
SE6INIA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți 20 octombrie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., cu participarea primilor 
secretari ai Comitetelor jude
țeni de partid, precum și a 
miniștrilor și altor conducători 
de instituții centrale.

Comitetul Politic Executiv ■ 
analizat stadiul desfășurării 
campaniei agricole de toamnă. 
Au fost evidențiate rezultatele 
obținute pină in prezent in 
activitatea de stringere la timp 
și fără pierderi a recoltei, pen
tru eliberarea terenurilor, exe
cutarea arăturilor și însămînța- 
rea culturilor, pentru pregătirea 
corespunzătoare a anului agri
col viitor.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut organelor și organizați
ilor de partid, consiliilor popu
lare, unităților agricole de stat 
și cooperatiste, tuturor oame
nilor muncii din agricultură să 
acționeze cu maximă operativi
tate și eficiență pentru în
cheierea în viitoarele 3—4 zi
le, in întreaga țară, a însă- 
mînțărilor de toamnă.

Analizînd modul în care se 
asigură buna aprovizionare a 
populației. Comitelui Politic 
Executiv a apreciat că la pro
dusele agroalimenlare de bază: 
piine, făină, mălai, carne și 
produse din carne, zahăr, 
ulei și grăsimi, cartofi, legu
me și fructe, cantitățile prevă
zute in plan asigură toate 
condițiile pentru o bună apro
vizionare a populației, atit in 
trimestrul IV al anului in 
curs cit și in prima parte a 
anului 1982, pină la noua re
coltă.

Comitetul Politic Executiv at 
subliniat că recentele măsuri 
adoptate prin Decretele Consi
liului de Stat sint menite să 
asigure o aprovizionare bună 
și stabilă a populației, satisfa
cerea cerințelor raționale de 
consum, in conformitate cu 
principiile eticii și echității 
socialiste, și, totodată, să ducă 
la înlăturarea tuturor formelor 
de risipă, a tendințelor de 
supraaprovizionare, stocare și 
speculă, a degradării sub ori
ce formă a produselor agroali- 
mentare. Măsurile prevăzute 
pentru a se asigura un consum 
de 180 de kg cereale pe locui
tor, superior celui realizat in 
anul 1980, au drept scop reali
zarea unei aprovizionări per
manente a cetățenilor în lo
calitățile în care domiciliază 
sau își au locul de muncă, a 
populației din zonele de deal 
și munte, să întărească auto- 
conducerea și auloaproviziona- 
rea teritorială.

în ce privește aprovizionarea 
cu piine, făină și mălai. Comi
tetul Politic Executiv a atras 
atenția comitetelor jude'ene 
de partid, consiliilor populare, 
organelor comerciale de a lua 
toate măsurile pentru a asi
gura producerea și desfacerea 
ritmică a plinii, fainei, măla
iului, altor produse de panifi

ÎNCHEIEREA VIZITEI
PRIMULUI MINISTRU AL INDIEI, 

INDIRA GANDHI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a reîntîlnit, marți dimineață, 
cu doamna Indira Gandhi, pri
mul ministru al Republicii 
India.

Șeful statului român și pre
mierul indian și-au exprimat 
satisfacția față de rezultatele 
convorbirilor purtate la Bucu
rești, într-o atmosferă de cal
dă prietenie, de stimă și în
țelegere reciprocă. S-a apre
ciat de ambele părți că actua
lul dialog la nivel înalt se în
scrie ca un nou și important 
moment în dezvoltarea conlu
crării multilaterale dintre 
România și India, în întărirea 
prieteniei dintre cele două 
popoare.

Șeful stalului român și pre
mierul indian au stabilit că 
măsurile și concluziile la care 
s-a ajuns cu prilejul convor
birilor avute să fie consem
nate într-o Declarație comună 
dată publicității.

★
Marți, 20 octombrie, s-a în

cheiat vizita oficială pe care a 
întreprins-o în țara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 

cație, in toate municipiile, ora
șele și celelalte localități.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit elaborarea unui pro
gram de alimentație rațională, 
care să ducă la creșterea pon
derii cărnii și produselor de 
carne in alimentația popu
lației, reducindu-se totodată 
consumul de făinoase, pornin- 
du-se de Ia experiența și ten
dințele existente pe plan in
ternațional privind realizarea 
unei alimentații raționale, ști
ințific fundamentate.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, de asemenea, modul 
de îndeplinire a prevederilor 
planului național unic de dez
voltare economico-socială pe 
primele nouă luni ale anului 
1981. Apreciindu-se rezultatele 
bune obținute s-a subliniat, 
totodată, necesitatea ca mini
sterele și organele centrale, 
comitetele județene de partid 
să ia toate măsurile necesare 
pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă și îndeplinirea inte
grală a planului pe 1981.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizi
ta oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o în tara noas
tră, în perioada 24—27 septem
brie, colonelul Moammer El 
Geddafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste.

Comitetul Politie Executiv a 
dat o deosebită apreciere re
zultatelor noii intilniri româ- 
no-libiene la nivel înalt, care 
se înscrie ca un moment de 
seamă in evoluția bunelor re
lații dintre țările și popoarele 
noastre, ca o contribuție ma
joră Ia cauza păcii și colabo
rării internaționale. S-a sub
liniat că schimburile de păreri 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moammer 
El Geddafi, desfășurate într-o 
atmosferă prietenească și de 
înțelegere, au pus în evidență 
voința comună de a conferi 
noi dimensiuni conlucrării din
tre România și Libia, pe mul
tiple planuri, care își găsește 
o elocventă expresie în orien
tările și măsurile stabilite, în 
documentele semnate și adop 
tate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat, de asemenea, des
pre vizita oficială pe care a 
făcut-o în România, în peri
oada 18—20 octombrie, doamna 
Indira Gandhi, primul-minis- 
tru al Republicii India.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat cu satisfacție rezulta
tele pozitive ale convorbirilor 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Indira Gandhi, care au marcat 
un nou moment de scamă fn 
dezvoltarea bunelor relații din
tre cele două țări ‘i popoare, 
relații întemeiate pe deplină e- 
galitate. stimă și respect re
ciproc.

★
Comitetul Politic Executiv a 

rezolvat, de asemenea, unele 
probleme curente ale activită
ții de partid și de stat.

Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, doamna Indira 
Gandhi, primul ministru al Re
publicii India.

Ceremonia plecării premieru
lui indian a avut loc pe aero
portul internațional Otopeni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Indira 
Gandhi au sosit împreună la 
aeroport.

Numeroși bucureșteni aflațl 
pe aeroport au ovaționat 
cu însuflețire pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și ne primul 
ministru Indira Gandhi, exprl- 
mîndu-și satisfacția față de 

- rezultatele fructuoase ale dialo
gului la nivel înalt româno- 
indian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și doamna Indira Gandhi si-au 
luat, apoi, un călduros rămas 
bun, strîngîndu-și mina cu deo
sebită prietenie. Premierul in
dian a mulțumit 'din nqu 
președintelui României pentru 
atenția si ospitalitatea de care 
s-â bucurat în țara noastră și 
a transmis cele mal bune urări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceausescu și 
poporului român.

La ora 10,00 aeronava cu 
care călătorește șeful guvernu
lui indian a decolai.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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fOTBALIȘTII-JUNIORI AU REVENIT DIN AUSTRALIA

Din nou acasă. Străbătînd mii și mii de kilo
metri, peste mări și • țări, „de la un capăt la 
altul al lumii", ieri, după mai bine de 24 de 
ore de zbor, echipa reprezentativă de fotbal- 
junlori a țării noastre a revenit în țară. Mo
mentul acesta, așteptat cu reală plăcere, a avut 
loc ieri, după-amiază, la aeroportul internațio
nal Otopeni, unde iubitorii de sport îi întîm- 
pină cu dragoste pe cei ce se întorc de la ma
rile competiții internaționale.

Așa a fost și ieri. Au venit reprezentanți al 
conducerii C.N.E.F.S., și ai federației, rude și 
prieteni, iubitori ai fotbalului, care i-au îmbră
țișat și felicitat, le-au înmînat buchete de flori 
celor care au obținut medaliile de. bronz la re
centul campionat mondial, în frunte cu Ro
mulus Gabor, socotit cel mai bun fotbalist-ju- 
nior la C.M. din Australia.

Iată-i pe tinerii- fotbaliști, pozînd obiectivu
lui fotografic, la cîteva minute după sosirea pe 
aeroport. Foio : I. MIHĂICA

Astă-seară, la Copenhaga, Milano și Aberdeen

ECHIPELE NOASTRE SUSȚIN PRIMELE MECIURI 
DIN TURUL AL ll-lea AL CUPELOR EUROPENE

Astă-seară, tre-i dintre formațiile fruntașe ale fotbalului nostru vor susține noi și importante meciuri internaționale 
oficiale, în cadrul Cupelor europene :ntercluburi, competiții care, an de an, polarizează atenția iubitorilor de fotbal 
de pe bătrînu-l continent. Dupâ ce au trecut cu succes de primul tur, disearâ, la lumina reflectoarelor, la Copen
haga, Milano și Aberdeen, UNIVERSITATEA CRAIOVA, DINAMO BUCUREȘTI și F. C. ARGEȘ vor intîln-i în prima 
manșă a turului al ll-lea pe B.K. Copenhaga (în C.C.E.), Internazionalo Milano și, respectiv, F.C. Aberdeen (In 
Cupa U.E.F.A.). Confruntări, desigur, dificile, dar în care așteptăm comportări meritorii ale reprezentantelor fotbalului 
nostru, lată, în rîndurile ce urmează, amănunte de ultimă oră de Io Copenhaga, Milano ți Aberdeen.

