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Doar o zi pină la meciul cu Noua Zeelandă

RUGBYȘTII NOȘTRI AU DATORIA'
SĂ ONOREZE MARELE EVENIMENT SPORTIV

întreaga suflare rugby stică 
românească — nu e nici o 
exagerare în această afirmație 
— se pregătește, cu emoție, de
sigur, dar și cu mare bucurie 
în același timp, să trăiască un 
„eveniment sportiv istoric". 
Cum altfel am putea considera 
un meci-test între echipele na
ționale ale României și Noii 
Zeelande 1 Iată-i, așadar, pe 
rugbyștii noștri — după ani în
delungați de căutări, de stră
duințe temerare — răsplătiți pe 
deplin : mîine după-amiază, pe 
marele stadion bucureștean „23 
August" (de la ora 15), se 
întrece cu cei mai buni 
byști ai lumii, iluștrii 
Blacks, pentru prima dată 
pefi ai țării noastre, in 
ludiul unui mai lung turneu in 
Franța. Este de așteptat ca 
sportivii noștri să răspundă cum 
sc cuvine marii încrederi cu 
care sint creditați.

Intîlnirea de miine, care se 
constituie într-o veritabilă săr
bătoare a balonului oval, ates
tă creșterea constantă de va
loare și prestigiu a rugbyului 
nostru, care prin rezultatele ob
ținute în ultimii ani (se înțe-

lege, dc către echipa națională), 
este considerat astăzi în în
treaga lume pe deplin compc-

sportivă este așteptată cu atît 
de mare interes nu numai la 
noi în țară, ci pretutindeni in

Florin Constantin, căpitanul Selecționatei de sud, a evoluat cu 
mult curaj la Constanța. Iată-l recuperind un balon, dar gru
pajul 
joace cu folos

exemplar al

la cel mai

rugbyștilor neo-zeelandezi îl va împiedica să-l 
Foto : V. BAGEAC

inalt nivel ! 
să ne expli-

titiv
Putem decfe lesne 
căm de ce această confruntare

In ,,Cupa Elegant" la handbal feminin

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 23 20

cercurile sportive — un exem
plu: la meci vor asista, în afara 
ziariștilor din cele două tabere, 
direct interesați, alți confrați 
din Franța, Anglia, Scoția etc. 
dornici cu toții să afle dezno- 
dămintul . unei confruntări în
tre o echipă îndeobște cunos-

Dimitrie CALLIMACHI

DUPĂ UN JOC DE HCtltlITA CALITATE,
STEAUA - TORPAN POJAT 103-86!

BUDAPESTA, 22 (prin telex), 
în localitate și la Tatabanya 
au început întrecerile tradițio
nalei competiții feminine de 
handbal „Cupa Elegant". La 
ediția din acest an iau parte 
8 formații, împărțite în două 
grupe : Ungaria, Norvegia, R.D. 
Germană, Bulgaria, precum și 
România, Iugoslavia, Uniunea 
Sovietică, Ungaria „B".

La Tatabanya, în grupa „B ", 
reprezentativa României a în- 
tîlnit, in primul meci, formația 
Iugoslaviei. Partida a fost câș
tigată cu 23—20 (13—10) de
handbalistele românce. A fost 
un joc de mare spectacol, în
vingătoarele impresionînd prin 
evoluția lor foarte exactă și 
inspirată atît în atac, cit și in 
apărare, precum și prin dărui
rea totală manifestată de-a 
lungul celor 60 de minute. Cele

mai multe goluri pentru echi
pa României au fost înscrise 
de Elena Ciubotaru (5) și de 
Eva Gaal-Mozsi (4) ; pentru 
Iugoslavia au marcat Merdan (8) 
și Kitici (5). în al doilea meci 
din grupa secundă : U.R.S.S. — 
Ungaria ,.B“ 24—13 (10—3). Iată 
și rezultatele înregistrate în me
ciurile din prima grupă : Un
garia — Norvegia 27—12 (10—6) 
și R. D. Germană — Bulgaria 
21—16 (1J—10). Turneul conti
nuă cu partidele din cadrul 
grupelor. Joi seara, tîrziu, hand
balistele românce au avut ca 
adversare pe cele ale Uniunii 
Sovietice (n. red. : rezultatul îl 
vom publica în ziarul de mîi- 
ne), iar vineri ele întîlnesc Un
garia „B“.

LASZLO NISKACS
„Nepsport"

(Continuări in pag a 4-a)

Spectacol baschetbalistic de 
excelentă vâloare joi seara în 
sala Floreasca din Capitală, pri
lejuit de prima manșă a du
blei confruntări dintre cam
pioanele României și Finlan
dei, respectiv Steaua București 
și Torpan Pojat Helsinki, în 
cadrul C.C.E. de baschet mas
culin. Partida a încheiat turul 
întrecerilor din grupa A, ur- 
mînd ca returul, care începe 
la 5 și se termină la 19 noiem
brie. să stabilească echipa ce 
se va califica în unica serie 
semifinală a C.C.E. Oaspeții, 
creditați cu o victorie clară în 
fața redutabilei B.S.C. Saturn 
— pe care au întrecut-o și ste- 
liștii la un singur punct în 
recentul meci din sala Flo
reasca — se anunțau extrem 
de redutabili pentru baschet- 
baliștii pregătiți de Mihai Nc- 
det șl Alexandru Fodor. $1, 
după prima repriză, previziu
nile păreau să se confirme. 
Partida, urmărită de un nu
meros public — printre care 
s-au aflat și rugbyștii „AII 
Blacks" —, a fost aplaudată 
deseori la scenă deschisă pen
tru dramatismul si frumuse
țea fazelor oferite de jucătorii 
din teren. Meciul a început în 
nota de dominare a oaspeți
lor care au profitat de emoti
vitatea exagerată a românilor 
și în min. 6 : 19—12 pentru 
Torpan. în acest moment a 
fost introdus în teren Căpușan 
(care l-a înlocuit pe Ermura
che) și în min. 10: 26—21 pen
tru Steaua ! Pînă la pauză e- 
chipele au condus pe rînd și, 
după 20 de minute, Steaua — 
Torpan 48—50.

La reluare, în echipa noastră 
a apărut Brănișteanu care, 
printr-o evoluție foarte bună, 
avea să-și conducă coechipie
rii spre un succes de presti
giu, obținut după o întrecere 
de toată frumusețea. în care 
toți steliștii au merite reale, 
dar în special Roman Opși
taru care, în sfîrșit, a demon
strat că este pivotul de care 
baschetul românesc are atita 
nevoie. Deși a avut în față ad
versari extrem de dotați, ca 
americanii Vermon Freeman 
(2,02) și Leon Huff (2,00), 
Opșitaru a dominat cu auto-

Ermurache înscrie încă două 
puncte pentru echipa sa sub 
privirile parcă admirative ale 
lui Sirola și Huff,

Foto : B. VASILE
ritate lupta sub panouri, cîști- 
gînd majoritatea duelurilor cu 
valoroșii săi oponenți. Oricum, 
cu această victorie la scor : 
103—86 (48—50) Steaua așteaptă 
mai optimistă returul întrece
rilor din C.C.E. Un sincer bra
vo pentru jocul prestat. Au 
marcat : Opșitaru 27. Cernat 
26, Ermurache și Căpușan cite 
14, Oczelak 11, Netolilzchl 4, 
V. Ion 3. Zdrenghea și Brăniș- 
teanu cîte 2, respectiv Fre
eman 32, Sarkalathi 16. Huff 
12, Widing 11, Rekonen 6, 
K lingă 4, Jarnsa 3, Sirola X

Au arbitrat foarte bine un 
meci dificil A. Labov (Bulga
ria) și r. Bezck (Cehoslova
cia).

Paul IOVAN

De miine 
in București, 

de săptâmina viitoare 
în întreaga țară

Almanahul

CINE VOR FI NOII CAMPIONI
DE GIMNASTICA Al ȚARII ?

Astăzi, la ora 15,30, în Sala 
sporturilor din Bacău se dă 
startul în finala campionatului 
național de gimnastică, compe
tiție așteptată cu cel mai mare 
interes de iubitorii sportului. 
Desemnarea noilor campioni 
ai țării are loc într-un mo
ment în care vîrfurile gim
nasticii noastre sînt angajate 
cu toate forțele în pregătirea 
celui mai greu examen com- 
petițional al anului, Campio
natele mondiale de la Mos
cova.

Iată de ce, în mod firesc, aș
teptăm un concurs de bună 
valoare, în care sportivele și 
sportivii noștri de frunte să 
dprească și să poată să-și eta
leze întreaga măiestrie, toată 
forța competițională, astfel in
cit, în final, antrenorii și spe
cialiștii să fie în măsură să 
tragă concluzii utile pentru 
perioada următoare.

Reamintim că astăzi sînt 
programate exercițiile impuse.

a
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Sportul
Almanahul 

UNIVERSIADEI '81 
și al 

OLIMPIADEI 80
Un documentar 

complet al anului 
1980

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

I
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REPREZENTANTELE FOTBALULUI ROMÂNESC ÎN CUPELE EUROPENE 
MECIURILE LOR DIN MANȘA ÎNTÎI A TURULUI

„Ne-am învins singuri"! —iată

concluzia jucătorilor craioveni

SI9

COPENHAGA, 22 (prin 
telefon). Tristețe, o ma
re tristețe la vestiarul 
Universității Craiova du
pă meciul susținut, pe 
Idraets Park, cu B. K. 
Copenhaga, în prima 
manșă a turului al II-lea 
al C.C.E. O pronunțată 
nemulțumire de sine, 
stare de spirit vizibilă în 
ochii fiecărui jucător in 
parte, determinată atît 
de rezultatul final (0—1), 
dar, mai ales, de presta
ția de ansamblu a for
mației noastre campioa
ne. Da, ceea ce foarte 
puțini dintre specialiști 
au pronosticat — și a- 
ceștia, locali, apreciitid 
mai mult cu inima — a 
devenit o realitate: B.K. 
Copenhaga, egala (acasă) 
cvasi anonimei Athlone 
Town, a obținut cîștij; de 
cauză în dispută cu în- 
vingătoarea lui Leeds 
(în deplasare), o repre

zentantă a unui fotbal 
mai bine cotat în ierar
hia continentală decît 
cel irlandez. Așternînd 
pe hîrtie comparația de 
mai sus, între două re
zultate înregistrate la doi 
ani distanță, ne-am te
mut să nu comitem o 
ingratitudine față de ad
versarul de miercuri al 
Universității Craiova, în 
ultimă instanță față de 
adevăr, care, oricît nu 
ne-ar place, o arată pe 
echipa olteană, deși a- 
proape in aceeași alcă
tuire, într-un oarecare 
declin față de toamna 
lui ’79...

