
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU 
A INAUGURAT A VII-A EDIȚIE

A liRGULUI INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI
Tovarășul Nîcolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurat, joi, 15 octombrie, 
cea de-a VII-a ediție a Tîrgu- 
Iui Internațional București, 
prestigioasa manifestare ilus- 
trînd potențialul, în continuă 
creștere, al economiei noastre 
naționale, contribuția ei tot mai 
activă la schimbul mondial do 
valori.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la TIB ’81 — impor
tantă manifestare expozițională 
organizată de țara noastră in 
spiritul dezideratelor majore ale 
vieții economice contemporane: 
comerț, cooperare, dezvoltare — 
relevă încă o dată, în mod e- 
locvent, preocuparea consec
ventă. stăruitoare a secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste 
România, pentru continua ex
tindere și diversificare a rela
țiilor economice externe ale 
României, lărgirea cooperării 
cu alte state în producție, ști
ință și tehnologie, pe princi
piile respectării independenței 
și suveranității naționale, ega
lității depline în drepturi, ne
amestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intimpinat Ia sosire cu 
multă căldură, cu sentimente 
de aleasă stimă de mii de 
bucureșteni prezenți în această 
dimineață de toamnă la com
plexul expozițional din Piața 
Scînteii, gazda celei de-a VII-a 
ediții a TIB. Mulțimea scan
da îndelung : „Ceaușescu — 
P.C.R.", reafirmindu-și, și cu 
acest prilej, dragostea față de 
conducătorul iubit al partidului 
și statului nostru, adinCa pre
țuire pentru activitatea sa pusă 
în slujba prosperității patriei, 
bunăstării și fericirii poporului, 
creșterii prestigiului și rolului 
României socialiste în lume.

Ceremonia deschiderii oficiale 
a TIB ’81 a fost marcată de 
intonarea Imnului de stat al 
Republicii Socialiste România.

In aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
tăiat panglica inaugurală, de- 
clarind deschisă cea de-a VII-a 
ediție a Tirgulul Internațional 
București.

Noua ediție a tirgului oferă 
o imagine sintetică și in același 
timp concludentă a puterii 
creatoare a economiei noastre 
socialiste, a forței și dinamis
mului său. Ea relevă, totodată, 
voința țării noastre de a parti
cipa tot mai activ la diviziu
nea internațională a muncii, de 
a asigura noi șt ample dimen

Ieri In campionatul Diviziei „A“ de hochei

SPORT CLUB MIERCUREA CIUC
Campionatul Diviziei „A" la hochei a programat ieri două 

meciuri, la Miercurea Ciuc și Galați. în partida derby a etapei. 
Steaua șl-a luat revanșa la un scor concludent, 4—0, in fața 
lui Sport Club. Meciul de la Galați s-a Întrerupt la scorul de 
4—2 pentru Dunărea, deoarece echipa Progresul din Miercurea 
Ciuc s-a retras de pe gheață. Urmează ca F.R.H. să analizeze 
această situație și să ia deciziile cuvenite.

Iată relatări asupra meciurilor :
MIERCUREA CIUC, 15 (prin 

telefon). După succesul înre
gistrat in meciul de miercuri 
de echipa locală (4—2), tribu
nele patinoarului artificial din 
localitate au fost arhipline joi 

Pentru completarea antrenamentului pe gheață, prof. Gheorghe 
Tăbăcaru, antrenor la Clubul sportiv școlar „Triumf" diri Capi
tală, organizează lecții speciale de lucru pe uscat. Micii hocheiști, 
grupa 1969—1971, folosesc „patine" cu rotile (rolele sint dispuse 
pe un singur rind), excelente pentru antrenamentul picioarelor, 
pentru echilibru și alunecare. Foto : Dragoș NEAGU

siuni colaborării și cooperării 
economice cu toate statele 
lumii.

Deși figurează de puțină 
vreme pe lista manifestărilor 
expoziționale internaționale, 
TIB și-a ciștigat un bun re
nume internațional, fapt con
firmat pe deplin de numărul 
în continuă creștere al partici- 
panților, de varietatea și nive
lul ridicat al exponatelor și de 
cifra de afaceri tot mai mare 
care se realizează in cadrul 
tranzacțiilor, de la o ediție Ia 
alta. Pe aceste rodnice coordo
nate se situează Tirgul Inter
național București și la actuala 
ediție. In afară de România, 
participă cu pavilioane oficiale 
35 de țări din Europa, Africa, 
America de Nord, America de 
Sud, Asia și Australia, cele 
mai mari suprafețe de expune
re fiind deținute, după țara- 
gazdă, de Uniunea Sovietică, 
R.F. Germania, R.D. Germană, 
Austria, Italia, Cehoslovacia, 
Polonia și Anglia. în afara fir
melor ce expun în pavilioane 
oficiale, sint prezente, de ase
menea, alte 200 firme cu stan
duri și pavilioane colective sau 
individuale din diferite țări.

Oferta celor 450 de centrale 
industriale, institute de cerce
tări și proiectări, precum șl u- 
nități producătoare din Româ
nia prezintă și la această edi
ție produse noi sau îmbunătă
țite, de o ridicată tehnicitate 
și ținută calitativă, din toate 
sectoarele economice cuprinse 
în profilul tîrgului.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat a început în pavilionul cen
tral, unde sînt concentrate ma
rea majoritate a exponatelor ro
mânești și a continuat la pa
vilionul industriei chimice, in 
sectoarele industriei ușoare, pe 
platformele exterioare ale com
plexului expozițional, după care 
au fost vizitate pavilioanele 
naționale ale țărilor partici
pante.

Ea plecare, miile de bucureș
teni prezenți pe aleile Comple
xului expozițional au salutat 
din nou, cu multă căldură și 
însuflețire, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, manlfestindu-și și 
de această dată sentimentele 
de dragoste și stimă față de 
conducătorul partidului și sta
tului nostru a cărui activitate 
neobosită este Închinată dezvol
tării multilaterale a țării, ridi
cării nivelului de civilizație 
materială și spirituală a po
porului, creșterii prestigiului 
internațional al României socia
liste.

seara, la cea de-a doua partidă 
dintre Sport Club și Steaua.

De data aceasta, bucureșteni! 
s-au revanșat, obținînd o me
ritată victorie cu scorul de 4—0 
(0—0, 2—0, 2—0). Prima parte
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Sub genericul 
mobilizator 

al „Daciadei"

Respectînd tradiția, in a doua 
jumătate a lunii octombrie 
inaugurăm o nouă ediție a 
„Topului ziarului Sportul" la 
săritura în lungime, acțiune de 
masă înscrisă sub genericul 
„Daciadei" și care se adresează 
tuturor elevilor si elevelor din 
clasa a IX-a.

Acum, la a IV-a ediție, „To
pul Sportul" se înscrie — în 
multe unități de învățămînt — 
printre activitățile sportive de 
masă prioritare ale asociațiilor 
sportive din școli, startul el 
fiind așteptat cu mult interes 
atît de către profesorii de e- 
ducatie fizică, interesați să va
dă în ce măsură lecțiile și ac
tivitățile sportive extrașcolare

Azi, ultima competiție Victorie la scor și promovare

in C. C. T. ia baschet (I)
din acest an

a piloților sportivi „U" CLUJ NAPOCA-SPORTING
ATENA 108 261

RALIUL
AERIAN

Astăzi, pe aerodromul spor
tiv Strejnic, al aeroclubului 
ploieștean „Gheorghe Bănciu- 
lescu", se dispută ultima com
petiție a sezonului la zbor cu 
motor, campionatul de raliuri.

Cele 12 echipaje (pilot și na
vigator) ișl vor încerca puterile 
pe traiectul: Strejnic — Roșiori
— Teiul — Geamăna (aterizare)
— Mătăsaru — punct neidenti
ficat — Strejnic. La aterizările 
de la Geamăna și Strejnic vor 
avea loc și cite două manșe de 
punct fix.

La întreceri participă piloți 
sportivi membri ai loturilor na
ționale reprezentlnd aeroclubu
rile din București, Ploiești, 
Brașov și Pitești.

-STEAUA 0-4
a jocului a fost interesantă, 
echilibrată, cu multe acțiuni 
frumoase la ambele porți dar 
și cu mari ratări. în mod deo
sebit s-au evidențiat portarii 
Neteda și Fekete. în a doua 
repriză, cei care atacă mai mult 
sînt bucureșteniî și în min. 29 
Bogăceanu pasează lui Gheor
ghiu care deschide scorul. 
Atacurile echipei Steaua conti
nuă și în min. 33 Chiriță ma
jorează diferența în favoarea 
oaspeților. Replica lui Sport 
Club este confuză, acțiunile 
sale sint precipitate, lipsite de 
calmul necesar concretizării. Și 
ultima parte a meciului se des
fășoară în avantajul steliștilor. 
în min. 48, Cazacu are o ac
țiune personală, pasează sigur 
lui Justinian șl... 3—0 pentru 
Steaua. Scorul intîlnirii este fi
xat în min. 55, cînd Cazacu 
marchează in urma unei pase 
primite de la Nistor.

învingătorii au prestat un joc 
rapid, eficace, manifestînd o 
bună pregătire fizică, siguranță 
în pase și promptitudine in fa
za de apărare. Echipa locală a 
jucat și ea destul de bine in 
primele 20 de minute dar a 
scăzut ritmul în partea a doua 
a întîlnirii.

V. PAȘCANU, coresp.

(Continuare in pag. a 4-a)

„TOPUL SPORTUL" DIN NOU 
PE AGENDA ȘCOLARILOR!

Startul, la Tulcea
și-au pus amprenta în sporirea 
calităților motrice ale colecti
velor pe care le pregătesc, cit 
șl de elevi, pentru care această 
acțiune poate să însemne (cum 
s-a și dovedit) descoperirea u- 
nei vocații pentru atletism sau 
alte ramuri sportive.

De ce ne-am oprit la această 
probă atletică și n-am ales, 
cum ni s-a sugerat, prin scri
sori primite la redacție, altele, 
de alergări, de sprint îndeo
sebi... Motivul l-am precizat 
încă de la ediția inaugurală 
a „Topului Sportul". îl repe
tăm acum, răspunzînd Ia su
gestiile transmise : în primul 
rind pentru că este una din 
probele atletice cu o mare ac

Magdalena Pall și-a adus ji 
ieri o importantă contribuție la 

victoria clujencelor
CLUJ-NAPOCA, 15 (prin 

telefon). în prezența a peste 
2 00b de spectatori, printre 
care mulți studenți eleni ca
re studiază în localitate, joi 
s-a desfășurat meciul dintre 
echipele feminine Universita
tea Cluj-Napoca și Sporting 
Atena, In cadrul primului tur 
al C.C.E. Debutul sportivelor 
clujence pe teren propriu în 
cadrul prestigioasei compe
tiții internaționale le-a oferit 
nu numai satisfacția unei 
victorii nete — 108—26 (45-14) 
— ci și ocazia de a presta 
un joc rapid, agreabil, efi
cient, pentru care au primit

Astăzi, la Cluj-Napoca

CRIȘIJl ORADEA-ROIL LRDL HAMM,
ÎN PRIMUL JOC OIN COPA COPELOR LA P0I0

Astăzi. încep la Cluj-Napoca, 
Split, Haga și Stockholm între
cerile preliminare ale primului 
tur din Cupa cupelor la polo.

în grupa de la Cluj-Napoca 
— cea mai puternică din punct 
de vedere valoric — se vor în
trece Crișul Oradea, Rote Erde 
Hamm (R.F.G.), Club Natacio 
Montjuich (Spania) și Pro 
Rccco (Italia).

