Tricolorul Baia Mare 7—6, Meta
lul Tîrgoviște — Energia Rîmni
cel 9—4.

întrecerile continuă și se în
cheie duminică 'după-amiază.

Traian IOANITESCU

Sportul Po ga 7-o



MHN'E, FINALELE
BALCANIADEI DE BOX

POLA, 2 (prin telefon). — 
Balcaniada de box, găzduită la 
această ediție de către fede
rația iugoslavă de specialitate; 
a continuat vineri cu întrece
rile semifinale, programate în 
două reuniuni. în prima gală 
au evoluat și 3 pugiliști ro
mâni : Ionel Panaite (pană), 
Mircea Fulger (ușoară) și Ma
rinka Ouatu (mijlocie mică). 
Sportivii noștri s-au impus cu 
autoritate în fața adversarilor 
și ar fi meritat victoria toți 
trei, dar juriul l-a nedreptățit 
pe Ionel Panaite, declarîndu-1 
învingător pe adversarul său, 
M. Bakrisioris (Grecia). Mircea 
Fulger a întîlnit în bulgarul 
M. Ahmedar un rival dur și 
deosebit de insistent, dar vir
tuțile tehnice ale românului 
și-au șpus cuvîntul de-a lun
gul- tuturor celor 3 reprize, 

*

CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICA
<L/rO(‘Kr din oaș /

echipe reprezentative posibili
tatea de a-și etala valoarea în- 
tr-un program variat, com
plex, mult aplaudat de publi
cul spectator. Gimnaștii ro
mâni au început concursul la 
sol și l-au continuat la cal 
cu mînere, toți componenții 
echipei avînd prestații remar
cabile. La inele, băieții noștri 
au evoluat parcă mai reținut, 
avînd unele imperfecțiuni la 
aterizări, pentru ca, în schim
bul următor, la sărituri și, în 
continuare, la paralele evo
luțiile gimnaștilor români să 
fie, de asemenea, de ridicată 
valoare tehnică. Cu o singură 
excepție, din păcate chiar a 
celui mai bun component al e- 
chipei, Kurt Szilier, care a ra
tat execuția, bara fixă a ofe
rit o nouă posibilitate gimnaș
tilor noștri de a-și dovedi buna 
pregătire pentru această etapă 
premergătoare Campionatelor 
mondiale de la Moscova. Deși 
campionul olimpic și european 
Stoian Delcev, din echipa 
Bulgariei, a ratat și el bara 
fixă, notele mari, mai ales de 
la inele, din ultimul schimb, 
acordate de o brigadă părtini
toare, au propulsat pe primele 
locuri ale clasamentului atît 
pe Stoian Delcev cît și echi
pa reprezentativă a bulgariei, 
în felul acesta, formala noas
tră și Kurt Szilier au trebuit 
să se mulțumească cu medaliile 
de argint. Clasamente: echipe 
— Bulgaria 280,75 p, România 
278,20 p, Iugoslavia 257,00 p,

i una- 
Marinică 
surprins.

un
duminica
V. Ioana 

Ciubotaru 
Butnaru

Fulger primind decizia In 
nimitate. Expeditiv,

. Ouatu nu s-a lăsat 
întrecîndu-1 prin abandon în 
primul rund pe A. Kandas 
(Turcia). în cea de a doua re
uniune au luptat pentru 
loc în finalele de 
N. Brumă (cocoș), 
(semiușoară), M.
(semimijlocie), Gh.
(mijlocie) și Gh. Preda (grea). 
La închiderea ediției, cînd 
gala încă nu se terminase, am 
primit următoarele rezultate : 
N. Akkoyun (Turcia) b.p. N. 
Brumă — decizie eronată, E. 
Durmuș (Turcia) b.p. V. Ioana 
— decizie eronată, M. Ciubo
tar» b.p. D. Milensnici (Iu
goslavia). Noaptea, tîrziu, du
pă închiderea ediției, au bo
xat Gh. Butnaru și Gh. Preda.