...Temeri risipite de 
faptul că, față de trecut, 
regresul echipei daneze 
este și mai palpabil, ea 
suferind. In ultimele
Gheorghe N1COLAESCU

(Continuare in pag. t-3)

Dinamo

(și merita!)
MILANO, 22 (prin te

lefon). Desigur, rezulta
tul de egalitate obținut 
aici de Dinamo este de
osebit de valoros. Acest 
1—1 contra unei echipe 
de prestigiul lui Inter- 
nazionale, și mai ales jo
cul prestat de liderii ac
tuali ai campionatului 
nostru — aplaudați ade
sea la „scenă deschisă" 
— au lăsat o foarte ’ bu
nă impresie publicului 
milanez, ca și numeroși
lor specialiști care âu 
urmărit întîlnirea. Fos
tul internațional italian 
Sandro Mazzolla, de e- 
xemplu, ne spunea că 
,,Dinamo a jucat ca o 
echipă de certă clasă 
europeană", șl adăuga cu 
obiectivitate că „românii 
puteau să și cîștige față 
de ocaziile de gol pe 
care le-au avut", din 
care cea mai mare— a-

putea 

să cîștige
mințim noi — a fost cea 
din minutul 82, cînd 
Augustin, care pătrunse
se singur în careu, pe 
un culoar central, a șu
tat precipitat. Dacă mai 
avansa, doi pași, putea 
să-l învingă ușor- pe 
portarul Bordon și, la 
2—1, echipa noastră s-ar 
fi putut considera califi
cată. Realitatea nr. 1 a 
meciului de miercuri 
seara este că Dinamo a 
jucat mai bine decît 
„Inter" fi putea obține 
victoria nu numai pe ar
gumentul acestei mari 
ocazii de gol din fina! 
ci, în primul rînd, pe 
temeiul evoluției sale de 
ansamblu. Fotbaliștii noș
tri și-au dominat adver
sarii in prima repriză, 
au tras la poartă mai

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Și totuși, 

nu este
F. C. Argeș s-a reîn

tors Ieri după-amiază din 
Scoția cu o înfrîngere pe 
care. în mod realist pri
vind lucrurile, o putea 
evita sau cel puțin ii 
putea Urnita proporțiile. 
Dacă nu a reușit să o 
facă, faptul se datoreștg 
evoluției sale total dife
rite din cele două repri
ze. Așa cum a arată si 
scorul (același in final ca 
și la pauză : 3—0), a- 
ceastă evoluție a fost 
slabă in prima jumătate 
a meciului și bună — în 
anumite momente chiar 
foarte bună — în partea 
a doua.

Hotărîtoare pentru soar
ta partidei au fost, 
deci, primele 45 de mi
nute de joc. In care 
echipa argeșeană s-a lă
sat deseori depășită sl * 
primit toata cele trei go
luri. dintre care unul

calificarea 

pierdută
tcel de al doilea) datorat 
unei evidente erori de 
arbitraj (poziție clară de 
ofsaid a celui ce a mar
cat, adică a lui Werl), 
iar. celelalte două unor 
greșeli comise de apără- 

- torii noștri, inclusiv por
tarul Ariciu.

Desigur, n-a fost deloc 
ușor pentru piteșteni să 
înfrunte un adversar to
tal necunoscut și — așa 
cum îl recomandau rezul
tatele din campionatul 
scoțian, precum si cele 
din primul tur al ..Cu
nei U.E.F.A." — destul 
de valoros. Avertizată 
Insă de antrenorul ei. 
Alexandru Constanlines- 
cu, la ședința de pregă
tire dinaintea meciului, 
asupra a ceea ce se pu-
Constnntin FIRANESCU

(Continuare In pag' 2-3)



040404 „Daciada“, în plină desfășurare !
■t

ARADUL ESTE DORNIC
SĂ Șl MENȚINĂ FRUMOASA TRADIȚIE SPORTIVA

„Aradul sportiv este dornic 
să-și mențină frumoasa tradi
ție".

Afirmația prof. Eugen Bu- 
dișan, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S.. este susținută de cî- 
teva argumente concrete: re
ușitele in activitatea sportivă 
de masă — locul 3 pe tară in 
etapa de iarnă a „Daciadei". 
contribuția a două fiice ale a- 
cestui județ, gimnasta Emilia 
Eberle și canotoarea Valeria 
Răcilă-Roșca in marea perfor
mantă, la Universiada de la 
București și respectiv la Cam
pionatele mondiale de la Mun- 
chen. sau pe plan national — 
34 de titluri de campioni re
publicani !

Ce argumente concrete vor 
susține, în continuare, tradiția 
sportivă a Aradului ? Iată doar 
cîteva dintre acestea, cărora 
activul C.J.E.F.S. se străduiește 
să le asigure un conținut cit 
mai eficient și mai convingă
tor

în activitatea sportivă de 
masă înscrisă sub însemnele 
marii competiții sportive na
ționale. Aradul va fi prezent 
prin cel puțin trei acțiuni de 
proporții : un Festival al spor
tului feminin, programat chiar 
la finele acestei săptămîni, în 
municipiul de reședință al ju
dețului. Peste 1 000 de tinere 
din toate întreprinderile ară- 
dene vor lua parte la întreceri 
de handbal, popice, tenis de 
cîmp tenis de masă și volei. 
Acțiunea, care va fi organi
zată în colaborare cu Consi
liul județean al sindicatelor, 
promite să repete reușita din 
edițiile precedente. Apoi, la 10

noiembrie o altă competiție 
așteptată cu mult interes, „Cu
pa Siridava" la handbal și vo
lei, ramuri de sport eu o tot 
mai largă „deschidere" în aso
ciațiile sportive din întreprin
deri și instituții și după aceea, 
la 15 noiembrie, „Crosul de 
toamnă", competiție de anver
gură, care va aduce la start
— cum se dorește — peste 
5 000 de alergători în cea mai 
accesibilă probă atletică — co
pii, elevi, tineri muncitori din 
întreprinderi.

Este de semnalat, totodată, 
faptul că în multe asociații 
sportive repetițiile pentru aces
te momente de vîrf din acti
vitatea sportivă de masă au 
și avut Ioc, în municipiul Ar^d 
cele mai izbutite fiind’organi
zate la U.T.A. și Tricoul ro
șu, dar și în cuprinsul jude
țului. la Lipova (un festival al 
fetelor organizat cu sprijinul U.T.C.). ....... . _ . .
Separat, 
anticipat
— cu o 
teren variat 
participant!) competiția de cros 
de la mijlocul lunii viitoare. 
Cadre didactice cil o bogată 
experiență, cu recunoscut spi
rit organizatoric (Pompeiu Sîm- 
boteanu, Ștefania Blindu, Al
fred Klemens, Rodica Sabău, 
Agneta Weiss, Clara Bobocic 
etc.) au fost — ca și în alte 
ocazii — activiștii de nădejde 
ai C.J.E.F.S., colaboratori pre- 
tioși in reușita acestei frumoa
se acțiuni sportive de masă. 
Pînă Ia 15 noiembrie elevii și 
tinerii din întreprinderi vor 
mai lua parte la întreceri de

Nădlac și Dorobanțu. 
școlarii din Arad au 
— duminica trecută 

frumoasă alergare pe 
(circa 2 000 de

cros, pe clase, pe școli sau pe 
asociații, menținînd astfel... 
tensiunea necesară și asigurind 
totodată continuitatea exerci
țiului fizic, unul din atribute
le ..Daciadei".

în același timp, în activita
tea sportivă de performanță 
din cadrul marii competiții 
sportive naționale, Aradul pro
mite să-și păstreze cel puțin 
actualul tempou, îndeosebi în 
ramurile nominalizate (atle
tism, canotaj, caiac, gimnasti
că. fotbal, haltere, lupte, judo, 
tir, tenis de masă), printre al
tele prin intermediul unei ini
țiative care stîrnește o emula
ție neobișnuită. Este intitulată 
„Primul meu concurs" și este 
rezervată copiilor selecționați 
în grupele de începători ale 

, unor asociații și cluburi ; deo
camdată 600. Aceasta, în para
lel cu continuarea acțiunii de 
selecție, pe temeiuri și mai 
riguroase (așa cum s-a realizat 
la canotaj, unde numai în anul 
1980 au fost descoperite 10 fe
te din Siria. Sintana și Lipova, 
toate cu un gabarit adecvat) 
și de consolidare a unor secții 
— lupte, gimnastică, natatie ș.a.

în totul, muncă rodnică la 
Arad. în perspectiva de a în
scrie județul tot mai net in 
„Daciadă". în concursuri și com
petiții de masă care să lan
seze în performanță talente re
ale. Asemenea talente există, 
s-a dovedit acest lucru, ele 
trebuie doar modelate. Așa 
cum. dealtfel, și recomandă 
regulamentul marii competiții 
sportive naționale.

Tibertu STAMA

ECHIPA DE HOCHEI (Junior!) /n Divizia „A" de volei (f)

VA EVOLUA In bulgaria RAPID DINAMO 1-3, DAR
acestei săptămîni 

în Bulgaria, pro-
La sfîrșitul 

va avea loc . __  . .
babil Ia Sofia, tradiționala du
blă confruntare dintre echi
pele de juniori la hochei ale 
României și Bulgariei. Echipa 
noastră. în rîndurile căreia 
sînt acum mulți tineri tajen- 
tați, cum ar fi portarii Stan
ei» și Constantinescu, fundașii 
Moraru, Both, Chirvasiu sau 
Bacso, atacanții Hrițcu, Demi
dov. Lncaci, Sandor, Săvăstru, 
Spătarii sau Csati, s-a pregătit 
intens în ultimul timp, cu sco
pul de a se prezenta cît mai 
bine anul viitor la C.E., gru
pa B. care -se va disputa chiar 
în Bulgaria. Antrenorii echi
pei sînt Barbu Oprea și Ale
xandru Calamar.

In sala Giulești S-a desfă
șurat, în devans, partida dintre 
formațiile feminine bucureștene 
de volei Rapid și Dinamo, din 
etapa a doua a campionatului 
primei divizii. Voleibalistele di- 
namoviste au cîștigat meciul, 
conform așteptărilor, cu 3—1 
(7, 13, —6, 9), dar mult mai 
greu decît s-ar fi presupus. 
Pentru că giuleștencele, încu
rajate frenetic de numeroșii lor 
suporteri (care uneori depășesc 
măsura), nu s-au mulțumit de
loc cu postura de victime si
gure și au replicat adesea cu 
hotărîre, în setul al doilea pu
țind Ia fel de bine să cîștige, 
iar în cel de al treilea impu- 
nindu-se fără drept de apel

La Buzău:
tMBMMBMMMMBMCTIIIIMIIlIMri

Radioamatorismul este atrăgă
tor și pasionant chiar de la pri
mii pași, din clipa clnd punînd 
căștile la urechi „prinzi" din eter 
ti-ta-urtle limbajului Morse, ori 
apelurile codificate venite de pes
te mări și țări. Urmărim, de 
pildă, pe cel 40—50 de copii, așe
zați în băncile legate între ele 
cu tot felul de cabluri, aplecați 
asupra manipulatoarelor telegra
fice, cu auzul încordat, în aș
teptare. „Ti-ta ti-ta-ta-ti...“ De 
la pupitrul de comandă, încărcat 
cu aparate ciudate, „dispecerul"aparate ciudate, „dispecerul1- 

un bărbat In puterea vîrstel 
„bate“ semnalele de control 
perforatorul de benzi pentruși ----------------- — ------- _------

generatorul de reproducere țăcă- 
ne ritmic. S-ar părea că sîntem 
Intr-un mare laborator de cerce
tări ori de dirijare a cine știe 
căror procese tehnologice. In re
alitate. ne aflăm în sala de te
legrafie a radioclubulul județean 
Buzău, al cărui sef este un ve
teran al acestui sport, Pompîliu 
•Ținea. „Aceasta este, de fapt, 
anticamera radioamatorismului — 
ne spune el — pentru că dacă 
aici conilul reușește să pătrundă 
nr’mele taine ale undelor el este 
cîștigat neutru acest sport, pen
tru tehnică în general și va dori 
să dezlege mai departe proble
mele comnPc.ate ale radiofonie! 
si radiotehnieii".