Partidele turneului clujean 
sînt programate în bazinul a- 
coperit. după următorul pro
gram : astăzi, de la ora 18 : 
Crișul — Rote Erde și Pro Recco 

cesibilitate la nivelul tuturor 
unităților de invățămint, la a- 
ceastă dată existind sectoare 
de sărituri pretutindeni. Apoi, 
fiindcă este lesne de organizat; 
în decursul unei lecții de edu
cație fizică sau a unui „ate
lier" de activități sportive ex
trașcolare, o clasă întreagă poa
te efectua. în condiții optime, 
cele două sărituri prevăzute în 
regulamentul „Topului", dintre 
care cea mai bună este luată 
în considerație. în fine, proba 
de săritură în lungime fiind cît

Tiberiu STAMA

(Continuare fn pag 2-3)

deseori aplauze la „scenă 
deschisă". Deși formația oas
pete (foarte tînără și cu pu
țină experiență competițio- 
nală) nu a opus o rezistență 
deosebită, campioana Româ
niei a jucat cu toată seriozi
tatea, căutînd — și reușind 
— să justifice reputația de 
care se bucură și să lase o 
impresie cit mai bună. An
trenorul N. Martin a rulat 
întregul lot de 10 jucătoare, 
dintre care Magdalena Pali 
a avut o evoluție de excep
ție.

Realizînd scorul general de 
192—75 (In tur, la Atena, U- 
niversitatea a învins cu 84— 
49), echipa clujeană s-a cali
ficat In turul următor al 
C.C.E. și urmează să Intil- 
nească pe tnvingătoarea din
tre formațiile Soutligate Te
chnical College Londra șl 
C.I.F. Lisabona, la 5 noiem
brie în deplasare și la 12 
noiembrie pe teren propriu.

în partida de azi (n.r.: ieri), 
punctele au fost Înscrise de i 
Pali 38, Popa 16, Prăzaru- 
Mate 14, Merca 10, Jurcă 8, 
Bolovan 6, Mangu 6, Anca 
6, Czegledi 2, Kirr 2 pentru 
Universitatea, respectiv Kom- 
mata 9, Smaragdi 8, Treupou 
6, O. Vlanti 3.

Au arbitrat A. Radovici (Iu
goslavia) și S. Zahradnicek 
(Cehoslovacia).

Adrian VAS1LIU

— C.N. Montjuich ; sîmbătă de 
la ora 16,15 : Rote Erde — C.N. 
Montjuich și Crișul — Pro Rec
co ; duminică, de la ora 10,15: 
Pro Recco —Rote Erde și Cri
șul — C.N. Montjuich.

Arbitri neutri : Pahagakos
(Grecia) și Jovici (Iugoslavia). 
Delegat al L.E.N. : dr. Fere no 
Salamon (Ungaria).

Reamintim cu acest prilej că 
primele două clasate în fie
care grupă vor avea dreptul 
de a evolua în continuare în 
cele două semifinale.



Cu prof Laurențiu Stilea despre centrul roleibalistic rllcean

PRIMUL GÎND: LANSAREA
DE ELEMENTE VALOROASE...

I

ori pe cea mai 
încoronlndu-se 

țării. Peste 50 
crescuți la Rm. 

de

Omul sfințește locul... Vechiul 
proverb se potrivește întru to
tul profesorului de educație fi
zică Laurențiu Stilea, directo
rul Clubului sportiv școlar din 
Rm. Vîlcea. Dealtfel, despre 
asta s-au convins nu numai 
concetățenii săi. care i-au a- 
preciat și-i apreciază munca de 
modelator de' talente voleibaiis- 
tice. ci și activiștii sportivi din 
marile cluburi ale țării pe unde 
se răspîndesc jucătorii crescuți 
in pepiniera vîlceană. In cei 24 
de ani de activitate, echipele 
de juniori ale acestui centru 
voleibalistic au fost prezente de 
20 de ori în turneele finale ale 
diviziei naționale a juniorilor 
și școlarilor, de 14 ori uțeînd 
pe podiumurile de onoare, din
tre care de 3 
înaltă treaptă, 
campioane ale 
de voleibaliști 
Vîlcea au ajuns în echioe 
prim rang în voleiul masculin 
românesc. Dintre ei, vreo 20 au 
îmbrăcat și tricourile reprezen
tativelor tării. Unul este. de 
nildă. Laurențiu Dumănoiu...

— De fapt, tovarășe direc
tor in ultimii ani voleiul vil- 
cean a urcat trepte superioara 
și in eșaloanele seniorilor. Cum 
•xplicati această evoluție 7

— în primul rînd datorită 
pasiunii și vocației tineretului 
de ne aceste meleaguri pentru 
volei, dar și strădaniilor unor 
cadre didactice care 
si depistat elemente 
atît în Rm. Vîlcea 
comunele județului, 
întreaga activitate sportivă vîl- 
ceană s-a afirmat mal puter
nic în ultima vreme, prin grija 
organelor de partid pentru dez
voltarea bazei materiale și gă
sirea unor forme organizatorice 
care_ să stimuleze activitatea de 
masă și de performanță. De
sigur, în acest context, trebuie 
relevată emulația produsă de 
marea competiție națională 
„Daciada" care, în ceea ce pri
vește voleiut a găsit un teren 
foarte prielnic. Și iată că. de

au căutat 
cu calități 
cit și în 

Dealtfel.

de la

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 17 OCTOM

BRIE, ora 13, în cuprinsul 
emisiunii ..Mozaic*  : Selec- 
țiuni din C.M. de haltere 
de la Lille, marele premiu 
de steeple-chase 
Pardubice șl, la ora 16, 
meciul de fotbal F.C. Con
stanța — Universitatea 
Clui-N-apoca (repriza a 
2-a), transmisiune directă 
de Ta Constanța (comenta
tor Radu Urziceanu).

• APROAPE 2 000 DE ELEVI 
al școlilor din Petrila, Petro
șani. Aninoasa șl Iscronl au 
participat la tradiționala ac
țiune turistică, „De treci co
drii de aramă...**, organizată 
M cabana Rusu din Paring. 
După ce au parcurs, evident, 
pe jos cel 10 km pînă la ca
bană, elevii au participat la 
un concurs de orientare tu
ristică și diferite întreceri 
tehntco-apllcative. 0 IN SALA 
DE ȘAH a Casei de cultură 
din Giurgiu a început, recent, 
finala campionatului munici
pal de șah al seniorilor, la 
care se întrec 26 de concurențl 
din asociațiile sportive Dună
rea, Chimia și Cetatea. După 
trei runde, tai fruntea clasa
mentului se află : inginerul 
len Marooci (Chimia), econo
mistul Dumitru Rădulescu
(Dunărea) șl sublngtnerul Nl- 
colae Susan (Dunărea), fiecare 
avînd cite 2 puncte. 0 DUPĂ 
MULTI ANI de Întrerupere 
ne justificată a fost relnnodată 
tradiția meciurilor dintre bo
xerii gălățenl șl brăileni. Ast
fel, săptămtaa trecută a avut 
loc la Galați • atractivă gală 
Intre pugilițtU celor două lo
calități de pe Dunăre. Au ctș-

DUMINICA 18 OCTOM
BRIE, ora 15.45 : Șah, emi
siune de maestra interna
țională Elisabeta Polihro- 
niade : ora 16 î Fotbal, 
Ungaria — Elveția, în pre
liminariile C.M., înregis
trare de la Budapesta (co
mentator Cristian TopescU); 
ora 19,30 (programul 2) : 
Tel era ma.

MARȚI 20 OCTOMBRIE, 
ora 15,30 : Rugby, Selecțio
nata de Sud a României 
— Noua Zeeland ă, transmi
siune directă de la Con
stanța (comentator Dumi
tru TănĂsescu).

JOI » OCTOMBRIE, ora 
18 î Fotbal International —- 
rezumatele medurilor dis
putate miercuri în cupele 
europene lnterduburl. 

la un centru de formare de ju
cători, am ajuns să batem 
chiar la porțile primei divizii.

— Să înțelegem că de-acum 
centrul vilcean își va orienta cu 
precădere atenția spre activi
tatea Ia nivelul seniorilor ?

— Nicidecum. Obiectivul nos
tru este să dezvpltăm conco
mitent și pepiniera ' proprie, 
chiar dacă multe dintre ele
mentele formate aici, plecînd 
spre centrele universitare, vor 
iritări alte cluburi. Ceea ce ne 
interesează în primul rînd este 
să lansăm elemente valoroase, 
apte de a fi selecționate In 
loturile reprezentative.

— Ce faceți pentru a spori 
popularitatea voleiului in rân
dul tineretului școlar ?

— Cel mai eficace argument 
ni-1 oferă chiar sportivii care 
au crescut aici și care s-au a- 
firmat, atît în volei cit șl in 
viață, 
lează. 
școlile 
vii și 
in ultimul rînd amintesc 
găsirea unor mijloace de 
trenament care să atragă 
copii, să le sădească în Inimi 
pasiunea pentru volei.

— Observăm că în prezent 
ceea ce s-a realizat îndeosebi 
prin dv. Ia băieți se extinde și 
la fete...

— într-adevăr. avem reali
zări și în acest sector, ceea ce 
întregește activitatea centrului 
voleibalistic vilcean. Și la fete 
s-au ridicat elemente talentate, 
precum șl o echipă de Divizia 
„B“. Pe ambele fronturi aspi
răm însă către primul eșalon...

D. MORARU-SLIVNA

al căror exemplu stimu- 
Apoi. strinsa legătură cu 
din care provin sporti- 

cu părinții acestora. Nu 
de 

an- 
pe

„TOPUL SPORTUL" DIN NOU PE AGENDA ȘCOLARILOR! I
(Urmare din pag. I) 

mai aproape de cerințele „Sis
temului unic de verificare a 
aptitudinilor" elevilor, elaborat 
de Ministerul Educației și In- 
vățămintului, reprezintă pentru 
cadrele didactice de speciali
tate un mijloc de stabilire a 
calităților fizice ale fiecărei 
clase.

Tot prin scrisori am fost în
trebați pentru ce ne-am oprit . 
la colectivele claselor a IX-a? 
Alegerea acestei clase ne-a fost 
inspirată de chiar profesorii de 
educație fizică, foarte multi din
tre ei motivlnd că elevii care 
trec în prima treaptă 
lui vin. de regulă, cu 
motric insuficient, de 
rezulta că in școlile 
preocuparea pentru pregătirea 
fizică generală a copiilor este 
necorespunzătoare. Am ales, a- 
șadar. o „clasă de prag"...

„Topul Sportul" a demons- 
că, intr-adevăr, in uneje 
generale se lucrează încă 
puțin în domeniul asigu- 
unui bagaj motric adec-

a liceu- 
un bagaj 
unde ar 
generale

trat 
școli 
prea 
rării

In numărul de mîine ol ziarului nostru va apare CALEN
DARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASA PE ANUL 1982 

DIN CADRUL „DACIADEI"

tlgat eu 8—5 boxerii din Ga
lați. • CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR din Rm. Vîlcea are 
o toamnă rodnică. Elevii vll- 
ceni au ciștlgat recent 8 me
dalii de argint șl tot atitea de 
bronz la întrecerile campiona
telor naționale ale juniorilor 
la volei, tenis, atletism șl 
box, Iar micuța șahistă Laura 
Mitescu a devenit campioană 
la junioare H. 0 CEA DE-A 
H-A EDIȚIE a „Tractorladei" 
la fotbal, la care au participat 
28 de echipe din secțiile între
prinderii Tractorul Brașov, a 
fost dștlgată de echipa secției 
Sculărie (3—1 în finală cu 
UnlveTsal-Tractor). La hand
bal, competiția este ta plină 
desfășurare. O ETAPA JUDE
ȚEANĂ a campionatului na
țional de box la seniori indi
vidual de la Hunedoara a a- 
vut o desfășurare anostă. Bo
xerii, chiar și cel ctștigători, 
au evoluat sub price critică 
din punct de Vedere tehnic ; 
la două dintre categoriile miei, 
48 șl 51 kg, nici n-au fost 
concurențl. 0 DESCHIDEREA 
CAMPIONATULUI orășenesc 
de șah la Curtea de Argeș a 
coincis cu un reușit simultan, 
la 20 de mese, dat de maes-

RESPONSABILITATE... DILUATA!
în faza antrenamen- 

specifice. Deci a in- 
lucrul pe pistele re
ale patinoarelor arti-

vor- 
din- 
ma-

După pregătiri pe...' us
cat, patinatorii de viteză au 
intrat 
telor : 
ceput 
duse i 
ficiale.

