
OBORUL - UN VAD VECHI 
AL SPORTULUI BUCUREȘTEAN

Toamnă frumoa
să în cartierul O- 
bor ! Toamnă adu
să, parcă, din gră
dinile nu prea în
depărtate ale Bă
răganului, toamnă 
cu mii de culori in 
•piețe, cu ștrengari 
dintotdeauna ama
tori de struguri, 
de pepeni dulci ca 
zahărul, de joacă 
cît îi ziua de ma
re ! Aproape totul 
s-a schimbat, s-a 
înnoit, în cartierul 
din jurul gării O- - 
bor. Pofta de joa
că, de sport, a ră
mas aceeași. Dacă 
nu chiar mai ma
re !... Se bate min
gea pe Baicului, 
pe toate străzile 
din preajma fostu
lui studio. Unirea 
Tricolor. Fotbalul, 
însă, nu mai e 
„rege". A venit 
handbalul cu zeci
le lui de echipe 
școlare, au prins 
rădăcini gimnasti
ca, înotul, voleiul, 
atletismul etc.

Cei care, cîndva, fuseseră 
pitici la „Unirea Tricolor", cei 
care — în ascuns — mai re
gretau fotbalul năvalnic de pe 
vechile maidane, și-au îndrep
tat copiii, nepoții, spre covorul 
noii săli de gimnastică din 
cartier, spre bazinul de înot, 
spre atrăgătoarele terenuri de 
sport. Mereu agitata gară O- 
bor are și acum, în dreapta, 
Școala generală nr. 64. Dar, cu 
un „pod" plin de talentate gim
naste, cu un internat adică, a- 
menajat cu grijă șl dragoste la 
etajul de sus al școlii, spre a 
fi mai aproape de „covorul 
fermecat" al sălii.

Cunoscînd pasiunea pentru 
sport a oborenilor, Clubul spor
tiv școlar nr. 2 din Capitală 
și-a deschis — în acest vechi 
vad al sportului bucureștean —

înaintea debutului In cupele europene la polo
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In vederea meciului de simbâtâ. cu Elve(ia

DIM AUSTRALIA
• Prin victoria de ieri, cu 1-0' 
(1-0) asupra Coreei de Sud 
au sporit șansele de calificare 
în sferturile de finală • Joi, ul
timul meci din grupă, cu Italia

• IERI, COMPONENT!! LOTULUI ȘI-AU
PE MICUL ECRAN • TOȚI CEI 20 DE
PERFECTĂ STARE DE SĂNĂTATE • DOBRIN REVINE DUPĂ TREI 
ANI IN RÎNDURILE „TRICOLORILOR" Șl DOREȘTE SĂ-ȘI ADUCĂ -------------------- Lft CAL1F1CARE
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Talentata echipă de gimnastică a Școlii 
generale nr. 46 din Capitală

Mariana

sală de gimnastică și bazin de 
înot. Modernul complex spor
tiv se află în stînga „Gării de 
Est", aproape deci de școala 
64, la care învață actualii șl 
viitorii campioni :
Bratu — locul I, anul acesta, 
la individual compus, în cam
pionatul de gimnastică 
burilor sportive școlare 
Mariana Silișleanu, 
i’ăuca, Melania Rus, 
Golea — componente 
tulul republican de gimnastică 
— junioare, Oana Gîrleanu, 
Nicoleta Enceanu, Auguslina 
Badea ș.a. Peste o sută de 
gimnaste pregătite cu pasiune, 
competență și răspundere de

Vasile TOFAN

al clu-. 
(cat. 4), 
Simona 

Eugenia 
ale lo-

(Continuare în pag 2-3)

CONTRIBUȚIA

Ieri, i-am întilnit pe „trico
lori" în ambianța Snagovu- 
lui. Acolo, lotul reprezentativ 
de fotbal își desfășoară pregă
tirile pentru meciul de simbă- 

Componenfii lotului reprezentativ înaintea antrenamentului de 
ieri dimineață
tă, cu Elveția, in
C.M. Dimineață,
au efectuat un 

preliminariils 
selecționabilii 
antrenament

„tare",. cu conținut fizic-tehnic 
și o durată de 110 minute. 
După-amiază, „tricolorii" au re
venit pentru citeva ceasuri in 
Capitală, unde, la studioul de

Foto : Dragoș NEAGU 
televiziune, au vizionat secven
țe din meciurile Elveția — An
glia, Norvegia — Elveția și 
Elveția — Ungaria, în scopul

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare în pag. 2-3)

aparținut 
a făcut 

Tricolorii

MELBOURNE, 6 (prin tele
fon). Invingind Coreea de Sud 
cu 1—0, echipa de juniori a 
României și-a sporit șansele de 
calificare în sferturile de fi
nală ale competiției.

Partida, atractivă, disputată, 
a fost urmărită de aproximativ 
20 000 de spectatori.

Repriza întîi a 
echipei noastre, care 
un joc de excepție, 
au profitat și de direcția vin- 
tului, care a bătut puternic, și 
au dominat autoritar. în min. 6 
au și înscris prin SERTOV, la 
un luft al fundașului advers 
Back-Soo. Acest gol avea să 
rămînă, pînă la urmă, singu
rul. dar foarte prețios, fiind 
golul victoriei. La o asemenea 
presiune exercitată de jucă
torii români bineînțeles că s-au 
născut și alte ocazii de gol, 
ratate, însă, de D. Zamfir (min. 
13 și 24) și Gabor (min. 42).

Laureniiu DUMITRESCU

DINAMO MIZEAZĂ MULT PE ATAC, 
IAR CRIȘUL ÎNCĂ NU ȘI-A GĂSIT CADENȚA

Primul turneu din cele șasa 
pe care ni le oferă actuala e- 
diție a campionatului național 
de polo s-a încheiat cu un 
clasament care reflectă, cu des
tulă aproximație, actuala ierar
hie a valorilor poloului româ
nesc. în frunte, cele două re
prezentante ale țării noastre 
în competițiile europene, Dina
mo București și Crișul Oradea, 
departajate de trei puncte, ur> 
mate — la cile un punct di
ferență — de Voința Cluj-Na- 
poca și Rapid București, actua
la deținătpare a titlului.

O primă concluzie după a- 
cest „maraton" organizat la ba
zinul Dinarffo din Capitală 
(dacă pauzele dintre meciuri ar 
fi fost mai scurte, iar progra
mul inițial stabilit de F.R.N. 
ar fi fost respectat întru totul, 
nu am fi avut nimic de repro
șat) : eficacitatea sporită a e- 
chipelor din primul eșalon va
loric. Rapid, Voința și Triumf 
au o medie de aproximativ 8 
goluri marcate pe meci, Crișul 
de 10 goluri și Dinamo de 14 
(!). Faptul se datorează în mare 
măsură și noii maniere de ar
bitraj impusă de conducătorii 
partidelor, exprimată printr-o 
sancționare cit mai severă a 
jocului dur în apărare. A re
zultat, firește,, un număr spo
rit de situații de superioritate, 
care facilitează înscrierea go
lurilor. Desigur, în partidele în 
care s-au întilnit echipe mai 
slab pregătite, spectacolul a 
avut de suferit, dar în aceeași 
manieră de arbitraj, meciul 
Dinamo — Crișul (12—11) ne-a 
oferit un polo de excepție, do- 
vedindu-ne că atunci cînd ju
cătorii posedă o gamă mai lar
gă de procedee tehnice și le 
folosesc din plin, aplauzele din 
tribună vin de la sine.

Aflîndu-ne la numai o săp- 
tămînă de debutul reprezen
tantelor noastre în competițiile 
europene am urmărit în mod 

Ș special evoluția poloiștilor de la 
Dlnamo și Crișul. Primii — 
în aceste zile ei vor juca la 
Dinamqviada de la Minsk — 
s-au arătat din start deciși să nu 
mai lase nici o șansă adversa
rilor, fiind pregătiți să aducă

Adrian Nastasiu (nr. 4) încearcă să-l surprindă pe Florin Slavei, 
dar Adrian Schervan ii închide „coltul scurt" (Fază din meciul 
Dinamo — Rapid 11—9) Foto : I. MIHÂICĂ
în vitrina clubului din șoseaua 
Ștefan cel Mare și cea de a 
21-a cupă de campioni ai ță
rii. Echipa lor ni s-a arătat 
preocupată aproape exclusiv de 
jocul ofensiv, mizînd aproape 
totul pe contraatac, acțiuni din 
care, în marea lor majoritate, 
fie că a înscris, fie că a ob
ținut situații de „om în plus". 
Ideea antrenorului Iuliu Capșa
— „dacă în toate meciurile 
vom marca cel puțin un gol 
inai mult decît adversarii, ne 
vom atinge obiectivul propus"
— este însă o armă cu două 
tăișuri. Ea poate avea șanse 
de reușită în fața unor echipe 
care joacă la fel de deschis, 
dar nu au loturi atît de omo
gene ca acela al. dinamoviști- 
lor și poate întîlni obstacole in 
fața unei formații care se a- 
pără ermetic și nu riscă prea 
mult în atac. Salutară, reînca
drarea în colectiv a portarului 
M. Tudor (deseori sancționat 
pentru absențe și indisciplină), 
care pare că ține cu orice preț 
(cu argumente serioase) să de
vină titular.

De la Crișul Oradea. întărită 
în acest sezon și cu Claudiu

Adrian VASILIU

(Conțin «are in pag i i a)

SPORTIVI-MODEL LA PISTOL,

După campionatele naționale de tir

și finalele ,,Daciadei<<

DAR INCA MULTI RfSTAN| lfIII LA PUȘCA
Campionatele naționale și fi

nalele „Daciadei" pentru arme 
cu glonț au confirmat ierar
hiile existente în ultima vreme 
în tirul nostru. Afirmația este 
valabilă cel puțin pentru două 
dintre probele fruntașe, pistol 
viteză și pistol standard : atit 
Corncliu Ion cit și Ana Cioba- 
nu și-au dominat clar parte
nerii și au intrat fără emoții 
în posesia titlurilor de cam
pioni. Dealtfel, fără mare greu
tate, se poate constata că par
ticipările acestor doi mari spor
tivi români la țoale compeli-

Azi $i inline, noi clupc in c<impion<i(ul de hochei

LA BUCUREȘTI: DUBLA CONFRUNTARE 
DINTRE DINAMO Șl STEAUA

pe locul secund Steaua și apoi 
urmează Dinamo. Toate trei au 
același număr de puncte (12), 
dar sînt separate prin golave
rajul directs Este de așteptat 
că. avînd în vedere acomoda
rea cu jocurile din campionat, 
cele două echipe să se prezin
te la un ’ ‘
ceea ce 
deosebit.

