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Debut favorabil in C. C. E. la baschet

STEAUA—B.S.C. SATURN KOLN 85-84
• După o evoluție a scorului captivantă, 
victoria a fost decisă, în ultimele secunde, 
de două aruncări libere 0 Următorul meci 
al steliștilor va avea loc joi, la Tel Aviv, în 
compania echipei Maccabi, deținătoarea 

trofeului

O nouă aruncare a lui Opșitaru, căreia
Arpe nu i se poate opune decit prea tirziu 

Foto : Ion MIHÂICA

La capătul unul meci în care 
evoluția scorului a constituit 
unul din principalele puncte de 
atracție, echipa de baschet 
Steaua a întrecut formația 
B.S.C. Saturn Koln cu scorul de 
85—84 (38—44). Partida găzdui
tă de sala Floreasca, a însem
nat debutul acestor echipe în 
ediția 1981—1982 a C.C.E., in 
care evoluează, în grupa A, 
alături de Maccabi Tel Aviv
(deținătoarea trofeului) și 
Torpan Helsinki. Precizăm că 
din serie se va califica prima 
clasată la încheierea returului 
jocurilor din grupă. Mai men
ționăm că Steaua va susține 
următorul meci joi 15 octom
brie, la Tel Aviv.

Revenind la întîlnirea de ieri, 
este de remarcat că oaspeții au 
avut mult timp conducerea, u- 
neori la diferențe care păreau 
amenințătoare, cea mai mare 
fiind înregistrată în min. 17 : 
38—26 După 7 minute, însă, 
de la începerea reprizei secun
de. steliștii, cu o apărare ceva 
mai agresivă și cu Opșitaru 
foarte bun recuperator și rea
lizator, au izbutit — in sfîrșit 
— să egaleze — 58—58 — și 
apoi să ia conducerea, pe care 
se părea că nu o vor mai ce
da. Intr-adevăr, în min. 33 ta
bela electronică indica 76—71, 
dar eliminarea (pentru comite
rea a 5 greșeli personale) a lui 
Brănișteanu (min. 38). Opșitaru 
(min. 32) și Oczelak (min. 33) 
a redus din capacitatea (și o-

în cele mai importante meciuri

ale etapei a șaptea la rugby

DINAMO SI FARUL 
ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE
Ieri, in etapa a șaptea a Di

viziei A la rugby :
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA — DINAMO 9—19 (6—19). 
Timișoara (prin telefon). Bucu- 
reștenii au cîștigat unul dintre 
meciurile importante ale etapei, 
dar ei au jucat — după cum 
recunoștea, vădit nemulțumit, 
și antrenorul lor. Ion Tuțuia- 
nu — numai 15 minute un 
rugby adevărat, evoluția lor 
fiind. în rest, sub semnal im
provizației. iar după pauză al 
economiei de efort De partea 
cealaltă, tînăra și neexperi- 
mentata formație locală a ra
tat unele situații foarte favo
rabile între care două acțiuni 
de eseu și un drop, dar oricum, 
așa cum a jucat, lipsită de

fcnsivă și defensi
vă) a echipei Stea
ua. Drept urmare, 
B.S.C. Saturn a re
venit și, datorită 
în mare măsură e- 
ficienței lui Pap- 
pert și a nord-a- 
mericanului Neu
mann, au reușit nu 
numai să reducă 
din handicap. ci 
chiar să preia con
ducerea : 84—83
cînd mai erau 19 
secunde de joc ! 
In această situație, 
Pîrșu a făcut o in
tercepție (care s-a 
dovedit, pînă la 
urmă, salvatoare), 
i-a pasat lui Cer- 
nat, iar acesta nu 

a putut fi oprit decit prin fault. 
Internaționalul român a trans
format cele două aruncări li
bere (care au adus succesul 
steliștilor), ceea ce îi atenuează 
din prea multele greșeli comi
se de un jucător cu o experi

LA START, MAESTRELE
GIMNASTICI! RITMICE-MODERNE

Exercițiile cu măciuci oferă în
totdeauna momente de înaltă 

măiestrie...

convingere, nu pu
tea emite pretenții 
de a învinge.

Universitatea a 
deschis scorul în 
primul minut — 
Peter l.p., iar di- 
namoviștii au re
plicat în min. 3, 
prin Paraschiv — 
drop. După care Peter bene
ficiază de o nouă l.p., dar ra
tează. ca și Podărescu. din 
drop. Se construiesc acțiuni 
rapide, de o parte și de alta. 
Aldea' înscrie eseu în min. 11, 
la capătul unui slalom printre 
trei adversari. Tot el repetă 
reușita patru minute mai tîr- 
ziu. fentîndu-1 pe Radu. In 
min. 19. Paraschiv inițiază și 

ență competițională atît de bo
gată ca a lui.

In general, jocul a plăcut, 
deși nu a avut virtuți tehnice 
deosebite. Steaua, despre care 
trebuie să spunem că nu a a- 
vut — totuși — prestația bună 
la care ne-am așteptat. arc 
meritul de a fi depășit lungile 
perioade de dificultate ; B.S.C. 
Saturn s-a dovedit o formați? 
masivă, destul de tehnică, dar 
care, cînd s-a văzut la „strîm- 
toare“, nu a mai fost dezin
voltă în aruncările la coș.

Au înscris : Opșitaru 23. 
Cernal 20. Ermurachc 16, Că- 
pușan 10, Oczelak 8, Brăniștea- 
nu 4, Pîrșu 2, V. Ion 2 pentru 
învingători, respectiv Neumann 
27 Pappert 23, Arpe 14, Hei
drich 8, Brunnert 6. Price 2. 
Geschwindnder 2, Zander 2.

Arbitrii A. Ivanov (Bulgaria) 
și L. Baldini (Italia) au avut o 
misiune dificilă, de care au 
căutat să se achite cît mai 
bine.

Dumitru STÂNCULESCU

Elita gimnasticii noastre 
ritmice-moderne se reunește 
timp de trei zile — de azi 
pînă duminică —'în Sala spor
turilor din Brașov în cea mai 
importantă întrecere internă 
a anului, finalele campionate
lor naționale. Sportive de 
categoria a Il-a, I și maestre 
iși vor disputa titlurile de cam
pioane ale țării la individual și 
pe echipe, intr-o competiție 
care constituie, in același timp, 
un excelent prilej de verifica
re a potențialului celor mai 
bune maestre a!e țării înaintea 
Campionatelor mondiale de 
la Miinchen. Se va concura cu 
următoarele obiective : coardă, 
panglică, cerc, măciuci. Favo
rita principală a concursului 
este, fără îndoială, bucureș- 
teanca Dorina Cordoș.

— Farul Constanța (6—15)"ază din meciul R. C. Sportul studențesc

concretizează o frumoasă ac
țiune (eseu), din acest moment 
Dinamo slăbind ritmul, jocul 
desfășurîndu-se între cele două 
linii de 22 m. Bandula ratează 
două l.p. în min. 34 șl 37. apoi 
(min 38) Peter nu reușește să 
puncteze din drop la o fru
moasă fază de atac. Sînt mo
mente bune ale timiș jrenilor, 
însă Voinov și Radu ratează

36 de ore pînă ia meciul cu Elvefia

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL 
ÎȘI ÎNCHEIE AZI PREGĂTIRILE

• Joi-doua antrenamente la snagov • Ultima lecție 
uzi dimineață • Selecționabilii vor ii spectatori, azi
după amiaza, la partida

Pînă la partida cu Elveția, 
ultima disputată de echipa re
prezentativă a României pe te
ren propriu în preliminariile 
C.M. au rămas mai puțin de 
36 de ore. Și în timp ce iubi
torul de fotbal intră de pe- 
acum în febra acestui meci cu 
miză mare, componenții lotu
lui reprezentativ își continuă 
pregătirile cu calm și încrede
re. conștienți că numai astfel 
își pot valorifica pe deplin po
sibilitățile lor reale.

Ieri, selecționabilii n-au mai 
părăsit Snagovul, asa cum au 
făcut-o miercuri cînd s-au de
plasat pe stadionul „23 August", 
unde au evoluat într-o partidă 
de pregătire și verificare în 
compania echipei Metalul, A- 
cest „meci-repetiție generală" 
a oferit conducerii tehnice o 

Exereiții de intrare in efort efectuate de selecționabili înaintea 
antrenamentului '

serie de observații pe margi
nea comportării de ansamblu, 
dar și a randamentului indivi
dual, fapt de care s-a ținut 
seama la proxima ocazie, prile
juită de antrenamentul efec
tuat joi dimineață la Snagov.

Astfel, programul s-a desfă
șurat pe două grupe, din pri
ma făcînd parte jucătorii care 
au fost în teren în cea mai 
mare parte a „meciului-test“ 
de miercuri, iar în ceațaltă 
grupă încadrîndu-se selecționa- 
bilii care au fost folosiți mai

în campionatul mondial de juniori

IN NOU SUCCES AL „TRICOLOilllOR"
1-0 (0-0) CU ITALIA

0 Calificată in sferturi de finală, echipa noastră va Intilnl
duminică, la Melbourne,

MELBOURNE, 8 (prin tele
fon). Deși in deschiderea me
ciului nostru cu Italia se întil- 
niseră echipele Braziliei și 
Coreei de Sud. prin al căror 
rezultat (3—0 pentru brazilieni) 
calificarea „tricolorilor" în se
mifinale devenise o realitate,

eseuri ca și făcute ! în schimb, 
Chiricencu prinde pe picior 
greșit echipa adversă și... eseu 
dinamovist !

în repriza a doua, joc echi
librat timp de 10 minute. Apoi 
Dinamo revine la cîrmă. Pa- 
raschiv construiește o acțiune 
bună în min. 52. dar Marghes-

(Continuare in pag 2-3)

dc tineret dc la Ploiești
puțin în respectiva partidă da 
pregătire.

Evident că dozajul acestei 
ședințe de antrenament a fost 
aplicat în consecință, in vede
rea aducerii tuturor selecțio- 
nabîlilor la același numitor co
mun al formei sportive. Punc
tul de plecare l-a constituit» 
desigur, pofta de joc manifes
tată la toți componenții lo
tului.