în perspectiva concursuri
lor pe „inelele de gheață", 
se impune ca acum să dis
cutăm o problemă apărută 
încă în sezonul anterior, că
reia nu i s-a găsit, după 
părerea noastră, rezolvarea 
adecvată, menită să ducă la 
creșterea competitivității 
sportivilor noștri. Este 
ba despre disensiunile 
tre tehnicieni, care, în 
joritate, își neagă 
reciproc compe
tența. Aceste re
lații regretabile au 
luat proporții In 
sezonul trecut, avînd 
percursiuni asupra pregăti
rii unora dintre membri lo
tului reprezentativ. Așa s-a 
ajuns ca, supărîndu-se (pes
te noapte), cițiva selecționa- 
bili să ceară atunci să nu 
se mai antreneze cu tehni
cienii lotului și să se pre
gătească la cluburi sub în
drumarea propriilor lor an
trenori, invocînd diverse mo
tive. Ceea ce s-a șl Intîm- 
plat. Surprinde faptul că 
nici pînă astăzi, deși a tre
cut atîta vreme de la În
chiderea sezonului, nu se cu
nosc precis cauzele care au 
produs ruptura dintre spor
tivi și conducerea tehnică a 
lotului, nu se știe de ee 
n-a existat un climat cores
punzător de muncă, cine sint 
vinovății pentru randamen
tul scăzut dat de unii se- 
lecționabili in concursuri, ee 
măsuri s-au luat sau se vor 
lua impotriva alergătorilor 
care n-au respectat discipii-

re-

vat. Cazurile de excepție le-au 
oferit acele clase care s-au si
tuat pe podiumul „Topului 
Sportul" (pregătirea fizică efec
tuată anterior, în clasele V— 
VIII, a contribuit mult la ob
ținerea unor rezultate demne 
de luat în seamă !) » pentru 
anul de învățămînt precedent, 
reprezentativele de băieți și fe
te ale Liceului industrial nr. 1 
de construcții mașini din Su
ceava, ocupantele primului loc 
în clasament, urmate de cele 
ale Liceelor „B. P. Hașdeu" 
Buzău (băieți) și „Dragoș Vodă" 
Sighetu Marmației (fete) cla
sate pe locul al doilea, pre
cum și ale Liceului industrial 
nr. 2 de mecanică din Cîmpina 
(băieți și fete) situate pe lo
cul al treilea.

înaintea noii ediții a „To
pului Sportul", care va debuta 
la Tulcea, reamintim cîștigă- 
torii ediției precedente : fete 
— Ecatcrina Bonciu și Viorica 
Ștefan, ambele de la Liceul 
agro-industrial Odobești, jude
țul Vrancea (4,62 m), iar la 
băieți. Ciprian Cheșcă (Liceul 
„B. P. Hașdeu" Buzău) cu 5,90

trul sportului Gheorghe do
lar (Politehnica București). EI 
a ciștlgat la 17 mese șl a pier
dut la M. Andrica, I. Dobrln 
șl I. Cluguianu. 0 CONSILIUL 
JUDEȚEAN al sindicatelor 
Dîmbovița șl comisia de tu
rism șl alpinism a organizat 
recent, in Bucegi, două com
petiții de orientare turistică : 
„Cupa veteranilor" — aflată 
la a Xl-a ediție șl „Memoria
lul UXA“, ediția a n-a. La 
prima Întrecere au ciștlgat V. 
Mocanu (Voința Tirgoviște) — 
categoria 36 de ani șl N. Stro- 
lescu (Dada București) — ca
tegoria peste 35 de ani, iar la 
a doua Elena lancu — seni
oare șl Elena Constantinescu
— junioare (ambele la Elec
trica Fieni), T. Clinei (Metalul 
Tirgoviște) — juniori, M. Ma
nea (Metalul Tirgoviște) — 
categ. 35 ani șl N. Stroiescu
— categ. peste 35 ani. 0 C.S.S. 
GHEORGHENI s-a Întrecut la 
gimnastică cu Ferencvaros 
Budapesta cîștlgtnd tatUnlrea 
dintre echipele de juniori cu 
265,90—254,50 p, iar la copii 
primul loc a revenit oaspeți
lor cu 271,15—268,15 p. La in
dividual compus juniori, 
primul loc s-a clasat L. 
nar (C.S.S. Gheorgheni) 
57,40 p.

RELATĂRI DE LA î T. 
nea, Tr. Barbălată, T. I 
pol, D. Moraru-Slivna, 
Gruia, I. Vlad, C. Z'._. 
M. Avana și Ca. Mataasi.

P«
Mol

en
Cor- 

Sirio- 
. —. —, c.
C. Steresen,

I
na și programul de pregă
tire. Știm insă că, acum, 
s-a ajuns la un compromis, 
hotărîndu-se ca patinatorii 
vizați a reprezenta țara la 
viitoarele concursuri inter
naționale să se prezinte la 
convocările lotului cu antre
norii cluburilor respective, 
fiecare tehnician răspunzind 
de perfecționarea sportivilor 
săi pe întreaga perioadă a 
pregătirilor centralizate. La 
prima vedere s-ar părea că 
s-a găsit soluția salvatoare. 
De fapt, această măsură s-a 
dovedit neviabilă, fiind res
pinsă chiar de la prima con
vocare de pe patinoarul din 
_ Miercurea Ciuc:

federația a scos 
doar doi antrenori 
din producție (pen
tru a-și pregăti

i

I

propriii sportivi 1 1 I) ; u- 
nii tehnicieni au anunțat că 
nu pot, pentru unul sau doi 
patinatori, să-1 neglijeze pe 
colegii acestora din aecție ; 
iar alții au sosit eu intir- 
ziere deoarece conducerile 
cluburilor respective nu 
le-au asigurat la timp con
dițiile de transport și ca
zare la Miercurea Ciuc.

Prin urmare, pregătire 
dispersată pe— antrenori, cu 
programe diferite ca volum 
și intensitate» in procesul de 
instruire. Problema fiind 
deosebit de serioasă, credem 
că nu mai este vreme pen
tru „experimente", mai ales 
că activitatea de pînă acum 
a dovedit eu prisosință că 
responsabilitatea pentru rea
lizarea unor obiective majo
re nu poate fi.„ diluată. 
Deci, să dăm credit antre
norilor cu cele mai bune re
zultate in muncă.

Tralcn IOANIȚESCU

I
I
I

I
I
I
I

m. Iar ia echipe, cum am sem
nalat mai sus. Liceul industrial 
nr. 1 de construcții mașini Su
ceava, și la fete (4,07 m) și la 
băieți (5,09 m), cărora urmează 
să li se decearnă cupele ofe
rite de redacția ziarului nos
tru.

Tuturor participanțllor la ac
tuala ediție a „Topului Spor
tul". mult succes !

I
I
I
I

Incepînd de astăzi, la Odorheiu Secuiesc

RETURUL CAMPIONATUL I PE
Incepînd de astăzi, timp de 

trei zile, la Odorheiu Secuiesc 
vor avea loc Întrecerile din 
cadrul returului Campionatului 
de juniori I pe echipe. Vor lua 
parte 14 formații masculine și 
14 feminine, in care vor evo
lua 140 de tineri sportivi. în 
cele 5 reuniuni, echipele par
ticipante vor juca pe grupe va
lorice, stabilite in urma turu
lui competiției. în plutonul de 
elită se află Universitatea Cra
iova I și II, C.S.M. Cluj-Na-

In acest anotimp, farmecul 
UNOR STAȚIUNI SIBIENE VĂ INVITĂ

Prin poziția ca pitorească, județul Sibiu se impune ea mu 
din principalele zone turistice ale României. Peisajul montan, 
apele Oltului, Cibinulul șl TIrnavelor, numeroasele monumente 
istorice ți de arhitectură, rezervațiile muzeistice și istorice, pre
cum șl Btațlunlle balneoclimaterice iac. in linii mari, faima tu
ristică a acestei zone.

In principalele stațiuni se poate efectua atît cură balneară, 
cat șl un concediu reconfortant, in ambianța unor decoruri de 
un pitoresc deosebit.
• BAZNA : situată intre cele două Tlrnave, este renumită 

pentru apele sale minerale indicate in tratarea unor afecțiuni 
ale aparatului lecocnoter, ale sistemului nervos periferic șl gine
cologice.

• OCNA SIBIULUI : situată pe valea plrlului Alb-Vița (afluent 
al TIrnavelor), este recomandată, datorită apei sărate a lacuri
lor, In tratarea aparatului locomotor, sistemului nervos perife
rie, precum șl a afecțiunilor ginecologice.

Datorită valorii binefăcătoare a factorilor 
a bazei moderne de tratament, precum și a 
cal specializat. In tratarea afecțiunilor mal 
abțin rezultate foarte bune.

m, tn munții Clbi-• PĂLTINIȘ : La o altitudine de peste 1400
nulul, stațiunea, situată Intr-un cadru pitoresc particular, cu un 
climat alpin, tonifiant, constituie un important centru turistic, 
oferind posibilități bune de petrecere a unor vacanțe reconfor
tante. Totodată, climatul zonei este Indicat in tratarea afecțiu
nilor endocrine, asteniflor nervoase, anemiilor secundare.

In toate aceste stațiuni se organizează drumeții sau excursii 
spre locuri de un important interes turistic.

Agențiile șl filialele de turism din întreaga țară vă pun la 
dispoziție bilete, precum șl informații suplimentare pentru tri
mestrul IV cînd, ta unele perioade, se aplică, de la stațiune la 
stațiune, șl tarife reduse la cazare șl masă.

PUBLITURISM

I

I
I
I

I
I

I

Cit dorim ? (

DR. MIRCEA LUCA
O reintilnire cu Mircea Luca 

e întotdeauna tonică. Fostul 
mijlocaș centru al „țepcilor ro
ții", deși trecut de 60 de ani, 
apare ca un bărbat in floarea 
virstei. Secretul 1 „Unul sin
gur — răspunde doctorul Luca, 
virf al „oreliștilor" noștri. — 
Secretul e munca... Dacă ai u- 
neori șapte-opt operații pe zi, 
nici nu mai ai timp să te gîn- 
dești că vremea trece".

Mircea Luca, mereu prezent 
pe stadionul „țepcilor roșii", e 
un atlet pe care colegii din 
spital, ți mai ales colegele, 
l-au poreclit Jean Gabin. Și 
trebuie să recunoaștem că o . 
asemănare există, mai puțin 
încruntarea permanentă și fli
tul de lup". Pentru că docto
rul Mircea Luca e intr-o con
tinuă mișcare, un om care 
stă locului, care aleargă la a- 
renă, să mai vadă ee fac bă
ieții și care prezidează apoi 
ședințele colectivului de Prono
sport al cărui „creier" este, 
pentru că „numai nea Mircea 
știe exact ce e nou la Ascoll 
sau la Perugia și de unde poa
te să sară iepurele...".

— Și ce spui că mal fac 
băieții de la „U“ doctore Luca?

— E - -
E mai 
avea și
• 
atunci ne-om duce mai sus.

— Crezi că băieții dau 
tul ?

