
Azi, în sala Floreasca, in cadrul C.C.E.

STEAUA - B. S. C. SATURN KOLN
INAUGUREAZĂ SEZONUL

INTERNAȚIONAL DE BASCHET

.U*  PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA I

Bogatul sezon internațional 
al echipelor de baschet 
din țara noastră se inau
gurează astăzi, în sala Flo- 
reasca, unde, de la ora 18, 
se va desfășura meciul dintre 
echipele Steaua și B.S.C. Sa
turn K< In, în cadrul grupei A 
a C.C.E. (din grupă mai fac 
parte Maccabi Tel Aviv — de
ținătoarea trofeului — și Torpan 
Helsinki). Campionii României 
abordează întîlnirea cu încre
dere și cu ambiția de a obține 
în această fază a întrecerii re
zultate cit mai bune. Ei s-au
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I STEAUA B.S.C. SATURN KOLN
4 Ermurache 1,96 4 Geschwindner 1,92
5 Radulescu 2,04 5 Mock 1,90
6 Zdrenghea 1,91 6 Heidrich 1,84
7 Scarlat 1,98 7 Price 2,01
8 Pîrșu 1.86 8 Neumann 1,98
9 Cernat 1,93 9 Zander 2,10

10 Căpușan 1,96 11 Pappert 2,00
11 Opșitaru 2,09 12 Brunnert 1,96
12 Netolitzchi 1,82 13 Arpe 2,04
13 Oczelak 2,00 14 Schulte 2.04
14 Brănișteanu 1,88 Media de talie : 1.97 m
15 V. Ion 2,04 Antrenori : T. Schober și

Media de talie : 1,95 m G. Samberger.
Antrenori : M. Nedef și Al.

și L. Baldini (Italia) ; comisar
Fodor,

Arbitri î A. Ivanov (Bulgaria) 
F.I.B.A. : E. Kassai (Ungaria).

După Campionatele balcanice de tenis de masă

EXISTĂ UN TALENT DE EXCEPȚIE (Olga Nemeș),
DAP EL NU TREBUIE SĂ DĂMlNĂ 0 FLOARE RARĂ...

Olga Nemeș (stingă), în timpul partidei susținute cu Eleni Ma- 
rianou (Grecia) la Campionatele balcanice de la Constanta

A.șa .cum anticipam, recent 
încheiatele Campionate balcani
ce de tenis de masă, desfășu
rate săptămîna trecută în Sala 
sporturilor din Constanța, au 
fost mult mai echilibrate decît 
precedentele ediții, disputele 
pentru titluri fiind foarte strîn- 
se. Aceasta ca urmare a creș
terii valorice a multora dintre 
participanții la competiție, a 
apariției unor jucători cu mari 
disponibilități, care s-au rodat 
în vremea din urmă în mari 
întreceri internaționale.

După cum se știe, la Constan
ta. în prim-plan s-au situat fe
tele noastre, care au cucerit 
două medalii de aur. S-a re
intrat în posesia titlului pe e- 
chipe (pierdut în 1980. la Var
na). s-a păstrat supremația la 
dublu, dar s-a cedat întîietatea 
la simplu, deși în acest ultim 
caz puțin a lipsit pentru a se 
înscrie în palmares o nouă vic
torie. Fără îndoială, aportul a- 
cestui talent de excepție care 
este Olga Nemeș (nu o afir
măm numai noi, ci .și toate re
vistele de specialitate din lu
me), a fost hotărîtor în ba
lanța succeselor amintite. Ea a 
susținut în cele 4 zile de con
curs 19 întîlniri (echioe. sim
plu. dublu, dublu mixt) cîști- 
gînd. singură ori împreună cu

FINALELE DE GIMNASTICĂ 
RITMICĂ-MODERNĂ

De vineri pînă duminică se 
vor desfășura în Sala sportu
rilor din Brașov finalele cam
pionatelor naționale de gimnas
tică ritmică-modernă, la care 
vor fi prezente cele mai bune 
reprezentante ale acestei disci
pline. Concursul constituie o 
utilă verificare în preajma a- 
propiatelor Campionate mon
diale de la Munchen. 

pregătit cu atenție, au susținut 
cîteva meciuri de verificare în 
compania proaspetei divizio
nare „A“ Carpați București.

Oaspeții, sosiți ieri, au în 
componență cinci dintre jucă
torii care au evoluat în selec
ționata R. F. Germania, la tur
neul de calificare pentru cam
pionatul european (Heidrich, 
Brunnert, Zander, Pappert și 
Arpe), precum și doi baschet- 
baliști din S.U.Ă. : Bay Price 
și John Neumann. Se poate de
duce clar valoarea ridicată a 
campioanei R. F. Germania.

Foto : Dragoș NEAGU 

partenerii (Eva Ferenczi *și  E. 
Florescu), 17 meciuri, cedînd 
doar in semifinale la dublu 
mixt și, din păcate, in finală, 
la simplu. Desigur, Oiga Ne
meș merită toate felicitările. 
Nu i se poate reproșa mai ni
mic. După ce a învins-o pe 
Gordana I’erkucin (a 7-a ju
cătoare a Europei) într-o par
tidă de mare consum fizic și, 
mai ales, nervos, a întîlnit-o 
după numai 20 de minute pe 
Branka Batinici, o altă ..pa
letă" de valoare continentală. 
Și cadeta noastră (are numai 
13 ani !) a pierdut după alte 
5 seturi, ea aflîndu-se, totuși, 
majoritatea timpului la cîrma

în campionatul de hochei

DINAMO - STEAUA 3-3,
DAR ECHIPELE AU RĂMAS DATOARE..

Reîntilnirea amatorilor de 
hochei din București cu spor
tul preferat — așteptată cu un 
firesc interes — avea toate 
„condițiile" să se constituie in
tr-un eveniment sportiv de 
prim rang. Cei prezenți în tri
bunele patinoarului „23 Au
gust", care și-a întîmpinat oas
peții cu... „haine" noi, urmau 
să asiste la unul din derbyurile 
campionatului, meciul Dinamo 
— Steaua.

Partida, încheiată la egalita
te: 3—3 (1—1, 0—2, 2—0), a fost 
neașteptat de lentă, fără nerv 
și, cu excepția primei reprize 
și a ultimelor minute, cu mul
te, obositor de multe faze de 
centru, lupta desfășurîndu-se 
în majoritatea timpului în zo
na neutră. Hocheiștii de la 
Steaua au fost de această dată

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
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LOTUL NATIONAL DE FOTBAL 
ȘI-A CONTINUAT PREGĂTIRILE
PENTRU MECIUL CU ELVEȚIA 
® Tricolorii „și-au revăzut" adversarii ® in jocul- 
școală cu Metalul au lost rulați toți componcn(ii lotului

Lotul național de fotbal iși 
continuă pregătirile pentru 
partida cu Elveția (iată, ce re
pede trece timpul), care va a- 
vea loc doar peste două zile. 
Ieri (ca și astăzi) pentru trico
lori a fost „zi plină". Dimi
neața, la Snagov, prin interme
diul videomagnetoscopului, ju
cătorii noștri și-au studiat din 
nou adversarii de sîmbătă, tot 
intr-un meci susținut de aceș- 

jocului. Mai proaspătă, cu un 
serviciu deosebit de dificil 
(iată un capitol care trebuie să 
stea în atenția micuței noastre 
campioane) și — de ce să n-o 
spunem ? — beneficiind și de 
cîteva mingi... norocoase în 
momentele cheie, Batinici s-a 
impus. Aceeași Batinici care, 
numai cu două zile mai înain
te, ceda fără drept de apel în 
confruntarea pe echipe (—19, 
—13) ! Desigur, conturarea suc
ceselor amintite nu ar fi fost 
posibilă fără evoluția, în gene
ral, bună a Evci Ferenczi. A- 
firmăm în general bună, pen
tru că au fost și suficient- de 
multe momente cînd în jocul 
ei au existat vizibile scăderi. 
Scăderi care s-au manifestat 
și pe plan tehnic, dar mai ales 
pe cel al puterii de luptă, ea 
abandonînd în clip.cle cînd. de 
fapt, ar fi trebuit să facă to
tul pentru a se impune. Un 
exemplu : semifinala cu Bati
nici, la simplu, în fața căreia 
deține ascendentul moral al 
plasării mai bune în clasamen
tele internaționale. Este, cre
dem. cazul ca ea să se dove
dească și pe mai departe a- 
ceeași jucătoare valoroasă, se
rioasă, cu atît mai mult cu cît 
dispune de toate calitățile, iar 
prezența în „topuri" o obligă 
Ia o comportare cît mai bună. 
Cum. de asemenea, ambiția ei 
ar trebui să fie stimulată de 
ascensiunea continuă a micu
ței Olga Nemeș.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag 2-3)

mai buni, ei manifestînd o evi
dentă superioritate în organi
zarea jocului, în precizia și 
inspirația paselor. Pe făgașul 
normal al acestei dominări, ei 
au condus cu 1—0, apoi cu 3—1 
și lăsau impresia că nu pot 
Scăpa victoria, mai ales că di- 
namoviștii, după buna compor
tare din turneul de la Miercu
rea Ciuc, evoluau indiyidual, 
cu multe și de necxplicat gre
șeli de tehnică, fără coeziunea 
și precizia manifestate la în
ceputul sezonului. Au venit 
însă ultimele minute și la sco
rul de 3—1 pentru Steaua, Di
namo a redus din handicap în 
superioritate numerică și apoi
— spre surprinderea generală
— la un șut în care pucul se 
ducea afară, peste spațiul por
ții, portarul Szigeti (Steaua), 

tia în deplasare, în întîlnirea 
cu Anglia, de la Londra. S-au 
făcut observațiile de rigoare, 
au fost analizate situațiile de 
joc deosebite, de care să se 
tină seama, pe cît posibil, cu
noscut fiind faptul că un joc 
(mal ales la fotbal) nu prea 
seamănă cu altul.

După-amiază, tricolorii au 
poposit în Capitală, mai precis 
la stadionul „23 August" (gaz
da meciului de sîmbătă), unde, 
de la ora 15, au întilnit într-un 
joc-școală o bună echipă de 
Divizia „B“ care este Metalul 
București. Repetăm, a fost un 
joc-școală (de aceea s-a și a- 
flat pe gazon, ca arbitru, Șt. 
Covaci), pe parcursul căruia 
s-au făcut observații, s-au re
petat scheme de joc în zona 
de finalizare, cornere și lovi-

Constanlin ALEXE

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

SPORTUL TULCEAN ÎN PLINĂ AFIRMARE
interviu cu Gheorghe Damian, prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S.
Sportul tulcean se înscrie, in 

ultima vreme, tot mai viguros 
in arena mișcării sportive din 
țara noastră și acesta ni se 
pare un lucru firesc, ținind 
seama de puternica dezvoltare 
economico-socială pe care o 
cunoaște acest județ. Care sînt 
izvoarele acestei afirmări, 
tovarășe prim-vicepre.ședinte 
Gheorghe Damian ?

