
IERI, ÎN CUPELE EUROPENE 
DE FOTBAL

(Manșa întii a turului II)

C. C. E.: D.K. (opcnhaija-Universitatea Craiova 1-0 (1-0)
CUPA U.E.F.Aintcrnazionalc Milano-Dinamo 1-1 (1-1)
CUPA U.E.F.Aj r.c. Aberdeen - r. c. Argeș 3-0 (3 0)

JOC BUN Șl REZULTAT EXCELENT
obținut DE DINAMOVIȘTI

CUSTOV

MILANO, 21 (prin telefon). 
Pe o vreme închisă și rece, ce
le două echipe au început jo
cul de pe Stadionul „Giuseppe

Meazza" intr-un ritm viu. Di- 
namoviștii aînt mai insistent! 
în atac, și au superioritatea te
ritorială. obținînd două corne- 
re (min. 7 și 8) și fiind, în ge
neral. mai periculoși decît ad
versarii lor în acțiunile ofensi
ve. Fotbaliștii bucureșteni vor 
și rata dealtfel prima mare o- 
cazie prin D. Georgescu (min. 
14). care a reluat, de la 6 me
tri pe lingă poartă ! Peste nu
mai două minute, Custov pă
trunde în suprafața de pedeap
să dar șutul său este impre
cis. Prima situație bună a gaz
delor o Înregistrăm în min. 18. 
cînd Altobelli reia din inte
riorul careului pe lingă bară. 
Deși jocul este echilibrat și ni
mic nu-1 anunța, se înregis
trează golul gazdelor, marcat 
in min. 24 de PASIMATO, în

Radu URZICEANU

(Continuare tn pap. a 4-a)

Mircea Lucescu

INTR-ADEVĂR, UN ANTRENOR
TREBUIE SA MUNCEASCĂ

25 DE ORE DIN • •• 24“
Mircea Lucescu, antrenor principal al echipei naționale pen

tru meciul cu Elveția. In mod automat, formăm prefixul 957, ur
mat de numărul clubului Corvinul. Ni se răspunde, cu o anume 
surprindere : „Bine, dar nu poate fi găsit decît pe stadion. Fa
ceți 11885“. în citeva minute, Lucescu e la telefon. îi comunicăm 
motivul acestei chemări. Se scuză. Cere alte 5 minute. Va reveni, 

după ce va comunica pe teren tema pentru următorul sfert de oră.
— Am o situație specială, pe 

care cred că marele publie o 
înțelege. Mă refer la apropiatul 
meci cu Elveția, care are și el 
două variante. Așa, de pildă, 
dacă Ia 31 octombrie, la Buda
pesta. norvegienii reușesc să 
obțină un punct — improbabil, 
dealtfel —atunci misiunea mea 
va fi aceea de a mobiliza o 
echipă de jucători experimen
tați, care să joace cu tot cu
rajul de care sint capabili „ul
tima lor carte", adică pe cea a 
victoriei. Dacă Ungaria va cîș- 
tiga acel meci, datele proble
mei se schimbă, ceea ce ne va 
determina să formăm — cu lu
ciditate — o echipă de tranzi
ție pentru viitor. Cu alte cu
vinte. în primul caz vom juca 
pentru a... încheia o epocă în 
istoria fotbalului nostru, iar în

loan CHIRILA

— Cum ai primit, Mircca, a- 
ceastă veste ?

— Cu emoție, cu bucurie și 
eu foarte multă circumspecție... 
Am și zîmbit în sinea mea. 
M-am gîndit că sint conside
rat, probabil, un „specialist" în 
problemele elvețiene, deoarece 
am debutat ca internațional în 
’66, cu Elveția, la București 
(4—2), am fost umilit în '67 

(1—7), am făcut o ruptură, pă
răsind terenul după 45 de mi
nute. la 2—0 (în ’68, la Bucu
rești) șl am trăit poate cea mai 
frumoasă noapte din viata mea 
de fotbalist la Lausanne. în ’69.

— Cu ce sentimente pornești 
la drum ?

i \\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
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La sfîrșitul 
acestei săptâmini 

APARE

Almanahul
Sportul

Almanahul
UNIVERSIADEI 81 

și al 
OLIMPIADEI 80

Un documentar 
complet al anului 

1980

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

g
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Gimnastica din nou in actualitate

TREI ZILE DE LUPTA PENTRU
DESEMNAREA NOILOR CAMPIONI

Iată că Bacăul găzduiește din 
nou, după o pauză de mai mulți 
ani, o importantă competiție de 
gimnastică : este voba de fi
nalele campionatelor naționale 
individuale și „Cupa României" 
pentru maeștri, întrecere care 
va reuni pe cele mai bune și cei 
mai buni gimnaști ai 'țării. Con
cursul are loc intr-o perioadă 
de pregătire intensă a apropia
telor campionate mondiale de

și Simona Renciu și al-

băieți îi vom urmări pe 
Szilier, Romulus Bucu- 

Valentin Grecu, Aurelian

molia 
lele.

La
Kurst 
roiu,
Georgescu, Sorin Cepoi, Octa
vian Ionașiu, Emilian Nicula, 
Dan Odorhean, pentru a nu-i 
menționa decît pe cei care por
nesc cu reale șanse la titlurile 
de campioni.

Vineri, concursul programea
ză exercițiile impuse (fete și 
băieți), sîmbătă exercițiile li
ber alese, iar duminică dimi
neață finalele pe aparate.

EMILIA EBERLE

Hel- 
cadrul

(detină- 
trofeului), 
si-au re-

(sala Flo- 
ora 18) 
atractivul

la Moscova și, prin această pris
mă. constituie și un important 
test, atît pentru selecționeri, 
cît și pentru sportivele și spor
tivii care doresc să imbrace 
tricourile cu însemnele tricolo
rului.

Firește, nu vor lipsi de la 
start numele cunoscute, pe plan 
intern Și internațional, ale gim
nastelor noastre campioane 
mondiale și europene, precum 
Emilia Eberle, Dumitrița Tur
ner, Cristina Grigoraș, ca și 
Rodica Dunca, Mihacla Stănu- 
leț. Dorina Ungureanu, Melita 
Ruhn, Aura Anghcl, Livia Das- 
călu, Mariana Silișteanu, Lumi
nița Baicea, Adina Fărcuț, La- 
vinia Agachc, Ecaterina Szabo, 
Aurelia și Daniela Pinzaru, Ca-

PREMIERA RUGBYSTICA DE LA CONSTANTA, 
0 FRUMOASĂ PROMISIUNE

PENTRU PARTIDA DE LA BUCUREȘTI

Azi, In sala Florcasea, In

Joi 22 octornbrîe~1981 *|

Ermurache, unul din coșgeterii 
echipei Ste.aua.

cadrul C.C.E. la baschet

TORPAN POJAT HELSINKI.
0 PROBA GREA PENTRU CAMPIONII NOȘTRI
Activitatea bas- 

chelbalisfică inter
națională continuă 
astăzi 
reasca, 
prin 
meci Steaua — Tor
pan Pojat 
sinki, din 
grupei A a C.C.E. 
înapoiati de la 
Tel Aviv. unde 
au întîlnit echipa 
Maccabi 
toarea 
steliștii 
luat pregătirile cu 
intenția de a avea 
o comportare cît jnai 
compania formației finlandeze 
țâre are palmares egal cu al 
lwr î victorie acasă în fața for
mației B.S.C. Saturn Koln, în- 
frîngere în deplasare în jocul 
cu Maccabi. Iată, dealtfel, cla
samentul grupei : 
4 p (coșaveraj 
Steaua (168:186) 3 
Pojat (183:212) 3 
Saturn (179:189) 2 p.
de astăzi se încheie turul între
cerilor din grupă ; returul va 
începe la, 5 noiembrie, iar la 
încheierea lui (19 noiembrie) 
va fi cunoscută echipa care se 
va califica în seria (unică) se
mifinală a C.C.E.. alături de 
cîștigătoarele celorlalte cinci 
grupe din „sferturi".

STEAUA
Ermuroche 1 .96 
Ardelean 2,04 
Zdrenghoa 1,91 
Cernat 1,93 
Câpușan 1,94 
Opțitaru 2,09 
Netditzchi 1.62 
Oczetak 2,00 
BrânișteorMj 1,68 
V. Ion 2.04

TORPAN
4 Leino 1,91
5 Widing 2,00
6 .....................
7
9

10
12
13
14
15

4
5
6
9

10
11
12
13
1-4
15 ..................

Media de talie: 1.W 
Antrenori : M. Nedef șî 
Al. Fodor

Arbitri : A. Labov ___ - _____
(Cehoslovacia) ; comisar F.I.B.A. : S. Sinja- 
kov (U.R.S.S.)

Klinga 1.87 
Sarka lahti 2,02 
Rekonen 1,95 
Huff 2.00 
Hypponen 1,95 
Sirola 1,85
Jâmsâ 1,82 
Freeman 2,02

Media de talie: 1,93
Antrenori : E. Saari

nen și J. Sinervo 
(Bulgaria) și P. Bezele

bună în

1. Maccabi 
219:162), 2.

p, 3. Torpan 
p. 4. B.S.C.
Cu partida

Oaspeții au sosit in Capitală 
ieri, la ora prînzului, iar în 
cursul după-amiezii au efectuat 
un antrenament în sala Flo- 
reasca. Din lotul formației fin
landeze fac parte mai muiți in
ternaționali. printre care și 
Veli-Pekka Sirola, participant 
la challenge-round-ul campio
natului european disputat a- 
nul acesta în Turcia, precum 
și baschetbaliștii nord-ameri- 
cani Vernon Freeman și Leon 
Huff.

în deschidere, de la ora 14,15. 
vor avea loc meciurile Rapid — 
Carpați București și URBIS — 
C.S.U. Sibiu din cadrul turneu
lui organizat cu prilejul ani
versării a 11 ani de la înființa
rea asociației sportive URBIS.

„Va fi foarte greu simbătă 
pentru All Blacks", așa își în
cepea articolul Alex Veysey, 
trimisul ziarului „Times" din 
Hamilton, considerlnd că e- 
chipa neo-zeelandeză a fost 
pusă în temă la 
supra capacității 
mânesc. Dealtfel, 
lecționatei de sud 
de toți cei 36 de 
propriu-zis plus cei șase repre
zentanți ai presei scrise sau 
vorbite). Antrenorul Peter Bur
ke și managerul Pat Gill ne 
spuneau: „Nici în Noua Zeelan- 
dă nu putem alcătui ușor o atil 
de competitivă reprezentativă 
regională". Intr-adevăr, replica 
„15“-lui nostru a fost dîrză și 
numai deosebita experiență in
ternațională, coroborată — să 
recunoaștem — cu valoarea de 
ansamblu superioară a adversa
rilor au decis soarta meciului, 
mai cu seamă diferența’ de 
scor, creată și prin marea știin
ță de a sancționa promDt orice 
inexactitate. „Jucătorii echipați 
în negru au o tehnică de com
partiment a înaintării, o tehui-

articolul 
ziarului 

considerlnd i 
neo-zeelandeză a 

Constanta a- 
rugby îlui ro- 
evoluția Se- 

este apreciată 
oaspeți (lotul

individuală a treisferturilor 
o prezență in toate momen

tele meciului ieșite din comun", 
remarca antrenorul Mihai Naca, 
tehnicianul care 
bine. împreună cu Adrian Ma- 
tecscu, echipa noastră. Pentru 
antrenorul federal Valeri u Iri- 
mescu prestația oaspeților a 
fost conform așteptărilor : „Am 
revăzut o echipă practicînd jo
cul cel mai simplu dar si cel 
mai eficace cu putință, cu pre
siune permanentă asupra ad
versarului cind are și cînd nu 
are balonul. Cu mai puține 
greșeli insă din partea selecțio- 
nabililor noștri, scorul putea fi 
mai strîns. Pentru intilnirea de 
sîmbătă, reprezentativa va tre
bui să tină scama de defecțiu
nile de la Constanța — pentru 
a nu le repeta, desigur — și. 
cu suprapresiune, să contraca
reze presiunea partenerilor de 
întrecere. Dintre rugbyștii pre- 
zenți la Constanța i-am con
vocat la București pe Costică 
Florea. Grigore, Mușat, Ștefan 
Constantin, Caragea, Vărzaru". 
Cum toate gîndurile s-au in-

că 
Și

a pregătit

grămadă, cea mai frumoasă fazi 
Foto : Vasile BAGEAC

Costică Florea inițiază, după o 
creată de Selecționata de sud...

dreptat, la puține momente de 
la finele partidei de marți, sbne 
întîlnirea de la București, 
i-am solicitat și un pronostic : 
„Deși, teoretic, Șansele noastre 
sint... in minoritate, practica 
poate infirma, ca de atitea alte 
ori, teoria. Este speranța n>ea...“.

