
Azi, in sala floreasca, in cupa cupelor la baschet

DINAMO - BI ȘIh lAS ISTANBUL
MECI DECISIV

DINAMO
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14 David 1.98 Media de talie : 1.92
15 Popa 1.96 Antrenor s F. Sadiko-
Media de talie j: 1,95 flhi.
Antrenori : D. Nica-
le seu ți Gh. Novac.

Arbitri : S. Radovici 
h rodnicei 
l. Szabo

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT

După victoria cu Uruguay din cadrul C. M. de fotbal-juniori

Seria palpitantelor 
meciuri retur, cu ca
racter decisiv, din ca
drul cupelbr europe
ne la baschet este 1- 
naugurată astăzi (sala 
Floreasca, ora 18), 
cind echipa Dinamo 
susține o atractivă 
partidă In compania 
formației Beșiktas din 
Istanbul. Săptămina 
trecută, in deplasare, 
dinamoviștii au reali
zat un joc bun ; ei 
au condus majoritatea 
timpului, iar în final 
au obținut un rezultat 
de egalitate (98—98)
prin care și-au creat șanse de 
promovare în turul următor al 
Cupei cupelor. Calificarea poa
te fi realizată printr-o victo
rie, pe care avem convingerea 
că formația bucureșteană o 
poate obține ; în această ipote
ză, Dinamo va juca în turul 
următor cu Stroitel Kiev.

Baschetbaliștii turci, avînd în 
componență un jucător din re
prezentativa țării — Erman 
Kunter — și doi baschetbaliști 
din S.U.A. — Merlin Wilson și 
Benjamin McGilmer — vor în
cerca, la rîndul lor, să obțină 
ceea ce nu au izbutit la Istan
bul : succesul. în perspectivă.

(Iugoslavia) șl S. Za- 
(Cehoslovacia) ; comisar F.l.B.A. i 

(Ungaria).

întrevedem o întrecere de mare 
interes, cu premise pentru 
frumos spectacol sportiv.

Tot săptămîna aceasta, 
în C.C.E., Steaua susține

un

dar 
al 

doilea meci în cadrul grupei 
A. întilnind, la Tel Aviv, pe 
Maccabl, deținătoarea trofeului. 
Partida va avea loc joi. zi in 
care formația feminină Univer
sitatea va juca, la Cluj-Napoca, 
meciul retur cu echipa Sporting 
Atena. In „Cupa Liliana Kon- 
chetti", Voința București va 
debuta la 4 noiembrie, etnd va 
juca, în deplasare, cu Maccabl 
Ramat Har.

ECHIPA ROMÂNIEI, INTRE PRIMELE 
NOȘTRI ȚINTESCDAR JUCĂTORII

MELBOURNE, 12 (prin te
lefon). Presa australiană acor
dă spații mari victoriei (2—1) re
purtate de echipa de juniori a 
țării noastre în fața formației 
Uruguayului, care fusese credi
tată drept principala favorită 
a actualei ediții a C.M. de 
fotbal pentru juniori.

Astfel, ziarul „The AGE“ scrie: 
„Echipa României a avut in 
Gabor — două goluri su
perbe — și în portarul Lo- 
vaș — remarcabil în patru si
tuații limită — pe principalii au-

lori al victoriei". Sugestiv esto 
subtitlul : „Kousas nu a trans
format penaltyul, dar Gabor ■

AVEM TINERI TALENTATE DAR Ei RAMIN 
PREA MULT ÎN STADIUL PROMISIUNILOR"
/>■

însemnări după încheierea Diviziei de tenis
Aproximativ aceiași _ jucători 

care au luat cu o săptămină 
în urmă startul în campiona
tul național individual al se
niorilor, au putut fi urmăriți—, 
alături de cîțiva tenismani foar
te tineri — abordind întrece
rile Diviziei, competiție cu o 
altă structură, alături de com
portarea individuală, în prim- 
plan situîndu-se colaborarea 
dintre sportivi, ca și pricepe
rea antrenorilor de a alcătui 
formația ideală — ca să spu
nem așa. Mai înainte de a 
expune unele concluzii de or
din general, să spunem cîteva 
cuvinte despre modul cum s-a 
concretizat acolo, pe terenul de 
zgură, munca sportivilor și a 
tehnicienilor, deopotrivă. Fiind 
obligatorie, prin regulamentul 
competiției, introducerea în e- 
chipă, alături de tenismani cu 
mai vechi state, a cel puțin doi 
juniori, aceasta i-a pus pe an
trenori în situația de a le a- 
corda o mai mare atenție ti
nerilor. Și Intr-adevăr, cluburi 
ca Steaua, Dinamo București, 
Dinamo Brașov, Tenis Club 
București au convins că dis
pun și de rezervele necesare.

Dinamo București și-a menținut titlul de campioană naționali. 
In fotografie, de la stingă : antrenorul emerit Aurel Segărceanu, 
Florența Mihai. Teodora Tache, Monica Radu, Alice Dănifii, 
Dana Beleuță, Marilena Totoran ți antrenorul Gheorghe Boaghe

este, demnă de aplaudat și în
țelepciunea acelor antrenori ca
re au continuat să acorde cre
dit — dacă elevii lor au fost 
In formă — jucătorilor mal 
vîrstniei, dar de a căror expe
riență nu se puteau lipsi. A- 
ducem în discuție acest aspect 
deoarece există tendința unor

mai vfrstnicul său adversar. 
Dacă Dumitru Hărădău, Con
stantin Popovici, Iosif Kerekeș, 
ca să oferim doar aceste trei 
exemple, vor mal putea juca 
tenis mulți ani de acum încolo, 
șl o vor face cu bune rezultate 
pentru tenisul românesc și pen
tru echipele lor, ei trebuie li
sați să joace.

Revenind la problema tineri
lor. a noii generații — căci a- 
ceasta este una din principa-

fon GAVRILESCU

(Continuare In pag 2-3)

GABOR 
înscris magistral din două lo
vituri libere de la distanță", a- 
părut în ziarul „The Sun", făcînd

4 DIN LUME,
Șl MAI SUS...
referire la jucătorul austraQaa 
Kousas caro a avut egalam* >■ 
picior. In meciul cu R. F. Gar- 
mania, clnd aceasta conducea 
eu 1—0. dar a ratat lovitura 
de la 11 m de care a benefi
ciat. Ziarul „The Australian-Îș4 
Începe cronica de la medtd 
România — Uruguay astfel t 
„Gabor, prin două lovituri li
bere magistrale, a calificat •- 
chipa română in semifinală". 
Alt ziar care apare aid la 
Melbourne, „Globe Sport", sin
tetizează : „Uruguay domină, 
dar România Învinge. Uruguay 
a avut • repriză, a doua, foar
te bună, dar Gabor a deda 
prin execuțiile sale de excep
ție".

Iată șl cîteva spicuiri din d»-
Laurențlu DUMITRESCU

(Continuare ta pag. 2-3)

DE LA CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Conducerea Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport 
a luat Ieri în discuție măsurile Biroului Federației Române da 
Fotbal — întrunit fn ziua de 12 octombrie >^f.c. — șl a 
aprobat hotărîrea Biroului Federației Române de Fotbal 

privind înlocuirea din funcție a membrilor întregii con
duceri tehnice a lotului reprezentativ, compusă din Ște
fan Covaci, Valentin Stănescu și Victor Stănculescu. A- 
ceastâ hotărîre are In vedere rezultatele cu totul nesa
tisfăcătoare obținute de echipa reprezentativă de fotbal în ultima 
vreme și cu deosebire prestația sub orice critică a echipei ta 
partidele recente cu echipa Ungariei și cu echipa Elveției, par
tide în care echipa noastră avea posibilitatea să obțină califica
rea la turneul final al Campionatului Mondial din Spania — 
1982. In termen de 7 zile, Biroul Federației Române de Fotbal 
va face propuneri privind noua conducere tehnică a echipei re
prezentative.

Federația Română de Fotbal va analiza modul în care antre
norii cluburilor au sprijinit pregătirea componenților lotului 
național In vederea disputării ultimelor meciuri din preliminariile 
Campionatului Mondial. De asemenea, Federația Română de 
Fotbal va analiza și modul de pregătire și de comportare, ta 
ultimele meciuri, ale fiecărui component al lotului național, va 
lua In discuție lipsurile manifestate în privința disciplinei care 
trebuie să domnească în toate cluburile și va lua măsurile cores
punzătoare.

★
Biroul Executiv al Consiliului Național pentru Educație Fizici 

și Sport și Biroul Federației Române de Fotbal simt răspunderea 
In ceea ce privește neaplicarea în activitatea fotbalistică de cătr* 
colectivul tehnic a măsurilor necesare stabilite — cu caracter do 
directivă — în pregătirea echipei naționale de fotbal, în privința 
lipsei de exigență în luarea unor decizii ferme în procesul de 
instruire pe baze științifice, a selecției unor jucători de valoaro 
pe care îi reclamă fotbalul modern competitiv.

Gimnastica ritmică — modernă :

Steaua, ciștigătoarea titlului de campioană a țării. In fotografie, 
de la stingă : antrenorul Dumitru Viziru, Adrian Marcu, Dumi
tru Hărădău, Liviu Mancaș, Andrei Leonte, Silvan Niculescu, 
Răzvan Constantincscu, Florin Chiru, Mihai Șovar ți antrenorul 

emerit Gheorghe Viziru
»i de condiții pentru a lansa 
tineri în tenisul de performan
ță. Sperăm să devină o preo
cupare permanentă, și nu una 
de conjunctură, care acum va 
fi abandonată și reluată, even
tual, anul viitor, cu prilejul 
celeilalte ediții a Diviziei de 
tenis. După opinia noastră.

cluburi de a se dispensa de 
„bătrâni", doar de dragul de 
a raporta că au promovat tl- 
neretuL 
mult 
tive 
facă 
ren.
nu prin

ca

loc 
cu

In tenis — poate mal 
In alte discipline spor- 
tlnărul trebuie să-și 
numai după ce pe te- 
racheta în mină — și 
vorbe — l-a învins pe

HANDBALISTELE DIN AZERBAIDJAN 
ÎN TURNEU ÎN JARA NOASTRA

EXERCIȚII Dl RIDICATĂ VALOARE 
ÎN FINALA CAMPIONATULUI .

Dorina Cordoș - din nou pc primul loc
BRAȘOV, 12 (prin telefon). — In orașul de la 

poalele Tîmpei, Înscris puternic în ultimii ani în cir
cuitul întrecerilor 'de gimnastică ritmică-modernă, a 
avut loc, la finele săptămînii trecute, finala campiona
tului național pe anul 1981, competiție care a reunit 
la start 90 de concurente la categoriile de clasificare 
a doua, întîi și maestre. In cadrul a mai multor re
uniuni, finalistele au oferit publicului spectator pre
zent la Sala sporturilor exerciții de ridicată valoare 
tehnică, care au probat din plin frumusețea și spec
taculozitatea acestei discipline, inclusă nu de mult 
și tn marea familie a sporturilor olimpice.

Echipa reprezentativă femi
nină de handbaj a R.S.S. A- 
zerbaidjan efectuează un tur
neu de cîteva meciuri în tara 
noastră. Duminică, tn sala 
Floreasca. oaspetele au susți
nut primul meci în compania 
selecționatei divizionare a Ro
mâniei. La capătul unul med 
frumos, antrenant, handbaliste
le românce > au cîștigat cu 
28—22 (14—10). Printre marca-

4.Vaiceaeva
toare : Avădanei 6, Torok 
Marian 3, respectiv 
8, Budeaikina 4.