— Nu întotdeauna. Se 
pierde timpul. Și timpul e 
prețios. Nu zic să nu cînți, nu 
zic să nu bei 
pînă acolo mai

— Credeți că 
mult ?

— N-aș vrea

I

parcă mai bine acum, 
multă ordine. Ctnd om 
mai mult elan, că atta 
legea de bază la „V,

to-

mal 
tart

n
e.„ 
voi

o Sere, dar
ați dat mal

să___  . fac diferen
țieri, dar parcă am crezut mai 
mult in ideea că bucuria e sd 
dai, nu să iei. Și, crede-mă, noi 
am dat. Deși am dus-o greu. 
Gindește-te... „U“ al meu a fost 
in pribegie, la Sibiu, uneori am 
dormit cum s-a putut, dar am 
tras, și mai ales am invățat. 
Noi am fost „echipa medicilor". 
Și
al __ _ _ __ .... . .
12 medici, dintre care unii sint 
de prim-plan.

— Care ar fi cei doisprezece?
— Ooooo !... E tare simplu. 

Ți-i iau pe posturi. Dr. Cristea, 
portarul, 
cinatul, 
pun la 
laterali...

Șl Dl 
doctor: b
„King-Kong 
La mijloc. 
Joja ți do< 
mate. In 1 
nu (nu Ță 
voi, gazetar 
care-i la A 
care-i la Ai 
doctorul Io 
țeles, Ilie < 
mirat 2 Cr 
simplu ar 
că numai 1 
făcut docto 
țtia cin ta 
toți...

— Azi e 
fotbal și s;

— Greul 
Jocul e mi 
H complici 
complică ți 
analizele ți 
urile lor. I 
ci doctorii, 
conduc anh 
fotbal cel i 
e ca jucătt 
de joc In zi 
mi-a spus c< 
tor cum av 
doctorul pr 
riu. ci " 
In timp,, jo 
să-ți măsoa 
bucurie part 
no Încoace, 
cum stai <31 
ei nu e buni 
beut", cu t 
și alte caut 
e deseori a 
lehamite dii 
antrenament 
exemplu.
- „U“ 19 

de medici. . 
chipă care 
tăzi, cei 
LE.F.S. Spu

— Spune, 
dumneata, i 
duc aminte 
avocați a ie

cu medicina nu te joci. „U“ 
meu a dat nu mai puțin de

dr. Ionel Vigu, împri- 
adică eu, ca si mă' 
mijloc, Intre fundații 
Pe stingă am un alt

SUPĂR/
NU

ECHIPE LA IENIS DE F1ASA (J)
poca, înfrățirea și Constructo
rul Tg. Mureș — la masculin 
ți Gloria Buzău, înfrățirea ți 
Constructorul Tg. Mureș, Me
talurgistul Cugir, C. S. Arad și 
C.S.Ș. C.F.R. Petroșani — la 
feminin.

Lupta pentru titlu se anunță 
echilibrată și pasionantă, mai 
ales că în formațiile preten
dente la locul lntii evoluează 
o serie de jucători și jucătoare 
care s-au afirmat In arena te
nisului de masă juvenil.

In ziarul de 
cat un matei 
comportării ș 
corespunzătoa 
ționale de tli 
analize lucide 
silii cauzelor 
semenea eșe, 
soluțiilor de 
federal Cor. 
re răspunde 
a venit Ieri 
socoteală nen 
bllcat, zen 
puncte", a ci 
tind, chiar, ■ 
dreapta șl ii 
încercat să f 
gusta 1 să d

IERI,
Ieri după-s 

• nouă etapă 
ROMÂNIEI", 
Ucă ce se d 
„DACIADEI". 
echipelor din 
cu toate că ai 
au ciștlgat, d 
«uprlze. Cîtev 
echipe bine c 
au fost elimin 
ții din cel d< 
Divizia „C“, c 
Ploiești, F.C.k 
București șl 1 
velațla ediției 
Sticla Arieșul 
cat in semiflr 
mențină șl a 
ctștlgînd ieri î 
să mal notăm 
■ echipei Pro 
campionatul j 
gura formație

naturali de cură, 
personalului medl- 
sus enumerate se

• CIȘTIGUR 
SPECIALE LO 
BRIE 1931. FA 
1 variantă 25% 
da 1300“ ; cat.

c 
: 19 
446 
cat 
la 

a I

a 8.412 lei ; 
led ; cat. 4 
5 Î 75,50 a 
a 162 lei ; 
lei. Report 
lei. FAZA _ _ 
riantă 100% a 
alegere, e exei 
R.D. Germană 
și diferența In 
riantă 25% a : 
1 variantă 25% 
4,75 variante a 
alegere, • exc 
R.D. Germană 
și diferența In 
43,00 a 1.000 le 
500 lei ; cat. t 
faza a ni-a : 
riantă 100% — 
1300“ sau, la a 
L“ și diferența 
biecte existente 
merciale ; cat. 
100% a 50.000 1< 
• excursie de



e cuvine?

DE A Fl RESPECTAT
i ETAPA S-A ÎNCHEIAT. j
I COMENTARIILE CONTINUĂ 1

prieten 
drea II. 
doctor 

scu-Ju- 
Țerea- 

I ziceți 
Coman, 
fcovici, 
Coracu, 
binein- 
im nu- 
2. Mai 
i tpun 
nn s-a 
ooet <i 

decit 

să joci 
ina.
ot nei. 
Iu, dat 
ult. n 
i toate 

EKG- 
npresta 
renorti, 
lar la 

: lucru 
pofti 

Cineva 
ea doc- 
gur ei 
rligato- 

ar>‘ ;a 
:i \i-ju... 
, CU o 
,1a vl- 
ă văd 
si da
că al 
fi ele 

re una 
« face 
otoniei 
Iau un

echipă 
>t o e- 
ți. As- 
sînt la 
sva.

crezi 
l-ți a- 
ipa de 
tl Tra

ian Georgescu, care e cadru 
universitar la Tg. Mureș. Ca 
să nu mai vorbesc de Vasile 
Alexandru, un bun stomatolog, 
ea și Paul Grăjdeanu, care e 
pe la Sibiu... N-ați scris voi că 
fi Socrates, brazilianul, face 
medicina ?

— Unde vreți să ajungeți ?
— La om. Că totul depinde 

de om. Că nu trebuie să pierzi 
timpul. Văd că BolOni a deve
nit medic, cu toate că a fost 
cam prin toate loturile. Băieții 
tineri de astăzi s-au cam obiș
nuit cu avioanele, cu hotelurile 
mari... Eu am jucat la „U" 20 
de ani, dar n-am ieșit o dată, 
nici pini la Ruse. Asta nu m-a 
împiedicat să pun osul pe teren 
și mintea în amfiteatru, că de 
dat trebuie să dai, ca si răs
punzi la ce ți se dă.

— Ce nu-ți place In fotba
lul nostru de astăzi ?

— Un singur lucru : cantita
tea e deasupra calității. De-aici 
pornesc toate. Cine ia canti
tatea în brațe înseamnă ci nu 
prea e stăpin pe meseria lui, 
ori că vrea „să ia fața la ci
vili*.  (Dar, se știe, poți lucra 
trei ceasuri de pomană, iar pe 
de altă parte poți lucra un ceas 
eu folos deplin.) Așa se face 
ci jucătorii noștri nu au poftă 
de joc tocmai cind ți-e lumea 
mai dragă. Și asta mi se pare 
nefiresc. Arta de a-i odihni pe 
jucători nu e eu nimic mai 
prejos decit aceea de a-i mina. 
Nu glumesc, ăsta-i .cuvintul. U- 
nii se pricep doar si mine ju- 
citorii. ca oile, și-apoi să le 
ia pulsul.

— Ce să le spunem tinerilor 
Jucători ?

— Nu pierdeți timpul băieți ! 
Sînt anii cei mai buni, anii in 
care vi se dă totul și in pri
mul rînd dreptul de a fi, mai 
ttrziu, după joacă, un om res
pectat, adică ceva care nu ți 
se oferă în toată lumea...

loan CHIRILA

TREBUI SĂ FIE ALȚII,
ORUL C. DRĂGUȘ1N...
publl- fond, care, de fapt, a inspirat ar-

irginea ticolul respectiv, COMPORTAREA
□r ne- NECORESPUNZÂTOARE A E-
ei na- CHIPEI DE TINERET (ultima
1 unei probă a oferit chiar recentul
al £&- meci, cu Elveția, de la Ploiești)

la a- IN GRUPA PRELIMINARĂ A
ăutării C.E. Că materialul respectiv, spri-

->orul jlnlt pe destule argumente (la
. ca- care ar mai fi de adăugat șl

tineret. altele...) a avut temei, o demon
tară strează — clar si convingător I —

pu- palmaresul acestei formații în
izA Cit- competițiile oficiale din acest an,
nerim- susținute după lungul turneu de
a în pregătire, efectuat (pentru rodaj
nu a si consolidare), în iarnă, în A-

1 Dră- merlca de Sud.
ma de iată rezultatele : Anglia —

CUPA ROMÂNIEI"
isputat 
CUPEI 
itbalis- 

egida 
citate a 
ecund, 
lasare, 

unele
□lonat, 
torma- 
sșalon, 
etrolul 
letalul 
ii. Re
mpel", 
a Ju- 
să se 

oetiție, 
1 fine, 

bună 
d, din

(Bin
are a

mai rămas în „cupă") învingă
toare In partida cu Energia Slati
na, din Divizia „B“. Dar lată 
rezultatele :

Mecanică fină București — Au
tobuzul București 3—1 (0—1), Mus
celul Cimpulung — Petrolul Plo
iești 4—1 (0—1), Rapid București
— Automatica București 6—1 
(3—0), Minerul Certej — Pandurii 
Tg. Jiu 1—0 (0—0), Petrolul Mol- 
neștl — Victoria Tecud 0—1 
(0—0), Minerul Rodna — Gloria 
Bistrița 0—4 (0—1), Dlerna Orșova
— F.C.M. Reșița 2—1 (1—0), F.C.M. 
Progresul Brăila — Unirea Di
namo Focșani 3—1 (2—0), Armă
tura Zalău — F.C. Bihor Oradea 
1—2 (1—0, 1—1), Cimentul Medgi
dia — Metalul București 1—0 
(0—0), Progresul Băltești — E- 
nergia Slatina 2—1 (0—0), C.F.R. 
Craiova — Rulmentul Alexandria

THATIA DI STAT LOTO PRONOSPORT
GERIl Germană sau R.P. Ungară și di-
TOM- ferența in numerar șl 4 variante
ria 1 s 35% a 12.500 lei ; cat. O : 16,75 a
i „Da- 9.109 iei sau, la alegere, o ex-
e 25% cursie de 1 loc în R.D. Germană
i 4.079 sau R.P. Ungară și diferența în

; cat. numerar ; cat. P : 54,25 a 2.329
207,25 lei ; cat. R : 107,50 a 1.175 lei ;

I 100 cat. S : 229,00 a 300 lei ; cat. T :
436.080 672,50 a 200 lei ; cat. U : 2.123,00
1 va- a 100 lei. Autoturismele au reve

ni, la nit participanților Matei Nlcoîae
uri în din București șl Madras Lajos
îngară din Miercurea Nirajului, județul
1 Va- Mureș, Iar cîștigurile de 50.000 lei

t. H : au fost obținute de Alexandru
cat. I: Luchian din Tulcea șl Potgoreanu
1, la Romlca din Călărași 
ioc în
'ngară TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO 
it. J : de astăzi, 16 octombrie 1981, poate 
'9,75 a fi vizionată în direct, pe micul 
00 lei. ecran, începînd de la era 18,25.

va-
.Dacla «CÎȘTIGURILE TRAGERII 
la 120 LOTO DIN 9 OCTOMBRIE
J? -Z. 1981- categoria 1 : 1 variantă
rtaîîtă 100% (autoturism Dacia 1300)
egere, Și 3 variante 25% a 17.500 lei;

r.d’ categoria 2 : 3 variante 100%

ClND IORDĂNESCU
Ca Întotdeauna, meciul Steaua 

— Dinamo, indiferent de conjunc
tură, de pozițiile din clasament, 
a fost așteptat cu un deosebit 
interes. Mărturie, cei 40 000 de 
spectatori prezenți pe stadionul 
„23 August" și alte sute de mii, 
aflațl In fața televizoarelor.

