
Astăzi, pe stadionul „23 August“

MECIUL ROMÂNIA -NOUA ZEELANDÂ, 
UN GREU SI IMPORTANT EXAMEN 

PENTRU’ RUGBYSTII NOȘTRI
> >

Inima tuturor ceior care iubesc 
sportul în țara noastră va bate 
astăzi — sîntem siguri— alături 
de aceea a rugbyștilor tricolori.

cu alte cuvinte, mîine, un 
summum sportiv ! Să-i intim- 
pinăm cu inima deschisă, cu 
convingerea că „tricolorii**  iși

ROMÂNIA
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M. lonescu
(Steaua - 21)

M.

Arbitru : Allan Hosie (Scoția)
Stadion „23 August**,  ora 15
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trecute în dreptul jucătorilor

M. Mexted
(Wellington)
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M. Shaw
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Notă. Cifrele
tuie numărul selecțiilor în echipa reprezentativă.

români consti-
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La 1 noiembrie, startul ediției a lll-a, începînd cu etapa de iarnă

„OACIADV - CENTRUL ACTIVITĂȚII SPORTIVI 
Of MASĂ Șl DE PERFORMANTĂ DIN TARA NOASTRĂ

Cit mai multe competiții in aer liber, organizate in cadrul „Da- 
ciadei“. In rindul acestora un loc important va reveni crosu
rilor — întreceri care cunosc larga audiență a tineretului sportivangajați 

sportiv 
test cu 
Blacks",

------------- NOUA ZEELANDA
într-un eveniment 

de excepție, meciul- 
marea echipă „AII 

meci menit a stabili

vor face pe deplin datoria, așa 
cum și-au mai făcut-o in atî- 
tea rînduri (de n-ar fi decît să 
ne amintim de PRIMA VIC-

Ion Constantin, șuter abil și transformer redutabil; de reușitele 
lui depinde adesea scorul unui meci

gradul de maturitate al rug- 
byului nostru.

La ora 15, pe gazonul ideal 
al marelui stadion „23 August**,  
arbitrul scoțian Allan Hosie va 
chema la întrecere două for
mații a căror valoare am sub
liniat-o în multe ocazii.

ROMANIA este cîștigătoarea 
netă (pentru a patra oară I) a 
„Cupei F.I.R.A.**,  performanță 
care nu a putut lăsa pe ni
meni indiferent. Dovadă tot

TORIE asupra Franței, realiza
tă pe același stadion într-o 
atmosferă de apoteoză acum 
21 de ani sau, de ce nu, de

Dimitrie CALUMACHI
(Continuare tn pag. o 4-a)

Analiza temeinică făcută, zi
lele trecute. în cadrul Comisiei 
centrale de organizare a „Da
ciadei" pe marginea modului în 
care s-au desfășurat activitățile 
și întrecerile (în acest an. cu 
finale pe tară) din cadrul eta
pei de vară a „Daciadei" a 
prilejuit constatări importante 
pentru întregul activ al mișcării 
sportive, ca și pentru toți fac
torii cu atribuții în acest do
meniu.

Din materialele prezentate, 
inclusiv din rapoartele comi
siilor județene Brașov, Dolj și 
Neamț, precum și din numeroa
sele luări de cuvînt a rezultat 
că. sub conducerea și îndru
marea organelor și organiza
țiilor de partid, în toate jude
țele tării etapa de vară a „Da
ciadei**  a fost organizată la UN 
NIVEL CALITATIV SUPERIOR 
în comparație cu ediția prece
dentă, desfășurîndu-se numeroa
se acțiuni la care a luat parte 
PESTE UN SFERT DIN POPU
LAȚIA ȚĂRII. Este, desigur, 
vorba desore întrecerile cuprin
se în calendarul „Daciadei**,  
dar — deosebit de îmbucurător 
— și de acțiunile, tot mai mult 
extinse, de educație fizică cu 
caracter necompetițional. Tre
buie menționate în mod deose- -

bit cele 26 de acțiuni reușite 
— finale pe țară — care au 
angrenat circa 6 000 de partici
pant! Ia sportul de masă, că
rora li se adaugă alte 59 de fi
nale pe țară organizate in ca
drul „Daciadei**,  de factorii cu 
atribuții și organele sportive 
locale din diferite județe ale 
tării. în ceea ce privește spor
tul de performanță, să reținem 
că, pînă la această dată, s-au 
desfășurat 60 de finale — eu 
peste 11 000 de participant, cele 
10 organizate la ramurile de 
sport cuprinse în programul 
„Universiadei *81 “ de la Bucu
rești detașindu-se prin valoare 
și eficientă, constituind un ade
vărat model de mobilizare a tu
turor forțelor și capacităților, 
o experiență care ar trebui ur
mată și aplicată cu fermitate în 
fiecare an. O demonstrează, 
mai mult decît convingător, și 
faptul că din cele 67 de me
dalii de aur, argint și bronz, 
cucerite la „Universiadă" de 
sportivii români, circa 98 la 
sută au fost ciștigate de spor
tivii clasați pe primele locuri 
la finalele „Daciadei".

Ni se pare, prin toate aces
tea — și, desigur, șirul exem
plelor ar nutea continua — ca 
avînd deplină acoperire faptică

Mîine, etapa a 11-a a Diviziei „A" de fotbal

afirmația că, la această ediția 
„Daciada**  s-a înscris ca o ma
nifestare de amploarei, fără 
precedent in mișcarea sportivă 
românească, care a reușit să 
dinamizeze întreaga activitate 
din toate județele țării. Apre
ciind munca și eforturile tu
turor celor care și-au adus —la 
diferite niveluri — contribuția 
la aceste succese, la cuprinde
rea tot mai largă a tineretului, 
a maselor de oameni ai muncă 
la creșterea calității și eficien
tei activităților și Întrecerilor 
din cadrul „Daciadei". trebuie, 
totodată, subliniat și faptul că 
in desfășurarea etapei de vară 
s-au constatat și unele defi
ciențe spre lichidarea cărora 
se îndreaptă acum principalele 
preocupări ale factorilor de re
sort. Astfel, trebuie să se ac
ționeze mai hotărît. să se gă
sească noi soluții, să se faeă 
mai mult pentru permanenti
zarea acțiunilor și întrecerilor, 
pentru a se asigura acestora, 
pretutindeni, caracterul de 
CONTINUITATE, atît de nece
sar sportului de masă, dar și 
de. performantă. Cu toate rea
lizările obținute, nu s-a reușit 
eliminarea tendințelor de fcsti- 
vism ca și a celor de organi
zare a întrecerilor 'la un nivel 
necorespunzător, ele fiind lip
site de o participare pe m&-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. 2-3)

mai desele invitații oficiale în 
Marea Britanie, țara de origine 
a rugbyului, care ne onorează 
pe deplin.