— Este vorba. in primul 
rind, despre dragostea tinere
tului, a oamenilor acestor me
leaguri pentru mișcare, ca 
formă de educare a unor cali
tăți moștenite din străbuni : a- 
gerimea și forța, voința și inte
ligența. Pe luciul apei ori pe 
cimpurile Dobrogei ei au făcut 
sport pentru a se căli în mij
locul naturii. Dacă în ultima 
vreme sintem prezenți cu suc
cese la startul competițiilor 
sportive in țară și pes'e hotare 
meritul este al organelor și or
ganizațiilor de partid și de 
stat, care acordă permanent 
sprijin sportului, al cadrelor de 
specialitate care au găsit for
mele organizatorice cele mai a- 
tractive pentru marea masă și 
au cultivat talentele pentru 
sportul de performantă și mare 
performanță. (Continuare în pag. 2—3)

Portarul V. Netedu (Steaua) intervine curajos, • în primele mi
nute, in fața lui Costea (Dinamo) Foto : N. DRAGOȘ
care l-a înlocuit pe Netedu 
(accidentat) în min. 14, l-a lo
vit cu coada crosei, deviindu-1 
în... poartă! A fost lovitura de 
teatru a unui meci șters, slab 
ca valoare generală și în care

CONCURSUL DE ff!\D 
A ÎNCHEIAT SEZONUL 

DE CAIAC-CANOE
Sezonul intern la caiac-canoa 

s-a încheiat ieri pe lacul Sna
gov cu desfășurarea ultimelor 
probe din concursul republican 
de mare fond. Din nou vremea 
frumoasă a fost un aliat al 
concurenților, ajutîndu-i să su
porte mai ușor efortul impus 
de distantele atît de lungi.

Iată cîteva amănunte privind 
reuniunea de ieri, în ordinea 
disputării curselor. La caiao 
dublu fete, echipajul favorit, 
Nastasia Buri — Elisabeta Bă- 
beanu (Dinamo), a condus de 
la început și a cîștigat cu un 
avans confortabil, de aproape 
un minut. Lupta pentru cele
lalte locuri pe podium s-a dat 
între trei echipaje, despărțite 
de mai puțin de 12 secunde. 
Subliniem revenirea după o 
lungă absență a Adrianei To- 
miuc, clasată a doua alături de 
Amfisa Avram. La caiac sim
plu Agafia Buhacv s-a impus 
clar în fata Măriei Ștefan, pe 
care a condus-o tot timpul și 
a întrecut-o cu peste un mi
nut. Meritoriu locul trei al 
Măriei Dumitrașcu (Danubiu),

— Să înțelegem că în prim- 
planul activității dv. se află 
sportul de masă ?

— Așa este și firesc. Marea 
competiție națională „Daciada", 
cu inepuizabilele ei forme 
de cuprindere, prilejuiește o 
activitate sportivă bine organi
zată pînă în cea mai mică lo
calitate a județului. Iată, de 
pildă, numai in această lună 
organizăm întreceri sportive 
de masă la atletism („Dinamo- 
viada"), cupe pe ramuri de 
producție : „Cupa energeti-
cianului", „Cupa metalurgistu
lui", „Ceferiada", „Cupa sănă
tății", „Cupa chimistului", în
treceri la oină, înot, karting, 
modelism, numeroase alte ac
țiuni și duminici cultural-spor
tive. Aș dori să subliniez că 
se remarcă prin activitatea 
desfășurată asociațiile spor
tive din Tulcea, Isaccea, Mă- 
cin, Sulina. Sarichioi, Jurilovca 
și multe altele. De mare popu
laritate se bucură în județ ac
tivitatea fotbalistică, la sate, 
în orașe, aici, la Tulcea, avind 
un larg activ de activiști ob
ștești. de susținători entuziaști,

— repetăm — Steaua ar fl 
meritat victoria.

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2-3)



OtCMOA. După finalele „Daciadei“ îa tenis

W DISCIPLINĂ OLIMPICĂ,
„SPORTUL ALB" CERE

RACHETE DE MARE PUTERE !

azl, 
valoare 
reieșită 
evoluat 

de care 
destuijucat 

principalele 
tenismanului 
puternic șl 
de puțin uzi-

• ••
întreceri la startul cărora au 

fost prezenți peste 130 de spor
tivi, finalele din acest an ale 
;,Daciadei“ la tenis de perfor
manță au fost oglinda fidelă a 
stadiului in care se află, 
la noi, „sportul alb" : 
medie, in ansamblu, 
din modul cum au 
foarte puținele vîrfuri 
dispunem. S-a 
de „bătrînește", 
două arme ale 
modern, serviciul 
vole-ul, fiind atit . . 
tate, incit tehnicienii ar trebui 
să-și pună întrebarea (cit nu 
este, încă, prea tirziu) : ce se 
poate face și cum trebuie ac
ționat în viitor ?

Dacă ar fi să ne referim la 
principala cauză a unei ast
fel de stări de lucruri, am spu
ne — după opinia noastră — că 
este vorba în primul rind de o 
necorespunzătoare pregătire fi
zică. Este un fapt incontesta
bil că înaintea îndemînării, a 
talentului înnăscut (cind el 
există), trebuie pusă condiția 
fizică a jucătorului. Rod Laver 
spunea că „un jucător, oricît 
de talentat, dacă este obosit, va 
putea juca inteligent, dar fără 
să cîștige". Maestrul Marin 
Bădin, care s-a aflat zi de zl 
în tribunele arenei Progresul, 
urmărindu-i cum joacă pe 
cei tineri, ca și pe tenlsmanil 
mal puțin tineri, făcea obser
vația că în tenis se cere mal 
întîi să fii... atlet. Deficien
țele amintite, ca și faptul că 
Întrecerea a fost grevată de e- 
venimente extrasportive (acci
dentarea de ultimă oră a unor 
jucători și absența altora de la 
start) o plasează printre celo 
mai slabe din ultimii ani. Șl 
asupra unei astfel de realități 
nu trebuie să se treacă cu Ve
derea, înainte de a se analiza 
In detaliu toate cauzele, fireș
te cu calm și fără a se găsi 
neapărat țapi ispășitori! Un cu- 
vînt șl despre disciplină, caro 
lasă destul de mult de dorit, 
nu puțini fiind jucătorii — 
chiar și dintre cei fruntași — 
„furați" de discuții cu publicul 
șl cu arbitrii, dispuși să arunce 
mingea sau să lovească 
ta de pămînt atunci cînd 
șese loviturile.

Partea cea mai bună a 
țlei încheiate a finalelor 
ciadei" a fost încercarea 
tineri — parțial reușită — de 
a asalta pozițiile campionilor,

rache- 
grc-

edi-, 
„Da- 
unor

SPORTUL TULCEAN

In plină afirmare
(Urmare din pag. 1)

avind ca exemplu pe perma
nentul animator al fotbalului 
Florian Isofache.

— Pentru desfășurarea unei 
activități bogate este nevoie, 
desigur, de o bază materială 
corespunzătoare. Ce ne puteți 
apune în acest sens ?

— Fiecare localitate din ju
deț dispune, in prezent, de a- 
menajărt sportive, de la tere
nuri simple, pe izlazurile sate
lor, la baze complexe, cum 
tint cele din Tulcea : stadionul 
„Delta", recent modernizat, 
baza Bididia, splendidul lac 
Ciuperca, moderna sală a spor-
turilor, un buchet de baze 
complexe in curțile liceelor și 
școlilor,-ale marilor întreprin
deri. Grija pentru buna gos
podărire a acestora, folosirea 
lor eficientă este o preocupare 
permanentă a C.J.E.F.S. și a 
consiliilor asociațiilor sportive. 
Odată cu începerea noului an 
școlar numeroase terenuri spor
tive școlare au fost reamena- 
jate, tușate, prin hărnicia ele
vilor care le folosesc.

— Apreciem înflăcărarea cu 
care ne vorbiți despre sportul 
din județul dv, deși, după cîte 
știm, nu sințeți tulcean...

— Sînt născut la Mărășești, 
dar sînt de mulți ani aici și tot 
alei a.m jndrBgff și sportul. In 
această activitate dacă nu de
pui suflet nu poți realiza, prea 
mare lucru. Vreau să vă spun 
căț toți oamenii din eolectivut 
C.J.E.F.S. gindesc la fel, cum 
la fel procedează toți activiș
tii noștri, de la profesorii de 
educație fizică la antrenorii și 
instructorii voluntari. Ne ani
mă aceeași dorință : de a face 
totul pentru o. tot mai bună a- 
firmare a sportului tulcean.

Dumitrii. MORARU-SL1VNA 

de a se bate cu ei, fără a ține 
- seama de.., grade și de pal
mares. Regretăm doar că 
aceștia au fost prea puțini și 
că nu au putut duce lupta pînă 
la capăt Adrian Marcu ar 
fi primul pe care trebuie să-l 
amintim la acest capitol. Deși 
intrat de numai un an și ceva 
printre jucătorii din fruntga 
plutonului, tînărul hunedo- 
rean, grație autodisciplinei po 
care și-a impus-o in muncă șl 
seriozității în pregătire, a a- 
juns, după cum bine se știe, 
In semifinale, Învingătorul său 
fiind nu altul decît fostul 
multiplu campion național 
Dumitru Hărădău. Ar mai fi, 
apoi, finalista probei de simplu 
feminin. Daniela Moise, ar mal 
fi Luminița Sălăjan (in plin 
progres), iar dintr-un eșalon 
situat mai jos — dar fiind vor
ba de jucători foarte tineri, ii 
amintim — ar putea fi incluși 
Dumitru Ciucă, Florin Chiru, 
Ileana Trocan și alții.

Oricît de ciudat ar părea, 
Jocurile Olimpice din 1988 sînt 
mai aproape decît ne închi
puim 1 Pentru a forma un ju
cător competitiv pe plan o- 
limpic, este nevoie de cel pu
țin 5—6 ani. Cu un asemenea 
răgaz în față, antrenorii noștri 
ar trebui să mediteze dacă nu 
cumva este timpul să înceapă 
chiar de AZI pregătirile eandi- 
daților olimpici români. Fapt 
care ar presupune o selecție 
riguroasă, pe baze științifice, a 
copiilor care acum au 10—11 
ani. Printr-o minuțioasă pre
gătire ei pot deveni tenismani 
amatori care la 17—18 ani să 
poată fi competitivi pe plan 
internațional. Ar fi frumos 
dacă federația de specialitate 
ar iniția încă de pe acum 
0 formulă de concurs selectiv 
și electiv destinat „speranțelor 
olimpice". în ceea ce ne pri
vește, avem certitudinea că ea 
s-ar bucura de succes, tenisul 
și sportul românesc avînd nu
mai de cîștigat.

Ion GAVRILESCU

ȘTIRI DIN LUPTE
• între 9 și 11 octombrie va 

avea Ioc, la Tg. Mureș, 
cursul republican pe categorii 
de greutate la lupte libere (e- 
tapa a 3-a).
• în zilele de 18 octombrie 

(greco-romane) și 25 octom
brie (libere) se va desfășura — 
în mâi multe localități din țară 
— prima etapă a campionatu
lui republican pe echipe al 
speranțelor, juniorilor și cade- 
ților pe anul 1981/1982.

• Etapa 
republican 
greutate se 
șoara între 
noiembrie.

a 4-a a concursului 
pe categorii de 

va disputa la Timi- 
30 octombrie și 1

cu adîncă tristețe• Aflăm 
încetarea din viață a cunoscu
tului antrenor Iuliu Pantici, 1 
fost luptător fruntaș la stilul 
greco-romane, un entuziast ani
mator al acestui sport In jude
țul Bihor.