Joi după-amiază, toți jucăto
rii s-au reunit în cadrul unei 
lecții de pregătire cu caracter 
tehnico-tactic, exersind cu prio
ritate combinațiile de bază si 
specifice determinate de cu
noașterea adversarului de sîm- 
bătă. echipa Elveției, al cărui 
joc a fost privit și analizat în 
diferite ipostaze ale ultimelor 
sale partide, la T.V.. de selec- 

ționabili și antrenorii lor.
In sfîrșit. selecționabilii sînt 

la aceste ore de dimineață la 
ultimul antrenament dinaintea 
partidei oficiale de pe stadio
nul „23 August", de sîmbătă 
(inccpînd de la ora 15). iar as
tăzi după-amiază ei vor lua 
narte, ca spectatori, la avan
premiera acestei partide. la 
Ploiești, unde se va desfășura 
meciul echipelor de tineret ale 
României și Elveție! din cadrul 
campionatului european.

selecționata Uruguayului
juniorii români au ținut să ter
mine în forță ultima întîlnire 
din grupă. Ei au luptat exem
plar și în această partidă, in- 
vingînd Italia cu 1—0, care la 
rîndu-i a dat tot ce a putut, a- 
părînd prestigiul fotbalului pe
ninsular, fotbal de valoare, or
golios.

Prima repriză a fost a mari
lor ratări. Fazele de poartă au 
alternat in ambele careuri, jo
cul a fost sprinten, rapid, 
cursiv. Tonul ratărilor l-au 
dat jucătorii italieni care au 
irosit situații clare prin Copola 
(min. 2) și Mariani (min. 7). 
După cum am spus,, nici jucă
torii noștri nu au avut mai 
multă șansă, ratînd și ei vîrtos, 
prin Sertov (min. 11), C. Iile 
(min. 14) și Gabor (min. 32).

Adevărata măsură a valorii 
sale, echipa noastră o va da in 
repriza a 2-a, care i-a aparți
nut net. O bună condiție fizică, 
o omogenitate superioară i-au 
ajutat să-și preseze insistent 
adversarul, masat, practic. în 
preajma propriului careu. Fi
nalizarea a fost la înălțime, 
dar, nu o dată, portarul Oragl 
a avut intervenții salutare care 
i-au păstrat poarta nenerforată. 
Totuși, în min. 55 Gabor mar
chează un gol perfect valabil, 
cu șut din interiorul careului, 
dar la semnalizarea eronată 
venită de la tușă, golul nu va 
fi validat. Peste 2 minele însă

Lourențiu DUMITRESCU

z (Continuare in pag 2-3)



IJ.B.-0 ASOCIAȚIE SPORTIVA

Mărturisim de la bun început 
că atunci 
să scriem 
cunoscutei 
LT.B. din 
teptam să 
realizări i 
semnate. Atît de multe, îneît 
referitor la activitatea sporti
vă a celor care asigură trans
portul in comun din București 
(șoferi, manipulanți, taxatori, 
mecanici, lăcătuși, electricieni 
ș.a.) s-ar putea scrie nu un re
portaj. ci o broșură.

Asociația sportivă I.T.B. — în
ființată ’n această formă în 
1964, cînd s-au reunificat toate 
asociațiile sportive din între
prindere — are în momentul de 
față circa 25 00.0 de membri co- 
tizanți ( !) și 10 secții : orien
tare sportivă, fotbal, box, șah, 
tenis de masă, alpinism, hand
bal, volei, auto-moto și kar
ting. Din cifrele pe care le 
aflăm pe un tabel, reținem 
cîteva date edificatoare privind 
ereșterea asociației comparînd 
Situația de la finele anului 1980 
cu cea din 1966 : 25 000 mem
bri fată de 7 000. 359 sportivi 
clasificați — 103 și 26 300 spor
tivi legitimați — 8 000.

Este, desigur, greu să alegi 
din numeroasele realizări ale 
acestei mari asociații sportive 
bucureștene. Și totuși, un lu
cru este clar : în primul rînd 
trebuie să vorbești despre sec
ția de șah a asociației catego
ric cea mai reprezentativă. Nu 
numai pentru faptul că din ea 
fac parte doi mari maeștri — 
Florin Gheorghiu și Victor Cio- 
cflltea, trei maeștri internațio
nali — M. Pavlov, T. Ghițes- 
eu. Margareta Teodorescu, ci 
pentru tradiția acestei secții, 
pentru dragostea ce se poartă 
aici șahului. O dovadă este 
munca dusă intr-un centru de 
copii puternic, care a dat șa
hiști valoroși aflați acum în 
multe alte asociații sportive și 
cluburi din tară, precum și 
mulțimea de simultane (există 
in această direcție un plan 
precis pe săptămîni și luni) da
te de către sportivii fruntași ai 
Beetle!.

Imediat după șah am aminti 
de interesul ce se manifestă la 
I.T.B. pentru alpinism și, ceea

cînd ne-am propus 
despre activitatea 
asociații sportive 

Capitală, nu ne aș- 
i găsim aici atitea 
demne de a fi con-

ce este mai interesant, de către 
fete. Dovezi 7 Rezultatele ob
ținute in finalele campionatului 
republican din acest an : locul 
III la individual prin Florica 
Iliescu (electrician la Depoul 
Vatra Luminoasă) și locul III 
Pe echipe prin Florica Iliescu, 
Laura Cordaș, Mariana Spin- 
der. La fel. la loc de cinste se 
află orientarea sportivă, pre
zentă în activitatea asociației 
încă din 1966 (organizatoare a- 
nuală a .Memorialului Victor 
Măciucă"), timp în care spor
tivii bucureșteni au obținut și 
titluri de campioni ai tării. Iar 
în ultimul an — îmbucurător — 
o nouă preocupare : auto, moto, 
karting.

Nu putem vorbi firește de ac
tivitatea tuturor secțiilor. Ne 
vom opri pe scurt și asupra 
sportului de masă, prezent pre
tutindeni In marea întreprinde
re bucureșteană. Cea mai re
prezentativă ’ manifestare, între 
multele organizate aici în ca
drul „Daciadei", este „Itebia- 
da". ajunsă Ia cea de a 18-a 
ediție (1), competiție care se 
organizează la' 5 discipline : 
fotbal, volei, popice, șah și te
nis de masă, participarea fiind 
obligatorie la toate cinci. Mult 
îndrăgite de oamenii muncii de 
la I.T.B. sînt excursiile si dru
mețiile, prilej de cunoaștere a 
frumuseților patriei, de rela
xare și divertisment pentru ite- 
biști si familiile lor. Așa se 
explică faptul că în timp ce în 
1966 plecaseră în excursii circa 
2 000 de oameni. în 1980 s-a a- 
juns la peste 16.000. De o lar
gă participare se bucură și 
crosurile, organizate frecvent 
în cadrul „Daciadei".

încheiem aceste rînduri reți- 
nînd ceea ce ne spunea pre
ședintele asociației, Șt. Abru- 
dan : „Obținem rezultate bune 
în principal datorită sprijinu
lui pe care îl primim de la 
șefii de unități, oameni cu 
munci de răspundere, iubitori 
pasionați ai sportului", Iată pe 
cîțiva dintre aceștia : inginerii 
șefi Al. Bagcac și Vasile Șoai- 
tă, directorul tehnic. Constan
tin Lang, și. firește, directorul 
general Marin Bălteanu.

Modesto FERRARINI

CAMPIONATUL NAȚIONAL
(Urmare din pag I;

cu nu-i sesizează intenția. Me
dul intră din nou în anonimat, 
universitarii atacă, dar incoe
rent și nu marchează decît din 
lovitură de pedeapsă, în min 67 
(Fanaiie).

Arbitrul Dragoș Grigorcscu a 
condus bine formațiile : UNI
VERSITATEA : Comănici (Pa- 
naite) — Radu, Bandula, Matei. 
Voinov — Peter, Jurj — Do- 
dan. Pîslaru, Andronache — 
Fîntînaru, Copil — Popovici, 
Ioniță (Brînză), Bateai ; DINA
MO : Petre — Aldea, Marghes- 
cu. I. Constantin, Chiricencu — 
Podărescu (Nica), Paraschiv — 
Stoica, Borș, Zafiescu II —Da
raban, Caragca — Țurlea, Ro- 
venta, Gheorghc.

P.T.T. ARAD — RULMEN
TUL BÎRLAD 18—0 (18—0).
Arad (prin telefon). Spre deo
sebire de partida de la Timi
șoara, aici s-a jucat mai coe
rent în prima repriză. îndeosebi 
echipa gazdă, care a fructifi
cat prin Moscr — eseu în min. 
4, transformat ‘ ~
Ăsmarandei — 
transformat de 
ambele cazuri, 
denilor fiind surprinsă), 
drop — min. 13 și Domokoș — 
l.p. în -
partida 
mentul 
litate", 
După pauză, 
pentru ca In final bîrlădenii să 
atace mai viguros, dar să și 
rateze cel puțin 3 l.p. din po
ziții bune. Arbitraj competent: 
Șt. Crăcîunescu.

Tîberiu STAMA
R.C. SPORTUL STUDEN

ȚESC — FARUL CONSTANTA 
6—15 (3—4). S-a jucat viguros, 
dîrz pe înaintare, cu multe ba
loane de urmărire ale atacan- 
ților, dar și cu suficiente acți
uni purtate la mină, mai cu 
scamă de constănțeni.

De semnalat în prima repri
ză echilibrul evident, prudența 
ambelor echipe. Pe acest fond, 
o acțiune a lui Florea (min. 5) 
stopată in extremis de Chiciu, 
citcva nereușite ale transfor
mărilor. un atac inițiat de Văr- 
zaru și o „contră" a lui Hari- 
ton I (min. 18), pentru 
punctele să fie realizate 
min. 35 — Mușat plonjează in

de Domokos, 
eseu în min. 9 
Domokoș (în 
apărarea bîrlă- 

Lcca

min. 19. După aceea, 
s-a mai echilibrat, Rul- 
s-a mai „trezit la rea- 
dar a evoluat nervos, 

același echilibru,

ca 
în

CLUJ-NAPOCA VA GĂZDUI PRIMA GRUPĂ
PRELIMINARĂ DIN „CUPA CUPELOR" LA POLO

După cum am mai anunțat, prima grupă din preliminariile 
„Cupei cupelor" la polo va fi organizată la Cluj-Napoca. Din 
această grupă fac parte formațiile Pro Recco (Italia), - “ 
Erde Hamm (R.F.G.), Club Natacio Montjuich (Spania) și CRI- 
ȘUL ORADEA. Iată și programul jocurilor :

VINERI 16 OCTOMBRIE, ora 18 : Rotte Erde Hamm 
ȘUL ORADEA și Pro Recco — C.N. Montjuich ;

SIMBATA 17 OCTOMBRIE, ora 16,15 : Rotte Erde Hamm 
C.N. Montjuich si CRIȘUL ORADEA — Pro Recco ;

DUMINICA 18 OCTOMBRIE, ora 10,15 : Pro Recco 
Erde Hamm și CRIȘUL ORADEA — C.N. Montjuich.