Dubla ,____  _____
Steaua are loc pe patinoarul 
artificial „23 August" (ambele 
partide încep la ora 17) în ca
drul etapelor a 8-a și a 9-a ale 
primei serii valorice din Divi
zia „A“, în care, 
mîine, mai sînt 
două întîlniri. i 
Miercurea Ciuc : 
Ghcorghenî — 
Miercurea Ciuc și 
rea Ciuc — Dunărea Galați.

După „ediția" de la Miercu
rea Ciuc, seria marilor dispute 
din hocheiul nostru se reia azi 
și mîine la București, cînd au 
loc două confruntări 
între echipa campioană a țării, 
Dinamo București, și eterna sa 
rivală Steaua, clasată în sezo- 

“ ' La
se- 
au 
un

de vîrf

nul trecut pe locul doi. 
prima lor întîlnire din acest 
zon, cele două formații 
oferit, la Miercurea Ciuc. _
meci foarte frumos, curat, flu
ent și cu multe și spectaculoa
se faze de poartă, la capătul 
căruia victoria a revenit dina- 
moviștilor (5—3), mai buni, mai 
realiști în atac și siguri în apă
rare.

Ce va fi acum la București 
în cele două jocuri de azi șl 
mîine ? In clasament situația 
este următoarea : pe primul loc 
se află S.C. Miercurea Ciuc,

nivel superior valoric, 
promite un spectacol

partidă Dinamo

tot azi și 
programate 

ambele la 
: Avintul

Progresul 
S.C. Miercu-

țiile interne și internaționala 
se soldează alit cu prezențe pa 
podium, cit și cu rezultata 
competitive. Corneliu Ion și 
Ana Ciobanu trag literalmente 
după ei pe colegii din probela 
de pistol viteză și pistol stan
dard. Ce bine ar fi dacă șl 
celelalte probe (pistol liber șl 
pușcă liberă, cu deosebire) ar 
beneficia de existența unor ast
fel de sportivi-model I...

Din păcate, acestea rămîn ia 
restanță chiar dacă Romului 
Nicolescu a dominat net toate 
întrecerile de pușcă 3X40 f, la 
care s-au alcătuit clasamente 
separate pentru probele în pi
cioare și în genunchi. Cele șase 
titluri individuale și pe echi
pe stau mărturie. Asemenea 
plăcute isprăvi sînt, însă, cam... 
rare și din partea lui Nicolescu 
și din a altor pușcași creditați 
pînă nu de mult cu calități 
și... speranțe. E adevărat că la 
recentele campionate naționala 
s-a putut constata un oarecare 
progres înregistrat la poziția in 
picioare (poziția-cheie a im
portantei probe de 3X40 f) 3 
vreo 10 trăgători s-au ridicat 
la peste 370 p, alți cîțiva de
pășind 380 p la poziția în ge
nunchi. Dar... Vor fi, oare, re
petate și mai ales îmbunătă
țite aceste performanțe, încă 
nccompctitive pe plan interna
țional ? Vor fi ele înregistrate 
in competițiile internaționale 
grele de mare responsabilitate? 
Nu de alta, dar acum două 
săptămîni pușcașii din echipa 
națională ne ofereau un duș 
rece la campionatele europene, 
care nu poale fi uitat atît do 
repede 1

Opinăm că atmosfera de lu
cru din pregătire și din con-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)



Campionatul de rugby, intre două etape Concursul republican de more loud la caioc-canoc

UN DU-TE VINO CONTINUU PE TREPTELE... CLASAMENTULUI
Iată că după a șasea secven

ță de campionat am putea ex
clama — parafrazind o vorbă 
înțeleaptă — nu aduce sezo
nul ce aduce... etapa : doar trei 
echipe (liderul și ocupantele 
ultimelor locuri) au rămas pe 
poziții ! Este limpede, această 
ediție a întrecerii divizionarelor 
„A“ va fi cea mai agitată din 
ultimii ani și nu ni se pare 
de fel exclus ca partidele pro
gramate mîine, cu două „ca
pete de afiș", Universitatea Ti
mișoara — Dinamo și R.C. 
Sportul studențesc — Farul, să 
ducă la alte mutații spectacu
loase în ierarhia de moment.

Nu încape vorbă, evenimen
tul zilei l-a constituit atît de 
concludenta victorie a campioa
nei ia Iași. Deși lipsită de doi 
dintre titulari (Codoi și Radu
lescu), Steaua a demonstrat în 
repriza a doua un potențial 
deosebit, valorificîndu-1 integral 
pe mai departe ea va alunga 
amintirea unui început de se
zon mai modest și va avea 
iarăși un cuvînt hotărîtdr în 
campionat. Ne-a bucurat în 
mod special forma jucătorilor 
aflați în vederile loturilor (me
ciurile cu Noua Zeelandă și 
Franța sînt atît de aproape !), 
travaliul lui Murariu sau pre
cizia Iui Alexandru — spre 
pildă — fiind întru totul re
marcabile. In ceea ce privește 
viitorul Politehnicii moldovene 
tragem nădejde, spre folosul 
rugbyului nostru, că frumoasa 
sa ascensiune nu s-a frînt o

dată cu nereușita de duminică. 
Avînd sprijinul unui birou de 
secție foarte activ, cum nu sînt 
prea multe, antrenorul Emil 
Crișan va putea culege, cu tact 
și... răbdare, roadele unei munci 
profunde cu unul dintre cele 
mai tinere loturi.

Am reținut, de asemenea, 
constanta dinamoviștilor (aștep
tăm evoluția lor de mîine. de 
la Timiș lara), spectaculozitatea 
întîlnirii de la Constanța, de
terminată de jocul ambelor 
combatante — Farul și Univer-

CLASAMENT

1. DINAMO H 0 0 194- 18 18
2. Steaua 5 4 1 0 160- 39 14
3. Griviț-a Roșîe 6 4 0 2 84- 49 14
4. Polit. Iași 4 4 0 2 72- 80 14
5. Farul 5 4 0 1 146- 55 13
4. Șt. Baia Mare 6 3 0 3 94- 58 12
7. Sportul stud. 5 3 1 1 67- 57 12
8. C.S.M. Sibiu 6 3 0 3 41- 91 12
9, „U" Timișoara 6 2 1 3 72-110 11

10. C.S.M. Suceava- 6 2 0 4 44-146 10
11. Rulm. Bîrlad 5 2 0 3 27- 65 9
12. Șt. Petroșani 6 114 49- 91 9
13. Vulcan 6 0 0 6 41-133 6
14. P.T.T. Arad 6 0 0 6 32-131 6

81 DE JUCĂTORI - REALIZATORI DE ESEURI
Dacă în clasamentul primei divizii au intervenit unele schim

bări notabile, în „ierarhia realizatorilor de eseuri" situația ră- 
mîne, în linii mari, aceeași de dinaintea etapei a șasea. Re
marca noastră se referă la întrecerea de eficacitate a echipelor, 
deoarece în „clasamentul" individual avem un nou lider: Sorin 
Fulcu (Steaua), cu 8 eseuri marcate. îmbucurător este faptul 
că pe lista realizatorilor apar acum 81 de jucători. Să sub
liniem, totodată, că duminică nu a existat meci în care să nu 
se puncteze prin cel mai frumos procedeu al rugbyului 1

Iată clasamentul: 1. DINAMO îl eseuri, 2. Farul (28 din 5 
meciuri), 8. Steaua 24 (din 5 meciuri), 4. R.C. Grivița Roșie 13, 
5. Știința CEMIN Baia Mare 10, 6. Politehnica Iași 9, 7. Uni
versitatea Timișoara 7, 8. R.C. Sportul studențesc 5 (din 5 me
ciuri), 9. Vulcan 5, 10. C.S.M. Sibiu 4, 11. C.S.M, Suceava 8, 
12—13. p.t.t. Arad și Știința Petroșani — cite 2, 14. Rulmentul 
Bîrlad 1 (din 5 meciuri).

sitatea, revirimentul băimărean. 
prețiosul succes al sucevenilor, 
precum și încercarea altor spe
ranțe în Parcul copilului, unde

(Urmare din pag. 1)

Octavian Moraru a ținut să 
onoreze încrederea acordată 
prin înscrierea unui esej la 
debut.

Iar mîine vom merge la me
ciurile etapei a șaptea cu gîn- 
dul la testele tricolorilor de 
peste două-trei săptămîni, cu 
speranța că selecționerii vor a- 
vea de unde alege...

FAVORIȚII S-AU IMPUS
ÎN PROBELE MASCULINE DE CAIAC

antrenorii Aurelia Bunea, Iu- 
lia Rotărcscu, Lucia Marcu, 
Mihai Demetrescu, Victor Cibi, 
Cornel Bălan, Gheorghe Pavel 
și de „omul din umbră", cel 
care lucrează cu gimnastele 
„fără categorie", cu începătoa
rele — prof. Petre Dungaciu.

Dar, cînd spui „Obor" spui, 
totuși, fotbal. Spui Mihai Boe- 
rescu, tînărul profesor de edu
cație fizică de la Școala ge
nerală nr. 46, dascălul din 
„Gura Oborului", din apropia
tul Pantelimon, antrenorul cu 
„1001 de echipe" : pe clase, pe 
străzi, pe sector. Toate forma
ții redutabile, cu multe rîn- 
duri de echipament, cu orga
nizatori și arbitri — majori
tatea, părinți ai elevilor — 
și ei, cîndvă, jucători la di
ferite formații din cartier. 

Gimnastică se face și la a- 
eeastă școală generală. La fel 
handbal, volei, înot, atletism. 
Asemănarea dintre aceste două

unități de învățămînt merge și 
mai departe : directoarele ad
juncte de la celd două școli 
generale sînt PROFESOARE 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ — Sc- 
vastița Cioroiu la „64“ și Ma
ria Ene la „46“. Un chip fi
resc de a sublinia munca, răs
punderea dascălului de sport 1 
Mai ales într-o zonă „fierbinte" 
a sportului bucureștean, cu 
poftă de joacă și sport din tată 
în fiu, cu profesori mereu pre- 
zenți la „catedrele" din margi
nea terenurilor : Barbara Du
mitrescu, Nicoleta Ionescu (Șc. 
gen. nr. 64), Sacontala Monaru, 
Constantin Bcgu (Șc. gen. nr. 
46).

Așadar, două școli apropiate, 
unde a fi elev înseamnă a 
învăța, a face 
„președinții de 
sportului pitic în această parte 
a Capitalei sînt directorii Ma
ria Spulber (Șc. gen. nr. 46) 
și Constantin Lungan (Șc. gen. 
nr. 64).