In continuarea programului. 
R.S.S. Azerbaidjan va mai 
susține în compania selecțio
natei divizionare a tării noas
tre următoarele întîlniri : azi, 
de la ora 18, în sala Victoria" 
din Ploiești, miercuri, de la 
ora 18 și vineri, de la ora W. 
în sala Floreasca din Capitală.

Desfășurată cu puține zile 
înaintea unei întreceri de mare 
anvergură — Campionatele 
mondiale de la Munchen —, 
finala campionatului național 
de gimnastică ritmică-modernă 
s-a constituit, deopotrivă, in
tr-un ultim test de verificară 
a sportivelor care ne vor re
prezenta la apropiatul examen. 
Privite și prin această prismă, 
evoluțiile maestrelor gimnas
ticii noastre ritmice-moderne 
ne-au oferit reale momente de 
satisfacție, atît prin măiestria 
dovedită de gimnaste în multe

Dorina Cordoș 
pare hotărită să 
se înscrie în e- 
lita “ internațio
nali a gimnas
tici) ritmice mo

deme

dintre probele incluse tn pro
gram, cît și prin dorința lor 
arzătoare de a-și valorifica in
tegral pregătirea și de a oferi 
specialiștilor și publicului spec
tator exerciții de înaltă ținută 
tehnică.

După cum era de așteptat. 
Dorina Cordoș a cîștigat din 
nou titlu de campioană absolu-

Carol GRUIA — coresp.

(Continuare in pag a 4-0)



Divizia „A" la tenis de masă

SCOR FAVORABIL OASPEȚILOR...
în campionatul Diviziei „A" 

pc echipe (partide duble) la 
tenis de masă s-âu desfășurat 
partidele etapei a II-a a retu
rului. Oaspeții au avut o pres
tație bună, terminînd 
tori în 7 din cele 14 
Iată amănunte :

SERIA I
C. S. ARAD II — 

RAD I (0 5—0 și 5—1. Bene
ficiind de aportul a două „pa
lete" de primă mărime, Eva 
Ferenczi (2+2) și Olga Nemeș 
(2+2), la care s-a adăugat și 
Magdalena Leszay (1+1)',_ for
mația nr. 1 (.totuși) a depășit-o 
pe secunda, de la care doar 
Judith Borbeiy a reușit cite o 
victorie. (N. STRAJAN. coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— C.S.Ș. SLATINA (D 2—5 și 
2—5. Cu Maria Aiboiu (3+3) 
Și Nela Stoinea (2+2), oaspe
tele au realizat o victorie de
tașată. De la gazde au punctat 
Monica Păun (1+1), Simona 
Ursu (1) si Maria Roșenczl (1).

GLORIA BUZĂU — C.S.M. 
CLUJ-NAPOCA (m) 3—9 șl
6—9. Liderii clasamentului s-au 
Impus fără probleme. Cele mai 
multe 
(2+2) 
(3+2), 
(2+2), 
oaspeți.

învingă- 
întîiniri,

C. S. A-

victorii ’ Romancscu 
pentru gazde, Doboșl 
Borca (3+2), Meszaros 

Crișan (1 + 1) pentru
(I. STĂNESCU. coresp.). 

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA I CRAIOVA 
(m) 9—3 șl 9—8. în cursa pen
tru locurile 2—3 în actuala e- 
ifiție, bucureștenii au realizat 
victorii prețioase. Principalii 
realizatori : Moraru (3+3),
Cauri (2+3), Onetiu (2+2) pen
tru Progresul. Florescu (2+3), 
Haldan (1), Nicorcscu (3), Fie
rea (1) pentru universitari. (R. 
POPESCU, coresn.).

SERIA A II-A
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

GLORIA BUZĂU (f) 4—5 șl
6—5. Mai experimentate, buzo- 
lencele au realizat succese la 
Urnită, dar meritate. Au punc
tat : Marilena Panturn (2+2), 
Viorica Dragu (1+2). Mariana 
Bariu (1) pentru gazde, respec
tiv Beatrice Pop (1+3), Lorena 
Mihai (2+1), Doina Murea 
(2+1). Cu acest prilej a avut 
loț și o frumoasă festivitate, 
eu ocazia retragerii din activi
tatea competițională a maestrei 
emerite a sportului Maria Ale
xandru, care din 1952 a activat 
•ub culorile clubului Progresul.

C.S.M. RM. VÎLCEA —

C.F.R. C.S.Ș. PETROȘANI (f) 
5—1 și 3—5. Cele două forma
ții și-au Împărțit victoriile, pe- 
troșenencele profitînd de scă
derile manifestate în jocul gaz
delor în cea de a doua zi. Vic
torii : Ciobancan (2+1), Efrem 
(2+2), Anescu (1) pentru vil- 
cence, Păduraru (1+3), Gyon- 
gyosi (2) pentru C.S.Ș. Slatina. 
(S. GIORNOIU, coresp.).

ÎNFRĂȚIREA TG. MUREȘ
— C.S.M. IAȘI (fi 4—5 și 4—5.
Succese la limită ale ieșence- 
lor, de la care au punctat Ma
ria Gaftea (2+3), Mariana Vin- 
tilă (2+1), Mihaela Mihai (1+1). 
Pentru gazde : Adriana Balint 
(3+1), Lingă Lohr (1+2), Mar
gareta Boancă (1). (I. PĂUȘ,
coresp.).

C.S.Ș. ODORHEIU SECUIESC
— TRICODAVA BUCUREȘTI 
(m) 9—4 și 9—4. Cele mai mul
te victorii : Feher (3), Nagy 
(2+2), Fulop (2+2) pentru în
vingători, respectiv AJexe 
(3+1). (A. PIALOGA, coresp.).

VOINȚA S. MARE — C.S.Ș. 
BISTRIȚA (m) 0—9 și 6—9.
Partide dominate de bistrițeni, 
care au avut in Bonțidai (3+3), 
Cioclu (2+3), Toth (2+2), An- 
drecuț (2) pe cei mai buni Ju
cători. De la gazde au punctat 
Hodas (3), Murval (1), Barta
(l) . (Z. COVACI, coresp.).

UNIVERSITATEA II CRAIO
VA — TRACTORUL BRAȘOV
(m) 9—5 și.9—7. Succese meri
tate ale craiovenilor în ambele 
partide. Victorii : Bădol (3+3), 
Ncagoe (2+3), Nef (2+2), Giu- 
gan (1) pentru studenți, respec
tiv Cadar (3+3), Badea (1+3), 
Panait (1+1). (V. POPOVICÎ, 
coresp.).

SERIA A III-A
METALURGISTUL CUGIR — 

ROLAST PITEȘTI (f) 5—4 și 
5—1. Victorii : Gabriela Dornic 
(2+2), Rodica Urbanovici (2+2), 
Elena Furtună (1+1) pentru în
vingătoare, respectiv Elena Tă- 
rîță (3+1), Elena Bonduret (1). 
(M. VÎLCEANU, coresp.).

C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI — 
SPARTAC BUCUREȘTI (f) 0—5 
și 2—5. O mențiune pentru jo
cul prestat de micuța Mariana 
Neagu (13 ani).

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI
— MECANICA FINA BUCU
REȘTI (ni) 4—9 și 4—9.

CONSTRUCTORUL TG. MU
REȘ — C.F.R. CRAIOVA (m) 
9—1 și 9—0.

Dinamoviștii la „bătaia mingii* in partida cu C.P. București 
„Casa Scinteii", ciștigată in final de tipografi cu 28—17.

Foto : Dragoș NEAGU

După întrecerea finală la oină

0 FORMULĂ INEDITĂ
CARE A TRIAT RIGUROS VALORILE!
După multe discuții infruc

tuoase, anul acesta, Biroul fe
derației de oină a adus unele 
modificări desfășurării campio
natului național In faza supe
rioară, de natură să stimuleze 
echipele în lupta pentru un loc 
pe podium și să asigure con
tinuitate mai mare In activi
tatea competițională. Astfel, 
tradiționala finală pe țară a 
celui de-al 30-lea campionat 
republican a avut loc în două 
manșe, una la Baia Mare cu 
11 formații calificate în urma 
întrecerilor zonale și la un in
terval de numai o săptămînă 
ultimul turneu final la Bucu
rești, pe Stadionul tineretului, 
cu participarea primelor patru 
echipe clasate, care și-au dis
putat întîietatea tur-retur.

Dacă în edițiile anterioare fi
nalistele se întîlneau direct 
doar o singură dată, acum 
principalele candidate la titlu 
s-au aflat față în fată de cite 
trei ori, verifieîndu-se în acest 
fel valoarea reală a echipelor 
și eliminîndu-se acele justifi
cări puse pe seama accidente
lor întîmplătoare sau a formei 
de... zi bună. Acum cele patru 
protagoniste Combinatul Poli
grafic București „Casa Scîn- 
teii“, Dinamo Buc., Universita

,,RALIUL CIBiNIUM“ In Divizia „A" de popice
Sibiu s-a desfă-
Cibinium", etapă 

de

CAMPIONATUL DE HOCHE

Miercuri șl Joi, la Miercurea Cliiț,
de marc atracție : sport €

hochei Divi-

în județul 
parat „Raliul 
în campionatul republican 
raliuri, în organizarea — bună
— a Filialei ' 
LP.A. Sibiu. La 
cerii au fost 41 
dintre care doar 
nalt cursa, raliul .
fermente de dificultate : 10 pro
be speciale (pe 123 km), 12 
controale orare și 359 de km. 
pe traseul Sibiu — Rășinari — 
Curmătura — Păltiniș — Santa
— Cristian ș.a. Pe locurile I, 
o-au clasat echipajele : Costi- 
neanu — Barbu (IPA Sibiu), 
la gr. 1 ; Ștefan — Panalte 
(Dacia Pitești) — gr. 2 ; Urdea
— Tit (Dacia Pitești) — gr. 5; 
Gh. Rădoi — T. Chitim ia 
(I.P.A. Sibiu), în clasamentul 
general : 1. Urdea — Tit '• e- 
ehipe : 1. I.P.A. Sibiu, 2. Da
ria Pitești. 3. C.S.U. Brașov. 
(Die IONESCU. coresp.).