Grecia, Turcia , individual 
compus : Stoian Delcev 56,90 p, 
Kurt Szilier 56,35 p, Rumen 
Petkov (B) 56,15 p, Dan Odor- 
hean și Sorin Cepoi (R) 55,95 
p, Pavel Petkov (B) 55,75 p.

Sîmbătă este programat con
cursul fetelor, iar duminică — 
finalele pe aparate la gimnas
tică sportivă și ritmică-mo- 
dernă.

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
(Urmare din pag t,

(Gre- 
a cîș- 
15, 7)
(Gre-

iar 
cu 
cu 
La

Judith Borbely
3—1 (10, —19, 
Fotini Galanou 
băieți, Sori Cauri 1-a

boiu a întrecut-o cu 3—0_ (G> 
10, 8) pe Eleni Marinou 
cia), ‘ —
tigat 
jocul 
cia).
depășit cu 3—0 (9, 20, 11) pe 
bulgarul Djevat Hassanov, iar 
Eugen Borca a terminat învin
gător cu 3—0 (6, 10, 9) In fața 
lui Fernat Erduran (Turcia), in 
timp ce Eugen Florescu a ce
dat cu 1—3 (—12, 14, —17, —17) 
în meciul cu Jozsef Juhasz (Iu
goslavia), iar Mircea Nicorescu 
cu 0—3 (—18, —19, —24) în
partida cu Jozef Urh (Iugosla
via).

în partidele de simplu de 
după-amiază au fost desemnați 
primit 8 care vor juca în 
sferturi. La feminin, jucătoa
rele noastre Olga Nemeș, Eva 
Ferenczi, Beatrice Pop și Da
niela Păduraru, alături de Gor-

UN CONGBES AL UNITĂȚII MIȘCĂRII OLIMPICE
Timp de o săptămînă, la 

sfîrșitul lunii septembrie, afi
șul ' evenimentelor sportive 
mondiale a fost ținut nu de 
o competiție anume, ci de o 
manifestare teoretică, dar cu 
importante implicații practice 
în viața sportivă internaționa
lă : cel de al XI-lea Congres 
olimpic.

Forumul olimpic mondial, 
reunit la 8 ani după precedenta 
ediție de la Varna, și-a găsit 
sediul în stațiunea balneo-cli- 
materică vest-germană Baden- 
Baden, bîntuită de un foehn 
călduț, dar nu scutită de ploi 
frecvente. în palatul cazinou
lui — cu mese de ruletă care 
amintesc de „Jucătorul1 lui 
Dostoievski, astăzi înconjurate 
de vilegiaturiști aflați la cură 
termală, — s-au întrunit re
prezentanții celor mai însem
nate organizații care guvernea
ză sportul lumii. A fost fără 
îndoială — cu tenta olimpică 
specifică — un adevărat con
gres al sportului mondial sau, 
cum spunea agenția elvețiană 
„Sporting* *,  „adunarea generală 
O.N.U. ■ a sportului*.  Este sufi
cient să amintim că au fost 
prezenți delegați din 149 Co
mitete olimpice naționale, re
prezentanți a 46 federații in
ternaționale, 500 de ziariști a- 
creditați. Din punctul de ve
dere al structurii sale — cu 
participanți care reprezentau 
milioane de oameni implicați 
în sportul olimpic pe tot glo
bul — Congresul a avut un 
succes incontestabil.

dana Perkucln, Branka Bati- 
nici, Amelia Fazlici (Iugo
slavia) și Daniela Guerguelce- 
va (Bulgaria), în timp ce la 
băieți, jucătorii noștri Șerban 
Doboși, Simion . Crișan și An
dras Fejer, împreună cu iugo
slavii Zoran Kalinici, Jozsef 
Juhăsz, Bela Meszaros și bul
garii Ivan Stoianov și Ștefan 
Ștefanov.