CUPA CAMPIONILOR: CUPA U.E.F.A.: /

B.K. Copenhaga - „U" Craiova 
ÎNVINGĂTOAREA LU! LEEDS 

MÎENEȘTE PE EGALA 
IUI A1HLDNE TOWN

COPENHAGA, 20 (prin tele
fon). începută în sud, in înso
rita Atenă, „aventura" Univer
sității Craiova în actuala edi
ție a Cupei campionilor euro
peni continuă, miercuri sea
ră. in nordul bătrînului con
tinent, bîntuit, în acest sfîrșit 
de octombrie, de ploi reci și 
sîcîitoare. In acest deloc îmbie
tor decor, campioana noastră 
s-a pregătit, luni după-amiază, 
pe unul din terenurile de an
trenament ale lui B. K. Copen
haga. A fost o primă lecție, la 
care au participat toți cei 15 
componenți ai formației craio- 
vene, următoarea ședință de 
pregătire fiind programată pen
tru astă-seară (n.r. — ieri), la 
lumina reflectoarelor, pe „Idra- 
ets Park", stadionul care va 
găzdui partida de miercuri. Tot 
luni, la conferința de presă, 
Ion Oblemenco și John Kramer 
au făcut cunoscute formațiile

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)ANTRENORII LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL PENTRU MECIUL CU ELVEȚIA
Conducerea Consiliului Na

țional pentru Educație Fizică 
și Sport a aprobat propunerile 
biroului Federației ron âne de 
fotbal. întrunit în ședință la 
17 octombrie 1981, ca pentru 
meciul Elveția — România, 
din ziua de 11 noiembrie 1981, 
de la Berna, din preliminariile

Internazlonale Milano - Dinamo 
BUCUHEȘTENII, DECIȘI 

SĂ JOACE
Șl CARTEA OFENSIVEI

MILANO, 20 (prin telefon). 
Pe unul din cele mai celebre 
stadioane din Europa „Giu
seppe Meazza" (fostul San 
Siro), actuala lideră a cam
pionatului nostru. Dinamo 
București, susține miercuri sea
ra prima manșă a întîlnirii sale 
cu Internazionale din localita
te, în cadrul turului al doilea 
al Cupei U.E.F.A. Un meci 
deosebit de greu, atit datorită 
valorii recunoscute a „negru- 
albaștrilor" lui Berseilini cit șl 
din cauza unei tradiții nefavo
rabile jucătorilor noștri, elimi
nați în precedentele două edi
ții ale Cupelor europene din 
anii trecuți, cînd s-au mai în- 
tîlnit cu aceeași formație. Cu 
toate acestea, dțnamoviștii pri
vesc cu calm partida de 
miercuri seară, pe care o pre
gătesc cu seriozitate și chiar 
cu o oarecare doză de opti
mism, așa cum sublinia și zia-

Radu URZICEANIJ

(Continuare in pag 2-3)

Campionatului mondial de fot
bal 1932. conducerea tehnică a 
lotului reprezentativ al Româ
niei să fie alcătuită din Mircea 
Lucescu, antrenor principal, 
Mircea Rădulescu, antrenor se
cund și Dorin Sarafoleanu, 
medic.

Miercuri 21 octombrie 1981

F C Abardeen - F. C. Argeș 
ȘANSA PITEȘTEINILOR, 

ANGAJAREA Șl DĂRUIREA
TOTALĂ ÎN JOC

ABERDEEN, 20 (prin telefon).
Se pare că dintre toate echi
pele românești care vor aborda 
miercuri seară meciurile din 
turul doi al Cupelor euro
pene. F. C. Argeș va avea mi
siunea cea mai dificilă. Afir
mația nu este defel exagerată, 
ci se bazează pe considerente 
întemeiate. Mai întîl. oe acela 
că F.C. Aberdeen reprezintă o 
adversară cu multe necunoscu
te. Din păcate pentru echipa

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare in pag. 2—3)

La sfîrșitul 
acestei săptămml 

APARE

Almanahul

Sportul
Almanahul 

UNIVERSIADEI 
și al 

OLIMPîADEI 80

f
’81

Un documentar 
complet al anului 

1980

4
Rețineți din timp exem
plarul dv. la centrele de 
difuzare a presei.



SUFLU NOU IN SPORTUL SĂRITURILOR iN APĂ
la bazinul „23 August** din Capitali, secțiile 
C.S.Ș. Tfinml, Progresul ți Lie. 2 ți-au 

îmbogățit simțitor baza dc selecție
Este cunoscut faptul că spor

tul săriturilor in apă solicită 
(din partea antrenorilor) multă 
competență, hărnicie și răb
dare și că, de multe ori, efor
turile depuse de-a lungul ani
lor se Irosesc, deoarece unii 
dintre cei instruiți abandonează 
activitatea competițională. Așa 
se face că numărul celor ajunși 
la nivel de performeri este a- 
eum foarte mic. Cîtiva juniori 
talentat!, și mai puțini seniori, 
dintre care doar sibianca Ru- 
xandra Hociotă a izbutit să răz
bească spre vîrful ierarhiei 
mondiale, cucerind medalia de 
bronz în proba de sărituri (de 
la trambulina de 3m) din ca
drul întrecerilor Universiadei 
de la București, Penuria ele
mentelor de valoare sau cu 
perspective este evidentă în a- 
Cest sport de mai multi ani. 
Cristina Timar, Isabela Berca- 
ru, Luiza Nicolaescu, Cristina 
Szakacs, Andreea Dragomir, 
neana Pîrjol, Cornel Fop, A- 
drian Cherciu și poate încă 
două-trei elemente- sînt cei în 
care se întrevăd-posibilități de 
A atinge o valoare internațio
nală și de a concura cu șanse 
de succes la marile competiții 
oficiale, așa cum a făcut. In 
ultimii ani, doar Hociotă. In a- 
ceste condiții, se impunea o 
cotitură în activitatea acestui 
■port.

Sate de copil învață a.b.c.-nt 
săriturilor

Schimbarea despre care se 
crede, pe bună dreptate, că va 
duce la lărgirea lotului sărito
rilor fruntași, s-a produs in 
optica antrenorilor asupra ba
cei de selecție. Acum (tîrziu, 
este drept, dar, totuși, nu... prea 
tîrziu). în toamnă, sub îndru
marea forului de specialitate 
din cadrul FJL Natație, s-a 
procedat la o masivă selecție 
tn rîndul copiilor doritori să 

săriturile în apă. 
convins de acest lucru 

văzînd, la fața locului, la mo
demul bazin „23 August" din 
Capitală, cum muncesc, cu rîv- 
nă și pasiune, de dimineață 
pînă seara, antrenorii secțiilor 
de sărituri ale cluburilor spor
tive bucureștene C.S.Ș. Triumf, 
Progresul și Liceului nr. 2. Iată 
unele din grupele secției Liceu
lui nr. 2. unde activează ca 
antrenori Gavrilă Rogge, Con
stantin Totan și Nicolae Vîntu- 
rici. Intr-un colț al bazinului, 
antrenorul Vînturlci li inițiază 
pe copii In tainele înotului, 
apoi ti trece la lucru la plasa 
elastică, tn partea opusă, an
trenorul Constantin Totan îi 
Învață pe alți copii, ceva mai 
avansați, primele elemente ale 
săriturilor propriu zise. „Am 
selecționat In toamna aceasta

■esans

Faza de zonă a campionatelor de box și

PRIMELE REUNIUNI - PRIMELE S

vor

60 de copii", 
declarat prof, 
tan, „in rindul că
rora se va proceda 
la o triere per
manentă. Vor ră- 
mine eei . mai do
tați și care 
manifesta ambiție 
și dorință de a se 
antrena eu sirguin- 
ță. Doar eu astfel 
de elemente se ob
ține marea perfor
manță". Pe fosta 
internațională Me
lania Treistaru, 
cum antrenoare 
săritorilor de 
Progresul, am în- 
tîlnit-o dimineață 
cînd se ocupa, îm
preună cu colegul 
ei Pantelimon De- 
cuseară, de frun
tașii secției (Feli
cia Cirstea, Luiza 
Nicolaescu și Cornel 
Pop), dar și după- 
amiază, 
nea la 
țită de 
copii, 
tocmai 
rul 
la 
„De ce tocmai de 
am întrebat-o. „Pentru 
acolo am găsit multă înțe
legere din partea conducerii 
școlii șl a profesorilor", ne-a 
răspuns antrenoarea Melania 
Treistaru, grăbită să-și condu
că. cu gesturi ocrotitoare, ele
vii către vestiare și apoi Ia 
bazin. Aid aveam să mai tn- 
tîlnim pe foarte proaspăta an
trenoare Ana Neicu (activează 
la C.S.Ș. Triumf doar de un 
an), cu un grup de 30 de co
pii făclnd, „pe uscat", exerciții 
premergătoare antrenamentelor 
In bazin.

In ziua respectivă au fost la 
bazin aproape 200 de copii, 
(unii aflați încă la vîrsta gră
diniței). cifră care, nu mai de
parte decît acum un an, pă
rea de domeniul fanteziei. Dar, 
așa cum s-a văzut, la secțiile 
de sărituri ale C.S.Ș. Triumf, 
Progresul șl a Liceului nr. 2 
din București s-a schimbat ce
va (și încă foarte mult) in bine. 
In mod cert, această evidentă 
lărgire a bazei de selecție va 
contribui ca, într-un viitor pe 
care îl dorim dt mai apropiat, 
numărul elementelor capabile 
să concureze la locurile frun
tașe ale întrecerilor internațio
nale să devină mai mare decît 
este acum.

cînd ve- 
bazin înso- 
un grup de 
Ii aducea 
din cârti e-

Berceni, de 
Școala generală 

tocmai 
Intrebat-o.

am 
din

La antrenamentele Qin această toamnă, 
Luiza Nicolaescu manifestă mai multă am

biție ca niciodată.

nr. 36. 
acolo

că
Toamna se... pregătesc bobocii

La Iași, Pitești, Zalău și 
Deva au început întrecerile fa
zei de zonă a campionatelor in
dividuale de box și a „Dacia- 
dei", etapă la care participă 
toți pugiliștii noștri fruntași. 
Primele reuniuni, deși nu 
s-au ridicat la un nivel va
loric deosebit, au oferit celor 
prezenți cîteva surprize.

IAȘI. Aproape 1 000 de spec
tatori au urmărit prima gală 
desfășurată in Sala sportu
rilor din localitate. Dintre cele 
12 partide disputate puține au 
fost cele care au putut primi 
calificativul „foarte bine", dar 
gala s-a încheiat cu o surpriză : 
componentul lotului național, 
suceveanul Gheorghe Butna- 
ru, a fost învins la puncte de 
tînărul ieșean Constantin Ioniță.

Iată celelalte rezultate : SE- 
MIMUSCA : E. Geafar (Farul) 
b.p. R. Nedelcu (Rapid) ; CO
COȘ : E. Bihoreana (I.P.A Si
biu) b.p. D. Codreanu (Metalul 
Vaslui) ; PANĂ : M. Ailoaie 
(Ceahlăul P. Neamț) b.ab. 2 V. 
Popîrda (Ceahlăul) Al. Dobăeș 
(Met. Bocșa) b.ab. 2 E. Saip 
(Voința Constanța) ; UȘOARĂ : 
N. Dolcan (Voința P. Neamț) 
b.k.o. 2 C. Dinu (Textila Bu- 
huși), C. Girleanu (Unirea Foc
șani) b.p. M. Alecu (Constr. 
Buzău), M. Fulger (S. C. Mus
celul) b.ab. 3 I, Petre (Portul 
Constanța) ; SEMIMIJLOCIE : 
Șt. Ștefan (Dinamo Buc.) b.p. 
I. Alexei (Nicolina Iași), T. 
Spinu (Farul) b.p. D. Virian 
(Textila Buhuși) ; MIJLOCIE :

L Catană (C.S.M. Pitești) b,p. 
C. Frisaca (C.S.M. Suceava), M. 
Ifrim (URBIS) b.p. G. Grigoraș 
(C.S.M. Borzești).
D. DIACONESCU — coresp.
PITEȘTI. Prima gală din ca

drul fazei de zonă, ce se des
fășoară in Sala sporturilor din 
localitate, a fost urmărită de 
peste 1000 de spectatori. Din 
rîndul celor 11 întîlniri, cele mai 
multe de o factură tehnică mo
destă, s-a desprins cea dintre 
semigreii Marcel Marcu (Voin
ța Tulcea) și Constantin Trușcă 
(Metalul Rra. Vilcea), cîștigată 
de primul la puncte. Tulcea- 
nul se anunță ca un tînăr capa
bil de mari progrese. Craio- 
veanul Petre Stoiu, pe li
nia bunelor sale evoluții din 
ultima vreme, a reușit o nouă 
victorie surprinzătoare. De 
data aceasta, el l-a învins prin 
inferioritate în prima repri
ză pe fostul medaliat al C.E., 
ploieșteanul Titi Tudor.