Rotte

CRI-

Rotte

In turneul linul al diviziei de tenis

DÎRZU CEDEAZĂ ÎN FAȚA LUI HNAT
Ultima competiție a sezonului 

In aer liber, turneul final al di
viziei de tenis, este în plină des
fășurare, ea fiind găzduită 
trei baze " " ~
complexul 
terenurile 
precum și 
București. 
6 formații
București, Steaua, Dinamo Brașov, 
T.C.B., Constructorul Galați și 
Politehnica Cluj-Napoca) și tot 
atitea feminine (Dinamo Bucu
rești, Politehnica București, Pro
gresul, Politehnica Cluj-Napoca, 
Steaua șl U.T. Arad), meciurile 
disputîndu-se după formula „fle
care cu flecare" (9 partide 
turneul băieților, ș! 6 In cel 
fetelor).

Disputele de pînă acum nu 
fost lipsite de unele surprize, 
unele chiar demne de reținut, 
cum ar fi de pildă Infrlngerea 
lui Andrei Dîrzu (din Intîlnirea 
Dinamo București, deținătoarea 
titlului, și T.C.B.) de către Emil 
Hnat. Ar fi de notat, de aseme
nea, abandonul lui Florin Segăr- 
ceanu în fața lui Ovidlu Pavel, 
după ce campionul țării a cedat 
primul set. Abandon Justificat, 
însă, deoarece Segărceanu a su
ferit un accident la mina dreap
tă. Intr-un alt meci, Politehnica 
București — U.T. Arad (între
rupt la 3—2 în favoarea celei de 
a doua formații), Maria Roma
nov a trebuit să se încline (2—6. 
3—6) în fața Dorinei Brăștin. 
ieri în formă excelentă, dar și 
aici este de precizat că Marian 
Jucat cu un genunchi umflat, 
tn timp ce sora sa, Lucia, din 
cauza sosirii cu întîrziere în Ca
pitală, nu a putut Juca partida 
de simplu, ea evoluînd numai la 
dublu. Ocupanta locului II în
ediția trecută a diviziei de tenis, 
formația Steaua, a obținut o 
prețioasă victorie (la masculin)

de 
sportive din Capitală : 
sportiv „23 August", 
din parcul Progresul, 
cele de Ia Tenis Club 
La întrecere participă 
masculine (Dinamo

DE RUGBY

In 
al
au

in fața dinamoviștilor brașoveni, 
adjudeeîndu-și intîlnirea cu 6—3. 
Cîteva rezultate .............  ' ’
această dispută : Hărădău 
cioiu 6—2, * ~ - - - 
Ștefănescu 
Marcu — 
6—4. 6—3.
asemenea, 
torul Galați.
T. C.B. 6—3
5— 7, 4—6, 
Marcu —
6— 2 ; Ștefănescu
6—8, 2—6, 6—3. 1—6). Alte
zultate : Dinamo București 
cu Politehnica Cluj-Napoca 
9—0 cu Constructorul Galați ; 
Dinamo Brașov — Constructorul 
Galați 8—1.

Cu Florența Mihai în bună 
formă (ea a întrecut-o din nou 
în două seturi. 6—3, 6—0 pe Da
niela Moise), Dinamo București 
a dispus cu 4—2 de Steaua și 
cu 6—0 de U.T.A. Alte rezultate 
din întrecerea feminină : Steaua— 
Politehnica București 6—0 ; Po
litehnica Cluj-Napoca 4—2 cu
U. T.A. și 4—2 cu Progresul. Pro
gramul de azi (de la ora 8,30 și 
de la 14.30). Complexul „23 Au
gust** î Constructorul Galați — 
Politehnica Cluj-Napoca 
Politehnica București — 
nica Cluj-Napoca (f) ; 
Dinamo București — 
Brașov (m) și Dlnamo 
rești — Progresul (f) ; 
sul j steaua — T.C.B. i 
Steaua — U.T.A. (f).

ion GAVRILESCU

individuale din
Vil- 

6—3, 6—0 ; Mancaș — 
6—1, 6—3, 6—3 ;

M. Mîrza 4—6, 
Steaua a dispus, 
cu 9—0 de Construc- 

Dinamo Brașov — 
(Vllcicdu — ~

6—3, 7—5, 6—2 ; 
Hnat 6—2, 6—4, 

Ioan
6—3, 1—6).

A.
7—5, 

de

Pavel 
Tr.

5— 7,
6— 2. 

re-
S—1 

si

(m) și 
Politeh- 
T.C.B. : 
Dinamo

Bueu- 
Progrc- 

(m) și

BUCURESTEANUL
CONCURSUL DE

MARIN 003
DIRT-TRACK
CU ȘANSE

telefon)

SI CANDIDEAZĂ
BRAILA, 8 (prin

Etapa a Il-a a campionatului 
național individual de dirt- 
track, desfășurată pe pista de 
zgură a stadionului municipal 
din orașul de pe malul Dunării, 
în fața a peste 2 000 de specta
tori, nu s-a ridicat la nivelul 
așteptat. Iubitorii sportului cu 
motor, care au luat loc în tri
bune, nu au asistat la specta
colul așteptat, datorită numă
rului mare de abandonuri în 
manșe (12) și al neprezentări- 
lor (9). Printre cei abandonați 
s-a aflat și marele favorit al 
competiției, I. Pavel, actualul 
dampion, care la acest conqurs 
a ocupat locul 3—4 și a pier
dut șansa de a-și menține ti
tlul (el a abandonat in manșa 
a doua din cauza unei defec
țiuni tehnice Ia motor). La re
uniunea brăileană o frumoasă 
impresie a lăsat Marin Dobre 
(Metalul București) care, cu o

«tl

mașină 
obținut 
cinci i 
șanse 
pion al 
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1. M. I 
ghe 13 
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3. M. C 
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Botezat) 
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(C.S. B) 
14 p. II 
Arad).
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CAMPIONATUL REPUBLICAI
La baza hipică din Lugoj, 

întrecerile Campionatului repu
blican de călărie, care se des
fășoară în cadrul „Daciadei", 
se apropie de sfîrșit. Sportivii 
prezenți la startul actualei edi
ții și-au desemnat trei noi cam
pioni la capătul unor dispute, 
în ansamblu, echilibrate, care 
au reținut atenția spectatorilor. 
Dinamovista Ioana Scrioșteanu, 
cu Belami, și-a mai adăugat un 
titlu în palmares în concursul 
fetelor (cat. semimijlocie). în 
timp ce campionul balcanic 
Dumitru Velea (Steaua), cu 
Fudul, s-a impus în cea mai 
dificilă probă, obstacole cat. 
grea, el devansîndu-și adversa
rii de o manieră categorică. 
Să mai notăm, de asemenea, și 
succesul realizat de Silvana To-

dea (O 
proba d 
niorilor.

ReZUI 
stacole. 
- 1. Io 
mo) cu 
conda P 
Argint 1 
Dumitrei 
8 p ; s< 
Dumitru 
Fudul 2 
(Steaua) 
dresaj, j 
dea (Oii 
2. Zelina 
biu) cu 
nel Erh 
502 p.

întrece

în campionatul de hochei

DINAMO ÎNVINGE PE STEAUA (3-2) EA CAPĂ TUL UNU

forță in spațiul de țintă (o 
contribuție mare la eseu avînd 
și Opriș) și 37 — drop de spec
tacol Paraschivescu.

în primul minut după relu
are, o fază avîndu-1 la origine 
pe Florea, continuată ireproșa
bil de coechipieri, este încheia
tă de Bczușcu prin drop. Jocul 
devine spectaculos, universita
rii se apropie amenințător de 
terenul advers, dar nu pot In
fringe rezistența unui sistem 
defensiv exact, iar Paraschives
cu (min. 49, 56, 61) și- Cojoca- 
ru (min. 54) ratează lovituri de 
picior. Vor puncta, în schimb, 
rugbyștii Litoralului, în min. 
68; eseu Mușat (redivivus!), la 
o acțiune avindu-1 în prim-plan 
pe Dumitru. Chiciu — l.p. în 
min. 70 mai oferă ceva speran
țe bucureștenilor, dar înaintea 
ultimului fluier al arbitrului 
(foarte bun) Șiefan Rădulescu 
o pătrundere a tînărului (și 
foarte promițătorului) Giuglea, 
continuată de mai puțin tinerii 
FI. Constantin și Mușat, 
concretizată 
Lungu.

VULCAN — STEAUA 6—28 
(3—14). Joc „la pas" al campio
nilor și un rezultat normal. 
O remarcă specială pentru 
mijlocașul stelist Suciu. Au 
marcat Roșu 2, Murariu, Fuicu, 
M. Ionescu, Florea II — eseuri, 
unul transformat de Alexandru, 
altul de Toader, respectiv Dinu 
și Lazăr — din lovituri de pe
deapsă. A arbitrat FI. Dudu.

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — R.C. GRIVIȚA ROȘIE 
4—0 (4—0). Gazdele au jucat 
mai bine, dar nu au înscris de
cît o dată (V. Ion — eseu). Ar
bitru : Gh, Huștiu. (A. CRIȘAN, 
coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — POLI
TEHNICA IAȘI 8—0 (4—0).
Victorie meritată, realizată prin 
eseurile lui Livadaru și Dănă- 
ilă. A arbitrat M. Gavrici, I. 
MÎNDRESCU, coresp.).

este
prin eseu de

ȘTIINTA
C.S.M. SIBIU

Geo RAEȚCHI

PETROȘANI — 
10—3 (3—0). Meci 

de slabă factură. Realizatori: 
Luca (eseu și 2 l.p.), respectiv 
Matache (l.p.). (T. CORNEA, 
coresp.).

Intuind parcă faptul că echi
pele noastre fruntașe nu pot 
rămîne mult timp... datoare, 
numeroși bucureșteni au ținut 
sâ fie prezenți ieri la revanșa 
derbyului dintre cele două for
mații de elită ale hocheiului 
nostru Dinamo și Steaua. La 
capătul unui joc foarte frumos, 
dinamic, cu zeci și zeci de 
combinații și faze de poartă, 
dinamoviștii au ciștigat la li
mită acest derby care s-ar fi 
putut termina foarte bine și 
la egalitate. Scor final: 3—2 
(2-1, 0-1, ‘ 
namo.