Obiectivul principal al fo-

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR

SIMBAtA, de la ora 9 — 
dublu (m, f), dublu mlxț ; 
de la ora 17 — simplu, sfer
turi (m, f). dublu, semifina
le si finale (m, f).

DUMINICA, de la ora 9,30 — 
simplu, semifinale șl finale 
(m, f), dublu mixt — finala. 

ETAPA A DOUA A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

rumului convocat în landul. 
Baden — Wiirttenberg a fost 
întărirea unității mișcării olim
pice. La încheierea Congre
sului se poate spune că țelul 
a fost pe deplin atins : Comi
tetul Internațional Olimpic (cu 
cei 85 de membri ai săi), co
mitetele naționale olimpice și 
federațiile Internaționale au 
găsit noi modalități de conlu
crare, lărgind aria colaborării 
șl hotărînd să dea un înțeles 
concret devizei Congresului : 
Uniți prin și pentru sport.

Cele 3 teme principale abor
date în cadrul dezbaterilor au 
lăsat cîmp liber unul foarte 
mare număr de Intervenții, fie 
că era vorba de viitorul Jocu
rilor Olimpice, de cooperarea 
sportivă internațională sau de 
viitorul mișcării olimpice.

Punctele de vedere enunțate 
s-au înscris într-un registru 
larg de subiecte, specifice în
deobște organismelor care le-au 
emis. Iată de ce ar fi greu să 
facem bilanțul detaliat al dez
baterilor. Putem însă creiona 
domeniile care au reținut cel 
mal ‘ des atenția participanților 
și care și-au găsit în mod 
justificat loc în declarația fi
nală a Congresului.

Cu mîndrie putem sublinia 
faptul că intervențiile delega
ției Comitetului Olimpic Ro
mân au abordat constructiv 
teme majore și că propunerile 
românești se regăsesc adesea în 
documentul de încheiere a Con
gresului. Conducătorul delega
ției, general ît. Marin Dragnca, 
președintele C.O.R., prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
a susținut, printre altele, creș
terea rolului comitetelor na
ționale olimpice în marea fa
milie olimpică și 
pentru menținerea 
ilor tradiționale la 
limpice (împotriva 
ar fi dorit un soi 
ționallzare" a î___ „________
olimpic, lipsindu-1 de imnul și 
de drapelul țării sale). Vice
președinta C.O.R., fosta cam
pioană olimpică Lia Manoliu 
a vorbit convingător despre 
rolul femeii în mișcarea olim

a pledat 
ceremoni- 

Jocurile O- 
celor care 
de „desna- 

învingătorului

TENISUL Șl TENISUL DE MASĂ SPORTURI OLIMPICE!
MUNCHEN, 2 (Agerpres). — La 

Baden Baden, tn cadrul lucrărilor 
celei de a 84-a sesiuni a Comite
tului Internațional Olimpie (C.I.O.) 
s-a hotărlt ca tenisul de cîmp și 
tenisul de masă să figureze în 
programul J.O. de vară din 1988.

Tenisul de cîmp a mai figurat 
tn programul J.O. de la prima e- 
diție—1896 ptnă in 1924. In schimb, 
tenisul de masă este Introdus

pică. în același timp, unul din 
cele trei referate principale 
ale Congresului („Viitorul miș
cării olimpice") a fost susținut, 
în numele C.I.O., de Alexan
dru Șiperco, membru în Co
misia executivă a forului o- 
limpic.

în premieră la congresele 
olimpice au luat cuvîntul și 
reprezentanții sportivilor și 
antrenorilor. în numele meda- 
1 taților olimpici, invitați la 
Baden-Baden (printre care s-a 
aflat și handbalistul român 
Radu Voina), a urcat la tribu
nă celebrul atlet britanic Se
bastian Coe, care a propus o 
mai suplă adaptare la tendin
țele moderne din sport.