La rîndu-le. oaspeții așteaptă 
cu mare interes și (nu e nici 
o exagerare !) cu emoție me
ciul de sîmbătă. Cuvintele că
pitanului lor de echipă. Gra
ham Mourie, sint edificatoare : 
„Avem, firește, emoții, de vre
me ce vom juca cu însăși cam-

pioana competiției organizate 
de F.I.R.A. Sint sigur că va fi 
un spectacol de calitate, spre 
ciștigul acestui sport minunat 
care se numește rugby și care 
a făcut, iată, ca marea distanță 
care separă țările noastre să 
fie depășită".

Partida de la Constanța trece, 
așadar. în amintire drept o pre
mieră apreciată. în care înain
tarea română a lăsat o impre-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2—3)
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CLUJ-NAPOCA. 
(prin 
noapte 
jdihnit piscina olim- 
oică din localitate, 
după tumultuosul tur
neu internațional de 

polo centru ca a doua zi, luni, 
să se afle din nou la dispozi
ția sportivilor. De astă dată, 
aici timp de două zile ^-a des
fășurat o competiție de masă 
ajunsă acum la a IV-a ediție, 
si anume „Cupa U.T.C." la înot 
pentru tineri de 15 și 16 ani. 
întrecere desfășurată sub ge
nericul .Dacîadei". O compe
tiție de masă. deci, inițiată în 
scopul popularizării înotului, al 
răspîndirii acestui sport com
plet in rîndul tinerilor : o ac
țiune încununată întotdeauna 
de succes. Acum. Ia start s-au 
prezentat tineri și tinere din 
32 de județe și municipiul 
București. Cum nu toate jude
țele au fost reprezentate Ia 
competiție (motivîndu-se lipsa 
de condiții" sau de., tradiție) 
se cuvine să remarcăm pre
zenta tinerilor din Gorj, Teleor
man Vîlcea sau Covasna ju
dețe intr-adevăr, fără tradiție.*.

Dar să ne referim la ’ntre- 
cerea propriu-zisă. Circa 60 de 
sportivi s-au întrecut la patru 
probe : 50 metri Mber fete și 
200 metri liber băieți — în 
prima zi. 50 m liber băieți și 
150 m liber fete în ziua » doua. 
Am văzut cu acest prilej, dispu
te frumoase tineri cu calități, 
dar si situații dintre cele mai 
neașteptate. R. Luca din Brăila, 
oraș ne Dunăre, abia a termi
nat cursa de 200 m. cu timpul 
de 3:47.9. în timp ce bucu- 
resteanui D. Geantă a realizat

telefon), 
doar

. 20 
O 

8-a...

în aceeași probă 2:24.0 Sau 
altceva : unii finaliști nici n-au 
reușit să încheie cursa N Du
mitru - Neamț. C. C -
— Harghita. M. David 
șov și Ft Ionescu — 
au abandonat ! Cum 
atunci cu 
buni din 
ce tară ?

înainte 
concluzii, 
au urcat pe podium :

50 M FETE : 1. Daniela Din- 
că (București, Lie. fil.-ist. 
nr. 2) ; 2. Veronica Schneider 
(Arad); 3. Katalin Nagy (Bi
hor). 200 M BĂIEȚI : L Da
niel Geantă (București. Lie. 
fil.-ist. nr.2) ; 2. Eugen Virag 
(Timiș) ; 3. Viorel Stroe (Bra
șov). 150 M FETE : 1. Daniela 
Dincă ; 2. Katalin Nagy ; 3. Ve
ronica Schneider. 50 M I:
1 Eugen Virag; 2. el
Geantă ; 3. Călin Senceac 
(Arad).

Clasament general : 1. Muni
cipiul București, care a cîștigat 
ediția a IV-a a „Cupei U.T.C.",
2 Timiș, 3. Arad. Să mențio
năm faptul că înotătorii Bucu- 
reștiului (Lie. fil-istorie. direc
tor 
trei 
fost 
drei

Carabider 
— Bra- 
Vrancea 
cămine, 

calificarea celor mai 
județe pentru finala

de a trage unele 
iată concurentii care

E. Danciu) cîștigători în 
din cele patru probe au 

pregătiți de antrenorul An- 
Bărhulescu.

„Cupa U.T.C." la înot a fost 
o competiție reușită, disputată, 
care își reduce. însă rolul doar 
în a face propagandă centru 
această ramură sportivă, fără 
rezultate practice corespunză
toare. Pentru că la 15—16 
nu mai poate fi vorba de 
lecție în performantă ! 
atunci ?...

Modesto FERRARINI

ani
se- 
Si

NIVEL VALORIC Șl SPECTACULAR IN CREȘTERE
întrecerile fazei de zonă a 

campionatelor individuale de box 
și a „Daciadei" au continuat la 
Deva, iași, Pitești și Zalău au 
noi partide viu disputate în care 
coneurenții fac totul pentru ob
ținerea calificării in turneul fi
nal. Iată cîteva relatări de la co
respondenții noștri.

DEVA. Numărul mare de parti
cipant! i-a determinat pe organi
zatori să programeze două re
uniuni în cea de a doua zi de 
concurs. Din numeroasele partide 
disputate s-au remarcat cele din
tre D. Stănciulescu (Steaua) — 
M. Talpoș (Met. Salonta) si M. 
Bonciu (B.C. Brăila)) —FI. Popa 
(Met. Drobeta-Tr. Severin), in 
care primii au obținut victorii la 
puncte. Celelalte rezultate (48 
KG) : V. Baes (B.C. Brăila) b.ab.2 
I. Orbu (C.S.M. Reșița) : 60 Kti : 
șt. Ștefan (Motorul Arad) b.p. 
I. Buciuleac (Rapid), Gh. Sorescu 
(Met. Tîrg.) b.desc.2 Z. Badasz 
(Voința S. Mare) ; 71 KG : N. 
Ciobanu (Steaua) b.p. M. Boti- 
zan (SIMARED B. Mare), N. Chio- 
veanu (Litoral Mang.) b.p. Gh. 
Hatenciuc (Motorul Arad), I. Bal- 
can (Progr. Brăila) b.p. I. Bivo- 
laru (jiul Petrila). Gh. Plăeșu 
(Viit. Cj-Nap.) b.p. I. Ghere (Vo
ința S. Mare) ; 81 KG : C. Ghi- 
niță (I.A.E.M. Timiș) b. neprez. 
I. Dicu (Met. Salonta), L Captari 
(Met. Huned.) b.p. D. Tamaș 
(SIMARED). F. Pamfil (Dinamo) 
b.ab.2 D. Sandu (C.F.R. Timiș.) ; 
51 KG : N. Șchiopu (B.C. Br.) 
b.p. V. Călușcă (Min. B. Borșa), 
D. ionescu (B.C. Br.) b.p. C. Ne- 
dea (Met. Drobeta-Tr. Sev.), P. 
Morea (Voința Cj.-Nap.) b.p. I. 
Matică (Voința Caransebeș) ; 57 
KG : D. Nan (Min. B. Borșa) 
b.p. I. Bona (I.A.E.M, Timiș.), N. 
David (C.S.M. Sibiu) b.p. V. Șoic 
(Met. Cugir) ; 67 KG : M. Ciubo
tarii (I.A.E.M. Timiș.) b.ab. 2 M. 
Vaida (Met. Aiud), Gh. iancu 
(Progr. Brăila) b.ab. 2 V. Burdc 
(C.S. Zalău), M. Micloș (Crișul) 
b.p. I. Plenert (Met. Bocșa), T. 
Roșu (Voința Cj-Nap.) b.p. P. 
Moșut (SIMARED B. Mare). (I. 
SIMION — coresp.).

IAȘI. Meciuri de bună factură 
tehnică, din care s-a desprins cel 
dintre Daniel Radu (Steaua) și 
Nicolae Ciobotaru (Dinamo), cîș
tigat de primul la puncte. Tre-

buie menționată și înfringerea lui 
T. Cucu (Steaua). Rezultate <54 
KG) : V. Stancu (Rapid) b.k.o. 3 
D. Eftimie (Met. Suceava). D. 
Agavriloaie (Nicolina) b.p. E. Bl- 
horeanu (I.P.A. Sibiu), V. Vlăsle 
(C.S.M. Borzești) b.p. F. Ibram 
(Cimentul Medg.) ; 60 KG : D. 
Tudorancea (Voința Focșani) b.p. 
D. Enache (Cimentul), V. Moraru 
(Rapid) ‘____.___
(C.S.M. Borzești). N. Brînzei (Ni
colina) b.p. T. '

KG : M. Niculescu
D.

b. neprez. Gh. Rotaru
Cucu (Steaua) ; 

__ ___(Steaua) 
Anghel (Voința Brăila), 

Cărnăreasa (Met. Suceava) 
b.ab. 2 V. Ursache (Rulmentul 
Bîrlad), Șt. Boldea (Voința Ci.- 
Nap.) b.p. C. Burlacu (C.S. Bo
toșani), Șt. Ștefan (Dinamo) b.p. 
T. Spînu (Farul) ; 81 KG : P.
Bornescu (Dinamo) b.p. N. Voi- 
cu (Semănăt. Buc.), I. Nicolae 
(C.S. Botoșani) b.desc. 2 M. Ma- 
jar (Met. Salonta), I. Gheorghiță 
(C.S. Bacău) b.ab. 1 FI. Maftei 
(Litoral). D. Gontarlu (Farul) b.p. 
D. Gherasim (Met. Suceava). ÎD. 
DIACONESCU — coresp.).

PITEȘTI. Meciuri echilibrate si 
de un nivel tehnic superior față 
de galele precedente. Iată rezul
tatele (48 KG) : N. Crăciun (Met. 
Buc.) b.p. Gh. Roșlanu (Min. 
Mold. Nouă). I. Cioacă (Voința 
C.-lung) b.p. D. Tănase (Met. 
Rm. Vîlcea). N. Constantin (Met. 
Tîrg.) b.p. F. Tudosc (Flacăra 
Moreni) ; 51 KG : A. Sîrcă (C.S. 
Zalău) b.p. N. Mlhai (Otelul 
Tîrgov). AI. Șchiopii (Steaua) b.p. 
N. Șeitan (Litoral), D. Băduț 
(I.O.B. Balș) b.p. L. Rus (Met. 
Rm. Vîlcea) ; 54 KG : N. Nicolae 
(S.C. Muscelul) b.ab. 2 T. Barbu 
(Voința Rm. Vîlcea), P. Drogeanu 
(Cimentul Medg.) b.p. S. Tamaș 
(Flacăra Moreni). C. Gheorghișor 
(Pistonul Slatina) b.p. I. Vasile

(B.C. Br.) ; 57 KG : E. Preda
(Met. Rm. Vîlcea) b.p. P. Feraru 
(S.C. Muscelul), P. Roșea (B.C. 
Brăila) b.p. D. Neamțu (Met. Sa- 
du). P. Stoiu (C.F.R. Craiova) 
b.p. Gh. Sandu (Otelul Călărași), 
N. Neagu (Met. Tîrgov.) b.p. 
I. Cernat (Steaua) : 60 KG : Fi. 
Barna (Motorul Arad) b.p. Gh. 
Militaru (Met. Rm. Vîlcea), I. 
Ceieă (Met. Cugir) b.p. V. Țugui 
(I.O.B. Balș). C. Tămîrzan 
(Steaua) b.p. Gh. Dinu (Oțelul 
Călărași). I. Stan (Dinamo) b.p. 
N. Stoeneseu (Oțelul Galați) ; 63,5 
KG : I. Zamfirescu (C.F.R. Cra
iova) b.k.o.3 C. Epuran (Voința 
Tg. Jiu), Fi. Stan (Dinamo) b.p. 
G. Udișteanu (Met. Buc.). Gh. 
Labă (Met. Rm. Vîlcea) b.p. I. 
Mîndrican (Met. Tîrgov.), D. Hie 
(Dinamo) b.k.o.l C. Ristea (I.O.B. 
Balș). (I. FETEANIJ — coresp.).