Partida a 
după numai 
la primul fluier al arbitrilor, 
scorul a și fost deschis, Nistor 
punctînd pentru echipa Steaua 
la capătul unei foarte frumoase 
combinații cu Cazacu și V. Hu- 
țanu. Trec două minute numai 
și tînărul dinamovist Dumitra- 
che plasează în poarta lui Ne- 
tedu un puc excelent pasat de 
Dumitru, egalînd situația pe 
tabela de marcaj. Nici nu se 
scurseseră, deci, patru minute 
de joc și meciul se lua... de la 
început. Au urmat cîteva eli
minări ale dinamoviștilor, dar 
Steaua nu a valorificat acest 
avantaj numeric (timp de 20 
de secunde chiar net, adică 5

1—0) pentru Di-

început furtunos :
86 de secunde de

contra 3) și în finalul reprizei 
Pisaru aduce avantajul de par
tea echipei sale la o ezitare 
a apărării steliste. Repriza a 
doua a debutat cu o „bară- 
trăsnet" a lui Cazacu, după 
care Steaua domină, mai ales 
pe linia întîi, și după un con
traatac tăios al dinamoviștilor 
această linie construiește cea 
mai frumoasă fază de atac, pu
cul curgînd rapid de la Nistor 
la Hălăucă (aflat pe gheață în 
locul lui V. Huțanu) și de acolo 
la Cazacu, care de această dată 
nu mai greșește ținta : 2—2 
(min. 37). Sfîrșitul reprizei ne 
oferă un veritabil asalt al echi
pei Steaua, care în cîteva mi
nute trece pe lingă

★
La Miercurea Ciuc. 

derea cuplajului

7—8 go-
★

în deschi- 
Progresul 

Miercurea Ciuc a învins 
Avîntul Gheorgheni cu 
(1—0. 2—0, 2—1). Meciul a 
mai strîns decît cel 
precedentă, dar este 
niat evoluția bună a 
locale, care obține — 
meritat — cea de a doua sa 
victorie în campionat. Au mar
cat : Gall, Solomon, Kemenes, 
Merca, Cociș — 
Gergely — Avîntul. 
G. Tăsnadi, ajutat de 
lint ,și T. Szabo.

în meci vedetă, S. C. Miercu-

pe 
5—1 
fost 
ziuadin 

de subli- 
formației 
pe deplin

Progresul, 
Arbitri : 
A. Ba
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LOZUL TOAMNE’
I emisiune speciali limitată 1

Dacia 1300“ și ,,Trabant
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supCimenTAHE bllrf 
FONO-SPEClAț 
ACORDATE DE 
A'SiLOTO' 
PRONOSPORT

SURPRIZA SEZONULUI 
LA ÎNDEMINA TUTUROR !

Agențiile Loto-Pronosport 
vînzătorii volanți din întreaga țară 

oferă zilnic
șanse multiple de a obține 
• AUTOTURISME

• CIȘTIGURI IN BANI DE
50.000, 10.000, 5.000 lei etc

pierdeți prilejul de a vă număra 
printre marii ciștigători la lozul toamnei I

ADMINISTRAȚIA D£ STAI

ULTIMELE DOUA ZILE 
DE PARTICIPARE !
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atunci) a 
niorul St; 
repede tre 
Z. Nagy, 
Antal. Sau 
ciu, ajutat 
Balint,
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LOTO PHONOS

se• Numai astăzi și miine 
mai pot procura bilete cu nu
merele preferate pentru prima 
tragere Loto 2 din această lu
nă. Așadar, un nou prilej de 
frumoase satisfacții, respectiv 
cîștiguri în AUTOTURISME 
„Dacia 1300" și MARI SUME 
DE BANI, care răsplătesc per
severența și inspirația a tot 
mai numeroși participanți. • 
De asemenea, numai astăzi și 
miine 
tinele 
sport 
și la 
timp, 
remarcabile, programul 
de partide deosebit de 
sânte din campionatul 
nar A italian și din campiona
tul diviziei secunde al țării 
noastre. ÎNCERCAȚI-VĂ ȘI
DV. ȘANSELE 1

mai pot fi depuse bule- 
pentru concursul Prono- 
al acestei săptămîni. Ca 
concursurile din 
care au prilejuit

ultimul 
succese 
cuprin- 
intere- 

divizio-

• Trage 
astăzi, 9 o 
leVizează i 
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Astăzi, la Ploiești, de la ora 15. Z» ✓
Pc teme actuale

ROMÂNIA ELVEJIA, IN CADRUL EXPLICA PENURIA GOLURILOR
f

CAMPIONATULUI EUROPEAN DE TINERET
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Tineretul este chemat să 
semneze, din nou. uvertura. 
Astăzi, la Ploiești — acolo 
unde, la 14 octombrie anul tre
cut. reprezentativa noastră 
reușea cea mai frumoasă per
formanță a sa (4—0 cu selec
ționata Angliei) — va întîlni e- 
chipa Elveției, in cadrul cam
pionatului european rezervat 
formațiilor de 21 de ani. Este 
ultimul meci al echipei noas
tre acasă, unde n-a pierdut 
nici un punct, întrucît, vă re
amintiți. la 22 septembrie. 
Timișoara, echipa antrenată 
Cornel Drăgușin a învins 
2—1 formația Ungariei.

Sigur, întîlnirea de astăzi 
are dificultatea celorlalte două, 
pentru că. orice s-ar spune, 
„tineretul" Elveției nu repre
zintă o forță, dovadă fiind și 
rezultatele din grupă, unde e- 
chipa din „Tara Cantoanelor" 
n-a înscris vreun gol 
ciștigat încă, Pierzînd, ___
cu Ungaria (0—1) și „remi- 
zînd" cu Anglia (0—0) 
să la scor (0—5) în 
fotbalului". echipa 
ocupă ultimul loc în grupa a 
IV-a. Logic, deci, ca astăzi, pe 
stadionul Petrolul, să nu avem 
prea mari emoții. Ceea ce nu

la 
de 
cu

nu

și n-a 
acasă.

învin- 
.,patria 

Elveției

înseamnă că meciul va fi ușor. 
Confruntarea va fi dificilă din 
două motive. în primul rînd. 
oaspeții, nemaiavînd ce pierde,

GEOLGAV

notabile. E vorba de Rednie și 
Gabor, aflați cu reprezentativa 
de juniori în Australia, de 
Vlad și Ciobanu — accidentați, 
de Bumbescu — care a acumu
lat două cartonașe galbene și 
de Suciu — plecat să-și satis
facă stagiul militar. Rămîne ca 
noii introduși să se mobilizeze 
total, pentru un joc spectacu
los și un rezultat bun, de pal
mares și. de ce nu. de cla
sament.

Astăzi, la ora 15, pe stadio
nul Petrolul, la fluierul arbi
trului grec A. Vasaros, vor a- 
pare următoarele formații pro
babile : ROMANIA : Toma — 
Mărginean, C. Solomon, Pană, 
Murar — Ștefănescu, Viătănes- 
cu, KIein — Geolgău, Terheș, 
Turcu. ELVEȚIA : Bocckli — 
Dutoit (Andermatt), Schaelli- 
baum, Schnydrig, Zcender — 
Castella, Ravello (Koller), Kun- 
dert — Matthey, Perret, Sutter.

Clasamentul grupei. înaintea 
prezintă

vor veni să joace deschis, pen
tru a demonstra că ultimul loc 
nu reflectă totuși adevărata va
loare a echipei. Jocul va fi 
dificil și pentru că în echipa 
noastră există multe absente

jocului de 
astfel :

1 Anglia
2. Ungaria
3. România
4. Elveția

astăzi, se

5
4
4
3

3
2
2
0

1 
0 
0
1

1
2
2
2

dOS
alvate

Gh. 
ă. In 
lentă, 
nionul 
"rilor 

■iSaru, 
atins

>pescu 
por- 

icu. a 
astfel

I me- 
i bine

i con- 
Gh. 

inu la

SCU

ntului, 
n Du- 
r mai 
jtigind 
rezul- 

2—0, 
) pînă 

gălă- 
t pînă 
:u ju- 
piimit 
arzat : 
joe, I. 
it. En- 

și A.

resp.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

i’EAZA
,oto de
se te- 

>înd de

I
I
I

SRII
5KIE I
tă 25%
; cate- 
0% a
25% a
15,50 a 

: 35,25 
: 126,50 
317,75 a
1.399,75

: 501.000

I
I
I
I

1300“ 
lizat pe 
nevenit 

Lip din
I
I

ELVEȚIENII AU SOSIT IERI 
CU BARBERIS ȘI BOTTERON ÎN FORMAȚIE 

aspirăm la un punct, in cea de 
miercuri, Ia două puncte. Bine
înțeles acestea sînt dorințele 
noastre. Știm că va fi o înlîl- 
nire extrem de grea, știm că 
echipa Elveției n-a ciștigat 
niciodată la București, știm 
toate acestea. Rămîne de văzul 
în ce măsură vom reuși să ne 
realizăm obiectivele cu care am 
plecat în voiajul București — 
Budapesta, pc care l-am numit 
călătoria speranței".

Conducătorul delegației, Freddi 
Rumo, președintele ligii de fot
bal a Elveției (asociația clubu
rilor elvețiene), a ținut să ne 
spună următoarele : „M-a im
presionat acest frumos stadion 
și mi-1 închipui de pe acum 
vibrînd sub încurajările miilor 
de spectatori. Sper înlr-o în
trecere frumoasă, dusă intr-un 
angajament loial. Ambele echi
pe au șanse. Prevăd un joc 
disputat in care fotbalul latin, 
reprezentat de echipa română, 
se va 
fotbal 
saxon

Deși 
nunta 
zilei de astăzi, este 
sigur că unsprezecele de înce
pere va fi următorul-: Burge
ner — Ludi, Zappa Egli, Her
bert Hermann — Wehrgli, Bot- 
teron, Heinz Hermann — Else- 
ner. Barberis, Sulser. De notat 
că Botteron n-a mai apărut în 
formația lui Koln de peste o 
lună, antrenorul Michels consî- 
derîndu-1 ieșit din formă, iar 
Barberis acuză o ușoară acci
dentare. El a început dealtfel 
antrenamentul de ieri cu întîr- 
ziere. după ce a fost examinat 
de medicul lotului.