Geo RAEfCHI

Vreme admirabilă, ieri, la 
Snagov, la ultimul concurs al 
calendarului competițional in
tern la caiac-canoe — concur
sul republican de mare fond 
(20 000 m băieții, 10 000 m fete
le). Un cadru natural fermecă
tor și o competiție interesantă, 
oarecum inedită, asemănătoare 
unei curse cicliste contracrono- 
metru individual, ne fac să 
regretăm despărțirea de cei 
mai buni specialiști ai padelei 
și pagaei, pe care nu-i vom 
mai vedea în întrecere pînă la 
primăvară.

înscrierile au fost mai puțin 
numeroase decît la concursurile 
obișnuite, un număr redus de 
competitori încumetîndu-se la 
acest epuizant maraton nautic. 
Au fost însă destule echipaje 
valoroase, care au asigurat în
trecerilor un bun nivel.

în reuniunea inaugurală s-au 
desfășurat două probe, cele de 
caiac ale băieților. La dublu, 
favoritii hîrtiei păreau frații 
Ion și Emil Birlădeanu (cuplu 
format în această toamnă) de la 
Steaua și Alexandru Giura — 
Petrică Dimofte (Dinamo). 
Desfășurarea cursei, urmărită 
prin intermediul cronometru- 
lui, i-a arătat pe steliști insta
lați în frunte chiar de la în
ceput. După un sfert din par
curs ei aveau un avans de 22 
secunde asupra perechii Axen- 
te-Constantinov, 25 de secunde 
față de dubloul Popa-Ticu și 
28 de secunde față de Giura- 
Dimofte. Diferența a crescut 
la aproape un minut la jumă
tatea traseului, ordinea urmă
ritorilor fiind aceeași. Liderii 
au menținut tot timpul aceeași 
cadență ridicată, mezinul Emil

CAMPIONATE-COMPETIȚII

sport, unde 
onoare" ai

BASCHET REZULTATE DIN DIVIZIA 
DE TINERET: masculin, se

ria I : Politehnica C.S.Ș. 2 București — 
Academia Militară București 111—42 (54—23), 
Universitatea II Cluj-Napoca — Sticla Bis
trița 115—58 (57—32), Chimia Craiova — Co
merțul Tg. Mureș 89—65 (43—26), C.S.Ș.
Știința Mediaș — Politehnica Timișoara 
72—67 (45—31) ; seria a II-a : Automatica
București — Automatica Alexandria 100—44 
(45—24), Mecanica fină București — IC1M 
Brașov 77—56 (47—26), Marina Constanța —
ASA Bacău 73—90 (32—44), Știința Invăță-
mîn.t Ploiești — Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași 44—88 (26—28) ; feminin, seria I : CIS.Ș. 
Constanța — C.S.Ș. Lumina Botoșani 126—50 
(62—30), IEFS CSB București — CSȘ 2 
Politehnica n București 64—43 (29—22),
P.T.T. București — C.S.Ș. Rm. Vilcea 67—71 
(36—29), ICEMENERG București — C.F.R. 
Craiova 81—40 (48—20) ; seria a n-a : Rapid 
----------_ Voința RegMn 103—35 (48—26), 

"— --.a — „U" H Cluj-Napoca 
(29—32). Corespondenți : A. Soare, M. 
■' Popovlci, M. Țacăl, N. Stefan, S.

Bălteanu, I. Jura, I. Leca.

București — ;
CSȘ Mătasea Deva 
50—69 ‘ —
Radu, 
Nacc,

v. 
o.

BOX

răspunzînd la comenzile „mo
torului" vicecampion mondial. 
Victorie fără probleme, deci, 
pentru frații Birlădeanu, în 
timp ce medaliile de argint au 
revenit lui Giura-Dimofte, care 
i-au întrecut, in ultima tură de 
5 000 m, pe Axente-Constanti- 
nov.

La simplu, așteptatul duel 
dintre Ion Geantă (Dinamo) și 
Angliei Coman (Steaua) a du
rat cam pînă la jumătatea tra
seului, cînd primul avea un a- 
vans de 23 de secunde. între 
kilometrul 10 și kilometrul 15 
Geantă a forțat și a mărit di
ferența la peste un minut, pen
tru ca în final să sosească îa 
numai cîteva lungimi în spate
le caiacistului de la Steaua, 
plecat cu două minute înaintea 
sa. Victorie logică a unui 
lent care n-a dat încă tot 
poate.

Vlodimii MORARU

ta
ce

i

Rezultate tehnice : K 1 — 20 000 
m : 1. Ion Geantă (Dinamo) 
1.24:54,5 ; 2. Anghel Coman (Stea
ua) 1.26:31,5 : 3. Gheorghe Iacob 
(Steaua) 1.27:20,0 ; 4. Teodor Lu- 
pou (Dinamo) 1.29:03,9 ; 5. Ion
Luca (Danubiu Tulcea) 1.30:06,0 ; 
6. Marius Ionescu (Marina Man
galia) 1.30:12.5. K 2 — 20 ooo m : 
1. Steaua (Emil Birlădeanu — 
Ion Birlădeanu) 1.16:42,2 ; 2. Di
namo (Alexandru Giura — Petri
că Dimofte) 1.17:53,5 ; 3. Steaua 
(Alexandru Axente — Grigore 
Constantinov) 1.18:12,5 ; 4. Dina
mo (Ștefan Popa — Nicolae Ticu) 
1.18:44,5 ; 5. Steaua (Marian Io
nescu — Nicolae Frlgioiu) 
1.19:32,2 : 6. Dinamo (Sorin Ale- 
xe — Nicolae Ilie) 1.23:04,4.

Concursul se încheie astăzi cu 
desfășurarea 
fete, simplu 
și canoe. 
(20.000 m), 
ora 9.

probelor de caiac 
și dublu (10 000 m) 
simplu si dublu 

Primul start — la

ții echilibrate, laureațil fiind desemnați, 
abia după disputarea parcursurilor de baraj. 
Beneficiind de un timp mai bun, titlurile 
au revenit sibianului Al. Bozan cu Călin, 
care șl-a înscris. astfel o nouă performan
ță în palmares, și Ioanei Scrioșteanu (Dina
mo) cu Belami, ei întrecînd.u-i pe cîțiva 
dintre sportivii cotați cu bune rezultate în 
acest sezon. REZULTATE TEHNICE, fete cat. 
ușoară — 1. Ioana Scrioșteanu (Dinamo) cu 
Belami 4 p, 2. Monica Zoller (C.S.M. Sibiu) 
cu Artist 4 p, 3. Gioconda Pînzaru (C.S.M. 
Iași) cu Argint n 4 p — după baraj ; se
niori, cat. semigrea — 1. Alexandru Bozan 
(C.S.M. Sibiu) cu Călin 4 p, 2. Constantin 
Vlad (Dinamo) 4 p, 3. Mircea Neagu 
(Steaua) cu Ecou 4 p — după baraj. între
cerile continuă (G. 1GNEA — coresp.).

Antrenorul Că!

JlEl»
• Intr-o frurr

la disj
Cu puțin tim 

sportivă din S
xistă aici cu 
sportivă'1, mai 
tarea Clubului 
secții foarte b 
atletism — apl 
inițiativă : creț 
tenis. Ideea fi 
lansată si m 
prin amenajar 
bitum. El s-a 
încăpăV y, cu t 
noua Sc'Hie de 
mereu acțiuni 
tineri fiind eb 
tru practicare: 
formanță.

De aceea, c 
liului popular 
de tineret șl d 
inaugura, rect 
SLOBOZIA11, 
complex, cu 
zgură și unul 
toate anexele 
terenuri — r 

Sima, președin

• LA PITEȘTI, la organizarea asociației sportive Universi
tatea, s-a desfășurat o competiție de volei dotată cu „Trofeul 
Trtvale”, rezervată jucătoarelor născute In 1967 sau mal mid. 
La întreceri au participat echipe din București (2), Craiova 
(3), Slatina șl Pitești (2), pe primele trei locuri situtadu-se : 
L Liceul „Nicolae Tltulescu- Craiova, 2—3. Liceul „Dimltrie 

București și A.S.U. Pitești. • ÎN COCHETA SALA 
DE SPORT din Mîrșa s-a montat o modernă tabelă de afișaj 
electronic, remarcabilă realizare a unul colectiv de ingineri de 
la întreprinderea mecanică din localitate. • UN GRUP de 
luptători de la C.S.Ș. Tulcea a participat la turneul internațio- 
nat de la Alborg (Danemarca), oraș înfrățit cu municipiul de 
la porțile Deltei Dunării. Micii luptători români au avut o com
portare frumoasă la aceste întreceri, la care au mal fost pre- 
■ențl sportivi din șapte țări, obținlnd două victorii prin Victor 
Casapu (categ. 37 kg) șl Leonard Gavriliu (categ. 70 kg) șl alte 
Jocuri fruntașe. • VEȘTI DIN HUNEDOARA: la Liceul indus
trial nr. 1 s-a dat ta folosință o nouă sală de sport, pentru 
amenajarea căreia elevii liceului au prestat peste 8 000 de ore 
de muncă patriotică; pe lîngâ C.S. Metalul a luat ființă o sec
ție de șah pentru copil între 11—13 ani. Viitorii șahiști hune- 
dorenl se antrenează șl in compania... robotului electronic 
SU io, concepție tehnică a antrenorului Nicolae Suciți. • LA 
ediția a doua a „Cupei gazetei Delta" la șah, care se des
fășoară In trei localități — Tulcea, Măcin șl Sulina —, participă 
ioo de jucători (șahlșl cu clasificare sportivă șl fără). în pre
zent să dispută semifinalele, iar ta decembrie vor avea loc 
turneele finale. • ȚlNTAȘl din Cugir șl Bala Mare au parti
cipat la întrecerile „Cupei de toamnă", desfășurate în reședința 
județului Maramureș. La cele trei probe s-au evidențiat A, Bar- 
bur (C.S.M. Baia Mare) 368 p la pușcă cu aer comprimat și 
927 p la pușcă standard, C. Cazacii (Metalurgistul Cugir) 343 p 
la pușcă juniori n și N. Olar (Metalurgistul) 344 p la pistol 
aer comprimat. • SUB EGIDA „DACIADEI", a.s. Aurora Ba
cău a organizat o amplă întrecere la tenis de masă și șah, 
la care au fost prezenti Sportivi din Suceava, municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, piatra Neamț și orașul gazdă. La tenis de ma
să a ctștiigat formația Aurora (9—8 eu selecționata Piatra 
Neamț) și reprezentantul asociației sportive organizatoare, Florin 
Grădinari. Da șah S-au impus jucător» de la Energo Bacău : 
Nelu Spînu, Ioan Rusu și Gabriel suclu, clasați în această or- 
dtae. • FILIALA A.C.R. SIBIU a organizat recent tradiționalul 
„Raliu al arbitrilor", la care cele 10 echipaje au parcurs un 
traseu de aproape 100 km, avînd ca itinerar Sibiu — Cisnă- 
dloara — Sibiu — Rășinari — Curmătura — păltiniș — Șanta — 
Sibiu. Cel mai dLtxacl la volan au fost Alexandru Ioan Oltea- 
hu — Carmen Rusu, ecitipâj clasat pe primul loc. La acest 
raliu, ta postura de arbitri au fost sportivii, deci o inversare 
de roluri... • ETAPA JUDEȚEANĂ a „Festivalului sportului 
temtain" — Ce se desfășoară pentru a treiia oară ta județul 
Bistrița-Năsăud — • reunit totr-o întrecere polisportivă peste 
300 de concurente. AU avut loc concursuri de atletism, hand- 
hM, voiel. popice, tenis de masă, precum și o seară cuîturel- 
•portivă, ta care participantele au asistat ia demonstrații de 
gimnastică ritmică, la exerciții de gimnastică de întreținere și 
M o gală de filme sportive.