DUPĂ CAMPIONATELE BALCANICE DE
(Urmare din pag I)

Dar, desigur, cu... două flori 
nu se face primăvară. Avind 
în vedere aportul general al 
cluburilor — C.S. Arad (3), 
Gloria Buzău (2), C.S.Ș. Sla
tina, Politehnica București, 
C.F.R., C.S.Ș, Petroșani (1) —, 
dar mal ales luînd în conside
rare prestațiile fiecărei jucă
toare, vechiul proverb își gă
sește justificare. Desigur, tre
buie să ținem seama de lipsa 
de experiență a multora dintre 
ele dar, cu cîteva excepții, pro
blema de bază rămîne. Adică, în 
ceea ce privește calitatea mun
cii care se desfășoară la clu
buri (de la depistarea de ele
mente pînă la afirmarea lor 
deplină). Și dacă antrenorii de 
la unitățile menționate au to
tuși argumentul de a fi adus 
în prim-plan una sau două ju
cătoare, ceilalți tehnicieni au 
rămas datori. Oare, talentata 
Olga Nemeș să rămînă doar o 
floare rară ?

în ceea ce-1 privește pe bă
ieți, cu cele 2 locuri secunde 
(echipe și S. Doboși Ia simplu) 
sînt în avans fața de prece

Oricît de mult ar căpăta 
credit voleiul, handbalul 
sau schiul, la Piatra Neamț 
fotbalul rămine, totuși (ca 
aproape peste tot, dealtfel) 

, cel mal aproape de inima 
iubitorilor de sport I De 
aici și eforturile ce se în
treprind pentru a se găsi 
căi și mijloace In măsură 
să asigure echipelor Cea
hlăul și Relonul Săvtneștl, 
care activează în Divizia 
„B“„ permanența de cadre, 
prin tineri descoperițl și 
formați „In. propria vatră", 
cum se exprima atît, de 
sugestiv praf. Radu Tama, 
neobositul animator al ce
lui mal popular dintre 
sporturi, acolo, in munici
piul de pe Bistrița.

După multe căutări, ta 
tine, s-a găsit o soluție. O 
oferă Clubul sportiv școlar, 
instituție specializată în 
munca cu copiii șl elevii, 
prin „sita" căreia au tre
cut, In ultimii ani, nu mai 
puțin 7 000 de... viitori fot
baliști.

„Selecția a fost aspră" — 
lublinla prof. Radu Toma. 
Dovada palpabilă : din 
miile prezenți la triere, 
n-au rămas in club decit 
450 de copil, grupați in 21 
de nuclee, încredințate ce
lor 10 profesori-aitrenorl, 
toți absolvenți ai 1DFS, cu

■■Jiwmivii

o- 
Radu 
etc.)

de 
rin- 
pr o- 
con-

specializarea 'le rigoare. 
Specializare în dublu sens: 
teoretică, metodică, dar șl 
practică ; majoritatea teh
nicienilor de fotbal de la 
C.S.ș. Piatra Neamț au 
fost pînă nu de mult ju
cători divizionari <M± ~ 
nlca, I. Mihalache, 
Mihai, D. Varodln 
Deci, criteriu riguros 
selecție nu numai in 
dui copiilor, ci și al 
fesorilor-antrenori ; o 
diție obligatorie in spriji
nul reușitei.

Cum ne-am putut da tea
ma — urmărind activitatea 
cîtorva „ateliere" —, toți 
copiii muncesc cu sîrg, do
rința lor de a deveni fot
baliști de valoare repre- 
zentînd o năzuință care 
este cultivată nu numai de 
club, ci șl de familie și 
de școală, unitățile de tri- 
vățămînt în cate sînt in- 
struiți foarte tinerii spor
tivi.

Club-familie-școală, lată 
un triptic In măgură să 
contribuie la finalizarea u- 
nui efort, deloc ușor, care 
înseamnă șl condiții mate
riale (terenuri pentru pre
gătire, echipament adec
vat), și prezența părinți
lor rit ma‘ aproape de pro
cesul formativ-educativ al 
copiilor Io- (ceea ce vrea 
să Însemne c sup, avcphere 
atentă Ia învăț Vară șl în 
sport) și sprijinul cadrelor 
didactice, al organizațiilor 
de pionieri șl U.T.C.

Din această strinsă șl 
permanentă conlucrare, cu 
certitudine că vor apărea
— cum se anticipează — 
după Loghin, în prezent la 
Luceafărul București, alți 
copii de mare talent, așa 
cum se întrezăresc a fi 
mal ales Idiceanu și SorO- 
ceanu, alături de... Dar, , 
deocamdată antrenorii se 
feresc să-i nominalizeze pe 
cel care pînă mai ieri e- 
rau doar speranțe ale co
legilor lor de joacă din 
Rediu, Girov, Dobreni, Va
duri, Dumbrava roșie, Roz- 
nov. Adică localitățile care
— împreună cu municipiul 
Piatra Neamț — au fost și 
au rămas furnizoarele de 
valori ale „școlii de fot
bal" din acest județ.

Tiberiu STAMA

denta ediție, dar în regres față 
de cele dinainte și oricum nu 
la nivelul exigențelor actuale. 
Și în cazul lor cluburile sînt 
datoare. Pentru că doar C.S.M. 
Cluj-Napoca (3), Universitatea 
Craiova, Progresul București 
(2), C.S.Ș. Odorheîu Secuiesc 
și Gloria Buzău (1) au reușit 
să introducă jucători în circui
tul național și internațional la 
nivelul seniorilor. Dar ceilalți 
peste 40 de antrenori nu se 
simt oare obligați să facă mai 
mult ? Dacă se dorește afir
marea în arena internațională 
este necesar — lucru valabil 
și pentru fete — un efort co
mun, o stare de spirit propice 
muncii, eliminarea disensiuni
lor și preocupărilor pentru... 
grădina vecinului.

De asemenea, pentru crește
rea valorică a celor mai buni 
sportivi ai noștri se impune a 
se alcătui un calendar compe- 
tițional corespunzător. Cu atit 
mai mult cu cit „internaționa
lele" României an fost Intro
duse printre cele 5 mari com
petiții ale circuitului „Norwitch 
Union", iar în primăvară ur
mează „europenele". Or, pro-

Azl,-partidele etapei a T-a-îk BhPia ;, V' rȘgbj

MECIURI ECHILIWE SI DOUA CAPETE DE AFIȘ
Astăzi au loc partidele etapei 

a șaptea din cadrul campiona
tului Diviziei „A“. de rugby, 
cele mai interesante dueluri a- 
nunțîndu-se a fi acelea de la 
Timișoara și, respectiv, de pe 
terenul bucureștean Tei. In 
general, se poate anticipa o 
etapă sub semnul echilibrului, 
în care arădenii vizează prima 
victorie, băimărenii își propun

----------------- PROGRAMUL ETAPEI ------------------
Arad : P.T.T. - RULMENTUL BIRLAD

(Stadion Gloria, ora 15)
București : SPORTUL STUD. - FARUL

(Teren Tei, ora 16)
VULCAN - STEAUA

(Stadion Steaua, ora 9)
Suceava : C.S.M. - POLITEHNICA IAȘI

(Stadion Unirea, ora 15)
Timișoara : UNIVERSITATEA - DINAMO

(Stadion 1 Mai, teren n, ora 10)
Baia Mare : ȘTIINȚA CEMIN - GRIVIȚA ROȘIE 

(Teren Complex, ora 10)
Petroșani : ȘTIINȚA - C.S.M. SIBIU

(Stadion Știința, ora 14)

DIVIZIA „B“
Au început întrecerile Divi

ziei „B“, de tineret, masculin 
și feminin. Iată rezultatele din 
prima etapă : FEMININ, seria 
I : Ceahlăul Piatra Neamț
— Universitatea București 3—0, 
C.S.Ș. Suceava — Voința Bu
curești 1—3, C. P. București
— Prahova IPG Ploiești 0—3, 
Confecția București — Pe
nicilina II Iași 2—3 ; seria a
II- a : Calculatorul Bucu
rești — Chimpex II Constanța 
3—0, Braiconf. Brăila — Spar- 
tac București — amtnat pentru 
17.X. 1981, Chimia Tr. Măgurele
— Chimia Rm. Vîlcea 3—0, O- 
limpia Metal 33 București — 
A.S.S.U. Craiova 1—3 ; seria a
III- a : Metalotehnica Tg. Mu
reș — „U“ Cluj-Napoca 2—3, 
C.S.Ș. Caransebeș — Armătu
ra Zalău 3—2, G.I.G.C.L. Bra
șov — Textila Cisnădie 3—0, 
Olimpia Oradea — Corvinul 
Dacia Deva 3—0. MASCULIN, 
seria I : Relonul Săvinești — 
Petrolul Ploiești 3—0, Con-

CONCURSUL DE FOND LA CAIAC-CANOE
. (Urmare din pag. 1) 

inâlntea unor concurente cu 
pretenții mai mari. Proba de 
canoe dublu a fost cea mai 
echilibrată, echipajele Ion Cor- 
neenco — Teodor Cobzarenco 
(Steaua) și Dan Bețiu — Feo
dor Gurei (Dinamo) aflindu-se 
multă vreme pe același plan. 
Dinamoviștii au cedat insă pe 
ultima parte și au „căzut" toc
mai pe locul șase. Frumoasă 
evoluția juniorilor Iulian Luca 
— Adrian Rusea (C.S. Brăila) 
sosiți pe locul trei. în sfîrșit. 
Mihail Timofte a dominat ca
tegoric. canoea de simplu, rea- 
lizînd cea mai mare diferență 
de timp a zilei, deși în cursă 
s-au aflat și Gheorghe Lungu 
și Gheorghe Titu. Pe locul doi 
a sosit însă tînărul dinamovist
I. Fcodorov...

Rezultate : K 1 F — 10 OM m :
1. Agafia Buhaev (Steaua) 40:31,6
2. Maria Ștefan (Dinamo) 47:34,0,
3. Maria Dumitrașcu (Danubiu) 
48:12,5, 4. Carmen Ion (Olimpia 
Buc.) 48:55,4, 5. Elena Cojocaru 
(Danubiu Tulcea) 49:17,9, 6. Cu- 
llna Popov (Dinamo) 49:33,5 ; Ki 
F — 10 000 m : 1. Dinamo (Nasta- 
sia Buri — Elisabeta Băbeanu) 
41 î24,7, 2. Steaua (Adriana To-

TENIS DE MASĂ
verbul cu „carul" și „sania" 
este valabil și în cazul tenisu
lui de masă.

în sfîrșit, în încheierea aces
tor scurte notații să subliniem 
și eforturile organizatorice (elo
gios apreciate de toți partici- 
panții), precum și aportul unor 
activiști voluntari — A. Po- 
povici (Brașov), E. Teodorescu, 
C. Chiriță, R. Popescu (Bucu
rești), V. Filimon (Constanța), 
— a căror muncă neobosită a 
făcut ca actuala ediție să se 
desfășoare in cele mai bune 
condiții.

SÎMBATA, 10 OCTOM
BRIE, ora 15 : Fotbal, 
România — Elveția, în pre
liminariile C.M. (transmi
siune directă de la Bucu
rești ; comentator Cristian 
Țonescu).

DUMINICA 11 OCTOM
BRIE, ora 15,45 : Șah — e- 
misiune realizată de maes
tre internațională Elisa- ‘ 
beta Polihroniade ; ora 16, 
în cuprinsul emisiunii Tele- ■ 

să termine din nou îvingători 
(deși adversara se numește 
R.C. Grivița Roșie), la Sucea
va orice rezultat este posibil, 
iar la Petroșani studenții vor 
trebui; să ia foarte în serios 
meciul cu incomoda formație 
sibiană. într-o singură întîl- 
nire problema pare a fi doar 
cea a scorului: Steaua — Vul
can.