NOUA ZEELANDA dețină
toarea unui palmares cu ade
vărat impresionant, despre ca
re am mai avut prilejul să 
scriem, este creditată cu titlul 
oficios de „campioană a lu
mii".

Ce poate fi mai atrăgător de
cît o întîlnire între două ase
menea valoroase partenere 1

| DE AZI, I 
j ÎN VÎNZARE

Almanahul
1 Sportul I

Almanahul 
UNIVERSIADEI ’81 I 

B ?i a!
I I OLIMPIADEI 80

IUn documentar 
complet al anului 

1980

0 „RUNDĂ" DOMINATĂ DE DERBYUL „EUROPENELOR", 
F. C. ARGEȘ PITEȘTI - DINAMO BUCUREȘTI

9 La Craiova, campionii față în față cu revelația jocurilor în deplasare (§) „Lan
terna roșie" se deplasează la Arad, unde U.T.A. a prins gustul victoriei (g) La Tg. 
Mureș, un meci pe care clasamentul îl arată echilibrat. Ce părere are Boloni ? 
® La Pitești, un derby al „europenelor" sau... „Aberdeen 1 contra lui Internazio- 
nale" Q La Cluj-Napoca, studenții din localitate la „colocviul" cu atacul Corvi- 
nului, cu „australianul" Gabor și cu antrenorul naționalei Mircea Lucescu # 
Sportul studențesc e favorită, dar F.C. Constanța a cîștigat singurul punct din de
plasare la București @ F.C. Olt nu are de unde să dea puncte acasă, îar „Poli" 
nu prea ia din deplasare ® Pe stadionul Steaua, un meci în care culoarea și re
zultatul pot depinde de „dialogul" lordănescu — Dobrin © La Rm. Vîlcea, Chi

mia din nou în fața unui examen greu
CLASAMENTUL

1. DINAMO 10 « 3 1 21-10 15
2. Univ. Craiova 6 7 0 1 22- 4 14
3. Continui 10 5 2 3 24-14 12
4. S.C. Bacâu 10 4 4 2 11- 9 12
5. F.C.M. Brașov 10 4 3 3 9-11 11
6. „Poli- Tim. 9 4 2 3 12- 8 10
7. Steaua 9 3 4 2 10-10 10

- 9. Jiu! 10 3 4 3 13-14 10
Sportul stud. 10 3 4 3 13-14 10

10. „U- C!uj-N. 10 4 2 4 10-14 10
11. C.S. Tîrgoviște 10 4 2 4 12-17 10
12. F.C. Olt 10 4 1 5 13-16 9
13. F.C. Argeș 10 2 4 4 8- 9 8
14. U.T. Arad 10 2 4 4 9-14 8
15. A.S.A. Tg. M. 10 3 1 6 13-14 7
16. F.C. Constanța 10 2 3 5 12-16 7
17. Chimia Rm. V. 10 2 3 5 12-19 7
18. Progr. Vulcan 10 1 4 5 11-22 6

Craiova :
Arad :
Tg. Mureș :
Pitești : 
Cluj-Napoca 
București :

Scornicești 
București {

mWWm fi

S.C. BACAU 
PROGRESUL-VULCAN 
JIUL
DINAMO
CORV1NUL

PROGRAMUL ETAPEI
UNIVERSITATEA
U.T.A.
A S A
F.C. ARGEȘ 

: ,U“
SPORTUL STUDENȚESC- F.C. CONSTANȚA 

(Stadionul Sportul studențesc)

F.C. OLT - „POLI**  TIMIȘOARA
STEAUA - C.S. TIRGOVIȘTE

(Stadionul Steaua)
CHIMIA - F.C.M. BRAȘOVRm. Vilcea

Toate partidele încep la ora 15.

A FOST ALCĂTUIT 
LOTUL NATIONAL 

DE FOTBAL 
PENTRU MECIUL 

CU ELVEȚIA
9 Multe nume noi printre 

tricolori 9 Miercuri, prima ve
rificare, intr-un joc așteptat cu 
un deosebit interes : Lotul A - 
Lotul național de juniori (care 
a evoluat in Australia) • Parti
da va avea loc pe stadionul 
„23 August**  din Capitalâ, în 
nocturnă, de la ora 18,30.

V
A fost alcătuit lotul repre

zentativ de fotbal pentru me
ciul cu Elveția (de la 11 no
iembrie), din cadrul prelimina
riilor C.M.

Sînt convocați luni dimineața, 
la București, următorii jucă
tori : Moraru și Ducadam — 
portari ; Bărbulescu (F. C. Ar
geș), Sameș, Ștefănescu, B6- 
loni, Torgulescu (Sportul stu
dențesc), Rodnic, Stăneacu — 

. fundași ; Țicleanu, Augustin, 
Bălăci, Klein — mijlocași ; Șoi- 
man, Cămătaru, M. Sandu, D. 
Georgescu, V-ăetuș, Gabor, Do- 
brin — înaintași. Antrenori î 
M. Lucescu șl M. Radulescu. 
Dacă portarul Iordache va juca 
duminică, va fi și el convocat 
la lot.