Celelalte rezultate : PANA : 
L Cernat (Steaua) b.p. V. Sfcră- 
chinaru (Dunărea Galați), N. 
Neagu (Met. Tirgoviște) b.ab. 3 
V. Zbughin (Nicolina) ; SEMI- 
UȘOARÂ : I. Stan (Dinamo) 
b.p. M. Niculescu (S. C. Mus
celul), N. Stoenescu (Oțelul Ga
lați) b.ab. 2 D. Lăutaru (C.F.R. 
Craiova) ; UȘOARĂ : D. Ilie 
(Dinamo) b.p. Gh. Covaci (Vo
ința S. Mare) ; MIJLOCIE 
MICĂ : I. Chițiga (Unirea Foc
șani) b.ab. 2 Al. Ulmeanu (Vo
ința Tr. Măgurele), I. Morăiță 
(Dinamo) b.ab. 2 Al. Gherghi-

b cadrul ..Anului International al persoanelor handicapate"

Tot la bazinul „23 August" se 
antrenează si actualii perfor
meri. componențl ai lotului na
țional de juniori, tineri spor
tivi ai secțiilor sus-amintite. 
Anul viitor, cei mai buni vor 
concura la campionatele euro
pene din Austria. In acest scop, 
ei se antrenează de pe acum; 
după cum am văzut, cu un nu
măr mai mare de repetări de- 
cît în aceeași perioadă a anu
lui trecut ți cu mai 
multă responsabilitate. „A- 
nul 
ția cuceririi 
dată — a locului 
cursul Prietenia", 
antrenorul Nicolac 
la C.S.Ș. Triumf, 
timp antrenor al lotului de ju
niori. „La Phenian, Ileana Pîr
jol a demonstrat nu numai ta
lent și tehnică, ci și caracter 
de concurentă, confirmat șl cu 
prilejul Balcaniadei de juniori 
de la Salonic, unde de aseme
nea a cîștigat locul I. Pîrjol, 
Cristîna Timar, Luiza Nico- 
laescu, Criștina Szakacs, An
dreea Dragomir și Adrian Cher- 
ciu doresc să concureze la cam
pionatele europene și pentru a- 
ceasta el nu cunosc odihna". 
Desigur, nu vor pleca toți, ci 
doar cei care vor dovedi că au 
capacitatea de a reprezenta cu 
cinste culorile țării. Cine vor 
fi aceștia ? 
vară, după 
nă în care 
va găzdui. .
seara, antrenamentele celor care 
reușesc să împletească armo
nios preocupările școlare cu 
cele ale sportului de perfor
manță.
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trecut ți cu 
responsabilitate. 

1980 ne-a adus satisfac- 
pentru prima 

I la Con- 
ne spunea 
Sparios de 
în același

Vom afla în primă- 
Iungile zile de iar
ba zinul „23 August" 
de dimineață pînă

„CUPA VOINȚA" _
/ Am vizitat, zilele trecute, 
complexul sportiv clin zona Pi
pera al Clubului sportiv Voința 
din Capitală, un adevărat parc 
îmbrăcat în incîntătoarele straie 
ale toamnei. Și-am urmărit a- 
rolo. o după-amiază întreagă, 
un spectacol sportiv mișcător, 
nu atît prin amploarea lui. ci 
prin bucuria și pasiunea cu 
care participant!! se dăruiau 
exercițiului fizic. Se desfășu
rau întrecerile celei de-a 10-a 
•di ții a „Cupei Voința" pentru 
persoanele handicapate din 
cooperația meșteșugărească, ac
țiune înscrisă în șirul manifes
tărilor organizate în tara noas
tră cu prilejul „Anului inter
național al persoanelor handi
capate — 1981“, proclamat de 
O.N.U. Ne-a însoțit prof. Con
stantin Furcela, vicepreședinte
le clubului, unul dintre cel care 
își dăruiește priceperea și 
eforturile. în cadrul clubului 
Voința, pentru organizarea ac
tivității sportive în rândurile 
handicapatilor, cu probe speci
fice, cu jocuri atractive si efi
ciente (dealtfel, la Simpozionul 
national al „Daciadei" el a fă
cut o comunicare deosebit de 
Interesantă în acest sens).

Ne-am oprit la moderna' po- 
olcărie în care băncile „de aș
teptare" erau pline de tineri 
și virstnici, femei și bărbați 
nevăzători. Urma să intre pe 
pistă Constantin Enăchescu, un 
om robust, cu palmele purtînd 
pe ele onorantele urme ale 
muncii. De cind practicați acest 
sport ? — l-am întrebat: „El, 
de ani de zile. Sînt alcî îm
preună cu șotia, am fost șl 1»

BUCURIILE SPORTULUI
finalele pe tară al campionatu
lui nostru. Pentru mine spor
tul se numără printre cele mai 
mari bucurii ale vieții, chiar 
dacă, datorită 'situației noastre, 
nu putem realiza performanțe 
ca persoanele valide". In jurul 
nostru alți participant! la în
trecere ascultau cu atenție. Ci
neva a completat de Îndată : 
„Are și două fetite, nea Enă
chescu. Șl ele fac sport : Da
niela este handbalistă Ia Clu
bul sportiv școlar nr. 2, iar Li
liana face scrimă la Școala ge
nerală nr. S“. Așadar, oamenii 
se cunosc bine între ei. de la 
locul de muncă, de pe terenul 
de sport, ca lntr-o familie. In 
sectorul de sărituri am întîl- 
nit-o pe muncitoarea Elena 
Stoicu, de la „Cartonajul", de 
trei ori campioană pe taiă la 
aruncarea greutății. „Perfor
manța mea adevărată este că 
îmi îndrum tovarășii de mun
că să facă mișcare, îi aduc aio< 
cînd sîntem liberi, îl condur 
înapoi. Nu-i ușor._“ Desigur 
dar cu atît mai meritorie est» 
activitatea sa. Am urmărit, du 
asemenea. strădaniile prof. 
Mihaela Anghelache de a con' 
duce Întrecerile la sărituri tn 
lungime, am asistat la alergări, 
la aruncarea suliței, la tenis 
de masă. Fiecare se străduia să 
facă ce poate. Dealtfel, perfor
mantele n-au Importanță prea 
mare aici, ci activitatea In sine. 
Tocmai de aceea organizatorii 
au înmînat tuturor diplome ale 
„Daciadel". diplome oferite de 
Comitetul sectorului 3 de Cruce 
Roșie, insigne.

Vioiel TONCEANU

Copiii din Arad, pasionați ai 
exercițiului fizic, dornici să 
îmbrățișeze performanța, pre
zenți activ in secțiile Clubului 
sportiv școlar, dețin și un re
cord de un fel deosebit : de 
la 15 septembrie, startul în 
noul an de învățămînt, ei au 
lucrat mai bine de 5 000 de ore 
muncă patriotică I Unde ? Pe 
șantierul viitoarei „case a 
sportului4*, al sălii în care își 
vor continua pregătirea, în pe
rioadele în care zile ploioase 
sau geroase nu vor 
îngădui antrenamen
te în aer liber.

Inițiativa conduce
rii clubului, sprijini
tă de Inspectoratul
școlar județean (prin profesorii 
George „Țeculescu șl Iosif Cse- 
gledi) a găsit un larg ecou în 
rîndul întregului colectiv de 
elevi și profesori-antrenori. 
„Secțiile, împărțite pe grupe 
de lucru însumînd zilnic pînă 
la 70 de elevi, efectuează cite 
4 ore de muncă patriotică pe 
șantier. Dacă doriți să vă edi
ficați...*4

Urmînd invitația prof. Arca- 
dle Blîndu, directorul Clubului 
sportiv școlar din Arad, ne-am 
deplasat pe șantier. Am avut 
astfel prilejul să asistăm la o 
acțiune excelent organizată : 
grupele de elevi sportivi, sub 
îndrumarea unor profesori-an
trenori (în ziua respectivă, 
Iosif Gheorgevici și Eugen Că- 
tean in schimbul I, George 
Dima și Adalbert Szilbereisz, 
în schimbul al II-lea) mun
ceau cu sîrg, alături de colec
tivul de bază al șantierului. 
Săpături, nivelări, transport de 
materiale de constricții.

Totul, intr-o ordine desăvâr
șită. Totul, cu elan, cu însu
flețire, cu dorința de a ridica, 
intr-un timp cit mai scurt, a- 
ceastă „casă a sportului" atît 
de necesară viitorilor perfor
meri din orașul de pe Mureș, 
gimnaști tn frunte cu Sorin 
Bora, handbaliști și mai ales 
handbaliste, avind-o pe Nlco- 
leta Petre drept principală ex
ponentă, înotătorii in' grupa 
cărora „disputa" este foarte 
strînsă, Martin Liptac fiind 

concurat îndeaproa
pe de Honorlu Bo
tezata, Florin Mo- 
ravschi și Ovldiu 
Ocneanu ; attția și 
atîția copii care nă

zuiesc să ajungă mari cam
pioni !

Zilnic, așadar, ctte 70 de re
prezentanți ai Clubului sportiv 
școlar din Arad învață, și 
paralel, fac ucenicie nu numai 
tn disciplina spre care mani
festă reale aptitudini, ci și tn- 
tr-o activitate patriotică a că
rei finalitate se apropie .'în ju
rul datei de 1 decembrie, noul 
lăcaș al micilor sportivi tre
buie să fie gata.

Mai bine de 1 200 de copii 
muncesc cu sîrg, cu ambiție 
și cutezanță, cum le stă bine 
tuturor, alături de profesorii- 
antrenorl, alături de părinți. 
Este o inițiativă de... nota 10, 
o modalitate de a-i pregăti pe 
acești școlari ai Aradului pen
tru prima lor performanță din 
noul an de învățămînt. Per
formanța de a fi constructorii 
propriei lor case...

Tiberiu STAMA

noiu (Voii 
CIE : O. 
Vilcea) b., 
GREA : i 
b.ab. 1 C 
Vilcea).