Ceea ce nu înseamnă abdi
carea de la principii sănătoa
se. Congresul a condamnat ve
hement discriminarea de orice 
fel în sport, ca și imixtiunea 
comerțului în arena olimpică, 
precum și profesionismul, do
pingul și competițiile „open*.  
Congresul s-a pronunțat pen’ru 
o campanie mondială în fa
voarea practicării sportului 
idee sprijinită de directorul 
general al UNESCO, Ahmadou 
Mahtar M’Bow, și de laurea
tul Premiului Nobel pentru 
pace Philip Noel-Baker, care 
au luat cuvîntul ca invitați 
speciali. De asemenea, s-a 
subliniat necesitatea întăririi 
acțiunilor „Solidarității oiimT 
pice**,  venindu-se cu deosebiri 
în ajutorul țărilor în curs de r 
dezvoltare.

Dacă cu aproape nouă dece
nii în urmă, în congresul de 
constituire a C.I.O., din 1894, 
de la Paris, Pierre de Couber
tin, părintele Jocurilor Olim
pice moderne, stabilea liniile 
directoare ale mișcării olimpi
ce pentru secolul 20, ei bine, 
acum, la Baden-Baden, s-a 
încercat trasarea unor căi de 
urmat pentru pășirea în seco
lul care vine.

Următorul congres olimpic 
a fost fixat a se ține în anul 
1990, deci peste nouă ani, timp 
în care se pot verifică ideile 
emise acum.

Victor BĂNCIULESCU

pentru prima oară în familia 
sporturilor olimpice, astfel că nu
mărul acestora va fi In 1988 de 23.

La Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles — 1984 programul va fi 
același 'ca șl la ultima ediție, 
desfășurată In 1980 la Moscova.

A fost respinsă cererea de a se 
introduce a 12-a categorie la box, 
respectiv categoria supergrea.

CAMPIONATELE MONDIALE DE SAH
hdrpov - Korcinol

1-0
ROMA 2, (Agerpres). — La Me- 

(Italia) a început meciul 
de 

ac- 
șa-

rano . . _ ____
pentru titlul mondial ‘masculin 
șah dintre Anatoli Karpov, 
tualul campion al lumii, și 
langerul său Viktor Korcinol.

In varianta „Tartakower"____________ a 
gambitului damei, marele maestru 
sovietic A. Karpov, cu piesele 
negre, și-a dominat adversarul tn 
jocul de mijloc, a cîștigat un 
pion, avantaj material care i-a 
permis sâ exercite o puternică 
presiune pe flancul regelui, ob- 
ținînd victoria la mutarea 44.

TELEX • TELEX •
BASCHET • Turneul feminin 

de la Budapesta a fost cîștigat — 
echipa locală 
Slavia Praga

la coșaveraj — de ■ 
Vasas — 7 p, ca și 
și L.'S.K. Lodz.

FOTBAL 9 Cele i 
restante în cupele 
Cupa cupelor : Standard Liege — 
Floriana La Valetta 9—0 (în tur 
3—1) ; Cupa U.E.F.A. : Atletico 
Madrid — Boavlsta Porto 3—1 (în 
tur 1—4) • In 1982, înaintea par
ticipării la C.M., Brazilia va în- 
tîinl, pe teren propriu. Iugosla
via (23 ianuarie), Cehoslovacia (3 
martie) și R.F. Germania (21 
martie).

două meciuri 
: europene :

PATINAJ ® Proba individuală 
a concursului de la Londra a fost 
cîștigată de canadianca T. Wain- 
mann, urmată de americanca 
Farrell și englezoaica Wood.

ȘAH O Cu două runde 
de încheierea turneului 
Stara Pazova (Iugoslavia) în cla- 
sameht se menține lider 
maestru iugoslav Bora Ivkov 
81/-. p, urmat de Martinovici (Iu
goslavia) cu 7 p (1), Pîdevski 
(Bulgaria) și Plahetka (Cehoslo-

înainte 
de la

marele
cu

>
Scorul este 1—0 în favoarea lui 
Anatoli Karpov. Cea de a doua 
partidă se va disputa sîmbătă.