Prima acțiune a acestui lot
— miercuri 28 octombrie, cînd 
va întîlni într-un meci intere

sant „Lotul cangurilor**,  pe me- 
'"daliații cu bronz de la C.M. de

juniori din Australia. Partida 
are loc pe stadionul „23 Au
gust**,  de la ora 18,30. Iată lo
tul de juniori, convocat tot 
pentru luni la prînz, de cătra 
antrenorii C. Cernăianu și 1. 
Maori : Lovaș și Gîrjoabă — 
portari ; Eduard, Andone, Vuș- 
can, Balaur, Matei — fundași 
C. Ilie, Balînt, Fișic, Hanghiue
— mijlocași ; D. Zamfir, Ser- 
tov, Bolba, Lasconi — înain
tași.



Faza de zonă a campionatelor individuale de box fi a „Daciadei" DE ZIUA ARMATEI

AU FOST DESEMNAȚI PRIMII FINALIȘTI
Campionul greilor,

întrecerile fazei de z«nâ * 
campionatelor individuale de box 
Vi a „Daciadei**  au continuat la 
Deva, Iași, Pitești și Zalău cu 
partidele din cadrul semifinale
lor, învingătorii din această fază 
fiind calificați pentru turneul fi
nal (București, 9—15 noiembrie).

sura posibilităților si desfășu- 
rîndu-se neatractiv, numai pen
tru a ..îndeplini" o acțiune sau 
alta. Destule organe sportive și 
factori cu atribuții pe plan lo
cal se rezumă la calendarul 
central al competițiilor de ma
să. deși toată lumea știe.— și 
este de acord — că realizarea 
acestuia nu rezolvă integral 
sarcinile și obiectivele stabilite 
prin Programul de dezvoltare 
a mișcării sportive pe perioada 
1981—1985. Dealtfel legarea mai 
strinsă a „Daciadei" de acest 
larg și cuprinzător Program, 
document de bază al mișcării 
sportive pentru o lungă pe
rioadă de timp, care — să re
ținem — include și ediția 1984 
a Jocurilor Olimpice, constituie 
o sarcină principală a întregii 
activități viitoare pentru a 
crește, astfel, doi indicatori 
esențiali : CALITATEA și EFI
CIENȚA. De aceea, ca un sti
mulent pentru activitatea de 
masă si de performantă, con
siderăm că. pe baza observa
țiilor și propunerilor făcute ar 
trebui lărgite în viitor și cri
teriile punctajului actual în cla
samentul pe județe, tinîndu-se 
seama de eficiența unor com
petiții (cum sînt cupele pe ra
muri de producție, concursurile 
sportive militare. ..Dinamovia- 
dele". Cupele U.T.C.- ale 

* C.N.O.P. și UNCAP etc.). de 
potențialul diferit al Județelor 
(au fost, de exemnlu, compa
rate județele Brașov și Neamț), 
de raportarea Ia sporturile prio
ritare și în mod deosebit ia 
atletism (Bacăul se situează pe 
locurile 11—13 cu 38 de puncte 
în clasamentul general, dar, 
după municipiul București, este 
Județul cu cele mai multe 
puncte obținute In finalele de 
atletism — 28) !

★
Perfecționarea tn continuare 

a organizării ți desfășurării 
„Daciadei". corespunzător indi
cațiilor de partid, constituie o

Începînd de mîine, patinoarul 
artificial din Galati va găzdui 
«el de al doilea turneu al cara- 
Btonatului primei serii valorice a 

•iviziei „A- de hochei. în ca
drul căreia — cum se știe — 
lșl dispută Intîietatea cele mal 
bune 6 echipe din țara noastră. 
Turneul comportă cinci etape, 
fiecare cu cite trei jocuri. Prima 
dintre ele are loc, cum spuneam, 
mîine, după care în cea de a 
doua etapă, adică luni, va avea 
Joc un meci așteptat cu un viu 
interes și care — sîntem siguri 
— va satisface gusturile publi
cului gălățean. din ce în ce mai 
avizat în ale hocheiului. Este 
vorba despre întilnirea Dinamo 
— Steaua, care va fl urmată, in 
rundele următoare, de alte două 
Jocuri-cheie : S.C. Miercurea Ciuc 
•— Dinamo șl Steaua — 8. C. 
Miercurea Cluc, primul progra
mat marți 27 octombrie, iar cel 
de al doilea joi 29 octombrie. Cele 
cinci etape au loc duminică, luni 
ei marți, miercuri 28 octombrie 
fiind u de pauză, după care

DEVA. Aproape 1500 de specta
tori au urmărit prima reuniune 
semifinală desfășurată în Bala 
sporturilor din localitate. Cei 
prezenți au fost martorii unor 
partide aprig disputate și de 
bună calitate. Tînărul semigreu 
dinam ovist Fed ea Pam fii, prove
nit de la Voința Măcin, a evo
luat remarcabil în tntîlnirea cu 
Ilie Captari (Met. Hunedoara), 
probind u-și încă © dată forța 
loviturilor. Tn primul minut, cu 
e serie de lovituri, F. Pamfil 
și-a pus adversarul k.o. Meciuri 
frumoase au fost și cele dintre 
P. Morea (Voința Clui-Napoca) — 
D. Ionescu (B.C. Brăila) și N. 
Chiovcanu (Litoral Mangalia) —*.  
Gh. Plăesu (Viitorul Cluj-Napo- 
ca), în care primii au învins la 
puncte. _

Celelate rezultate MUSCA : 
N. Șchiopu (B.C. Brăila) b.p. I. 
Ștefănescu (S.C. Muscelul) ; 
PANA : D. Stănciulescu (Steaua) 
b.ab. 2 M. Bonciu (B.C. Brăila), 
N. David (C.S.M. Sibiu) b.p. I. 
Bona (T.A.E.M. Timiș) ; SEMI- 
MIJLOCIE : M. Ciubotarii
(I.A.E.M. Timiș) b.ab. 2 Gh. Ian- 
cu (Progr. Brăila) ; UȘOARA : 
M. Constantin (Farul) b.p. FI. 
Dima (Progr. Brăila), I. Comea- 
nu (Farul) b.p. V. Sîrbu (Met. 
Bocșa) : MIJLOCIE MICA : N.
Modrogan (Rapid) b.ab. 2 P. 
Blaj (Min. B. Bor șa) ; BEMI-

MILITARII NOȘTRI, ÎN PRIMELE RÎNDURI
Ion Cer nat, învins la
GREA : C. Ghtniț* * (I.A.E.M. Ti
miș) b.p. I. Dobre (Metalul 
Buc.). (I. SIMION — eoresp.)