ZALAU. tn cele două reuniuni 
s-au disputat 26 de meciuri. Iată 
cele mai importante rezultate (57 
KG) : I. Panaite (B.C. Galați) 
b.p. M. Budianu (Rulm. Bv.). I. 
Neagu (Progr. Brăila) b.p. A. 
Cernica (Met. Plopeni) : 60 KG : 
FI. Tîreomnieu (Dinamo) b.desc. 
N. Morea (I.S.C. Turzii), FI. 
Zamfir (Farul) b.p. M. Corpan 
(I.P.A. Sibiu) ; 63,5 KG : C. Haj- 
nal (URBIS) b.desc.l C. Mertie 
(Met. Sf. Ghecrgbe), N. Iordache 
(Dinamo) b. ab.2 Șt. Rățoi 
(A.S.A. Cj.Nap.), Gh. Pirvănescu 
(I.A.E.M. Timiș.) bp. M. Grueseu 
(Steaua) ; 67 KG : N. Costin
(B.C. Gl.) b.p. D. Vîlcu (Dina
mo Brăila). C Gbindăoanu (Ceah
lăul) b.p. -
CîmPina) : 71 KG : 
------Br.) ■ . ;
(St. r. Brașov). M. . ___  ____
Bacău) b.ab.l G. Fodor (Bradul 
Odorhei). (M. BONTOIU — co
resp.).

(B.C.
r.

N. Belciug (Otelul 
; . C. Ciochină 

b.p. Șt. Găiățeann 
Ouatu (S.C.

BT
ți Liceul industrial 16, in marea familie a viitorilor tipografi

DOUĂ MARI PASIUNI: MESERIA Șl SPORTUL...
In atîtea și atîtea rînduri am 

trecut pe ‘ ___ „1___
cartierului bucureștean ..Pajura", 
dincolo de Casa Scînteli, pe lin
gă pîlcul de clădiri ce adăpos
tesc aproape 2 000 de viitori ti
pografi și electrotehniști de ia 
Liceul industrial nr. 16. Si de 
nenumărate ori am zărit, din
colo de incinta acestei oaze re
trase. aglomerație mare pe tere
nuri si in iurul sălii de sport. 
Miercuri la prînz i-am trecut 
pragul... Si acum, ca întotdeauna, 
pe terenuri și în sala de sport 
se aflau elevi în tlnută adecvată, 
împreună cu profesorii Bela Csa- 
vossy si Nicolae Bcjan... Acum 
însă, am înțeles că la Liceul in
dustrial 16 — unde jumătate din
tre elevi, veniti din întreaga tară, 
sînt interni — două mari pasi
uni : profesia si sportul, care 
se întregesc, fac din acest co
lectiv o adevărată familie. O fa
milie unită. în care se inte
grează si cadrele didactice. Ce 
poate fi mai elocvent decît faptul 
că însusi directorul liceului, prof. 
Victor Budescu. a fost distins cu 
„Meritul sportiv". că întreaga 
conducere ia parte la competiții
le de masă în care sînt cuprinși 
elevii scolii ? „Există la noi. ne 
spunea directorul V. Budescu. o 
atmosferă prielnică desfășurării 
unei intense activități sportive, 
izvorîtă din marea pasiune a e- 
leviîor si — — -
lltate — 
pregătit, 
mîndrim 
echîneîor 
de masă, 
au făcut 
formantă.
mai mult __ _ .......... .....
masă a elevilor la parte activă 
Ia viata sportivă care, deși per-

„Jiului", la marginea

profesorilor de specia- 
un mierocolectiv bine 

Inimos si devotat. Ne 
cu unele rezultate ale 
noastre tn competițiile 
cu sportivi care de aici 
pași frumoși si în per- 
dar ceea ce ne bucură 
este faptul că întreaga

manentă, nu stînjcnește, ci în
tregește, completează munca edu- 
cativ-formativă". Rezultatul aces
tor preocupări și strădanii l-am 
aflat de la prof. Maria Zolia, în
drumătoare U.T.C. „Dat fiind 
faptul că avem aproape o mie 
de căminiști, este musai să or
ganizăm activități sportive, ade
sea la mijlocul zilei, intre termi
narea cursurilor și începerea me
ditațiilor. dar mai ales la fiecare 
sfîrșit de săptămînă. Competițiile 
se țin lanț și contribuția elevilor 
în organizarea lor se manifestă 
și la arbitraje, și la întocmirea 
evidențelor. De pildă, acum am 
terminat „Cupa de toamnă” Ia 
fotbal, iar în continuare se va 
desfășura Cupa claselor a IX-a 
Ia handbal fete si băieți, com
petiție de selecție, acest sport 
avînd foarte multi adepți și roa
de frumoase în școala noastră... 
Concomitent, desfășurăm nregăti- 
rlle pentru crosul tipografilor, o 
competiție de tradiție și cu deo
sebite semnificații pentru copiii 
noștri care se pregătesc nentru 
această meserie. Dar, de Ziua ti
pografilor vom organiza și alte 
competiții interne, dotate cu cu
pe î la volei, tenis de masă sî 
fotbal... Ceea ce mi se nare foar
te important este faptul că nrin 
mișcarea sportivă se imprimă o 
mai mare disciplină în cadrul 
școlii".

....Pe terenul de handbal prof. 
Csavossy, despre care toată lu
mea avusese numai cuvinte de 
laudă pentru marea sa pasiune 
de căutător de talente, si-a în
cheiat ora. Ne vorbește cu plă
cere despre locul I ne țară obți
nut în echioa de băieți la prima 
ediție a ..Da<*iadei“. desnre locul 
al doilea în finala ..Cunei U.T.C.". 
dar mal ales despre cel mal

buni elevi al săi care au ajuns 
la echipe de prim rang în hand
balul nostru, unii chiar în lotu
rile naționale. De Dumitru Ber
bece, Dumitru Cojocarii, Bănuț 
Ionescu, Ionel Lupu, Ion Mihăilă, 
Ion Păun, Daniel Cătuneanu, Va- 
sile Anghel și alții, de o auten
tică speranță, portarul Ștefan 
Nicolae, de numai 16 ani. Dar 
nu numai la handbal tinerii de 
la Liceul industrial 16 „își iau 
zb’orul" spre performanță. Ci și la 
alte discipline : la polo, la ci
clism, la rugby sau lupte... Și 
activitatea lor, în afară, este ur
mărită cu aceeași grijă de pro
fesorii școlii.

în termeni laudativi 'ne-au vor
bit și inspectorii Eugen Scarlat 
si Nicolae Goiceanu care tocmai 
își redactaseră concluziile la o 
„inspecție frontală** efectuată a- 
colo. „Multe lucruri impresionea
ză în această unitate, care nu 
de mult a avut ca oaspeți foști 
soortivi de renume ca Lia Mano- 
liu sau Gh. Berceanu. întîi și-ntîi 
fantul că elevii participă cu deo
sebit interes. în mod disciplinat, 
serios, Ia activitățile sportive, 
chiar și la cele mai puțin spec
taculoase cum sînt alergările. 
Nimic nu e forțat, ceea ce de
notă o educație profundă în a- 
cest sens", conchide E. Scarlat, 
în timp ce colegul Său relevă 
hărnicia viitorilor tipografi și în 
alte direcții, la acțiunile de mun
că patriotică. ‘ ‘
tămîntului cu 
etc.

Sînt cîteva 
ne-au convins _  ...
rilor tipografi pasiunea 
meseria aleasă se împletește fru
mos cu pasiunea pentru sport...

Aurelian BREBEANU

în Integrarea învă- 
practica productivă

din notațiile care 
că în „oaza" viito- 

nentru

Se reia Divizia „A“ de baschet feminin

CALIFICAREA IN GRUPA VALORICA 1-6, PRINCIPALUL

Campionatul național de bas
chet feminin se reia —- de astă
zi, în Sala sporturilor din Tg. 
Mureș — prin meciurile celui de 
al doilea turneu al primului tur. 
Importanța acestui turneu 
dă în faptul că la sfîrșitul 
(duminică) va fi clarificată, 
mare măsură, situația celor 
participante care au acum drept 
principal scop clasarea în grupa 
valorică 1—6, ceea ce le-ar per
mite continuarea luptei pentru 
titlu sau pentru celelalte două 
poziții onorante în Ierarhia în
trecerii. Amintim că după al 
treilea turneu (Timișoara. 19—22 
noiembrie), Divizia ,,A“ va con
tinua în cadrul grupelor valori
ce 1—6 și 7—12. înaintea jocuri
lor de azi, clasamentul 
zintă astfel :

„U“ Cluj-Napoca 
Voința Buc. 
Politehnica Buc. 
Olimpia Buc. 
Progresul Buc.

6. Comerțul Tg. M.
7. Crlșul ‘ ’
8. C.S.U.
9. Voința

10. Mobila
11. Univ.
12. Carpați Sf. Gh.

Tinerii
Exponențll 

scrimei român 
recent la Lesii 
(250 km sud 
prilejul celei 
Campionatelor 
tineret pînă la 
fără preced eu- 
petiției : locul 
individuale și

în toate caz 
scrlmeri au fc 
dominat întrec 
aflat de la c< 
țiel, prof. Du 
floretă băieți, 
mentui prlmlli 
sportivilor cari 
diurn, are urr 
1. Liviu Buzar 
Fille 4 v.d.b, 
3 v. (Cel de-r 
care ne-a rep 
probă. Andrei 
semifinale). 
„4“-ul Români 
a întrecut, pe 
Turciei, Tugos 
Bulgariei cu . 
Tic, 8—1 I

Frumoasa p 
tllor a fost re 
nou ocupantei 
de pe podiun 
tn ordinea : I 
1 v.d.b., 2. Iu 
v.d.b., 3. Roza) 
geta Beca a 
turti I). Iar . 
chipe, 
retă a 
aceeași 
băieți : 
slavia

formați
Român 
autorii 
9—0 c 

șl 8—1

UN INTEI
AUTO!

DE LA IG. MUREȘ

rezi- 
lui 
în 
12

se pre-

de la ora 10 î Voința Brașov — 
Universitatea Cluj-Napoca, Pro
gresul București — Carpați C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe ; de la ora 15 : 
Mobila Satu Mare — Politehni
ca C-S.Ș. 2 București, Universi
tatea Timișoara — C.S.U. Pra
hova Ploiești, Voința București— 
Olimpia București, Comerțul Lie. 
„Bolyai" Tg. Mureș — Crlșul 
Oradea.