I. FI 
ZALĂU, 
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cerilor car 
sporturilor 
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țării și di 
rești. Iati 
reuniuni : 
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S. Mare) 1 
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DEVA, 

trarea in 
tițlonală i 
Robu, inv 
severinean! 
Alte rezult 
(C.F.R. Tir 
bat (Cimen 
(I.P.A. Sil 
(Met. Ht 
(Met. Cuj 
(C.S.M. Re 
Dima (B. 
Glogojeanu 
Chișcă (Mi 
b.ab. 2 G. 
Sirbu (Met 
prean (Voi 
canu '(Met. 
dar (Voinț 
neanu (Fai 
(C. S. Zi 
CIE : T. F 
poca) b.p. 
Hunedoara' 
Baia Ma- 
(Voința
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CAMPIONATE- COMPETIȚII

BASCHET
REZULTATE DIN ETAPA A IV-A A DIVI

ZIEI DE TINERET : masculin, seria I : 
C.S.Ș. Știința Mediaș — Știința Jiul Petroșani 
73—81 (33—46), Academia Militară București — 
Politehnica Timișoara 74—85 (36—46), Politeh
nica C.S.Ș. 2 București — Comerțul Tg. Mureș 
98—55 (44—28), Chimia Craiova — Sticla Bis
trița 111—66 (48—28) ; seria a Il-a : Marina 
Constanța — ICIM Brașov 64—77 (38—32), Știin
ța înv. Plodești — Rulmentul Alexandria 77— 
81 (42—33), Mecanică fină București — C.S.U. 
Galați 50—61 (25—24), Electrica Fieni — Auto
matica București 106—87 (50—46) ; feminin, se
ria I : IEFS CSȘ București — PTT București 
104—63 (48—24), C.S.Ș. 1 C.FJL Port Constanța 
— C.F.R. Craiova 104—69 (42—35), C.S.Ș. 2 Po
litehnica Ii București — ICEMENERG Bucu
rești 63—60 (36—30) ; seria a n-a : Metalul Sa
lon ta — Mătasea Deva 82—63 (42—30), C.S.Ș. I 
Alfa Oradea — C.S.Ș. Gheorghenl 63—60 
(37—28), Rapid București — C.S.Ș. Universi
tatea n Cluj-Napoca 69—52 (38—25), Voința 
Reghin — Voința Tg. Mureș 56—66 (29—34). 
Corespondenți : N. Tokacek, Șt. Gurgui, O. 
Bălteanu, F. Nozec, S. Nace, A. Soare, F. 
Darvasi, P. Ldrincz, O. Guțu, P. Maior, M. 
Țacăl.

HANDBAL
DIVIZIA „B“, ETAPA A X-A. MASCULIN. 

Seria I : Metalul Vaslui — Universi
tatea București L8—17, Calculatorul HRUC 
București — Celuloza Brăila 30—24, Fri- 
gero Găeștl — A.S.A. Pitești 33—32, C.S.M. 
Borzești — Unirea Focșani 30—13, Universita
tea București — Comerțul Marina Constanța 
16—12, C.S.U. Galați — Tractorul Brașov 20— 
2L In clasament : 1. CJSJM. Borzești 26 p, 2. 
Tractorul Brașov 25 p, 3. Universitatea Bucu
rești 24 p. Seria a II-a : Utilaj Știința Petro
șani — Minerul Moldova Nouă 21—12, C.S.M. 
Reșița — CJS.M. Sf. Gheorghe 27—24, Metalul 
Hunedoara — Unio Sa tu Mare 26—23, Strun
gul Arad — H.C. n Mlnaur Baia Mare 19— 
20, Nitramonla Făgăraș — Minerul Cavnic

22—23, Independența Carpați Mîrșa — Suiorul 
Baia Sprie 30—17. In clasament : 1. Indepen
dența Carpați Mîrșa 28 p, 2. H.C. Minaur II 
Baia Mare 26 p, 3. Minerul Cavnlc 23 p. FE
MININ. Seria I : Relon Săvinești — Univer
sitatea București 20—25, Spartac București — 
Voința Galați 15—24, Rapid București — Tex
tila Dorobanțul Ploiești 24—13, Filatura Foc
șani — C.F.R. Craiova amînat, Vulturul Plo
iești — Argeșana Pitești 29—15, C.S.M. Sf. 
Gheorghe — Confecția Vaslui 20—10. In clasa
ment î 1. Vulturul Ploiești 26 p, 2 C.S.M. Sf. 
Gheorghe 24 p, 3. Rapid București 23 p. Seria 
a II-a : Gloria Bistrița — A.E.M. Timișoara 
13—15, Constructorul Timișoara — Voința Ci- 
dor hei 23—13, Chimistul Rm. Vîlcea — Nitra- 
monda Făgăraș 24—13, Voința Sighișoara — 
Chimia Arad 13—11, Tricotextil Sighct — Con
structorul Hunedoara 19—17, Industria ușoară 
Oradea — Textila Zalău 21—16. în clasament : 
1. CI ii mistui Rm. Vilcea 25 p, 2. A.E.M. Ti
mișoara 22 p, 3. Nitramonla Făgăraș 21 p. 
© REZULTATE DIN ETAPA A VIII-A (RE
TUR) A „CUPEI DE TOAMNA" LA HAND
BAL FEMININ. Seria i : Hidrotehnica Cons
tanța — Știința Bacău 18—17, Confecția Bucu
rești — Progresul București 18—19, Textila 
Buhuși — TEROM Iași 17—20.* Seria a II-a : 
C.S.M. Sibiu — Rulmentul Brașov 16—19, Uni
versitatea Timișoara — Mureșul Tg. Mureș 
22—17, Constructorul Baia Mana — Universita
tea Cluj-Napoca 27—22. (Corespondenți : C. 
Crețu, I. ion eseu, E. Telrău).
JUDO

FINALELE CONCURSULUI REPUBLICAN 
PE CATEGORII DE GREUTATE se vor des
fășura sîmbătă șl duminică în Sala sportu
rilor din Brașov. în cele două zile ale com
petiției vor evolua numeroși sportivi, printre 
care șl componenții lotului reprezentativ.
ȘAH

LA BUCUREȘTI ȘI TIMIȘOARA se desfă- 
șoară grupele „B4* ale campionatului național 
individual masculin de șah, la care Iau parte 
32 de jucători, în mare majoritate tineri.

Dealtfel, tocmai ei doa 
neele. Potrivit regulame 
sați din fiecare grupă 
„A44, unde se stabilește 
curenții clasați pe locu 
vor susține un med d< 
narea celui de al șapte’K 
^ARHITECTURA** DIN 
runde, lupta este foart< 
Ionescu (Universitatea 
din 6 partide urmat 
torul București) cu 3'/a 
pluton de 5 jucători c; 
din 6 partide, : C. Coj 
Ș. Neamțu (Medicina ' 
(C.S.M. Cluj-Napoca), I 
și G. Miulescu (Gloria ' 
(Politehnica București) 
din 5 partide, Iar A. Ne 
iești) 3 puncte din 6 ] 
ȘOARA, TOT DUPĂ 6 
Foișor (Universitatea laț 
întreruptă. El este urmi 
rul Constanța) 3*/2 (T), 
nica București) șl L 
București) S’/j p, D. < 
Napoca) 3 p (1), I. Hc 
și E. Ungureanu (Medi 
© FINALA CAMPION/ 
programată între 10 și 2‘ 
ță drept una dintre ce 
istoria competiției. Dup£ 
va participa la această 
rată în cadrul „Dada^ 
Florin Gheorghiu. Sînt, 
ficați în finală marii ma 
ținătorul titlului pe 1980 
precum și maeștrii inter 
dă, Mircea Pavlov, Teod 
Stoica, maeștrii F.I.D.E. 
Parik Stefanov. După ci 
vor evolua toți cei 5 * 
turneul zonal din cadru 
dial de șah programat, 
1982, la Băile Herculane. 
fără îndoială, pentru ei 
lej de verificare. (V. Ch
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Astă-searâ, in cupele europene

REPREZENTANTELE NOASTRE SUSȚIN PRIMELE MECIURI DIN TURUL AL ll-lea
B. K. COPENHAGA

(Urmare din nao 11

- „II" CRAIOVA
care își vor disputa prima man
șă a turului II al C.C.E. Iată-le: 
UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Lung — Negrită, Tilihoi, Ștefă- 
nescu, Ungureanu — Țicleanu, 
Donose, Beldeanu — Cîrțu, Că- 
mătaru, Bălăci ; B. K. COPEN
HAGA : Qvist — Winfeld, Ei- 
genbrod, Tune, Busk — Lau
drup, Hansen, Larsen, Fosgaard 
— Andersen. Rossen.

Pentru a cîștiga aici, la Co
penhaga, Universitatea va tre
bui să arunce in luptă toate a- 
tuurile de care dispune. .Pen
tru că, ne spunea Constantin 
Oțet, care a văzut-o la lucru pe 
B. K. Copenhaga, echipa dane
ză își dispută exemplar șansa 
ei, angajindu-se la efort In «ti- 
lul atît de caracteristic forma
țiilor de școală anglo-saxone. 
Echipa noastră, trebuie să re
cupereze balonul cit mai de
parte dc poarta Iui Lung ; ape- 
lind, in acest scop, la eficienta 
armă a pressingului, căreia, in 
partida cu A.G.S. Aarhus, echi
pa B. K. Copenhaga nu l-a gă
sit antidotul".

Bazîndu-ne pe experiența 
competițională internațională, 
acumulată, in timp, de jucătorii 
craioveni, in asprele bătălii 
purtate pe terenurile lui Leeds 
United, Borussia Monehen- 
gl ad bach, Internazionale Mi
lano, ca să ne oprim doar la 
elita fotbalului european, să 
sperăm că echipa olteană va 
reuși să-și asigure mîine seară 
(n.r. — azi) un rezultat conve
nabil pentru a ajunge In turul 
III al C.C.E., o treaptă a aces
tei prestigioase competiții care 
n-a fost încă accesibilă nici li
nei formații din fotbalul nostru.

în ceea ce o privește pe B. K. 
Copenhaga, echipa-fanion a fot
balului danez, datorită celor 
2.3 de titluri de campioană cu
cerite de-a lungul unei existen. 
țe de 105 ani, ea înregistrează 
un oarecare declin, aflîndu-se 
in acest final de sezon compe- 
tițional pe poziția a 7-a ț un 
declin motivat de antrenorul J. 
Kramer, la conferința de presă, 
prin plecarea lui Norrgaard ți 
Bernburg, ambii mijlocași de 
mare travaliu, extrem de utili 
în ambele faze ale jocului. „Și 
a mai contribuit, desigur, la

INTERNAZIONALE
(Urmare din pap. 7)

rul „La Gazzetta dello Sport", 
care publică azi un interviu cu 
DUMITRU NICOLAE NICU- 
ȘOR sub titlul „Acesta nu mai 
este marele Inter cu care 
ne-am intijnit altă dată ; pu
tem să ne calificăm și noi", 
bineînțeles, frază din declara
ția antrenorului român. Nu-
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meroșii ziariști italieni care 
ne-au întîmpinat la aeroport și 
ne-au căutat apoi la hotelul 
Leonardo da Vinci (unde lo
cuim împreună cu echipa Cos
mos din New York) In tot 
cursul zilei de azi, au fost plă
cut impresionați de franche
țea și siguranța lui Nicușor 
care, încă de la sosire, a anun
țat formația pe care o va tri-

eoborirea echipei — mai spu
nea antrenorul danez — pier
derea golgeterului ei (ți ai În
tregii divizii, Ia sfirșitul trecu
tei ediții), virful Aabech, plecat 
peste hotarele Danemarcei, ața 
cum au făcut-o In ultimii ani 
binecunoscuții Simonsscn, Ar- 
nesen, Bostrup, Eicher, Iven 
Nielsen, Bengt Nielsen ți 
Lerby". Și, totuși, după spu
sele mult încercatului antrenor 
J. Kramer, echipa lui ți-ar 
readuce suporterii la sentimen
te mai bune dacă : 1) s-ar cla
sa, finalmente, pe locul 3 in 
clasament (o poziție care l-ar 
da drept de participare In vii
toarea ediție a Cupei U.E.F.A.); 
2) ar elimina pe Universitatea 
Craiova. „Ceea ce — a recu
noscut cu sportivitate antreno
rul danez, referindu-se la cel 
de-al doilea „dacă" — ar fine 
de domeniul miracolului, ți in 
condițiile în care echipa mea 
ar Juca mult mai bine decît a 
făcut-o in primul tur, cind a 
scos din competiție (n.r. —
după două „remize" ; 1—1, aca
să ; 2—2, in deplasare) forma
ția irlandeză Athlone Town".