Numai că medul de miercuri 
nu s-a situat la nivelul atltor 
partide pe care cele două echipe- 
fanion ale fotbalului nostru ni 
le-au oferit de-a lungul anilor. 
Dinamo a abordat jocul de pe 
poziția sa de lider, avînd, după 
maniera de exprimare, un singur 
obiectiv — victoria. Șl formația 
din Șoseaua Ștefan cel Mare a- 
vea să-și susțină veleitățile cu un 
joc avlntat, echilibrat In toate 
zonele, cu participări dese ale 
fundașilor laterali In fazele de 
atac (excelent In această aens 
Stănescu, care stă pe tușe de 
atîta vreme). Dar, in duda do
minării insistente — vrind parcă 
să confirme o mai veche meteah
nă a fotbalului nostru —, Dinam» 
n-a reușit să șl cucerească victo
ria. A apărat — este adevărat — 
excelent portarul Toma, dar nu 
trebuie să uităm situațiile clare 
de gol in care s-au aflat, Țătaar, 
Dudu Georgescu, Custov sau 
Dragnea, ratările lor nepermlse. 
Două din piesele sale de atac — 
Dudu Georgescu și Țălnar — au 
avut randamentul cel mai slab, 
reeditînd jocul nesatisfăcător din 
meciul cu Elveția.

Steaua, supusă la un „test" di
ficil, nu șl-a putut ascunde ca
rențele, evidente pentru toată

„DRUMURILE EUROPENE"
Am urmărit derbyul din Triva- 

le, de miercuri, cu gîndul la 
drumurile europene pe care cra- 
lovenii sl piteștenii le vor efec
tua săptămîna viitoare. Din a- 
cest unghi de vedere, concluziile 
diferă. Pentru că dacă echipa 
Campioană a Înregistrat un ușor 
plus, o mică revenire față de ul
timele evoluții (mai ales cea de 
Ia Atena), piteștenii au de tras 
un serios semnal de alarmă, £în- 
dlndu-ne la Aberdeen, să ne re-

România 3—6, Ungaria — Româ
nia 4—2; România — Ungaria 2—1 
(la Timișoara), România — El
veția 1—1 (la Ploiești). înaintea 
ultimelor meciuri (Elveția — 
România și Anglia — Ungaria), 
clasamentul se prezintă astfel :
1. Anglia 5 3 1 1 10- 5 7
2. Ungaria 5 3 0 2 12- 7 4
3. România 5 2 1 2 9- 9 5
4. Elveția 5 0 2 3 2-12 2

Ce rezultate ar mai fi trebuit 
să „reușească" echipa de tineret 
pentru ca antrenorul C. Drăgușm 
să înțeleagă că o asemenea in
voluție pretindea o firească și 
necesară analiză a unei stări de 
fapte care nu poate lăsa indife
rent pe nici un iubitor al fotba
lului românesc ? Mai cu seamă 
că acest lot trebuie să fie — nu 
numai să pretindă unii că este 1 
— o adevărată anticameră a pri
mei reprezentative. (AL. C.).

1— 2 (0—0), Mureșul Luduș — 
Sticla Arleșul Turda 0—1 (0—0), 
Letca Bacău — Politehnica Iași
2— 3 (0—0, 2—2), Avîntul Frasin
— C.S.M. Suceava 1—5 (0—3),
C.S.U. Galați — F.C.M. Siderur- 
gistul Galați 1—2 (1—0, 1—1),
CJH. Simeria — C.F.R. Timi
șoara 0—1 (0—1), Marina Manga
lia — Delta Tulcea 2—1 (1—1),
Amonil Slobozia — Gloria Buzău 
4—5 (după executarea loviturilor 
de la 11 m), Metrom Brașov — 
Carpați Mirșa 0—2 (0—1), Victoria 
Cărei — înfrățirea Oradea 3—
(după lovituri de la 11 m), Mine
rul Baia Sprie — F.C. Baia Mare
1— 2 (0—1), C.F.R. Arad — Rapid
Arad 6—7 (după lovituri de la 
11 m), C.P.L. Sebeș — Minerul 
Lupenl 0—1 (0—1), Metalul Tg.
Secuiesc — Șoimii IPA Sibiu
2— 3 (0—1), C.F.R. Pașcani — 
C.S. Botoșani 0—1 (0—1), Metalul 
Mija — Metalul plopeni 1—0 
(0—0), Minerul Bălan — Gaz me
tan Mediaș 1—0 (0—0).

INTORMEAZA
a 21.274 lei și 8 variante 25% 
a 5.319 lei; categoria 3 : 13,75 a 
6.622 lei; categoria 4 : 31,50 a 
2.890 lei; categoria 5: 145,50 a 
626 lei; categoria 6 : 244,75 a 
372 lei; categoria X: 1.480,25 a 
100 lei. Report la categoria 1 : 
500.000 lei. Autoturismul „Da
cia 1300" de la categoria 1, rea
lizat pe un bilet jucat 100%, a 
revenit participantului SIMIAN 
GHERMAN din CIuj-Napoca.

JUCAȚI LA :

ESTE... LIBERO!
lumea. Un atac improvizat, pes
triț, In care Stoica II nu poate 
fi (actualmente) un atacant de 
Divizia „A", iar Marcu nu maî 
poate avea viteza, exploziile de
monstrate cu ani în urmă. In 
aceste condiții, Steaua șl-a axat 
jocul doar pe apărare, prestația 
lui Iordănescu fiind elocventă 
In acest sens : l-am văzut „tem- 
porizînd" la mijlocul terenului, 
apoi dublînd spatele fundașilor, 
respingînd balonul cu capul din 
plonjon, de pc post de... libero, 
pentru ca mai tîrziu să vină în 
prima linie la puținele acțiuni o- 
fensive ale echipei sale. Travaliul 
lui, precum și forma excepțională 
a portarului Toma, chiar și jocul 
mulțumitor al liniei de fundași, 
n-au putut însă salva slaba pres
tație de ansamblu a actualului 
„11" stelist.

Din păcate, meciul Steaua — 
Dinamo a lăsat • impresie ne
plăcută nu numai prin carențele 
de ordin tehnio (în primul rind 
Steaua), d și prin multele duri
tăți, prin ambițiile mărunte (și 
meschine), în detrimentul jocului. 
Toate se cereau curmate din fașă, 
dar arbitrul Cr. Tcodorescu s-a 
arătat depășit de meci, dtad de
cizii anapoda, neconforme cu rea
litatea din teren, supărător fiind, 
mal ales, modul în care a „ma
nevrat" cartonașul galben, folosit 
de două ori cind nu trebuia (în 
cazul lui Iovan și Fi. Marin) șl 
nefolosit cind situația • Impunea 
(Cazul lui Bumbescu).

Constantin ALEXE

VĂZUTE DIN TRIVALE...
ferim Insă, pe scurt, la fiecare 
echipă în parte.

Universitatea Craiova a înce
put meciul cu gîndul de a nu 
primi gol. Gruparea în jurul lui 
Ștefănescu (iarăși excelent) a fost 
evidentă din plecare. Din păcate, 
cîțiva jucători craioveni au in
trat într-un joc nervos, un anti- 
joc, cu mingi trimise dincolo de 
locul executării unor lovituri li
bere. cu gesticulări, cu riposte la 
unele „amabilități" aie adversa
rului. Fapte care, dacă nu au fost 
sancționate de arbitrul Gh. Ju- 
can, nu vor fi trecute cu vederea 
la Copenhaga. Și pentru că am 
amintit de Copenhaga, să reți
nem declarația antrenorului echi
pei daneze. J. Kramer, care spu
nea la sfirșitul jocului că Uni
versitatea Craiova l-a pus pe c:în
duri după ce a înscris golul. Abia 
atunci craiovenii și-au dat cu a- 
devărat drumul la joc. atacînd 
in forță (mai ales prin Geolgă’u), 
dar au ratat un scor detașat. 
Semn că miercurea viitoare, pe 
Idroets Park, CAMPIONII VOR 
TREBUI SA ÎNCEAPĂ JOCUL 
AȘA CUM L-AU TERMINAT LA

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
IN PRII PIAN.
INEFICACITATEA

6 000 de spectatori (printre care 
destui buzoieni) au asistat, dumi
nica trecută, la partida F.C.M. 
Progresul Brăila — Gloria Buzău, 
al cărei rezultat final (0—1) avea 
să fie în contradicție cu desfășu
rarea jocului. Gazdele au avut 
superioritatea pe toate plânuriile : 
13—3 (la șuturi), 8—2 (la șuturi
le pe poartă). 17—1 (la cornere) 
și • dominare teritorială (mai 
ales după pauză) cum rar se 
poate vedea. Dar... A existat a- 
cest dar, care poate fi explicat 
astfel : in min. 5, un excelent 
contraatac al oaspeților, purtat 
pe dreapta, In viteză, de Ghiz- 
deanu s-a încheiat cu o centrare 
la experimentatul Negoescu, ca
re, după o abilă preluare, a în
scris cu un șut puternic, din 
unghi. A urmat replica gazdelor, 
dar jocul lor a purtat amprenta 
întîmplării, a lipsei de experiență 
(echipa locală este (Testul de tl- 
nără) și a absentei oricărei idei 
tactice. Cînd au apărut ocaziile 
de gol a intervenit excelent por
tarul Tănase, care de trei ori a 
evitat goluri gata făcute și a a- 
vut alte intervenții salutare la 
desele centrări. O dată, balonul 
expediat de Bulancea (cel mal 
bun de la localnici) a întîlnit ba
ra.

Ce-am mal văzut în meciul 
respectiv 7 Prea multi nervi, pe 
teren și pe marginea lui, protes
te, indisciplină, simulări. Cînd au 
văzut că nu pot marca, Pîrlog. 
Bulancea si Pamfil s-au .arun
cat*  în careu, lăsînd impresia în 
tribune că arbitrul - l-a frustrat 
de lovituri de la 11 m. în ceea 
ce o privește pe Gloria Buzău, 
si ea în evidentă reconstrucție.

Slmbătă In preliminariile C.E.
ROMÂNIA - U. R. S. S.
Slmbătă, de la ora 13 (ta des

chidere la meciul Progresul Vul
can — A.S.A.), echipa reprezen
tativă de juniori II a României 
va intîlnl formația similară a 
U.R.S.S., ta preliminariile C.E. 
de juniori 1982 (la care vot par
ticipa jucători, născuți după 1 au
gust 1964). Reamintim că din a- 
coastă grupă preliminară fac 
parte echipele României, u.R.S.S. 
șl Ungariei. 

PITEȘTI ȘI SA ACCELEREZE DIN 
VREME PENTRU A AJUNGE 
LA „TURAȚIA" LOR ADEVĂ
RATA.