A.C.R. Sibiu și 
startul înfcre- 
<Je echipaje 
30 au terml- 
prezentînd e-

EH

IOSIF LANG (Progresul Oradea) 943 p.d.!
te campionatul Diviziei „A* de 

popice s-a disputat, la sfirșitul 
săptăminii trecute, o etapă In
completă (echipele care au dat 
jucători selecționatelor naționale 
au avut jocurile aminate). Iată 
rezultatele :

FEMINTN • Laromet București 
— Mctrom Brașov 2398—2342 p d 
(scor Individual 5—1). Elena 

Trandafir, de la gazde, șl Maria 
Bleandă, de la oaspete, au fost 
cele mal bune jucătoare, avind 
434 șl, respectiv 431 de popice do- 
borlte. (N. Tokacek — coresp.) 
S Voința Galati — Voința Plo-

ștl 2379—2236 (6—0). Campioana 
tării a jucat foarte bine, clstiglnd 
la un scor concludent. S-au evi
dențiat Pachlta Zăinescu — 422 
șl, respectiv, Minela Dan — 401. 
(Gh. Arsenie — coresp.). • Vo
ința Timișoara — Dermagant Tg. 
Mureș 2384—2082 (6—0) • Eleclro- 
mureș Tg. Mureș — Hldromeca-

s a încheiat campionatul republican de călărie
După 12 zile de întreceri, la 

baza hipică din Lugoj au luat 
zfî.rșit disputele etapei finale 
a Campionatului republican 
Ue călărie, care s-a desfășurat 
tn cadrul „Daciadei". Ultima 
probă a fost cea rezervată e- 
chipdor de juniori. Victoria a

revenit formației Steaua (I. 
Răducanu cu Bucium, Gh. 
Claudiu cu Norbert, C. Erhan 
eu Jan) cu 4 p,- urmată de 
C.S.M. Sibiu 8 p și Petrolul 
Ploiești 107» p. (G. IGNEA - 
coresp.).

nlca Brașov 2443—2378 (5—1).
Performerele celor două formații 
au fost : Aurelia Serdeanu (E)
— 430 sl Rodica Calfa (ID — 424. 
(I. Păuș — coresp.) • U. T. A- 
rad — Constructorul Gherla 2214— 
2157 (3—3).

MASCULIN • Metalul Hune
doara — Chimica Tîmftvenl 5176— 
5014 (5—1). Ambele echipe au 
jucat bine, unii dintre jucători 
obtlnînd rezultate valoroase. ca 
de pildă Kralter — 903 șl respec
tiv, Barabas — 866. (I. Vlad — 
coresp.). • Tehnoutllaj odorhei
— Olimpia Reșița 5046—4935
(4—2) • Voința Tg. Mureș — E- 
lectromureș Tg. Mureș 4853 — 
4994 (2,5 — 3,5) • Progresul Ora
dea — Jiul Petrila 5234 — 4877
(4—2). Cu multă precizie a jucat 
localnicul Iosif Lang, care cu 943 
p d (din 200 lovituri mixte) a 
stabilit un nou record al arenei. 
(L Ghlșa — coresp.). • Petrolul 
Băicoi Cimpina — Carpați Sinaia 
5017—4873 (3—3).
• O parte dintre meciurile 

restante se vor juca azi, iar res
tul săptămînă viitoare.
• Echipa masculină Epitttk Bu

dapesta întreprinde un turneu in 
țara noastră lucind azi cu Gloria 
București, mîine cu Laromet 
București șl vineri cu Rulmentul 
Brașov.
• Etapa a TV-a a campionatu

lui Diviziei „A* se dispută sîm- 
bătă si duminică.

tea Buc. și Metalul Tîrgoviște 
au fost supuse la un serios e- 
zamen, fiind triate după pre
gătirile efectuate. Noii cam
pioni ai tării, tipografii bucu- 
reșteni (recent au sărbătorit 20 
de ani de la înființarea secției 
de oină), au constituit cea mai 
omogenă echipă, ei reușind la 
„prinderea mingii" să-și sur
prindă descoperiti adversarii, a- 
tît la „ducere", cît și la „în
toarcere", gratie unor pase pre
cise și derutante. La „bătaia 
mingii", elevii maestrului spor
tului Ilie Bacău au realizat in 
cele 6 partide din turneul de 
la București 55 puncte supli
mentare. ceea ce înseamnă o 
medie de 9,1 p, remarcabilă în 
meciurile cu miză mare. Suc
cesul oiniștilor de la Combi
natul Poligrafic București „Ca
sa Scinteii", care — după o 
întrerupere de 5 ani — și-au 
Înscris în palmares al 13-lea 
titlu, s-a datorat și unui plus 
de putere de luptă în momen
tele decisive. Dintre compo- 
nenții formației campioane din 
1975 s-au menținut Ilie Dacău 
(antrenor-jucător), Gheorghe 
Drăghici, Vasile Gălățeanu și 
Ion Anton care au constituit 
pilonii echipei.

Fosta campioană a tării, Di
namo București, a evoluat bine 
la „bătaia mingii", unde a ob
ținut 58 de puncte suplimen
tare. dar s-a apărat slab în 
întîlnirile cu miză, avînd cîte7, 
iar la Baia Mare chiar 8 jucă
tori loviți în plin. De aseme
nea, dinamoviștii n-au mai 
strălucit nici în combinațiile de 
la 
torul de joc, centrul 
Nicolae Păsărică, ni- s-a 
neinspirat șl nesigur în 
venții, ca și coechipierii 
„diagonale" din cauza 
au scăpat multi adversari.

Deși au acționat fără nerv 
Si o idee de joc, studenții bucu- 
reșteni au urcat pe podium în 
dauna metalurgiștilor din Tîr
goviște (antrenor — ing. Mir
cea Iordache). Aceștia au con
stituit singura echipă care se 
poate mîndri cu o victorie și 
o remiză (13—7 și 7—7) în fata 
noilor campioni, prezentîndu-se 
în progres de la o manșă la 
alta : la Baia Mare „bătăile" 
au fost o raritate, la București 
metalurgiștii au înregistrat 28 
de puncte suplimentare.

Noua formulă tmai poate fi 
îmbunătățită) de desfășurare a 
finalei pe țară s-a dovedit via
bilă, ea trecind printr-o sită 
mai deasă echipele candidate 
la un Ioc pe podium.

Campionatul de 
zia „A" continuă in același ritm 
susținut. Etapele se succed una 
după alta cu prea puține zile 
de pauză între ele (ce vom face 
în aprilie și mai, anul viitor?), 
așa incit, iată abia disputate 
etapele a 10-a și a U-a, că 
pe „afișul" competiției apare o 
altă pereche de etape, cele cu 
numerele 12 și 13, care sînt 
programate miercuri 14 și joi 
15 octombrie. Din cadrul aces
tor etape, dubla întîlnire din
tre Dinamo București și Avin- 
tul Gheorgheni a fost devan
sată cu 24 de ore, în așa fel 
incit dinamoviștii să poată ple
ca la timp spre Sosnowiec, 
unde vor susține duminică 18 
octombrie jocul retur din pri
ma manșă a C.C.E. cu echipa 
Zaglebie. Meciul dintre Dina
mo București și Avîntui Gheor
gheni va avea loc deci azi (ora 
17) și mîine (ora 10), pe pa
tinoarul „23 August". în rest 
etapa cuprinde încă două par
tide : S. C. Miercurea Ciuc — 
Steaua și Dunărea Galați — 
Progresul Miercurea Ciuc.

Cum 
prind 
cestei 
S. C. 
poate 
atît mai mult cu cît în par
tida precedentă, cea din tur
neul găzduit tot de patinoarul 
din Miercurea Ciuc, Steaua a 
terminat, surprinzător dar me
ritat, învingătoare (3—2). își 
vor lua acum revanșa jucătorii 
din Miercurea Ciuc ? Ei au 
prima șansă. Este de dorit ca 
partida să se dispute în condi-

se vede, etapele cu- 
unul din derbyurile a- 
dispute, deoarece meciul 
Miercurea Ciuc — Steaua 
fi apreciat ca atare. Cu

„prindere", unde coordona- 
' " ' centrul mijlocaș

părut 
inter- 
dc la 

cărora

Traian IOANIJESCU

țiuni care 
bun, de 
partidă, 1 
dubla vie 
lui Gheor 
cu aceasti 
sionase p 
cut ?) are 
sporească 
să-și poat 
patra în i

Iată c 
jocurilor
1. STEAUA
2. S.C. M.
3. Dinamo
4. Dunărea
5. Prog. M,
6. Avtatul C

Timp de 
ttficial din 
mul turneu 
publican d< 
mari, la cs 
matiile : C. 
Ciuc, Dinai 
șl Dunărea 
cepul trebu 
nivelul tehj 
fost superi» 
ceste patru 
hocheiului ; 
tră demons 
tehnice ti 
bltă au ar 
din echipa 
trenor Sorii 
durile cAroi 
Ocariu, Dur

Iată rezu 
Dunărea Gi 
Miercurea C 
1—6), Dunăi 
7—5 (3—1, I
Galați — Si
1— 0), Steaua 
0—3, 2—4), i 
rea Ciuc — ,
2— 0), C.S.S 
Ciuc — Din
3— 4). (T. Sl

în Cupa F. R. Rug

SCORUL ETAPEI,
SSmbătă și duminică au aVut 

loc partidele contind pentru 
etapa a treia (prima în seria 
a IlI-a) a Cupei F.R. Rugby.

Seria I : ȘTIINȚA PETRO
ȘANI — P.T.T. ARAD 54—8 
(24—4). Cei mai eficace : Me- 
dragoni 3, Șușinschi 2, V. Do- 
bre 2 — eseuri, ultimul trans
form în d două dintre ele. Arbi
tru : Manea Stoica, din Sibiu. 
(T. CORNEA, coresp.). • C.S.M. 
SIBIU — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 8—6 (4-3).

Seria a II-a : VULCAN 
BUCUREȘTI — R.C. GRIVIȚA 
ROȘIE 10—19 (6—4 !). Meta
lurgiștii au ținut să confirme 
rezultatul de egalitate obținut 
în etapa trecută în compania 
dinamoviștilor. Și au condus 
cu 6—4, reușind ca după pau
ză să conducă chiar cu 10—4. 
O schimbare inspirată în echi
pa griviteană — Nicolae l-a 
înlocuit pe Tudose — a dus 
la înviorarea jocului acestora, 
care s-au impus treptat, prin 
cele 3 lovituri de pedeapsă 
consecutive reușite de Tudor 
Radu (care înscrisese și în pri
ma repriză — eseu) și, în fi-

AVEM TINERI
(Urmare din pag. 1)

lele probleme ale tenisului ro
mânesc — prof. Alexandru Lă- 
zărescu, secretar responsabil al 
F.R. Tenis, ne spunea, dumi
nică, după încheierea compe
tiției : „In tenis activează multi 
tineri care au probat că au ta
lent, și deci dispun de premisa 
absolut necesară afirmării lor 
ca sportivi de mare performan-

ca

LA PI
nai, prin < 
transformat 
Punctele fo 
fost marcat» 
2 l.p. și I. 
marcări : Ra 
vița), resper 
A. Dinu. N 
tirajul lui F 
Constanța 
Cosmănescu ■ 
noului Fed.er 
TUL STUD1 
MO 6—29 
clară a di 
punctele +i.s 
2, Mitrach» 
ficscu II — 
drop și o 
transf. Chici 
Și Lp.) per 
Foarte bun 
teanului Var

Seria a n 
BlRLAD - 
IAȘI 10—3 l 
Dinu Rășcan 
cea — eseu 
tiv Benedck 
Fl. Dudu. (1 
• FARUL — 
7—15 ! !

RECORDUL
Duminică, pe hipodromul din 

Ploiești, am asistat la o reuni
une de excepție. învingătorii au 
arătat valori maxime, cinci din
tre el corectlndu-șl recordul, fapt 
de remarcat deoarece ne apro
piem de sfîrșltul anului hipic și 
toil caii au fost supuși la • cam
panie severă In cele 51 de reu
niuni disputate. Evenimentul cel 
mal Important din acest an l-a 
constituit recordul de 1:22,4 rea
lizat de Perjar Învingător In 
premiul Sinaia. Antrenorul Vasile 
Gheorghe merită toate felicitările 
pentru forma in care-șl prezintă 
eail la startul alergărilor. Prin 
cele trei victorii obținute te a- 
eeastă reuniune, antrenorul V.