■iFJ.ATARI DE LA: I. Fețeaau, L Die, P. Comșa, I. Vlad, 
K XHacono, A. Crișan, E. Tetrăo, I. Ionescu șl I. Toma.

O C.F.R. CRAIOVA — B.D.V. VI- 
DIN (BULGARIA) 6—3. Gală inte

resantă, cu multe meciuri frumoase. Vic
toriile craiovenilor au fost realizate de p. 
Stolu (pană), C. Buzduceanu șl FI. Cazacu 
(semiușoară), I. Zamfirescu șl D. Lăutaru 
(ușoară), I. Dăndică (mijlocie). fT. Costta— 
coresp.) @ LA REUȘITA tradiționalei com
petiții pugilistice Ieșene „CENTURA MOL
DOVEI" și-au dat concursul boxeri de la 
B.C. Brăila, Oțelul Galați, Ceahlăul P. 
Neamț, Nicotină lași, Voința Iași, A.S. Ne
grești, T.U.L. Finlanda, Cristal Zazeciar 
(Iugoslavia). Dintre boxerii străini prezenți 
la întreceri o impresie deosebită a lăsat 
finlandezul Taarmo Uusivirta, fost campion 
european, iar dintre români, brâileanul Niță 
Robu. (M. Macovel — coresp.). • ÎN CA
PITALĂ a avut loc finala fazei municipale 
a campionatelor naționale de box. Iată cîș- 
tigătorii, în ordinea categoriilor, de la se- 
mlmuscă la supergrea : I. Gradoe (Rapid), 
L Boboc (Rapid), C. Crăciun (Steaua), L. 
Voicu (Mecanică fină), C. Zoicăreanu (Me
canică fină), M. Gruescu (Steaua), A. Dinu 
(Metalul), M. Raicu (Metalul), T. Enache 
(Rapid), l, Baclca (Metalul), A. Milea (Me
talul), T. Radu (Metalul). (N. Drossu)

CANOTAJ LaculGĂZDUIT 
„CUPA DE TOAMNĂ11, 
re a fost dominată de_____ _________
sportiv școlar nt. 1 București, prezenți 
mal toate probele. Cum era de 
sportivele de la Olimpia
Ecnterina ’iudorieft — au cîștlgat cursa de 
2 f.c., iar Ioan Badea și Ion Vărășteanu 
(C.S.Ș. nr. 1) și-au adjudecat, fără emoții, 
victoria la dublu vlsle. Primii clasați în ce
lelalte probe : JUNIOARE II : simplu — 
Monica Hărănguș (CSȘ 1) ; 2 vlsle — Ani- 
șoara Tudorache, Carmen uaneanu (CSȘ 1); 
4-f-l — Olimpia ; JUNIORI H : 2 vîsle — 
Petre Florin, Ionel Florea (CSȘ 1) ; *+X
vlsle — CSȘ 1 ; JUNIOARE I : simplu — 
Mihaela Armășescu (CSȘ 1) ; 2 visle — La
risa Rîncu. Aurelia Predescu (CSS 1) : 4+1 
rame — Olimpia ; 8+1 — Olimpia ; JUNIORI 
I : simpla — Petre Ciodar (Steaua) ; 3 rame 
— Vasile Tomoloagă, Serghei Zvenigorovschl 
(CSȘ 1) ; 3+1 — Ovidlu Sos, Nicolae Sten + 
Gh, Vărășteanu (CSȘ 1) ; 4+1 rame — CSȘ 
1 ; 4 vtale f.c. — CSȘ 1. Clasament general: 
L C.S.Ș. nr. i 103 p., 3. steaua 42 p. 3. 
olimpia 38 p.

CĂIĂPIF întrecerile campionatu- '-««-«imc REPUBLICAN, care se
desfășoară ta cadrul competiției națio
nale „Daetoda* au ajuns ta ziua a vm-n, 
în care au fost programate disputele de 
obstacole, rezervate fetelor (cat. ușoară) șl 
seniorilor (cat. semigrea). Lugojenii pre- 
xenți la bază hipică au putut urmări cri^u-

HERĂSTRĂU A 
un nou concurs : 
Frumoasa tatrece- 

schifiștil Clubului 
în 

aștentat, 
Titiana Iftime,

HANDRAI DIVIZIA „B“ (etapa a Vll-a).■mviauni. MASCULIN- Seria i . Di
versitatea București — Universitatea Iași 
21—17, C.S.U. Galați — C.S.M. Borzești 25—21, 
Tractorul Brașov — Frlgero Găești 16—15, 
Comerțul Marina Constanța — Calculatorul 
IIRUC București 23—15, Unirea Focșani — 
Metalul Vaslui 18—18, A.S.A. Ploiești — Ce
luloza Brăila 22—18. In clasament : 1. C.S.M- 
Borzești 19 p, 2. Tractorul Brașov 18 p, 3. 
Universitatea București 17 p. Seria a II-a: 
Minerul Moldova Nouă — Nitramonia Făgă
raș 17—16, Independența Carpați Mîrșa — 
Strungul Arad 33—22, Șuiorul Baia Sprie — 
Metalul Hunedoara 19—11, Minerul Cavnic — 
C.S.M. Reșița 20—16, H.C. Minaur n Baia 
Mare — Utilaj Știința Petroșani 12—8, Unio 
Satu Mare — C.S.M. Sf. Gheorghe 20—19. In 
clasament : 1. Independența Carpați Mîrșa 19 
p, 2. Nitramonia Făgăraș 17 p (150—132), 3. 
H.C. Minaur H 17 p (122—112). FEMININ. 
Seria I : Universitatea București — Vultu
rul Ploiești 26—27, C.S.M. Sf. Gheorghe — 
Filatura Focșani 28—11, Confecția Vaslui — 
Rapid București 10—11, Argeșana Pitești — 
Spartan București 20—16, C.F.R. Craiova — 
Relon Săvinești 22—20, Textila Dorobanțul 
Ploiești — Voința Galați 18—23. In clasa
ment : 1. Vulturul Ploiești 20 p, 2. C.F.R. 
Craiova 19 p, 3. C.S.M. Sf. Gheorghe 17 p. 
Seria a II-a: A.E.M. Timișoara — Tricotex- 
tH Sighet 25—11, Industria ușoară Oradea — 
Voința Sighișoara 23—9, Textila Zalău — 
Chimistul Rm. Vilcea 13—17, Constructorul 
Hunedoara — Constructorul Timișoara 17—16, 
Chimia Arad — Gloria Bistrița 18—13, Ni- 
tramonla Făgăraș — Voința Odorhel 14—12. 
In clasament : 1. Chimistul Rm. Vilcea 16 p 
(121—76), 3. Nitramonia Făgăraș 16 p (93—92), 
3, A.E.M. Timișoara 15 p.

HOCHEI CAMPIONATUL DIVIZIEI „A“ 
seria a n-a a continuat Ia 

Miercurea Clue. Au fost programate par
tidele din etapa a IV-a a primului turneu, 
care — la fel ca și cele precedente — au 
fost caracterizate prin echilibru, dinamism 
șl dîrzenie. Un argument îl constituie șl 
faptul că din cele trei jocuri două s-au în
cheiat la egalitate. Dar lată cîteva consem
nări de la aceste partide :

Metalul Rădăuți — TSmava Odorheî 2—2 
(1—1, 0—1, 1—0). Rezultat just, la capătul 
unui joc echilibrat. Au înscris : Flricl 2, 
respectiv Dcakl șl Laszlo.

A.S.E. Sp. studențesc — Agronomia Cluj- 
Napoca 3—3 (1—1, 0—1, 2—1), după un meci 
cu multe faze de poartă și în care au mar
cat : Neagu 2, Moldoveanu, respectiv Laka
tos 2, ErCs.

Metalul St. Gheorghe — C.S.S. Liceul 
Miercurea Clue 8—4 (4—1, 8—2, 1—1). Liderii 
clasamentului an dominat clar în prima re
priză, cînd s-au șl distanțat decisiv. Au în
ăcrii : Mlhăescu Z, Duca 2, Kemenessy, Cla
ia, Todor, Ugron — Sf. Gheorghe, Divota 
2, Lncad. Ilieț — Miercurea Cluc.

In clasament conduce Metalul Sf. Gheor
ghe cu 7 p. urmată de Tîrnava Odorheî 5, 
Metalul Rădăuți și Agronomia Cluj-Napoca 
4 ®, A.S.E. Rp. studențesc șl C.S.Ș. Liceul 
M. Cfoț« Ctt* 8 P. (V, PAȘCANU - coresp.)

MODELISM ÎN cCIAȚIE 
Deva, pe un „autodro-m*4 
sporturilor, s-a desfășurs 
curs interj udețean de a 
mandate, probe de îndei 
competiție înscrisă sub 
dei“. La start au fost p 
soncurenți din șase asoc 
monstrat, în fața unui pi 
musețea acestui sport ce 
mult. De remarcat Iscus 
in manevrarea micilor rr 
^ătorii, pe probe : înde 
Dorel Pojar (Voința Clu: 
Anca Dălceriu (Voința 
seniori și juniori : Vodnt 
seniori : Fănel Faur (V‘ 
ni ori : Iosif Tele (Voinț. 
pe, seniori și juniori : 
CURTU — coresp.).

MOTO CAMPIONA1 
DE DIRT TR 

început marți după-am 
Voința din Sibiu, în 
5 000 de spectatori, care 
pUn satisfăcut! de caii 
furnizat de specialiștii i 
pe pistele de zgură.