împărtășind, firește, părerea 
iul J. Kramer, aceea că egala, 
acasă, a lui Athlone Town nu 
poate spera — logic — la prea 
mult în. fața învingătoarei 
lui Leeds. Așadar, Încheiem 
prin a reaminti că meciul va 
începe la ora 20 (ora Româ
niei) și va fi condus de o bri
gadă de arbitri polonezi, eu 
Aleksander Suchanek Ia centru.

MILANO - DINAMO
mite în teren, spre deosebire 
de Bersellini care n-a dat de- 
cit un „11“ cu foarte multe-, 
paranteze.

Așadar, Dinamo va alinia 
miercuri seară formația: Mora- 
ru — L Marin, Bumbeseu, Dinu, 
Stănescu — Custov, Augustin, 
Dragnea — Tălnar, Dudu Geor
gescu, Orac. Indisponibilitatea 
lui Mulțescu nu permite În
scrierea pe lista rezervelor de- 
eit a patru jucători ți anu
me : Eftimescu, Mărginean, 
Stredie și Iordache. La antre
namentul de luni seară, ca ți 
la cel de astă-seară (ținut 
chiar pe stadionul „Giuseppe 
Meazza"), Bingurul jucător din 
lotul nostru care prezenta une
le senine de Întrebare din 
cauza cunoscutei sale acciden
tări, Cornel Dinu, a făcut față 
satisfăcător solicitărilor ți mai 
mult ca sigur va Intra mîine 
în teren. Antrenorul Nicușor 
ne declara că prima sa preo
cupare tactică pentru acest 
meci este aceea de a deregla 
jocul lui Inter la mijlocul te
renului, de unde milanezii știu 
să lanseze cu iscusință eele 
două rapide virfuri ale lor, 
Altobelli ți Bagni. El ne spu
nea de asemenea că Dinamo 
este decisă să joace aici țan- 
sele de gol ți că, In nici un 
caz, echipa nu va intra pe te
ren cu preocuparea exclusivă 
a apărării. Cu toate acestea.

Dinamo își propune firește să 
joace cu prudență prima par
te a meciului, cind — de obi
cei — Inter atacă în forță, așa 
cum a făcut-o și in meciul de 
cțimpionat recent, cu Ceșena, 
cind și-a asigurat victoria in 
prima repriză.

Adversarii noștri de miercuri 
seară se află intr-un can
tonament special la Pinetina. 
Duminică, ei au susținut un 
joc amical cu formația elve
țiană de liga a 2-a, Mendrisio 
Star, pe care au învins-o cu 
12—2, manifestînd — după 
cum informează presa locală
— o deosebită dispoziție de joc. 
După acest meci, mijlocașul 
Becaliosi declara că este opti
mist, că el va ști să-l lanse
ze pe Altobelli spre gol și că 
Inter va realiza victoria la o 
diferență care să-i permită ca
lificarea In turul III. în ce 
privește formația se pare că 
ea va fi următoarea : Bordon
— Bergoml, Baresi, Pasinata, 
?achlechner, Bini, Prohaska,

F.C ABERDEEN
(Urmare din pag. I)

noastră, nimeni de la F.C. Ar
geș nu a avut pînă acum oca
zia să vadă la lucru „ll“-le 
scoțian. Puținele și răzlețele 
informații care ne-au parvenit 
despre F.C. Aberdeen ne dau 
de înțeles că ea este o echipă 
redutabilă. într-adevăr, după 
Celtic Glasgow, care rămîne 
formația-pivot a fotbalului sco
țian. F.C. Aberdeen — club cu 
o mai veche tradiție — s-a ri
dicat și afirmat mai ales in ul
tima vreme ca o a doua forță. 
Campioană in 1980 ți clasată 
pe locul secund la sfîrșit al cam
pionatului din acest an (per
formanță care i-a oferit drep
tul de a participa acum la 
Cupa U.E.F.A.), ea se află ți 
în campionatul actual In pos
tura de principală urmăritoare 
a liderului, care nu este altul 
decît tot Celtic. F.C. Aberdeen 
are o suită de 10 jocuri con
secutive (susținute, acasă sau 
in deplasare) in care nu a cu
noscut înfrîngerea. Printre aces
te jocuri figurînd ți cele cu 
deținătoarea Cupei U.E.F.A., 
Ipswich Town, pe care (după 
un 1—1 în deplasare si 3—1 pe 
propriul teren) a reușit s-o 
elimine din competiție. Sîmbăta 
trecută, F. C. Aberdeen a În
vins în deplasare. în cadrul 
campionatului scoțian, pe S.T. 
Mirren, cu 2—1 și această nouă 
victorie i-a dat o încredere 
sporită pentru meciul cu F.C. 
Argeș. Ceea ce l-a și făcut pe 
redactorul Alastair Mac Do
nald. de la ziarul local „Press 
And Journal", să Intituleze co
mentariul său apărut in numă
rul de azi : „Dons (un fel de 
poreclă a lui F. C. Aberdeen) 
este gata să-i înfrunte pe ro
mâni".

După ultimul antrenament 
efectuat în cursul dimineții de 
azi (n.r. — ieri), la ora 10. an
trenorul lui ^F.C. Aberdeen, 
Alec Ferguson, fost jucător in
ternațional la Celtic Glasgow, 
a anuntat pentru partida cu 
F. C. Argeș următorul .,11“ : 
Leigton — Kennedy, Mc Leish, 
Miller, Rougvie — Cooper, 
Strachan, Watson — Mc Ghee, 
Hewitt, Weir. Dintre acești ju
cători, 5 sînt internaționali, 
component! ai reprezentativei 
Scoției : fundașii Kennedy, Mc 
Leish și Miller, mijlocașul 
Strachan ți extrema stingă 
Weir. în mare formă se spune 
că ar fi In momentul de față 
si portarul Leigton, căruia 1 
se datorează in bună măsură 
rezultatele favorabile din de
plasare.

Meciul de aici se anunță 
foarte dificil pentru F.C. Argeș 
ți datorită faptului că echipa 
noastră pare să traverseze un 
uțor declin. Pentru piteșteni 
problema-cheie ar fi. în aceste

Amintim că cele trei partide din Cupele europene vor fi 
transmise de către posturile noastre de radio, începînd de 
la ora 20.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT IM ORNEAZĂ
ULTIMELE DOUA ZILE DE 

PARTICIPARE !
Pentru cei ce nu și-au procurat 

încă bilete cu numerele prefera
te, precum și pentru cei ce do
resc să-și sporească posibilitățile 
de a se număra printre marii 
cîștigători la tragerea obișnuită 
Loto de vineri 23 octombrie 1981, 
se reamintește că astăzi și mîine 
sînt ultimele zile de participare. 
Cu toate că nu constituie nici pe 
departe un record în materie de 
mari succese, la primele dbuă 
trageri din această lună s-au în
registrat, totuși, destul de mari 
Bi numeroase satisfacții, printre

care : AUTOTURISMELE „Dada 
1300“ obținute de Filip Ion din 
Iași (pe un bilet achitat 25%) și 
Gherman Simion din Cluj-Napoca 
(pe un bilet achitat 100%), 14 
CÂȘTIGURI IN BANI DE VA
LORI CUPRINSE ÎNTRE 11.000 și 
47.000 lei etc. Participlnd la tra
gerea din această săptămînă, pu
teți avea si dv. succese asemănă
toare î

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 21 octombrie 1961, se 
televizează în direct începînd de 
la ora 17,05.

Datorită orelor ttrzii la care se 
desfășoară unele partide din

concursul Pronosport de astăzi, 
rezultatele vor fi anunțate în a- 
ceastă rubrică vineri 23 octom
brie 1981.
CÂȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 18 OCTOM

BRIE 1981
Cat. 1 : (13 rezultate) 3 variante 

26% a 50.000 lei ; Cat. 2 : (12 re
zultate) 25,25 variante a 7.265 lei ; 
Cat. 3 : (11 rezultate) 327,75 va
riante a 839 lei. REPORT CATE
GORIA 1 : 2.858 lei. Câștigurile de 
50.000 lei jucate 25% au fost ob
ținute de : CONSTANTIN VOI- 
NEL din com. Căteasca, jud. Ar
geș, NICU STAN din Brașov șl 
VASELE CORCODEL din Galați-

Becaliosi, Cenți — Altobelli, 
Bagni. După cum se vede, lip- 
aește internaționalul Oriali, 
despre care colegii italieni ne-au 
informat că s-a accidentat la 
antrenamentul din, cursul di
mineții de marți. Chiar dacă 
nu va putea juca miercuri, se 
speră ca el să fie refăcut pen
tru derbyul de duminică, cind 
Inter va lntilni, in campionat, 
pe vechea sa rivală locală, 
A.C. Milan.

Vînzarea biletelor continuă 
tn ritm susținut ți după apre
cierile organizatorilor jocul va 
fi urmărit de 40—50 000 de 
spectatori. Lovitura de începe
re, la ora 20,45, ora locală, 
(21,45 ora noastră). Aici la Mi
lano este o vreme Închisă, 
temperatura a scăzut la 13—14 
grade, seara se lasă o ceață 
groasă. Pentru miercuri seara 
previziunile meteorologice a- 
nunță ploaie. întîlnirea va fi 
condusă de o brigadă de arbi
tri din Franța, avîndu-1 la 
centru de Robert Wtirtz.

- F. C. ARGEȘ
condiții, după cum ne-am dat 
seama, mai ales refacerea mo
ralului, slăbit după ultimele ne
reușite din campionat, iar san
sa lor în meciul cu F.C. Aber
deen le-o poate oferi numai 
O ANGAJARE și O DĂRUIRE 
TOTALA în joc, o risipă de 
energie și o luptă pentru fie
care minge în fata unor adver
sari recunoscuți prin forța și 
viteza lor. Dealtfel, antrenorul

RADU II

AL Constantinescu ne mărturi
sea azi convingerea lui că 
„băieții se vor mobiliza cum 
trebuie pentru acest dificil joc, 
in care vom urmări obținerea 
unui rezultat cit mai strins, de 
natură a nc permite tranșarea 
calificării in meciul retur, din 
4 noiembrie, de ia Pitești".