Programul fotbaliștilor elve
țieni prevede, pentru astăzi, un 
nou antrenament pe stadionul 
Dinamo antrenament care va 
încheia pregătirile elevilor lui 
Wolfisberg pentru partida de 
mîine.

stadionul

Fotbaliștii elvețieni au ple
cat ieri, de la aeroportul Oto- 
peni. direct la antrenament, 
efectuînd doar o escală de cî- 
teva minute la hotelul „Flora" 
spre a lăsa bagajele. Semn că 
ei au dorit să ia cit mai repe
de contact cu arena unde vor 
evolua mîine. Pe
„23 August" au găsit un gazon 
pentru care au avut numai cu
vinte de laudă. După cum în
tregul complex le-a plăcut. 
L-am „interceptat" cîteva clipe 
înainte ca antrenamentul să 
înceapă, pe selecționerul Paul 
Wolfisberg : „Știu că e vorba 
despre meci. Nici nu mai e ne
voie de întrebare. Ei bine, așa 
cum am mai declarat, consider 
partida de la București mai 
grea decît cea de Ia Budapesta 
pentru simplul motiv că soco
tesc mai puternică echipa 
României decît cea ungară. De 
aceea. în planurile mele, pen
tru partida de la București

ȘTIRI... ȘTIRI...
• MIERCURI, CUPLAJ BUCU- 

REȘTEAN în etapa a 9-a a Di
viziei „A**, pe stadionul „23 Au
gust", după următorul program : 
ora 15 : Sportul studențesc — Pro
gresul Vulcan j ora 17 : Steaua — 
Dinamo.

Biletele se pun în vînzare de 
sîmbătă, la casele obișnuite.
• F. C. OLT - SPORTUL STU

DENȚESC 2-1 (0-1). Golurile le-au
înscris : Rotar și Șoarece pentru 
F.C. Olt și, respectiv, Munteanu I. 
(D. Mihail-coresp.),
• S.C. BACAU, IN TURNEU IN 

R.D. GERMANA. La invitația clu
bului Magdeburg, S.C. Bacău e- 
fectuează, în aceste zile, un tur
neu de două jocuri în R.D. Ger
mană.

O CARAIMANUL BUȘTENI - DI
NAMO BUCUREȘTI 2-5 (0-3). Meci 
amical, urmărit de numeroși specta
tori, Au marcat pentru Dinamo Drag- 
nea (2), lordache, Vrînceanu și Orac, 
iar pentru gazde Branza (2). (V.
Zbarcea-coresp.).
• DUMINICA, INTERESANT 

CUPLAJ PE STADIONUL DINA
MO. Duminică se va desfășura, 
pe stadionul Dinamo, un intere
sant cuplaj după următorul pro
gram : ora 13 : Dinamo — Rapid 
(meci amical) ; ora 15 : Dinamo 
Victoria — Petrolul Roata de Jos 
(Divizia ,,C“).
• C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 

- F.C. MAIDANPEK (Iugoslavia) 
1—1 (1—1). Ieri dupâ-amiazâ, la Dro- 
beta Tr. Severin, un frumos joc a- 
mical internațional, în care scorul a 
fost deschis de oaspeți — Simic (mîn. 
20), iar Costescu a egalat în mîn. 
30. (M. Focșan — coresp.).
• In meci restanța pentru etapa 

de sâptâmîna trecuta a „Cupei Ro
mâniei** : EXPLORMIN DEVA - MI
NERUL LUPENI 1-2 (1-1). Au mar
cat pentru oaspeți Voicu șl Mușat, 
iar pentru fruntașa seriei a Vlll-a 
a Diviziei ,,C“, Banc. (I. Jura 
resp.).
• Divizia „C", seria a 1X-a

restanța din etapa a Vl-a : 
TALUL BOCȘA - CHIMIA 
3-0 (2-0). Realizatorii
Busuioc (2) șl Lupean. 
coresp.).

9 PROGRESUL VULCAN - TEHNO- 
METAL 2-1 (1-1),
• AFLAM TRISTA VESTE A 

ÎNCETĂRII DIN VIAȚA a lui 
Elemer Cociș, de 12 ori interna
țional, fost jucător al echipelor 
C.A.O. și F.C. Ploiești.

intilni cu... jumătatea de 
latin și jumătate ahglo- 
pe care îl reprezentăm".
Paul Wolfisberg va a- 

oficial formația în cursul 
aproape

Eftimie IONESCU

- co-

- ioc 
ME-

ARAD 
golurilor : 

(T. Țăranu-

în grupă 
tat următoarele 
garia — Elveția 
Elveția — România (10 noiem
brie) și Anglia — Ungaria (17 
noiembrie).

mai sînt de dispu- 
partide : Un- 

(13 octombrie),

A

In ultima vreme, leit-motivul discuțiilor despre conținutul 
jocului se referă la scăzuta eficacitate din campionatul Diviziei 
„A", la numărul redus de goluri marcate. Ion Oblemenco, an
trenorul echipei campioane, Universitatea Craiova — formație 
bine cotată în privința valorii lotului de jucători — ne spunea, 
zilele trecute, că la echipa pe care o pregătește eficacitatea este 
în contrast cu gradul ridicat de tehnicitate a majorității jucăto
rilor craioveni. Și aceasta dintr-o cauză foarte precisă GIN- 
DIREA PRECARA IN TEREN. ,,La Universitatea Craiova, a ex
plicat Ion Oblemenco. numai Ștefănescu și Beideanu, și în-a 
tr-o mai mică măsură Țicleanu și Donose au acea maturitate în 
joc, acea „sclipire" și acel simț de anticipare care să le poată 
permite, într-o fracțiune de secundă, să decidă, UNDE și CUI 
să transmită mingea, adică coechipierul cel mai bine plasat. Cei
lalți Jucători, însă, sînt preocupați mai mult de momentul intrării 
în posesia balonului. Aceștia, în momentul primirii mingii, pri
vesc spre un coechipier sau altul, care inițial se demarcaseră, dar, 
din cauza intîrzicrii in transmiterea mai departe a mingii, în 
momentul imediat următor au și intrat în „chinga" marcajului 
strict aplicat de fundașii adverși. Așa se explică acea dereglare 
a mecanismului de Joc, acea suită de driblinguri in plus, cu 
capul in pămint, urmată, de cele mai multe ori, de conducerea 
balonului spre lateral, sau chiar întoarcerea spre propria jumă
tate de teren, așa se explică, în ultimă analiză, Jocul individua
list care diminuează simțitor Jocul colectiv-ofcnsiv, în general, și 
eficacitatea, în mod special. Și pină la urmă, Jucătorii respectivi 
sînt deposedați".

Ion Oblemenco a spus lucrurilor pe nume. Pentru că nu nu
mai la Universitatea Craiova, ci și la celelalte formații din pri
mul eșalon divizionar înregistrăm aceleași lacune. Nu se pot mar
ca goluri dacă nu se încearcă transmiterea rapidă a mingii per
pendicular spre poarta adversă, la jucătorul cel mai bine plasat 
la momentul dat. Nu se poate sparge „zidul" apărărilor supra
aglomerate dacă jucătorul cu mingea nu este susținut de alți doi- 
trei echipieri. Nu se poate ieși din criza ineficacității dacă pe 

zi ce trece jucătorii noștri fruntași renunță la eficientele „un- 
doi“-uri sau „triunghiuri".

Trăgînd linie și adunînd, considerăm că vinovați pentru ran
damentul scăzut la finalizare, pentru exasperanta ineficacitate 
sînt deopotrivă jucătorii și antrenorii care-i pregătesc. Pentru 
că este mult mai ușor să înveți să te aperi decît să ataci. Și, 
din păcate, mentalitatea „să nu pierdem, cu orice preț" a... cîș
tigat în detrimentul eficacității...

Gheorghe NERTEA

I

C. SOLOMON Șl FIȘIC N-AU APĂRUT, AȘA, DIN SENIN
plasare, dar șl pe cel deficitar 
de acasă. Deoarece în fața admi
ratorilor fiecare vrea să facă to
tul și tocmai de aceea se inhibă- 
Trebuie să rezolvăm această pro
blemă de psihologie. Pentru ci, 
a ctștiga două partide in depla
sare Înseamnă ceva. Un CEVA 
care spune că echipa are un po
tențial remarcabil. Și cînd ai un 
fond atît de bun, trebuie să lu
crezi pentru marca performanță".

In 1974, cînd retrograda. S.C. 
Bacău a găsit realismul să por
nească la reconstrucția echipei. 
Șl a reușit să-și clădească un 
lot autohton, foarte tînăr șl foar
te dotat. E meritul acestei cura
joase șl înțelepte politici de se
lecție continuă, e rodul legăturii 
tuturor verigilor, al cooperării 
„atelierelor" de lucru de la S.C.' 
Bacău, unde, mfcreu, antrenorii 
de la echipa mare (D. Nicolae- 
Nîcușor, Gh. Constantin. Tralan 
Ionescu. A. Nlculescu, N. Vătafu) 
au urmărit cu atentie șl au pro
movat „vîrfurile" de la juniori.

Astăzi. In Bacăul sportiv, unde 
handbalul, gimnastica, atletismul 
șl boxul au adus atîtea cununi, 
fotbalul înseamnă și el un motiv 
de bucurie. Acest fotbal băcăuan 
care a reintrat in „circuitul" e- 
chipel naționale, șl. care (de ce 
nu ?) ar putea reintra In circui
tul european. Pentru că au tre
cut 11 ani de cînd Bacăul a 
găzduit un meci din „Cupa 
U.E.F.A.- I Tinerețea de astăzi a 
iul S.C. Bacău obligă. E ceea ce 
știu cu totli. Suporteri, jucători, 
antrenori...

Mircea M. IONESCU

— ■ ------------------------------- -

Vizitam echipa băcăuană la ea 
acasă, în „atelierele" el. exact 
in ziua în care C. Solomon șl 
Șoiman debutau în echipa națio
nală. Ne-am amintit, atunci, că 
S.C. Bacău reintră în „circuitul 
lotului reprezentativ" după șapte 
ani. mal exact de la plecarea Iul 
Dembrovschl 
Bistrița.