La start s-au aliniat i 
București, Brăila și Sibi 
tat întîietatea în clasic: 
concurenți în 20 de ma 
panți s-au aflat și pil< 
Glcu Scarlet și Nicola, 
și-au făcut o frumoasă 
competițională după o 
ță, precum șl un debi 
(14 ani), un autentic ti 
evoluție publică a cult

Alergătorul nr. 1 al 
tulul Ionel Pavcl, și-a 
cîștigînd într-o manieri 
manșele. El a avut ce 
versar în metalurgistul 
evidentă revenire de f< 
cipali favorlți au 
reprezentanților 
Stcllan Postolache 
ghe Marian, care 
pentru un loc pe 
Gh. Sora, eliminat . 
regulamentar, a coborît 
samentul etapei, care 
fățișare : 1. I. Pavel ( 
2. M. Dobre (Metalul ! 
Marian (Metalul Buc.) 
laehe (C.S. Brăila) 12 
(C.S. Brăila) 11 p, 6 
Buc.) 9 p, 7. N. Răi. 
9 p, 8. Al, Pis (Voința 
Puraveț (C.S.M. Rapid 
Stoica (I.P.A. Sibiu) 
(C.S.M. Rapid Arad) 
(I.P.A. Sibiu) 5 p.

Organizarea întrecerii, 
gurată de A.S. Voinț 
doua va avea loc joi 
IOANIȚESCU).

avut 
„nou 
Și t 
s-at 

podii 
pe

TFMK TRADIȚIONA 
lc,',Jcu „Cupa Tra 

la Cluj-Napoca, s-a bi 
de o participare bogat; 
băieți și 32 de fete) r< 
(din 10 orașe). Rezultai 
fete : Marilena Totoran 
Liliana Pop (Politehnic 
6—7, 6—1 ; simplu băie 
mo Brașov) — L. B 
rești) 6—4, 3—6, 6—2 ; 
Precup, Margareta F 
Gheorghe) — Marilena 
leuță (Dinamo Bucureș 
dublu băieți : D. Cluc: 
namo București) — L. 
struetorul Galați) 6—< 
RADU — corcsp.).
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— au fost atribuite clubului nos
tru. Dorim ca din orașul, din ju
dețul nostru și — avînd o viziu
ne mal largă — chiar dintr-o 
zonă mai mare să oferim tenisu
lui românesc elemente cît mai 
talentate. Vom organiza con
cursuri pentru juniori și copii, 
deschise cu prioritate unităților 
sportive școlare**. Precizăm că un 
astfel de concurs a și fost orga
nizat, Ia start fiind prezent! te- 
nismani juniori de la șapte clu
buri sportive școlare din țară. Că
tălin Duhovnicu, Ionuț Nițu, Sorin 
Stroe, Ștefan Sibiceanu, taJentați 
și dornici să progreseze, sînt 
cîtiva dintre cei care și-au în
scris numele printre performerii 
amintitei competiții. Ei au acum 
și un antrenor calificat, fost ju
cător de performanță, Călin Io- 
nescu, hotărft să facă muncă de 
pionierat la Slobozia. Sîntem si
guri că nu peste multă vreme 
va culege și roade 1 (I.G.)
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curs rămîne, în ciuda ușoare
lor revirimente din campiona
tele naționale, problema prin
cipală de rezolvat a pușcașilor 
noștri. îi avem în vedere, în 
egală măsură, și pe antrenorii 
din această probă, cărora le a- 
dresăm o întrebare : „De vre
me ce Romulus Nicolescu a a- 
rătat că se poate, de ce nu 
s-ar putea mereu ?“ Dacă a- 
vem sportivi care demonstrea
ză posibilități, de ce batem pa
sul pe loc, de ani de zile, in 
această probă ? 
privește tocmai 
noștri : se pare 
in unele cazuri, 
rcsul și-au făcut
Faptul că specialiștii noștri, de 
pildă, preferă să stea Ia o com
petiție de importanța campio
natelor naționale în preajma 
tabelei de afișaj a rezultatelor 
și nu in spatele elevilor lor 
care evoluează pe standuri poa
te fi un indiciu elocvent.. Pri- 
vîndu-și sportivii de asistența 
necesară, de un sfat util exact 
atunci cînd trebuie, majoritatea 
antrenorilor noștri de pușcă 
contribuie în mod direct la a- 
creditarea convingerii că la fel 
se desfășoară și antrenamen
tele : adică în aceeași atmosfe
ră de dezinteres !

Răspunsul îi 
pe specialiștii 
că apatia și, 

chiar dezinte- 
prea mult loc.

sl-
a 

ian

//
Pînă la reîntîlnirea cu cam

pionatul primei divizii, urmă
toarea sa etapă fiind progra
mată în ziua de miercuri 14 
octombrie (etapa a 9-a), iubi
torii fotbalului din Cluj-Napo- 
ca au prilejul de a asista la un 
meci de prima categorie, dintre 
echipa locală Universitatea și 
U.T.A., restanță din etapa a 
8-a a Diviziei „A".

După cum am fost informați 
din cele două tabere, echipa 
studenților clujeni nu-i va pu
tea alinia pe Suciu și Boeriu 
(care își satisfac stagiul mili
tar) și Moldovan (aflat în spi
tal). Echipa arădeană nu-1 
putea folosi, în continuare, 
Vaczi.

Partida, care va începe
ora 15, va fi arbitrată de o bri
gadă bucureșteană, formată din

va 
pe

la

CLASAMENTUL
1. DINAMO 8 5 2 1 20-10 12
2. Univ. Craiova 6 5 0 1 17- 3 10
3. Corvinul 8 4 2 2 21-11 10
4. S.C. Bacău 8 4 2 2 10- 8 10
5. F.C. Olt 8 4 13 11- 9 9
6. Steaua 7 3 3 1 10- 8 9
7. F.C. Argeș 8 2 4 2 8-7 8
8. „U“ Cluj-Napoca 7 3 2 2 7-8 8
9. Jiul 8 2 4 2 8-11 8

10. F.C.M. Brașov 8 3 2 3 7-11 8
11. „Poli" Timișoara 7 3 13 10- 8 7
12. Sportul stud. 8 2 3 3 9-K 7
13. C.S. Tîrgoviște 8 3 14 8-14 7
14. Chimia Rm. V. 8 2 2 4 9-15 6
15. A.S.A. Tg. Mureș 8 2 15 10-12 5
16. F.C. Constanța 8 13 4 8-11 5
17. U.T. Arad 7 13 3 7-11 5
18. Progresul Vulcan 8 0 4 4 8-19 4

Augustin Deleanu — la centru, 
N. Georgescu și V. Constantl- 
nescu la linie.

I LOTUL REPREZENTATIV SE PREGĂTEȘTE INTENS 
meciului cu Elveția, se pregă
tesc cu calm și seriozitate șl 
sint holăriți ca in fața unui ad
versar care-și joacă ultima car
te să facă totul pentru a ob
ține victoria. Un lucru esențial 
este acela că integrarea noilor 
veniți la lot s-a făcut tn ex
celente condiții de prietenie. 
Avem la dispoziție jucătorii cei 
mai in formă ai momentului, 
in plenitudinea forțelor, ceea ce 
ne oferă prilejul să aliniem, 
simbătă, cea mai bună for
mație".

Căpitanul echipei, Ștefănescu, 
ne-a declarat, la rîndul său, ur
mătoarele : „Deși am pierdut 
un punct în meciul cu Unga
ria, sîntem cu toții optimiști 
în privința calificării. Vom 
ce totul 
vețieni".

înainte 
„cartierul 
rilor" l-am abordat pe Dobrin, 
vechiul și... noul component al 
lotului reprezentativ, care ne-a 
spus : „Sînt bucuros că s-a a- 
peîat din nou la mine. Mă aflu 
într-o excelentă dispoziție de 
joc și doresc nespus de mult 
să-mi aduc contribuția la cali
ficarea echipei naționale Ia 
C.M. din Spania".
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studierii jocului fotbaliștilor 
din „Țara Cantoanelor". în 
cursul acestei dimineți va a- 
vea loc o discuție asupra celor 
trei... seriale fotbalistice, vizio
nate, iar după-amiază lotul re
prezentativ al țării noastre va 
susține un joc-școală, după ca
re conducerea tehnică va defi
nitiva „ll“-le care va începe 
meciul cu Elveția, programat 
simbătă, de la ora 15, pe sta
dionul „23 August".

Dumitru Tomescu, medicul 
lotului, se declară satisfăcut de 
starea de sănătate a tuturor ju
cătorilor prezenți 
Să-i enumerăm : 
Moraru — portari ; 
Sameș, Ștefănescu, 
Munteanu II, Ungureanu șl 
Stredie — fundași ; Țicleanu, 
Stoica, Iordănescu, Bălăci șl 
Augustin — mijlocași ; Crîșan, 
Șoiman, Țălnar, Dobrin, D. 
Georgescu și Văetuș — înain
tași. S-a renunțat la III. Zam
fir, Cămătaru și Nedelcu II, 
toți trei suferind rupturi de 
fibre musculare. Ștefan Covaci, 
Vicepreședinte al F.R.F., a ți
nut să ne asigure că „jucătorii 
sînt conștienți de importanța

la Snagov. 
Cristian și 

Negrilă, 
Nicolae, să-i învingem pe

de a ne despărți 
general" al

fa- 
cl-

de 
„tricolo-

O „II DE
Spicuim din cronicile 

partidelor disputate în tre
cuta etapă a Diviziei „A" : 
„exasperantă ineficacitate" 
pe Ghencea, „Țevi și Tică 
au ratat de Ia 1 m de poar
tă", la Rm. Vîlcea, „echipa 
gazdă sre prima acțiune o- 
fensivă în min. 33“, la Con
stanța, „primul (și singu
rul) șut pe poartă al lui 
„Poli" Timișoara in min 
73", la Bacău, acolo unde 
Șoiman (jucător selecționa
ții) și coechipierul său 
Șoșu au ratat incredibil... 
Și un total de aproape 40 de 
mari ratări — consemnate de 
redactorii noștri ca ieșind 
din sfera „obișnuitului" — 
care, în comparație cu să
răcia golurilor înscrise în »- 
ceeași etapă (16), 
readuce (pentru a 
cita oară ?) in dis
cuție problema e- 
ficacității în cam

pionatul primei divizii.
Eficacitatea — se știe — 

nu poate fi redusă la pro
cedeul șutului la poartă, la 
ea concurînd crearea situa
țiilor de șut, calitatea pa
selor și a combinațiilor In 
zona de pregătire a finali
zării, „valoarea" pasei de
cisive, valorificarea calită
ților jucătorilor etc. Și dacă 
eficacitatea, văzută ca un 
proces complex de pregă
tire și exprimare, este o 
problemă a ECHIPEI, rată
rile constituie o proble
mă INDIVIDUALA, am
bele, însă, condiționîn- 
du-se reciproc. De aceea — 
credem noi — se spune pe 
bună dreptate că marile și 
frecventele ratări deri”ă din 
metodica „aproximativă" a 
antrenamentelor, dar și din 
atitudinea și mentalitatea 
greșită a jucătorilor. Iată de 
ce tabloul concret și de ne
contestat al clasamentului 
și listei golgeterilor Diviziei 
„A" ne oferă acum, după 
opt etape și înaintea unei 
decisive confruntări inter
naționale, meciul cu Elve
ția, din preliminariile C.M., 
o imagine lipsită de figuri 
de prim-plan. Din actuala 
Ierarhie a campionatului, 
doar Corvinul (21 de goluri), 
Dinamo (20) și Univcrsita-