IAȘI. Prima reuniune semifi
nală disputată ta Sa)a sporturi
lor din localitate s-a Încheiat cu 
• surpriză. Campionul categories 
grea. Ion Cernat (Steaua), »
fost Învins la puncte de ttaăml 
brăilean Cornel Bălan, care a 
știut să-șl valorifice avantajul 
aloniei. Celelalte rezultate : SE- 
MIMUSCA (: D. Brăneanu (Di
namo) b.p. Al. Stancin (Constr. 
Buzău). ». Șchiopii (St.eaua) b. 
ab. 2 E. Giafar (Farol) ; CO
COȘ : D. Radu (Steaua) b.p. V. 
Vlăsie (C.S.M. Borzești) D. Aga- 
vriloaie (Nicotină) b.p. V. Stancu 
(Rapid) ; SEMIUȘOARA : D. Tu- 
dorancea (Unirea Focșani) b.p. 
Gh. Ciureanu (Voința Constanța), 
N. Brtozel (Nicoltaa) b.p. V, 
Moraru (Rapid) ; SEMIMIJLO- 
CIE : M. Niculescu (Steaua) b.p. 
Gh. Cămăreasa (Met. Suceava), 
St. Ștefan (Dinamo) b.p. Șt. 
Boldea (Voința Clui-Napoca) ; 
MIJLOCIE : I. Catan ft (C.S.M. 
Pitești) b.p. M. Tuță (C.F.R. 
Craiova), C. lonlță (Nicolina) 
b.p. M. Ifrtm (URBIS Buc.) ; 
GREA : I. Leancă (Nicolina) b.p. 
C. Mutică (A.S.A. Bacău). (D. 
DIACONESCU — eoresp.)

PITEȘTI. Organizatorii tatrece- 
riler de la Pitești au programat 
ctte un meci la fiecare categorie 
de greutate, urmtad ca ta cea 
de a doua reuniune semifinală 
să se dispute celelalte partide. 
Iată rezultatele, ta ordinea ca
tegoriilor, de la semimuscă la 
semigrea : N. Crăciun (Metalul 
Buc.) b. p. I. Petre (C.F.R. Cra-

zona de la lași
iova), A. Slrcă (C.S. Zalău) b.ab. 
S C. Nicu (C.F.R. Craiova), N. 
Nlcolae (S.C. Muscelul) b.p. G. 
Oprlșor (Voința Craiova), E. 
Preda (Met. Rm. VFicea) b.p. 
F. Roșea (B.C. Brăila), Fl. Bar
na (Motorul Arad) b.p. I. Geică 
(Met. Sadu), FI. Stan (Dinamo) 
b.p. I. Zamfirescu (C.F.R. Cra
iova), I. Vladimir (Dinamo) b.p. 
S. Anghel (Voința Buc.), D. Pe- 
tropavlovschi (Mec. fină. Buc.) 
b.p. Al. Cormoș (Infr. Oradea). 
V. Bizău (Met. Tirgov.) b.ab. 2 
Gh. Jigman (B.C. Galați), Șt. 
Blrleanu (Met. Hunedoara) b.ab. 
2 E. Drăghia (C.S.M. Drobeta 
Tr. Sv.). (I. FEȚEANU — eoresp.).

ZALĂU. Primele partide semi
finale au fost urmărite de peste 
1000 de spectatori, Vaslle Glrga- 
vu (Steaua) — Gheorghe Stă- 
nescu (Voința Ploiești) și Va
lentin Vrînceanu (Dinamo) — 
Costică Cbiracu (B.C. Galați) — 
In care primii au ieșit Învingă
tori —, fiind cele mai aplaudate 
meciuri. Iată celelalte rezultate : 
SEMIMUSCĂ : I. Bălan (Pra- 

.hova) b.ab. 1 I. Gradoe (Rapid), 
I. Moldovan (I.S. C. Turzii) b.p. 
R. Geolfan (Voința Buc.) ; 
MUSCA : Gh. Govici (Steaua) 
b.p. I. Boboc (Rapid), Fr. Ko- 
szor (Volntj S. Mare) b.p. V. 
Plosca (C.S.M. Zalău) ; COCOS : 
F. Eva (Dinamo) b.p. A. Ale
xandru (A.S.A. Cluj-Nanoca), Gh. 
Brumă (Rapid) b.n. C. Crăciun 
(Steaua) ; MIJLOCIE : Gh. Cons
tantin (Met. Cugir) b.p. Gh. Be- 
țianu (Steaua) ; GREA : T. Radu 
(Met. Buc.) b.p. Șt. Kallai 
(C.S.M. Cluj-Napoca). (M. BON- 
ȚOIU — eoresp.)