F. C. Argeș ne-a surprins ne
plăcut l Echipa s-a agitat. însă 
„fără cap". Echipa nu arc, la ora 
actuală, un „lider" care să o cal
meze și, mai ales, să’ o dirijeze, 
o „minte limpede" care să gă
sească punctele vulnerabile ale 
adversarului, plus că piteștenii. 
simțind forța apărării craiovene 
s-au retras instinctiv din centrul 
careului advers, jocul de atac fi
ind firav, cu un Radu II prea 
retras, cu un Turcu prea lateral, 
cu un Ignat neinspirat, si cu o 
linie de mijloc obosită. Sigur, 
n-am înțeles de ce pe fondul 
jocului mediocru al celor din față 
tenacele Moiceanu a fost preferat 
fundaș central (in locul lui 
CIrstea, accidentat), cînd el a do
vedit, nu e dată, virtuți ofensive 
deosebite, fiind, prin gabarit, sin-

BOLONI.
La Tg. Mureș, med obișnuit. 

Clasică superioritate teritorială a 
gazdelor și victorie în consecință. 
A surprins resemnarea echipei 
clujene, cu excepția a doi juc"- 
torl doar, care păreau că nu se 
consideră dinainte învinși : Lăză- 
reanu și Dobrotă. A mai surprins, 
plăcut de data aceasta, jocul ela
borat, complex, al lui Boloni, 
mijlocaș modern, care -a traver
sat dezinvolt întregul teren, une
ori trebuind să te freci la ochi 
ca să crezi că „centrul atacant" 
care finalizează o fază ofensivă 
este același Bdloni care se aflase 
eu cîteva secunde, mal înainte, 
în zona „libero“-uiui. Este subîn
țeles că tot acest travaliu n-a 
fost numai o demonstrație perso
nală a fostului internațional că 
se apropie de punctul maxim al 
formei sale sportive ; a mai po
tențat hotărîtor și jocul întregii 
sale echipe, concretizîndu-se în

ARBITRII ETAPEI DE
F.C.M. Brașov — Corvinul Hu

nedoara : O. Anderco (Satu 
Mare) ; I. Medveș (Oradea) și A. 
Jurja (București) ;

S.C. Bacău — Sportul studen
țesc : S. Drăgulici ; I. Zaharia 
(ambii din Drobeta Tr. Severin) 
șl M. Abramluc (Suceava) ;

Universitatea Craiova — F.C. 
Olt : T. Balanovici ; D. Arndt 
(ambii din Iași) și Al. Mustățea 
(Pitești) ;

U.T. . Arad — Jiul Petroșani : 
N. Rataea (Bîrlad) ; FI. Cenea 
(Caracal) și T. Cruceanu (Te
cuci) ;

Progresul Vulcan — A.S.A. Tg. 
Mureș : M. Ivăncescu ; R. Petres- 

așteptam să fie mai consistenta 
ta faza de atac : la acest capitol, 
ea a fost complet deficitară 
(două șuturi ta prima repriză, u- 
nul ta mln. 88). iar victoria • 
datorează, cum spuneam, porta
rului Tănase, inspirației din faza 
de gol a lui Negoescu. ca și... 
Impreciziei ta șut a localnicilor. 
Fotbalul practicat de cele două 
echipe a fost de • valoare mo
destă. ta ciuda prezenței unor 
jucători talentațl, ca Drăgoi si 
Darie (F.C.M.), Năstase, Banciu 
șl Balaur (Gloria). L-am revă
zut și pe Zahiu. El a avut ace
eași comportare modestă pe care 
a avut-a șl ta ultima vreme la 
Steaua.

AI. CONSTANTIN

RIVALITATE
RAU ÎNȚELEASA...

Stadionul Municipal din Mediaș 
a fost luat cu asalt de mii de iu
bitori ai fotbalului, dornici să a- 
siste la partida Gaz metan Me
diaș — Șoimii Sibiu (scor 1—0), 
un derby de veche rivalitate al 
județului Sibiu. Dar cei peste 
7 000 de spectatori au plecat to
tal dezamăgiți de desfășurarea 
jocului ei urmărind o partidă 
slabă, în care jucătorii n-au cău- 

-tat decît să se lovească reciproc. 
La sfirșitul meciului, un specta
tor făcea pe bună dreptate ur
mătoarea remarcă : „Această ri
valitate rău înțeleasă dintre Si
biu și Mediaș nu face decit să-i 
învrăjbească pe jucători, să-i in
cite să-și plătească niște „polițe“ 
mai vechi ; tcate în dauna cali
tății fotbalului. Este una din ex
plicațiile faptului că, de ani de 
adie, nici Sibiul și nici Mediașul 
nu reușesc să se impună în Di
vizia „B“, ambele echipe — și 
Gaz metan și Șoimii — rămînînd 
undeva in anonimatul eșalonului 
secund*.  într-adevăr. meciul n-a 
avut nici o sclipire tehnico-tac
tică, de ambele părți comitîndu- 
se greșeli cu carul. Am înregis
trat peste 60 de intrări neregula
mentare, sancționate de arbitrul
I. Crăciunescu din Rm. Vîlcea. 
Surprinzătoare — evoluția sub 
orice critică a unor jucători cu- 
noscuti, cum sînt Gabel sau Ro
taru, ultimul pînă mai ieri pre
zent In „U“le divizionarei ..A*  
Steaua, — "astăzi component! ai 
echipei Șoimii Sibiu, care au sA- 
vîrșit greșeli de începători. Pînă 
la urmă, medieșenii au reușit să 
cîștige. printr-un gol înscris de 
Harbădă (min. 42). care a profi
tat de o greșeală în lanț a fun
dașilor sibieni si a înscris, din 
apropiere, pe sub portarul Du

gurul indicat pentru duelurile cu 
fundașii craioveni. SA SPERAM 
CA F. C. ARGEȘ IȘI VA REGĂ
SI HĂRNICIA ȘI LUCIDITATEA 
DE ALTĂDATĂ ȘI CA A ÎN
VĂȚAT EXACT CEEA CE 
TREBUIA DIN „DUȘUL CRA- 
IOVEAN", declanșat și de... nor- 
tarul Cristian. Ajunși la golul lui 
Cristian (mln. 54), să rele
văm un „fapt divers" incre
dibil. Mal mulți spectatori 
u reproșau arbitrului de 
ce n-a acordat henț la Cristian 
care a atins balonul cu mina la 
20 m de poartă, uitînd că există 
In jocul de fotbal legea avanta
jului. Probabil că așa ceva vroia 
să-l întrebe pe arbitru si specta
torul Intrat în teren în min. 78. 
In timpul jocului, pentru a-1 tra
ge de mină pe cavalerul fluie
rului (care, surprinzător, nu a 
opnt partida pentru a dicta „o 
minge de arbitru") !

Mircea M. IONESCO

REDIV1VUS
golul care a spart gheața, după 
e sumedenie de ratări, de aseme
nea, într-un efort altruist de co
ordonare a prestației coechipieri
lor săi, dintre care Pascu și 
Groza (șl nu Cazan, cum a apă
rut în caseta tehnică a cronicii, 
dintr-o greșeală de recepție) în
cearcă conștiincios să se acomo
deze cu prima divizie... în ce-1. 
privește pe observatorul federal 
A. Cernea, cîndva fundaș la „U- 
nirea Tricolor" și C.C.A., crede 
că a găsit e explicație a detașă
rii cunoscutului fotbalist. In di
mineața meciului a făcut o vizită 
In. tabăra A.S.A.-el. A observat 
un jucător (singurul, dealtfel) 
care-și curăța ghetele, își pregă
tea echipamentul, cu gesturi a- 
proape mîngîloase. Cum fac co
piii îndrăgostiți de fotbal, ta 
preajma debutului. Jucătorul era... 
Bttlonl.

Ion CUPEN

MllNE A DIVIZIEI „A"
cu (ambii din Brașov) șl Cr. Teo- 
dorescu (Buzău) ;

Politehnica Timișoara — Steaua: 
M. Salomlr (Cluj-Napoca) ; V. 
Clocîlteu (Craiova) și I. Mure- 
șan (Dej) ;

F.C. Constanța — „U“ Cluj-Na
poca : V. Tătar (Hunedoara) ;
I. Pop (București) și A. Stocker 
(Petroșani) ;

Dinamo — Chimia Rm. Vîlcea : 
C. Ghiță (Brașov) ; M. Fediuc 
(Suceava) și Al. Bădulescu (Plo
iești) ;

C.S. Tirgoviște — F.C. Argeș : 
R. Stincan, Corin Ionescu și N. 
Georgescu (toți din București).

mitru. Așadar, un meci anost, în 
care au fost expediate doar pa
tru șuturi pe spaVul porții (3 
gazdele, unui ©aspetii) si s-au 
greșit zeci de pase, jucătorii pri
mind, pe bună dreptate, dezapro
barea spectatorilor.

Gheorghe NERT’îA

NU NUMAI ERORI
DE ARBITRAJ...

Derby-ul serie) a Ill-a. desfă
șurat, duminică, la Reșița, între 
fostele divizionare „A“ F.C.M. și 
F. C. Baia Mare, încheiat, după 
cum se știe, cu un scor de ega
litate (Or—0), a confirmat în bună 
măsură așteptările. Ambele for
mații au imprimat jocului un 
tempo rapid, s-a jucat deschis, 
fiecare fiind preocupată, în ge
neral, de construirea unor faze 
simple și eficace : imprecizia su
turilor la poartă a făcut insă ca 
tabela de marcaj să rămînă ne
schimbată după consumarea ce
lor 90 de minute. Desigur că re
zultatul o avantajează. în primul 
rînd, pe F. C. Baia Mare care, 
astfel, se menține în plasa lide
rului, F. C. Bihor Oradea. In jo
cul băimăreniler se menține incă 
țesătura de pase care pregătește 
faza ofensivă, dar noul antrenor, 
N. Szabo, se străduiește să aducă 
remedieri... fazei de apărare.

F.C.M. Reșița a făcut risipă de 
energie pentru a cîștiga, mai ales 
în repriza secundă, cînd a rămas 
în zece jucători ca urmare a e- 
liminării pripite a lui Mărginean- 
țu, la un minut după pauză, pen
tru fault asupYa lui Hotico cu 
care era în luptă pentru ba’on. 
Arbitrul Al. Mustățea s-a lăsat 
impresionat de strigătul lui Ho
tico. Avalanșa de atacuri reșite- 
ne s-a lovit in majoritatea ca
zurilor de ..zidul băimărean- dar 
și jucătorii localnici au ratat 
multe dintre ele. Tot in această 
repriză s-au petrecut două faze 
fierbinți la poarta- lui F. C. Baia 
Mare, care au incitat spiritele a- 
tît în teren cît si în tribune. Pri
ma s-a înregistrat în min. 55. 
cînd Portic., ajuns în preajma 
careului de 6 rn. a fost faultat 
de Buzgău : o iregularitate ev.- 
dentă, nesancționată de arbitru, 
care a lăsat jocul ..să curgă" A 
doua s-a consumat în min. 80 : 
Portic a șutat, din careu, pe 1os_. 
portarul Moldovan a plonjat. însă 
n-a putut retine balonul, pe care 
Jacotă l-a introdus în plasă. Ar
bitrul n-a acordat golul si bine a 
procedat, la această fază, întru- 
cît. cu o fază înainte. Jacotă s-a 
aflat ta poziție de ofsaid.