Așadar, este explicabil faptul 
că în activitatea radioclubului se 
pune un mare accent pe cursu
rile de inițiere a copiilor în ra- 
diotelegrafie si apreciem ca lău
dabilă si erija C.J.E.F.S. Buzău 
— a nrim-vicepreședintelul aces
tuia. brof. Nicolae Dragu — pen
tru dotarea tehnică a sălii de 
studiu. Sub conducerea unui ade
vărat profesor în materie, radio
telegrafistul Nicolae Rădulescu, 
sute de eonii din școlile buzoie
ne. îndeosebi de la școlile gene
rale 11—15, tsi fac aici ucenicia. 
Cu ce rezultate 7 Bune șl chiar 
foarte bune, după părerea noas
tră. a «mm faptele, eel mai re
prezentativ constitutndu-1 exem
plul elevului Marian Potefașu

Marian Poterașu — un auten
tic talent in radiotelegrafia 

buzoiană

(Rapid a condus cu 14—2). Și 
dacă echipa lui Davila Plocon 
ar fi avut mai multe „puncte 
de sprijin" în sextet n-ar fi 
fost imposibil să-șî adjudece 
victoria. însă, in atac, s-a con
tat mai mult pe aportul a trei 
jucătoare : Mariana Apostoleșcu 
(cea mai bună, ieri), Ileana Teo- 
dorescu șl Constanța Iorga, în 
timp ce Ia preluare a fost ne
voie să fie introdusă Tatiana 
Minea pentru a da mai multă 
siguranță. Deși învingătoare, 
Dinamo nu se dovedește încă 
în formă, jucătoarele sale (cu 
talie și experiență) avînd evo
luții extrem de oscilante, fiind 
nesigure în intervenții, chiar 
în execuțiile de bază (rapidis- 
tele au 
3, mai 
rect din 
țiuni la 
au avut
bună au fost Victoria Banciu 
și, atît cît a jucat, Corina Cri
văț. A arbitrat cu inegalități 
Gr. Nedelcu, secondat (bine) de 
D. Rotaru. (A. B).

realizat, în setul 
multe puncte di- 

serviciu decît din ac- 
fileu !). Singurele care 
o comportare constant

APROPIEREA FINALELOR RIDICĂ 
NIVELUL VALORIC AL ÎNTRECERILOR

FAZEI DE ZONA, LA BOX
La Deva, Iași, Pitești și Za

lău continuă întrecerile cam
pionatelor ‘ individuale de box 
și ale „Daciadei". Pe măsură 
ce ne apropiem de fazele fi
nale. partidele cresc din punct 
de vedere calitativ, meritînd tot 
mai mult aplauzele asistentei.

DEVA. Peste 1 200 de spec
tatori în Sala sporturilor. Par
tidele bune oferite de sportivi 
au justificat interesul celor care 
au înconjurat ringul. Iată re
zultatele tehnice. Ușoară : M. 
Constantin (Farul) b.p. FI. Jur- 
cuță (U. M. Timișoara), Fl. Di
ma (Pr. Brăila) b.p. I. Cojo- 
caru (Met. Tîrgoviște), V. Sîr- 
bu (Met- Bocșa) b.p. T. Chișcă 
(Min. Mold. Nouă), I. Cornea- 
nu (Farul) b.ab. 1 L. Mocanu 
(Met. Cugir). Mijlocie mică : 
N. Modrogan (Rapid) b.p. D. 
Neagu (Voința Buc.), P. Blai 
(Min. Baia Borșa) b.p. M. Su- 
rubaru (I.A.E.M. Timișoara), N. 
Chioveanu (Litoral) b.p. N. 
Ciobanu (Steaua), Gh. Plăeșu 
(Viitorul Cj.-Napoca) b.p. I. Bal- 
can (Pr. Brăila). Mijlocie s Al. 
Crișan (Tehnofrig Cj.-Napoca) 
b.ab. 1 P. Briciu (Jiul Petrila), 
V. Silaghi (Dinamo) b.p. L. Pop 
(Crișul), D. Senciuc (I.A.E.M. 
Timișoara) b.p. C. Ochiroși (Di
namo Brăila). Cocoș : D. Ci- 
pere (C.S.M. Dr. Tr. Severin) 
b.ab. 2 I. Gavriș (Voința S. Ma
re), M. Rădoi (Cim. Medgidia) 
b.ab. 1 Gh. Spiță (Met: Salon- 
ta), C. Văetuș (Met. Hunedoa
ra) b.p. V. Ionită (Motorul A- 
rad), N. Robu (Dlnamo Brăila) 
b.ab. 2 I. Munteanu (Met. Aiud). 
Semiușoară 
(Constr. 
Sultan 
(Progr. 
(B. C. 
Bocșa) 
Salonta), St. Ștefana (Mot. A- 
rad) b.p. Gh. Sorescu (Met. 
Tîrgoviște). Semigrea: 
Ciocoiu (Litoral) 
temic (Steaua), N. 
ința Buc.) b.p. 
(Met. Bocșa). (I. 
coresp.).

IAȘI, 
propiem 
victoria 
preț, boxerii aruneînd în luptă 
toate resursele lor fizice și teh
nice. Iată rezultatele : Muscă : 
M. Vișan (Met. Bocșa) b.ab. 2 
C. Ungureanu (Met. Vaslui), N. 
Scutaru (Unirea Focșani) b.p. 
FI. Cincă (S. C. Bacău), C. Ti- 
toi (Dinamo) b.ab. 3 M. Stanciu 
(Constr. Buzău), E. Burcă (Ni- 
colina) b.p. M. Ferariu (Farul). 
Ușoară : FI. Livadaru (Steaua) 
b. ab. 3 O. Vultureanu (C.S.M. 
Dr. T. Severin), Gh. Munteanu 
(Nicolina) b.p. N. Dolcan (Vo
ința P. Neamț), M." Fulger 
(Muscelul) b.p. C. Gîrleanu (U- 
nirea Focșani), M. Stamatescu 
(Met. Buc.) b.p. H. Daneș 
(F.E.P.A. Bîrlad). Mijlocie mi
că : S. Onu (Steaua) b.p. 
Tănase (Voința Buc.), 
hai (Farul) b.ab. 2 M. Manole 
(C. S. Botoșani), M. Miclăuș 
(Voința Cj.-Napoca) b.p. E. An- 
ghel (Portul Constanța), B.

Gh. Bulancea
Hunedoara) b.ab. 2 H. 

(Steaua), A. Turculeț 
Brăila) b.p. I. Guță 
Brăila), C. Nap (Met. 
b.ab. 2 I. Blidar (Met.

F.
Ar-

Ănghel (Vo- 
I. Potoceanu 
SIMION —

b.p. V.

Pe măsură ce ne a- 
de finalul competiției, 
este căutată cu orice

c. 
V. Mi-

Roșu (S. C. Bacău) b.p. C. Ște- 
fanovici (Nicolina). (D. DIA- 
CONESCU — coresp.).

ZALAU. In cea de a treia zi 
a întrecerilor, o abundență de 
meciuri încheiate înainte de li
mită. Rezultate tehnice : Pană : 
Al. Zbughin (Nicolina) b.ab. 1 
A. Szekely (Met. Sf. Gh.), I. 
Sandu (Prahova) b.p. G. Rusu 
(A.S.A. Tg. Mureș), I. Panaite 
(B. C. Galați) b.p. V. Vancea 
(Dinamo), I. Neagu (Pr. Brăila) 
b.p. I. Preduț (A.S.A. Cluj- 
Napoca). Semiușoară : I. Crișan 
(St. r. Brașov) b. dese. 3 I. Flo- 
rea (Bradul Odorhei), I. Carcu- 
lea (C.S.M. Sibiu) b. dese. 3 D. 
Goldan (S. C. Bacău), FI. Țir- 
comnicu (Dinamo) b.p. Fi. Zam
fir (Farul), D. Crișan (C.S.M. 
Zalău) b.k.o. 1 I. Ciurean (Glo
ria Bistrița). Grea î T. Radu 
(Met. Buc.) b.ab. 1 I. Dajboc 
(Independența Sibiu), V. Vrin- 
ceanu (Dinamo) b.ab. 1 I. Si
mina (St. r. Brașov), C. Chi- 
racu (B. C. Galați) b.ab. 2 A. 
Milea (Met. Buc.). Ușoară: D. 
Irimeș (C.S.M. Zalău) b.ab. 2 
P. Vasile (A.S.A. Tg. Mureș), 
C. Haj nai (URBIS Buc.) b.p. 
T. Munteanu (Voința Sibiu), N. 
Iordache (Dlnamo) b.ab.2 Gh. 
Pirvănescu (I.A.E.M. Timișoa
ra), V. Mihăilă (Steaua) b.p. 
A. Prisecaru (St. r. Brașov). 
Semimijlocie : L. Baciu (C.S.M. 
Cluj-Napoca) b.p. Gh. Bacriș 
(C.F.R. Craiova), N. 
(B. C. Galati) b.p. A. 
rescu (Voința Reghin), ____
rea (St. r. Brașov) b.p. D. Ene 
(Carpati Mirșa), C. Ghindăoa- 
nu (Ceahlăul) b.p. Al. Dinu 
(Met. Buc.). Semigrea : M. Pas
cal (Steaua) b.ab. 2 Al. Mircea 
(B. C. Brăila), C. Florea (Ra
pid) b.n. L. Bacica (Met. Buc.), 
Al. Balaș (A.S.A. Tg. Mureș) 
b. dese. 2 T. Orban (Gloria Bis
trița), G. Donici (B. C. Galati) 
b.k.o.l B. Adi (A-.S.A. Cluj- 
Napoca). (M. BONȚOIU — co
resp.).

PITEȘTI. întrecerile „zonei" 
din localitate s-au încheiat in 
cea de a treia zi cu următoa
rele rezultate. Semimijlocie : 
I. Vlădoianu (Dinamo) b.ab. 2 
FI. Popa (C.S.M. Pitești), S. 
Anghel (Voința Buc.) b.p. I. 
Predescu (I.O.B. Balș), Gh. Va
sile (Sem. Buc.) b.p. A. Pău- 
nescu (Voința Vîlcea), D. Nea
gu (Oț. Tîrgoviște) b.k.o. 3 M. 
MihalaChe (Farul). Mijlocie mi
că : D. Petropavlovschi (Mec. 
fină Buc.) b.ab. 3 I. Anghel 
(Met. Vilcea), Al. Cormoș (înfr. 
Oradea) b.p. N. Balaban (Da
cia Pitești), I. Dăndică (C.F.R. 
Craiova) b.p. Gh. Bumbac (Pis
tonul Slatina), I. Chitigă (Uni
rea Focșani) b.p. I. Moroiță 
(Dinamo). Mijlocie : Gh. Jig- 
man (B. C. Galați) b.p. C. Cucu 
(C.F.R. Craiova), V. Bizău 
(Met. Tîrgoviște) b.p. C. Stă- 
nescu (Voința Alexandria), I. 