LUI PERJAR
Gheorghe a trecut pe tocul 3 in 
clasamentul formațiilor. Cursa 
rezervată amatorilor a revenit lui 
Sabău (condus Impecabil de 
Mihai Manea), care și-a egalat 
totodată șl recordul carierei. 
REZULTATE TEHNICE : Cursa I: 
L Suvan (N. Nicolae) rec. 1:36,1,
2. Ruleta. Simplu 4, ordinea 18. 
Cursa a n-a : 1. Flavian (N. 
Gheorghe) rec. 1:33,8, 2. Verdict,
3. Stația. Simplu 2, ordinea 6, e- 
vent 15, tripla 92. Cursa a IlI-a : 
L Dorobanț (A. Brallovscbl) rec. 
1131,6, 2. Roxana. Simplu 1,80, 
ordinea i, event 14. triplu 276. 
Cursa • IV-a 3 1. selenar (V. 
Gheorghe) pert. 1:24,4. 2. Sellma, 
3. Recurs. Simplu 2,40, ordinea 5, 
•vent t, tripla 302. Cursa a V-a i

HIPISM
L Banjo (Gh. Tănase) perf. 
1:24,0, 2. Roditor. Simplu 2. or
dinea 4, event 6, triplu 87. Cursa 
a Vl-a : 1. Perjar (V. Gheorghe) 
rec. 1:22,4, 2. Hublou, 3. Băr-
dlța. Simplu 2,20, ordinea 20, tri
pla 640. cursa a VH-a : 1. Coltlc 
(T. Marinescu) rec. 1:33,1, 2. So
lia. Simplu 1,60, ordinea 7, triplu 
65. Cursa a Vin-a amatori : 1. 
Sabău (M. Manea) rec. 1:29,9, 2. 
Rigoarea. 3. Crainic. Simplu 6, 
ordinea 105, event 95, tripla În
chisă la 6 066 lei. Cursa a IX-a : 
L Manșon (N. Simlon) perf. 
1:23,4. 2. Heracle, 3. Polux. Sim
plu 5, ordinea 11, event 122, tri
pla 194, triplu 859.

Sandi IONESCU

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI SUCCESE PERMANENTE...

Pe lista marilor succese la Pro
noexpres se adaugă mereu alte 
nume. Numai In cursul lunii 
precedente, de exemplu, au fost 
atribuite SASE AUTOTURISME 
„Dacia 1300". obținute de Orzan 
Stan (Brăila), Lămbolu Gheorghe 
(corn. Verguleasa, jud. Olt), Nl- 
colau Vlrgillu (București). Neac- 
șu Constantin (com. Dăbulenl, 
jud. Dolj), Trifa Tiberiu (Cuglr) 
31 Anca loan (Petroșani). 22 DE 
CISTIGURI IN BANI ÎNTRE 8.000 
șl 33.000 LEI etc. De reținut că 
cinci din cele sase autoturisme, 
precum și majoritatea cîștlgurllor 
In bani menționate au fost re’a- 
llzate pc bilete achitate In cotă 
de 25 la sută — formă de joc 
foarte avantajoasă, utilizată de 
tot mal numeroși participant!. 
Indiferent, insă, de cota achitată, 
cheia marilor succese constă In 
prezența eu regularitate la siste
mul de joc preferat. Se reamin
tește, în acest sens, că numai

astăzi mal pot fl procurate bilSle 
cu numerele preferate pentru tra
gerea obișnuită Pronoexpres de 
miercuri 14 octombrie 1981.

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vînzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Pronoex
pres care va avea loc duminică 
18 octombrie 1981.

C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 7 OCTOMBRIE 
1981. Categoria 1 : 2 variante 25% 
— autoturisme DACIA 1300 ; cate
goria 2 : 3 variante 100% a 16.247 
lei și 4 variante 25% a 4.062 lei ; 
—*   8 : 33,50 a 1.940 ' '

4 : 98,50 a 660 lei 
: 276,50 a 235 lei ; 
7973,75 a 40 lei ;

_ 201,50 a 200 lei ; __
gorla 8 : 3851,50 a 40 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 51.336 lei. Auto
turismele DACIA 1300 de la cate
goria 1 jucate 25%, au fost obți
nute de MIHAI CRETU din Bu
zău șl MARGARETA NEACȘU 
din București.

categoria 
categoria 
tegorla 5 
goria 6 : 
gorla 7 :

lei ; 
; ca
ca te- 
cate- 
cate-

tă. Cred insă 
prea mult in 
diul de a pri 
eforturi susti 
suficient pe 
Numai cu ta 
face 
ță“. Observaț 
care 
tine 
prielnic deoai 
mătoare poate 
tru acumulăr 
Udarea pregăt: 

Am asistat, 
sfîrșitul corni 
meciuri frum 
firmîndu-ne o 
greșul înregis 
cători și juci 
presionat, îndi 
manov, cu un 
Îmbunătățit, c 
tură în joc. £ 
marea contact 
rile tenisului 
antrenamentele 
ultima lună d 
drea Jaeger, 
de utile. întiln 
la prînz, susțin 
manov cu Fio 
care a Întrecu! 
a arătat-o pe 
voltă în joc ( 
potrivește foar 
rachetă, cu o 
mare de lovire! 
ternice și vâri

tenis de

sperăm 
seama.



După ultimul eșec, cu Elveția, la București

ECHIPA NOASTRĂ REPREZENTATIVĂ DEBUSOLATĂ,
INCAPABILĂ SĂ SE IMPUNĂ PE TEREN PROPRIU, 

Sl-A IROSIT SANSELE DOBÎNDITE ANTERIOR •» 1

...SĂRACA TOAMNĂ A FOTBALULUI NOSTRU 
SE LXPI1CĂ SI PRIN CIFRE (și date 

obiective) FOARTE GRĂITOARE
„Păcat de frumoasa victo

rie cu Anglia, de prețiosul e- 
gal scos la Londra, păcat de a- 
titca vise cu care unii dintre 
noi nu ne vom mai întilni !“ 
— spunea cu amărăciune după 
eșecul cu Elveția bravul jucă
tor Samcș, dînd glas ginduri- 
lor nu numai ale unei genera
ții de fotbaliști care nu au pu
tut atinge performanța carie
rei lor, ci și ale nenumăraților 
suporteri ai echipei noastre re
prezentative, iubitorilor fotba
lului.

Intr-adevăr, acum un an, în 
toamna debutului în prelimina
riile C.M. ’82, după un rezul
tat de egalitate obținut Ia Oslo 
a urmat victoria asupra echipei 
„bătrinului Albion", pentru ca 
acest oxigen al încrederii să 
țină pină in primăvara ’81, cind 
reprezentativa României nu a 
putut fi învinsă nici pe Wem
bley, încheind primele trei me
ciuri (din care două in depla
sare !) cu un bilanț pozitiv : 4 
puncte și speranțe îndreptățite 
pentru calificare.

Speranțe care, însă, s-au 
spulberat, pe rind, odată cu 
consumarea fiecărei partide din 
cele care s-au desfășurat In a- 
ceastă toamnă, PE TEREN 
PROPRIU, în fața propriilor 
suporteri, surprinși, Ia început, 
apoi consternați de schimbarea 
la față a echipei reprezentative 
Intre cele două sezoane. Mo
mentul de cumpănă l-a con
stituit evoluția neconvingătoa
re din prima partidă a suitei 
de trei — care aducea, la Bucu
rești, Norvegia, Ungaria și El
veția — victoria la limită con
tra formației din „țara fiordu
rilor" neputind da culoare și 
contur unui efort lipsit de 
coerență, imaginație și decizie. 
Semnalul de alarmă tras atunci, 
la început de iunie, de presă, 
de cei din afara forului de 
specialitate, a sunat în gol pen
tru cei investiți cu responsa
bilități directe, cele două punc
te acumulate în clasament după 
meciul cu Norvegia dîndu-le un 
ascendent pe care l-au consi
derat suficient ca să ridice pun
țile de comunicare cu „n'espe-

CAMPIONATUL MONDIAL DE JUNIORI
(Urmare dtn pag. I)

clarațiile făcute după meci, la 
conferința de presă, de antre
norii echipelor României și U- 
ruguayului : Constantin Cernă- 
ianu : „Felicit jucătorii mei 
pentru că au trecut cu bine 
peste șooul creat de golul e- 
galizator. Printr-o mobilizare 
exemplară, ei au reușit să în
scrie golul care Ie-a adus vic
toria". Râul Bentancor : „Nici 
acum, după o oră de la înche
ierea partidei, nu-mi vine să 
cred că echipa mea a pierdut. 
Am avut în față o apărare de
cisă, cu un portar (n.n. Lovaș) 
care a prins o zi de excepție, 
ca să nu mai vorbesc de acest 
atacant (n.n. Gabor), care a 
înscris două goluri splendide".

Atmosfera din tabăra noastră 
este bună, toți jucătorii dorind 
să aibă și în partida cu R. F.

ARBITRII ETAPEI DE MÎINI Ă DIVIZIEI „Ă“
Steaua — Dinamo : Cr. TEO- 

DORESCU (Buzău) — G. Drago- 
mir șl A. Ionită (ambii din 
București).

„Poli". Timișoara — U.T.A. t 
AL. MUSTĂTEA — E. Ionescu 
(ambii din Pitești) și O. Ștreng 
(Oradea).

MllNE, CUPLAJ PE STADIONUL 
„23 AUGUST** DIN CAPITALĂ
Etapa a 9-a a campionatului 

Diviziei „A" programează, mîi- 
ne, în Capitală două meciuri 
care se vor disputa în cuplaj, 
pe stadionul „23 August". De 
la ora 15 se întîlnesc formațiile 
Sportul studențesc și Progresul 
— Vulcan. în continuare, dg la 
ora 17, va avea loc partida 
Steaua — Dinamo, joc care va 
fi televizat. 

cialiștii". Și astfel, meciul ur
mător, cu Ungaria, a fost pre
gătit într-un „incubator" (de 
parcă echipa reprezentativă era 
neacomodată cu condițiile nor
male ale mediului nostru am
biant !), rezultatul — nu at{t 
cel înscris pe tabela de mar
caj, cit jocul steril — fiind 
departe de promisiuni și de 
așteptări. In fine, recentul meci, 
cu Elveția, a atins punctul cel 
mai de jos al acestei INVOLU
ȚII : de la 1—0, trecînd prin 
0—0, ajungindu-se simbătă la
1—2! Așadar, acum, IN EVI
DENT CONTRAST CU SEZO
NUL TRECUT, echipa repre
zentativă are un bilanț com
plet nesatisfăcător: din trei me
ciuri disputate acasă, doar 3 
puncte 1 Așa cum spunea W. 
Jira, observatorul F.I.F.A. la 
meciul cu Elveția : „...mai rar 
să pierzi o calificare acasă".