Ca de fiecare dată, la 25 octombrie ostașii 
patriei noastre îmbracă mîine uniforma de gală, 
cu prilejul tradiționalei sărbători — „Ziua arma
tei Republicii Socialiste România", eveniment de 
seamă în viața tuturor militarilor și a Întregii 
națiuni, prin care sînt cinstite virtuțile, faptele 
de vitejie, eroismul și inaltul patriotism dove
dite de oștirea țării in luptele pentru eliberarea 
României de sub.- dominația fascistă, pentru in
staurarea puterii populare și pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare ale poporului nostru. Ca 
de fiecare dată, militarii intîmpină sărbătoarea 
lor cu gîndul la Partidul Comunist Român, care 
a făurit, a educat și condus armata noastră 
pe drumul marilor izbînzi ale luptei de elibe
rare, al continuei sale modernizări. O intîmpină 
cu gîndul la patria pentru a cărei libertate, 
independență, suveranitate și integritate sînt gata 
oricînd să-și jertfească viața, la poporul din 
ființa căruia armata este ființă și pe care-1 
slujește cu cinste și onoare, cu abnegație și fer
mitate revoluționară, cu atașament nețărmurit, 
identifieîndu-se cu țelurile și aspirațiile întregii 
națiuni. „Armata noastră este puternică toc
mai prin faptul că ia parte activă la tot ceea 
ce se înfăptuiește în patria noastră și, totodată, 
se pregătește pentru a fi oricînd gata să apere 
aceste minunate realizări", arăta secretarul ge
neral al partidului, comandantul suprem al for
țelor noastre armate. tovarășul NÎCOLAE 
CEAUȘESCU. Această trăsătură esențială se re
flectă în elanul pregătirii de luptă și politice, 
In p'articiparea activă la realizarea ma
rilor teluri ce stau in fața poporului în opera 
de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a României spre co
munism. Tocmai de aceea, la sărbătoarea arma
tei, nu trebuie să uităm contribuția valoroasă pe 
care militarii și-o aduc deopotrivă în toate do
meniile, pe marile șantiere ale țării, ca și in 
domeniile științei și culturii.

în acest context, tr. 
aportul important pe cai 
dezvoltarea mișcării noa: 
fizică și educarea în sj 
ți echității socialiste a 
creșterea prestigiului sp 
românesc în lume. O renr 
tivă de masă sub impuls 
tionale „Daciada" se desf 
militare, avînd ca genei 
tineret sănătos, viguros, 
la nevoie, cuceririle revC 
liniștea lui, suveranitate 
triei, un tineret apt să-ț 
in slujba sporirii conțin

De popularitate și int 
mare se bucură ți comj 
vate militarilor noștri (< 
vară și de iarnă, conc 
tele militare de învățat 
mai multe discipline. 1 
sînt bazele sportive re: 
unitățile militare, de ci 
dovedesc și în acest mc 
sport, pentru exercițiul 
loroasă este, totodată, coi 
militare în frunte cu bii 
reștean „Steaua" la mai 
lui românesc în arena in 
Sanda Toma, caiaciștii 
Birlădeanu, canoistul Toi 
Corneliu Ion, handbaliștii 
Munteanu, baschetbalistu 
merii Elisabeta Guzganu 
rul Constantin Alexandru 
ghiu, rugbystul Sorin 
Macavci, Petre Ionescu, . 
Dumitru Hărădău etc. si 
de sportivi militari caSB 
in competițiile internațior 
nume cunoscute și aprec 
ci și pretutindeni in lum

„DACIADA" - IN CENTRUL ACTIVITĂȚI SPORTIVE CAMPIONATE - COM
(Urmare din vao 1)

PE MllNE LA GALAȚI -ELITA HOCHEIULUI IN ÎNTRECERE

sarcină de cea mai mare im
portanță pentru C.N.E.F.S. și 
pentru toate organele si organi
zațiile de stat si obștești cu 
atribuții în mișcarea sportivă. 
Ea poate fi realizată la nivelul 
cerințelor prin eforturi ți preo
cupări sporite, începînd chiar 
din aceste zile. Spunem aceasta 
gîndindu-ne, mai ales, la faptul 
că — așa cum s-a comunicat — 
ÎNTRE l ȘI 8 NOIEMBRIE, în 
funcție de posibilitățile exis
tente în diferite județe sau lo
calități, se dă startul în CEA 
DE A TREIA EDIȚIE a marii 
competiții sportive naționale 
— ETAPĂ DE IARNĂ, cu faze 
pe asociație, comună, centru de 
comună, oraș, municipiu și ju
deț. care se organizează la sa
nie, schi, patinaj viteză, hochei 
pe gheață, șah și tenis de masă. 
Să mai amintim că tot in pe
rioada imediat următoare, în 
cadrul etapei de iarnă a „Da
ciadei", vor începe si o serie 
de alte importante competiții 
cu finale pe tară; precum și 
numeroase întreceri și acțiuni 
ce vor fi programate in calen
darele sportive locale. Așadar, 
trebuie făcut totul pentru rea
lizarea obiectivelor stabilite 
prin Programul de dezvoltare a 
activității de educație fizică și 
sport. începînd cu desfășurarea 
în aer liber a orelor de educa
ție fizică, a diferitelor acțiuni 
Si întreceri sportive, cu folosi
rea cît mai eficientă a sălilor 
de sport pentru a asigura în 
acest fel continuitate în orga
nizarea „Daciadei" — CENTRUL 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE 
MASA ȘI DE PERFORMANTA 
din tara noastră. Pentru că am 
amintit de orele de educație 
fizică, să spunem că. în perioa
da sezonului de iarnă, trebuie 
luate măsuri ca ele să fie fo
losite pentru învățarea si prac
ticarea schiului, sănlușului, iar 
în localitățile unde există tra
diție și bază materială cores
punzătoare pentru învățarea pa
tinajului si hocheiului.

Fără îndoială, sînt numeroase 
măsurile care trebuie luate din

turneul va continua joi si vi
neri.