P. VINTILA



RUGBYSTII „ALL BLACKS' VIN IN ROMANIA 
CU O IMPRESIONANTĂ CARTE DE VIZITĂ

Uniunea (federația) neo-zee- 
landeză de rugby a luat naș
tere in 1892. hotărîndu-se cu 
afiea ocazie adoptarea tricou
lui de culoare neagră, cu frun
ză argintie de ferigă. Un an 
mai tirziu, a fost formată prima 
reprezentativă oficială, trimisă 
in turneu în Australia. Eveni
mentul decisiv în afirmarea ju
cătorilor All Blacks'*  s-a pe
trecut in 1905. Echipa condusă 
de D. Gallaher a susținut a- 
tunci 33 de meciuri în Marea 
Britanie și Franța, pierzînd nu
mai în făta Tării Galilor (0—3). 
înscriind 868 de puncte și pri
mind numai 47. Remarcabilă 
este cifra eseurilor reușite — 
115 dintre care 42 opera cen
trului Hunter. Rugbyul cucerea 
definitiv populația Noii Zee- 
lande.. Desigur, șirul întîlni- 
rilor internaționale susținute 
este luna si impresionant prin 
valoarea rezultatelor obținute 
Să mai reținem numai catego
rica dominație din deceniul 
șapte, cînd 15-Ie dirijat de W. 
Whineray a învins atît națio
nalele cele mai bine creditate, 
dar și selecționate internațio
nale faimoase, precum „Leii 
britanici'*  sau .Barbarians'*  ! Pe 
scurt, palmaresul echipei „AII 
Blacks'*  — extrem de bogat — 
cuprinde. în mare majoritate, 
victorii (spre pildă. 14 succese 
în fața Franței și doar 4 eșecuri; 
11 asupra Angliei — 2 înfrîn- 
gerl etc.).

DIVIZIA „A"

DE HOCHEI
(Urmare din pag. b

Au condus arbitrii : N. Ena- 
che (Galați) — la centru. L 
Becze (București) și M. Lupaș- 
cu (Rădăuți) la linii.

DUNĂREA GALAȚI — PRO
GRESUL MIERCUREA CIUC 
4—2 (2—1, 2—1). în min. 33 și 
30 sec., cînd mai erau 6’30” 
pînă la următoarea pauză, an
trenorul echipei Progresul, I. 
Eerenczi, și-a retras formația 
de pe gheață, ca o formă de 
protest față de arbitrul jocu
lui care nu a fluierat la o in
fracțiune în atac comisă de 
gazde. Arbitrul a încheiat un 
proces-verbal în lpgătură cu 
acest incident, pe care-1 va 
înainta federației de specialita
te și, probabil, rezultatul par
tidei va fi 5—0 pentru Dună
rea. Cele șase goluri, pînă în 
momentul incidentului, au fost 
marcate de Bujoreanu, Gh. 
Huțanu, Marcu și Bandaș pen
tru Dunărea, respectiv Kedves 
și Kemeneș. Arbitri : Gh. Mu- 
reșan, L. Petrescu șl Gh. Milcu 
— toți din București. (Gh. 
ARSENIE, coresp.).

★
Astăzi părăsește Capitala în- 

dreptîndu-se spre Sosnowiec, 
un oraș industrial de lîngă Ka
towice. echipa de hochei Di
namo București, pentru a sus
ține meciul retur din prima 
etapă a C.C.E. la hochei cu 
campioana Poloniei. Zaglebie 
Sosnowiec.

Reamintim că în primul joc, 
disputat la București, tîocheiș- 
tii polonezi au cîștigat cu 8—5, 
avînd prima șansă în obținerea 
calificării. Meciul retur va avea 
loc duminică 18 octombrie și 
va fi condus la centru de un 
arbitru din Cehoslovacia.

CALEIDOSCOP-HOCHEISTIC
• Un rezultat foarte comentat în lumea 

hocheiului a fost acel 8—1 cu care echipa 
Uniunii Sovietice a învins în finala „Cu
pei Canadei" selecționata țării gazdă (de 
fapt a selecționată a jucătorilor profesio
niști din NHL, socotiți cei mai buni din 
lume). Să nu uităm însă că sovieticii nu 
sînt la prima „ispravă” de acest gen, cu 
ani tn urmă ei au mal cîștigat un meci 
la canadieni cu 6—0. In ciuda acestor sco
ruri, golaverajul general tn aceste întU- 
niri (au fost în total 14) este favorabil 
canadienilor (57—50), care au șl obținut o 
victorie in plus : 7 față de 6 ale sovieti
cilor, un meci terminîndu-se la egalitate.
• Apropo de „Cupa Canadei”... Multe 

discuții s-au purtat în jurul naționalității 
celebrului portar Tony Esposito. Născut 
la Sault St. Marie, tn statul Ontario, Tony 
a reprezentat mal întti Canada (chiar șl 
la C.M., din 1977, unde a apărat și în me
ciul cu echipa noastră), dar ulterior, ju- 
etnd la New York, a cerut cetățenia a- 
mericană. Pînă la urmă el a făcut parte 
din echipa lui Lou Nanne, adică cea a 
Statelor Unite.

9 Record în campionatul cehoslovac : 
din cele 8 meciuri ale etapei a IV-a, 
patru s-au terminat cu același scor : 3—21
• Inceplnd din acest sezon sistemul 

competițional s-a schimbat în Uniunea 
Sovietică. Cele 12 echipe din prima ligă 
se împart tn două grupe valorice după

„De ce iubesc hocheiul așa de mult ? Pentru că am o echipă de club, T.S.K.A. 
Moscova, fn care mă simt ca acasă, pentru că tn nici un alt sport viteza, in
teligenta tactică și finețea tehnică nu se îmbină așa de perfect. Jucați hochei șt 
vă veți convinge 1“

Vladimir Tretiak
portarul echipei Ț.S.K.A. Moscova și al reprezentativei Uniunii Sovietice

primele două tururi, primele 6 disputln- 
du-șl titlul, iar celelalte 6 ...ce a mal ră
mas. Fiecare echipă va disputa 48 de 
meciuri pe sezon. „încă puțin față de ce
rințele internațional* ” — a spus unul din 
tehnicienii sovietici, adept al pregătirilor 
în primul rtnd, prin jocuri.
• Un record de alt... gen (nedorit 1) : 

în campionatul austriac, la meciul Wiener 
EV — Villach, arbitrul Internațional Harry 
yjestreicher a dictat 133 de minute de pe
nalizare șl șapte (I 1 1) eliminări defini
tive...
• Este foarte cunoscut faptul că în ho

cheiul mondial sînt multe perechi de frați, 
care joacă cu destul succes în formația 
din prima ligă sau chiar tn echipele re
prezentative. ȘI hocheiul româneso a ex
celat în această direcție. In anii trecuți 
frații Szabo sau Incze au creat o frumoa
să tradiție,. pentru că azi alțl frați joacă, 
si încă bine : Vaslle și Gheorghe Huțanu, 
Bela și Zoltan Nagy, Constantin șl Teodor 
Chiriță, eto. Cum se vede, hocheiul este 
un sport care se practică mult șl In
famiile.
• O oarecare nedumerire a produs de

cizia comisiei de juniori a statului ca
nadian Ontario, prin care toate echipele 
participante la liga juniorilor slnt obli
gate să asigure jucătorilor • vizieră de 
plastio tn dreptul feței. Să ne gîndim eă 
in acest stat liga juniorilor are 790 000 de 
legitimați 1 Un ziarist glumeț se întreba: 
nu cumva vreun membru al comisiei are 
interese în vreo fabrică de mase plastice?

9 Știți ce „cadou” i-a făcut clubul 
Montreal Canadiens celebrului hocheist 
Guy Lafleur în ziua în care acesta a îm
plinit 30 de ani ? O amendă zdravănă 
pentru că și-a permis să... lipsească de la 
antrenament 1

9 Nu mal puțin decît 5 dispute pentru 
juniori patronează federația internațională, 
ceea ce explică, poate, șl spectaculoasa 
răspîndire din ultimul timp a acestui 
sport : trei campionate europene (A, B și 
C) și două mondiale (A și B).

9 In ciuda faptului că s-a înființat 
foarte tîrziu (1924) și chiar dacă practi
carea hocheiului este legată de e bază 
materială costisitoare, totuși forul interna
țional al acestui sport numără 85 de fede
rații naționale «filiate.

După o perioadă mai puțin 
fastă, la începutul decadei ani
lor ’70, rugbyul neo-zeelandez 
a cunoscut în ultima vre
me un nou moment de avînt, 
un rol deosebit avînd doi jucă
tori de mare valoare — îna
intașul Graham Mourie și cen
trul (sau aripă) Stu Wilson, 
ambii făeînd parte din totul 
care va evolua și în țara noa
stră. Primul este căpitanul de 
echipă care a realizat — fapt 
fără precedent — marele șlem 
în 1978. învingînd Irlanda, Tara 
Galilor. Anglia și Scoția. Mou
rie a fost și căpitanul forma
ției „AII Black-juniors**,  care a 
jucat într-un meci memorabil 
pentru noi, în 1975, cu repre
zentativa României, Banderola 
de onoare a tricolorilor a fost 
purtată atunci de Alexandru 
Pop. Amintindu-și de acel 10—10, 
de întregul și reușitul turneu 
la Antipozi, și gîndind spre a- 
aropiatele întîlniri de la Con
stanța și București, inginerul 
Pop ne spunea : „în Noua Ze- 
elandă, programul orelor de 
școală se face ținind cont de 
programarea antrenamentelor 
de rugby. La o populație în jur 
de 3 milioane, circa 70 000 sînt 
jucători seniori, ca să nu mai 
socotim copiii și juniorii. Iată, 
așadar, un adversar foarte pu
ternic, la toate nivelurile, la 
fel de bun în atac și în apă
rare. Cu atît mai prețios poate 
fi însă un rezultat onorabil.

IN PERSPECTIVA FINALEI
Arthur Ashe, căpitanul neju

cător al echipei de „Cupa Da- 
vis“ a Statelor Unite, finalistă 
a ediției din acest an a com
petiției. a declarat recent: 
„Pînă la finala de Ia 11—13 
decembrie, contra Argentinei, la 
Cincinnati, mai am încă timp 
să mă decid asupra formației 
pe care o voi utiliza. în orice 
caz voi folosi pe acei jucători 
care vor fi, în decembrie, în 
cea mai bună formă. Mă gîn- 
desc, în principiu, să-I folosesc 
pe John McEnroe și pe unul 
dintre Jimmy Connors și Roscoe 
Tanner. Ultimul mi-a făcut o 
bună impresie la campionatele 
internaționale ale S.U.A., la 
Flushing Meadow, cînd l-a e- 
liminat pe Guillermo Vilas. Aș
tept cu încredere finala**  !“

SYDNEY. în optimile de fi
nală ale campionatelor interna
ționale (pe teren acoperit) ale 
Australiei, John McEnroe 
(S.U.A.) l-a învins cu 6—1,

16 PROBE ÎN C. M.
DE AUTOMOBILISM
PARIS, 15 (Agerpres). întru

nit la Paris, Comitetul execu
tiv al Federației internaționale 
de automobilism a definitivat 
calendarul din 1982 al campio
natului mondial rezervat pilo- 
ților de formula L Sînt pre
văzute 18 probe, printre care 
„Marile Premii**  ale Argentinei 
(7 martie). Braziliei (21 mar
tie), Monaco ’(23 mai), Cana
dei (13 iunie), Angliei (18 iu
lie), R.F. Germania (2 august). 
Italiei (12 septembrie) și S.U.A. 
(16 octombrie).

Celebrul căpitan neo-zeelandez 
Graham Mourie va fi prezent 
și la Constanta și la București

Muntcanu, Murariu, Paraschiv, 
Stoica, Dumitru, Borș. Florea 
și ceilalți (pe care-i invidiez 
pentru șansa de a juca un ase
menea test) sînt capabili să-l 
obțină, prin devotament, spirit 
de sacrificiu — trăsături mo
rale pe care sportul cu balonul 
oval Ie cultivă atit de preg
nant. Un asemenea rezultat ar 
conduce, sînt sigur, pașii tot 
mai multor copii spre patrula
terul străjuit de „hașuri**...  -

Geo RAEȚCHI

„CUPEI DAVIS"
7—5 pe Rod Frawley (Austra
lia). Alte rezultate : Gerulaitis 
(S.U.A.) — Manson (S.U.A.)
6—1, 6—3, Fitzgerald (Austra
lia) — Delaney (S.U.A.) 7—5, 
6—2, Tom Gullikson (S.U.A.) — 
Edmondson (Australia) 6—3, 
6—4, Tanner (S.U.A.) — Tagyan 
(S.U.A.) 6—3, 6—0, McNamara 
(Australia) — Tim Gullikson 
(S.U.A.) 6—3, 6—2.