Ciburdanidzc - Alexandria

341/Z
MOSCOVA, 2 (Agerpres). — Cea 

de a 8-a partidă a meciului pen
tru titlul mondial feminin de șah, 
care se desfășoară la Borjomi 
între marile maestre sovietice 
Maia Ciburdanidze și Nana Alek- 
sandria, s-a încheiat remiză. Sco
rul este favorabil cu 31/-» p
Maiel Ciburdanidze. Următoarele 
opt partide se vor disputa la 
Tbilisi.

TELEX • TELEX
vacia) cite 7 p, V. Vals man (Ro
mânia) care în runda a 11-a a 
remizat cu Ivkov se află pe lo
cul 6, cu 5</, p • După consu
marea a 9 runde, în turneul zo
nal feminin de la Cuprija (Iugo
slavia) cohtinuă să conducă Su- 
zana Maksimovici (Iugoslavia) cu 
7»/, p, urmată de compatrioatele 
----- --------- Pihailicl 6V, p șl Zo- 

6 P (1).
sale Amalla 
rița Nikolin

TENIS 9 
în optimile _
neului feminin de la Bloomington 
(Minnesota) : Tracy Austin — 
Peanut Louie 6—3, 6—2 : 
Turnbull — / ~
6—1 ; Martina 
cia Romanov 
6—1, Barbara 
Hobbs 6—2, 
gio Emilia, 
Hei a fost 
rrado Barazzutti, 
vins cu 6—3, 7—6. 
tînărul Jucător Gianluca 
dini, revelația turneului, 
mifinale, Gianluca 
furnizat o mare surpriză 
nlndu-1 pe Adriano Panata.

Rezultate înregistrate 
de finală ale tur-

An ne Smith 
Navratilova 

(România) 
Potter — 

6—1. • La
campionatul 
cîștigat 

care 
1—6.

Wendy
7—6.

— Lu-
6—2. 

Anne 
Reg-

Ita-
Co- 
în- 
pe

de
l-a

6—4 
Rinal-

Tn se- 
Rinildini a 

ellml-

Ierl, la Zurich, au fost sta
bilite, prin tragere la sorți, 
meciurile din etapa a doua a 
cupelor europene la fotbal : 
jocurile din C.C.E. și Cupa cu
pelor se desfășoară în cadrul

optimilor de finală, iar cele din 
Cupa U.E.F.A. fac parte din 
16-imi. Partidele-tur sînt pro
gramate 
cele din
Primele

la 21 octombrie, iar 
retur la 4 noiembrie, 
echipe sînt gazde în

Banik Ostrava
S. C. Anderlecht 
A.Z. '67 Alkmaar
T. S.K.A. Sofia 
K.B. Copenhaga 
Benfica Lisabona 
Austria Viena 
Dynamo Berlin

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
— Steaua roșie Belgrad 
— Juventus Torino 
— F.C. Liverpool
— Glentoran Belfast
— Universitatea Craiova
— Bayem Miinchen 
— Dinamo Kiev 
— Aston Villa

CUPA CUPELOR
— Lausanne
— Eintracht Frankfurt/M
— C.F. Barcelona
— A.S. Roma
— Tottenham
— Standard Liege 
— Velez Mostar 
— Dinamo Tbilisi

jocurile din prima manșă. Sînt 
posibile însă unele modificări 
în privința datelor de desfășu
rare și a formațiilor gazdă, în 
tur, în funcție de acordul din
tre echipe. Iată programul :

CUPA U.E.F.A.