înaintea acestor partide clasa
mentul se prezintă astfel :
L S.C. M.Ciuo 13 11 fi 2 92- 29 22
2. Dinamo 11 9 1 1 102- 51 19
1. Steaua 13 9 1 3 92- 34 19
4. Dunărea Gl. 13 6 0 7 55- 87 12
B. Progr. M.C. 15 2 0 3 46-112 4
6. Avîntul Gh. 13 1 0 12 38-112 2

La Galati s-a disputat recent, 
timp de 5 zile, turneul de cali
ficare al juniorilor mici. Așa cum 
ne comunică corespondentul nos
tru, T*  Sirio pol, Întrecerea a a- 
vut un nivel mulțumitor, s-a 
bucurat de arbitraje bune, califi
carea obținînd-o primele patru 
clasate : Dunărea Galați (antre
nor S. Ciobotaru), C.S.Ș. Triumf 
București (antrenor G. Miță) — 
cele mai bune echipe ale turneu
lui — precum si C.S.Ș. nr. 2 Ga
lați $i C.S.Ș. Suceava. Au mai 
luat parte C.S.Ș. Rădăuți și Pe
trolul Ploiești. Este de semnalat, 
ca un fapt negativ, absența echi
pei C.S.Ș. nr. 2 Dinam© Eucu- 
regti î

Vineri la amiază, a avut loc la sediul Consulului Național 
pentru Educație Fizică și Sport o lntîlnlre a unor reprezentanți 
al Comisiei centrale de organizare a competiției naționale „Da
ciada" cu redactori sportivi ai presei scrise și audiovizuale din 
Capitală.
Au fost prezentate o serie de concluzii în legătură cu or
ganizarea și desfășurarea ediției a Il-a a marii competiții na
ționale, relevtadu-se succesele înregistrate de mișcarea noastră 
sportivă de masă și de performanță. S-a subliniat că la cea 
mai mare competiție polisportivă a anului 1981 — „Universia
da" — o contribuție Însemnată a avut-o și emulația creată ta 
rindul sportivilor români de întrecerile desfășurate ta cadrul fi
nalelor din acest an ale „Daciadei". In același timp, ediția a 
n-a a „Daciadei" a constituit un cadru deosebit de favorabil 
pentru cuprinderea unui mare număr de copii, tineri, de oameni 
ai muncii la practicarea exercițiului fizic și sportului, înregis- 
trindu-se o creștere calitativă și cantitativă a participării popu
lației la întrecerile desfășurate sub emblema generoasă a acestei 
mari întreceri. S-au relevat, de asemenea, • serie de lipsuri, 
printre care ponderea slabă a unor județe, lipsa continuității 
ta activitatea sportivă, precum și preocuparea Comisiei centrale 
de a-și spori eforturile în vederea unei mal largi participări la 
acțiunile sportive de masă.

In cadrul întîlniril, reprezentanții presei an fost informați că 
ediția a III-a a „Daciadei" (începînd cu etapa de iarnă) va lua 
startul ta Întreaga țară, ta perioada 1—8 noiembrie 1981. ur
mtad ca anul viitor să se desfășoare întreceri la nivelul jude
țelor, finalele pe țară avtad loc în 1983.

timp și aplicate cu răspundere 
în toate județele. Este vorba 
de planificări riguroase în ca
lendarele proprii ale asocia
țiilor, cluburilor sau județelor, 
de instruire temeinică a acti
vului de specialiști, de amena
jarea și pregătirea bazelor spor
tive. de procurarea echipamen
tului si materialelor necesare 
— schiuri, patine, săniuțe, cro
se si pucuri pentru hochei, de 
alte materiale specifice sportu
rilor care se practică în sezo
nul de iarnă, de care, dealtfel, 
nu ne mai desparte decit foarte 
puțin timp. în orice caz. pentru 
startul în etapa de iarnă a ce
lei de a treia ediții a „Dacia
dei" nu trebuie așteptată... ză
pada ! Ne gîndim atît la pre
gătirile care trebuie să înceapă 
chiar la această oră, cît și la 
necesitatea de a se organiza, de 
la început, cît mai multe ac
tivități în aer liber, precum și 
concursuri de șah și tenis de 
masă, discipline care nu recla
mă condiții atmosferice speci
fice și care dispun. în general, 
de o bună bază materială.

Vrem, desigur, să vedem In 
această iarnă cît mai multi 
tineri, cît mai multi oameni ai 
muncii pe pirtii și patinoare,

Profesorii de educație fizică și sport, antrenorii, medicii sportivi, 
activiștii sportivi și sportivii, precum și consiliile de edu
cație fizică și sport județene, municipale și orășenești, cluburile și 
asociațiile sportive, sindicale, școlare, militare și sătești care doresc 
să primească cu regularitate, In 1982, lucrările sportive documentare : 
Sportul de performanță, Sportul la copii și juniori, Educația fizică 
In școală. Buletinul informativ, Atletism, Fotbal, Caiac-canoe, Canotaj, 
Handbal, Lupte etc. trebuie să se adreseze, In scris sau telefonic. 
Centrului de cercetări pentru educație fizica și sport. București, B-du! 
Muncii 37—39, tel. 21.56.13 saa 20.70.40/74 sau 96, pentru informații su
plimentare.

Reuniunea de joi. REZUL
TATE TEHNICE : Cursa 1 : 1. 
Juna (T. Marinescu) rec. 1:41,7,
2. Simpozion. Simplu 5, or
dinea 55. Cursa a 3-a : 1.
Frecvența (N. Gheorghe) rec. 
1*37,3,  2. Robust, 3. Nuțu. Simplu 
6, ordinea inclusă, event 97, tri
pla închisă. Cursa a 3-a : 1.
Rodolfo (I. Bănică) rec. 1:36,3, 
2. Istria. Simplu 3, ordinea 6. e- 
vent 96. triplu 1 327. Cursa a 4-a: 
L Curioasa (G. N. Nica) perf. 

în sălile de sport. Vrem. în a- 
celași timp, ca din rindul ior, 
al sutelor și sutelor de mii de 
participanti la întrecerile de 
iarnă ale „Daciadei", federațiile 
de specialitate împreună cu or
ganele centrale cu atribuții să 
asigure includerea celor care 
se vor afirma în aceste compe
tiții în diferite tabere de pre
gătire. precum și promovarea 
celor mai valoroși dintre ei in 
loturile de juniori și tineret, 
ceea ce înseamnă. înainte de 
toate, ca „Daciada" să fie mai 
strîns, mai organic legată de 
sistemul unic național de se
lecție a talentelor sportive. De 
aici, o altă sarcină pentru con
siliile locale pentru educație 
fizică și sport : aceea de a tine 
evidenta tinerilor depistați in 
competițiile de masă din cadrul 
„Daciadei". de a asigura cu
prinderea acestora în secțiile 
cluburilor și asociațiilor spor
tive, nominalizînd, totodată, și 
cadrele tehnice care răspund de 
pregătirea lor.