Conform ca 
tional al F.I 
curs, sîmbătă 
da startul d 
In „Raliul M 
primului raliu 
făușrat în ta> 
tiție organizat 
rești — Giurg 
Cercul vetera’ 
bilelor de ep< 
lialel municij 
F.R.A.K. La I 
automobilistic 
șlni de toate 
construite în 
curenții (pilol 
oficialii, se t 
octombrie, or 
str. dr. Staici 
stadionului P: 
programată și

Echipa feminină de handbal

se pregătește pentru grupa

® LA ZALAU s-a disputat 
faza județeană, finala, a com
petiției polisportive rezervată 
fetelor, „Cupa sălăjeanca" a- 
flată la cea de-a 13-a ediție. 
La etapa de masă a întrece
rilor au participat aproape 
6000 de concurente, iar acum, 
la faza decisivă, au fost pre
zente 300. La atletism au cîș
tigat Florica Pop (Șc. gen. 7 
Zalău) — 100 m, Elena Cio
ban (Șc. gen. 1 Zalău) — 800 
m și Mariana Crișan (Șc. gen. 
Nușfalău) — aruncarea greu
tății. iar la volei C.S.S. Șim- 
leu Silvaniei și la handbal 
C.S.S. Zalău. • CUNOSCU
TUL HANDBALIST Stefan 
Birtalan, care joacă acum la 
divizionara ,,B“ Independența 
„Carpați" Mîrșa, a marcat în 
10 jocuri nu mai puțin de 115 
goluri (din totalul de 243 cîte 
a înscris echipa sa). De 
flecare dată cînd echipa sa 
are med sînt prezenți pe sta
dionul Luceafărul din Sibiu 
peste 2000 de spectatori. • LA 
ȘCOALA GENERALA POSA
DA (jud. Prahova) s-a inau
gurat. recent, un frumos mi
cro-complex sportiv. Aici, e- 
levil pot practica ® serie de 
sporturi ca : tenis, volei, atle-

tism și fotbal. La realizarea 
acestui obiectiv au contribuit, 
prin muncă patriotică, peste 
200 de elevi. în frunte cu pro
fesorul de educație fizică A- 
drian Calciu. ® C.J.E.F.S. 
GIURGIU a organizat în Pă
durea Comana un reușit con
curs de orientare turistică 
dotată cu „Cupa de toamnă", 
la care au fost prezenți a- 
proape 300 de iubitori ai spor
tului cu harta și busola din 
18 asociații sportive din jude
țul Giurgiu și din București. 
Trofeul a revenit, la juniori, 
echipei Școlii generale 6 Giur
giu. iar la seniori formației 
Ecran București. O mențiune 
pentru veteranul întrecerilor, 
Vasile Teodosiu (București), 
care la cei 70 de ani a fost 
printre cei mai buni concu- 
renti. O BAZA SPORTTVA 
Victoria din Galați, aparținînd 
asociației sportive cu același 
nume, de pe lîngă Trustul 1u- 
detean de construcții, se află 
într-o stare deplorabilă. Con
secința : activitatea asociației 
sportive Victoria — cu ani 
în urmă fruntașă pe oraș — 
nu poate primi nici un cali
ficativ. • LA 'T”’T CEA a luat 
flintă cea nqncintle

sportivă sindicală, „Confec- 
' ția", pe lîngă Fabrica de con

fecții. Cei aproape 700 de 
membri ai noii asociații vor 
putea activa în secțiile de vo
lei, handbal și atletism. • 
„CUPA OLIMPIA** la tenis, e- 
diția a m-a, organizată de 
A.B.S. Brașov, a ajuns în fa
za finală, pentru care s-au ca
lificat jucători de la I.C.I.M. : 
D. Coman (6—4, 6—4 în semi
finală, cu V. Băcilă) și C. 
Mercaș (6—4. 7—5 în semifina
la cu Gh. Dancu). e 60 DE 
CONCURENTI au evoluat la 
„Turneul echipelor bțhorene", 
comoetiție de tenis de masă 
desfășurată la Marghita. Pe 
primele două locuri, la fete 
și la băieți, s-au situat for
mațiile Bihoreana Marghita și, 
respectiv. Eternit Oradea. • 
LA A.S. LOCOMOTIVA PAȘ
CANI rugbyul. acest sport băr
bătesc, are multi adepțî, iar 
cei mai buni fac parte din e- 
chipa care, recent, a promo
vat în eșalonul secund al cam
pionatului : Locomotiva Paș
cani. Antrenată de prof. Du
mitru Pintilie ea n-a cunos
cut înfringerea în primele 
jocuri susținute în Divi
zia ..B".

RELATĂRI DE LA: I. Do- 
muța, I. Ionescu, O. Guțn, 
Tr. Barbălată, T. Sirtopol, P. 
Comșa. C. Gruia. A. Pașcalău 
și C. Enea.

1. 
2.
3.
4.
5.

Oradea 
Ploiești 
Brașov 
S.M 

Timișoara

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3 
3 
3
2
2
2
1 
1
1 
0 
0 
0

o 
o 
o
1
1
1
2
2
2
3
3
3

275:135 
247:125 
269:157 
195:172 
202:218 
194:213 
197:194 
197:215 
167:200 
165:246 
132:233 
137:269

„PUNEM ÎN CONTINUĂRI
PE CREȘTEREA \/A

INDIVIDUALE A JUCm C
Programul jocurilor de azi

o

ACTUALITATEA
LA VOLEI

• Echipele de volei ale clu
bului Dinamo București parti
cipă săptămîna viitoare la com
petiția internațională „Dinamo- 
viada" care va fi găzduită, la 
această ediție, de capitala Un
gariei. Cele două loturi — mas
culin și feminin — vor pleca 
sîmbătă la Budapesta, compe
tiția fiind programată de luni 
pînă vineri. în vederea acestei 
întreceri tradiționale, dinamo- 
vistele bucureștene au efectuat 
pregătiri mai Intense tn ulti
mul timp, antffenoarea Doina 
Ivănescu urmînd să deplaseze 
întregul lot de 11 iucătoare cu 
care s-a prezentat și la star
tul campionatului intern, care 
a debutat duminica trecută. De 
o săptămîna și-au reluat pre
gătirile sub conducerea lui 
Wiliam Schreiber și voleibaliștii 
dinamoviști. după perioada de 
refacere si tratament atribuită 
componentilor lotului reprezen
tativ. Oros, Dumănoiu, Enescu, 
Gîrleanu. Căta-Chițiga și Vrîn- 
cnt. La „Dinamoviadă". ne de
clara șeful sectorului locuri 
sportive George Eremia, echi
pa de băieți aspiră la una din 
primele două trepte ale nodiu- 
mu'ui. iar cea de fete îsi pro
pune calificarea în turneul fi
nal. Loturile sînt însoțite de 
arbitrii internaționali D. Rădu- 
lescu și N. Ionescn.
• Astăzi, de la ora 16.30. în 

sala Giulești. are loc partida 
feminină Rapid — Dinatno. con- 
tînd pentru etapa a Tl-a a cam
pionatului primei divizii.

interviu cu Pompiliu Simion. am
între 28 noiembrie și 6 de

cembrie echipa feminină de 
handbal a țării noastre va par
ticipa la C.M. grupa valorică 
„B“ din Danemarca. Pentru a- 
cest important eveniment spor
tiv selecționerii (antrenorul fe
deral Pompiliu Simion. și an
trenorii Eugen Bartha și Re
mus Drăgănescu) au în aten
ție următorul lot : Viorica Io
nică, Angela Bloj și Oltca 
Jalbă — portari ; Rodica Ma
rian, Maria Torok, Zoranca 
Șlefanovici, Elena Ciubotaru, 
Elena Morariu, Nicoleta Ple- 
șoianu, Valentina Turbatu — 
la semicerc ; Angela Avădanei, 
Marîoara Ionescn, Rodica Gri- 
goraș, Rodica Covaliue, Viorica 
Cojocărița, Larisa Cazacii, Eva 
Mozsi-Gaal, Laura Lupșor și 
Mariana Oacă — linia de 9 m.

Duminică seara, după înche
ierea ultimului meci amical cu 
formația R.S.S. Azerbaidjană 
(reamintim că toate cele patru 
întîlniri au fost cîștigate de 
handbalistele românce), l-am 
rugat ne antrenorul federal, 
Pompiliu Simion. coordonator 
al handbalului feminin, să ne 
acorde un interviu.

— în ce stadiu al pregătirilor 
se află acum echipa națională, 
cu aproape 40 de zile înaintea 
startului

— Dacă 
tivele ce 
buie să spun că ele au fost 
îndeplinite. In primul rînd este 
de amintit atacul, ale cărui 
multiple aspecte au creat des
tule probleme. Ne declarăm oa
recum satisfăcufi de modul cum 
handbalistele noastre și-au în
sușit această fază a focului, do
vadă ți numărul mare de poluri 
înscrise, atît in recentul turneu 
de la Vilnius, cit și in dispu

C.M. ?
avem în vedere obiec- 
ni le-am propus, tre-

tele cu selei 
baidjană. Ni 
însă mulțur 

veste organii 
pei. In peri< 
rămas pînă 
nemarca vo 
accentul pe 
dividuale a 
fiind că mc 
gulamentulu 
handbalului 
situațiilor a 
curgerea la 
larități. ci 
cedee de oi

— Cum v 
neți pe juci 
mai apropi 
se vor afl.

— în afa 
noi am p< 
turnee, avi 
chipe putei 
cele ale R. 
niunii Sovii 
in această 
Elegant" di 
vom avea i 
ne verifică 
ții de conc

— Ce inf 
pre echipei 
să vă întili 

— Despr, 
Bulgariei i 
multe, nici 
matii despt 
și Suediei, 
are mai pu 
loarea echi 
mai ridicat 
Urnelor don 
Sigur, orice 
versar pe < 
peefi 
meci
greu, 
dăm

și, ir 
trebui
Așa 

partid



CONFIRMA VALOAREA SCRIMEI ROMANEȘTI „UN ANTRENOR

ortivi au cucerit toate titlurile balcanice ! I TREBUIE SA MUNCEASCĂ4*
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Au urmat spadasinii ; la fel de 
ambițioși ca și colegii lor de la 
floretă, tinerii noștri trăgători 
de la această probă n-au lăsat 
să le scape nici • medalie : 1.
Nlcolae Felix. 4 v„ 2. Mugurel 
Petcușin 3 v, 3. Dan Curcă 3 v. 
în schimb a fost eliminat N. 
Bodoczi (de fapt, favoritul prd- 
bei !). care avea să se reabilite
ze în întrecerea pe echipe, aco
lo unde reprezentativa • țării 
noastre a înregistrat trei victorii 
din • .........................
9—0 
9—2

în ... _ ,____ __  ___ .
ficilă a competiției, cea de sa
bie (în care, cum se știe, arbi
trajul neelectric poate determi
na surprize de proporții), scri- 
merii români s-au aflat * “ * “
înălțime, clasîndu-se. în 
individuală, pe primele 
locuri : 1. Marin Cruțu 
Vilmoș Szabo 4 v., 3. 
Stoian 3 v., 4. Sultan
2 v. Omogenitatea 
fost demonstrată ■
— și în competiția pe ___ r_ .
9—0 cu Turcia și Iugoslavia 8—1 
cu Grecia și, în cel mai specta
culos meci, 6—3 cu Bulgaria.

Așadar, un bilanț strălucit, 
care atestă excelenta pregătire a 
tinerilor noștri scrimeri (meri
tele revenind și antrenorilor D. 
Popescu — Craiova, Eva Lengyel
— Satu Mare și N. Mihăilescu— 
Slobozia), spiritul angajant în 
care au înțeles să ne reprezinte 
culorile țării. Meritul componen- 
țllor lotului care a făcut depla
sarea la Leskovac este, așa cum

tot atîtea meciuri susținute: 
cu Iugoslavia și Bulgaria și 
cu Turcia.
tine, în proba cea mai di-

iarăși la 
proba 
patru 

5 v., 2. 
Nlcolae 
Walther 

valorică a 
după aceea 

echipe :

sublinia interlocutorul nostru, cu 
atît mai relevant cu cît cei mai 
mulți dintre ei se află la limi
ta de jos sau de mijloc ca vîrs- 
tă (Chelaru, Gyurkan, Oros, Fi- 
lle, Sultan, Szabo, toți la 16 ani 
neîmpliniți, Beca 15 ani !). O 
orientare bună dovedită și cu a- 
cest prilej de către federație. De
altfel, în proporție de 90 la sută 
scrimerii prezenți la actuala e- 
diție a Campionatelor balcanice 
de tineret fac parte din lotul o- 
limpic de perspectivă (1988), ro- 
darea lor se realizează metodic, 
progresiv, încît nu este imposi
bil ca unii dintre ei să fie în 
măsură să „prindă** chiar și lo
tul pentru J.O. la proxima edi
ție, cea de la Los Angeles.