CU A
începînd 

Mureș, tri 
cui junior 
cadrul ca 
în progra 
blu FITA.
—— zssas

CAMPIO!
(Urn

DE VOLEI
structorul Danubius-Brăila — 
Viitorul Bacău 3—0, Meta
lul Suceava — I.O.R. Bucu
rești 3—1, Steaua II București
— I.C.I.M. Brașov 3—0 ; seria 
a Il-a : SARO Tîrgoviște — 
Carpați Rm. Vîlcea 2—3, PECO 
Ploiești — Vulcr.n București 
3—2, Electra București — E- 
lectroputere Craiova 3—0, Me
talul Hunedoara — Rapid 
București 1—3 ; seria a Hl-a : 
Voința Alba Iulia — „U“ Cluj- 
Napoca 1—3, Voința Zalău — 
Motorul Baia Mare 0—3, Me
talul Bistrița — Electromureș 
Tg. Mureș 1—3, Voința Beiuș
— Oțelul Oraș Dr. Petru Groza 
2—3.

• „CUPA DUNĂRII". In cadrul 
pregătirilor In vederea Începerii 
Diviziei „A" la volei, timp de trei 
zile, la Galați a avut loc un a- 
tractfv turneu feminin la care au 
participat echipele Știința Bacău, 
Maratex Baia Mare, Flacăra roșie 
București și C.S.U. Galați. Tro
feul a revenit studentelor din 
Galați.

Evoluția 
mătoarea : 
min. 4 pr 
colț, de 1; 
(D) 1-1, 
la distanță 
min. 28, la 
individuale 
min. 37 to 
țiuni indi 
(D) 3—2, n 
șeală și S 
58, cum sp 
list marc 
poartă.

A condu 
Gh. Mureș 
tat de M. 
bernu la c< 
la ora 17 
vanșă.

La Mierct 
alte două j< 
etape. Dupi 
coresponden 
în priijiul 
curei iuc, 
decît in pa 
neulul, a 1 
Avintul Glu 
7-2 (1-0, ! 
au dominat 
două reprize 
victorie. Au
2, Kedves,
— Progresul 
AvîntuJ. A ; 
tat la cele 
Unt și T. Sz

In cel de
Miercurea C 

nărea Galați < 
prin puncte
3, Z. Nagy 
B. Nagy, E. 
Gereb, Prak 
curea Ciuc ;
— Dunărea, 
ajutat de J. 
Și la Mierci 
partidele ret

s-a Închei

miuc — Amfisa Avram) 42:23,5,
3. Dinamo (Tecla Drăgan — Ma-
rioara Voicu) 42:26,7, 4. Farul 
Constanța (Gabriela Onișcu — 
Victoria Burtea) 42:35,3, 5. Steaua 
(Petrică Popa — Georgeta 
Chlriță) 44:04,8, 6. Dlnamo (Elena 
Coins tantinescu — Felicia Olteanu) 
M :30,7 ; C 1 — 20 000 m : 1. Mi
hail Timofte (Steaua) 1.34:24,8, 2. 
Ion Feodorov (Dlnamo) 1.35 :Sl,0, 
1, Gheorghe Lungu (Danubiu Tul
cea) 1.36:12,5, 4. Gheorghe Titu 
(Dinamo) 1.36:16,0, 5. Costel A- 
vram (Steaua) 1.38:49,5, 6. Con
stantin Dumitrașcu (Steaua) 
1.40:57,0 ; C 2 — 20 OOO m : 1.
Steaua (Ion Comeenco — Teodor 
Cobzarenco) 1.23:22,4, 2. Steaua 
(Dobre Nenclu — Nicolae Sergan) 

1.23:54,4, 3. C.S. Brăila (Iulian
Luca — Adrian Rusea) 1.25:29,0,
4. Dlnamo (Roh — Petrov) 1.26:
<2,7, 5. Dlnamo (Bețiu — Gurei) 
1.27:36,0, 6. Steaua (Marcov —
Simlocenco) 1.28:20,8. Clasament 
pe echipe : 1. Steaua 103 p, 2. 
Dinamo 100 p, 3. Danubiu Tulcea 
27 p, 4. Farul Constanța 11 p, 5. 
C.S. Brăila 6 p, 6—7. Olimpia Buc. 
șl Marina Mangalia 6 p, 8. Dă- 
bulenl 4 p etc. (VI. M.).
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sport : Reportajul „Tînă
rul dinamovist are ...30 de 
ani" ; Selecțiuni din finalele 
turneului in'Zrnațional de 
box de îa Berlin (comenta
tor Sorin Sătmari) și rezu
matul meciului de fotbal 
R.D.G. — Polonia din preli
minariile C.M. (comentator 
Cornel Pumnea) ; ora 19,30 
(Programul 2) : Telerama

sport, emisiur 
tru Tănăsescu

MIERCURI 
BRIE, ora 17 
ua — Dinamo 
directă de la 
mentator Efti

JOI 15 OCT 
18» Fotbal 
rezumatele mi 
putate miercu 
nariile C.M. 
Cristian țopes
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In meci restanță pentru etapa a 8-a a Diviziei „Ă“,

DUELURI PASIONANTE ÎN DIVIZIA „B“ (ii)

„U“ Cluj-Napoca

TOT CÎMPEANU
CLUJ-NAPOCA, 7 (prin te

lefon). O victorie lejeră, care 
ar fi putut să fie mai catego
rică, dacă studenții clujeni n-ar 
fi ratat din situații clare, în ul
tima jumătate de oră, cînd con
turile fuseseră, de fapt, în
cheiate. La acest scor care nu 
reprezintă suficient superiori
tatea gazdelor, a „contribuit" 
retragerea lui Cîmpeanu II (ac
cidentat. după pauză). Studen
ții au atacat din start și au 
reușit să deschidă scorul în 
min. 18, cînd Cîmpeanu II, a- 
juns extremă dreaptă, i-a cen
trat cu precizie lui BOCA, a- 
cesta îndeplinind formalitatea 
introducerii mingii în plasă. 
Același Cîmpeanu II e la un 
pas de gol în minutul următor, 
după o minge frumos lucrată 
în careul mic. Soarta meciu
lui avea să fie pecetluită tn 
min. 31 cînd CÎMPEANU II exe
cută impecabil o lovitură li
beră de la 17 m. acordată în 
urma unui fault asupra Iui 
Boca. In toată această perioadă 
U.T.A. n-a reușit să se regă
sească, jucînd lent, reușind cel 
mult două pase, fiind foarte

CLASAMENTUL

1. DINAMO • 5 2 1 20-10 12
2. Univ. Craiova 6 5 0 1 17- 3 10
3. Conrinul 8 4 2 2 21-11 10
4. S.C. Bacău 8 4 2 2 10- 8 10
5. „U" Cluj-Napoca 8 4 2 2 10- * 10
4. F.C. Olt 4 4 1 3 11- 8 9
7. Steaua 7 3 3 1 10- 8 9
8. F.C. Argeș 8 2 4 2 f- 7 1
t. 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 1 3 10- 8 7
12. Sportul stud. 8 2 3 3 9-12 7
13. C.S. Tîrgoviște 8 3 1 4 8-14 7
14. Chimia Rm. V. 8 2 2 4 9-15 6
15. A.S.A. Tg. Mureș 8 2 1 5 10-12 5
16. F.C. Constanța 8 1 3 4 8-11 5
17. U T. Arad 8 1 3 4 8-14 5
18. Progresul Vulcan 8 0 4 4 8-19 4

• MASURI ORGANIZATO
RICE LA F.C. BAIA MARE. 
Săptămînă 'trecută a avut loc 
plenara . clubului băimăre.an în 
cadrul căreia au fost luate o 
serie de măsuri. .Printre acestea 
/s-a stabilit câ de pregătirea e- 
chipet să' se ocupe Nîcolăc Sza
bo, care îl înlocuiește pe Traian 
Ivănescu. Totodată, în funcția 
de președinte al clubului a fost 
numit VaSile Dragdș, iar* că*, vi
cepreședinte retribuit profesorul 
Grigore Nojc.

rURNEU

LOTUL DE TINERET PREGĂTEȘTE, 
LA PLOIEȘTI, PARTIDA CU 

REPREZENTATIVA SIMILARĂ A ELVEȚIEI
De marți dimineață, lotul de 

tineret al țării noastre și-a sta
bilit locul de pregătire, în ve
derea partidei oficiale cu re
prezentativa similară a Elveției, 
Ia Ploiești. In orașul unde mîî- 
ne, 9 octombrie, urmează a se 
disputa întîlnirea cu „cadeții" 
din „țara cantoanelor", din ca
drul grupei a 4-a a campiona-

LOTUL NAȚIONAL
(Urmare din pag I)

umi-
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turi libere. In asemenea con
diții, scorul nu are mari sem
nificații. S-au marcat goluri in 
poarta Metalului (deci lotul a 
cîștigat), s-au mai și ratat alte 
ocazii, după cum „o bară", ci- 
teva șuturi puternice ale ată- 
canților adverși, aflați demar- 
cați în situații favorabile, au 
arătat că atenția în apărare, 
marcajul, replierea mijlocașilor 
se cer a fi bine puse la punct.

Lotul a început jocul în for
mula : Cristian — Negrilă, Ște- 
fănescu, Sameș, Munteanu II — 
Ticleanu, Stoica, Iordănescu — 
Dobrin, Dudu Georgescu, Bă
lăci. La pauză, Negrilă a fost 
înlocuit cu Ungureanu, Stoica 
cu Augustin, iar Dobrin cu 
Șoiman, după care, în minutul 
60, Ștefănescu, Munteanu II, 
Bălăci, Dudu Georgescu și Ior
dănescu au lăsat locul lui Ni- 
colae, Slredie, Crișan, Țălnar 
și Văetuș (au fost, deci, rulați 
toți componenții lotului), aceș
tia cinci din urmă și cu cei 
trei introduși la pauză făcînd, 
în final, și o mică porție în 
plus de antrenament. Pentru a 
fi solicitați, Moraru, în prima 
repriză, și Cristian, după pau
ză. au apărat poarta diviziona
rei „B“.

Astăzi, toți componenții lotu
lui vor lua parte la alte două 
antrenamente : dimineața cu 
caracter fizic ; după-amiază — 
antrenament complex. după 
care, vineri va avea loc ultima 
ședință de pregătire,1 adică un 
antrenament complex, cu ca
racter tehnici , tactic și fizic.

I» F.C. OLT — RAPID BUCU
REȘTI 3—1 (1—1). Partida s-a 
disputat la Slatina. Golurile au

Ifoșt realizate dfe Rotaru, ■ State) 
Prepeliță, respectiv' Șt. Popa. (D. 
Mihail, coresp/)

-U.T.A, 3-1 (2-0)

II DĂ TONUL...
Spectatori — aproximativ 15 000. 

Șuturi : 17-6 (pe poartâ : 8-î).
Comoro : 5—9. Au mo root : BOCA 
(min. 18 |i 53), CÎMPEANU II (min. 
31). respectiv KUKLA (min. 63).

,,U" CLUJ-NAPOCA : Lâzăreaou 7 
— L Mihai 6, Dobrău 7, Ciocan 7, 
f. Mu re șan 7 — Boca 8, Poroțchl 7 
(min. 69 FI. Pop 6), Moț 7+ — 
Dobrotâ 7. Cîmpeanu li 8+ (min. 46 
Albu 6), Jiglariu 6.