' Mocanu (Met. Bocșa) b.k.o. 2 
I. Maier (Oț. Galați), FI. Un
gureanu (Muscelul) b.ab. 1 I. 
Ciutescu (Met. R. Vîlcea). (I. 
FEȚEANU — coresp.).

(C.S.M.

Costin 
Teodo- 

Gh. Flo-
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Gl

care, la cel zece ani ai săi. re
ușește să „prindă" la o viteză 
de 160 semnale pe minut șl să 
transmită pînă la 180 de semna
le pe minut. Cu aceste perfor
mante Poterașu a Impresionat 
juriul de concurs la finalele pe 
tară ale campionatului pionierilor 
și școlarilor, cucerind locul I. Lui 
îi urmează Daniel Sava, surorile 
Mihai și alți copii talentati. Din 
rîndurile unora ca el au crescut 
performerii seniori al radiotele
grafiei buzoiene. Activitatea este 
stimulată de e seamă de Iubi
tori ai acestui sport care își pe
trec timpul liber, după orele de 
muncă, la radioclub : Floreâ Pa
nă, Gh. Boscodeală, Pândele 
Ceaușu, Ion Panaltescu...

Fără îndoială, multi dintre co
piii pe care-i urmărim vor deveni 
radioamatori autorizat! în recep
ție și emisie, vor ajunge specia
liști în radiotehnică, oameni cu 
profesii dintre cele mal prețioa
se șl utile pentru domeniile teh
nice ale economiei noastre.

Viorel TONCEANU

ATLETISM
CAMPIONATELE REPUBLICANE DE MA

RATON ȘI MARȘ, ultimele competiții oficiale 
din calendarul sezonului atletic intern se vor 
desfășura sîmbătă șl duminică, la Sibiu. Iată 
programul concursului : sîmbătă : ora 8,30— 
50 km marș seniori și tineret ; ora 13 — ma
raton senioare ; ora 14 — maraton seniori și 
tineret ; duminică : ora 8,30 — 20 km marș 
juniori ; ora 10,45 — 25 km maraton redus 
juniori. întrecerile vor avea loc în Dumbrava 
Sibiului.

Iată și lista campionilor de anul trecut : 
50 km marș seniori : Ștefan Ioniță (A.S.U. 
Suceava) ; 50 km marș tineret î Gheorghe 
Dulea (Steaua) ; maraton senioare : Doina 
Pop (Rapid Oradea) ț maraton seniori : Du
mitru Nicolae (Rapid București) ; maraton ti
neret : Gheorghe Sandu (Dinamo) ; 20 km 
marș juniori : ion Păun (Olimpia București) ; 
maraton redus juniori : Emil Stănllă (Tîrna- 
vele Blaj).
AUTO

CEA DE A CINCEA ȘI ULTIMA ETAPA A 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE VITEZA 
PE CIRCUIT se va desfășura astăzi, vineri, 
la Pitești — orașul autoturismului românesc 
„Dacia-. • interesantă competiție automobi
listică. Organizatorii (întreprinderea de auto
turisme „Dacia", I.T.A. Argeș și Filiala jude
țeană A.C.R.) au făcut eforturi deosebite pen
tru reușita acestei întreceri care va fi do
tată cu „Cupa Argeșului", trofeu instituit in 
memoria redutabilului cuplu I. Olteanu — 
P. Vezeanu, pînă în primăvară echipajul nr. 
1 al Întreprinderii din Pitești.

Concursul de viteză se va desfășură pe un 
circuit de 2,400 km ce va fi străbătut, la fie
care grupă, de cite 10 ori. Startul se va da 
de pe planșeul din fața stadionului „1 Mai" 
din Trlvale, automobiiiștii urmind să treacă 
pe străzile Războienl — Exercițiu — V. Lupu— 
Traian — bd. Eroilor. Revizia tehnică a mași
nilor urmează să aibă loe în cursul dimi
neții, astfel ca concursul să poată începe la 
ora 14.

S-au înscris pentru a participa la această

etapă de campionat circa 70 de alergători (a- 
vansați șl începători) între care specialiști ai 
genului din diferite orașe ale țării — evident 
nu vor lipsi sportivii de la Dacia Pitești, vir
tuală campioană pe echipe — din rîndul că
rora am aminti de N. Grigoraș, șt. lancovlci, 
B. Ursu, P. Geantă, W. Hirschvogel, V. Ni- 
coară, C. Motoc ș.a. Interesante se anunță 
cursele de la toate grupele (1 ; 1.5 ; 2 ; 6), dar 
în mod deosebit cea de la gr. 5 în care doi 
piloți de valoare ai țării (N. Grigoraș $1 C. 
Motoc) vor lupta pentru cucerirea titlului de 
campion al grupei. Primul pe o mașină Da
cia 1 300 îmbunătățită în cadrul comparti
mentului de competiții al întreprinderii din 
Pitești, iar secundul pe Renault 5 Alpine. 
(M. FR.)

JUDO
ÎN FINALELE CONCURSULUI REPUBLI

CAN DE JUDO PE CATEGORII DE GREU
TATE peste 200 de sportivi vor evolua sîm
bătă și duminică în Sala sporturilor din Bra
șov. întrecerile se anunță deosebit de intere
sante nu numai datorită numărului mare al 
competitorilor ci și faptului că la fiecare ca
tegorie sînt mulți judoka de valori foarte a- 
propiate. La „superușoară" rămîne favorit A. 
Szabo (Dinamo Buc.), dar el va avea de în
fruntat, printre alții, pe M. Iulian (Dinamo 
Brașov), Gh. Dani (I.E.F.S.) și pe colegul 
său de club N. Ghimpău. în cazul cînd vice- 
campionul mondial al „semiușorilor“, C. Ni- 
culae (Dinamo Buc.) nu va concura, lupta 
pentru primul loc se va da, în principal, 
între I. Năstăilă (Dinamo Buc.), Gh. Cențiu 
(Nitramonia Făgăraș). Șt. Buc&taru (Dinâmo 
Bv.) și I. Domnar (Carpați Mîrșa). ,,Finală 
deschisă" se anunță și la „ușoară", S. Topll- 
cean (Dinamo Bv.), M. Pascal (Politehnica 
Iași), M. Nuțu (Dinamo Buc.), B. Onodi 
(Constructorul M. Ciuc) sînt principalii pre- 
tendenți. Favorit la „semimijlocie* este M. 
Frățică (Nitramonia), dar șanse bune au și 
V. Pușcașu (Dlnamo Buc.) și L. Lazăr (Uni
versitatea Cluj-Napoca). Nu este exclusă 
o finală între doi frați la „mijlocie* — M. 
Toma (Dlnamo Buc.) și Șt. Toma (Construe-

torul Alba Iulia). C 
și grea, vor fi, pro 
venii D. Radu și, r

POPICE
IN NOUL CAMP; 

care s-au disputat p 
primul rezultat de 
sportul popicelor), 
tapa a ni-a) dintre 
Ploiești — Gloria Bl 
scor nedecis : 2263— 
3—3). Cea mai buni 
fost campioana mon 
nu, din formația bi 
la gazde s-a evidei 
384 p d. In alt joc, 
a IlI-a, Voința Bucu 
București, p< arena 
(5—1). La masculin 
Voința București 
TRADIȚIONALUL 
NAL, „Cupa Were 
lă la a 26-a ediție, 
și duminică în loc 
Germană), participă 
Elena Pană (Voința 
Tudor (Olimpia Buci 
prezentativelor naț 
NAȚIONALE de s 
gătesc pentru cam 
iunie 1932 la Brno - 
ține cea de-a doua I 
verificare. Echipele n 
tul săptămînii viitoa 
Hidromecanica, cu ri 
șl masculină ale Ungi 
se dispută mîine și 
în clasamentele ser 
Timișoara 8 p (1747 
Voința Tg. Mureș 8 
1. Voința Ploiești 6 p 
rești 6 p (2445) — si 
Gloria București 8 p 
Electromureș Tg. Mu; 
Hunedoara 6 p (9928 
6 p (5258) — seria No
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Dapă jocurile de miercuri 
din Cupele europene

ECHIPELE ROMÂNEȘTI Șl MECIURILE LOR
învins singuri

iUrmare din pag. I)
cinci meciuri de campionat pa
tru înfrîngcri, între care una 
la severul scor de 6—1 I Si a- 
tunci, ce anume explică sur
priza de pe Idraets Park ? O 
surpriză, care, trebuie spus, la 
puțin de la Înregistrarea ei, 
mai precis din momentul află
rii rezultatului obținut de Di
namo, nu și-a mai putut găsi, 
aici. în tabăra craiovenilor ab
solut nici o justificare. „Ne-am 
învins singuri 1“ — a fost re
acția imediată a antrenorilor 
craioveni, ca și a jucătorilor, 
în frunte cu Ștefăncscu, căpi
tanul echipei.

Afirmație justă, la care, fi
rește. subscriem și care se re
feră, cu precădere, la compor
tarea Universității Craiova din 
prima jumătate a meciului, 
cînd ea a for* de-a dreptul de 
nerecunoscut, comițind erori 
colective (de așezare și mișca
re în teren) și individuale pro
prii unor fotbaliști lipsiți, to
talmente, de o experiență com- 
petiționaiă internațională. In 
categoria greșelilor de ansam
blu intră : 1) jocul static, po
zițional. cu apreciabile distan
te între linii (printre care fot
baliștii danezi au manevrat in 
voie) ; 2) inexistența presingu
lui și a marcajului (în pofida 
insistențelor cu care antrenorul 
C. Oțet, prezent la meciul B.K. 
Copenhaga — Aarhus, le-a so-

I"•
licitat elevilor săi) ; 3) tardiva 
adaptare a întregului sistem 
defensiv — in urma... strigă
telor repetate de pe banca con
ducerii tehnice — la jocul cu 
două vîrfuri practicat de ad
versar. Cit privește erorile in
dividuale, ele au fost, realmen
te, stînjenitoare, penibile chiar, 
desele transmiteri defectuoase 
ale mijlocașilor Donose și Bel- 
deanu, doi dintre recunoscuții 
tehnicieni ai echipei. Acestei 
deficiențe, provenită dintr-un 
compartiment-cheie, i s-au a- 
dăugat preluările, de regulă 
pentru adversar, ale lui Cămă- 
taru — un vîrf adesea izolat, 
dar și incapabil să protejeze o 
clipă balonul, ca și tendința 
(maladie cronică) lui Cîrțu de 
a compromite, în careul ad
vers, cîteva acțiuni personale, 
care, altfel, semănaseră panică 
la poarta lui Qvist. Și, cum 
s-a întîmplat ca, la începutul 
partidei, nici Lung să nu fie 
inspirat în intervențiile sale (a 
ieșit defectuos în întimpinarea 
lui Fosgaard la golul primit, 
apoi a scăpat din mină o min
ge ușoară, în apropierea ca
reului mic, aducînd echipa la 
un pas de 0—2). Toate aceste 
gafe au determinat comporta
rea totalmente nesatisfăcătoare 
a „ll“-lui craiovean, aflat — 
in prima repriză — într-o de
gringoladă cum n-am văzut-o 
vreodată.