Este deplin întemeiată o ase
menea anticipație, în condițiile 
în care majoritatea antrenorilor 
noștri, cu deosebire cei care își 
desfășoară activitatea la C.S. și 
C.S.S. Satu Mare, C.S.S. Ener
gia București, C.S.S. Olimpia 
Craiova C.S.S. Slobozia, A.S.U. 
Tg. Mureș, C.S.M Cluj-Napoca. 
C.S.S. Viitorul București și Trac
torul Brașov, își înțeleg tot mal 
bine menirea, asigurînd proce
sului de pregătire a elevilor lor 
consistentă și. iată, eficiență. 
Scrima Juvenilă ne-a demonstrat, 
prin actuala ediție a Campiona
telor balcanice de 
află pe un drum 
pe care îl dorim 
mai cu reușite !

tineret, că se 
bine bătătorit 
presărat nu-

Tiberiu STAMA

PREGĂTIREA NECORESPUNZATOARE, IAEA CAUZA
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LA F.C.M. PROGRESUL BRĂILA,
DOAR FIRMA E FRUMOASĂ !

De mai bine de 20 de ani (sub 
diferite denumiri, unele mai su
gestive, mai apropiate de locu
rile respective, altele încorsetate 
în tipare pe care le găsești atît 
de des în clasamentele divizio
nare) , fotbalul brăilean este pre
zent în divizia secundă. De două 
ori a retrogradat, dar a revenit, 
însă nici o dată nu a împlinit 
aspirațiile iubitorilor acestui sport 
din marele oraș dunărean, pro
movarea în Divizia „A“. De cele 
mai multe ori, rezultatele au fost 
modeste, chiar nemulțumitoare. 
Si atunci s-a încercat o salvage 
de moment, prin anumite măsuri 
organizatorice, sau simple schim
bări ’ "

La _ ------ ------ — ----- —a
suri organizatorice. Pe firma lui 
F.C. ” ' ----------
M -
SUL.

de... firmă.
4 iulie 1980, din nou mă-
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VALOARE A PUȘCAȘILOR NOȘTRI!
tir are obligația de a lua măsuri ferme

pentru îndreptarea situației
Comportarea deosebit de slabă 

a pușcașilor seniori la Campio
natele europene de tir de la Ti
tograd. în cadrul cărora n-au 
reușit rezultate cît de cit mulțu
mitoare, readuce în atenție lip
sa de valoare internațională a 
trăgătorilor specializați în pro
bele de pușcă liberă 60 f.c. și 
3X40 f. Dealtfel, e clar că pro
bele de pușcă seniori au devenit, 
în ultimii ani, principala pro
blemă nerezolvată a tirului nos
tru. Fără excepție, la toate com
petițiile de anvergură, reprezen
tanții noștri din aceste probe au 
obținut doar rezidate modeste 
sau chiar submediocre. Atît la 
60 f.c. cît și la 3X40 f — ambele 
probe olimpice — ei s-au situat 
pe locuri din a doua parte a 
clasamentelor. In perioada 1976 
— 1981, de pildă, la toate între
cerile internaționale de anver
gură, cel mai bun loc ocupat de 
pușcașii noștri la 3X40 f a fost 
12 (R. Nicolescu, 1144 p. la C.E. 
de la București, în 1977). iar cea 
mai ridicată performantă 1156 p 
(același trăgător, la C.E. din 
1981), acest ultim rezultat adueîn- 
du-i, însă, pușcașului român doar 
poziția a 18-a în clasamentul fi
nal. Performanța se situează la 
14 puncte de aceea a învingăto
rului și la 17 de recordul mon
dial în vigoare. Cam cu aceleași 
rezultate nesatisfă?ătoare s-a sol
dat și participarea acelorași re
prezentanți ai noștri și în proba 
de pușcă liberă 60 f.c. Așa se 
face că nici una dintre cele 6 
competiții Internationale impor
tante (4 campionate europene și 
două ediții ale J.O.) din acești 
ultimi 6 ani n-a însemnat pentru 
trăgătorii noștri de pușcă un pri
lej de a demonstra că, pe baza 
unei pregătiri asidue acasă, au 
efectuat cumva un salt real de 
calitate care să le deschidă, e- 
ventual, porțile afirmării pe pian 
european. Toate aceste compor 
țări, uneori lamentabile, au năs 
cut întrebarea : nu cumva în
treaga generație actuală de tră
gători de pușcă este lipsită da 
perspective ? Realitatea neiertă
toare a clasamentelor pare să 
susțină un neplăcut răspuns afir 
mativ...

Analizînd situația, o seamă de 
cauze subiective au favorizat 
concluzia că probele de pușcă 
liberă sînt, la ora actuală, cele 
mai slabe și mai neproductive 
din tirul nostru. Cauzele se află 
în interiorul tirului, in munca 
desfășurată în secții de antrenori 
și de sportivi. Ar fi nereal să se 
dea vina, de pildă, pe arme, po 
muniție sau pe lipsa de aplica
ție a românilor spre practicarea 
probelor de pușcă : acum 12 ani, 
în 1969, echipa de seniori deve
nea, la Plsen. recordmană mon
dială ! Lotul pușcașilor și cel 
puțin două secț:i (Dinamo și 
Steaua) au avut la dispoziție și 
arme și muniție de calitate. Cu 
aceeași armă și cu aceeași mu
niție ca la Titograd, (unde a a- 
dunat 1156 p) R. Nicolescu a 
egalat (după numai două săptă- 
mîni. dar... acasă) recordul na 
țional (1165 p), la 3X40 f : cu 
aceleași categorii de arme și cu 
aceeași muniție, echipa de iu- 
niori a cîștigat titlul european toi 
la Titograd, adică acolo unde 
seniorii ocupau locurile 24. 32 și 
49, la Individual ! Cu aceeași 
armă și cu aceeași muniție. N. 
Rotaru trăgea acasă. în ..Cupa

Tir** 597 p, cifra selecției 
“ " ‘să

puțin de 4 ore, ceea ce înseam
nă... sub limita în care se desfă
șoară oficial proba de 3X40 f ! 
Or, în aceste condiții, cum să re
ziste pușcașii noștri solicitărilor 
fizice (un trăgător trebuie să stea 
în picioare 1 h 45 si într-un sin
gur genunchi lh 30...) și psihice 
ale marilor concursuri, cînd an
trenamentele sînt mai scurte de- 
cît concursul în vederea căruia 
sînt efectuate 7 ! Trăgătorii noș
tri de pușcă nu se arată deloc 
interesați să-și găsească, să-și e- 
laboreze și să-și perfecționeze 
metodele de lucru în pregătire, 
adaptate caracteristicilor proprii 
și nici să studieze, de pildă, toa
te prevederile regulamentului pen
tru a-și confecționa astfel îmbră
cămintea și accesoriile încît să-i 
ajute la obținerea performantelor 
maximale. însăși disciplina an
trenamentelor suferă : ora de în
cepere nu e respectată, densita
tea de lucru foarte ,,rarefiată'*, 
schimbările de informații extra- 
sportive prea dese...

Nici antrenorii noștri nu se 
arată mai interesați, mai dispuși 
să facă eforturi. Atunci cînd fe
derația a stabilit baremuri care 
condiționau participarea la unele 
competiții, ei s-au arătat profund 
nemulțumiți, argumentîndu-și a- 
titudinea prin supraîncărcarea e- 
levilor lor din punct de vedere 
psihic ! La fel au stat lucrurile 
și atunci cînd aceeași federație 
a organizat așa-zisele concursuri 
duble, repetate uneori chiar în 
aceeași zi : „Prea mare obosea
la !“ „Astfel de concursuri nu 
sînt relevante !“ au spus aceiași 
antrenori. Ei bine. iată, la Tito
grad, au fost organizate con
cursuri de pușcă în două faze ; 
una de calificare (adică un con
curs de... barem !) și alta fina
lă, a doua zi (exact concursuri... 
duble !).

E necesar ca Federația română 
de tir să procedeze Ia acțiuni 
ferme. Trebuie analizată activita
tea fiecărei secții, a fiecărui tră
gător, a fiecărui antrenor în par
te. Trebuie să-și continue mun
ca doar acele secții și acei spor
tivi care pot deveni competitivi 
pe plan Internațional. Iar pen
tru antrenori, ar fi foarte nime
rit un curs de reciclare, cu exa
mene finale foarte serioase, ab
solvirea urmînd să fie condiția 
unică de continuare a muncii 
antrenor. Sînt. măsuri care 
redresa situația In probele 
pușcă.

Condiția este aceea de a 
acționa rapid, adică pînă nu e 
prea tîrziu !

de 
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de
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Radu TIMOFTE
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F.R. ... „ ____ ____
sale, pentru ca la Titograd 
adune... 593 n I

Sl dacă așa stau lucrurile 
nu munllia sau armele sînt — 
vină.. trebuie să ne oprim Ia ca
pitolul pregătirii, acela care ră- 
mine oină la urmă, cauza cauze
lor pentru care pușcașii noștri 
nu reușesc «altul valoric așteptat, 
normal. Cel mal adesea, la clu
buri, antrenamentele durează mai

si de

a mai apărut o inițială — 
și un nume — PROGRE- 

____ Deci, F.C.M. PROGRESUL 
BRAILA, vrînd să însemne că a- 
cest club de fotbal a devenit șl 
teritorial și aparținător întreprin
derii constructoare de utilaj greu 
Progresul. Un transplant forțat de 
împrejurări, dar ineficient, pen
tru că nici în această situație 
sprijinul real nu s-a îmbunătățit. 
•De la această... fuziune, compo
nența biroului clubului a cuprins 
mai mulți angajați ai întreprin
derii Progresul, însuși directorul 
general, ing. Mihai Moraru, de
venind președinte de onoare, iar 
ca să se mențină legătura cu ce
lelalte unități din oraș, vicepre
ședinte de onoare a fost numit 
Ovidiu Udor, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal.

Cînd s-a constituit F.C.M. Pro
gresul Brăila se părea că totul 
va fi bine, că echipa se va întări 
efectiv, că rezultatele vor fi al
tele. Dar această dualitate muni
cipiu—întreprindere nu avea să 
dea roade. Clubul are sediul în 
oraș, întreprinderea e departe, 
are șl ea clubul său sportiv, cu 
7 secții pe ramură de sport. în 
întreprindere se cotizează 5 lei 
pentru sport, din care se dau 
doar 2 lei pentru clubul de fot
bal. F.C.M. Progresul Brăila ac
tivează, deci, și pe lîngă între
prindere, dar face parte din 
teaua C.N.E.F.S.. trebuie să 
autofinanțeze, are planificat 
buget de 1 750 000 lei (1 100 000 
manifestații sportive : 100 000 __
cotizațiile membrilor susținători 
etc.), dar este al treilea an de 
cînd clubul se confruntă cu mari 
probleme în realizarea bugetului, 
întreprinderile din oraș au pro
priile asociații sportive, ..grefa'* 
pe lîngă întreprinderea Progre
sul a fost în bună măsură com
promisă și astfel F.C.M. Progre
sul a ajuns dator la O.J.T., la 
O.N.T., la... Ca să iasă din im
pas, a mal fost ajutat de 
C.J.E.F.S., de către federație, dar 
deficitul nu a fost -eliminat. La 
data vizitei noastre, cei 9 anga
jați ai clubului (4 antrenori —

re- 
se 
un 

din 
din

unul la divizionara „B“. 3 la 
trul de copii și juniori —. 2 
gazioneri, un contabil și un .__
ședințe — prof. Dan Bărbulescu) 
nu-și primiseră retribuțiile de a- 
proape două luni și nimeni nu 
se interesa de situația materială 
a acestor oameni.

Există aici un cerc vicios. Iu
bitorii fotbalului, publicul, orga
nele ’ ’ "
pei. 
apoi 
este 
are 
material. ___ ____ ________ ____
jocuri susținute acasă s-au XȚÎn- 
dut doar 6 000 de bilete, adică 
1500 la un meci. S-au încasat 
doar 3&806 lei. în mijlocul aces
tui dezinteres e și normal ca 
echipa să nu fie competitivă 1 La 
un centru cu 120 de copii si ju
niori sînt doar 8 mingi. A.B.S.-ul 
încasează chirie zdravănă pentru 
stadion și nimeni nu mișcă un 
deget ca situația materială a clu
bului să se îndrepte, ion Diaco- 
matu, președintele C.J.E.F.S. Brăi
la, ne spunea că situația dificilă 
a F.C.M.-ului se datorează înotu
lui că (cităm) „Nu avem echipă. 
Ea este de mijlocul clasamentului 
Diviziei „B“, iar brăilenii sînt mai 
pretențioși". Pretențioși, spunem 
noi, dar nu și dispuși să o în
curajeze — să o susțină, inclusiv 
prin cotizații lunare. Inginerul 
Mihai Moraru, președintele de 
onoare al clubului, era de acord 
că actuala situație nu poate dăi
nui, că nu există un interes ge
neral la Brăila față de proble
mele echipei, delăsarea venind 
chiar șl din partea unor organe 
din întreprindere — comitetul 
sindical și comitetul U.T.C. — 
care au sarcini precise în dez
voltarea sportului.