Ce a scos în relief această 
decepționantă suită de trei par
tide desfășurate acasă șl care 
a compromis în mare măsură 
— cu totul neașteptat după 
startul promițător — șansele de 
calificare la Mundi aiul spaniol 7 
ÎN LOCUL UNEI CREȘTERI 
DE FORMA A MAJORITĂȚII 
SELECȚIONABILILOR (CU A- 
JUTORUL NEMIJLOCIT AL 
ANTRENORILOR DE LA CLU
BURILE DE UNDE ACEȘTIA 
PROVENEAU) ȘI A UNEI 
EXPRIMĂRI CÎT MAI EFI
CIENTE (PRIN EFORTUL DE 
GÎNDIRE ȘI CREATIVITATE 
AL CONDUCERII TEIITICE A 
ECHIPEI NAȚIONALE) S-A 
VĂDIT TOT MAI MULT, O- 
DATĂ CU SCURGEREA TIM
PULUI, UN PROCES DE ERO
ZIUNE. Manifestat în recenta 
partidă, cu Elveția, printr-o 
flagrantă Incapacitate de ri
postă, nu numai tehnico-tacti- 
că, ci șl fizică, jucătorii Inter
vievați după meci acuzînd ei 
înșiși această stare necorespun
zătoare. Stare de fapt care nu 
poate fi, însă, despărțită de 
anteriorul proces de pregătire, 
de linia oscilantă a selecției 
(care a culminat cu anunțarea 
unui lot de 22 de jucători la 
F.I.F.A., pentru ca la 24 de 
ore după aceasta selecționerii

Germania, programată miercuri, 
aceeași evoluție. Ei privesc cu 
responsabilitate această impor
tantă semifinală. Be fac efor
turi pentru recuperarea lui Ilie 
Costel, Eduard și Andone (ul
timii doi accidentați în meciul 
cu Uruguay). Jucătorii noștri 
a® urmărit meciul R. F. Ger
mania — Australia și și-au fă
cut o primă imagine despre ju
cătorii vest-germani, remarca
bili prin forța și angajamentul 
etalate în fața echipei țării 
gazdă.

Meciul cu R. F. Germania 
este programat miercuri seara, 
de la ora 20,30, la Melbourne, 
de rezultatul lui depinzînd de
plasarea echipei noastre la Sid
ney (pentru finala 1—2), ori la 
Adelaide (finala pentru 3—4). 
Mai trebuie, oare, spus cit de 
mult doresc tinerii fotbaliști 
români să evolueze la Sidney 7

Chimia Rm. Vilcea — C. S. 
Tîrgoviște : A. DELEANU — M. 
Constantinescu (ambii din Bucu
rești) și S. Drăgulicl (Drobeta Tr. 
Severin).

F.C.M. Brașov — S. C. Bacău : 
N. GEORGESCU — M. Huștiuc 
(ambii din București) șl D. O- 
logeanu (Arad).

Jiul — F. C. Constanta : C.
JURJA — A. Jurja (ambii din 
București) șl I. Crădunescu (Rm. 
Vilcea).

F. C. Argeș — Universitatea 
Craiova : GH. JUCAN (Mediaș) — 
M. Adam (Cluj-Napoca) și M. 
Ivăncescu (Brașov).

Corvinul — F: C. Olt : I. POP 
— D. Petrescu și V. Constanti
nescu (toți din București).

A.S.A. Tg. Mureș — „U“ Ciuj- 
Napoca : V. CIOCILTEU — C. 
Vlase (ambii din Craiova) și T. 
Balanovici (Iași).

Sportul studențesc — Progresul- 
Vulcan : M. SALOMTR (Cluj-Na- 
poca) — R. Stîncan si C. Maghiar 
(ambii din București). 

să urmărească — special ! — 
alți cîțiva jucători, în vederea... 
titularizării acestora, mizînd pe 
acceptul elvețienilor, care, in 
cele din urmă, n-a venit !). S-a 
ajuns astfel ca în meciul cu 
Elveția SĂ NU SE ALINIEZE 
O ECHIPA, CI 11 JUCĂTORI, 
FIECARE JUCÎND CE ȘTIA 
(oricum, cu un randament in
ferior celui de la echipele de 
club, UNDE AU STABILITE 
ALTE RELAȚII DE JOC), fără 
a lega ceva. LINIA DE MIJLOC 
A FOST SLABA, ATACUL IN
EXISTENT, iar greșelile apără
rii din repriza secundă au de
rivat, în Special, din incapa
citatea coechipierilor (mai ales 
fundașii de margine și mijlo
cașul Stoica) de a acoperi in
tercalările în atac ale lui Ște- 
fănescu și Sameș, exasperați și 
ei de ineficacitatea comparti
mentului ofensiv (să ne amin
tim, în antiteză, cit de abil 
construită era această mișcare 
a lui Zappa și Egii în echipa 
lui Wolfisberg !).

Evident, scorul final a fost 
stabilit ca o consecință directă 
și imediată a unor greșeli per
sonale ale celor aflați in teren, 
așa cum explică eșecul Ștefan 
Covaci. Dar care a fost, în ra
port cu acestea, procentul ac
țiunilor de construcție și finali
zare ale echipei, rod al gîndi- 
rii și exersării prealabile, sub 
egida antrenorilor ? Să nu pu
nem din nou — SCUT ABIL, 
ÎN SPATELE CĂRUIA VEZI 
ORICE ÎN AFARA DE... RES
PONSABILITATE — căruța 
înaintea cailor !

Paul SLĂVESCU

REZULTATELE ETAPEI A Vlll-a A DIVIZIEI
SERIA I

Nicolina Iași — TEPRO Iași
1— 1 (1—1), Șiretul Bucecea —
Metalul Botoșani 3—1 (0—0), Mi
nerul Gura Humorului — Cetatea 
Tg. Neamț 3—0 (2—0), A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc — Foresta 
Fălticeni 2—0 (1—0), Cristalul Do- 
rohod — Avîntul Frasin 3—2 (1—1), 
Metalul Rădăuți — Celuloza Pia
tra Neamț 2—0 (1—0), C.FdR. Paș
cani — Integrata Pașcani 2—0 
(1—0), Minerul Vatra Domei — 
Cimentul Bicaz 1—1 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a VlII-a : 1. TEPRO 
IAȘI 12 p (21—11), 2. Metalul Ră
dăuți 10 p (12—7), 3. C.F.R. Paș
cani 10 p (12—10), 4. Celuloza P. 
Neamț 10 p (11—11)... pe ultimele:
15. Avîntul Frasin 5 p (10—13),
16. Nicolina Iași 5 p (6—10).

SERIA A Il-a
Petrolul Moinești — Viticultorul 

Panciu 7—1 (2—1), Textila Buhuși
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej
2— 1 (0—0), C.S.M. Borzești — Mi
nerul Comănești 2—0 (2—0), Me
talul Huși — Rulmentul Bîrlad 
1—0 (1—0), DEMAR Mărășeștd — 
Luceafărul Adj ud 2—1 (1—0), Glo
ria Focșani — Foresta Gugești 
1—0 (0—0), Laminorul Roman — 
Victoria Bacău 1—0 (0—0),
Partizanul Bacău — Letea Bacău 
^-2 (1—1),

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL MOINEȘTI 14 p (21—5), 2.
C.S.M. Borzești 11 p (21—6), 8.
Partizanul Bacău 11 p (24—10)... 
pe ultimele : 14. DEMAR Mără- 
șești 5 p (9—18), 15. Metalul Huși 
5 p (4—23), 16. Rulmentul Bîrlad 
3 p (3—12).

SERIA A III-a
Ș.N. I.T.A. Brăila — Prahova 

Plodești 1—5 (1—1), Chimia. Buzău
— Chimia Brazi 1—1 (0—0), Mine
rul Filipeștii de Pădure — Chimia 
Brăila 1—0 (0—0), Carpați Ne- 
hoiu — Metalul Mija 2—0 (1—0), 
Petrolul Berea — Autobuzul Fău- 
rel 4—0 (3—0), I.C.I.M. Ploiești — 
Caraimanul Bușteni 2—1 (0—0),
Ferodoul Rm. Sărat — Petrolul 
Băicoi 3—0 (1—0), Carpați Sinaia
— Poiana Cîmpina 3—3 (1—2).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 15 p (23—5), 2. I.C.I.M. 
Ploiești 12 p (13—8), 3. Chimia
Brazi 10 p (17—5), 4. Metalul Mija 
10 p (14—10)... pe ultimele : 15. 
Petrolul Băicoi 4 p (9—14), 16.
Autobuzul Făurei 4 p (3—21).

SERIA A IV-a
Metalosport Galați — Rapid Fe

tești 3—2 (0—1), Progresul Isaccea
— Granituil Babadag 2—0 (1—0),
Ș.N. Tulcea — Avîntul Matca 
1—0 (0—0), Metalul Mangalia. —
Marina Mangalia 2—0 (1—0), Por
tul Constanța — Victoria Țăndă- 
rel 3—0 (1—0), Cimentul! Medgidia
— Șoimii Cernavodă 4—0 (4—0), 
Voința Constanța — Chimpex Con
stanța 1—1 (1—1), Arrubium Mă- 
cin — Ancora Galați 3—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. METALO
SPORT GALAȚI 13 p (16—5), 2. 
Ș.N. Tulcea 12 p (15—7), 3. Por
tul Constanța 11 p (21—6)... pe ul
timele : 15. Ancora Galați 4 p 
(5—12), 16. Șoimii Cernavodă 4 p 
(9-21).

SERIA A V-a
Dinamo Victoria București — 

Petrolul Roata de Jos 4—0 (4—0), 
Tehnometal București — Con

Confruntind datele și observa
țiile cu caracter tehnic ale jocu
lui cu Elveția, atrage atenția o 
izbitoare asemănare cu ceea ce 
ne-a oferit, cu o lună in urmă, 
meclul-test cu Bulgaria, disputat 
tot la București. Și am putea În
cepe chiar cu rezultatul final În
registrat în ambele întîlniri, am 
continua cu evoluția scorului și 
cu modalitatea realizării goluri
lor : Bălăci a deschis scorul, de 
flecare dată din faze la momente 
fixe, au egalat apoi oaspeții — 
fie bulgari, fie elvețieni — tot in 
urma executării unor lovituri li
bere, iar amindouă golurile în- 
frtngerilor noastre (în min. 73 cu 
Bulgaria și in min. 75 cu Elveția) 
au avut o schemă de desfășu
rare aproape identică. 1 Dincolo 
de aceste — să le spunem — co
incidențe bizare, interesant ni se 
pare șl raportul acțiunilor de 
atac in cele două întîlniri : 96—72 
in meciul cu Bulgaria și 98—77 
In cel cu Elveția. O frecvență 
ofensivă bună, chiar foarte bună, 
In ambele dispute, și, cu toate 
acestea, nici un gol Înscris din 
acțiune ! Să adăugăm aid și 
ineficacitatea din partida cu Un
garia, să tragem linie șl vom ve
dea — de fapt, am șl văzut — 
că din peste 390 de acțiuni de 
atac, am înscris, in 270 de minute 
de joc, doar două goluri : unul 
din lovitură de pedeapsă șl cel 
de al doilea din lovitură liberă 
de la 1G metri 1 Cum se poate 
explica o asemenea exasperanță 
ineficacitate, care a făcut din 
toamna aceasta poate cea mai să
racă toamnă a fotbalului nostru 7

Un răspuns dat la repezeală și 
la îndemtnă oricui ar fi acela că 
am ratat din citeva situații ideale 
șl în momente-cheie ale jocurilor. 
O asemenea explicație ar ascunde 
insă e cauză de fond, am zice 
o cauză a cauzelor ineficadtății 
reprezentativei noastre din ulti
mul timp. Este vorba de lipsa 
de consistență a acțiunilor de 
atac determinată, în principal, 
de erorile In transmiterea mingii 
în zona de finalizare. Referln-

structorul Călărași 0—1 (0—1),
F.C.M. Giurgiu — Electronica 
București 2—0 (1—0), Amonil Slo
bozia — T.M. București 2—1 
(0—0), FEROM Urzicenl — 
I.C.S.I.M. București 1—2 (0—0),
Abatorul București — Danubiana 
București 1—2 (0—1), Sirena
București — Ș.N. Oltenița 3—2 
(2—1), Luceafărul București — 
Viitorul Chimogi 2—1 (0—1), Fla
căra roșie București nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 18 p 
(24—4), 2. I.C.S.I.M. București 
11 p (17—9), 3. Abatorul București 
10 p (14—10)... pe ultimele : 15.
FEROM Urziceni 4 p (8—14), 16. 
Petrolul Roata de Jos 4 p (10—21).