In acea zi i 
gîndul la C. 
l-am întrebat -----------  ------
nescu, președintele clubului : 
„Care este pentru S.C. Bacău 
problema nr. 1 a momentului 
Corneliu Costlnescu a căzut pe 
gînduri, filtrînd, cit se poate de 
exact, experiența celor șapte ani 
de cînd conduce clubul. Sincer ■ 
să fiu, 
care să 
pel din 
cînd a 
plasare 
partide, ._ ________  ~ ____
rești, cu Progresul-Vulcan), dar 
șl „sincopele" de acasă. unde 
S.C. Bacău a pierdut două punc
te. prin două „remize" și a cîș- 
tigat, greu, două jocuri. Aș
teptam și un răspuns despre pro
movarea Inspirată a celor doi ti
neri antrenori localnici. Nlcolae 
Vătafu șl Dumitru Chirită, har
nici, priceputl și modești. Pre
ședintele clubului băcăuan a 
reușit însă să găsească un răs
puns dincolo de campionat Z 
„Pentru noi, problema principală 
o reprezintă selecția pentru for
marea lotului echipei mari și ale 
celor de speranțe, juniori șl 
copii !"

Scurt și cuprinzător. Un răs
puns in numele perspectivei, al 
răbdării cu care, la Bacău, s-au 
sădit vlăstare tinere șl au fost 
crescute pînă la promovarea în... 
echipa națională.

Acel răspuns însemna o punte 
între trecut și viitor. Al unul 
trecut început, acum 11 ani. cu... 
cîștigarea campionatului de tl- 
neret-speranțe de antrenorul

din orașul de pe

de 9 septembrie, cu 
Solomon sl Solman, 

; pe Corneliu Costi- 
președintele ' -

așteptam un răspuns 
vizeze comportarea echi- 
acest start de campionat, 
jucat foarte bine in de- 
(unde a ciștigat două 
la Constanta si la Bucu-

trecut și viitor. Al unul

9
Constantin. Rădulescu cu o echi
pă din care aveau să se lanseze 
in prima divizie Pană, Sinăucea- 
nu, Fiorea și alții. Acel trecut 
însemna și acreditarea unei idei 
valoroase, în numele căreia fie
care antrenor a avut și are ca 
obligație „selecția permanentă și 
legătura cu profesorii de sport 
de la toate școlile din județ". Se
lecție continuă și convingerea că 
și in Moldova există fotbaliști. 
Și eforturile, prin ani. ale lui 
C. Anghelache, D. Varodln, M. 
Petrovlci, I. Tănăsache, M. Bile, 
G. Constantinescu, M. Pană (ma
joritatea dintre el prezentl. acum, 
ca antrenori la Clubul sportiv 
școlar), eforturile, acolo, jos, ale 
lui P. Gavrilescu, N. Radu, N. 
Vătafu, D. Chiriță, S. Avram, 
foști șl prezentl căutători de 
copii talentatl la S.C. Bacău, a- 
cest gind comun al depistării și 
lansării-talentelor a dat frumoa
se roade. Argumentele : C. Solo
mon, Fîșic (prezent in lotul „can
gurilor"). Chitaru, Vamanu, An- 
tohl, Șoșu, Cărpuci, L. Moldo
van, Verigeanu, Botez, Mindrilă 
și atițla alții. Nu l-am inclus in 
lotul „producție proprie" pe 
Șoiman ; venit de la Piatra 
Neamț, dar șl el reprezintă o 
lansare a echipei băcăuane, pre
ocupată in permanență să-și 
acopere posturile deficitare prln- 
tr-o selecție atentă în eșaloanele 
Inferioare. Această selecție con
tinuă, chiar dacă, cum mărturi
seau antrenorii Petre Gavrilescu 
șl Nlcolae Radu, „părinții pun 
din ce in ce mai multe obstacole 
atragerii copiilor ta fotbal".

S.C. Bacău, frumos exemplu 
pentru cel care nu cred în va
loarea resurselor locale, știe că 
mal are încă mult de făcut. In 
primul rind, pe puntea dintre 
trecut și viitor, echipa băcăuană 
este conștientă că are nevoie de 
mai multă strălucire. Antrenorul 
Nicolae Vătafu crede mult in tl- 
năra sa echipă : „Tinerețea ex
plică frumosul nostru joc din de-

DE LA ADAS

CAMPIONATUL MONDIAL DE JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

Koedding, mijlocaș defensiv in 
formația Italici, nu-1 poate 
opri decît prin fault în supra
fața de pedeapsă pe Hanghiuc, 
plecat impetuos într-o incursiu
ne perpendiculară pe poarta 
italiană. Penalty clar, pe ca- 
re-1 transformă GABOR, cons
fințind victoria echipei noas
tre. Pînă în finalul meciului 
juniorii români atacă dezlăn
țuit, dar nu mâi pot înscrie, a- 
părarea italiană aflîndu-se 
la post. Iar atunci cînd ea este 
învinsă, Sertov (min. *62), 
Bolba (min, 71) și D. Zamfir 
(min. 84) greșesc de puțin 
ținta.

Arbitrul S. Valentine (Sco
ția) a -condus formațiile :

ROMANIA : Lovaș — Eduard, 
Andone. Rednic, Matei — C.

Ilie (min. 63 Fîșic), Balint, 
Hanghiuc — Bolba, Sertov, Ga
bor (min. 78 D. Zamfir).

ITALIA : Oragi — Icardi, 
Scrri, Vontanini, ‘Righetti — 
Mauzo, Koedding, Pari —> 
Camberrini (min. 80 Dona), 
Mariani, Copola.

glia 1—1 (1—0) ; Argentina 
Camerun 1—0 (1—0).

Celelalte 
trate :

Grupa A :
4—0 (2—0) ;
1—0 (0—0).

rezultate înregls-

Polonia — S.U.A. 
Uruguay — Qatar

(din care face 
noastră) : Brazilia

Grupa B
parte echipa
— Coreea de Sud 3—0 (0—0).

Grupa C : R.F.G. — Spania
4—2 (1—0) ; Mexic — Egipt 3—3 
(2-1).

Grupa D : Australia An-

CLASAMENT 
(grupa

1. Brazilia
2. România
3. Coreea de
4. Italia

Meciurile 
finală se vor disputa duminică 
11 octombrie, la ora 15 (ora lo
cală), după următorul pro
gram :

Sud

din

B)
I 2

2
I 1 
: 0
sferturile de

3
3
3
3

1
1
0
0

0 
o
2
3

5—1
3— 1
4— 5
1—6

5
5
2 
0

MELBOURNE : România 
Uruguay.

CANBERRA : Australia 
R.F.G.

SIDNEY : Anglia — Egipt

NEWCASTLE : Brazilia 
Qatar.

Informăm persoanele care 
și-au cumpărat autoturisme 
cu plata Integrală și fn al 
căror preț de livrare este 
inclus și costul asigurării 
pentru avarii-casco pe o pe
rioadă de 6 luni că este 
util să prelungească asigu
rarea pe o durată de încă 
6 luni.

Asigurarea se poate în
cheia la responsabilii cu 
asigurările din organizațiile 
socialiste, agenții și inspec
torii de asigurare sau. di
rect, la orice unitate ADAS.

Pentru a nu se întrerupe 
continuitatea raporturilor 
contre ctuale, operațiunea de 
prelungire a asigurării auto 
pentru avarii-casco urmea
ză să fie efectuată cel mai 
tîrziu în ultima zi a perioa
dei de 6 luni, socotită de la 
data livrării autoturismelor 
de către I.D.M.S.



COJII® INItRNAJICNAI 
DE CAN0TAJ

PE MURES
La Arad s-a desfășurat un 

Interesant concurs de cano
taj între selecționata Voința 
UCECOM și reprezentantele 
secției nautice *a clubului Spar- 
takus din Ungaria. Evoluînd 
bine, ramerele și vîslașele din 
Arad au dominat întrecerea de 
pe Mureș, obținind — la ju
nioare — victoria în 9 din cele 
IO probe d.sputate. Canotoarele 
de la Voința au avut o com
portare bună și în reuniunea 
rezervată senioarelor : 1 victo
rii in cele 6 curse finale. Ast
fel. pentru selecționata Voința 
UCECOM au punctat echipa
jele de 4+1 vîsle, dublu vîsle. 
simplu și 8+1, iar pentru Spar- 
takus canotoarele de la dublu 
rame și 4 + 1 rame.

Iată numele cîtorva talentate 
schifiste de la Voința care au 
contribuit la această frumoasă 
victorie : Maria Dragomir, Mi- 
haela Gîdca. Niculina Dică, 
Dorina lordache, Liliana Airi- 
nei, Cristina Ilie, Margareta 
Maftci. Angela Istrate, Ivanca 
Ungureanu, lulia Cerniski, Mi
oara Feimer.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PRIMULUI 
CONGRES DE INFORMAȚIE SPORTIVĂ

Joi seara a luat sfirșit, la 
complexul olimpic de la Sna- 
gov, primul Congres mondial 
de informație sportivă, presti
gioasă manifestare internațio
nală, menită să permită un 
larg schimb de idei între spe
cialiștii domeniului informației 
și documentării în sport.

în ședința plenară de 
miercuri, sub președinția lui 
S. Lachenicht (R.F.G.), s-a 
pus în dezbatere situația docu
mentării șl informației în di
verse zone geografice. Au luat 
cuvîntul : B. Marques (Brazi
lia), A. L. Bundy și V. S. Shar- 
na (Australia), M. Nakamura 
(Japonia), M. M. Shereverdi 
(Kuwait), Fernando Ferreira 
(Angola). După care au ur
mat schimburi de experiență 
pe grupe lingvistice sau pe zo
ne geografice.

Tema zilei de joi s-a rapor
tat la relația dintre informația 
sportivă și știința sportului. 
S-au căutat cu deosebire mij
loace de creare a unui tezaur 
de informație sportivă comun 
tuturor popoarelor. Au luat cu
vîntul, printre alții, în ședința 
prezidată de prof. J. Reela 
(Austria) S. Ilirsch (R.D.G.), 
G. Kaburov (Bulgaria), D. 
Romero (Spania), K. Ringli 
(Elveția), H. Haas (R. F. G.),

T. Haajanen (Finlanda), P. 
Besnard (Franța), G. Mac 
Diarmaid (M. Britanie), M. E- 
puran, L. Teodorescu, E, Firea, 
A. Nicu, V. Bănciulescu, T. 
Roibu (România).