CE E DE FĂCUT 7 O singură 
soluție, credem : desființarea clu
bului (falimentar) de fotbal, 
chiar dacă se numește F.C.M. 
Progresul, și trecerea fotbalului 
ca secție în cadrul clubului spor
tiv Progresul, de la marea între
prindere. Jucătorii să fie înca
drați profesional în uzină, să se 
simtă mai legați de acest puter
nic colectiv de muncă, cu vechi 
tradiții în sport. Cu siguranță că 
oamenii din întreprindere se vor 
simți și ei mai Legați de echipă 
și o vor ajuta. Altfel, fotbalul 
brăilean va continua să se ducă 
pe tobogan. Argumente : anul 
trecut, din 2 divizionare ,,B“ și 
3 de „C“ '■ — --------
si 2 din 
Tractorul 
dat 1

încă o 
ganizeze,

locale cer performanțe echl- 
să joace bine, să cîștiRe $1 
vor veni la meci. Echipa 

tînără. formată' din localnici, 
nevoie de sprijin moral sl 
' ' Dar de unde ? La 4

al doilea — pentru a lua un 
start neînârziat în munca de 
refacere a unei echipe, de for
mare efectivă a unui team nou.

— Există, deci, perspectiva 
ca antrenorul Mircea Lucescu 
să continue după meciul din 
noiembrie, care. în cea ce-1 pri
vește. nu poate fi considerat 
un meci de baraj.

— Sper să am posibilitatea de 
a lucra. Sper să pot valorifica 
o anume rezistentă ia efort 
continuu o rezistentă cu care 
m-am obișnui» la Corvinul. Sper 
să am posibilitatea de a lucra 
un ciclu de patru ani, fiind ho- 
tărît să muncesc mai mult ca 
oricînd. Știu foarte oine că 
rezultatul în fotbai este foarte, 
foarte important. Se poate cîș- 
tiga cu sansă un meci. Se 
poate cîștiga cu șansă si un 
al doilea meci. Dar șansa nu 
poate să dureze. Totul. în fot- 

depindă de 
obișnuit să 

mult. He- 
cîndva că 

să mun-

una din „B“ (Chimia) 
„C“ (Dacia Unirea și 

Vizirul au retrogra-

completare : ca să or- 
________  de pildă, meciul cu 
Gloria Buzău, conducerea clubu
lui a trebuit să se împrumute de 
400 lei ! Fără comentarii...

Constantin ALEXE

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI
Universitatea Craiova — S. C. 

Bacău : V. Tătar ; C. Rațiu (am
bii din Hunedoara) și C. Ghiță 
(Brașov) :

U.T. Arad — Progresul Vul
can : S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin) ; Gh. Dumitrașcu (Con
stanța) și C. Coman (Buzău) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Jiul Pe
troșani î I. Crăciunescu (Rm. 
vîlcea) : R. Stîncan și N. Geor
gescu (ambii din București) ;

F.C. Argeș — Dinamo : I.
Igna ; D. Buciuman (ambii din
Timișoara) și R. Petrescu (Bra
șov) :

,,U“ Cluj-Napoca — Corvinul t 
Gh. Jucan (Mediaș), L Lăzăroiu

Astăzi au loc meciurile etapei 
intermediare din seria a n-a a 
Diviziei „B“ Iată programul și 
arbitrii
• Tractorul Brașov — Petrolul 

Ploiești : “ *“* —
Metalul 
București 
Carpați 
București

T. Balanovici (Iași) • 
Plopeni — Metalul 

: A. Hîrța (Gherla) • 
Mîrșa — Autobuzul 

______ : V. Timofte (Reșița) 
• Automatica București — Du
nărea Călărași : C. Coman (Bu
zău) — terenul Automatica 0 
Rulmentul Alexandria — Pan-

PREMIERA RUGBYSTICA DE LA CONSTANȚA
'Urmare din pag l,

sie favorabilă — ..demiul" Ni- 
colae Dinu fiind al... nouălea 
component al acesteia prin spi
ritul său de sacrificiu —. iar 
Vasile Ion. deși nu a jucat pe 
postul său obișnuit, a fost un 
fundaș agresiv si sigur in am
bele faze. Dacă ar fi avut și 
inspirație la transformări... Nu 
vom trece însă peste greșelile 
de tehnică sau peste ce'e de 
apărare (înlocuitorul exce’entu- 
lui Holban — accidentat în 
prima parte — tînărul Pllotschi 
a purtat amprenta marii emo
ții la debutul său tocmai In
tr-o asemenea partidă). Consi-

deiăm totodată, că inimosul 
Marghescu a exagerat ’n lovi
turile de picior, după cum. în 
opinia multor specialiști, nuteau 
fi selecționați si alti iucători 
pentru lotul de la Constanta. 
Nu-i mai puțin adevărat că 
marți All Blacks au folosit 
multe rezerve, ceea ce nu se 
va mai întîmpla. mai mult ca 
sigur la București. Este tesne 
de înțeles, prin urmare, că jo
cul său va fi de un nivel și 
mai bun. motiv pentru care 
tricolorii vor trebui — la rîn- 
dul lor — să aibă o prestație 
superioară fată de colegii pre- 
zenti la Constanta, sore a se 
putea situa la înălțimea evolu
ției rugbyștilor de la Antipozi.

A"
și Cr. Teodorescu(București)

(Buzău) ;
Sportul

Constanța : 
teanu (ambii din Bîrlad) și M. 
Fediuc (Suceava) ;

F.C. Olt — „Poli* Timișoara : 
A. Ionlță ; C. Mateescu (ambii 
din București) și M. Ivăncescu 
(Brașov) ;

Steaua — C.S. Tîrgoviște : O. 
Anderco ; I. Taar (ambii din 
Satu Mare) și T. Balanovici 
(iași) :

Chimia Rm. Vîlcea — .1
Brașov : G. Dragomir ; I. 
șoga (ambii din București) 
M. Salomir (Cluj-Napoca).

studențesc — F. C. 
N. Rainea ; D. Mun-

bal trebuie să 
muncă. Eu m-am 
muncesc foarte 
rerra a spus 
în fotbal trebuie 
cești 25 de ore din 24. Și nu-i 
o simplă metaforă. Un antrenor 
muncește cam atît. Cu atît mai 
mult la noi. unde sistemul de 
relații din fotbal — nelimpezit 
încă — te obligă să faci ceea 
ce... ar trebui să facă uneori 
alții. Dar lucrurile astea se vor 
discuta mai tîrziu. Sînt atîtea 
de făcut în fotbal. încît oricum 
ai nevoie de cele 25 de ere. 
Iată, de pildă, dacă ne-am gîn- 
di numai la un sistem modern 
de documentare, fără de care 
nici nu se poate lucra.

— Crezi că echipa noastră na
țională poate juca mai ofensiv 
decît pînă acum, ținînd seama 
de potențial ? Plecînd de la 
ideea că... Corvinul joacă cu o 
capacitate ofensivă superioară 
potențialului său general.

— Sînt si eu de această pă
rere. dar. din păcate numai 
pentru locurile susținute ne te
ren propriu. Problema expri
mării ofensive este o problemă 
de educație în timp și. bineîn
țeles o obsesie a unui antre- 
nor-înaintaș. E foarte mult de 
lucru la acest capitol, pentru a 
se depăși stereotipurile doar 
prudente. Știe foarte bine toată 
lumea că noi am ratat două 
șanse mari, ambele pe teren 
propriu, în ultimelq două jocuri. 
Iată de ce modificarea în bine 
a spiritului ofensiv este o pro
blemă hotărîtoare

— Pe ce pot conta iubitorii 
fotbalului în ce te privește ?

— Pe dăruirea totală a an
trenorului. pe dragostea lui 
pentru fotbal, si ne ..deschide
rea** lui — obligatorie — față 
de cea ce este nou în fotbalul 
mondial. Orice întîrziere în a- 
cest sens ooate compromite 
totuT

MHIHISIHH# DE STAT

F.C.M.
Ro

și

Burnuz (Vas-
Mecanică fină Bucu- 

— Chimica Tîmăveni : 
(Tecuci) — 
fină • 1
— Flacăra

(Brăila) — 
de la ora 13 

— Energia

durii Tg. Jiu : V. 
lui) ‘ ” -------
reștl
Cruceanu 
Mecanică
București
D. Ursu 
I.C.S.I.M.,
București
Al. Mustățea (Pitești)
nul Giulești • Gaz metan Me
diaș — I.C.I.M. Brașov : M. Neșu 
(Oradea). * 
începe la 
meciului
Moreni

Azi, la 
din seria „ 
locală Minerul și 
peni Jocu-» va fi 
Dumea (Roman).

T. 
terenul 

Luceafărul 
Moreni : 

terenul 
I • Rapid 

Slatina : 
— stadio-

Toate partidele vor 
ora 15, cu excepția 

Luceafărul — Flacăra

Cavnic, 
a IlI-a

meci-restant 
între formația 
Minerul Lu- 
condus de M.

DUMINICA

tragere

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• O SURSA SUPLIMENTARA 

DE INSPIRAȚIE... Cunoscutul 
actor Radu Zaharescu este și un 
mare Iubitor al jocului de fotbaL 
Iată pronosticurile sale pentru 
concursul Pronosport de la sfîr- 
șitul acestei săptămîni : I. Avelli- 
no — Bologna 1,X ; II. Cagliari — 
Ascoli 1 ; HI. Cesena — Napoli 
X ; IV. Como — Catanzaro 1,X ; 
V. Genoa — Udinese 1 ; VI. Milan
— Inter 1.X.2 • VII. Roma — Fio
rentina l.X : VIII. Torino — Ju
ventus X.2 ; IX. Viit. Gheorgheni
— „Poli“ Iași i ; X. Automatica
— Metalul Buc. 1 ; XI. Someșul
— înfrățirea 1 ; XII. C.F.R. Timi
șoara — Olimpia i ; XIII. Dacia
— F.C. Baia Mare 2.
• ASTÂZI este ultima zi 

DE PARTICIPARE la tragerea o- 
bișnuită LOTO de vineri, 23 oc
tombrie 1981. FIECARE BILET 
JUCAT — O POSIBILITATE DE 
A OBȚINE AUTOTURISME „Da
cia 1300» ȘI MARI CÎȘTIGURI ÎN 
BANI !
• numerele extrase la 

TRAGEREA „PRONOEXPRES" DIN 
21 OCTOMBRIE 1981. Extragerea 
I : 40 37 21 45 6 25 ; Extragerea a 
Il-a : 11 16 3 28 7 32. FOND TO
TAL DE CÎȘTIGURI : 892.420 lei, 
din care 52.944 lei, report la ca
tegoria 1.

NOI POSIBILITĂȚI DE MARI 
SUCCESE LA JOCUL PREFERAT!

Cu suma de numai 10 lei ori
cine joacă poate obține :

• AUTOTURISME ..Dacia 1300“

• MARI CÎȘTIGURI IN BANI, 
Intre 50.000 și 100 lei

• REPORT LA CATEGORIA I I 
85.947 Tel I

ULTIMA zi DE PARTICIPARE 
— stmbătă 24 octombrie 1981. Șl 
dv. vă puteți număra printre ma
rii etștlgători I



IERI, ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTRAL P’HHID H0NDIAL

JOC MODEST AL CAMPIOANEI NOASTRE, DAR ȘANSELE
SALE DE CALIFICARE RĂMÎN, TOTUȘI, MARI.