SERIA A VI-a
Sportul muncitoresc Caracal — 

ROVA Roșiori 1—0 (1—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș — .Ci
mentul Fieni 1—0 (1—0), Con
structorul Pitești — Cetatea Tr. 
Măgurele 3—0 (0—0), Unirea Ră- 
cari — Chimia Găești 3—0 (1—0), 
Recolta Stoicănești — Dacia Pi
tești 1—0 (0—0), Petrolul Videle
— Progresul Pucioasa 4—0 (1—0),
Dunărea Zimnicea — Progresul 
Corabia 1—1 (1—0), Chimia Tr.
Măgurele — Muscelul Cîmpulung 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 13 p (13—5), 2. 
ROVA Roșiori 12 p (17—5), 3.
Muscelul Cîmpulung 11 p (13—5)... 
pe ultimele : 14. Chimia Găești 
5 p (12—19), 15. Progresul Cora
bia 5 p (6—14), 16. Progresul Pu
cioasa 3 p (4—15).

SERIA A VlI-a
Dierna Orșova — Viitorul Dră- 

gășani 1—0 (0—0), Minerul Oravița
— Unirea Drobeta Tr. Severin
3—1 (0—1), Minerul Horezu —
Constructorul Craiova 4—1 (1—0), 
I.O.B. Balș — Parîngul Novaci
3— 0 (3—0), Minerul Moldova Nouă
— Minerul Motru 2—1 (1—1), Me
talurgistul Sadu — Mecanizatorul 
Simian 2—0 (0—0), C.F.R. Craiova
— Electroputere Craiova 0—2 
(0—0), Jiul Rovinari — Dunărea 
Calafat 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DIERNA 
orșova 13 p (13—7), 2. Electro
putere Craiova 12 p (13—2), 3—4. 
Minerul Motru 10 p (16—9), C.F.R. 
Craiova 10 p (15—8)... pe ulti
mele : 15. Unirea Drobeta Tr. Sev. 
4 p (11—15), 16. Parîngul Novaci 
4 p (6—22).

SERIA A VIII-a
. Explormin Deva — Textila Cis- 

nădie 4—1 (3—1), Minerul Ani-
noasa — Automecanica Mediaș 
1—0 (1—0), Vitrometan Mediaș — 
Minerul Vulcan 1—0 (1—0), Lo
tru Brezoi — C.P.L. Sebeș 3—0 
(2—0), Mecanica Alba Iulia — 
Minerul Ghelar 1—0 (1—0), Victo
ria Călan — C.F.R. Simeria 2—1 
(0—1). Metalurgi stul Cu gir — 
IMTX Agnita 1—0 (1—0), Minerul 
Certej — Minerul Paroșeni 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. EXPLOR
MIN DEVA 15 p (16—3), 2. Meta
lurgistul Cugir 10 p (15—7), 3. Mi
nerul Certej 10 p (9—4)... pe ul
timele : 15. Automecanica Mediaș 
4 p (5—14). 16. IMIX Agnita 3 p 
(2-10).

SERIA A IX-a
Șoimii Lipova — Gloria Reșița

4— 3 (3—1), Voința Oradea — U- 

du-ne la meciul cd Elveția, nu
mărul paselor greșite in treimea 
de teren adversă a fost de 38 
(!), aproximativ jumătate din 
numărul total al paselor executate 
în decursul partidei în această 
zonă de construcție a jocului. 
Dintre acestea, 21 de pase au 
fost irosite în imediata apropiere 
a suprafeței de pedeapsă, ușurînd, 
într-o foarte mare măsură, sar
cina apărării adverse. Puține, 
foarte puține mingi utilizabile au 
ajuns la oamenii din față, iar 
atunci cînd s-a întîmplat acest 
lucru, i-au surprins nepregătiți 
pentru finalizare.

Este neîndoielnic că adversarii 
n-rtri din cele două partide de- 
ci»±ve, cu Ungaria și Elveția, 
ne-au depistat această slăbiciune, 
urmărindu-ne în meciurile de 
pregătire. Ne-au studiat cu aten
ție jocul, comportarea individuală 
și colectivă, mal ales în partida 
de repetiție generală cu Bulgaria, 
și s-au organizat în mod cores
punzător. Din acest punct de ve
dere s-ar putea spune, din pă
cate, acum, după ce faptele sînt 
consumate, că întîlnirea cu Bul
garia a fost neinspirat progra
mată, permlțînd mai curînd ad
versarilor noștri să ne testeze 
posibilitățile, decît realizarea pro
priei pregătiri pentru două par
tide decisive. Pe de altă parte, 
nu este lipsit de interes să rea
mintim că și noi, la rîndul nos
tru, am avut ocazia să urmărim. 
In meciuri de pregătire sau ofi
ciale, selecționatele Ungariei și 
Elveției. Cc au văzut și ce au în
țeles din jocul acestora observa
torii trimiși 7 DUPĂ CUM SE 
VEDE, EI S-AU ÎNTORS EXACT 
CUM AU PLECAT ! 7 !. Așa că, 
dacă e să ne gîndim mai bine, 
nici n-ar fi cazul să ne mai mi
răm că șl roadele acestei toamne 
au fost așa cum au fost. Mizînd 
prea mult pe hazard și rezultatele 
au fost tot un efect al unor in- 
timplări care, cînd am avut mal 
mult nevoie, nu ne-au mai aju
tat...

Mihai IONESCU

nirea Sînnicolau 4—0 (1—0), Elec
tromotor Timișoara — Bihorul 
Beiuș 5—0 (3—0), Chimia Arad — 
C.F.R. Arad 1—1 (1—0), Recolta
Salonta — C.F.R. Victoria Caran
sebeș 2—0 (1—0), Victoria Ineu — 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 2—0 
(1—0), Unirea Tomnatic — Meta
lul Bocșa 5—1 (2—0), Vulturii tex
tila Lugoj — Minerul Anina 2—1 
(1-0).Pe primele locuri : 1. ȘOIMII
LIPOVA 10 p (18—10), 2. Voința 
Oradea 10 p (17—10), 3. Electro
motor Timișoara 10 p (20—14), 4. 
Gloria Reșița 10 p (15—11)... pe 
ultimele : 15. Minerul Anina 6 p 
(12—9), 16. Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 5 p (7—13).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — Minerul 

Băiuț 2—0 (2—0), Bihoreana Mar- 
ghita — Unirea Valea lui Mihai 
0—0, Minerul Baia Borșa — Rapid 
Jibou 4—0 (2—0), CUPROM Baia 
Mare — C.S.U. Tricolorul Oradea
5—0 (0—0), Chimia Tășnad — Oa
șul Negrești 1—1 (0—1), Victoria 
Cărei — Minerul Baia Sprie 3—1 
(1—1), Minerul Băița — Simared 
Baia Mare 4—0 (2—0), Bradul Vi- 
șeu — Silvana Șimleu Silvaniei 
5—0 (3—0).

Pe primele locuri î 1. ARMA
TURA ZALAU 14 p (23—6), 2.
CUPROM Baia Mare 11 p (14—6),
3. Minerul Baia Sprie 11 p (12—6),
4. Minerul Băița 11 p (11—7)... pe
ultimele : 15. Minerul Băiuț 4 p 
(11—16), 16. Simared Baia Mare
4 p (8—21).

SERIA A Xl-a
Sticla Arleșul Turda — Ind. sîr- 

mei Cîmpia Turzii 2—1 (1—1), Me
talul Sighișoara — Foresta Bis
trița 4—0 (2—0), C.I.L. Blaj —
C.E.M. Cluj-Napoca 0—0, Unirea 
Dej — Metalul Aiud 0—0, Meta- 
lotehnica Tg. Mureș — Unirea 
Alba iulia 0—0, Textila Năsăud
— Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 (0—0), 
Mureșul Luduș — Minerul Rodna 
5—0 (3—0), Avîntul Reghin — Oțe
lul Reghin 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 12 p (17—6), 2. Sticla 
Arleșul Turda 12 p (19—9), 3.
Metalul Sighișoara 11 p (14—8)... 
pe ultimele : 15. Foresta Bistrița
5 p (8—15), 16. Unirea Dej 4 p 
(3-15).

SERIA A XlI-a
Minerul Bălan — Progresul 

Odorhei 2—1 (1—1), Tractorul
Miercurea Ciuc — Carpați Brașov 
2—1 (0—0), Măgura Mobila Codlea
— Mureșul Toplița 1—0 (1—0). Ni-
tramonia Făgăraș — Metalul Sf. 
Gheorghe 2—1 (1—1), Metrom Bra
șov — Torpedo Zărnești 4—0.(0—0), 
Metalul Tg. Secuiesc — Chimia 
Or. Victoria 0—1 (0—0), Unirea 
Cristuru Secuiesc — Precizia Să- 
cele 1—0 (0—0), Minerul Baraolt
— Utilajul Făgăraș 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
CRISTUR 10 p (13—8) — 5 victo
rii, 2. Chimia Victoria 10 p (9—4)
— 4 victorii. 3. Progresul Odorhei 
9 p (11—7), 4. Utilajul Făgăraș 9 p 
(9—6’>... pe ultimele : 15. Tractorul 
M. Ciuc 6 p (7—12), 16. Măgura 
Codlea 5 p (5—10).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



ANDREI BENLDEK
Șl S HAGIU ROȘU

CAMPIONI

Șl REZISTENTĂ
Campionatul republican___ r______ , da 

rezistență și regularitate, edi
ția 1981, un adevărat raliu al 
motoretelor ,,Mobra“, s-a des
fășurat, timp de patru zile, pe 
drumuri și șosele de toate ca
tegoriile din județul Gorj. cu 
plecările și 
Tg. Jiu.

La start 
concurenți 
asociații sportive, 52 dintre a- 
ceștia reușind să termine 
cursa. Pe jurnalul de bord al 
alergătorilor au figurat și trei 
teste speciale : unul de viteză, 
altul cu start lansat pe 200 m 
și ultimul pe teren accidentat 
de 2 km. Pregătindu-și temei
nic mașinile pentru concurs, 
motocicliștii de la Steagul roșu 
Brașov (antrenor — Traian 
Moașa) au obținut victoria atit 
în clasamentul pe echipe, cît 
și în cel Individual. 
Orei Benedek.

sosirile în orașul

s-au aliniat 76 de 
din 15 cluburi și

prin An

indivi-
Benedck

CLASAMENTELE : 
dual — 1. Andrei
(Steagul roșu Brașov), 2. Ma
rian Nicolescu (Calculatorul 
Buc.). 3. Gheorghe Pur an (Cal
culatorul Buc.) ; echipe : 1. 
Steagul roșu Brașov (Andrei 
Benedek, Ion Plugaru, Alexan
dru Enceanu, Gabor Araniași), 
2. Calculatorul București, 3. 
C.S.M. Reșița.