Starea terenului, dificil, in

-iată concluzia jucătorilor craioveni

Dinamo putea (și merita!) să ciștige
(Urmare din pag. 1)

mult (în special șuturi de la 
marginea careului, care l-au 
făcut pe internaționalul Bordon 
să se tăvălească dintr-un colț 
in altul al porții) și, mai ales. 
AU AVUT MINGEA, pe ansam
blul partidei, MAI MULT DE- 
CÎT ADVERSARII. După cum 
recunoștea chiar antrenorul 
Bersellini, la conferința de pre
să de după meci, acesta a fost 
punctul forte al dinamoviștilori 
stăpinirea mijlocului terenului 
printr-un joc de pase sigur și 
variat, cu mingi surprinzătoare 
in adincime, cu demarcări in
genioase. Din acest punct de 
vedere, antrenorul Nicușor a 
avut dreotate. Așa cum ne-a 
declarat și cum am scris în 
avancronica apărută miercuri, 
el a intuit necesitatea de a con
tracara forța lui „Inter" la cen
trul cimpului de joc. A reușit 
pe deplin, după cum nu s-a 
dezmințit nici in promisiunea 
pe care o făcea și anume că 
Dinamo n-a venit aici să se 
apere.

După meci, antrenorul dina- 
movist s-a arătat mulțumit de 
felul cum jucătorii săi i-au 
respectat indicațiile și sublinia 
efortul luciditatea și abilitatea 
cu care au operat Ia mijloc 
Custov, Augustin și Dragnea, 
ajutați -pe rînd și de către un 
atacant. Dinamo a cedat greu 
mingea și. deci, avlnd balonul, 
a avut și inițiativa. In repriza 
secundă, cînd Internazionale a 
forțat desprinderea, Dinamo a 
avut ceva mai puține ocazii de- 
cît în prima parte, dar, poate, 
mai clare acum, datorită și spa
tiilor mai largi de acțiune. In 
afara fazei din min. 82, la care 
ne-am referit. Dinamo a mai 
fost încă de trei ori în repriza 
a doua în excelente situații de 
a înscrie, prin Augustin, D. 
Georgescu și Orac. în timp ce 
milanezii au avut doar două 
ocazii similare în aceeași parte 
a jocului prin Altobelli și Be-

callosi. Pe ansamblul partidei, 
un raport de mari ocazii de gol 
de 6—4 pentru Dinamo eare, 
adăugat celui al șuturilor la 
poartă (reamintim i 20—14, pe 
spațiu : 9—6 pentru oaspeți) și 
duratei posesiunii mingii ex
plică declarația Iui Mazzolla și... 
opțiunea noastră pentru titlul 
acestui comentariu.

Vorbind despre meritele mij
locașilor să nu uităm interven
țiile sigure ale portarului Mo- 
raru (derutat la gol de faptul 
că mingea a deviat din zid), 
calmul, intercepțiile și pasele 
lungi ale libero-ului Dinu, 
marcajul neînduplecat pe care 
l-au practicat fundașii I. Marin 
și Stănescu (acesta a fost util 
și în atac), eficacitatea cu care 
Bumbescu a jucat împotriva 
„vîrfului" echipei naționale ita
liene Altobelli. Dintre cel trei 
oameni din fată, cea mai mare 
rază de acțiune a avut-o Dudu 
Georgescu, obligat la un con
tinuu efort de demarcare. el 
fiind strict păzit nu numai de 
Bergoni, ci adesea și de un al 
doilea apărător. Orac și Tălnar 
s-au deplasat și ei mult, amîn- 
doi au driblat derutant șl au 
avut multe centrări bune, re
luate mai ales de coechipierii 
care se lansau din „linia a 
doua".

Dacă am fost de acord cu 
Mazzolla că Dinamo putea 
miercuri seara să si învingă, 
să firm de acord și cu antreno
rul Bersellini care spunea la 
conferința de presă că „în 
ciuda acestui 1—1, eare acordă 
lui Dinamo și șansa unui 0—0, 
Ia București, lupta pentru cali
ficare mai are încă 90 de mi
nute de joc".

Cu toate acestea, la 4 noiem
brie. Dinamo joacă returul în
tîlnirii ne terenul său, unde 
sperăm să se debaraseze nu 
numai de ..complexul Inter", ci 
și de „complexul meciurilor 
acasă", pe care l-a arătat fot
balul românesc în această 
toamnă.

4D*1!IMISTRz1TIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT
DIN 21 OCTOMBRIE 1981

I K.B. Copenhaga — Univ. 
Craiova 1 ; II. Internazionale 
— Dinamo București X j III. 
F. C. Aberdeen — F.C. Argeș
1 ; IV. Banik Ostrava — Steaua 
roșie 1 ; V. S.K. Anderlecht — 
Juventus 1 ; VI. Ț.S.K.A. So
fia — Glentoran 1 ; VII. Aus
tria Viena — Dinamo Kiev 2 ; 
VIII. S.K.A. Rostov — Ein
tracht 1 : IX. Dukla Praga — 
C.F. Barcelona 1 ; X. Vasas 
Budapesta — Standard Liege
2 ; XI. Bordeaux — Hambur
ger S.V. 1 ; XII. Spartak Mos
cova — Kaiserslautern 1; XIII. 
Dynamo -Berlin — Aston Villa 
2.

FOND TOTAL DE CIȘTÎ- 
GURI ; 319.503 LEI, din care 
2.858 lei, report la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 16 OCTOMBRIE 1981

Categoria 1 : 3 variante 100% 
(autoturisme Dacia 1300) și 3 
variante . 25% a 17.500 lei 5 ca
tegoria 2 : 16,25 a 5.553 lei ț 
categoria 3 : 21,75 a 4.149 lei; 
categoria 4 : 37,50 a 2.406 lei; 
categoria 5 : 170,25 a 530 lei j 
categoria 6 : 310 a 291 lei -ț ca
tegoria X : 1.797,50 a 100 lei.

Report la categoria 1 1 387.889 
Ici.

Autoturismele '„Dacia 1300" 
de la categoria 1, realizate pe 
bilete- jucate 100%. au revenit 
participanților : CORNEL IAN- 
CU din Iași, RODICA ARGINT 
din cornuna Golești, județul 
Vrancea și ION MATEI din 
București.
• Tragerea obișnuită Loto 

de astăzi, 23 octombrie 1981, 
se televizează în direct în- 
cepînd de la ora 18,25.

..DE LA SIMPLA „CULOARE LOCALA", 
LA CIRCUITUL INTERNATIONAL 

AL VALORILOR
vocată de cițiva jucători, în 
pauză, la cabine, a constituit 
o scuză minoră, respinsă, la 
puțin timp de la reluarea par
tidei, de evoluția superioară a 
acelorași jucători. într-atît de 
clară a fost diferența de com
portament a Universității Cra
iova de la o repriză la alta 1 
B.K. Copenhaga dispăruse din 
joc o bună perioadă de timp 
dar, sub presiunea timpului ca
re curgea în defavoarea lor, 
Cîrțu și Irimescu rataseră e- 
galarea.

Nu încape vorbă, modul în 
care s-a comportat campioana 
noastră destulă vreme din ju
mătatea a doua a meciului i-a 
determinat pe observatorul 
U.E F.A., vest-germanul Ferdi
nand Biwersi, și pe arbitrul 
polonez Al. Suchanek să con
sidere că. pentru jocul retur, 
în ultimă instanță pentru cali
ficarea în turul III al C.C.E.. 
acest 1—0 nu-i va fi suficient 
lui B.K. Copenhaga. însuși an
trenorul echipei daneze. J. Kra
mer, se arăta pesimist în pri
vința partidei revanșă. „Dar, 
ne declara el. țin să vă asigur, 
încă de pe acum, că băieții 
mei nu se vor lăsa depășiți 
eu una cu două, și se vor 
angaja ia efori fără menaja
mente". Un avertisment care 
ar trebui neapărat să fie luat 
în scamă 1

...Egali cu Brazilia, victorii 
asupra Italiei, Uruguayului 
și Angliei, locul 3 în cam
pionatul mondial de juniori, 
iată tot atitea semnale (lu
minoase) care au îndreptat 
gîndurile iubitorilor de fot
bal din întreaga lume spre 
România, țară care a între
cut prin fotbalul său juve
nil adevărate patrii ale fot
balului.

„Răsar mari ta
lente în România" 
— și-or fi spus, 
probabil, tehnicie
nii și simpli a-
matori de fotbal din în
treaga lume aflînd rezul- 
tatele-surpriză pentru mulți 
ale tinerilor noștri jucători.

...Rezultatul de miercuri 
seara obținut de dinamo- 
viști pe stadionul „Giuseppe 
Meazza". în fața renumitei 
Internazionale din Milano — 
nume mare în fotbalul in
ternațional —. a atras și el. 
sintem siguri, atenția lumii 
sportive. Explicația este a- 
ceeași ca și in cazul „can
gurilor" noștri pregătiți de 
Cernăianu și Macri. Dinamo 
(ca și echipa de juniori) s-a 
înscris — prin scor (și prin 
joc) — în circuitul valorilor 
internaționale. (Iată, de fapt, 
primul rezultat realmente 
remarcabil al „aripei" de

tehnicieni Nicușor — Vasile 
Anghel, aripă atît de apre
ciată, cîndva. pe gazon).

Teoria pe care de fapt o 
reluăm in aceste rinduri stă- 
pînește fotbalul mondial și 
ar trebui să fie o teorie și 
o concepție de căpătîi a 
tuturor antrenorilor noștri: 
ca și in atitea alte activi
tăți soeial-economice, și in 
fotbal CONTEZI ÎN LUME 

numai prin com
petitivitate inter
națională, prin per
formanțe de va
loare internațio

nală cu care intri în circui
tul de valori europene, mon
diale.

Te-ai înscris în acest cir
cuit. pe această scară, ești 
cineva, ești ceva în lume. 
Nu — rămii un „fapt di
vers". o simplă „culoare lo
cală" pentru turiști...

Ajungem astfel la marea 
problemă care stă in fața 
fotbalului nostru : dorința — 
și datoria — de a face sal
tul calitativ de Ia stadiul 
de „culoare locală" la treap
ta, superioară, a circuitului 
internațional de valori.

Resurse, potențial valoric 
românesc există. Avem noi 
dovezi.

Marius POPESCU

Și totuși, calificarea nu este pierdută
(Urmare din pag. I) chiar pe propriul

tea întîmpla în primele 20—30 
de minute de joc. echipa noas
tră a apărut in teren timorată, 
făcind fată cu greu atacurilor 
in valuri ale gazdelor, avanta
jate și de lățimea mai mică a 
terenului care le permitea cen
trări în serie în fata porții lui 
Ariciu. Nu s-au mai efectuat 
așa cum trebuie marcajul, du
blajul, intervențiile apărătorilor 
erau precipitate și nesigure, nu 
de puține ori luau aspectul 
faulturilor. Slab a fost în a- 
ceastă perioadă randamentul 
mijlocașilor, care nu s-au ară
tat suficient de utili nici com
partimentului defensiv. lăsînd 
mari spatii de manevră cores
pondenților lor din echipa ad
versă (rapizilor Strachan, 
McMaster și Watson), nici 
coechipierilor din atac, care nu 
puteau rezolva prin acțiuni in
dividuale ceea ce se putea ob
ține prin combinații bine rea
lizate.