21 (prin lele- 
așteptărilor, 
campioană

COPENHAGA,
fon). Contrar așteptărilor, e- 
chipa noastră campioană n-a 
reușit, aici, pe „Idraets Park", 
un joc pe măsura posibilități
lor și un rezultat de care era 
capabilă. Chiar dacă terenul a 
fost dificil, moale, studenții cra- 
ioveni nu-și pot scuza prima 
repriză, cu o evoluție slabă, 
cu un joc lent, cu mari spa
ții între linii și cu o acoperire 
defectuoasă a cîmpului de joc. 
Greșelile individuale, pasele la 
adversar, chiar și ale unor ju
cători tehnici ca Beldeanu și 
Donose, jocul greșit la ofsaid 
al craiovenilor, toate acestea 
au făcut ca prima parte a în- 
tîlnirii să fie dominată de for
mația daneză, cea care putea 
înscrie mai mult de un gol. 
Singurul gol l-a reușit echipa 
- -- - - 7,

Iui 
de 
la

B. K. Copenhaga in min. 
cînd Laudrup i-a pasat 
FOSGAARD, acesta, scăpat 
Beldeanu, a pătruns și de 
12 metri a șutat jos, in colțul 
scurt. Peste patru minute tre
cem prin alte emoții, pentru 
că greșește Tilihoi, scapă An
dersen. dar Lung se opune 'go
lului. Și, în min. 20, din nou 
pericol la poarta craioveană, 
Lung scapă balonul în fața lui

Anderson, dar, din fericire, 
Țicleanu reușește să rezolve 
in-extremis. Echipa noastră nu 
se vede în joc și abia în fina
lul primelor 45 de minute are 
două ocazii, ratate, însă, de 
Cîrțu, cel care în min. 43 a 
preferat un dribling în plus in 
locul unui șut sigur de la 6 m, 
iar în min. 45 portarul Qvist 
a reținut șutul extremei dreap
ta craiovene. într-un cuvînt, o 
primă repriză care a aparți
nut gazdelor, formația studen
ților din Bănie puțind să se 
considere norocoasă doar cu... 
un singur gol primit.

După pauză, însă, Universi
tatea Craiova apare ca o altă 
echipă. Un joc ofensiv susți
nut, „un-doi“-uri care pun pe 
picior greșit apărarea daneză 
și, de aici, și ocaziile care n-au 
lipsit. în min. 47, C^rțu este 
primul care poate egala, dar 
reia greșit de la 8 m (!), în 
min, 55, șutează puternic Un- 
gureanu, puțin peste poartă, 
în min. 74, Cîrțu se joacă din 
nou cu doi apărători în careu, 
iar portarul Qvist respinge în 
corner ; în min. 80, Cămăta- 
ru îl deschide foarte bine pp 
Irimescu, acesta ajunge la 8 
metri de... egalare, dar cade și

Spectatori: aproximativ 20.000. Șu
turi: 9—14 (pe poartă: 2—3). Comere: 
3-3. A marcat: FOSGAARD (min. 7).

B.K. COPENHAGA: Qvist — Winfeld, 
Eigenbrod, Tune, Busk (min. 67 Erik- 

Laudrup, Hansen 
Larsen — Rossen,

sen) — Fosgaard, 
(min. 82 Petersen), 
Andersen.

UNIVERSITATEA:
Tiii hoi, Ștefânescu, 
cleanu, Donose 
Beldeanu

A arbitrat corect: Al. 
linie: J. Ekstein și R. 
din Polonia).

Cartonașe galbene:

Lung — Negrilă, 
Ungureanu — Ți- 

(min. 59 Irimescu), 
Cirju, Cămătoru, Bălăci.

Suchanek; la 
Sobiețki (toți

UNGUREANU.

min. 
șut- 
însă

e-

ROMANCE ÎL'IÎMN LA CICLISn

ÎNVINGĂTOARE
IN R. P. CHINEZA

PITEȘTENII AU CEDAT ÎN PRIMA REPRIZĂ
ABERDEEN, 21 (prin telefon).

Gazdele încep partida in for
ță și chiar în min. 2, portarul 
Ariciu se întrebuințează se
rios. scoțînd din colțul din 
dreapta, de sus, șutul violent 
al lui Hcwit. F. C. Argeș ri
postează jucînd combinativ. în- 
cercînd atacuri lente pentru a 
tăia ritmul gazdelor. Totuși, în 
miri. 12. o centrare de pe par
tea dreaptă va fi interceptată 
de STRACHAN în mijlocul ca
reului nostru, care va și șuta 
pe jos. lingă bară, surprinzîn- 
du-1 pe Ariciu : 1—0. încuraja
te de gol. gazdele atacă sus
ținut, repetînd manevra care a 
dus la deschiderea scorului, cu 
infiltrări energice pe flancuri, 
urmate de centrările de rigoa
re (se remarcă aportul ofensiv 
al fundașului lateral Rougvie). 
F. C. Argeș nu se limitează to
tuși la un joc strict de apăra
re. ci valorifică destul de în
drăzneț faza de atac : în min. 
17 își creează chiar o situație 
clară de gol. dar Ignat, intrat 
cu mingea la picior în careul 
scoțian, esle faultat fără ca 
arbitrul să acorde penalty-ul 
cuvenit. Mai mult. în min. 25, 
conducătorul jocului va valida

un gol neregulamentar inscris 
de WEIR, aflat in poziție fla
grantă de ofsaid. După acest 
gol. jocul se echilibrează vizi
bil. ocaziile alternează la cele 
două porți (min. 32 ratează 
McGhee, min. 43 îl imită Bă- 
luță, la poarta cealaltă, pen
tru a le enumera pe cele mai 
clare), dar în min. 45, F. C. 
Argeș cade iar în capcana 
„schemei" cu care F. C. Aber
deen a deschis scorul și HEWIT, 
de data aceasta, va marca, pe 
lingă un Ariciu ezitant.

Repriza a doua a reabilitat 
parțial echipa piteșteană. Ea 
și-a pus în valoare disponibili
tățile tehnice, păstrînd mai 
mult balonul, controlînd adese
ori mijlocul terenului. Ea nu 
numai că nu a primit gol în 
această a doua parte a jocu
lui (merită subliniată prestația 
bună a lui Cristian, care a do
minat spațiul aerian al careu
lui său), dar și-a creat citeva 
bune prilejuri de a înscrie. Ast
fel, în min. 70 lovitura liberă 
executată excelent de Radu II 
este respinsă in-extremis de 
portarul Leighton ; min. 83, șar
jă a lui Ignat prin apărarea 
gazdelor, dar finalizarea nu are

JOC BUN Șl REZULTAT EXCELENT
(Urmare din pao I)

urma unei lovituri libere exe
cutate de Prohaska de la a- 
proximativ 20 m. de poarta 
noastră. Dinamo nu se des
curajează însă de neașteptata 
deschidere a scorului si con
tinuă să construiască atacuri în 
serie. După ce Augustin (min. 
34) șutează periculos de la 16 
m.. formația noastră reușește, 
in min. 39. o meritată egalare : 
Orae il pune într-o excelentă 
poziție de șut pe CUSTOV. a 
cărui lovitură puternică — de 
la 18 m — trimite balonul în 
plasa porții lui Bordon. în ul
timul minut al primei reprize, 
Bordon reușește să rețină un 
alt șut periculos expediat de 
Dragnea. O o rimă parte de 
meci în care Dinamo a evoluat 
bine, dind o puternică replică 
reputatei sale adversare.

După pauză bucurestenii sînt

se

la un pas de a lua conduce
rea (min. 49), la o fază în care 
Custov. scăpat singur, a fost 
blocat curajos de portarul Bor
don. Două minute mai tîrziu, 
însă, este rîndul iul Becallpsi 
să rateze din interiorul careu
lui. în min. 54, Bordon are 
o intervenție excepțională la o 
incisivă acțiune a lui Augus
tin. Dinamo continuă să joace 
precis, nu se apără,- ci constru
iește acțiuni mai multe și mai 
periculoase la poarta lui Bor
don, creindu-și faze favorabi
le de șut. așa cum au fost cele 
din min. 62 (D. Georgescu) și 
min. 68 (Custov) ; italienii răs
pund cu contraatacuri avîndu-1 
ca vîrf pe Altobelli (min. 70, 
73 și 78). cînd apărătorii dina- 
moviști, în frunte cu Moraru. 
au intervenit cu succes. în 
ultimele 10 minute, Inter for
țează. neîmpăcîndu-se cu gin- 
dul „remizei". dar Moraru 
(min. 80 și 81) se remarcă din

succes. In

pierde o mare ocazie ; în 
85, Irimescu trimite un 
bombă de la 25 de metri 
internaționalul din poarta 
chipei daneze are o interven
ție uluitoare și SC-opune, el, 
egalării. în toată această re
priză secundă gazdele, care au 
„căzut", n-au avut decît o ma
re ocazie, în min. 84, cînd a 
șutat puternic Winfeld, însă 
portarul Lung a fost la post.

Campioana noastră 
deci, 
unei echipe 
dar modeste — 
datorită jocului 
prima repriză, 
în cont, Universitatea Craiova 
își păstrează însă șansele 
calificare pentru returul 
Bănie, unde, sperăm,' se 
prezenta la adevărata sa 
loare.

Cîteva dintre cele mai bune 
canotoare din țara noastră au 
întreprins un turneu în R. P. 
Chineză pentru a lua parte la 
concursuri și pregătiri comune 
cu sportivele chineze. In con
cursul de la Wuhan, multipla 
campioană mondială și olimpi
că Sanda Toma a cîștigat pro
ba de simplu, Sofia Banovici 
împreună cu Adriana Chelariu 
au terminat învingătoare in 
cursa de dublu vîsle, iar Elena 
Horvat și Rodica Pușcatu, me
daliate cu bronz la ultimul 
C.M. de la Miinchen, s-au cla
sat pe locul I în proba de 
2 f.c.

MILANO, 21 (Agerptes). Ci- 
clista Rossella Galbiati (Italia) 
a stabilit un nou record mon- ")■ 
dial în proba de 1 000 m cu 
start de pe loc. în cadrul ten
tativei care a avut loc pe pis
ta velodromului din Milano, ea 
a parcurs această distanță în 
1 h 15,66, stabilind o medie o- 
rară de 47,800 km !

MECIUL PENTRU TITLUL
MONDIAL FEMININ DE ȘAH
Meciul pentru tltlvul mondial 

feminin de șah dintre Maia Ci- 
burdanidze și Nana Aleksandria a 
continuat la Tbilisi cu partida a 
13-a, încheiată remiză la muta
rea a 30-a. Scorul se menține e- 
gal: 6i/a—S’/a*

pierde, 
în fațala Copenhaga, 

ambițioase, — 
în primul rînd 
său slab din 

Cu acest 0—1

de 
din 
va 

va-

Gheorghe NICOLAESCU

Stadion „Pittordie"; spectatori, a- 
proximotiv: 20 (XX). Au marcat:
STRACHAN (min. 12), WEIR (min. 25), 
HEWIT (min. 45). Șuturi: 18-8 (pe 
poartă: 11—3). Comere: 11—2.

F.C. ABERDEEN: Leighton - Kennedy. 
Cooper, Miller, Rougvie — McMaster 
(min. 71 Angus), Strachan, Watson 
— McGhee, Hewit (min. 78 McCall), 
Weir.

F.C. ARGEȘ: Ariciu (min. 46 Cris
tian) — M. Zamfir, Stancu, Cîrstea, 
Tulpan — Kallo, Bârbulescu (min. 68 
Moiceanu), Ignat — Turcu, Radu II, 
Bâluțâ.

Cartonașe galbene: STANCU, BAR- 
BULESCU.

A arbitrat: R. Thime (Norvegia), 
slab.

R.

min. 39. șut puțin 
transversală al lui 
unghi favorabil, de

precizie ; 
peste bara 
Turcu, din 
la 14 m.

Primind 
două goluri, „pedapsită" și de 
arbitrul norvegian R. Thime 
care a acordat un gol neregu
lamentar și a frustrat-o de un 
penalty. F. C. Argeș și-a re
dus. fără îndoială, șansele, de 
a traversa cu bine faza a doua 
a competiției. Cine a văzut-o, 
însă, evoluînd în repriza a 
doua a acestui meci cu F. C. 
Aberdeen (matur tactic, teh
nic) nu-și poate pierde complet 
speranța...