Rămînem în astentarea ini
țiativelor și a primelor rezul
tate ale acestei activități ex
trem de bogate, pe care o do
rim si la o cotă calitativă su
perioară edițiilor precedente...

1:28,7. 2. Solitar, 3. Fedoras. Sim
plu 6, ordinea 83, event 70, tri
pla închisă. Cursa a 5-a : 1. Su
porter (R. Costică) perf. 1:29,7
2. Jder. Simplu 4, ordinea 6. e- 
vent G6, triplu 811. Cursa a 6-a : 
1. Heracle (Gh. Grigore) perf. 
1:31,3, 2. Tenor, 3. Gotic. Simplu 
5, ordinea închisă, event 38, tri
pla 352. Cursa a 7-a : 1. Solitar 
(R. Costică) perf. 1:29,4. 2. Polux,
3. Rodion. Simplu 8, ordinea în
chisă, tripla închisă, triplu 1 020. 
Cursa a 8-a : 1. Filistin (D. Ar- 
sene) perf. 1:32,5, 2. Podoaba. 
Simplu 5, ordinea 10, event 153.

Sandi IONESCU

• CICLISM
SUITA CICLOCROSURILOR do 

toamnă a continuat săptâmîna 
aceasta cu alergările organizate 
de Asociația sportivă STIROM, 
pe traseul de la Baza sportivă 
Metalul, din Șoseaua Pantei 1- 
mon. Cum este 81 firesc, după 
„rodajul" făcut în competițiile 
anterioare, majoritatea concuren
țelor s-au prezentat la întreceri 
cu un plus de tehnicitate : că
zături mai puține, viteză de ru
lat mai mare. A plăcut în mod 
deosebit cursa juniorilor miei, 
unde în lupta pentru întîietate 
s-au angajat cu toată convinge
rea doi reprezentanți ai asocia
ției sportive organizatoare, M. 
Mirea și Vl. Buduroiu, victoria 
revenindu-i spectaculos lui Mi
rea. Menționăm că de data 
aceasta au luat startul și 6 
(șase) seniori care s-au întrecut 
(cu clasament separat) alături de 
juniorii mari. A cîștigat Al. Ra
du (STIROM), urmat la mică 
distanță de un junior mare, C. 
Petcu (Olimpia). Iată, dealtfel, 
rezultatele : seniori (5 ture — 
15 km) : 1. AL Radu 32:03, 2.
A. Androne (C.S.Ș. Steaua) la 
55 sec, 3. M. Prună (C.S.Ș. 
Steaua) Ia 1:27 ; juniori mari 
(5 ture — 15 km) : 1. C. Petcu 
32:58, 2. C. David (Olimpia) la
1:35, 3. D. Păduraru (Dinamo)
la 2:32 ; juniori mici (3 ture — 
9 km) : 1. M. Mirea 20:31, 2. FI. 
Buduroiu la 29 sec, 3. D. Pădure 
(Olimpia) la 1:29 ; semicurse (2 
ture — 6 fcm) : L V. Bota (O- 
limpia) 17:06, 2. Fl. Beraru
(C.S.Ș. 2) la 2 s, 3. L Badea 
(STIROM) la 18 s. Miine, dumi
nică, pe același traseu din Șo
seaua Pantelimon va avea Ioc 
competiția de ciclocors dotată cu 
„Cupa București". întreceri or
ganizate de comisia de resort 
de pe lingă C.M.E.F.S. (GH. ȘT.)
• MOTOCROS

„CUPA DE TOAMNA- — care 
va încheia actualul sezon de mo- 
tocros — a ajuns In faza finală. 
Astfel, mîine se va desfășura, 
pe un traseu ales la marginea 
orașului Zămești, în organizarea 
asociației Torpedo din localitate, 
ultima etapă (a 4-a) a competi
ției, la care și-au anunțat par
ticiparea alergători din Brașov, 
Cîmpina, Ploiești. Buzău, Sf. 
Gheorghe. Cîmpulung Mușcel, 
Tg. Mureș și alte centre moto. 
In program figurează curse pen
tru seniori, tineret și juniori de 
categ. I și a Il-a. După trei eta
pe, în clasamentele generale in
dividuale conduc : Ion Plugaru 
(Steagul roșu Brașov) cu 51 p 
la 250 cmc, Toma Dulea (Stea
gul roșu) cu 63 p la 125 cmc 
tineret, Gabriel Florea (Mușce- 
lul C. Lung) cu 51 p, la 75 cmc 
juniori I și Batrna liieș (Torpe
do Zămești) cu 55 p la 50 conc 
juniori II. Primul start se va 
da la ora 10.
• TENIS DE MASA

CAMPIONATUL DIVIZIEI „A*  
Ia tenis de masă proogramează, 
astăzi și mîine, partidele etapei 
a III-a a returului. Din program, 
menționăm meciul masculin din
tre Progresul București șj 
C.S.M. Cluj-Napoca, în care gaz
dele speră, în cazul unei vic
torii tn ambele partide, la locul 
secund, clujenii fiind lideri fără 
probleme. Dar, iată programul 
complet al etapei : feminin — 
C.S.S. Slatina — C.S. Arad I,
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Universitatea cultural-științificâ, în colaborare ct 
tru educație fizică și sport al C.N.E.F.S. și Con 
cație fizică șl sport București, anunță redeschidem 
prelegerea inaugurală a suitei de conferințe intițu 
MODULUI DE REALIZARE A PERFORMANȚELOR S 
susținută de conf. dr. Nicu Alexe. directorul C.C.E.