U.T.A. : Ducodam 6 — Biteo 5 
(min. 24 țirban 6), Kutla 6T. Bodi 
6, Giurgiu 6 — Marcu 5 (min. 73 
Iova 5), Corai 6, Moțat 6 — Cura 
6, Csordas 5, Tisa 6.

A arbitrat : A. Deleanu * ; ta li
nie : N. Georgescu și V. Constorvtl- 
nescu (toți din București).

Trofeul Pctschovschi : 9. la spe
ranțe : 4-0 (3-0).

departe de poartă, dovadă și 
faptul că pînă la pauză tex- 
tiliștii n-au reușit nici măcar 
un singur șut pe spațiul porții.

După pauză „U" continuă să 
atace, mai ales pe partea 
dreaptă. In min. 53, la o fru
moasă acțiune a lui Dobrotă, 
BOCA înscrie din apropiere. La 
3—0. studenții se relaxează, 
oaspeții ies mai mult și reu
șesc să înscrie in min. 63, 
cînd Lăzăreanu bloccază în 
picioarele lui Mușat, mingea 
ajunge in corner, execută Cura, 
de pe partea stingă și KUKLA. 
venit „Ia primire". înscrie cu 
capul. Urmează o nouă perioa
dă de superioritate a gazde
lor, Moș ratează o ocazie imen
să (min. 68), după un dribling 
prelungit al lui Albu, iar Boca 
fi imită (min. 86), șutînd peste 
poarta goală. O victorie mal 
mult decît meritată, la capă
tul unui joc aerisit al studenți
lor, în fața unui adversar care 
nu a recuperat, se pare, după 
încercarea de remiză din fața 
Stelei.

loan CHIRILA

tului european. Prima acțiune 
din programul de pregătire a 
lotului antrenat de Cornel Dră
guți», secundat de Mircea Dri
dea, a fost jocul susținut, în 
urmă cu două zile, în compania 
Petrolului. Formația ploieștea- 
nă a constituit un valoros par
tener de întrecere, buna sa 
comportare obligîndu-i pe ti
nerii jucători din lot să se în
trebuințeze la maximum pe 
parcursul celor 90 minute de 
joc. Totodată, testul de Ia Plo
iești a oferit conducerii tehni
ce a „naționalei" de tineret po
sibilitatea de a trage o serie 
de concluzii referitoare la for
ma actuală a jucătorilor si la 
ceea ce a mai rămas de făcut, 
ca retușuri, evident, în foarte 
puținul timp pînă la ora me
ciului cu Elveția. In aceasță 
idee, in cursul zilei cte ieri, 
antrenorii C. Drăgușin sl M. 
Dridea au efectuat, cu elevii 
lor, două antrenamente, dintre 
care unul de individualizare. 
Astăzi este prevăzut un al trei
lea antrenament, cu conținut 
predominant tactic și cu accent 
pe rezolvarea unor situații de 
joc, la momente fixe. Din lo
tul convocat pentru partida de 
mîine cu Elveția fac parte ur
mătorii jucători : Toma și 
Alexa — portari : Mărginean, 
C. Solomon, Pană, Murar, Io- 
van — fundași ; Ștefănescu, I. 
Mureșan, Vlătănescu, KIein. FI. 
Pop — mijlocași; Geolgău, Tcr- 
heș și Tnrcu — înaintași. De 
remarcat absențele lui Cioba- 
nu (entorsă la glesnă) și Vlad 
(disjuncție cromeo-claviculară) 
despre care dr. FI. Brătilă, me
dicul lotului, ne spunea că, in 
ciuda tuturor eforturilor făcute, 
sînt nerecuperabili pentru me
ciul cu Elveția.

Mihoi IONESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
7 OCTOMBRIE 1981. Extragerea 
I : 28 16 14 39 44 26 ; Extragerea 
a n-a : 19 43 15 10 24 37. FOND 
TOTAL DE CTȘTIGURI : 964.601
Jei din care 126.348 lei REPORT 
la categoria I.
• PENTRU AMATORII DE

PRONOSTICURI SRORTIVE ■ ™
Printre cei' mat recehțl ' man 
performeri la Pronosport se nu

In actuala edijie; unirea dinamo focșani nu vrea 
SĂ MAI FIE „ECHIPĂ DE PLUTON"

Prezența echipei Unirea Dinamo 
Focșani în plutonul fruntaș al 
seriei I nu este un fapt inedit, 
deoarece in ediția trecută s-a a- 
Ilat aproape în permanență in 
plasa principalelor candidate la 
promovarea în „A" — F.C. Cons
tanța și Gloria Bistrița. Rezulta
tele sale de pînă acum (să a- 
mintim doar victoriile în fața Po
litehnicii Iași șl C.S.M. Suceava, 
echipe cu pretenții la șefia seriei) 
arată că echipa din Focșani este 
decisă în acest campionat să depă
șească condiția „formației de plu
ton", luptind pentru ca anul vi
itor să se numere printre divi
zionarele „A".

„Am plecat la drum cu gtadul 
să ne situăm pe primele locuri 
tacă din primele etape, ne spu
nea A. Ghlță, antrenorul forma
ției, deși programul turului nu 
prea ne avantajează. Echipa nu 
are nume sonore, însă toți com
ponenții stat dornici să dea cit 
mai mult ta timpul partidelor, 
pentru că se muncește foarte 
mult la antrenamente. împreună 
cu colegul meu Octavian Anghel 
ne preocupăm ca fiecare jucător 
să aibă o temeinică pregătire fi
zică, pentru a putea juca în vi
teză, pentru ca tempoul ridicat 
să fie menținut în majoritatea 
timpului. Cred că n-am greșit, 
fiindcă în două partide grele, cu 
C.S.M. Suceava și Politehnica 
Iași (noi adăugăm și pe aceea din 
deplasare cu Delta Tulcea cu care 
Unirea a terminat la egalitate 
după ce fusese condusă cu 3—1) 
am înclinat balanța ta favoarea 
noastră ta ultima parte a meciu
lui, cînd adversarii n-au mai pu
tut menține tempoul Impus de

F.C.M. SIDERURG1STUL GALAȚI Șl
F.C.M. Siderurgistul Galați a 

pornit viguros, hotărîtă să trium
fe în final în „această mlni-seric 
de Divizia „A„“ — cum mărturisea 
antrenorul Leonid Antohi, refe- 
rlndu-se la numărul mare si va
loarea candidatllor la promovare. 
In etapa a 7-a a venit însă „nau- 
fragiul“ de la Tulcea...

Gălățenii și-au schimbat funda
mental „trupa" din campionatul 
trecut, din vechea gardă plecînd 
— dintre titulari — Jivan, Vlad, 
Orac, Florea, Majaru, Constanti- 
nescu. Au venit, în schimb, Ghi- 
ță, Glonț Mânu și Kortesi. A sosit și 
fostul antrenor al Politehnicii 
Iasi. Leonid Antohi, si gîndurile 
sale sînt îndrăznețe, pe măsura 
tinereții lui. Galațiul are acum 
o echipă tînără, „ta curs de cris
talizare* 1, cum o definește antre
norul ei, o formație care încă nu 
și-a dat drumul la joc cu ade
vărat decît în ultimul meci, cel 
cu Gloria Bistrița, cînd „ll“-le 
de la Dunăre a învins clar un 
candidat la cununa seriei. Numai 
că acest ultim Joc reprezintă sin
gurul duel direct cîștigat de gâ- 
lăteni. Pentru că ei n-au reușit 
să învingă, acasă, pe Politehnica 
Iași (0—0) și C.S.M. Suceava 
(1—1), rezultate care au scăzut 
brusc acel frumos (si tonic) 4-4 
din „clasamentul deplasărilor”, 
unde fosta divizionară „A" • . cîș
tigat Ia Vaslui (2—1) șl a .jremi- 
zat“ la Ghcorgheni și Brăila (a- 
celași scor, 0—0). Singura înfrîn- 
gere s-a produs la Tulcea, cînd 
echipa lui Leonid Antohi a jucat

VA FI ANUL GLORIEI BISTRIȚA?
In ultimii ani, șl cînd a activat 

în seria a IlI-a, și acum în seria 
I, Gloria Bistrița s-a aflat în lupta 
pentru șefie, dar de fiecare cată, 
în final de întrecere, nu a. mai 
avut resursele necesare să, treacă 
prima linia de sosire. Cele opt 
runde din actuala ediție au ară
tat că formația din Bistrița este 
decisă să fie în primele rinduri 
și să nu mai rateze promovarea. 
Ne-am convins de acest fapt asis- 
tlnd la o partidă susținută de ea 
în deplasare, la Suceava, cu 
C.S.M., o altă candidată la primul 
loc. Primele 45 de minute, cînd 
în apărarea imediată a evoluat 
Hurloi — jucător cu experiență, 
— întregul angrenaj a funcționat 
bine, dar accidentarea acestuia a 
dus imediat, după pauză, la o că
dere a sistemului defensiv și la 
primirea golurilor.

Am vorbit, în primul rînd, de 
fandași, fiindcă, din vară, la con
ducerea tehnică a echipei a venit 
Nelu Nunweiller, care cunoaște 
toate tainele jocului în apărare. 
„Am venit cu dorința de a reali
za ceva — ne mărturisea Nelu 
Nunweiller. Ne-am propus, îm
preună cu ajutorul meu, S. Ni- 
culescu, să construim, începînd, 
firește, cu... temelia, o echipă pu
ternică, care să presteze jocuri 
de bună calitate, să satisfacă pu
blicul pretențios din Bistrița. în 
scurta perioadă care a trecut de 
cînd am venit la Bistrița, am 
constatat că există un climat pro- 

I pice pentru fotbal : conducerea

mără si participantul Franclsc 
Dragomir din Reșița, care la 
concursul din 13 septembrie a 
obținut un autoturism „Dacia 
1300" la categoria I șl o suită de 
cîștiguri în bani la celelalte ca
tegorii. Iată pronosticurile lui 
pentru concursul de la sCrșitul 
acestei săptămini :

I. Bologna — Milan 2 ; n. Ca
tanzaro Ascoli X ; HL Fio 
fentina . — Avellino' l ; JV. Ge
noa — Roma X, 2 ; V. Interna- 

noi. Ne gindim, și am început să 
acționăm ta acest sens, să pro
movăm tineri talentați. Anul a- 
cesta am promovat pe Burleanu, 
Manolache, Gălan ți Pastia, toți 
tacadrindu-se foarte bine ta joc“.