EXCEPJIE-...
tea Craiova (17, însă cu 
două meciuri mai puțin ju
cate) au o medie de goluri 
mai mare de 2, în timp ce 
opt echipe au înscris cîte 
7—8 goluri (inclusiv F. C. 
Argeș, cea de a treia e- 
chipă din competițiile euro
pene), iar 10 competitoare 
au de pe acum golaveraj 
negativ ! Situație conjugată
— firesc ! — cu penuria
jucătorilor de gol, în frun
tea listei „la zi" a golgete
rilor aflîndu-se trei mijlo
cași și un singur înaintaș, 
toți, însă, sub semnul numi
torului comun — randamen
tul slab : Petcu (Corvinul)
— 8 goluri, Iordănescu 
(Steaua) — 6 goluri, Drag-

(Dinamo) și Văetuș 
(Corvinul) — cîte 
5 goluri. (O men
țiune se impune 
însă aici : doi din
tre acești jucători

sînt din echipa hunedo- 
reană, ceea ce reflectă, 
tot.își, accentul pus pe con
strucție în jocul acesteia), 
în apropiere se află dina- 
movistvl Dudu Georgescu, 
„gheata de aur" de ieri, se- 
lecționabilul de azi, cu 4 go
luri la activ, Ia care do
rim să adauge, însă, cît mai 
multe „peste plan", adică 
în întilnirile internaționale 
ce bat la ușă (cum a fă- 
cut-o recent, în meciul de 
la București, cu Levski 
Spartak Sofia, cînd a în
scris de două ori).

Departe de noi gîndul de 
a da sfaturi celor care se 
ocupă direct de pregătirea 
echipelor divizionare, dar 
văzînd, etapă de etapă, cum 
jocul dinamic. în viteză, cu 
frecvente acțiuni pe poartă, 
încheiate cu șuturi pericu
loase pentru buturile adver
se (și mai ales cu goluri !) 
rămîne cînd un deziderat, 
cînd o firavă intenție, cînd 
o „zi de excepție", vrind- 
nevrînd te întrebi dacă în
lănțuirea procedeelor tehni
ce Ia antrenament păstrează 
consecuția fazelor de joc, in 
condiții cît mai apropiate 
de realitatea meciurilor, vi- 
zînd jocul ofensiv, EFI
CIENȚA SA IMEDIATĂ.

Paul SLÂVESCU

UN FRUMOS SUCCES AL JUNIORILOR LA C.M. DIN AUSTRALIA
(Urmare din pag. I)

Primele 5 minute ale reprizei 
secunde au găsit din nou ju
niorii români masați in preaj
ma careului sud-coreenilor, tre- 
cîndu-se pe 
substanțială 
Balint (min. 
midabil sub 
dar balonul .
și a fost degajat, cînd Gabor 
(min. 50) a executat plasat, 
dar prea încet, o lovitură li
beră de la 16 m, dîndu-i po
sibilitatea portarului Choi- 
Yung să devieze in extremis, 
în corner.

încet, încet, echipa sud-co- 
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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lingă majorarea 
a scorului cînd

48) a șutat for- 
bara transversală, 
a lovit pămîntul

j Stațiunea apelor sulfuroase: PUCIOASA
Situată pe Valea Ialomiței, intr-un îneîntător ținut de dea- 

g luri, beneficiind de o climă cu deplasări zilnice de aer montan 
g puternic ozonat, stațiunea oferă oaspeților săi condiții dintre 
$ cele mai bune pentru efectuarea curei balneare, a concediu- 
g lui de odihnă sau a unor vacanțe mai scurte.
g • Dis pun înd de o puternică bază de tratament, datorită iz- 
g voarelor sale minerale (ponderea o au cele sulfuroase), Pucioasa 
Sj este recomandată în tratarea afecțiunilor cronice ale aparatu- 
g Iui locomotor, reumatismale, afecțiuni ale sistemului nervos 

periferic, ale căilor respiratorii superioare sau în tratarea unor 
g boli profesionale.
g • Pentru petrecerea cît mai plăcută a timpului liber, turiștii 
Ș sosiți aici au la dispoziție bibliotecă, club, sală de spectacole, 
g parc pentru plimbări, expoziție permanentă de artă populară 
g și etnografie, casă de cultură, bază sportivă cu teren de tenis, 
g Printre punctele de atractivitate turistică posibile a fi vizitate 
g in timpul sejurului dumnevoastră în stațiune, menționăm : Tîr- 
g goviște, Pietroșița, Vulcana-Băi, Lacul Scropoasa, precum și 
g cabanele Cheile Zănoagei, Cuibul Dorului, Bolboci, Padina și 
g Peștera.
g • Stațiunea oferă tuturor celor sosiți aici confort pentru 
g toate preferințele; vile intime cu arhitectură specifică zonei, 
g complexul comercial, hotelul „Parc**. Masa este servită în res- 
g taurant sau pensiune.

reeană, care practică un joc 
în mare viteză, ajutată șl de 
o bună tehnicitate, a echilibrat 
jocul, treeîndu-și în cont o 
mare ocazie de gol. ratată de 
Choi-Ho, în min. 67. în conti
nuare, triunghiul Lovaș — An- 
done—Rednic se dovedește Im
batabil. făcînd față cîtorva si
tuații dificile.

Finalul aparține însă junio
rilor noștri, care revin în atac 
și ratează în ultimul minut de 
joc o mare ocazie, cînd șutul 
lui Balint a fost respins de pe 
linia porții de către fundașul 
Kim-Song.

Despre caracterul disputat al 
acestui meci pot vorbi și ci
frele „tehnice" rezultate : 16— 
14 șuturi la poartă (7—6 pe 
spațiul porții), 5—4 raportul 
comerelor, primele cifre apar- 
ținînd echipei noastre.

Arbitrul argentinian Sorge 
Romero a condus foarte bine 
formațiile :

ROMANIA : Lovaș — Vis-

creanu, Rednic, Andone, Eduard 
— C. Ilie, Balint, Hanghiuc 
(min. 62 Fîșic) — D. Zamfir, 
Sertov, Gabor (min. 86 Matei).

COREEA DE SUD 1 Choi- 
Yung — Jun-Son, Baek-Soo, 
Kim-Song, Kwak-Ho (min. 53 
Kang-Soo) — Kimm-Soo, Lee- 
Kiung, Jun-Woon — Kim-Won 
(min. 70 Chul-Hee), Choi-Ho, 
Kim-Sam.

Alte rezultate înregistrate în 
grupe : S.U.A. 
șl Uruguay 
(grupa A);
1—0 (grupa 
gipt 1—2 și 
1—1 (grupa , .
Camerun 3—3 și Argentina 
Anglia 1—1 (grupa D).

CLASAMENTUL GRUPEI
0 
0

Quatar 1—1 
Polonia 1—0

Brazilia — Italia
B) ; R.F.G. — E- 
Mexic — Spania
C) ; Australia —

1-2.

X

X

România 
Brazilia 
Coreea 
de Sud 
Italia

2
2

2
2

1
1

1
1

B
2-1
2-1

3
3

1
0

0 
0

0
2

4-2
1-5

2
0

IOTUL Of TINERET - PETROLUL PLOIEȘTI 5-4 (2-3)
Ieri, la Ploiești, lotul de ti

neret al țării noastre, care se 
pregătește în vederea partidei 
oficiale din 9 octombrie cu re
prezentativa similară a Elve
ției, a susținut un joc de veri
ficare în compania divizionarei 
B Petrolul. La capătul unei 
dispute spectaculoase „cadeții 
^tricolori" au învins cu scorul 
de 5—4 (2—3) prin golurile 
realizate de Turcu (min. 38, 40

și 49), Terheș (min. 54) și Măr
ginean (min. 56). Pentru gazde 
au înscris : Cozarec (min. 37 
din 11 m.), Grigore (min. 43 
și 45) și Cismaru (min. 78). An
trenorul C. Drăgușin a folosit 
următoarea formație : Toma 
(min. 59 Alexa) — Mărginean, 
C. Solomon, Pană, Murar — 
Ștefănescu (min. 46 Mureșan), 
Vlătănescu (min. 70 Ștefănescu), 
Klein — Geolgău, Terheș, Turcu.

g • Important: in lunile 
g tru cazare și masă sînt 
g efectuat doar o parte din 
g mai scurte cu sejururi de ___________
J; In decorul unor dealuri și coline împădurite, care acum, 

toamna, au un farmec deosebit, organizatorii de turism din 
? stațiunea PUCIOASA stat permanent ta așteptarea oaspeților 
g pe aceste meleaguri.

Bilete pentru cură balneară sau odihnă, precum șl informa- 
g ții suplimentare se obțin la agențiile și filialele de turism din 
g întreaga țară.

octombrie și noiembrie tarifele pen- 
substanțial reduse, iar cei ce și-au 

i concediu Iși pot petrece aici vacanțe 
3, s sau 9 zile.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

PUBL1TURISM

• ARBITRII MECIURILOR 
ROMANIA — ELVEȚIA. Jocul 
dintre Drimele reprezentative 
ale României și Elveției va fi 
condus, la centru, de arbitrul 
italian E. Barbaresco. Meciul 
dintre echipele de tineret va fi 
arbitrat de A. Vasaras (Grecia).

• ASTĂZI, F.C. OLT — RA-

PID BUCUREȘTI. Pe stadionul 
M1 Mai* din Slatina, cu înce
pere de la ora 15,30, va avea 
loc astăzi meciul amical F.C. 
Olt — Rapid București. Mîine, 
pe același stadion și de la a- 
ceeași oră, se va disputa o altă 
partidă amicală : F.C. Olt — 
Sportul studențesc București.

AUMINISINMIA Of SUT 
LOTO-PRONOSPORI INfOBMtAZÂ 
INCERCAȚI-VA ȘI DV. ȘANSELE!

Fără a constitui un record ta 
materie de mari succese, cele 
patru trageri obișnuite din luna 
precedentă Ilustrează, totuși, 
destul de edificator răsplata pa 
care participanții la Loto o pri
mesc pentru perseverența lor. 
Dintre succesele mal reprezenta
tive menționăm AUTOTURISME
LE „Dacia 1300“ obținute de 
Vlăiculcscu Ion din București, 
Szabo Maria din Oradea, Scurtu 
Dumitru din Brașov și Nero An
drei din Timișoara, precum și 
cele 48 DE C1ȘTIGURI ÎN BANI 
ÎNTRE 9.000 și 20.000 LEI. Vreți 
să vă numărați și dv printre 
marii beneficiari ai acestui tra
dițional și avantajos sistem de 
joc î încercați-vă cu regularitate 
șansele ! Prima ocazie vă este o- 
ferită de tragerea obișnuită Loto 
de vineri 9 octombrie 1981. Nu 
uitați, însă, că ASTAZI ȘI Mtl- 
NE SINT ULTIMELE ZILE DE 
PARTICIPARE !