C.J.E.F.S. Gorj a instituit 
„Trofeul Ion Moalfă-Mureșa- 
nu“ ciștigat de Marian Sefter 
(I.T.A. Tg. Jiu), cel mai bun 
alergător gorjan.

.•I. BALOI — corcsp.

ROMANIA - BULGARIA
LA GIMNASTICA FEMININA

Apropierea Campionatelor 
mondiale de la Moscova deter
mină o intensificare a pregăti
rilor loturilor noastre reprezen
tative și, deopotrivă, programa
rea mai multor concursuri de 
verificare. Astfel, la finele a- 
cestei săptămîni, orașul Ploiești 
găzduiește întilnirea internațio
nală amicală dintre reprezenta
tivele feminine ale României și 
Bulgariei, important pentru am
bele echipe deoarece va permite 
antrenorilor să testeze și să ve
rifice stadiul formei sportive a 
gimnastelor pe care le vor ali
nia in ultima decadă a lunii

lanoiembrie în concursul de 
Moscova.
Jfcin lotul țării noastre fac 
parte, între altele, Cristina Gri- 
goraș, Rodica Dunca, Emilia 
Eberle, Mihaela Stănuleț, Aura 
Ansrhel, Dorina Ungureanu, 
Mariana Silișteanu, iar din cel 
al Bulgariei nu vor lipsi Galina 
Marinova, Zola Granccarova, 
Camelia Traianova, Ivanka 
Gramaiikova, clasate pe locuri 
fruntașe -la recenta Balcaniadă 
de la Serres.

Exercițiile liber alese vor a- 
vea loc sîmbătă, iar cele impu
se — duminică.

CAMPIONATUL DE GIMNASTICA RITMICA MODERNA
(Urmare din pa a. fi

tă a țării, dar trebuie să sub
liniem că ea a avut tn Rozica 
Popescu și Mihaela Tănase 
două adversare redutabile. Să 
mai reținem, de asemenea, a- 
mănuntul că noua campioană a 
țării a ciștigat exercițiul la 
coardă cu un punctaj maxim : 
20,00 !

Organele sportive locale, be
neficiind de sprijinul federației 
de specialitate, au asigurat o 
organizare excelentă concursu
lui.

Rezultate 
maestre —________
Dorina Cerdoș (C.S.Ș. nr. * Buc.) 
.13,10 p, Rozica Popescu (C.S.Ș. 
Triumf) 39,05 p, Mihaela Tănasa 
(C.S.Ș. Brașovia) 38,25 p. Simona 
Iliescu (C.S.Ș. nr. 1 Constanta) 
37,95 p, Marinela Ion (C.S.Ș. Ba
ia Mare) 37,20 p. Oana Stănescu 
(C.S.Ș. Brașovia) 36,90 p ; echipe : 
C.S.Ș. Btașovla 111,15 p. C.S.Ș. 
nr. 1 Constanta 108,30 p, C.S.Ș. 
Ploiești 101,40 p : coardă : Cordoș 
— 20,00 n. Tănase — 19,15 D, Ili
escu 18,90, cerc — Popescu 19,60 p. 
Cordoș — 19,55 p, Tănase — 19,20 
p ; măciuci : Popescu — 19,50 p.

tehnice : 
Individual

categoria 
compus :

Stop-cadru

BORUT PETRICI (Iugoslavia): IN 1980-LOCUL 25

Campionatele europene de 
înot, desfășurate luna trecută 
la Split, au oferit celor pre- 
zenfi mai multe surprize. Sen
zația competiției a constituit-o 
însă, fără doar și poate, victo
ria iugoslavului Borut Petrici 
în cursa de 400 m liber. Cei 
prezenți in tribunele din jurul 
piscinei, ca ți milioanele de te
lespectatori au asistat la o dis
pută fantastică între Vladimir 
Salnikov, campionul mondial ți 
olimpic „en titre" al probei, șl 
idolul plavilor, Borut Petrici, o 
mai veche cunoștință a noas
tră de la întrecerile balcanice. 
Mulți dintre specialiști au ase
mănat acest fantastic „cap la 
cap" pe 395 de metri din cei 
400 ai probei cu spectaculosul 
duel dintre Rick Demont 
(S.U.A.) și Brad Cooper (Aus
tralia) la J.O. de la Miinchen 
(1972) și la CM. de ia Belgrad 
(1973).

Salnikov, cu două „Oscar“-uri 
ale înotului dobîndite în ultimii 
trei ani, se prezenta mare fa
vorit. Dar Borut a înotat fan
tastic pe întreg parcursul, a- 
tingind primul peretele la so
sire cu 14 sutimi de secundă 
(3:51,63 față de 3:51,77) înain
tea sportivului din Leningrad 
Noul campion al continentului

în proba-reginț. a unui concurs 
de înot ți-a corectat, cu acest 
prilej, recordul personal cu a- 
proape 5 secunde (I), realizînd 
cea de a 3-a performanți din 
toate timpurile, după canadia
nul Peter Szmidt (3:50,49) ți 
~~ ------- --------- A ' ’

lui 
84 
de

fost 
Bo- 
kg) 
ani

VI. Salnikov (3:51,20). 
cel mai mare succes al 
rut Petrici (1,87 m și 
obținut la virsta de 20 
(s-a născut la 28 decembrie 
1961), succes completat și de... 
medalia de bronz obținută în 
aceeași cursd de fratele său. 
Darjan, cu 3:53,71 !

în palmaresul sportivului iu
goslav : locul II la 400 m 
(4:04,02) și locul I la 1500 m 
(16:00,39) la C.E. de juniori
1976 ; locul III la 1500 
(15:30,74) la C.E. de seniori
1977 ; locul II la 1500
(15:20,77) la C.M. din 1978 și lo
cul V la 1 500 m (15:21,78) la 
J.O. din 1980. Evoluția perfor
manțelor sale : 4:04,02 (locul 60 
în clasamentul mondial) și 
16:00,39 (48) în 1976 ; 3:58^3
(11) și 15:30,74 (6) tn 1977 ; 
3:56,85 (15) și 15:20,77 (2) tn
1978 ; 3:58,86 (31) și 15:47,96
(28) in 1979 ; 3:59,63 (58) ți
15:29,78 (7) în 1980 ; 3:51,63 și 
15:17,31 in 1981,

A. VASIIIU

din 
m 

din 
m

Cordos — 19,30 p, Tănase — 19.15 
p ; panglică : Cordoș și Popescu
— 19,45 p, Tănase șt Iliescu —
19.15 p ; cat. 1 : individual com
pus : Doina Stălculescu (Flacăra 
regie Buc.) 38,00 p, Simona Ili
escu ... —' '
— 37,35 p ; echipe : 
Sovia — 110,50 
stanța — 109,75 
Buc. — 105,10 
pe obiecte — 
Stăiculescu 9,60 
Tănase 9,60 p :

38,00 p, Mihaela Tănaso
—T : C.S.Ș. Bra- 

p, C.S.Ș. 1 Con- 
p, C.S.Ș. Viitorul 
p ; ctștlgătoarele 
coardă : Doina
p. cere : Mihaela 

_____  .... , măciuci : Doina 
Stăiculescu 9.50 p, panglică : Si
mona Iliescu 9,55 p ; categoria a 
2-a : individual compui — Alico 
Stefănescu (C.S.Ș. nr. 1 C-ța) 
W.5S p. Tenia Cestaehe (C.S.Ș. 
nr. 1 Buc.) 37.35, Alina Drăâan 
(C.SJȘ. 3 Buc.) ------- - -----
C.S.Ș. 2 BUC. -

S6.8S ; echipe s 
___ .. _____ 110,80 p. C.S.Ș. 
nr. 1 Constanta 100,30 p. C.S.Ș. 
Brașovla 106,40 p. Alice Stefănea- 
eu s-a clasat prima la coardă 
(#,40), cere 0,39), minge (9,50) 
Iar Tonta Costache — prima la 
panglică cu >.23 p.

ATLETISM • Concurs la Syd
ney : recordmanul mondial Henry 
Kono a ciștigat 5 000 m ta 13:35.3. 
Alte rezultate : 100 m : Lattany
(S.U.A.) 10,2, 110 mg : Tomer
(S.U.A.) 13,4, 1 milă : Ovett (An
glia) 3:39,8.

BASCHET • Turneul feminin 
de la Zagreb s-a încheiat cu suc
cesul echipei locale Montig, 84—74 
în finala cu ălglda Roma.

CICLISM • Cursa internațio
nală Blois — Chaville (228,5 km) 
a revenit olandezului Jan Raas, 
învingător la sprint asupra bel
gienilor Van den Haute, Luo 
Colyn șl Italianului Gianbattlsta 
Baronchelli, toți 4 cronometrați 
în 5.41:47,0. Olandezul Zoetemelk, 
unul dintre favorițl, a sosit la 43 
secunde de Învingător.

GIMNASTICA • Federația Ja
poneză de specialitate a stabilit 
loturile care vor participa, Intre

La Minsk au luat sfîrșit în
trecerile tradiționalei competi
ții internaționale de natație 
„Dinamoviada”. înotătorii ro
mâni, de Ia Dinamo București, 
au avut o comportare bună, 
realizînd cel mai bun bilanț din 
istoria participării lor la acest 
concurs. Carmen Bunacin a 
ciștigat probele de IM m spa
te in 63,77 șl 200 m spate în 
2:13,70 și s-a clasat pe locul 
III la 100 m fluture cu 64,50, 
Irinei Pănulesca a terminat în
vingătoare Ia 200 m liber 
(2:09,0) și a sosit pe locul II Ia 
200 m fluture (2:21,57) și 400 
m liber (4:32,33), iar Flavius 
Vișan a ciștigat cursa de 200 
m fluture în 2:07,60 — nou re
cord național, s-a clasat pe lo
cul II la 100 m liber cu 54,40 
și pe locul III la 100 m flu
ture cu 57,79 — nou record na
țional.

La polo, dinamoviștii Bucu- 
reșteni (fără Hagiu și Tudor) 
au terminat la egalitate ca seL 
Dinamo U.R.S.S. (7—7), cu set 
Bielorusiei (9—9), dar au pier
dut în fața echipei Ruda Hvez-

da (Cehoslovacia) cu 11—1% 
portarii D. Spinu și Gh. Po
pescu evoluînd foarte slab, și 
s-au clasat pe locul IIL

★
Proba feminini da 200 as 

■pate din cadrul concursului In
ternațional da la Chendu (R. R. 
Chineză) a revenit australiene 
cel Barbara Shepherd cu 2:21,64, 
Ea a fost urmat* de: Hîsae 
Asarl (Japonia) 2:23,64 și da 
concurentele românce Luciela 
Mihăileseu 2:23,64 și Anca P4- 
trășcoiu 2:25,22. In proba fe
minină de IM m bras, ciști- 
gată de japoneza Hlroko Na
gasaki în 1:13,08, lnotătoarea 
noastră Brigitte Presa a ocupa* 
locul 5 in 1:18,24.