Și întrucit antrenorul Ghlță a 
amintit de o parte dintre com
ponenții lotului focșehean, lată-1 
șl pe ceilalți coechipieri : Negol, 
Paraschiv, Gheorghiu — portari ; 
Zaiț, Antipa, Chioveanu — fun
dași ; Rusu, Mălăescu, Naca, Radu
— mijlocași ; Stăncioiu, Sima, 
Ciupercă, Vișăn, Gafton, Pătrașcu
— Înaintași. Toți sînt ambițioși 
și dornici de afirmare. Că nu se 
face rabat de la disciplină ne-o

POLITEHNICA IAȘI ȘI-A „SUBJIAT"
Politehnica Iași este una din 

cele mai autorizate aspirante lâ 
(re) promovarea în prima divizie. 
Locul în clasament ar fi un argu
ment, dar nu singurul. Capacita
tea echipei ni se pare a fi teme
iul cel mai sigur. Ea a fost pro
bată de curînd și într-un meci 
de deplasare, acolo unde se ho
tărăsc „punctele" într-o cursă de 
promovare, observat de noi. Tes
tul de la Sf. Gheorghe (absolvit 
cu bine, meci egal în etapa de 
duminică) este cu atît mai con
cludent eu cît a fost susținut în 
fata unei echipe gazdă (antrenor 
Silviu Avram) cu joc aerisit, egal 
în ambele faze, virtuos, chiar, in 
unele momente, cînd mingea se 
găsea la „individualitățile" for
mației, Rădulescu, Adorjan și mai 
ales Barbu, o extremă („ambele 
picioare", viteză, mare tehnicita-

AL DOILEA SĂU START OFENSIV
modest, ratînd o victorie posibilă 
pentru că... s-a închinat prea 
mult „punctului de aur". Se pare 
că acel „duș rece" a trezit „e- 
chipajul gălățean" și mai experi- 
mentații Ghiță, Rusu, Baiaban, 
Oană și Moțoc s-au decis să acce
lereze ei primii ritmul, obligîn
du-i, astfel, la o „turație" maxi
mă, pe măsura calităților, pe 
Anghelinei, Popescu, Kortesi, 
Comșa, Oprea, Ancuța.

F.C.M. Siderurgistul Galați în
seamnă la această oră o echipă 
în proces de omogenizare. Ceea 
ce explică, într-un fel, semieșecu- 
rile de acasă din cele două dis
pute decisive. Antrenorul Leonid 
Antohi e convins însă că „acele 
două puncte pierdute pot fi re
cuperate în retur, poate chiar... 
la Suceava și Iași". Ceea ce în
seamnă că tânărul tehnician cre
de în creșterea valorii lui F.C.M. 
Siderurgistul Galați. Unde se 
poate realiza saltul ? în jocul de 
ansamblu al echipei și mai ales 
în productivitatea liniei I. Pentru 
că, dacă apărarea a primit doar 
4 goluri în opt etape (record pe 
care gălățenii îl împart cu rivalii 
ieșeni), atacul a rămas dator. 
Cele numai 9 goluri marcate în 
8 jocuri (o medie foarte slabă 
pentru o candidată la promova
re !) obligă ofensiva pentru un 
al doilea start, luat, probabil, f 
duminica trecută, cu Gloria Bis
trița.1 Pentru că promovarea nu 
se poate obține decît atacînd !

Mircea M. IONESCU

elubului — președinte profesorul 
Alexandru Fabi, secția de fotbal
— președinte Ion Iacoban, vice
președinte Gheorghe Jiga, și cu 
deosebire organele locale ne spri
jină șl doresc să obținem bune 
rezultate. De asemenea; am ră
mas impresionat de disciplina ju
cătorilor, de asentimentul lor pen
tru efort, deși am avut un pro
gram greu de pregătire, asemănă
tor celui echipelor de Divizia 
-kA»".

Din constatările antrenorului 
Nunweiller am reținut și alte lu
cruri și anume pe cele care se 
referă la activitatea sa viitoare, 
la îmbunătățirea jocului echipei, 
în acest sens, sînt încă multe de 
făcut pentru îmbunătățirea jocu
lui în atac, în rezolvarea sarcini
lor duble, pentru promovarea u- 
nor tineri din echipele din ca
drul județului —• care să vină cu 
plusul de vigoare și dorință de 
afirmare.

Dar din cine se compune lotul 
bistrițean ? Iată-i : Bologan, Mîn- 
drilă, Nalațu — portari ; Andri- 
cuț, Roman, Cervenschi, Hurloi, 
Moldovan, Ferenczi — fundași ; 
Beldie, Butuza, Georgescu, Moga
— mijlocași ; D. Florian, Cațaros, 
Ene, Coman, Bereeanu, Filipoi, 
Dănilă — înaintași. Cu acești ju
cători, unii cu mai multă expe
riență, alții mai tineri, dar dor
nici de afirmare, Nelu Nunweiller 
speră să revină pe prima scenă 
fotbalistică a țării.

V. POMPillU

zionale — Cesena 1 ; VI. Juven
tus — Cagliari 1 ; VII. Napoli — 
Como 1 ; Vin. Udinese — Tori
no X ; IX. C.SJU. Galați — 
F.C.M. Galați X, 2 ; X. Tracto
rul Bv. — Rulmentul 1, X, 2; 
XI. Gaz metan — Șoimii 1 ; xn. 
Rapid Arad — Aurul Brad X, 
2 ; XHI. F.C.M. Reșița — F. C. 
Baia-Mare 1.

• NUMAI ASTAZl se mai pot 
procura bilete cu numerele pre
ferate pentru tragerea Loto de 
inline, 9 octombrie 1981. Ir.cer- 
cațl-vă șl dv. șansele 1 

dovedește măsura luată de cu
rînd cu juoătorul Gheorghe, care, 
deși se numără printre . oșmenli 
de. bază, a fost scos din lot.

Merită să subliniem faptul că 
șl consiliul asociației teritoriale 
Unirea Dinamo Focșani (președin
te : Nicolae Vllcu ; președintele 
secției de fotbal : Petrică Stoica) 
se preocupă ..de crearea unor con
diții cît mai bune de pregătire și 
joc. In acest sens vom aminti că 
echipa are la dispoziție teren cu 
iarbă pentru antrenament, condi
ții de recuperare (bazin șl sau
nă), echipament suficient. Meciu
rile oficiale le dispută pe stadio
nul mare, cu o capacitate de 
10 000 locuri. Așa că afirmația an
trenorului A. Ghlță că echipa sa 
va lupta pentru promovare are 
din mai multe puncte de vedere 
un suport solid.

P. VINTILA

NUMAI GABARITUL. R'J Șl JOCUL
te. șut, intuiție) de care stăm și 
ne minunăm cum de nu a ajuns 
pînă la cei 22 de ani ai săi în Di
vizia „A“.

Chiar nu l-a văzut nimeni ? 
Nici un observator federal ? Nici 
un ochi de specialist ?

Pe Politehnica lași o găsim 
mult mai „bine" decît atunci cînd 
spusese la revedere primei di
vizii. Prima impresie frapează 
chiar la ieșirea din vestiare, pri
vind monomul care înaintează 
spre centrul terenului, la „alinie-^ 
re", observîndu-se imediat cunT 
jucătorii, ieri supraponderali, un 
Ciocîrlan, Nemțeanu. Ursu, chiar 
Simionaș, s-au „fasonat" pînă ia 
proporțiile obligatorii in perfor
manță. intervine apoi șocul de 
a-1 înregistra pe cx-internaționa- 
lul Romilă pe banca rezervelor 
(„a pierdut echipa, fiind acciden
tat, la Galați", ne spune antre
norul Constantin), ceea ce denotă 
că prejudecățile, spiritul „sena
torialului de drept" nu dau. în 
nici un caz, tîrcoale cabinei lui 
„Poli" Iași. Impresionează apoi 
plăcut prestația numelor inedite, 
Paveliuc și Burdușan, primul, 
mijlocaș clarvăzător, care, lucru 
rar, pune și umărul la greu, al 
doilea, juniorul echipei, extremă 
retrasă care nu lasă nccălcat nici 
un petec de teren. în jocul pro- 
priu-zis, „mîna" „profesorului" 
se simte : mare elasticitate. Si
mionaș dirijînd ca de obicei cele 
două „vîrfuri", Cioacă si Nemțea
nu, mai Incisive ca pînă acum, 
disponibile pentru finalizare. 
Flancul drept al apărării (Mun
teanu — Anton) pare mai fragil, 
în contrast vădit cu jocul com
plex al „lateralului" stînga. Cio
cârlan. Condiția fizică asigură 
ritm egal pe tot parcursul jocu
lui.

Politehnica Iași se prezintă ca 
o echipă cu mult suflu moral, 
ceea ce se consideră a fi foarte 
important pentru o retrogradătă 
pîndită, prin definiție, de blaza
re. de resemnare. Instalarea re
centă (cu o săptămînă în urmă) 
la conducerea clubului a fostului 
jucător de nădejde, juristul Va- 
sile lanul, parc, de asemenea, o 
„mutare" proprie unei echipe 
care și-a propus să urce, să re 
vină acolo unde a fost...

Ion CUPEN

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ 
A DIVIZIEI „B"

SERIA I; Glorie Bistrița — Viitorul 
Mecanica Vaslui: D. Ologeanu (A- 
rod). Politehnica lași — Constructorul 
loși: T. Balanovici (lași), F.C.M. Pro
gresul Beai la — Gloria Buzâu: R. 
Petrescu (Brașov), C.S.M. Sf. Gheor
ghe — Viitorul Tecuci : V. Tatar (Hu
nedoara), Viitorul Gheorgheni — 
KM.U‘. Medgidia: M. Adam (Cluj- 
Napoca), C.S.U. Galați — F.C.M. Si
derurgistul Gealați : C. Jurja (Bucu
rești), C S. Botoșani — Unirea Dina
mo Focșani: N. Georgescu (Bucu
rești), Ceahlăul P. Neamț - Relonul 
Sâvinești Roznov: R. Rotaru (Bucu
rești), C.S.M. Suceava — Delta Tul
cea: O. Anderco (Satu Mare).

SERIA A ll-a: Petrolul Ploiești — 
Dunărea Călărași: At. Hie (Craiova), 
Luceafărul București — Energia Sla
tina: 1. Vasiloiu (Cîmpina), Pandurii 
Tg. Jiu — I.C.I.M. Brașov: D. Buciu- 
man (Timișoara), Gaz metan Mediaș
- Șoimii I.P.A. Sibiu: I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea), Metalul Plopeni - Chi
mica Tîmăveni: I. Caroman (Oradea), 
Metalul București — Autobuzul Bucu
rești: A. Deleanu (București), Trac
torul Brașov — Rulmentul Alexandria: 
M. Salomir (Cluj-Napoca), Carpați 
Mîrșa — Flacăra Moreni: S. Drâgu- 
lici (Drobeta Tr. Severin), Mecanica 
fină București — Automatica Bucu
rești: M. Bun ea (București).

SERIA A lll-a: F.C. Bihor Oradea
— Minerul Cavnic: V, Ciocilteu (Cra
iova), C.I.L. Sighet - Strungul Arad: 
Gh. Avram (P. Neamț), Minerul llba 
Seini — U.M. Timișoara: M. Bercan 
(București), C.F.R. Timișoara - Mi
nerul Lupeni: Al. lonițâ (București), 
C.F.R, Cluj-Napoca — Someșul Satu 
Mare: Cr. Teodorescu (Buzău), Olim
pia Satu Mare — Dacia Orăștie: E. 
Păunescu (Craiova), C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — înfrățirea Oradea: P. 
Seceleanu (București), Rapid Arad — 
Aurul Brad: C. Ghițâ (Brașov), 
F.C.M. Reșița — F.C. Baia Mare : Al. 
Mustâțea (Pitești).
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în Cupa cupelor 
la baschet (m)

3ESIKTAS -
DINAMO 98-98

Corespondentă specială din Ziirich

FOTBALIȘTII ELVEȚIENI SPERA

CARL RINGLI, 
bibliotecar șef al școlii federa
le de gimnastică și sport din 
Macolin (Elveția) este noul 
președinte al Asociației Inter
naționale de Informație Sportiv 
vă (I.A.S.I.), al cărei prim 
congres mondial iși desfășoară 
în aceste zile lucrările la Sna- 
gov. Ne-a acordat cu amabili
tate un interviu imediat după 
alegerea sa în această funcție.