După antrenamentul cu con
ținut tehnico-tactic efectuat în 
această seară (n.r. — ieri-seară) 
la lumina reflectoarelor, antre
norul piteștenilor ne-a comuni
cat și formația cu care va în
cepe jocul : Ariciu — Zamfir, 
Stancu, Cîrstea, Tulpan — 
Kalio, Bărbulescu, Ignat — 
Turcu, Radu II, Băluță. Față 
de ..ll“-le folosit în ultimul 
meci de campionat, se remarcă 
reapariția în formație a funda
șului Zamfir (care la Tîrgo- 
viste n-a putut juca avînd acu
mulate două cartonașe galbe
ne) si a mijlocașului Kalio 
(absent si el la acel joc din 
motive personale). Cu Zamfir 
Si Kalio se întăresc deci, aici, 
tocmai compartimentele care 
vor fi cel mai mult solicitate.

Reamintim că partida de la 
Aberdeen, care va începe la 
ora 20,30 (ora Bucureștiului), 
va fi găzduită de stadionul 
Pittordie, cu o capacitate de 
25 000 de locuri, și va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
norvegieni, avîndu-1 la centru 
pe R. Thime.

PROGRESUL-VUICAN, 
ÎN CĂUTAREA 
ECHILIBRULUI, 

RECURGE, 
DIN NOU, 

[A SCHIMBAREA 
ANTRENORULUI....

progresul-Vulcan l-a schim
bat pe antrenorul V. Mateianu 
de la conducerea tehnică a echi
pei in preziua meciului cu 
A.S.A Tg. Mureș. Face ce tace 
clubul din str. dr. Staicovici 
ți. de la o vreme, primăvara ți 
toamna, aproximativ în a- 
ceeași perioadă în care se... 
mutau chiriașii pe vremuri, 
schimbă, in plin campionat, an
trenorii sau numai pe unul din
tre ei. Sigur că este un drept 
al celor care răspund de des
tinele echipei să ia tot felul da 
măsuri pentru a-i asigura aces
teia o bună funcționalitate. 
Dar multă lume se întreabă 
— Si pe drept cuvînt — de ce 
a fost adus Viorel Mateianu 
anul acesta, în lpna florilor, in 
mai. și de ce este eliberat In 
octombrie. în brumărel cum se 
mai spune în popor, acum în 
prag de iarnă. De bună seamă 
că motive si explicații s-ar pu
tea găsi multe. Dar tare ne 
este teamă că. auzindu-le. sînt 
cam tot aceleași care au dus la 
înlocuirea lui Mateianu de la 
cîrma aceleiași echipe Progre
sul (între timp devenită și Vul
can). în toamna (tot toamna!) 
anului 1976. Poate că au mai 
apărut unul sau două motive 
în plus, ceea ce nu ar avea 
prea mare importantă. Deocam
dată. Important, pînă una alta, 
este că Viorel Mateianu a fost 
înlocuit, provizoriu, cu secun
dul său D. Babe ie și că există 
perspectiva revenirii, în cali
tate de consilier tehnic, a repu
tatului tehnician, antrenorul 
emerit Gheorgh,e Popescu, care, 
dacă ne amintim bine, a mal 
funcționat în această calitate la 
Progresul-Vulcan în cîteva rîn- 
duri, ultima oară părăsind clu
bul în... primăvara acestui an 
(pe vremea cind era antrenor 
P. Moldoveanul.

Bimbăta trecută, Progresul- 
Vulcan a obținut prima sa vic
torie din acest campionat, fără 
Viorel Mateianu. Absenta aces
tuia în contextul entuziasmului 
generat de un succes, un suc
ces oarecare totuși, ar putea 
lăsa impresia că schimbarea 
antrenorului a fost „mutarea" 
ideală, capabilă, singură, să 
scoată echipa din actualul im
pas. Judecîndu-se astfel lucru
rile n-ar fi exclus ca și mi
nusurile care aparțin atit con
ducerii clubului, cit mai ales 
jucătorilor — în pregătirea a- 
cestora și în comportament —• 
să treacă, din nou, neobservate. 
Deși au fost greu de trecut cu 
vederea „căderea" fizică a e- 
chipei în repriza secundă cu 
A.S.A.. manifestările de nespor- 
tivitate ale lui I. Alexandru Sl 
Tică, atitudinea ireverențioasă, 
față de antrenorul Baboie a 
lui Țevi, la ieșirea sa de pe 
teren, cind a fost înlocuit, in 
min. 74. cu Dragu. Toate aces
tea, pe lingă multe altele, arată 
că la Progresul-Vulcan sînt 
destule lucruri de făcut pînă co 
echipa să-și găsească realmente 
echilibrul de care are nevoie. 
Si aceasta presupune, printre 
altele, asigurarea unui climat 
de muncă și seriozitate, de dis
ciplină și calm și mai ales de 
Încredere în forțele proprii.

Mihai IONESCU
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ETAPA INTERMEDIARA IN 

SERIA A D-a A DIVIZIEI „B“. 
Mîine, In cadrul seriei a n-a a 
Diviziei „B“ se va disputa o 
nouă etapă intermediară. Toate 
partidele vor începe la ora 15.

Tot mîine. Lw Cavnic, va avea 
loc întîlnirea-restantă dintre for
mația locală Minerul și Minerul 
Lupeni, în cadrul seriei a l£l-a 
a Diviziei WB“.

ÎN SERIA A V-a, „bucureș- 
teană*, a campionatului Diviziei 
„C“ va avea loc mîine etapa a 
Xl-a, intermediară. Se vor dispu
ta următoarele meciuri : Sirena 
— Viitorul Chirnogi, FEROM Ur- 
ziceni — Amonil Slobozia, Ș.N. 
Oltenița — Danubiana, T.M.B. — 
Tehnometal, Electronica — Aba
torul, F.C.M. Giurgiu — Cons
tructorul Călărași și Dinamo Vic
toria — Flacăra roșie. Jocurile 
încep la ora 15.

POPULARA COblETlTIE ..CU
PA ROMÂNIEI* *- desfășu
rată sub egida „Dacladel" — pro
gramează joi 5 noiembrie o nouă

etapă, ultima înaintea intrării în 
scenă a celor 18 divizionare „A“.

Iată programul celor 14 me
ciuri, în care primele echipe sînt 
gazde : C.S.M. Suceava — C.S. 
Botoșani, Victoria Tecuci — Po
litehnica Iași, Cimentul Medgidia
— F.C.M. siderurgistul Galati, 
Marina Mangalia — F-C.M. Pro
gresul Brăila, Metalul Mija — 
Gloria Buzău, Mecanică fină 
București — Rapid București, 
Muscelul Cîmpulung — Rulmen
tul Alexandria, progresul Băi- 
lești — Dierna Orșova. Rapid A- 
rad — C.F.R. Timișoara, înfră
țirea Oradc — F.C. Bihor Ora
dea, Sticla Arieșul Turda — F.C. 
Baia Mare, Minerul Certej — 
Mineru.i Lupeni, Minerul Bălan
— Gloria Bistrița, Carpati Mîrșa
— Șoimii I.P.A. Sibiu.

Toate partidele vor începe la 
©ra 13,30. în caz de egalitate du
pă 90 de minute se vor desfășura 
două reprize de prelungiri, a cîte 
15 minute, iar dacă egalitatea se 
menține, se vor executa serii do 
lovituri de la 11 m.
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Ieri, la Constanța, după un meci de rugby spectaculos DOUĂ VICTORII ROMÂNEȘTI 
LA TURNEUL DE POPICE-„CUPA SOFIASELECȚIONATA DE SUD - NOUA ZEELANDA 9-25 (0-7)

Stadionul 1 Mai. Teren bun. Timp 
frumos, răcoros. Spectatori, peste 
10 000. Au marcat.: V. ION l.p. (min. 
02, 67 și 73), respectiv FRASER (51 
și 80), WOODMAN (40), DONALD 
(75) toți din eseuri, ROLLERSON — 
drop (65) și I p. (70), McKECHNIE

CONSTANȚA 20 (prin tele
fon). Premiera rugbystică de la 

' malul românesc al Mării Negre 
s-a constituit într-o reușită. 
Faimoasa echipă AU Blacks, 
deși a intrat în teren fără cîți- 
va dintre jucătorii săi celebri 
(inclusiv Graham Mourie a că
rui absentă a fost anunțată cu 

, puțin timp înaintea meciului), 
și-a arătat în destule momente 
clasa. învingînd temerara rezis
tentă a Selecționatei de Sud: 
25—9 (7—0).

Românii s-au dăruit în joc, 
au reușit un anume echilibru 
în momentele fixe, mai mult 
au creat cîteva faze fierbinți, 
greșind însă la transmiterea 

’■paselor și primind prea ușor 
eseuri in finalurile de repriză. 

.Diferența de scor ne apare ast- 
/fel prea mare fată de aspectul 
jocului, fapt confirmat de în
suși antrenorul Peter Burke: 
'„Finalul foarte bun al echipei 
mele a decis diferența. Am în- 
tîlnit nn adversar care ne-a 
opus o mare rezistentă". La 
rindul său, arbitrul galez Alun 
Richards ne declara că 1-a plă
cut jocul, remarcînd grupările 
jucătorilor români pe șuturile 
de urmărire si deosebita anga
jare a grămezii. Aprecierile fa
vorabile sînt îndreptate în spe
cial spre jocul înaintașilor din 
rindul cărora s-a detașat prin 
travaliu Costică Florea. în pri
vința treisferturilor vom con
semna aprecierea antrenorului 
emerit Viorel Moraru: „Am 
fost descoperiți exact acolo 
unde oaspeții au fost mai buni, 
in atac — la nivelul aripilor. 
Vor trebui luate măsuri pentru 
partida de la București".

Oaspeții au cîștigat meritat, 
știind să profite prompt de 
orice moment de descumpănire, 
de orice inexactitate, experien-

„0 CAPACITATE ORGANIZATORICĂ LA NIVELUL 
MARIEOn CENTRE OE SCRIMĂ AEE IRMII"

Prof. Tănase Mureșanu. antrenor federal, ne relevă impresii de la 
primul concurs international organizat In R. P. Chineză

între 5—10 octombrie a avut 
loc la Nanjing (R. P. Chineză) 
primul concurs internațional de 
scrimă organizat de forul de 
specialitate al acestei țări. Prin
tre invitate s-a aflat și echipa 
masculină de floretă a Româ
niei condusă de prof. Tănase 
Mureșanu, antrenor federal, și 
prof. Iosif Zilahi, antrenor al 
lotului de floretă bărbați.