• Tragerea obișnuită Pron o expres 
de astăzi, 7 octombrie 1981, se te
levizează în direct începind de Ia 
ora 17.

CIȘTIGUKILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT

DIN 4 OCTOMBRIE 1981

CATEGORIA 1 (13 rezulta
te) 2 variante lOOfl/o a 50.000 
lei și 5 variante 25’/» a 12.500 
lei;

CATEGORIA a 2-a (12 re
zultate) : 69 variante a 2.887 
lei;

CATEGORIA a 3-a (11 re
zultate) : 862 variante a 347 
lei.

Cîștigurile de categoria 1, 
a dte 50.000 lei fiecare a re
venit participanților AUREL 
CHELARU din Constanța și 
MARIN SAMOILESCU din 
Craiova.



AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE PRIMULUI 
CONGRES MONDIAL DE INFORMAȚIE SPORTIVĂ

Luni scara a fost inaugurat, 
la complexul olimpic de la Sna
gov. primul Congres mondial 
de informație sportivă, presti
gioasă manifestare științifică 
internațională, a cărei organi
zare a fost încredințată Con- 
sili'dui Național pentru Educa
ție rzică și Sport, prin cerce
tătorii și cadrele didactice ac- 
tivînd lâ Centrul de cercetări al 
G.N.E.F.S. și la Institutul pen
tru Educație Fizică și Sport 
din București.

Cei peste 80 de oaspeți, pro
fesori universitari, specialiști 
și reprezentanți ai centrelor sau 
instituțiilor de documentare și 
informare sportivă din 37 de 
țări, au fost salutați, în cursul 
ședinței inaugurale, de conf.

dr. Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., prof. univ. Ioan 
Kunst-Ghermănescu, rectorul 
I.E.F.S., și de conf. dr. Alexe 
Nicu, directorul Centrului de 
cercetări.

în prima ședință plenară, ți
nută marți sub conducerea 
prof. Morgan A. Olsen (Norve
gia), președintele Asociației in
ternaționale de informație spor
tivă (I.A.S.I.), au fost abor
date problemele colaborării in
ternaționale dintre centrele da 
documentare și informare din 
lumea întreagă. Au luat cuvîn- 
tul, în ordine, I. Broekhoft 
(S.U.A.), G. Chiasson (Canada), 
Zhan Zing (R. P. Chineză). 
L. Sanadze (U.R.S.S.), M. Ertl 
(Austria), W. Kneyer (R.F.G.),

V. Obelici .și B. Sakaci (Iugo
slavia), T. Vaneeuve (Belgia).

Pornind de la realitatea că 
și în lumea sportului prolife
rează. se ramifică, se risipese 
informațiile, vorbitorii au cău
tat soluții pentru colectarea, 
depozitarea și sistematizarea 
datelor, pentru a le putea mai 
bine valorifica în folosul tu
turor. Importantă . s-a dovedit 
nu doar creșterea volumelor 
(care ar duce exclusiv la spo
rirea „băncilor de date"), ci 
mai ales sinteza informațiilor, 
deci prelucrarea lor într-un cod 
sau cu simboluri de limbaj 
care să fie accesibile tuturor.

Lucrările continuă la Snagov.

LOTUL MASCULIN DE HANDBAL AL ROMÂNIEI
PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL

A 32 a aniversare a întemeierii IL I). Germane

ACTIVITATE FRUCTUOASA
LA INSTITUTUL SUPtRIOL! OTOMAN

DE CULTURA FIZICA

A fost alcătuit lotul masculin 
de handbal al României în ve
derea participării la Campiona
tul mondial. Iată componența 
lui :

Nicolae Munteanu Steaua), 
Claudiu lonescu (Dinamo Bucu
rești), 
(„Poli"
Cornel Durau (Dinamo Bucu
rești), Cezar Drăgăniță (Steaua), 

1 Marian Dumitru (Steaua), Mi
hai Mironiuc (H.C. Minaur),

Alexandru Buligan 
Timișoara) — portari,

t 
f

MARELE 
PREMIU
F.I.L.T.

Mircea Grabovschi (Dinamo 
București), Radu Voina (Steaua), 
Iosif Boroș (H. C. Minaur), 
Klaus Haberpursch (H.C. Mi
naur), Vasile Stingă (Steaua), 
Alexandru Folker („Poli" Ti
mișoara), Tudor Roșea (Dinamo 
Brașov), Măricel Voinea (H.C. 
Minaur), Gabriel Marian 
(Steaua). Mircea Bedivan (Di
namo — 
silea 
Istode 
Ștefan 
Arad), 
def și

Lotul național este încă des-

București), Nicolae Va- 
(Știința Bacău), Vasile 
(Constructorul Arad) și 
Deacu (Constructorul 

Antrenori : Nicolae Nc- 
Lascăr Pană.

chis. în funcție de comporta
rea sportivilor (îndeosebi a ce
lor tineri, de la care se aș
teaptă un susținut asalt) în 
noul sezon internațional, lotul 
va fi completat cu cei ce se 
vor evidenția, după cum cei 
care nu vor face față exigen
țelor pregătirii și evoluției la 
nivelul obiectivelor fixate vor 
fi eliminați. După cum se știe, 
sezonul internațional progra
mează în noiembrie cea de a 
20-a ediție a „Trofeului Car- 
pați“, iar în decembrie cea de 
a III-a ediție a Campionatului 
Balcanic.

în turneul de la Vilnius

Du-PARIS, 6 (Agerpres). — 
pă disputarea a 64 de turnee, 
in clasamentul general al „Ma
relui Premiu FILT“ continuă 
să conducă tenismanul ceho
slovac Ivan Lendl, cu 1 738 p, 
urmat de John McEnroe 
(S.U.A.) 1660 p, Jose Luis
Clere (Argentina) și Jimmy 
Connors (S.U.A.) cu cîte 1417 
p, Guilermo Vilas (Argentina) 
1159 p, Bjorn Borg 
1 129 p, Eliot Teltscher 
896 p, Roscoe Tanner 
895 p etc.

Reamintim că primii 
sați se vor califica 
„Turneul campionilor", 
mat între 13 și 17 ianuarie 1982 
la „Madison Square Garden" 
din New York.

(Suediaj
(S.U.A.)
(S.U.A.)

opt cla- 
pentru 

progra-

ECHIPA FEMININA DE HANDBAL 
A ȚĂRII NOASTRE PE LOCUL 4 

La Vilnius, capitala R.S.S.
Lituaniene, a avut loc tradițio
nala competiție de handbal fe
minin dotată cu „Cupa ziaru
lui „Svyturio" din localitate. 
Au participat reprezentativele 
Uniunii Sovietice („A" și ,,B‘), 
Bulgariei, R.D. Germane, Româ
niei și R.S.S. Lituaniene. Echi
pa țării noastre a ocupat locul 
IV. obținînd următoarele re
zultate : 23—21 (14—9) cu Bul
garia, 24—22 (12—11), cu echi
pa R.S.S. Lituaniene, 20—21 
(11—12) cu cea a R.D. Germa
ne, 19—27 (10—13) cu cea a 
Uniunii Sovietice și 22—24 
(10—10) cu formația secundă a

U.R.S.S. Clasament final : 
1. U.R.S.S. 10 p. 2. U.R.S.S. 
„B“ 6 p, 3. R.D. Germană 8 p, 
4. România 4 p, 5. Bulgaria 2 p. 
6. R.S.S. Lituaniană 2 p.

Republica Democrată Germană aniversează astăzi 32 de 
ani de existență. Evenimentul constituie o încununare a 
luptei desfășurate de-a lungul deceniilor de clasa mun
citoare, de forțele revoluționare ale poporului german, in 
frunte cu comuniștii. La marele său jubileu, R. D. Ger
mană se prezintă ca o țară socialistă in plin avint, cu 
un înalt nivel de dezvoltare a forțelor de producție. Sub 
conducerea P.S.U.G., oamenii muncii din R. D. Germană, 
inlăturind urmările distrugerilor lăsate de război, au asi
gurat consolidarea puterii populare, victoria socialismului 
la orașe și la sate.

In cadrul marilor realizări dobindite in toate dome
niile de activitate se înscriu și succesele sportivilor din 
R. D. Germană. Cu adevărat impresionante sînt perfor
manțele obținute de ei in arena internațională. Un rol 
important in obținerea acestor rezultate l-a avut Institu
tul superior german de cultură fizică din Leipzig, înființat 
in 1950.

încă de la inaugurarea 
sa, la Institutul din Leipzig 
s-au depus toate eforturile 
pentru realizarea învăță- 
mintului și cercetărilor ști
ințifice conform celor mai 
înalte cerințe, contribuind în 
felul acesta, cu o eficacitate 
sporită, la afirmarea spor
tului din R. D. Germană pe 
arenele lumii. Calitatea în- 
vățămîntului este nemijlo
cit legată de nivelul înalt 
de pregătire al celor peste 
450 de profesori și cadre ști
ințifice care se ocupă de 
cei 2 000 de tineri și tinere 
prezenți la cursurile la zi 
sau la cele prin corespon
dență. Dealtfel, de-a lungul 
celor 31 de ani de existență 
ai școlii au fost calificați — 
realizîndu-se astfel funcția 
principală a acesteia, aceea 
de formare și de perfecțio
nare a specialiștilor în do
meniul culturii fizice și 
sportului — mai mult de 
12 000 de antrenori, profe
sori de educație fizică, ca
dre de conducere și oameni 
de știință în domeniul spor
tului, care exercită o acti
vitate responsabilă și de ca
litate în toate sferele ac
tivității sportive, contribu
ind într-o măsură importan
tă la dezvoltarea rapidă și 
continuă a culturii fizice și 
sportului în R. D. Germa-

nă. Printre aceștia, cam
pioni olimpici, mondiali 
sau europeni ca, de pildă, 
Gustav Adolf Schur, Klaus 
Koste, dr. Margitta Gummel, 
Ruth Fuchs și mulți alții. 
Dintre absolvenți, 450 
candidați și-au susținut 
succes teza de doctorat.

Contribuții științifice 
înaltă valoare ale cadrelor 
de specialitate din Institut, 
rezultate ale cercetărilor ști
ințifice în rîndurile copiilor 
și adolescenților, ale spor
tului de masă și de perfor
manță, diverse teme ale teo
riei sportive au fost aplica
te în practică și au văzut 
lumina tiparului fie in pu
blicații sau lucrări ale In
stitutului, fie peste hotare.