Cu toate acestea. F.C. Argeș 
putea înscrie chiar pînă la 
pauză dacă arbitrul nu le-ar fi 
refuzat un penalty clar la faul
tul în careu, din min. 17. asu
pra lui Ignat și dacă acel ..cap" 
din min. 44 al lui Băluță nu 
și-ar fi greșit cu

Parcă însă altă 
șlt de la cabine 
spre surprinderea 
pătimașului public local, care 
dorea — firesc — mărirea sco
rului. ci chiar și a noastră. 
Mult au cîntărit. desigur, la a- 
ceastă schimbare. nu numai 
observațiile și indicațiile antre
norului. ci și introducerea în 
formație a lui Cristian. Cu 
alura sa. acesta a domi
nat pur și simplu careul 
de 16 metri, culegînd — spre 
surpriza scoțienilor — toate 
mingile înalte spre poarta noas
tră. Apărătorii și-au respectat 
mult mai bine sarcinile de joc, 
au acționat cu calm și sigu
ranță, sprijinindu-se reciproc. 
La rîndul lor. mijlocașii au ie
șit mai des și cu eficiență spo
rită la joc, lansîndu-i pe co
echipierii din prima linie sau 
intrînd în combinații reușite 
cu ei.

Toate acestea au făcut ca e- 
chipa noastră — evoluînd mult 
mai aproape de valoarea, de 

să lase in 
evi- 
par- 
De- 
mal 

în

dificultate 
teren.

Este cu 
gretat că 
evoluat și 
cum a făcut-o după aceea, cu 
calm, cu dezinvoltură, cu cu
raj, atribute care i-au atras 
pînă și elogiul antrenorului e- 
chipei scoțiene, Alex Fergusson. 
Și așa, însă, putem afirma că 
șansele de calificare nu sînt de
finitiv pierdute, că diferența 
de goluri poate fi recuperată 
în partida retur de Ia Pitești. 
Argeșenii ne-au mai dovedit-o 
în trecut, în cupele europene, 
că pot reface terenul pierdut. 
Condiția este însă ca la 4 no
iembrie, în față propriului pu
blic. SA EVOLUEZE LA CA
PACITATEA LOR MAXIMA 
PE ÎNTREAGA DURATĂ A 
CELOR 90 DE MINUTE, SĂ SE 
ÎNTREACĂ CHIAR PE EI ÎN
ȘIȘI.

atît mai mult de re* 
F. C. Argeș nu a 
înainte de pauză așa

SANCTI8NWIA UNO» ARBITRI
Luînd în discuție arbitrajele 

prestate în ultimele 
campionat. Biroul 
centra] al arbitrilor a hotărît 
suspendarea pe 4 etape (înce- 
pînd cu data de 15 octombrie) 
a arbitrului O. Ștreng (Ora
dea), „pentru neacordarea unei 
lovituri de Ia 11 m., pentru 
lipsă de curaj, de fermitate 
în dictarea unor măsuri regu
lamentare privind 
jucătorului Nicolae 
care s-a făcut vinovat de 
nesportive la meciul C.S. 
goviște — Dinamo".

Am mai fost informați 
pentru diferite greșeli, au 
sancționați și alți arbitri : 
Vișinescu (2 etape), V. Oprișan 
(1), 1. Csanadi (6), V. Tătar 
(4), Al. Ioniță (1), Gh. Cotor- 
mani (4), I. Bîră (2), A. Kra- 
sovschi (2), T. Capătă (2), ma
joritatea acestor suspendări 
fiind efectuate. Au mai primit 
avertismente : O. Anderco, M. 
Fediuc, M. Stan, I. Ghcorghe-

etape de 
colegiului

eliminarea 
Dobrin, 

acte 
Tir-

Gh.

IERI, ÎN SERIA A ll-a A DIVIZIEI

puțin tinta. 
echipă a ie* 
după pauză, 
nu numai a

în seria a Il-a a Diviziei „B“ 
a avut loc ieri o et-nă interme
diară. Iată scurte relatări de la 
meciuri :

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
PANDURII TG. JIU 2—0 (1—0).
Autorii golurilor : Voicilă (min. 
44) și Gh. Radu (min. 88).

RAPID BUCUREȘTI — ENER
GIA SLATINA 2—0 (1—0). Au 
marcat : Belu (min. 23) și Șt. 
Popa (min. 68).

TRACTORUL BRAȘOV — PE
TROLUL PLOIEȘTI 2—1 (2—0). Au 
înscris : Hîrlab (min. 8 din îl m). 
Sandu (min. 36), respectiv Sima- 
clu (min. 56).

GAZ METAN MEDIAȘ — I.C.I.M. 
BRAȘOV 2—1 (0—1). AU marcat : 
Bălău (min. 50), Szakacs (min 
57), respectiv Stancu (min. 21).

MECANICA FINA BUCUREȘTI— 
CHIMICA TIRNAVENI 2—0 (1—0) 
Au înscris : Catrina (min. 27) și 
Păun (min. 83).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
DUNĂREA CALARAȘI 2—0 (2—0). 
Autorii golurilor : Pestrița (min. 
41) și Gherase (min. 44).

posibilitățile ei 
repriza secundă o impresie 
dent mai bună chiar decît 
tenera sa de întrecere, 
altfel și raportul situațiilor 
clare de gol a fost,
această a doua jumătate a 
meciului, favorabil (3—1) piteș- 
tenilor. care au ratat mai ales 
în min. 87. prin Turcu, o exce
lentă posibilitate de a reduce 

ar fi cîntă- 
baîanța cali- 
două partide

din scor, ceea ce 
rit foarte mult în 
ficării dună cele 
cu scoțienii.

în orice caz, s-a 
pede după pauză că F. C. Aber
deen nu este o echipă de care 
să te sperii cu adevărat, o e- 
chipă cum s-ar spune de mare 
clasă, ea puțind fi pusă in

desprins lîm-

METALUL PLOPENI — META
LUL BUCUREȘTI 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de Ghițescu 
(min. 53).

CARPATI MÎRȘA — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 0—0.

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
FLACARA MORENI 1—2 (1—1). 
Au marcat : Bucico (min. 30), 
respectiv Miu (min. 9), Badea 
(min. 74).

Relatări de la M. Bizon, D. Me- 
raru-Slivna, C. Gruia, M. Țacăl, 
N. Ștefan, O. C-uțu, M. Boghici, 
M. Verzescu și D. Daniel.

în meci restant pentru seria a 
in-a a Diviziei „B“ : MINERUL 
CAVNIC — MINERUL LUPENI 
4—2 (2—0). Autorii golurilor : Cris- 
tea (min. 35), Lenghel (min. 39), 
Lucaci (min. 60), Tolba I (min. 
64), respectiv 
Sebesten (min. 
coresp.)

Jenică (min.
84). - “ '

1. RULMENTUL
2. Rapid Buc.
3. Petrolul Ploiești
4. Mecanica fină
5. Metalul Plopeni
6. Automatica Buc.
7. Energia Slatina
8. Metalul Buc.
9. Șoimii I.P.A. Sibiu

10. Autobuzul Buc
ii. Gab Metan
12. Chimica Tîrn.
13. Flacăra Morenl
14. Dunărea Călărași
15. Pandurii Tg. Jiu
16. Tractorul Brașov 
1j. Carpațl Mlrșa 
10. I.C.I.M. Brașov

(Z.
___  56), 
Debrețeni,

2 3 15-10 16
3 2 22 6 15

10 6 2 2 17- 9 14
12 4 5
11 5 2
11 4 4
10 5 2
10 5 1
10 5 1
11 5 1
10 5 1

12 7
11 6

14- 14
15- 10
13- 9
16- 17
10-15

11
12
11
12
10
10

2 5 
0 7
2 6
2 7
3 5
1 8

11-13
16-21
11-20
10-19
8-11
7-22

25ETAPA VIITOARE (duminică 
octombrie) : Rapid București 
Mecanică tină București, Șoimii 
IPA Sibiu — Tractorul Brașov, 
pandurii Tg. Jiu — Chimica Tîr- 
năveni, Flacăra Morenl — Metalul 
Plopeni, Automatica București — 
Metalul București, Gaz metan Me
diaș — Rulmentul Alexandria, 
I.C.I.M Brașov — Carpațl Mlrșa, 
Dunărea Călărași — Luceafărul 
București, Petrolul Ploiești — Si
nergia Slatina, Autobuzul Bucu
rești — stă.

IN DIVIZIA
Ieri, în seria a V-a, „bucureș- 

teană", a campionatului Diviziei 
„C“ s-a disputat etapa a Xl-a, 
intermediară, în care s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

Dinamo Victoria București — 
Flacăra roșie București 2—0 (0—0), 
T.M.B. — Tehnometal București 
3—0 (1—0), Electronica București 
—“ Abatorul București 2—0 (1—0), 
S.N. Oltenița — Danubiana Bucu-

C“
rești 0—0, F.C.M. Giurgiu — Con
structorul Călărași 2—0 (2—0)^ Si
rena București — Viitorul Chlr- 
nogi 5 -0 (1—0). FEROM Urzicenl 
— Amonil Slobozia 2—0 (1—0).
I.C.S.I.M. București — Luceafărul 
București 1—3 (0—1). Petrolul
Roata de Jos nu a jucat.

In clasamu.it continuă 1 con
ducă Dinamo Victoria cu maxi
mum de puncte posibile — 20 
(din 10 jocuri).

clasamu.it


„Cupa Davis" ediția 1982 LOTUL CEHOSLOVAC
ECHIPA ROMÂNIEI VA EVOLUA

LA SANTIAGO DE CHILE
PENTRU „CUPA DAVIS" ÎNTREBARE IN PRIVINJANUMEROASE SEMNE DE

In ediția de anul viitor a 
„Cupei Davis" reprezentativa dc 
tenis a României va întilni for
mația Chile — ambele echipe 
fiind în continuare în grupa de 
elită (primele 16) a supremei 
competiții a sportului cu ra
cheta. Președintele Federației 
de tenis din Chile. Sarah Es- 
guep, a făcut cunoscut că pen
tru întilnirea cu România —• 
care va avea loc la Santiago 
de Chile, în zilele de 5, G și 
7 martie 1982 — a alcătuit un

lot dc 5 jucători : Hans Gil- 
demeisler, Pedro Rebolledo, Ri
cardo Acuna, Juan C. Ayala și 
foarte tînărul (17 ani) Jose Fer
nandez.

în ultimul clasament alcătuit 
pe baza calculelor computeru
lui tenismanii chilieni sînt si
tuați începînd de la poziția 33 
(Giidemeister) și pînă la locul 
463 (Fernandez), dar acesta din 
urmă este introdus în formație, 
probabil, ca rezervă.