— Ce este, de fapt, Asocia
ția Internațională de Informa
ție Sportivă ? Cind a fost fon
dată si în ce scop ?

— Asociația a luat ființă in 
19G0, cu prilejul Jocurilor O- 
limpicc dc Ia Roma, menirea ci 
fiind aceea dc a dezvolta pe 
plan internațional documentarea 
științifică in domeniul sportu
lui și de a coopera cu țoale 
centrele de documentare din 
lume, dc a ajuta, in planul do
cumentării sportive, țările care 
doicse să fondeze sau să 

asemenea centre, 
eu sediul central 
astăzi peste 
membre din

C.M. ItMINlN
. l(4uSCv,.A, i
cep ut la Borjo.mi, meciul 
Lru titlul mondial feminin

ANKARA, 7 (Agerpres). In ca
drul „Cupei cupelor-- la baschet 
masculin (meci preliminar) la Is
tanbul echipele Besiktas și Dina
mo București au terminat la ega
litate : 98—98 (50—50). Returul va 
avea loc la 13 octombrie la Bucu
rești.

Alte rezultate : ,,C.C.E.“ : Ma-
Coabi Tel Aviv — Torpak Pojat 
Helsinki 117—79 ; „Cupa cupelor-1 : 
Moderne Le Mans (Franța) — 
Korrugal Norakoeping (Suedia) 
89—77 ; Cupa Koraci" : Hapoel Tel 
Aviv — S.P.A. Reine (Belgia) 
69—66.

Dt ȘAU
în-

pcn- 
de

șah dintre marile maestre sovie
tice Maia Ciburdanidze și Nana 
Aleksandria a continuat la Tbi
lisi cu partida a 9-a, întreruptă 
la mutarea a 41-a.

Scorul este favorabil cu 41/J— 
(1) Maiei Ciburdanidze.

doresc 
instaleze 
Asociația, 
Ilaga, are 
organizații 
țări.

120
40

la 
de 
de

organizam
bine. Progresul realizat în do
meniul prelucrării dalelor per
mite înmagazinarea și 
teza unui număr fantastic

Simțim nevoia or- 
unor mari centre, 
unde toți cci care 

științific in sport

UNIVERSIADA DIN 1985

SnagovCongresul de la 
primul la nivel mondial 
7 reuniuni europene. Ce

Con-

este 
după 
semnificați6 are acest 
greș ?

— Ne-am reunit pentru a 
primi informații dc la coîegii 
care participă, specialiști și re
prezentanți ai 
instituțiilor de 
din 37 de țări, pentru a ne da 

ei 
pentru a căuta soluții 

colectarea, depozitarea 
asl-

centrclor și 
documentare

seama la ce nivel se află 
acum, 
pentru 
și sistematizarea dalelor, 
fel ca ele să fie mai bine va
lorificate. Informația sporti
vă a proliferat cu rapiditate, 
ca și întreg fenomenul sportiv 
mondial. Există numeroase 
lucrări, incepînd de Ia cele de 
natură tehnică sportivă pînă 
la cele din domeniul unor știin
țe implicate in sport (psi
hologie, medicină, filozofie 
matematică, științe sociale 
etc.) care pol fi de folos celor 
care lucrează >n sport, practici
enilor — tehnicieni, oameni de 
știință, cercetători, 
documentariști 
pe cei ce 1 
performanța : 
zitul nostru 
uriaș. Pentru 
pentru a ajuta mai mult, tre-

care îi 
lucrează 
sportivă, 

de
i a

date 
face

Sintem 
ajută 

pentru 
Depo- 

■ este 
față,

sin- 
dc

informații, 
ganizării 
moderne, 
lucrează 
să poată găsi informațiile uti
le, ultimele noutăți.

— V-am ruga să ne spuneți 
citeva cuvinte despre organiza
rea Congresului de la Snagov.

— Es!e o mai veche dorință 
a noastră, a membrilor comite
tului executiv al I.A.S.I., să 
ținem congresul în România. 
Avem relații excelente cu cen
trul de 
prietenul 
căruia ii 
tiviiatea 
Asociației, 
greșului 
primirea i 
rat — la 
pilalității 
legii mei 
rința de i 
Eu o fac 
cale.

— Ce legătură 
Asociația dumneavoastră 
mass-media sportivă ?

— Lucrăm în același dome
niu. Dumneavoastră mai 
pentru public, noi pentru 
cialiști. Dumneavoastră 
repede, noi mai metodic, 
științific, 
tarea 
te fi folosită mai mult și 
către ziariști... “ 
tunei mai aproape 
sportului, nu numai 
colul sportiv.

Vladimir

LA KOBE?
TOKIO, 7 

nicipalitatea 
Kobe și-a 
pentru 
mondiale 
1985. Orașul 
siadei din 1985 va fi 
luna viitoare, cu prilejul 
reuniuni a Federației internațio
nale a sportului universitar 
(F.I.S.U.).

După cum se știe, Universia
da din 1983 se va desfășura 
orașul canadian Edmonton.

(Agerpres). — Mu- 
orașulul japonez 

depus candidatura 
organizarea Jocurilor 
universitare din anul 

— gazdă al Univer- 
1985 va fi desemnat 

unei

în

SEMNAL

cercetări condus de 
nostru Alexe Nicu, 

mulțumim pentru ac- 
depusă in cadrul 

. Organizarea Gon
ește excelentă, iar 

de care ne-am bucu- 
nivelul renumelui os- 
românești. Toți co- 
și-au manifestat do- 

a reveni
acum.

ACTUALITATEA IN TENIS

în România, 
pe această

este . intre
Și

mult 
spe- 
mai 
mai 

Cred că documen- 
sporfivă științifică poa- 

de 
Presa va fi a- 

de esența 
d? specîa-

MORARU

o Rezultate înregistrate in 
primul tur al turneului feminin 
de tenis de la Tampa (Florida): 
Wendy Turnbull (Australia) — 
Trey Lewis (S.U.A.) 4—6, 6—1,
6— 3 ; Anne Smith (S.U.A.) —
Virginia Ruzici (România) 6—3,
7— 6 ; Mary Lou Piatek (S.U.A.)
— Anne White (S.U.A.) 6—4,
7—6.
• In primul tur al turneului 

de la Tel Aviv, Ilie Nâstase l-a 
învins cu 4—6, 6—4, 7—6 pe Tom 
Okker. Alte rezultate : Purceii 
(S.U.A.) — Feaver (Anglia) 2—6, 
7—5, 6—2 ; Winitsky (S.U.A.) —
Haillet (Franța) * ' 
nlnger (Austria)
6— 4, 6—4.

® în turneul de 
favoriții au obținut victorii scon
tate : Vilas (Argentina) —
Urpi (Spania) 6—1, 6—1 ; Panatta 
(Italia) — Goven (Franța)
7— 6 ; Lendl (Cehoslovacia)
Sundstrom (Suedia) 6—3, 
Orantes (Spania) — Aubone 
gentina) 6—4, 7—6 ; Pecci 
raguay) — Soler (Spania) 
6—2 ; Noah (Franța) 
(Brazilia) 6—1, 6—4 ;
(Ungaria) — Ostoja 
6—4, 6—4.

Echipa Elveției, care va evo
lua sîmbătă la București, are 
un singur țel : „să obțină un 
scor egal cu reprezentativa 
României 1“ Apoi urmează un 
al doilea obiectiv : „o victorie 
în meciul cu Ungaria la Buda
pesta, programat miercurea 
viitoare". Cu aceste trei puncte 
Elveția va putea deveni can
didată 
turneul final al campionatului 
mondial. Cuvintele de mai sus 
aparțin antrenorului Paul Wol
fisberg. De cînd la cirma echi
pei naționale a venit 
antrenor Wolfisberg, de 
sie inginer, și totodată 
nor al echipei Lucerna, 
și „omul cu barbișon". 
nala Elveției este neînvinsă :
1— 0 cu Cehoslovacia la Bra
tislava, în joc amical : 2—2 cu 
Ungaria, la Lucerna ; 2—1 cu
Anglia, pe teren propriu ; 1—1 
cu Norvegia, la Oslo (toate în 
preliminariile C.M.) și. recent.
2— 1 cu Olanda, pe teren pro
priu. Dar Wolfisberg spunea în 
continuare... „Seria noastră de 
succese repurtate pînă acum nu 
a cunoscut înfrângerea... Sc va 
produce ea la București Dar 
să fim sinceri — adaug eu — 
dacă pierdem la București, 
moralul jucătorilor noștri în 
partida de la Budapesta ar tre
bui să fie și mai ridicat pentru 
că, după calculele hîrtiei. o 
victorie cu Ungaria ne mai Doa- 
te da speranța menținerii în 
cursa calificării.

Reprezentativa Elveției se 
deplasează la București fără 
mijlocașul ofensiv Scheiwiller, 
care a marcat al doilea gol în 
meciul cu Anglia. O altă pro
blemă care încă nu e rezolvată 
este aceea a folosirii jucăto
rilor de peste hotare. Este vor
ba de Botteron de la F.C. Koln, 
care de o lună de zile nu a 
mai fost introdus in formația 
vest-germană, și de Barberis, 
de la Monaco, care după o lun
gă absență a revenit în forma
ția sa doar vinerea trecută, in
tr-un meci din campionatul 
Franței. Dacă va juca Botteron, 
jucător excelent cu piciorul

pentru calificarea în

tînărul 
profe- 
antre- 
numit 
națio-

jucător
stîng în degajările lungi și în 
lansarea virfurilor de atac, el

va ajuta desigur și linia de
fensivă, in timp ce Barbcris, 
cu toate că joacă mijlocaș o- 
fensiv, mai mult pe stingă, are 
și sarcini in marcajul la „om" 
în fazele de apărare. în for
ma sa bună. Barbcris are o 
viteză și un dribling derutante. 
In linia de mijloc, Heinz Her
mann — înlocuitorul lui Scnei- 
willer, împreună cu fratele său, 
fundașul Herbert, sînt jucători 
de bază. în atac, cel mai peri
culos este excelentul Sulser, 
golgeter de mai multe ori al 
campionatului elvețian, jucător 
rapid, cu un simț deosebit in 
șuturile la poartă, folosește am
bele picioare, dar... ungori ..ți
ne" prea mult balonul-. Oricum 
însă el se află alături de frații 
Hermann, Egli și Wehrli — toți 
de la Grasshoppers — într-o 
deosebită formă. Echipa lor a 
eliminat renumita echipă en
gleză West Bromwich Albion 
(1—0 acasă și 3—1 in depla
sare). în apărare, omul de ba
ză este .,libero“-ul Zappa, ..gn- 
liatul" formației, înalt 
m. imbatabil în jocul 
si in centrările venite 
Din păcate, lipsește ... 
titular, Bering, aflat acum ... 
preajma examenului de stat la 
facultatea de medicină și insu
ficient pregătit, în schimb a- 
vem încredere și în înlocuito
rul său. Burgener, de la Ser- 
vctte, echipă neînvinsă în ac
tualul campionat. Formația n-a 
fost comunicată, dar cea proba
bilă ar fi următoarea, în așe
zarea 1—4—4—2 ; Burgener — 
Zappa, Liidi, Egli. Herbert Her
mann, Liithi, Wehrli, Botteron 
(sau Elia), Heinz Hermann, Sul
ser, Barbcris (sau Favre).