Constantin FIRĂNESCU

nepermis de ușor

Stadion „Giuseppe Meazza"; spec
tatori: aproximativ 40 000. Șuturi: 
14—20 (pe poartă: 6-9). Comere: 
10-6. Au marcat: PASINATO (min. 
24), CUSTOV (min. 39).

INTERNAZIONALE: Bordon - Ber- 
goni, Barest, Pasinato, Bachlochner 
(min. 84 Serenna) — Bini, Bag ni. Pro
ba,ka — Altobelli, Becallosi, Cenți.

DINAMO: Moraru - I. Marin, Bum- 
bescu. Dinu, Stănescu - Custov, Au
gustin, Dragnea - Țălnar (min. 84 
Stredie), D. Georgescu, Orac.

A arbitrat foarte bine O. Konrad 
(Franța).

Cartonașe galbene: CUSTOV, I. MA
RIN. PASINATO.

nou la acțiunile lui Altobelli 
și Cenți. Este rîndul. apoi, al 
lui Bordon (min. 82) să se o- 
pună unui șut foarte periculos 
al lui Augustin. în final. Inter 
se aruncă cu 7—8 oameni în 
atac, dar Dinamo se apără 
calm și sigur, obținînd un me
ritat rezultat de egalitate pe 
faimoasa arenă din Milano, ca
re îi deschide frumoase per
spective de calificare.

REZULTATELE PRIMITE PÎNĂ LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
'Aseară s-au desfășurat meciu

rile clin etapa a doua a cupelor 
europene la fotbal (jocurile din

tur). Partidele retur sînt pro
gramate la 4 noiembrie.

Iată rezultatele care ne-au so-

sit pînă la închiderea ediției. Al
te amănunte în ziarul de mîine.

DE PE TERENURILE DE TENIS
• MARELE PREMIU FILT (f).

După desfășurarea turneului in
ternațional feminin de la Deer
field (S.U.A.), pe primul loc în 
clasamentul „Marelui premiu
FILT“ a trecut Chris Evert-Lloyd 
cu 1403 p, urmată de Martina
Navratilova — 1310 p și Tracy
Austin cu 1040 p. Urmează Hana 
Mandlikova — 1 020 p, Andrea
Jaeger cu 985 p, Sylvia Hanlka — 
985 p, Virginia Ruzici — 865 p, 
Pam Shriver 300 p, Mima Jausoveo 
— 780 p și Regina Marsîkova — 
745 p.

• TURNEE • Turneul interna
țional masculin de la Viena a 
programat noi întilniri. Rezultate 
înregistrate : Kary (Austria) — 
Hutka (Cehoslovacia) 6—4, 6—1 ; 
Slozll (Cehoslovacia) — Granat 
(Cehoslovacia) 4—6, 7—5, 6—4 ;
Doyle (S.U.A.) — Plls (Austria)
6— 4, 6—1 ; Gllckstein (Israel) — 
Denton (S.U.A.) 7—5.7—6. Savlano 
(S.U.A.) — Pattison (Zimbabwe)
7— 6, 6—1, Smith (Anglia) — Os- 
toja (Iugoslavia) 6—0, 2—6, 6—3. 
• A început turneul feminin de 
La Brighton. Iată rezultatele mai 
importante înregistrate în primul 
tur : Anne Hobbs (Anglia) — Vir
ginia Ruzici (România) 4—6, 7—5, 
6—4 ; Veissies (Olanda) — Stra- 
chonova (Cehoslovacia) 6—3, 7—8 ;

Jones (S.U.A.) — Vannier (Fran
ța) 6—1, 4—6, 6—4 ; Jausovec (Iu
goslavia) — Brasher (Anglia) 
6—3, 6—4, Austin (S.U.A.) — Coles 
(Anglia) 6—2, 6—2 ; PotteT
(S.U.A.) — Sands (S.U.A.) 6—3,
6—4. • Da Tokio, americanul Tel- 
tscher l-a eliminat cu 6—0, 6—1 
pe. japonezul Nakamura. Alte re-» 
zultate : Gunthardt (Elveția) — 
Evans (S.U.A.) G—2, 7—5 ; Purcell 
(S.U.A.) — Suivar (S.U.A.) 6—3, 
6—2 ; Tim Gullikson (S.U.A.) —
Uemura (Japonia) 6—2, 6—2. Re
zultate înregistrate în competiția 
feminină : Pinterova (Cehoslova
cia) — Montiero (Brazilia) 6—4, 
1—6, 6—4 ; Rossi (Italia) — Sato 
(Japonia) 1—6. 6—4, 6—4 ; Dupont 
(S.U.A.) — Stienmetz (S.U.A.)
6—4, 6—1 ; Casale (S.U.A.) — Ro
jas (Mexic) 6—2, 6—0. Mascarin 
(S.U.A.) — Vonezawa (Japonia) 
6—4, 6—2. • La Melbourne : Lewis 
(Noua Zeelandă) 
(S.U.A.) 7—6, 6—0 ;
(Australia) — Letcher 
6—2, 6—4 ; Edmondson
— Taygan (S.U.A.)
Pecci (Paraguay) 
(S.U.A.) 6—4, 6—3 ;
(S.U.A.) — Drewett 
6—1, 6—1 ; Alexander
— Fancutt (Australia) 
Mc Namara (Australia) 
(Australia) 6—1, 6—2.

Benson
Ham pons 

(Australia) 
(Australia) 
7—0, 6—1 ; 

Graham 
Gerulaitis 

(Australia) 
(Australia) 
6—4, 6—2 J 

Caso

FEDERAȚIILE SPORTIVE INTERNATIONALE
Cap. Nicu PÎRVU — U.M. 02262-Tirgoviște, jud. Dîmbo

vița : „Doresc să știu cîte ceva despre federațiile sportive 
internaționale, vechimea lor

Internaționalizarea spor
tului. la sfirșitul secolului 
trecut și începutul secolului 
nostru a făcut acută nevoia 
creării unor organisme in
ternaționale care să coordo
neze activitatea și să stabi
lească reguli și regulamen
te in spiritul cărora să se 
desfășoare această activitate 
la modul general ca și in- 
trecerile propriu-zise. Aceas
tă treabă a fost realizată 
mai intii de Comitetul In
ternațional Olimpic, la pri
mele ediții ale J.O., dar a- 
poi federațiile sportive in
ternaționale fiind cele care 
s-au preocupat de fiecare 
sport in parte.

Prima federație constitui
tă a fost cea de gimnastică, 
in 1881. Sărbătorim deci, in 
acest an, un secol de exis
tență a acestui organism in
ternațional care numără 79 
de țări membre.

Cea mai reprezentativă 
dintre federațiile internațio
nale este cea de atletism 
(constituită in 1912, anul O- 
limpiadei de la Stockholm), 
care are ca membri 162 de 
federații națiopale. Din 
acest punct de vedere 
I.A.A.F. este organismul in
ternațional cel mai repre-

și numărul de afilieri"...

zentativ, avind cu 6 membri 
mai mult decit însăși Orga
nizația Națiunilor Unite ! 
Dar iată citeva dintre aceste 
federații, anul creării lor și 
numărul membrilor : baschet 
(1932) 157, fotbal (1904) 150, 
volei (1947) 141, ciclism
(1900) 135, box-amator (1946) 
125, haltere (1920) 112, nota
ție (1908) .....................
110, tenis 
(1907) 98,
hochei pe 
handbal (1946) 80, 
că (1881) 79 etc.

Trebuie subliniată deosebi
ta popularitate de care se 
bucură cea mai nouă veni
tă, federația de judo care in 
numai 30 de ani de existen
ță a ajuns la 110 federații 
naționale membre, ca și fap
tul că existența patinoarelor 
artificiale a făcut din ho- 
cheiul-sport de iarnă, un 
sport universal!

110, judo (1951) 
(1913) — 
lupte

gheață

109, tir 
(1912) 95, 
(1924) 85, 
gimnasti-

Romeo VILARA

TELEX O TELEX • TELEX • TELEX

Banik Ostrava
S. C. Anderlecht 
A.Z. ’67 Alkmaar
T. S.K.A. Sofia 
K.B. Copenhaga 
Austria Viena 
Dynamo Berlin

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
— Steaua r. Belgrad
— Juventus Torino 

’ — F.C. Liverpool
— Glentoran Belfast
— Universitatea Craiova
— Dinamo Kiev
— Aston Villa

CUPA CUPELOR
— Lausanne
— Eintracht F (Main)
— C.F. Barcelona
— Tottenham
— Standard Ltege
— Velez Mostar
— Dinamo Tbilisi

CUPA U.E.F.A.

Legia Varșovia 
S.K.A. Rostov 
Dukla Praga 
Dundalk Utd.
Vasas Budapesta 
Lokomotive Lei pzig 
Bastia

Reaacuo 
Centru

3—1
3—1
2—2
2—0
1—0
0—1
1—2

2—1
1—0
1—0
1—1
0—2
1—1
1—1

Southampton 
Real Madrid 
Grasshoppers 
Aris Salonic 
Rapid Viena 
Valencia 
Malmo F.F. . 
Bordeaux 
Spartak Moscova 
Winterslag 
F.C. Aberdeen 
Feyenoord 
Internazionale 
Sturm Graz _____
Borussia Monchengl. — Dundee 
S K. Beveren

— Sporting Lisabona
— Carl Zeiss Jena
— Radnicki NiȘ
— S.C. Lokeren
— P.S.V. Eindhoven
— Boavista Porto
— Neuchâtel
— Hamburger S.V.
— F.C. Kaiserslautern
— Arsenal Londra
— F.C. Argeș Pitești
— Dynamo Dresda
— Dinamo București
— I.F.K. Găteborg 

United
— Hajduk Split

2— 4
3— 2
2—0
1—1
1—0
2-0
0—1
2—1
2—1
1—0
3—0
2—1
1—1
2—2
2—0
2—3

AUTO • S-a stabliit ca tradi
ționala competiție internațională 
„Raliul Portugaliei" să albă loc 
anul viitor între 2 și 7 martie. Ra
iul va măsura 2 325 km șl va avea 

49 de probe speciale. Startul se 
va da din orașul Estorial. • Cam
pionatul S.U.A. pentru trofeul 
„Canam" a programat în orașul 
Las Vegas ultima probă, cîștiga- 
tă de americanul Danny Sullivan, 
pe o mașină „Frlsbee". în cla
samentul final, primul loc a fost 
ocupat de Gelff Brabham, cu 487 
p, urmat de Teo Fabl, cu 456 p 
și Al. Holbert, cu 420 p,

CICLISM • Competiția „de 6 
zile” desfășurată pe pista velodro
mului acoperit din Dortmund a 
fost cîștigată do perechea daneză 
Gert Frank, Henrik Oersted cu 
477 p. Pe locul doi s-au clasat 
australienii Danny Clark și Don 
Allan (376 p).

HANDBAL ® In cadrul turneu
lui Internațional feminin de la 
Alkmaar, echipa Austriei a în-

vlns cu 18—17 (11—10) selecționata 
Franței. • In ziua a treia în 
campionatul mondial pentru ju
nioare, disputat în Canada, au 
fost înregistrate rezultatele : R.p, 
Chineză — Canada 29—17 ; Dane
marca — Franța 19—12 ; U.R.S.S. 
— R.F. Germania 25—16 ; Iugosla
via — Olanda 28—9. Pentru tur
neul final s-au calificat echipela 
Iugoslaviei, U.R.S.S., Danemarcei, 
R.F. Germania, R.P. Chineze și 
Olandei.

SCHI • Dublul campion olimpia 
de slalom mgemar Stenmark va 
fi liderul echipei suedeze de schi 
alpin în viitorul sezon, avind ală
turi de el pe Stig Strand, Bengt 
Fjaelberg, Torsten Jakobsson șl 
Bars Halversson.

VOLEI • In ziua a treia a 
campionatului mondial pentru ju
nioare, de la Ciudad de Mexico, 
au fost înregistrate rezultatele : 
Mexic-..— Brazilia 3—2 ; Peru — 
Cuba 3—1 ; Japonia — Argentina 
3—0.
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