La înapoiere, prof. Mureșanu 
a ținut să ne releve unele im
presii deosebit de interesante :

„Ceea ce m-a impresionat in 
mod deosebit a fost capacitatea 
organizatorică a gazdelor. La 
Nanjing, intr-un veritabil palat 
al sporturilor, peste 10 000 de 
spectatori, practic toate tribu
nele pline, au ținut să urmă
rească o întrecere sportivă, de
sigur cu lotul inedită... Șase 
planșe au stat la dispoziția 
concurenților. In același timp, 
aparate electrice de excelen
tă calitate, la nivelul celor con
struite de marile firme europe
ne, au asigurat desfășurarea 
ireproșabilă a asalturilor a- 
cestui prim concurs rezervai 
numai floretei, bărbați și fe
mei". „

în legătură cu comportarea 
reprezentanților României, in
terlocutorul nostru a făcut ur
mătoarea subliniere :

„Nu am participat decît eu e- 
chipa masculină de floretă, 
care s-a comportat satisfăcă
tor : Petru Kuki s-a situat pe 
locul J în turneul final indivi
dual, după francezii Didier 
Flament, campionul mondial al 
probei, în 1978 la Hamburg și 
Patrick Groch, trăgător reputat, 
prezent, in iulie, la Universia
da de la București. Același loc 
l-a ocupat și echipa țării noas
tre, după Franța (cu care ea a 
terminat la egalitate, 8—8, dar 
și-a adjudecat victoria la tușa- 
veraj) și R.P. Chineză, care a 
furnizat surpriza întrecerii, ob- 
ținind victoria asupra „4“-lui 
nostru, cu 9—7 — aflate la e- 
galitate de victorii. Echipa 
noastră a fost alcătuită din 
Kuki, Oancea, Husti și FI. Ni- 
colae".

Despre scrimerii chinezi, care 
de cițiva ani încoace — mai 
exact din 1974 — participă cs 
regularitate la aproape toate 
marile competiții internațio- 

ța lor oferindu-le șl suportul 
eficacității.

După ce Mc KECHNIE a 
punctat în min. 4 din l.p. a 
existat un echilibru evident, 
consumîndu-se faze periculoase 
de o parte și de cealaltă. In 
mim 14 Fraser a anunțat parcă 
viitoarele sale reușite pentru 
ca două minute mai tîrziu să 
consemnăm o acțiune prelungi
tă de atac a jucătorilor noștri, 
plecată de la C. Florea, conti
nuată de Chiricencu, apoi Dinu 
a schimbat direcția de atac; 
mingea a ajuns la Holban, care 
a pătruns excelent, dar pasa 
Sa cu boltă nu a fost recepțio
nată de Vărzaru. A urmat un 
șut înalt al luT Chiricencu care 
ă fost placat cu întîrziere : l.p. 
din poziție favorabilă, dar V. 
Ion, excelent în apărare, nu e 
inspirat, el ratează de la 15 m. 
în min. 24 și 33 notăm alte fa
ze periculoase către butul nos
tru. Apoi Marghescu a trimis 
înalt, cu piciorul; mingea a 
fost urmărită excelent de ata- 
canții noștri, dar Salmon a in
tervenit salvator. în ultimul 
minut, după o grămadă, rapi
dul WOODMAN a pătruns la 
colț, cu ușurință spre eseu, 0—7.

în repriza a doua, între min. 
46—51 oaspeții s-au instalat în 
„22-ul“ nostru ; s-au format 
grămezi succesive la o palmă 
de but, dîrza rezistență fiind in 
cele din urmă depășită: FRA
SER, eseu: 0—11. în min. 54 
V. ION ratează o altă bună o- 
cazie din l.p., dar în min. 62 
el va reuși să transforme, în 
fine, de pe linia de 22: 3—11 
(după ce am avut ocazia să ur
mărim o frumoasă fază inițiată 
de Marghescu și continuată de 
Ion și Pllotschi. în min. 65 
ROLLERSON izbutește un 
drop, după două minute V. ION 

nale — prof. Mureșanu și-a ex
primat opinia că ,,ei se află in
tr-un real progres tehnic, do
vadă a seriozității cu care se 
pregătesc. Acest fapt îl eviden
țiază mai ales floretistele, cla
sate pe primele două locuri la 
concursul individual de ' la 
Nanjing, prin Zsu Qingyan 
și Luan Jujie, ultima fiind vice- 
campioană mondială anul aces
ta la Clermont-Ferrand.

în încheierea dialogului nos
tru, prof. Mureșanu a remarcat 
importanța acestui concurs la 
care au fost prezenți și repre
zentanții Federației internațio
nale de scrimă (F.I.E.), prin 
Gian Carlo Brusatti, președin
tele forului, Eduardo Mangia- 
rotti, secretarul general, șl 
Guido Malacame, șeful comisiei 
de arbitri (n.n. din care face 
parte și prof. Tănase Mure
șanu). S-a efectuat cu acest 
prilej un binevenit schițnb de 
experiență cu federația de re
sort din R. P. Chineză. Tot
odată a avut loc un curs de ar
bitri Ia care au luat parte teh
nicieni din Nanjing, Beijing și 
Shanhai, principalele centre de 
scrimă ale țării.

Tiberiu STAMA

TELEX e TELEX •
HANDBAL 0 In Canada au 

continuat meciurile celui de al 
3-lea C.M. pentru junioare : Da
nemarca — Canada 15—14 ; Olan
da — S.U.A. 24—6 ; R. P. Chi
neză — Franța 36—11 ; R. F. 
Germania — Italia 28—11.

RUGBY • La Leicester (An
glia), selecționata Midlands a în
vins • reprezentativă a Austra
liei cu 16—10 (4—4).

ȘAH • Turneul internațional de 
la Tuzla (Iugoslavia) s-a încheiat 
cu victoria marelui maestru iu
goslav Vlado Kovacevici, care a 
totalizat 10% p din 15 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Bojan Kurajița (Iugoslavia) 91/, p, 
Valentin Stoica (România) și Vu- 
kici (Iugoslavia) — cu cite 9 p, 
Mihai Șubă (România) și Klarid 
(Iugoslavia) — cu cîte 8V, p eto. 
In ultima rundă, Valentin Stoica 
și Mihai Șubă au remizat parti
dele disputate cu Milovanovici și, 
respectiv Kovacevici 0 Turneul 
de la Tillburg (Olanda) a fost 
cîștigat de marele maestru so
vietic A. Beliavski (U.R.S.S.) cu 
71/-» p, din 11 posibile, urmat de 
Tigran Petrosian (U.R.S.S.) 7 p, 
Timman (Olanda) și Portisch 
(Ungaria) — 6’Z, p, Llubojevici

l.p.  (4).
SELECȚIONATA DE SUD : V. Ion - 

Chiricencu, C. Vasile, Vârzaru, Hol
ban (min. 22 Pllotschi) — Marghescu, 
M. Dinu — Nache.1 Șt. Constantin, C. 
Florea — Caragea, FI. Constantin — 
Ungureanu, Grigore, Mușat.

NOUA ZEELANDA : McKechnto - 
Woodman, Pokere, Salmon, Fraser — 
Rolierson, Donald — Shelford, Old, 
Shaw — Haden, Ross — Neville, Reid, 
Ketels.

A arbitrat bine Alun Richards (Țara 
Galilor), ajutat la margine de Octa
vian lonescu și Constantin Stanca, 
ambii din Constanța.

reduce scorul, din l.p.: 6—14, 
ROLLERSON reface diferența 
(l.p.) scorul devine 6—17. V. 
ION continuă dialogul (9—17), 
pentru ca în ultimele 5 minu
te eseurile lui DONALD și 
FRASER să pecetluiască scorul 
final și soarta meciului.

După frumoasa evoluție de 
la Constanța putem spera într-o 
confruntare sportivă de înalt 
nivel în meciul de sîmbătâ, 
cînd excelentul rugby neo-zee- 
landez va alinia tot ce are mai 
bun la ora actuală, în fața pri
mei noastre reprezentative.

Geo RAEȚCHI

ACTUALITATEA LA TENIS
BORG : „MA VOI ODIHNI

4 LUNI..."
In cadrul unul interviu acor

dat reprezentanților presei italie
ne, cunoscutul campion suedez 
de tenis Bjorn Borg a declarat 
că în acest an va mai participa 
Ia turneele care vor avea loc la 
Tokio și Buenos Aires. „După 
aceste competiții, a declarat Borg. 
timp de 4 luni mă voi odihni". 
Borg a arătat că este obosit si 
că, probabil. își va face reintra
rea anul viitor la începutul lunii 
aprilie.

IVAN LENDL IN FRUNTE
După turneele de la Sydney și 

Basel, în clasamentul Marelui 
Premiu F.I.L.T. pe primul loo 
continuă să se afle Ivan Lendl 
cu 2 038 p, urmat de John Mc
Enroe — 1 835 p, Jose Luis Clerc 
— 1 469 p, Jimmy Connors —
1 417 p, Guilermo Vilas — 1316 
p, Bjbrn Borg — 1 129 p etc.

LA WIMBLEDON
SE RENUNȚA LA TRADIȚIE..

Finala probei de simplu băr
bați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la 
Wimbledon, programată tradi
țional sîmbătâ după-amiază, se 
va disputa anul viitor în ziua 
de duminică. Această hotărîre

AZI IN CUPELE EUROPENE
Astăzi, • nouă etapă în cupele 

europene : prima manșă a turu
lui secund, în care sînt angre
nate o serie de formații de certă 
valoare, linele dintre ele întîlnln- 
du-se în confruntări directe.

în Cupa campionilor, F. C. Li
verpool, deținătoarea titlului joacă 
în deplasare cu puternica echipă 
olandeză AZ ’67 Alkmaar, în 
timp ce campioana Angliei, Aston 
Villa, evoluează și ea pe teren 
străin, la Berlin, cu Dyname. Alte 
întîlniri atractive : Banik Ostrava 
— Steaua Roșie Belgrad, Benfica 
Lisabona — Bayem Mfinchen.

In Cupa cupelor vom nota me
ciurile dintre Real Madrid — F.C. 
Carl Zeiss Jena, Grasshoppers 
Zfirich — Radniciki Niș, Spartak

TELEX • TELEX
(Iugoslavia) — 6 p. Andersson 
(Suedia), Kasparov și Spasski 
(U.R.S.S.) cite 5% P, Larsen 
(Danemarca), Sosonko (Olanda) 
4V, p, Hubner (R.F.G.) — 4 p. 
Miles (Anglia) — 3 p.

TENIS DE MASA • La Vene
ția s-au desfășurat campionatele 
internaționale ale Italiei. Iată în
vingătorii : masculin : Grubba
(Polonia) : feminin : Yoon Kyung 
Ni (Coreea de Sud) ; echipe : 
masculin : Ungaria, feminin : Un
garia.

TIR • La Buenos Aires au 
început campionatele mondiale 
pentru arme de vinătoare. Proba 
de „cerb alergător*4 a fost cîștl- 
gată de țintașul sovietic Alexei 
Rudnzig cu 298 p, urmat de Tho
mas Pfefer (R. D. Germană) cu
297 p șl Vladimir Ivankin
(U.R.S.S.) cu 297 p. La juniori a 
învins N. Dedov (U.R.S.S.) —
298 p.