Federația cehoslovacă de spe
cialitate a anunțat că meciul 
de tenis Cehoslovacia — R. F. 
Germania, contînd pentru pri
mul tur al „Cupei Davis“ (gru
pa superioară), se va disputa 
la Praga între 5 și 7 martie 
1982. în formația țării gazdă au 
fost selecționați Ivan Lendl, To
mas Smid, Pavel Slozil și Sta
nislav Birner. întilnirea se va 
desfășura pe o suprafață de joc 
sintetică de tip „Greenset".

CALIFICĂRILOR ÎN CUPELE EUROPENE
Scoruri strinse, victorii In deplasare și meciuri egale

DOAR O ZIPINĂ LA MECIUL DE RUGBY CU NOUA ZEELANDA
(U'mare din pag 1) hac tocmai la Auckland, acum 

doi ani, într-un meci-test, cînd 
o victorie : 
Noua Zee- 

fericită. 
națională 
s-a spus

cută (prin repetatele-i perfor
manțe) drept cea mai puter
nică din lume (Noua Zgelandă) 
și o alta (România) în mare 
creștere calitativă și — drept 
urmare — campioană a Euro
pei (ediția ’80/’81) la capătul 
unei strălucite victorii asupra 
Franfsl (15—0 !) și a Unei suite 
de succese semnificative : 33—0 
cu Polonia, 35—9 cu Italia, 
56—6 cu Spania, 18—10 cu 
U.R.S.S. Iată de ce apreciem 
că meciul de mîine îmbracă 
Un caracter excepțional.

Grație transmisiilor la TV 
am avut, în repetate rînduri, 
ocazia să urmărim jocul ex
celent al sportivilor de la Anti
pozi. I-am văzut și admirat in 
cîteva partide disputate acum 
trei ani în Marea Britanie și 
Franța cînd, sub conducerea a- 
celuiași 
Graham 
TOATE 
zînd un turneu fără precedent;. 
16—6 cu Anglia, 10—6 cu Ir
landa, 13—12 cu Țara Galilor, 
16—9 cu Scoția șl un foarte va- _ __ ___  __ _______
loros 18—16 cu super-selecțio- • zeelandezii au impresionat prin 
nata „Barbarians" (alcătuită din 
cei mai buni rugbyști din Bri- 
tania). I-am văzut pe AII 
Blacks învingind și Franța la 
ea acasă. Și, totuși, „15“-le lui 
Jean Pierre Rives le-a venit de

căpitan de echipă, 
Mourie, au cîștigat 
întîlnirile-test, reali-

francezii realizau 
24—19 (prima în 
landă !), coincidentă 
chiar la 14 iulie, ziua 
a Franței, de aceea i 
„istorică".

Am amintit toate 
pentru a arăta că All Blacks 
nu șint — totuși ! — invinci
bili. Legenda lor poate fi u- 
neori... întreruptă.

L-am rugat pe ing. Viorel 
Moraru, vicepreședinte al 
F.R.R., să aprecieze echipa 
Noii Zeelande ’81 : „...Și-a a- 
rătat marea-i clasă în jocul de 
la Constanța! „Negrii" vor juca 
însă și mai bine la București 
pentru că vor introduce in for
mație oameni noi (n.r. sîntem 
informați că în echipa care va 
evolua în Capitală vor apare 9 
(!) noi „aii blacks": Hewson, 
Cameron, Wilson, Loveridge, 
Mourie, Mexted, Whetton, 
Spiers, Dalton), apoi o echipă 
care conduce tot timpul scorul 
joacă mai „moale" decit una 
care are, de pildă, probleme in 
a remonta un handicap, Neo-

acestea

tehnică, forfa lor fizică și vi
teza de reacție la toate nive
lurile. ceea ce este, dealtfel, 
caracteristic tuturor echipelor 
mari din țoale ramurile de 
sport**.

Divizia „A“ la baschet feminin

PRIMA SURPRIZA:
OLIMPIA-VOINȚA BUCUREȘTI 73-71

Rugbyștii tricolori s-au reu
nit la Snagov (unde se bucură 
do bune condiții de pregătire) 
iar miercuri și joi au efectuat 
antrenamente de asamblare, de 
perfecționare a unor scheme 
tactice. Antrenorul federal Va- 
leriu Irimescu este calm : 
„Neo-zeelandezii s-au prezentat
— așa cum era de presupus — 
foarte bine, linia lor de trei- 
sferturi a depășit, totuși, aș
teptările. Ei joacă rapid și e- 
xercită o permanentă presiune 
în atac și apărare asupra ad
versarului. Acestui joc noi va 
trebui să-i răspundem printr-o 
contra-prcsiune continuă ia 
toate nivelurile, reducind ast
fel la minimum spațiul și 
timpul de joc al partenerilor 
noștri de întrecere. Purtătorul 
de balon va trebui să fie-spri
jinit cu abnegație, fără preget, 
pentru a se asigura continuita
tea atacului. Aceasta-i șansa 
noastră. Nu trebuie s-o pier
dem !"

Sperăm și noi cu toții, alâ 
turi de Irimescu și ceilalți teh
nicieni care răspund de pregă
tirea echipei reprezentative (în 
formație probabilă : Gh. Flore»
— Fuicu, Lungu, Constantin. 
Alde» — Alexandru, Paraschiv
— Murariu, Borș, Stoica — M. 
lonescu. Dumitru — Dinu, 
Munleanu, Bucan), că jucătorii 
noștri vor avea ambiția să o- 
noreze acest meci dc mare ră
sunet printr-o comportare su
perioară, ridicindu-se la înăl
țimea prestigiului cîștigat în 
ultimii ani.

• TELEX • TELEX •

Dintre rezultatele publicate 
ieri (prima manșă a turului 
secund al cupelor europene) 
ne-au lipsit doar două : Ben
fica Lisabona — Bayern Mun- 
clien 0—0, în C.C.E. și F. C. 
Porto — A.S. Roma 2—0 (1—0), 
în Cupa cupelor.

Acum, în pauza dintre cele 
două manșe, se poate face un 
bilanț. Statistic, rezultatele ex
primă foarte multe incertitu
dini în privința calificărilor. 
Majoritatea scorurilor au fost 
strînse și, de aceea, viitoarele 
gazde din manșa a doua păs
trează șansele promovării. Fi
rește. echipele învingătoare în 
deplasare (6) și cele care au 
terminat la egalitate ne teren 
advers (8) au „șansa" hîrtiei 
să se califice în etapa viitoare.

Echipele engleze, cu excepția 
lui Southampton, ca și cele el
vețiene (în frunte cu Grasshop
pers și Neuchâtel) au avut 
comportări bune.

In C.C.E., deținătoarea titlu
lui, F.C. Liverpool, a susținut 
un examen dificil cu reduta
bila echipă olandeză Aikmaar. 
Britanicii, după ce au condus 
cu 2—0, au fost egalați în min. 
88. Aston Villa a cîștigat la 
Berlin, în * ' 
(2—1), după 
oaspeții au 
min. 5 prin 
egalat prin ______ _____ ___
(min. 50), în continuare berli- 
nezii au ratat un penalty in 
min. 80 (Ulrich), după care 
englezii au înscris punctul vic
torios grație tot lui Morlay, în 
min. 85 ! Interesante au fost și 
partidele Banik Ostrava — 
Steaua Roșie Belgrad si An- 
derlecht — Juventus Torino, 
ambele încheiate cu același re
zultat : 3—1 pentru gazde. Ba
nik a condus cu 2—0 (Lycka — 
2), Krmpotid a redus din han
dicap, dar gazdele pecetluiesc 
rezultatul în min. 89 prin 
Knapp. La Bruxelles, egalita
tea dintre Anderlecht și Ju
ventus s-a menținut pînă în 
min. 68, după 
l-au învins 
Zoff în urma 
te de Geurt3 
Dinamo Kiev 
na cu 1—0,

Austria, grație

fața lui Dynamo 
un joc palpitant : 
deschis scorul in 

Morlay, gazdele au 
șutul lui Riediger

care belgienii 
de două ori pe 
punctelor semna
și Verkauteren. 

a 
in

cîștigat la Vie- 
fața lui F.C. 
golului marcat

de tînărul Bal. Și astfel fotba
liștii sovietici se pot gîndi la... 
sferturile de finală. Meciul de 
la Sofia, dintre Ț.S.K.A. și 
Glentoran Belfast (2—0, goluri 
înscrise de Dimitrov și Zdrav- 
kov — din penalty), a avut un 
episod tragic : masorul echipei 
nord-irlandeze, Bobby McGre
gor (în vîrstă de 54 de ani — 
fost international), intrînd pe 
teren să dea îngrijiri unui ju
cător accidentat, a suferit un 
atac de cord, după care, în 
drum spre spital, a decedat.

în Cupa cupelor, performere
le sînt Standard Liege (2—0 
la Budapesta, cu Vasas), deți
nătoarea titlului, Dinamo Tbi
lisi (1—1 la Bastia) și Velez 
Mostar (1—1, la Leipzig, cu 
Lokomotive).

Mare surpriză în Cupa 
U.E.F.A. : Southampton (cu
Keegan, care a și înscris un 
gol, în formație) a cedat pe 
teren propriu în fața lui Spor
ting Lisabona cu 2—4 ! Real 
Madrid a învins cu dificultate 
(ratind și un penalty), ne 
teren propriu, formația din 
Jena (3—2), după ce fusese 
condusă. Doar în repriza se
cundă gazdele și-au revenit 
trecînd la cîrma jocului și în
scriind prin Cortes (penalty), 
Gallego și Isidro. Rapid Viena 
a cîștigat în fața echipei P.S.V. 
Eindhoven (1—0), grație unui 
penalty transformat de Panenka 
(min. 71), în timp ce Bordeaux 
a învins pe lidera campionatu
lui vest-german, Hamburger 
S.V., cu 2—1. Gemmerich și 
Soller au fost autorii golurilor 
formației gazde, iar oaspeții au 
redus scorul prin Kaltz, din 
penalty.

în această competiție vor ră- 
mîne în continuare, cu sigu
ranță, numeroase formații va
loroase printre care Ho :<1uk 
Split, Sporting Lisabona, Neu- 
châtel, în general cele care 
au cîștigat sau au realizat sco
ruri egale în deplasare. Ne-am 
bucura, firește, ca printre cele 
16 calificate să figureze și re
prezentantele tării noastre. La 
4 noiembrie, după consumarea 
manșei a doua, va fi cunoscut 
verdictul.