Programul Congresului. a 
fost fericit încheiat cu de
monstrații de informatică spor
tivă computerizată, privind 
folosirea și valorificarea mij
loacelor moderne audio-vi- 
zuale, transmiterea și inter
pretarea datelor tehnicii spor
tive și concursurilor sportive. 
De mult interes s-au bucurat 
demonstrațiile cercetătorilor 
români de la Centrul de cal
cul al sistemului de comerț ex
terior.

Participanții la Congres și-au 
exprimat în unanimitate satis
facția pentru succesul lucrări
lor, asigurat de ospitalierele 
gazde din România. Dezbateri
le au dus la clarificarea multor 
probleme legate de culegerea, 
depozitarea, valorificarea și 
răspîndirea informației sporti
ve în domeniul științei sportu
lui.

Șl IN TIR COBOARĂ VÎRSTĂ 
MARILOR PERFORMERI!

Anul acesta, tirul european s-a 
aflat intr-un progres substanțial. 
Au căzut la „europenele" de la 
Titograd tot felul de recorduri, de 
la unele foarte vechi, de acum 
12 ani, așa cum a fost cel din 
proba de pușcă liberă, 60 f.c., se
niori pe echipe, la altele, muît 
mai recente, în vîrstă doar de 
un an-doi. Alte recorduri au pul
verizat pur și simplu pe cele an
terioare, exemplul cel mai po
trivit oferindu-ni-1 cele 592 p ale 
tinerei trăgătoare Marlies Kan- 
thak-Helbig (R.D. Germană), la 
pușcă standard 3 poziții, mai bun 
decît vechiul record cu... 10
puncte ! !

In fine, și juniorii au avut per
formeri în materie de noi recor
duri. Sovieticul Victor Ivanenko 
pare a fi „cap de afiș", cu cele 
598 p ale sale, realizate în între
cerea individuală de pistol viteză. 
Rezultatul este cu totul excepțio
nal și merită să zăbovim puțin 
asupra lui, cu atât mai mult cu 
cît ne interesează și pe nqi, date 
fiind poziția și prestigiul pe care 
sportivii noștri le /au în lume în 
această probă.

Noul record mondial de juniori 
al lui Ivanenko („optar" la ulti- 
mul foc din întregul concurs !) 
depășește cu două puncte pe cel 
anterior, tn momentul în care a 
fost obținut, el era, de asemenea, 

. egal recordului mondial al senio
rilor. deținut, după cum se știe, 
de italianul Liverzani și de Cor
nellu Ion (după 2 zile și acesta 
avea să fie doborîț de Igor Puzî- 
rev : 599 p...). Iată-1 deci, la nu
mai 19 ani, pe Juniorul Victor 
Ivanenko în plutonul celor mai 
buni viteziștl seniori ai lumii. 
Cazul lui Ivanenko nu este sin
gular șt acreditează ideea că și 
în tir vîrstă marilor performeri 
coboară sensibil...

La aceeași categorie cu trăgă
torul sovietic. Gabriel Cristache 
a cucerit medalia de bronz.' Este 
un succes prestigios, care de
monstrează că nu numai seniorii, 
ci și juniorii români au posibi
lități de a ajunge în elita inter
națională. E adevărat că juniorii 
noștri de azi trag t 
e făceau, la vîrstă 
Ion și Marin Stan, 
plan internațional, 
rului juvenil, deci 
de pistol viteză, au 
tima vreme — „europenele* 
la Titograd au confirmat-o !

deosebit de rapide. In consecință, 
se simte nevoia ca și antrenorii 
noștri, federația de specialitate 
să depună eforturi mai consis
tente pentru ca tînăra generație 
de țintași, în proba de pistol vi
teză, să-și ridice șl mai mult va
loarea. Tn momentul de față, in
teresează ca tinerii noștri trăgă
tori de pistol viteză să fie com
petitivi LA CEL MAI ÎNALT NI
VEL, pe plan internațional. Pen
tru școala românească de pistol 
viteză, o medalie de bronz la 
„europenele" de juniori pare a 
fi prea puțin. Și mai e ceva : 
deși progresăm, dar mai lent de
cît alții, se cheamă că tot... în 
urmă rămînem !

Radu TIMOFTE

TEITEX © TELEX

mai bine decît 
i lor, Cornellu 

Numai că, pe 
progresele ti- 
și ale probei 
devenit, în ul- 

de

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

NICOSIA. în capitala Cipru
lui a avut loc, recent cea de 
a 4-a ediție a competiției in
ternaționale de atletism „Me
morialul președintele Maka
rios". La întreceri au luat parte 
și doi atleți români : Anișoara 
Cușmir, clasată pe primul loc 
la lungime cu 6,53 m (a doua 
a fost poloneza Wlodarczyk cu 
6,25 m) și Pal Palffy, locul 4 la 
110 mg cu 14,30 s în cursa cîș- 
tigată de cehoslovacul Ivan cu 
13,88 s.

BERLIN. S-a încheiat turneul 
internațional de box organizat 
de clubul TSK Berlin. Iată 
rezultatele înregistrate în cele 
12 finale (de la semimuscă la 
super-grea) : Geilich (R.D.G.) 
b.p. N. Crăciun (România) ; 
Maczuga (Polonia) b.p. Orewa 
(Nigeria) ; Pereira (Cuba) b.p. 
Schaeffer (R.D.G.) ; Koch

(R.D.G.) b.p. Stacheicz 
(R.D.G.) ; Nowakowski (R.D.G.) 
b. 1 neprezentare FI. Tircomnicu 
(România) oprit de medic ; 
Schwarz (R.D.G.) b.p. Alșucov 
(U.R.S.S.) ; Krueger (R.D.G.) b. 
ab. Timm (R.D.G.) ; Lapteev 
(U.R.S.S.) b.ab. 1 pe Hunger 
(R.D.G.) ; Neils (R.D.G.) b.p. 
Schroth (R.D.G.) ; Nebrig 
(R.F.G.) b.p. P. Skrzecz (Polo
nia), G. Skrzecz (Polonia) b.k.o. 
2 pe Philipp (R.D.G.) ; Abad- 
jian (U.R.S.S.) b.p. Subotin 
(U.R.S.S.).

NANJING. Turneul interna
țional de floretă (masculin) 
desfășurat în localitate a fost 
cîștigat de francezul Didier 
Flament. Pe locurile următoare 
s-au clasat Patrick Grock 
(Franța) și Petru Kuki (Româ
nia). La concurs au participat 
60 de floretiști din 7 țări.

TROFEUL „ SUPER-PRESTIGE “ LA CICLISM
PARIS (Agerpres). — în ur

ma rezultatelor înregistrate in 
cursa ciclistă „Steaua speran
țelor", în clasamentul general 
al trofeului „Super-Prestige" se

menține lider francezul Ber
nard Hinault 325 p, urmat de 
belgienii Roger de Vlaeminck 185 
p, Alfons de Wolf 153 p și ita
lianul Giovanni Battaglin 130 p.

PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL
ÎN FRUNTE 
C.M.
la

0—3

(gr. a 
Izmir :
(0-2). 

care a

U.R.S.S. A TRECUT
în preliminariile

III-a europeană),
Turcia — U.R.S.S.
Astfel, echipa U.R.S.S., 
marcat în acest meci golurile 
prin Blohin (2) și Seneghelia, a 
trecut în fruntea 
lui ;
1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia
3. Țara Galilor
4. Islanda
5. Turcia

Următoarele
Țara Galilor
28 X : U.R.S.S.
18 XI. : U.R.S.S.
lor ; 29 XI. : Cehoslovacia —
U.R.S.S.

LOTUL UNGARIEI PENTRU 
MECIUL CU ELVEȚIA

Iată lotul Ungariei pentru 
meciul din 14 octombrie, cu 
Elveția, la Budapesta : portari 

Kakas :

clasamcntu-

5
6
6
7
8

4
4
4
2
0

0
1
1
4
8

14— 1
14-=- 3
10— 2

8—19
1—22

9
9
9
5
0

14 X. :

1
1
1
1 
0

meciuri :
— Islanda ; 

—- Cehoslovacia ; 
Țara Gali-

— Meszaros, Kalzirz, 
fundași — Szanto, A. Kerekes, 
Garaba, Tolh, Varga ; mijlocași
— Muller, Sallai, Nyilasi, Rab.

• TELEX • TELEX
BASCHET O Competițiile euro

pene au programat noi întâlniri. 
Iată rezultatele înregistrate : 
„Cupa cupelor" : Crystal Palace
— Valur Reykjavik 118—80 ; BMS 
Skovlund (Danemarca) — Sandvi- 
ka (Oslo) 107—63 ; Tamperen 
(Finlanda) — Nyon (Elveția) 
79—87 ; MV Budapesta — AEK 
Atena 98—86 ; „Cupa campionilor 
europeni" : masculin : Den Bosch
— Sunair Ostende 95—72 ; femi
nin : Labden Lahti — Hoeybraten 
Oslo 91—73 ; Tehnik Odtu (Tur
cia) — Bunderslander Vicna 
48—75 ; „Cupa Liliana Ronchetti"; 
ATV Linz — ISR Monceau (Bel
gia) 61—48 ; Donostâ (Spania) — 
Versoix (Elveția) 122—68 ~
Koraci" : Mavag 
Karsiyaka Izmir 
Sole Bologna 
Ionic 86—56, Olympiakos Pireu — 
Maes Malines (Belgia) 79—60.

GIMNASTICA • Selecționata 
feminină a U.R.S.S., în frunte cu 
campioana lumii Nelly Kim și 
Elena Davîdova, va evolua în ca
drul mai multor concursuri în 
Anglia. Gimnastele sovietice își

© LA PARIS a avut loc fes
tivitatea decernării trofeului 
fair play „Pierre de Couber
tin" pe anul 1980. Trofeul a 
fost atribuit cunoscutului fot
balist italian Giacinto Fa- 
chettl șl lui Stanley Rous, 
președintele de onoare al fe
derației internaționale de fot
bal (F.I.F.A.).

„Cupa
Budapesta — 

65—51 ; Latte 
Iraklis Sa-

vor începe turneul la 28 octom
brie la Londra.

HOCHEI • Intr-un meci din 
„Cupa campionilor europeni" la 
Heerenveen echipa olandeză H.C. 
Heerenveen a învins cu 4—0 (2—0, 
1—0, 1—0) echipa ungară Sze-
kesfehervar. Returul va avea loc 
săptămîna viitoare la Budapesta.