înaintea plecării din Zurich, 
Paul Wolfisberg mi-a făcut o 
ultimă declarație : ..Meciul de 
Ia București va fi desigur mai 
greu deeit cel de la Budapesta. 
Expediția noastră pentru aceste 
două partide se cheamă „pla
nul speranțelor"...

Loturile Elveției (tineret si 
seniori) sosesc joi după-amiază 
la București, iar sîmbătă seara 
ele se vor deplasa în Ungaria.

MARIO WIDMER 
„Blick“-Zflrieh

1.91 
cap 
sus.

de 
de 
pe 
portarul 

în

Un singur titlu la Balcaniadă !!

6—1, 7—5 ; Rei-
— Doyle (S.U.A.)

la Madrid,

6—3,

6—0 ; 
(Ar- 
(Pa- 
6—0, 

— Soares 
Taroczy 

(Iugoslavia)

DE ALARMA PENTRU PUGILIȘTII ROMANI
edilie a Bal- 
găzduilă de

Cea de a XlX-a 
caniadei de box, 
orașul iugoslav Pola, a schim
bat iera-hta reprezentativelor 
pugilistice din țările balcanice. 
Cu 6 titluri. Iugoslavia ocupă 
acum primul loc. urmată de 
Bulgaria și Turcia (2 titluri), 
Grecia și România (1 titlu). 
Surprinde, desigur, poziția bo
xerilor români ea.'e. intr-un 
trecut nu prea îndepărtat. reu
șeau să cucerească 4. 5. 6 sau 
chiar 7 titluri. Am încercat să 
aflăm explicația acestei evo
luții nesatisfăcătoare într-o dis
cuție cu Gheorghe Iliuță, antre
norul secund al echipei pre
gătite in principal de Dumitru 
Gheorghiu.

— Cum se explică evoluția 
submediocră a boxerilor româ
ni la această ediție a Balca
ni.?.<1 ei ?

— Cu cîtcva exepții, sporti
vii noștri s-au prezentat bine. 
Rezultatele ior au fost influ
ențate. însă, de un arbitraj cu 
totul ieșit din comun. Am avut 
impresia 
sa arbitrilor, nu pe ring, 
de mare era diferența 
decLii și comportarea 
lor. Repetatele greșeli 
trai l-au determinat 
ședințele E.A.B.A.. _______
Rcstou.t, prezent Ia competiție, 
să întrerupă gala semifinală și 
să discute eu arbitrii. Dar mă
surile luate au fost tardive 
pen.tru no-, deoarece D. Șchio
pii Gh Brumă. I. Panaite si 
V. Ioana fuseseră eliminați ne 
nedrept din competiție. Așa se

că lupta se dă la ma
iler, nu ne ring, atit 

era diferența între 
boxeri- 

dc arbi- 
pe pre- 
Bernard

face că dintre pugiiiștii 
presupuși a putea obține 
I, a ajuns în finală doar Mi- 
liai Ciubotarit, care a și obținut 
titlul. Ceilalți 4 finaliști pe care 
i-am avut sini sportivi de la 
care nu așteptam acum perfor
manța maximă.

— Care dintre boxerii româ
ni s-au remarcat in mod deo
sebit ?

— 11 amintesc în primul rind 
pe Viorel Ioana. El a produs o 
impresie deosebită. Pur și sim
plu l-a ridiculizat pe E. Duru- 
tnuș ffurcia), in fața căruia a 
fost declarat învins. De fapt 
această decizie flagrant greșită 
a determinat intervenția pre
ședintelui E.A.B.A., de care am 
amintit. Mihai Ciubotarii s-a 
dovedit din nou un punebeur 
de temut, toți adversarii săi 
făcînd cunoștință cu podeaua. 
Bine s-au mai prezentat 
D. Schiopu. Gh. . Brumă și I. 
Panaite. Mircea Fulger și-a fă
cut un frumos debut în echipa 
națională, luptîr.d de la egal cu 
Mirko Pi’.zovici (Iugoslavia), 
vicecampion european, sportiv 
care a primit cupa acordată ce
lui mai tehnic boxer al 
cerilor.

— Care a fost valoarea 
lalți competitori' ?

— Exceptînd gazdele,
mari va'ori în echipă (M. Pu- 
zovici, T. Kacear și S. Stan- 
kovici). m a impresionat în mod 
deosebit saltul sportivilor țuici, 
excelent pregătiți fizic. Bulga
rii. ca și noi. au prezentat o 
echipă combinată — cu consa-

noștri 
lecui

între-

celor-

cu 3

ASTAZI - ZI HOTĂRÎTOARE
ÎN C.M. DE JUNIORI

S-au disputat două runde 
din cadrul grupelor prelimi
narii ale campionatului hion- 
dial de fotbal pentru juniori, 
care are loc în aceste zile in 
Australia. Astăzi urmează să 
se dispute ultimele partide din 
cadrul acestor grupe, care vor 
stabili ordinea finală, pe baza 
căreia primele două echipe din 
fiecare grupă se vor califica în 
fazp sferturilor de finală. Dar 
iată clasamentele înaintea me
ciurilor de astăzi :

A

erați și tineri. Cei mai buni : 
H. Bonev și A. Radev.

— în perspectiva întîlnirii cu 
reprezentativa R. D. 
de la sfîrșitul 
veți opera 
mație ?

— Sigur, 
fi alcătuită 
vor prezenta cel mai bine 
finalele „Dacîadei" care vor 
vea loc între 9 și 15 noiembrie, 
Ia București.

Germane, 
lunii viitoare, 

modificări în for-

Echipa noastră 
din boxerii care

va 
se 
la 
a-

Petre HENJ

(la Brisbane)Grupa
1. Uruguay 2 2 0 0 4—0 42. Qatar 2 1 1 0 2—1 3
3. s.u:a. 2 0 1 1 1—4 14; Polonia 2 0 0 2 0—2 0

Grupa B (Melbourne)
1—2. România 2 1 1 0 2—1 3

Brazilia 2 1 1 0 2—1 3
3. Coreea de Sud 2 1 0 1 4—2 2
4. Italia 2 0 0 2 1—5 0
Grupa C (Adelaide și Canberra)
1. Egipt 2 1 1 0 . 4—3 3
2—3. Spania ' 2 0 2 0 3—3 2

R.F.G. 2 1 0 1 2—2 2
4. Mexic 2 0 1 ' 1 1—2 1
Grupa D (Sydney și Newcastle)
1. Anglia 2 1 1 0 3—1 3
2. Australia 2 1 1 0 5—4 3
3. Argentina 2 0 1 1 2—3 1
4. Camerun 2 0 1 1 3—5 1

Primele rezultate din cadrul
acestei mari competiții, rezer-

vată tinerilor fotbaliști in vîrs- 
tă pînă la 20 de ani, au stat 
sub semnul unor mari surprize 
echipe cu cărți de vizită, ca de 
pildă cea a Argentinei (actuala 
deținătoare a titlului, obtinut 
la ediția precedentă, din 1979) 
sau a Angliei (campioană euro
peană), precum și reprezentan
tele unor școli de fotbal repu
tate, ca de pildă R.F.G., Italia, 
Polonia, fiind nevoite să se în
cline în fața outsidcr-ilor

Sferturile de finală se vor 
desfășura la 11 octombrie, ast
fel : învingătoarea gr. A — lo
cul 2 gr. C (la Melbourne) ; 
invmgatoarea gr. C — locul 2 
gr. D (Canberra) ; învingătoa
rea gr. D — locul 2 gr. B (Syd
ney) ; învingătoarea gr. B _
locul 2 gr. A (Newcastle).

Semifinalele vor reuni, apoi, 
la 18 octombrie, la Melbourne, 
pe învingătoarele meciurilor de 
la Newcastle și Melbourne, iar 
la Sydney, câștigătoarele meciu
rilor de la Canberra și Sydney.

Meciul pentru locul 3 se va 
disputa Ia 17 octombrie, la A- 
dclaide, iar finala campionatu
lui mondial de juniori ediția 
1931 se va desfășura la Sydney, 
duminică 18 octombrie.

TELEX © TELEX © TELEX © T
ATLETISM © Maratonul 

la Montreal a fost cîștigat 
atletul neozeelandez Kevin Ryun, 
înregistrat cu timpul de 2. 
13:26,0. Pe locurile următoare 
s-au clasat canadienii Peter 
Quance — 2. 16:31,0, Terry Ma
riners — 2. 20:54,0 si vest-ger- 
manul Giinthcr MicUre — 2.
21:39,0.

AUTOMOBILISM ® După două 
etape, în competiția internațio
nală „Raliul San Remo“ pe pri
mul loc al clasamentului gene
ral a trecut echipajul italian 
CLnotto-Radaelli („Audi Quatro“). 
Piloții finlandezi Vaatanen 
Toivonen, marii favorit! 
cursei, ocupă locurile cinci 
respectiv, șase.

CICLISM © Competiția inter
națională ..Steaua speranțelor" 
s-a încheiat cu victoria rutieru
lui irlandez Stephen Roche, 
mat de francezul Dom'nique Ar
naud ia 2:13,0 și elvețianul Sie- 
gried Hekini la 2:19.0.

de 
de

2.

și 
ai 
și.

ur-

Ultima etapă a revenit dane
zului Kim Andersen, înregistrat 
pe 198 km în 4. 49:52,0 ® Italia
nul Pier in o Gavazzi a cîștigat 
Turul provinciei Emilia, fiind 
cronometrat pe distanța de 252 km 
în 6. 36:43,0. Pe locurile următoare, 
în același timp cu cîștigătorul, 
au sosit Francesco Moser, Silva- 
no Conțin! și belgianul Jean Ma
rie Wampers.

FOTBAL e îr turul n al „Cu
pei ligi! engleze" s-au înregistrat 
rezultatele : Birmingham—Nottin
gham Forest 2—3; Everton — Co
ventry 1—1 ; Sheffield United — 
Arsenal 1—0 ; Southampton — 
Chelsea 1—1 ; Bamley — Swan
sea 2—0 ; Doncaster — Crystal 
Palace 1—0 ; Huddersfield — 
Brighton 1—0 ; Middlesbrough — 
Plymouth 2—1 ; Preston — Lei
cester 1—0 ; Shrewsbury — West 
Bromwich 3—3 & La Izmir, în 
meci pentru campionatul euro
pean de tineret, Turcia șl

LEX © TELEX
U.R.S.S. au terminat nedecis : 
0—0 o tntr-un meci amical dis
putat la Calgary, 
Canadei a terminat la 
1—1 (0—0) cu formația 
din New York.

gimnastica — 
internațional masculin 
rat la Prlevldza (Cehoslovacia) 
a fost cîștigat de sportivul ja
ponez shumiki Makumoto, cu un 
total de 112,45 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat Alek
sandr Kominski (U.R.S.S.) —
110,70 puncte și Jozef Konecny 
(Cehoslovacia) — 110,50 puncte.

ȘAH © in turneul internațio
nal de la Tuzla (Iugoslavia), 
după 4 runde în clasament con
duce maestrul iugoslav 
cu 3 p. urmat de 
români Mihai Șubă și 
Stoica, ambii eu 21/, p. 
da a - 4-a, Subă a cîșttgnt 
Paloss, iar Stoica a remizai cu 
Lukaci.

selecționata 
egalitate: 
,,Cosmos"

Concursul 
desfășu-

Klarici 
Jucătorii 
Valentin 
In run- 

la
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