Ion OCHSENFELD

TG. MUREȘ, 22 (prin tele
fon). Al doilea turneu al cam
pionatului național de baschet 
feminin a început joi în sala 
sporturilor din localitate în 
condiții organizatorice exce
lente, care dealtfel au carac
terizat mai întotdeauna pe lo
calnici. în prima zi nu au 
fost programate derby-uri ; în 
schimb a fost consemnată o 
primă surpriză în această e- 
diție a Diviziei „A": victoria 
echipei Olimpia asupra Voin
ței București. Rezultate :

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
.VOINȚA BUCUREȘTI 73—71 
(36—38). Un frumos spectacol 
sportiv, o dispută captivantă, 
în care evoluția scorului și 
finalul dramatic au fost sarea 
și piperul întrecerii. Olimpia, 
ale cărei intenții de a se cla
sa printre fruntașele competi
ției încep să se materializeze, 
a prestat un joc vioi în apă
rare, rapid și variat în atac, 
izbutind să domine aproape 
întreaga repriză I. Apoi, expe
rimentatele baschetbaliste de 
la Voința, bine dirijate de Ga
briela Strugaru și Estela To- 
mescu. avînd în Ștefani» Borș 
o jucătoare care a dominat 
ambele panouri, au recuperat 
din handicap și au luat con
ducerea, dar numai la dife
rențe mici. Dar Olimpia, unde 
Ecaterina Bradu și-a făcut 
un debut remarcabil, nu și-a 
pierdut speranța, a luptat în 
continuare cu ambiție, mizînd 
pe apărare, iar din min. 33 
iscor 62—59, cînd Șt. Borș a 
fnst eliminată pentru 5 gre
șeli personale) a echilibrat și 
lupta sub panouri, ceea ce a 
determinat ca Olimpia să reu
șească o victorie muncită. în 
ultimele 24 de secunde, Voin
ța a avut mingea, dar datorită 
apărării celor de la Olimpia 
nu a reușit să înscrie, 
marcat : Bradu 18, Bâră 
Froiter 14, Ciubăncan 12, 
rantino 12 pentru Olimpia, 
respectiv Borș 16, Tomescu 14, 
Strugaru 12, Popescu 11, He- 
geduș 8, Slavei 6, Grecu 4. 
Competent și autoritar arbltra-

Au
17, 

Ta-

Atanascscu
TIMI- 

PRAHOVA

jul prestat de A. 
și O. Vestinian.

UNIVERSITATEA 
ȘOARA — C.S.U. 
PLOIEȘTI 65—63 (33—27) ;

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — VOINȚA BRA
ȘOV 74—61 (38—33);

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— CARPAȚI C.S.Ș. SF. 
GHEORGHE 82—55 (53—27);

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI — MOBILA CSȘ 
SATU MARE 86—51 (44—23);

COMERȚUL LICEUL BO
LYAI TG. MUREȘ — CRIȘUL 
ORADEA 87—78 (51—38).

Programul jocurilor de vi
neri : de la ora 10 : Carpațl — 
Mobila ; Crișul — Universita
tea Timișoara ; de la ora 15: 
C.S.U. — Voința Brașov ; O- 
limpia — Progresul; Universi
tatea Cluj-Napoca — Voința 
București; Politehnica — Co
merțul.

D. STÂNCULESCU

BOX O La Budapesta s-a dispu
tat întilnirea dintre echipele da 
juniori ale Ungariei si Franței. 
Scor : 5—5 • Pugilistul italian
Joe Gibilisco și-a apărat cu suc
ces centura de campion al Eu
ropei la cat. ușoară, învingîndu-1 
pe spaniolul Heredia prin k.o. in 
repriza a 9-a.

HANDBAL • La Nieuwegein 
(Olanda) în turneul feminin : O- 
landa — Franța 13—10, «Ceho
slovacia — R.F. Germania 18—17, 
Danemarca — Austria 18—17. Pe 
primul loc în clasament se află 
Cehoslovacia cu 4 d.

TENIS • In turul doi la Tokio, 
favoriții au obținut victorii scon
tate: Teltscher—Fukui 6—1, 6—1; 
Fibak — Takeuchi 6—2, 7—5 ;
Taroczy — Gutlin 6—1, 6—0 ; Mo- 
tram — Dunk 6—2, 6—0 : Gunt- 
hardt —* Sakamoto 6—4, 2—6, 6—1; 
Tim Gullikson — Webb 6—1, 6—2 
• în al doilea tur al turneului 
feminin de la Brighton, Anne 
Smith (S.U.A.) a eliminat-o cu
6— 4, 6—4 pe Virginia Wade. • 
Rezultate din turneul de la Vie
na : Potter — Glickstein 1—6, 6—1^
7— 5 ; Birner — Andler 6—1, 6—3 ; 
Smith — Feigl 6—3, 6—1 ; Kir- 
mayr — Sanders 7—6, 7—6: San
dy Mayer — Tim Wilkinson 6—2, 
2—6. 6—8 ; Gehring — Kary 6—3, 
4—6, 7—6.

• Căpitanul echipei de rugby a Franței, 
linia a III-a Jean-Pierre Kives, accidentat 
în vară, în turneul întreprins de XV-le 
francez în Australia, a fost operat pentru 
• luxație acromlo-claviculară. De cltăva 
vreme Rives șl-a reluat pregătirea fizică șl 
el se simte foarte bine. N-ar fi exclus — 
dacă lucrurile vor merge, în continuare, 
bine — ca el să fie. In curînd, prezent pe 
teren la meciuri • Campionul mondial de 
șah Anatoli Karpov este un pasionat ju
cător al tenisului, pe care l-a șl practicat 
asiduu în zilele fierbinți ale meciului pen
tru titlul mondial, de la Merano, în Italia. 
„Iubesc foarte mult tenisul șl îmi face 
multă plăcere să-i string mina Iul Borg" a 
spus Karpov • Doi specialiști al sporturi
lor de lamă s-au aflat printre concurențl 
la „mondialele* de ciclism de la Bmo : 
multiplul campion olimpic de patinaj vi
teză Eric Heiden (care a avut însă o evo
luție modestă pe velodromul cehoslovac) și 
schloara fondlstă austriaca Rosemarie Kurz, 
clasată a 17-a dar la numai 11 secunde de 
campioana lumii la fond, ciclista vestger- 
mană Ute Enzenauer • Alpinistul italian 
Giuseppe Garavelli, din Milano, și-a sărbăto
rit a 80-a aniversare printr-o ascensiune pe 
vîrful Matterhorn. înalt de 4487 m. Șl cînd 
te gîndeștl că alții, chiar și mal tineri, la 
aniversări abia fac cîte un tur prin... cen
trul orașului lor I • Invingtnd Canada cu

DE PRETUTINDENI
• Turneul final al zonei Asia-O

ceania din preliminariile 
a continuat, așadar, la 
jing, unde selecționata _  _.
Chineze a întrecut clar, cu 3—o 
(2—0), formația Kuweitului, aceea 
care cu o săptămînă înainte rea
lizase marea surpriză de a învinge 
Noua Zeelandă, cu 2—1, chiar pe 
terenul acesteia, la Auckland. 
Partida de la Beijing s-a disputat 
î“ ’~ț_ - -- --- -i ‘ ‘
golurile au fast realizate 
Zhiang, Ga Guanmlng 
Xiangfu.
1. R.P. Chineză
2. Noua Zeelandă
3. Kuweit

C.M.
Bei- 

R. P.

în fața a 80 009 de spectatori, Iar 
Rong 
Shcn

de 
Și

3
3
2

1 1
1 1
O 1

3—1 3
2—2 3
2—4 2

1
1
1 _ _

Selecționata Arabici Saudite nu 
a disputat Încă nici un joc. Ea 
va debuta la 4 noiembrie (proxi
mul med al grupei) cînd va ln- 
tîlnl Kuweit la Riyadh.

Reamintim că primele două cla
sate se califică In competiția din 
Spania.
• Antrenorul echipei de fotbal 

a R. D. Germane, Georg Busch- 
ner, șl-a dat demisia din acest 
post. Buschner pregătise selec
ționata R. D. Germane timp de 
11 ani !
• La Ostrava In cadrul „Cupei 

Europei Centrale" echipa T. J. 
Vitkovice- a învins cu 2—1 (1—1)

echipa A.C. Milan. Au marcat : 
Kusnir (min. 15), Gajdusek (min. 
88, din 11 m), respectiv Antone
lli (min. 191.
• La Ljubljana s-a disputat 

meciul international amical din
tre echipele Olimpia și F.C. Bo
logna. jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2 (0—1). 
Partida a fost urmărită de 6 000 
de spectatori.
• Fostul Internațional belgian 

Wilfried Pilis, în vîrstă de 38 de
49 de ori în 
tării sale, a 
după o grea 
1964, Puis a 
mal bun ju-

ani, selecționat de 
echipa de fotbal a 
decedat la Ostende 
suferință, tn anul 
cucerit titlul do cel 
câtor din Belgia.
• In meci pentru grupele se

mifinale ale „Cupei Libertado- 
res" : Penarol — Naciorial 1—1 
(0-0).
• In preliminariile C.E. pentru 

juniori (jucători plnă la 16 ani): 
Cehoslovacia — Polonia 2—0 (2—0); 
Luxemburg — Belgia 0—1 (0—0); 
R. D. Germană — Austria 0—0.
• La o săptămînă după ce a 

cîștigat campionatul național, e- 
chipa Helsingln Jalkapallnkiubbl 
a cucerit șl „Cupa Finlandei" in
vingtnd în finală cu 4—0 (2—0) 
formația Kuusysi din Lahti.

3—1, în finala competiției desfășurată la 
Montreal, echipa de hochei a Uniunii So
vietice a intrat tn posesia „Cupei Canadei", 
plnă la următoarea ediție a competiției. La 
reîntoarcerea în țară hocheiștii sovietici au 
venit însă fără valorosul trofeu (o adevă
rată lucrare de artă, din 45 kg de nichel),

pentru faptul că, potrivit legislației cana
diene, această Cupă este considerată un... 
bun național și interzisă exportului 1 •
Fosta ciștigătoare a turneului de la Wimble
don, australianca Evonne Goolagong-Cawley 
și-a făcut din nou reintrarea, intr-un meci 
demonstrativ cu Virginia Wade. Evonne a 
făcut o pauză de mal multe luni, timp tn 
care a fost iarăși mamă • Abia au fost 
stabilite gazdele Jocurilor Olimpice din 
1983 și lată că s-au și prezentat primii can
didați pentru J.O. din 1992. Este vorba de 
New Delhi, Buenos Aires și Barcelona •

Nemulțumiți de decizia de egalitate dictată 
de arbitrul Pedro Alclmendo, într-un meci 
de amatori la Ciudad de Mexico, cei doi 
pugillști au tăbărît, pur șl simplu, pe ca
valerul din ring făcîndu-I k.o. ! ! • Anul 
viitor, la Paris, va ft organizată competiția 
de înot pentru desemnarea celui mal bun 
sprinter mondial, tn acest sens vor fi pro
gramate cursele de 50 m și IOD m liber, 
clasamentul urmtnd a fi întocmit în baza 
totalului celor două performanțe • Cit de 
mult a crescut valoarea alergătorilor de 
maraton se poate vedea șl din faptul că par
ticiparea la tradiționala cursă de la Mara
thon la Atena, în martie 1982, este condițio
nată de realizarea prealabilă a unor per- 
A-manțe sub 2.15:09,0. Ceea ce nu este 
chiar o bagatelă • tn Portugalia există 
165 389 de sportivi legitimați, dintre care mai 
puțin de 20 000 sînt femei. Singura federa
ție în care prioritatea o dețin reprezentan
tele sexului frumos este gimnastica • Pen
tru prima oară din 1863, de cînd se dispută 
„Cupa Angliei", la fotbal, conducerea unei 
partide a fost încredințată 
Este vorba • - • -
unul vechi 
bltră de 5 
ciat numai

unei... femei, 
de Liz Forsdick, de 28 ani, soția 
arbitru de fotbal. Liz este ar- 
ani, dar pînă acum ea a ofi- 
la meciuri de Juniori.

Romeo VILARA
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