TENIS DE MASA • Competiția 
internațională „Cupa ligii euro
pene" : Vaesteraas (Suedia) :
Suedia — R.F. Germania 6—1 ; 
Miskolc : Ungaria — Iugoslavia 
5—2 ; Varșovia : Polonia — Ce
hoslovacia 3—4 ; Hinckley (An
glia) : Anglia — Franța 7—0.

Csapo, Moldvan, Csongradi ; 
înaintași — Fazckas, Bodoni, 
Eszterhazi Kiss, Torocsik, V. 
Kerekes, Izso.

MiINE LA LEIPZIG...
...se dispută un meci foarte 

important în cadrul grupei a 
7-a a preliminariilor C.M., în
tre selecționatele K.D. Germane 
și Poloniei, 
clasamentul
L ~ '
2.
3.

înaintea partidei 
se prezintă astfel :

2--------- ---- *
2
2 

La un scor egal, 
loniei se poate considera cali
ficată. La o victorie a gazde
lor va decide golaverajul celor 
două formații, care vor mai 
juca pe teren propriu cu Malta. 
Din echipa R.D.G. fac parte 
printre alții Grapenthin, Dor- 
ner, Pommerenkc, Streich, Rie- 
dieger, în timp ce la oaspeți 
vor evolua Szarmach, Lato, 
Boniek, Tomaszewski.

Polonia 
R. D. G.
Malta

2 0 0 3—0 4 
1 0 1 2—2 2 
0 0 2 1—4 0 
echipa Po-

TURNEUL FINAL AL ZONEI 
ASIA - OCEANIA

Preliminariile CM. de fotbal 
se apropie de final. Turneul fi
nal al zonei Asta — Oceania a 
debutat cu cîteva zile în urmă. 
Participă ciștigătoarele celor pa
tru grupe preliminare :

(ciștigătoarea o. ___
Arabia Saudită ~ (gr. II), Ku- 

' ' — Chineză

Noua 
grupeiZeelandă

I),
weit (gr. III) și R.' 
(gr. IV).

Primele două partide s-au șl 
disputat. Le reamintim : R. p. 
Chineză — Noua Zeelandă 0—0 
și Noua Zeelandă — R. p. chi
neză 1—0.

tată programul în continuare : 
Noua Zeelandă — Kuweit (10.X), 

Chineză — Kuweit (18.X), 
Saudită — Kuweit (4.XI), 
Saudită — R.P. Chineză 
R.P. Chineză — Arabia 
(19.XI), Noua Zeelandă— 

Saudită (28.XI), Kuweit—

p.

R.

R.P.
Arabia 
Arabia 
(12.XI), 
Saudi tă
Arabia _ ____ _
B.P. Chineză (30.XI), Kuweit — 
Arabia Saudită (7.XII), Kuweit— 
Noua Zeelandă (14.XII), Arabia 
Saudită — Noua Zeelandă 
(19,XII).

Reamintim că primele două 
clasate în această competiție fi
nală zonală vor lua parte anul 
viitor, în Spania, la turneul fi
nal al C.M.

DE PRETUTINDENI
• UNGARIA. După 9 etape, 

în campionat pe primul loc în 
clasament se află Honved Bu
dapesta cu 13 p, urmată de 
Szombathely Haladas cu 12 p 
și Csepel cu 12 p. în etapa a 
9-a disputată miercuri: Ozd — 
Honved 0—2 ; Szombathely Ha- 
ladas — Bekescsaba 1—0 ; Vo
lan — Raba Eto Gyor 2—0 j 
Tatabănya — Pecs 2—0 ; Uj- 
pesti Dozsa — Diosgyor 1—1 s 
Vasas — Csepel 0—0 ; Szeged
— Ferencvâros 2—1.

• FRANȚA, (et. 13), Mona
co — Bordeaux 0—1 ; Sochaux
— Auxerre 5—0 ; St. Etienne
— Nancy 2—1 ; Brest — Nan
tes 1—2 ; Laval — Lille 2—0 < 
Tours — Bastia 4—0 ; Paris 
Saint Germain — Valenciennes 
4—0 ; Metz — Lyon 1—0 j 
Strasbourg — Montpellier 0—0 ; 
Lens — Nisa 1—0. în clasa
ment, conduce Bordeaux cu 19 
p, urmată de Sochaux — 18 p 
și Saint Etienne — 17 p.

• Turneul final al „Cupei 
Africii* la fotbal se va desfă
șura între 5 și 19 martie 1982

în Libia și va reuni opt for
mații calificate din fazele pre
liminare. Echipele participante 
au fost repartizate în două 
grupe, după cum urmează: 
Seria A (la Tripoli) : Libia, 
Ghana, Camerun, Republica 
Arabă Egipt ; seria B (la Ben
ghazi) : Nigeria (deținătoarea 
titlului), Algeria. Zambia șl E- 
tiopia.

• VLADIMIR IASCENKO, tînărul atlet 
sovietic care tn 1978 reușise două recorduri 
mondiale de excepție (2,35 m In sală șl 2,34 
m în aer liber) a fost constrîns, în 1979, 
din cauza unor accidente la genunchiul pi
ciorului de bătaie, să abandoneze activita
tea competițională. Fiind supus mai multor 
intervenții chirurgicale, extrem de delicate, 
lată că starea sănătății lui Iascenko este 
iarăși bună și dacă lucrurile vor merge, în 
continuare, la fel, în curînd vom auzi des
pre revenirea sa pe pistă. îl așteptăm ! 
• IN UMBRA MARILOR FOTBALIȘTI, de 
ieri și de azi al Portugaliei, cresc, iată, ve
dete și din rindul... femeilor, fotbalul femi
nin bucurindu-se astăzi de o mare populari
tate în această țară. Mai mult chiar, la 24 
octombrie. Ia Paris, pe Parc des Princes, 
selecționata feminină "a Portugaliei va în- 
tîlni reprezentativa similară a Franței. • 
„ZEUL AUTOMOBIL» a mai făcut o vic
timă I Zilele trecute și-a pierdut viața în- 
tr-un accident, la Grudzlaz, atletul polo
nez Bronislaw Malinowski, campion olimpic 
în proba de 3 000 m obstacole, la Moscova, 
și campion european la această probă. O 
pierdere grea pentru întreg atletismul mon
dial. • DOI CICLOTURIȘTI englezi, Mal
colm Cook și Nigel Smith, ambii de 28 ani. 
au pornit la un drum lung. El și-au propus 
să parcurgă, pe un tandem, distanța de 
peste 20 000 de kilometri dintre Londra și

Capetown. Cu ajutorul diferiților susțină
tori ei speră să realizeze minimum 500 000 
de franci pe care să-i pună la dispoziția 
fondului mondial al handicapaților fizici. 9 
TONY WARD, mijlocaș la deschidere in e- 
chipa de rugby a Irlandei, unul dintre prin
cipalii realizatori din campionatul țării, este

în același timp și un remarcabil fotbalist. 
El joacă, cu mult succes, ca mijlocaș, în 
echipa de amatori din Limerick, făcîndu-se 
remarcat recent în cadrul partidei susți
nută de echipa sa cu Southampton, în ca
dru] ..Cupei U.E.F.A.". „Joc fotbal doar pen
tru plăcerea mea, a spus Ward, dar prefer 
rugby-ul, sport mai complet, mai preten
țios, mai frumos". © COMISIA EUROPEA
NA DE ATLETISM din cadrul I.A.A.F. a 
stabilit performanțele standard care tre-

buie realizate (1 martie și 26 august 1982) 
pentru participarea la campionatele euro
pene de la Atena. Ele sînt mai crescute 
decît cele pentru C.E. din 1978, de la Praga, 
reflectând astfel creșterea nivelului general 
al atletismului continental. • POLIȚIA DIN 
AMSTERDAM a avut foarte mult de lucru 
cu un grup de suporteri foarte turbulenți 
ai echipei, engleze Tottenham, veniți în O- 
landa la meciul Ajax — Tottenham. Este, 
nici nu știm pentru a cîta oară, cînd ..paș
nicii" suporteri britanici produc dezordine 
nu numai în tribunele diferitelor stadioane, 
ci și în orașele unde au loc meciuri ale 
echipelor lor favorite ! • CU PRILEJUL 
UNEI SCURTE VIZITE la Madrid, dl. Joao 
Havelange, președintele F.I.F.A., a oferit 
federației spaniole mingea oficială „Tango" 
pentru viitorul campionat mondial de fot
bal, din anul 1982. Apropo de numele min
gii, spaniolii ar dori ca ea să se numeas
că... paso doble. • LA 30 SEPTEMBRIE, 
la Quito, cocoșul spaniol Francesco Rodri- 
guez l-a întâlnit pe ecuadorianul Jaime 
Torres Ballardes, în vîrstă de... 51 ani ! ! 
• „VISUL MEU PE PLAN SPORTIV, se con
fesează sprintera americancă Evelyn Ash
ford, este să alerg 100 m în 10,6 secunde". 
Nici mai mult, nici mai puțin...

Romeo VI LARA

...CEL MAI RAPID GOLGEIER
Din cînd în cînd reapare, 

In presa sportivă de peste 
notare, vechea controversă a- 
supna „recordului" de mar
care a primului gol în fot
bal. Cine a fost cel mai ra
pid golgeter din istoria spor
tului cu balonul rotund ? Sta
tisticienii englezi — căci ei 
par a avea primul cuvînt în 
materie — afirma că ar fl 
atacantul londonez Tommy 
Langley, de la Queens Park 
Rangers, care a marcat in 
sezonul trecut al Ligii un gol 
în poarta formației Bolton la 
numai 6 secunde de la fluie
rul de începere. Nu I - spun 
alții — este Jim Fryad, com
ponent al echipei Bradford, 
autor al unui gol înscris în 
exact 4 secunde, într-o par
tidă disputată în 1964, așa 
cum este menționat în cro
nicile apărute atunci in ziare. 
In discuția dintre cei doi in
tervine acum fostul internațio
nal bnaziljan Rivelino, care 
susține câ a marcat dupâ 
numai 3 secunde I

La aceasta ultima candida
tura, englezii răspund cu u- 
morul lor specific, observînd 
că mai e puțin și se va găsi 
un marcator care a deschis 
scorul chiar înainte ca arbi
trul să fluiere începutul par
tidei...

Lâsînd la o parte aspectul 
hazliu al problemei, trebuie 
să remarcăm că asemenea con
curență în viteza de marcare 
a golurilor este bună șl sti
mulativă. Ce bine ar fi dacă 
atacanții s-ar grăbi astfel 
spre poartă în fiecare par
tidă I