VOLEI ® C.M. rezervat echipe
lor de junioare a continuat in 
cîteva orașe din Mexic : Mexia 
— India 3—0 ; Argentina — Aus
tralia 3—0 ; Cuba — Spania 3—0 ; 
Japonia — Brazilia 3—1 : Peru — 
U.R.S.S. 3—0 : R. P. Chineză — 
Porto Rico 3—0.

Ia turneul internațional de 
popice „Cupa Sofia" din capi
tala Bulgariei, la care au parti
cipat sportivi din șapte țări, re
prezentanții noștri au cucerit 
două locuri I : la individual 
femei, prin Elena Andreescu și 
perechi mixte — Elena An
dreescu, Grigore Marin, care au 
punctat 1308 (Andreescu 432 — 
nou record al sălii „Vasil 
Levski", Marin 876). Cuplul 
românesc a fost urmat în cla
sament de Eleonore Niederge- 
sses, Hana Eder (Austria) 1293

HANDBALISTELE NOASTRE PARTICIPĂ 
LA „CUPA ELEGANT *

De azi pînă duminică, )a Ta- 
tabanya și Budapesta se desfă
șoară un interesant (și pjter- 
nic) turneu de handbal femi
nin, foarte frumos denumit : 
„Cupa Elegant*. Iau parte 8 
echipe împărțite în două grupe, 
astfel : 1. Ungaria, R.D. Ger
mană, Bulgaria, Norvegia, 2. Iu
goslavia, U.R.S.S., România, Un
garia „B“. Reprezentativa tării 
noastre va susține în grupă ur
mătoarele meciuri : azi cu Iu
goslavia, 22 octombrie cu for- 

luată de „AII England Club*, 
organizatorul concursului, a 
produs o mare surpriză în 
viața sportivă britanică, știut 
fiind faptul că pînă în prezent 
numai de două ori (în 1972 și 
1973) tradiția a fost încălcată, 
finala disputîndu-se duminica, 
dar din cauza... ploii.

TURNEE
• A început turneul de la Vie-

na : Gottfried — Martin 5—2,
6—1: Birner — Lacek 6—1, 6—2 ; 
Feigl — Mayotte 6—3, 6—3 ; Lewis 
— Finner 6—4, 6—4.

O Turneul feminin de la Deer
field Beach (Florida) a fost ciș- 
tlgat de Chris Lloyd care în fi
nală a învins-® cu 4—6, 6—3, 6—0 
pe Andrea Jaeger. In semifinale, 
Andrea Jaeger ® eliminase cu 
6—0, 6—4 pe vest-germana Sylvia 
Hanika.
• In prima zl a turneului de

la Tokio : Taroczy — Shiraishi 
6—1. 6—0 ; Fibak — Yamamoto
6— 3, 6—3 ; Kuki — Krishnan 6—2,
7— 6 ; Can® — Mynamo 6—3, 7—5 ;
Motram — Kat® 7—5, 6—0 • In 
prima zl a turneului de la Mel
bourne : Mason — Frawley
4—6, 7—5. 7—6 ! ; G. John
ston — Kronk 4—6, 6—4, 6—2 ;
Pascoe — Edwards 4—6, 6—1,
6—4 ; Fitzgerald — Guan 6—7, 
6—3, 6—2.

Moscova — F.C. Kaiserslautern șl 
Servette Geneva — Hajduk Split.

In fine, în Cupa U.E.F.A., cele 
mai pasionante jocuri par a fl 
cele dintre S.K.A. Rostov pe Don 
— Eintracht Frankfurt pe Main, 
Dukla Praga — C.F. Barcelona șl 
Lokomotive Leipzig — Velez Mos
tar.

Firește la toate acestea se a- 
daugă în primul rînd, meciurile 
pe care Je susțin cele trei repre
zentante ale țării noastre în de
plasare.

Partidele retur sînt programate 
ta 4 noiembrie.

PRELIMINARIILE C. M.
CARE VOR FI CELELALTE DOUA 
CALIFICATE DE PE CONTINEN

TUL AMERICAN ?
Turneul final al zonei America 

de Nord, America Centrală și Ba
zinul Caraibilor, care va hotărî pe 
celelalte două reprezentative cali
ficate de pe continentul a- 
merican la „Cupa Lumii** de 
anul viitor, din Spania (după 
cum se știe, din America 
de Sud vor fi prezente Bra
zilia, Peru șl Chile), se va dis
puta între 1 și 22 noiembrie în 
Honduras, la Tegucigalpa. La 
competiție vor lua parte : Canada 
și Mexic (calificate din grupa A- 
merica de Nord), Honduras și El 
Salvador (grupa America Centra
lă), Cuba șl Haiti (Bazinul Ca
raibilor) .

Lată programul : Mexic — Cuba 
(1 XI), Canada — El Salvador (2 
XI), Honduras — Haiti (3 XI), 
Haiti — Canada (6 XI), Mexic - 
El Salvador (6 XI), Honduras — 
Cuba (8 XI), El Salvador — Cuba 
(11 XI), Mexic—Haittl (11 XI). Hon
duras — Canada (12 XI), Haiti — 
Cuba (15 XI), Mexic — Canada 
(15 XI), Honduras —-ET” Salvador 
(16 XI), Haiti — El Salvador (19 
XI), Cuba — Canada (21 XI), 
Honduras — Mexic (22 XI).

CAMPIONATE O CAMPIONATE
SPANIA (et. 6) : Osasuna — Va- 

ladolid 1—1; Athlctico Bilbao — 
Espanol Barcelona 3—1 ; Real Ma
drid — Valencia 3—0 ; Betls — 

și Gudrun Viedler, Klaus Meis
ner (Ș.D.G.) 1294. In proba in
dividuală masculină G. Marin 
a ocupat locul 5 cu 1752 p, iar 
I. Tismănar, invitat special de 
către Federația bulgară de po
pice, alături de alți medaliați ai 
C.M., a realizat un rezultat mo
dest, 1736 p d, cifră cu care a 
ocupat locul 6. De menționat că 
punctajul de la proba indivi
duală al Elenei Andreescu, 841 
p.d. (în două jocuri), constituie, 
la fel, un nou record al arenei 
sofiote.

mația Uniunii Sovietice și 23 
octombrie cu Ungaria „B“. Tur
neul final se va desfășura la 
Budapesta în zilele de 25 și 26 
octombrie. Lotul de handbal al 
țării noastre a făcut deplasarea 
la Budapesta în următoarea 
alcătuire : Viorica Ionică și An
gela Bloj — portari : Zoranca 
Ștefanovici, Rodica Marian, Ma
ria Torok, Valentina Turbatu. 
Elena Ciubotaru, Angela Avă- 
danci, Viorica Cojocărița, Rodi
ca Covaliuc, Marioara Ionescu. 
Mariană Oacă, Eva Gaal-Mozsi. 
Rodica Grigoraș și Laura Lup- 
șor. Sportivele sînt însoțite de 
antrenorul federal Simion Pom- 
piliu și de antrenorii Eugen 
Bartha și Remus Drăgăncscu.

„Cupa Elegant" este penul
tima cempetiție la care sînt 
prezente handbalistele noastre 
înaintea startului la grupa ,.B" 
a Campionatului mondial din 
Danemarca. Luna viitoare ele 
vor susține ultimul examen in 
compania unor formații valo
roase. în cadrul celei de a 
XXI-a ediții a „Trofeului 
Carpați". întrecere ce va avea 
loc la Tîrgoviște. între 6 și 11 
noiembrie.

0 COBORlRE PE SCHIURI
OE LA 6380 m!

LIMA (Agerpres). — Schiorul 
francez Thierry Renard a reușit 
să coboare cu schiurile vîrful 
peruan Ausangate (6 380 m), is
pravă deosebită ținînd seama și 
de faptul că pe anumite por
țiuni înclinația pantelor a atins 
60 de grade. Renard este un 
obișnuit al unor astfel de per
formanțe, în 1979 el coborînd da 
pe cel mai înalt vjrf de pe con
tinentul american — Aconcagua.’ 
din Chile.

Zaragoza 2—0 ; Cadiz — Hercules 
Alicante 3—2 ; Las Palmas — Se
villa 3—-1 ; Sporting Gijon — A- 
tletLc® Madrid 3—2 ; Castellon — 
Real Sociedad 1—3 ; C.F. Barce
lona — Santander 5—1. Clasa
ment : 1. Real Sociedad - 11 p j
2. C.F. Barcelona — 10 p ; 3. O- 
sasuna — 10 p.

ELVEȚIA (et. 9) ; Chiass® — 
Servette Geneva 0—3 ; Aarau — 
Neuchâtel 0—3 ; F.C. Basel — 
Lausanne 1—3 ; Balle — Sion
1— 1 ; Grasshoppers — Young Boys 
3—0 ; Lucerna — F.C. Ztfrich 0—2j 
St. Gall — Bellinzona 2—0 ; Vevey
— Nordstern 5—1. Clasament : L 
Servette — 18 p ; 2. Neuchâtel — 
13 p ; 3. F.C. Zfirich — 13 p.

UNGARIA (et. 10) : Ozd — Vo
lan 2—2 ; Pecs — Szeol 4—1 ; 
Bekescsaba — Vasas 0—u ; Csepel
— Ujpesti Dozsa 1—1 ; Diosgydr
— Videoton 0—1 ; Nyiregyhaza — 
Raba Eto 1—1 ; Debcecen — Ha- 
ladas 3—1 ; Ferencvaros — Zalae- 
gerszeg 4—0 ; Honved — Tataba- 
nya 1—3. Clasament : 1. Honved
— 13 p, 2. Tatabanya — 13 p ; 3. 
Csepel — 13 p.

NORVEGIA : Campionatul a fost 
cîștigat de echipa Vaalerengen 
Oslo, care a totalizat 29 p din 44 
posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Viking Stavanger — 
28 p și Rosenborg — 26 p. Clasate 
pe ultimele două locuri formațiile 
Haugar Haugesund și Lyn Osie 
.au retrogradat în divizia secundă, 
locul lor în prima divizie fiind 
luat de echipele Mjondalen și 
Sogndal. Rezultatele din ultima 
etapă : Haugar — Lyn 2—2 : Ila- 
markameratene — Bryne 5—2 î 
Lillestrdm — Fredriks tad o—1 ; 
Moss — Rosenborg 1—1 ; Viking
— Start Kristiansand 5—3 ; Vaale
rengen — Brann Bergen 2—2.

R.F. GERMANIA (eL 10) 1 
Numberg — Leverkusen 3—2 ; 
Kaiserslautern — Bremen 1—1 ; 
Braunschweig — .JDuseldorf 4—2 ; 
Duisburg — Stuttgart 1—2 ; Ham
burg — MSnchengladbach 1—1 ; 
Eintracht F. Maiir — Arminia
2— 1 ; F.C. Koln — Bayern 4—0 
(!) ; Dortmund — Darmstadt 4—0; 
Karlsruhe — Bochum 2—2. Cla
sament : 1. F.C. Koln — 15 p, 2. 
S.V. Hamburg — 13 p, 3. Bayern 
13 p.