Legia Varșovia 
S.K.A. Rostov 
Dukla Praga 
F.C. Porto 
Dundalk Utd.
Vasas Budapesta 
Lokomotive Leipzig 
Bastia

SCURTE CĂRȚI DE VIZITĂ ALE
K.B. COPENHAGA

Adversara echipei Universi
tatea Craiova este K. B. 
penhaga, una dintre cele 
vechi formații de fotbal 
Europa, deoarece a fost 
dată în urmă cu 105 ani 
ceastă echipă a cîștigat de 15 
ori campionatul țării și o sin
gură dată cupa Danemarcei. 
Anul trecut a fost eliminată de 
Grasshoppers Ziirich în pri
ma etapă a Cupei U.E.F.A în 
actualul sezon, în C.C.E a tre
cut în etapa optimilor de fi
nală grație golurilor marcate 
în deplasare : 1—1 acasă șl 
2—2 la echipa irlandeză Athlo- 
ne Town. Iată formația de 
bază în care figurează și cîți- 
va internaționali (cei subli
mați) : Yvist — Eigenbrot. Tu
ne, Busk, Fosgaard — II. Ban
sen, Windfeld, Rossel — Noer- 
rengaard, Aabech și Andersen.

Co- 
mai 
din 

fon- 
I A-

Southampton 
Real Madrid 
Grasshoppers 
Aris Salonik 
Rapid Viena 
Valencia 
MalmO F.F. 
Bordeaux 
Spartak Moscova 
Arsenal Londra 
F.C. Aberdeen 
Feyenoord 
Internazionaie Milano 
Sturm Graz 
Borussia Monchengl. 
S.K. Beveren

— Sporting Lisabona
— Karl Zeiss Jena
— Radnicki Nis
— S.C. Lokeren
— P.S.V. Eindhoven
— Boavista Porto
— Neuchatel
— Hamburger S.V.
— F.C. Kaiserslautern 
—- Winterslag
— F.C. Argeș Pitești
— Dynamo Dresda
— Dinamo București
— I.F.K. Goteborg
— Dundee United
— Hajduk Split

ADVERSARELOR ECHIPELOR ROMÂNEȘTI
INTERNAZIONALE MILANO
Prezent cu regularitate pe 

tabloul competițiilor conti
nentale, clubul din Milano — 
fondat în 1908 — are o carte 
de vizită cu adevărat impre
sionantă. A cîștigat C.C.E. în 
1964 și 1965, a ajuns în ulti
mul act al aceleiași competiții 
în anii 1967 și 1972. In ediția 
precedentă a C.C.E. a ajuns 
pînă în semifinale, fiind elimi
nată de Real Madrid (0—2 la 
Madrid și 1—0 la Milano). Ac
tuala garnitură a „nerrazzur- 
rilor" nu diferă prea mult de 
cea din sezonul trecut. în atac, 
lîngă Altobelli, a apărut Sal
vatore Bagni, transferat de la 
Perugia. Dar iată „ll“-le mi
lanez ediția 1981/82 : Bordon — 
G. Barest, Canutti, Bini, Ber- 
gomi — Oriali. Prohaska, Ma
rini, Beccalossi — Bagni, Al
tobelli.

F.C. ABERDEEN
Club de tradiție în soccerul 

scoțian, a cîștigat campionatul 
în anii 1955 și 1980, iar ,.Cu
pal*  în edițiile din 1947 și 1970, 
Aberdeen a fost, de departe, 
performera primei etape în 
„Cupa V.E.F.A.**,  eliminînd 
pe Ipswich Town, deținătoarea 
titlului: 1—1 în deplasare șl 
3—1 pe teren propriu. Dar 
scorul putea fi și 4—1, dacă 
scoțienii ar fi transformat pe- 
naltyul care li s-a acordat n 
min. 90 ! Iată formația de 
bază, în care figurează și cî- 
țiva internaționali (cei subli- 
niați): Leighton — S. Kenne
dy, Miller, McLeish, Rougvie
— Strachan,. Watson, McMaster
— McGhee,Jarvie, Hewett. Anul 
trecut, în C.C.E., a fost elimi
nată de Liverpool, deținătoarea 
trofeului (0—1 pe teren pro
priu și 0—4 în deplasare).
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