BASRL. Turneu indoor : Go
mez (Ecuador) — Gunthardt 
(Elveția) 6—4, 3—6, 6—2, Osto- 
ja (Iugoslavia) — Hjertquist 
(Suedia) 7—6, 5—7, 6—2, Kru- 
lewitz (S.U.A.) — From (S.U.A.) 
6—3, 4—6, 7—6, Waltke (S.U.A.) 
— Kandler (Australia) 6—0, 
6—3.

DEER CREEK (Florida). 
Competiția internațională fe
minină : Chris Evert Lloyd 
(S.U.A.) — Kathy Horvath
(S.U.A.) 6—1, 6—3, Anne
Whitte (S.U.A.) — Sue Barker 
(Anglia) 6—3, 2—6, 6—4, Pam 
Shriver (S.U.A.) — Wendy
White (S.U.A.) 6—2, 6—2, Bon
nie Gadusek (S.U.A.) — Kate 
Latham (S.U.A.) 6—1, 6—3.

CONCURS DE ÎNOT
LA CHENGDU

BEIJING, 15 (Agerpres). Au 
luat sfirșit întrecerile con
cursului internațional de înot 
de la Chengdu. Proba feminină 
de 400 m liber a fost cîștigată 
de Beyermann (R.F. Germania) 
cu 4:22,91. Alte rezultate : fe
mei : 200 m bras : Nagasaki (Ja
ponia) 2:39,35 ; bărbați: 400m 
liber: McGufficke (Australia) 
4:06,95 ; 200 m bras : Spencer 
(Australia) 2:21,09.

în preliminariile C. M. ele fotbal

CURSA CALIFICĂRILOR CONTINUĂ
• Islanda, Danemarca ;i Suedia, deji fără sanse la turneul final 
obțin puncte in deplasare I • R.F. Germania cîțtigă la Viena, 

iar Bulgaria la Tirana • Franța mai păstrează șanse.-

Preliminariile campionatului 
mondial din zona continentului 
nostru au intrat tn faza finală. 
Cu cîteva excepții (Polonia Si 
R.F. Germania — calificate, Ita
lia, Belgia, Scoția și Iugoslavia vir
tual calificate) lupta pentru un loc 
la „Mundialul" spaniol continuă...

In grupa a 4-a, la Budapesta 
Elveția a fost departe de com
portarea bună de la București, 
înlesnind victoria clară a gaz
delor, care dacă vor învinge șl 
Norvegia, tot ,1a Budapesta, se 
vor număra printre cele „24“ 
din Spania. în orice caz, în a- 
ceastă grupă, ca și tn altele — 
după cum se poate vedea din 
clasamentele de mai jos și din 
programul viitor — ultimele 
partide vor tl hotărîtoare.

J~n grupa I la Viena, repre
zentativa R. F. Germania a 
dispus de Austria cu 3—1 

(2—1) și este ca și calificată 
pentru turneul final. Golurile au 
fost înscrise de Schachner (min. 
15) pentru austrieci, după care 
oaspeții s-au detașat prin punc
tele marcate de tînărul Litbarskl 
(min. 17 șl 66) și Magath (min. 34). 
Austriecii păstrează a doua șansă 
de calificare, cu toate că au un 
meci greu, la Sofia, cu Bulga
ria, în timp ce bulgarii mai au 
de jucat și cu formația vest- 
germană în deplasare. Tot în a- 
ceastă grupă, la Tirana, Bulgaria 
a obținut o prețioasă victorie în 
fața Albaniei cu 2—0 (0—0) prin 
punctele înscrise de Slavkov 
(min. 49) și Mladenov (min. 84).

Clasamentul grupei :
1. R.F. Germania 6 6 0
2. Austria 7 5 0
3. Bulgaria 6 4 0
4. Albania 7 1 0
5. Finlanda 8 1 0

0
2
2
6
7

Următoarele meciuri

21— 3 12
16— 6 10
11— 0 8
4—14 1
4—27 2 
ll.XI. :

Bulgaria — Austria, 18.XI. : R.F.
Germania — Albania, 22.XI. : R.F. 
Germania — Bulgaria.

în grupa a H-a, la Rotter- 
I dam, Olanda a învins Belgia 

cu 3—0 (2—0). Golurile au 
înscrise de Metgood (min. 7), Van 
Kotten (min. 26) și Geels ' (min. 
55). Tot în această grupă, Irlanda 
a produs marea surpriză învin
gînd Franța cu 3—2 (3—1), prin 
punctele realizate de Mahut (min. 
5) — autogol, Stapleton (min. 23) 
și Robinson (min. 40) pentru în
vingători, respectiv Belon (min. 
9), Platini (min. 83).

Clasamentul grupei :
1. Belgia 8 5 1 2'12— 9 11
2. Irlanda 8 4 2 2 17—11 10
3. Olanda 7 4 12 11— 5 9
4. Franța 6 3 0 3 14— 8 7
5. Cipru 7 0 0 7 4—25 0

Ultimele meciuri : 18.XI. : Fran
ța — Olanda și 5.XII. : Franța — 
Cipru.

În grupa a IlI-a, la Swansea, 
mare surpriză : Țara Gâlilor 
termină la egalitate cu Is

landa 2—2 (1—0) I Golurile gale-

SUB 46,0 s PE 400 m GARDURI!
Edwin Moses este, indiscuta

bil, cel mai valoros dintre a- 
lergătorii pe 400 m garduri din 
întreaga istorie a atletismului. 
Pledează pentru aceasta suita 
sa impresionantă și unică de 
victorii, între care titlul olim
pic la Montreal și cele trei 
succese la Cupa Mondială, re
cordurile și performantele sale, 
într-un Interviu acordat ziaris
tului francez Robert Parientă, 
de la l’Equipe, excelentul aler
gător american a declarat, în
tre altele : „...Cred că 46 de 
secunde sînt posibile (NN. re

zllor au fost înscrise de R. James 
șl Curtis, pentru islandezi a mar
cat Sigurvinson (2).

Clasamentul grupei :
L Țara Galilor 7 4 3 1
2. U.R.S.S. 5 4 10
3. Cehoslovacia 8 4 11
4. Islanda 8 2 2 4
5. Turcia 8 0 0 8

U— 4 10
14— 1 t
14- 3 f
10—21 a

1—22 0
U.R.S.S.
U.R.SJI. 

Cehoslo
Ultimele meciuri: 28.x.:

— Cehoslovacia, 18.XL ț
— Țara Galilor. 29.XL :
vacia — U.R.S.S.

în grupa a V-a, surpriză da 
Ț proporții : la Salonic, Grecia 

a fost învinsă de Danemarca 
cu 3—2 (2—0), prin golurile mar
cate de Derby (min. 8), Arnessen 
(min. 28), Herkel (min. 65) pentru 
danezi, respectiv Anastopouloa
(min. 60) și Kouis (min. 84).

Clasamentul grupei :
1. Iugoslavia 5 4 0 1 14— 5 >
2. Italia 5 4 0 1 9— 3 1
3. Danemarca 8 4 0 4 14—11 6
4. Grecia 6 3 0 3 8—10 6
5. Luxemburg • 6 0 0 6 1—17 0

Ultimele jocuri 17.X : Iugoslavia 
— Italia, 14.XI. : Italia — Grecia. 
21.XI : Iugoslavia — Luxemburg, 
29.XI.: Grecia — Iugoslavia. 
12.XH : Italia — Luxemburg.

jn grupa a VI-a, ambele par- 
Țtide s-au încheiat cu rezul

tate nescontate. La Lisabo
na, Portugalia a fost învinsă do 
Suedia cu 2—1 (1—0) I Au înscris 
Larsson (min. 38) și Persson 
(min. 90) pțntru suedezi, 
respectiv Pletra (min. 58), 
La Cardiff, Irlanda de Nord și 
Scoția au terminat cu un scor 
alb (0—0) șl ambele au cele mal 
mari șanse de calificare.

Clasamentul grupei •
1. Scoția 7 4 3 0 8—2 11
2. Suedia 8 3 2 3 7—8 >
3. Irlanda de Nord 7 2 3 2 5—3 7
4. Portugalia 6 2 1 3 5—6 S
5. Israel 6 0 3 3 2—8 3

Ultimele partide : 28.X. Israel
— Portugalia și 18.XI. : Irlanda 
de Nord — Israel și Portugalia — 
Scoția.

CAMPIONATE
• In cadrul campionatului eu

ropean pentru echipe de tineret 
Spania a întrecut Luxemburg cu 
5—1 (2—0). Au înscris : Julio 2, 
Pablo, Manolo: și Prietto, respec
tiv Frantz din 11 m.
• In meci amical, la Valencia, 

Spania a învins Luxemburg cu 
3—0 (0—0) prin punctele marcate 
de Ufarte 2 și Saura.
• în campionatul R.D. Germane,' 

după desfășurarea a 7 etape, pa 
primul loc al clasamentului se 
află Carl Zeiss Jena cu 12 p, ur
mată de F.C. Magdeburg 12 p și 
Dynamo Berlin 11 p. In ultima 
etapă Carl Zeiss a învins în de
plasare, cu 1—0, pe Dynamo 
Dresda.

cordul mondial II aparține ca 
47,13) dacă voi reuși să mă *-  
daptez la tehnica a 12 fulee 
(NN. în prezent Mozes face 13 
pași, adică 13 fulee între gar
duri). Recordul de la 400 m 
garduri va avea atunci o va
loare superioară celui de la 
400 n> plat !•*  Aceasta ar în
semna. firește, un rezultat sub 
44,0 pe plat... „Cele două probe 
slnt contradictorii. Ca să alerg 
pe plat ar însemna să-mi mo
dific total amplitudinea fuleu- 
iui și să-mi pierd automatis
mul in trecerea gardurilor. 
Vreau să consacru insă cursei
pe plat un sezon intreg. Acesta 
ar putea fi cei al anului 1984**.

ACTUALITATEA ȘAII1STA
9 Meciul pentru titlul mondial 

feminin de șah dintre marile 
maestre sovietice Maia cibur- 
danidze și Nana Aleksandria a 
continuat la Tbilisi cu partida 
a 11-a. Juclnd magistral, cu ne
grele, o variantă a apărării si
ciliene, Nana Aleksandria a ob
ținut victoria. In felul acesta 
scorul a devenit acum egal i 
5</. - 51/,.

9 După 7 runde tn turneul ze- 
nai de la Becicl (Iugoslavia) 
conduc maeștrii iugoslavi Ivano- 
vicl, cebalo șl Italianul Tot cu 
cite 5 p.

9 înaintea ultimei runde tn 
turneul de la Tillburg (Olanda) 
conduc marii maeștrii Tigran Pe
trosian, Aleksandr Beliavskl 
(U.R.S.S.) șl Jan Timman (Olan
da) cu cite 61/, p. urmați de La
los Portisch (Ungaria) 6 p, Uit 
Andersson (Suedia) șl Liubomir 
Liubojevlei (Iugoslavia) cu cite 
5V, p.

9 In runda a 2-a a turneului 
de la Niș (Iugoslavia) Sinadovîcl 
l-a învins pe marele maestru 
Matulovîd, Krinicl a cîștigat la 
Gheorghiev, Iar Tringov a pier
dut Ia Pavlovicl. Partidele Saho- 
vlci — Clocîltea, Nikolicl — Csbm 
si Karlsson — Defirmian s-au 
încheiat remiză. In clasament a 
Sinadovicî 2 p, Clocîltea </,l t> 
etc.