Alte rezultate: IM m braa 
B: Spencer (Australia) 1:05,83; 
IM m Liber B: McGufficke 
(Australia) 54,08, 100 m liber 
f: Karin Selck (R. F. Germa
nia) 57,72 ; IM m fluture Bl 
Rowe (Australia) 56,49.

ECHIPELE NOASTRE
IN TURUL II AL C.C.E.
LA TENIS DE MASA

După cum se știe, in urma 
victoriilor realizate în Italia și 
Grecia, echipele noastre de te
nis de masă, care evoluează in 
C.CJE., s-au calificat in tund 
al doilea al competiției. Drept 
urmare, formația feminină C.S. 
Arad va lntflcd pe Mladest Za
greb, iar C.S.M. Cluj-Napoca 
va juca cu Vasutas Budapesta, 
întilnirtle vor avea loc la Arad 
șl Cluj-Napoea la 7 noiem
brie, ora 17.

ACTUALITATEA LA TENIS
• Tenismanui cehoslovac

Ivan Lendl a ciștigat turneul 
internațional da la Barcelona 
în finala căruia l-a întrecu* 
net pe argentinianul Guiller
mo Vilas cu 8—0, 6—3, 6—0. 
în urma acestei victorii, Lendl 
și-a consolidat poziția de lidee 
în clasamentul Marelui premiu 
FILT. ,
• In finala turneului de la 

Melbourne, americanul Gena 
Mayer l-a învins cu 7—5, 6—1,
7— 6 pe compatriotul său Elio* 
TeJtscher.
• Turneul feminin de la 

Tampa (Florida) s-a încheiat 
e« auccesad Martine* NavnUt- 
luva cane a dispus, tn finaU. 
ca 8—7, 6—2, 6—0 de Bettina 
Bun<e. In semifinale: Navrn- 
tflova — Sylvia Hanika 6—3,
8— 3, Bunge — Loa Piatek 4—69 
6-3. 6 -1.

ta preliminariile C. M
tn cadrul semifinalelor zonei 

africane ale preliminariilor 
C.M., la Lagos; Nigeria a fost 
întrecută, pe teren propriu, de 
Algeria cu 2—0. Au înscris : 
Chebal (min. 30) și Zidane 
(min. 44).

Selecționata Honduras * tn- 
trecut, la Tegucigalpa, cu 2—1 
echipa vest-germană Eintracht 
Frankfurt pe Maia. Au mar
cat: Urquia și Laig, respectiv 
Bruns.

Buduenost
Mostar
- Dy-
Vardar

3-0. 
Bel-

0—3, Rijeka
0—0, Osijek — Velez 
0—0, Olimpia Liubliana 
namo Zagreb 2—2,
Skoplje — Zelezniciar 
Clasament : L Partizan 
grad 17 p, 2. Dynamo Za
greb 16 p, 3. Steaua roșie Bel
grad 15 p, etc.

Sancfiuni dictate de
Comisia de disciplină a Uni

unii europene de fotbal a sus
pendat pe două etape, în cu
pele europene de fotbal, tere
nul echipei olandeze F.C. 
Utrecht, pentru comportarea 
nesportivă a spectatorilor la 
meciul din Cupa U.E.F.A. cu 
S.V. Hamburg. Pentru diferite 
abateri au fost suspendați un

Campionate
SUEDIA. A luat sfîrșit cam

pionatul pe 1981 cu victoria e- 
chipei Oester care a totalizat 
40 p din 52 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 
IFK Goteborg 36 p și Norr- 
koping 32 p. Rezultate din ul
tima etapă : Oester — Ham- 
marby 1—3, IK — Halmstad 

Brage — Djurgaarden 
Elfsborg — Norrkoping 

Sundsvall — IFK Gote- 
1—5, Aatvidaberg — Mal- 

3—2.

0—1,
2— 4.
3— 2. 
borg 
moe

SPANIA (etapa a 5-a) : Es- 
panol Barcelona — Osasuna 
0—1, Valencia — Atletico Bil
bao 4—0, Zaragoza — Real Ma
drid 2—2, Hercules Alicante — 
Betas 3—1, Sevilla — Cadiz 
3—1; Atletico Madrid — Las 
Palmas 3—1. Real Sociedad — 
Sporting Gijon 3—0. Santander
— Castellon 4—1, Valladolid
— F.C. Barcelona 2—3. Clasa-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
a șl S noiembrie, Ia campiona
tele mondiale de gimnastică de 
la Moscova. Din echipa masculină 
fac parte, printre alții: Kojl Gus- 
hlken, NobuysM Kajitanl, Kojl 
Sotomura, Kojl Yamawaki, iar din 
cea feminină : Yayoi Kano, Kat
sura Uchfcia și Ayake Akaba.

HANDBAL • Rezultate din 
primul tur al competițiilor euro
pene : C.C.E. — femei : u.C. Pa
ris — Borghereut (Belgia) 18—13, 
Byassen (Norvegia) — Kronoha- 
gen (Finlanda) 32—10 ; C.C.E. — 
bărbați : Dudelange (Luxemburg) 
— Brentwood (Anglia) 25—19, Ne- 
erpelt (Belgia) — Blauw Wtt 
Beek (Olanda) 15—14, Honved 
Budapesta — H.C. Atena 37—11 ; 
Cupa cupelor — bărbați : Ystad 
(Norvegia) — Aarhus (Danemar-

ca) »—16, sittardia (Olanda) — 
Kanraterna (Finlanda) 22—», 
BSV Berna — Sasja Anvers 27—12.

PATINAJ ARTISTIC • Preț» 
masculină a concursului de la 
Lake Placid a reveni* campionu
lui mondial Scott Hamilton, ur
mat de Robert Wagenheffer. La 
dansuri primul a fost cuplul a- 
merlcan Judy Blomberg — Mi
chael Seibert, urma* de perechea 
sovietică Elena Garanina — Iger Zavezin.

ȘAH • A 10-a partidă a medu
lui pentru titlul mondial feminin 
■ fost ctștigată de Nana 
sandria. In prezent scorul 
de S*/,—41/, tn favoarea 
Ciburdanidze • După 6 
tn turneul zonal de la ! 
conduce iugoslavul Hulak

Alek- 
este

Male* 
runde 
Becld 

cu

U. E. F. A.
număr de 22 jucători, 
care Mario . Guidetti de 

5 etape. 
(Athlone),

latre 
la Na- 
Patrlcfc 
Istvan 
Vahid 
dtn 4 
(Real

poli, pe 
O’Connor
Kovacs (Tatabanya) jrt 
HalihodzicI (Nantes) - 
etape, Andres Alonso ____
Madrid), Thomas McLean (Glas
gow), Alan Curtis (Swansea), 
— cite 3 etape.

ment: 1. Real Sociedad 9 p, 
2. Osasuna 9 p, 3. FC Barce
lona 8 p etc.

DANEMARCA (etapa a 25-a). 
Echipa K.B. Copenhaga, vii
toarea adversară a Universită
ții Craiova în C.C.E., a pier
dut cu 1—6 (!) meciul disputat 
în deplasare cu B 1901 Nyko- 
bing. Alte rezultate : Ikast — 
Kastrup 2—1; Esbjerg — Her- 
foelge 4—0. Koege — ' Vejle 
1—1. Aarhus — Lyngby 3—2, 
Hvidovre — Naestved 1—0, 
Odense — Vyborg 2—2. Clasa
ment : 1. Hvidovre 34 p, 2.
K. Lyngby 33 p, 3. Naestved 
33 p... 6. KB Kopenhaga

IUGOSLAVIA (etapa a 
Sarajevo — Sloboda 
1—4, Partizan Belgrad — 
Belgrad 1—0, Vojvodina 
Sad — Steaua roșie 
0—2, Radnicki 
0—0, Zagreb

28 p.
12-a): 
Tuzla 
OFK 
No vi 

Belgrad 
Niș — Teteks 

Hajdu k Split

8% p, urmat de grecul Skembria 
4 p (1) șl HaKanul Martottl 4 P 
• Turneul de la Tilburg, runda 
a T-a : Petrosian a ciștigat Ia 
Kasparev iar Sosonke la Portisch, 
Anderssen — Hubner șl Uuba- 
jevict — Spasski remize. Celelalte 
partide s-au Întrerupt. Clasament: 
1. Tigran Petrosian 5 p, 2. An
dersson pf, p, 3, Beliavski șl 
Tlmman 4 p (1) etc. • După 
consumarea a 9 runde, ta turneul 
Internațional de șah de la Tuzta 
(Iugoslavia) conduce Kovacevlci 
(Iugoslavia), cu T p, urma* de 
Valentin Stoica (România) șt 
Kurajita (Iugoslavia), cu cite 5 p, 
Mlhal Șubă (România) șl Bukiici 
(Iugoslavia) eu ctte 5*/i. în 
runda a 9-a, Valentin Stoica 
șl Mihai Șubă (ambii cu piesele 
negre) au remizat partidele dis
putate eu iugoslavii Nurkid șl, 
respectiv, Vuklci.

...CAMPIONATUL 
NORD-AMERICAN

Pentru *1 5-lea eezon 
consecutiv, atacantul cen
tral Giorgio Chinaglia. fost 
jucător la Lazle din Roma, 
în prezent Ia Cosmos din 
New York, a fost desemna* 
jucătorul nr. 1 ai campio
natului de fotbal nord-a- 
mertcan. Lucru interesant, 
această alegere a celor mal 
buni fotbaliști ai campiona
tului este făcută de Înșiși 
jucătorii diferitelor echipe, 
deci, chiar de către cel 
mal competențl specialiști 
tn materie.

Ce ne arată însă ultimul 
clasament întocmit , . 
Ocean 7 înainte de toate, 
faptul că In echipa cam
pionatului md unul dintre cei U - — • -----
este.- i 
ceastă 
veren I 
gen 
(Haiti), 
Gorman (Scoția) 
lias (Peru), 
(Iugoslavia), 
(R.F.G.) ■ 
Chinaglia 
(Anglia) 1 Dealtfel. por
nind de ia această consta
tare trebuie arătat că ma
joritatea fotbaliștilor parti- 
ctpanțl la campionatul nord 
american (S.U.A. și Cana
da) provin din import I Fi
nala oompctițiel, desfășu
rată recent la Toronto, în
tre Cosmos New York șl 
Sting Chicago, a reunit pe 
teren, sub culorile celor 1 
echipe, jucători provenind 
din 13 țări (cel mal mulțl 
din R.F. Germania — I. 
Olanda șt iugoslavia — 
ctte * ete.) intre care si
statele Unite (3 jucători). 
Față de această situație 
nu s-ar prea putea zice 
că avem de-a tace cu un 
campionat național tn ade
vărata accepțiune a cuvln- 
tulul 1... In organizarea a- 
cestul campionat, așa cum 
• demonstrează faptele, in
teresul pur sportiv se află 
pe un plan secundar, pe 
primul afllndu-se interesul 
comercial t

peste

jucători aleși nu 
american I Iată a- 
formație : Van Be- 
(Olanda) — Rijsber- 
(Olanda), Mathieu

, Nogly (R.F.G.),
; Cubi- 

, Boghicevio! 
Steffenhagen 

IOdd (Anglia), 
(Italia) și HUI 

Dealtfel,

Romeo VILARA
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