Dar la amintitul Institut 
s-a creat, de-a lungul ani
lor, frumoasa tradiție ca la 
cursurile sale să ia parte și 
cadre sportive din alte țări. 
Astfel, 1 500 de tineri și ti
nere din mai mult de 70 
de state din Africa, Asia și 
America Latină și-au făcut 
studiile aci. Paralel cu, ac
tivitatea din cadrul Insti
tutului, mulți dintre profe
sorii șl specialiștii care pre
dau sînt membri și oficiali 
activi ai unor federații spor
tive și organizații interna
ționale cu caracter sportiv.
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1NAINTEÂ DEBUTULUI ECHIPELOR ROMANEȘTI
IN CUPELE EUROPENE LA POLO

(Urmare din pag lî

Rusu, dar încă fără un portar 
de valoare, așteptam mai mult. 
Orădenii au făcut un singur 
joc foarte bun — cel cu Di
namo. în rest, au avut evoluții 
prea puțin concludente ținînd 
seama de forța de joc a inter
naționalilor săi. Dintre aceștia 
doar Fejer a justificat că me
rită cascheta tricolorilor; Gor
dan și Costrăș s-au remarcat 
prin... inconstanță jși ratări in
credibile, iar Garofeanu și Cl. 
Rusu au avut prezențe destul 
de palide într-o serie de me
ciuri. Astfel se și explică de 
ce „7“-le orădean s-a trezit 
condus net de Progresul timp

obținut 
în fața 

C.S.Ș.

de două reprize (!) și a 
doar o victorie la limită 
proaspetei promovate, 
Triumf. Ceea ce ne surprinde 
și mai mult este faptul că e- 
chipa orădeană a renunțat la 
arma contraatacului (care i-a 
adus atitea succese) și insistă 
mai mult asupra jocului pozi
țional, deși ea nu dispune de 
un centru cu, gabarit. Și acest 
lucru s-ar putea s-o coste chiar 
în turneul ei de debut (săp- 
tămîna viitoare) în „Cupa cu
pelor", unde va întîlni adver
sare — Montjuich (Spania), 
Rotte Erde Hamm (R.F.G.) și 
Pro Recco (Italia) — dintre 
cele mai bine cotate pe plan 
continental.

rnzui TATI NECORTSPUNZATBART AlE EENISMANIIOR
NOȘTRI EA C. E. DE AMATORI

La campionatele europene de 
tenis (amatori) desfășurate la 
Atena, reprezentanții țării noas
tre au obținut următoarele re
zultate. Seniori : Florin Segăr
ceanu — Szoke (Ungaria) 6—1, 
6—1 ; “ - - ’ 
poulos 
tru ca 
român
6—4 de cehoslovacul Navratil ; 
Andrei Dîrzu a dispus cu 6—4, 
6—4 de Granat (Cehoslovacia) 
și a fost întrecut cu 7—5, 6—3 
de sovieticul Zverev, în turul 
II. în primul tur. Florența Mi
hai a cedat în fața sovieticei 
Elena Ghișian, aceasta cîști- 
gind cu 4—6, 6—2, 6—3. în pri
mul tur al probei de dublu 
bărbați, perechea română An
drei Dirzu — Florin Segăr
ceanu a dispus cu 6—1, G—1 de 
cuplul Efremoglu — Galatia- 
nos, pentru ca apoi să cedeze, 
în turul următor, cu 4—6, 3—6 
în fața cehoslovacilor Granat — 
Navratil. La dublu femei. Flo
rența Mihai a jucat alături de 
tenismana bulgară Kondova, 
fiind învinse în primul tur cu 
6—2, 6—4 de Borodina — Ghi
șian din Uniunea Sovietică. La 
dublu mixt : Dîrzu. Kondova —

Segărceanu — Anasto- 
(Grecia) 7—6 ab., pen- 
în turul III campionul 
să fie întrecut cu 6—2,

Lacek, Skuherska 6—3, 6—1,
Borjsov, Eliseenko întrecîndu-I 
apoi cu 6—0, 6—4.

Un rezultat mai bun — me
dalie de bronz, prin calificarea 
în semifinală — au obținut 
Florin Segărceanu — Florența 
Mihai. în proba de dublu mixt 
ei au întrecut, în ordine, cu
6— 4, 7—5 cuplul Jahl — Ben- 
dova (Cehoslovacia) și cu 6—2,
7— 5 perechea Zverev — Ghi
șian (U.R.S.S.), pentru ca în 
semifinală să cedeze cu 4—6, 
2—6 în fața cuplului Borisov— 
Eliseenko. La tineret, Adrian 
Marcu a ieșit din cursă după 
primul tur, fiind întrecut cu 
6—1, 6—4 de suedezul Hogstedt; 
la fel și Bogdan Toma, învins 
cu 7—6. 6—2 de bulgarul Sta- 
matov. La dublu băieți, A. Mar
cu — Toma au pierdut în pri
mul tur cu 1—6, 6—4, 0—6 la 
Becka — Jessei.
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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ACTUALITATEA PUGILISTIC#
• Campionul european de 

box la categoria semigrea, o- 
landezul Rudi Koopmans, și-a 
apărat cu succes centura. în ga
la desfășurată la Rotterdam, 
Koopmans l-a învins prin k.o. 
in prima repriză pe Fred Serres 
(Luxemburg).

• Americanul de culoare 
Larry Holmes, campion al lu
mii la categoria grea (versiu
nea WBC) își va pune titlul 
în joc la 6 noiembrie in fața 
compatriotului său Renaldo 
Snipes, neînvins în carieră. în- 
tîlnirea va avea loc în orașul 
Pittsburgh.

• Fostul campion mondial la 
categoria grea, Joe Frazier, în
vingătorul și învinsul Iul 
Cassius Clay, în vîrstă de 37 
de ani și-a anunțat reintrarea. 
Frazier 11 va întîlni la 15 no
iembrie pe Monte Masters, care 
pînă în prezent n-a cunoscut 
înfrîngerca, obținînd 22 de vic
torii (19 prin k.o.) Joe Frazier 
revine în ring după o absență 
de 5 ani.

fasv/w de

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX
ATLETISM • Cursa de fond 

(23,900 km) desfășurata la Char- 
levillc-Nezieres (Franța) a revenit 
lui Emil Puttemans în 1:15,18 
• La Valencia s-au desfășurat 
întrecerile „Cupei Mondiale" la 
marș. Proba de 20 km a fost cîș- 
tigată de mexicanul Ernesto Can
to — 1.23:47. Proba de 50 km s-a 
încheiat cu victoria concurentului 
mexican Raul Gonzales — 3.48:30.

AUTO • Prima etapă a „Ra
liului San Remo" a fost cîștigatâ 

• de pilotul vest-german Walter 
Rdhrl (..Porsche — 911“).

handbal • La Moboken 
(Belgia), în meci tur pentru 
„Cupa Cupelor" (masculin), echi
pa locală Sasja a întrecut cu 
32—20 (12—13) formația B.S.U.

Berna • In competiția feminină 
a „C.C.E.“ ecnipa U.C. Paris a 
cîstigat cu 14—8 (7—5) jocul dis
putat, în deplasare, cu formația 
belgiană Borgerhout.

ȘAH • La Merano, partida a 
treia pentru titlul mondial din
tre Anatoli Karpov si Viktor 
Korcinol s-a încheiat remiză. 
Scorul este în continuare 2—0 în 
favoarea campionului mondial. 
• După trei runde, în turneul de 
la Tillburg (Olanda) conduce ma
rele maestru suedez Ulf Anders
son, cu 2%, urmat de Gary Kas
parov, Aleksandr Beliavski (ambii 
U.R.S.S.) și Liubomir Liubojevicl 
(Iugoslavia) — cu cîte 2 p. In 
runda a 3-a, Andersson l-a în
vins pe La jos Portisch, Larsen a

cîstigat la Miles, iar In partidele 
Spasski — Petrosian, Kasparov — 
Beliavski șl Liubojevicl — Soson- 
ko a fost consemnată remiză. • 
Turneul de la Stara Pazova s-a 
Încheiat cu victoria marelui ma
estru iugoslav Bora Ivkov, cu 9<A 
puncte, urmat de Pidevski (Bul
garia), Pokojovclci (Iugoslavia), 
cîte 9 puncte, Vaisman (România) 
și Martinovicl (Iugoslavia) *— 8*/, 
puncte, Mesing (Iugoslavia) — 8 
puncte etc. In ultima rundă, Vais
man a cîștlgat la Kosanovici.

TENIS • A început turneul de 
la Barcelona. Rezultate tehnice : 
Blrner (Cehoslovacia) — Munoz 
(Spania) 6—0. 8—2 : Higueras — 
Slmonsson 4-6. 6—l. 6—3.

...PRIMELE FEMEI MEMBRE ALE C.I.O.
In marele conclav al mișcării olimpice internaționale s-a petrecut, 

recent, un fapt neobișnuit și fârâ precedent I La cea de a 84-a se
siune a Comitetului Internațional Olimpic de la Baden-Baden au fost 
aleși noi membri ai C.I.O., între care și... doua femei. Este vorba 
de venezuelana Fior Isava-Fonseca, în vîrstâ de 60 de ani, de mai 
multe ori fosta campioana a țârii sale la călărie (dresaj) și de mult 
mai tînâra finlandeza Pirjo Haggman, în vîrstâ de 30 de ani, fostă 
alergătoare pe distanțe scurte. Ca atletă, Haggman a luat parte la 
trei ediții ale Jocurilor Olimpice, cel mai bun rezultat al sâu fiind 
locul IV pe care s-a clasat la J.O din 1976, de la Montreal, în cursa 
de 400 m plat. Cu acest prilej, Haggman a înregistrat 50,56, cu doar 
o sutime de secundă mal mult decît ocupanta locului III, Elfi Zinn 
din R.D. Germană, medaliată cu bronz. Pirjo Haggman a concurat 
Șl în țara noastră, în 1977, la semifinala ,,Cupei Europei — Brune 
Zauli*.

Semnificația alegerii acestor două foste sportive ca membre ale 
C.I.O. — trebuie să recunoaștem — depășește obișnuitul cotidian și 
aduce un aer proaspăt în această veche și tradiționalistă instituție c 
sportului internațional în care, ce e drept, în ultima vreme se con 
stată o serie de înnoiri. In același timp, este de remarcat faptul că 
Finlanda, țara atîtor și atîtor mari campioni, sportivi de excepție, cu 
precădere la atletism, a susținut cu căldură candidatura acestei foste 
alergătoare, la 30 de ani unul dintre cei mai tineri membri pe care 
i-a avut forul olimpic internațional.
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