Conferința va avea loc în sala Dalîes, knvi 26
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IN DERBYUL TURNEULUI
„U“ CLUJ-NAPOCA

VOINȚA BUCUREȘTI 87 73

- C.S.
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TÎRGU MURES, 23 (prin te
lefon). Nici în ziua a doua a 
turneului secund al campiona
tului național de baschet fe
minin nu au lipsit meciurile 
spectaculoase, cele cu rezulta
te decise în ultimele secunde 
de joc (Voința Brașov — C.S.U, 
Prahova Ploiești) surprizele 
(victoria formației Progresul a- 
supra Olimpiei) și nici măcar 
cel în care una dintre echipe 
a dezamăgit profund (Univer
sitatea 'Timișoara, care a pier
dut la un scor astronomic în 
fața Crișului. fără nici o justi
ficare din partea învinselor și 
a antrenorului lor, V. Bachner).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 61—50 
(34—27). După jocul bun din 
seara precedentă (cind cîștiga- 
se în fata Voinței București) 
echipa Olimpia pornea ca ma
re favorită. Dar, pe teren, vi
neri a fost mai bună forma
ția Progresul, care a știut să 
tempereze jocul, să o valori
fice pe Emilia Pușcașu (exce
lentă în acțiunile ofensive sub 
panou, ca și la recuperări) și 
să respecte disciplina tactică in
dicată de antrenorul D. Leabu. 
Olimpia. în schimb, a jucat ca 
o echipă debusolată. cu incre
dibil de multe ratări, cu un a- 
tac care nu a reușit să des
trame zona adversă. Au mar
cat : Pușcașu 21, Simioană 16, 
Capeiovies 14, Alixandru 6, Ha
giu 4 pentru Progresul, respec
tiv Bradu 10, Biră 10, Tarantino 
8, Ciubăncan 8, Frbiler 6, 
Trică 2, Maringuț 2, Cristca 2, 
Ion 2. Au arbitrat bine Gh. 
Crăciun și C. Comănită.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 
87—73 
neului 
recital
a evoluat 
pioană ce 
dominarea 
atacurile (mai ales în 
repriză), precizia in aruncări
le la coș. prestație de excep
ție a Magdalenei Fall și bu
na conducere asigurată de an
trenorul N. Marlin, iată expli
cațiile victoriei categorice a 
formației de pe Someș. Voința 
București a fost handicapată 
de faptul că doar Ștclania Borș 
a avut capacitatea de a recu
pera mingi sub panouri. Au 
înscris : Pali 36, Anca 12, Bo
lovan 12, Prăzaru-Mathe 10, 
Popa 6, Jurcă 4, Mangu 5, 
Czegledi 2, respectiv Borș 19. 
Slavei 13, Tomescu 12, Hegeduș 
10, Grecu 9, Slrugaru 6, Po
pescu 2, Soare 2. Au condus 
foarte bine G. Chiraleu și A. 
Mihai.

VOINȚA BRASOV — C.S.U. 
PRAHOVA PLOIEȘTI 77—76 
(38—41), CRIȘUL — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 111—49 
(54—31), MOBILA C.S.S. SATU 
MARE — CARPAȚI C.S.S. SF. 
GHEORGHE 73—53 (37—24),
POLITEHNICA C.S.S. 2 BUCU
REȘTI — COMERȚUL LICEUL 
BOLYAI TG. MUREȘ 75—68 
(35—28).

Dumitru STÂNCULESCU

- VOINȚA BUCUREȘTI 
<49—39). Derby-ul tur- 
a constituit de fapt un 
al echipei clujene, care 

ca o adevărată cam- 
este. Jocul colectiv, 
panourilor, contra- 

prima
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ULTIMELE VEȘTI DIN TABERELE
CELOR 18 DIVIZIONARE „A“

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
s-a întors ieri după-amlazâ, de Ia 
Copenhaga. Antrenorii I. Oble- 
menco si C. Oțet nu-1 vor putea 
folosi, se pare, pe Geolgău • 
S.C. BACAU a susținut, joi. la 
Moinești, un amical cu liderul 
seriei a Il-a a Diviziei „C“, Pe
trolul. de care a dispus cu 2—1. 
Elisei este nerefăcut.

• U.T.A. Bîtea este. In con
tinuare, accidentat. Miercuri. 
U.T.A. a jucat cu divizionara 
„B“ Strungul, din localitate, pe 
care a tr.vins-o cu 2—1 • PRO
GRESUL VULCAN. Joi. joo la 
Oradea, cu F.C. Bihor. Scor 1—1. 
I. Alexandru are 4 cartonase 
galbene (recordul campionatului) 
si nu va juca, in consecință, 2 
etape. Isaia și-a părăsit, recent, 
echipa. A venit, in schimb. • 
nouă conducere tehnică, formată 
din Gh. Popescu — consilier teh
nic, R. Cosmoc — antrenor prin
cipal si D. Baboie — antrenor 
secund.

• A.S.A. TG. MUREȘ fl are ln- 
cerți pe Szabo și pe Both II, in 
timp ce Gali nu poate fi folosit, 
deoarece a acumulat două carto
nașe galbene. 9 JIUL are tot lo
tul valid și va alinia echipa din 
etapa trecută. în drum spre Tg. 
Mureș,, petroșenenil au jucat, joi, 
la Sighișoara, cu echipa locala 
Metalul, cîștigînd cu 1—0.

• F.C. ARGEȘ. „Jucătorii 
tri au efectuat vineri două 
trenamente, iar sîmbătă 
unul, în cadrtil unui atent . 
gram de recuperare, după lunga 
călătorie de la Aberdeen — ne-a 
spus I. Barbu, președintele clu
bului. Nu avem Indisponibilități, 
dar formația va fi alcătuită după 
ultimul antrenament. Ne așteaptă 
un meci dificil, dar ne vom mo
biliza toate forțele pentru a ob
ține rezultatul așteptat de Iubi
torii fotbalului din Pitești*.  • DI
NAMO anunță cel mai bun „11*  
al său. la ora * 
Bumbescu acuză 
umăr, dar folosirea lui e aproa
pe certă.

noș- 
an- 

încă 
pro-

actuală. Doar 
dureri la un

• ,.U« CLUJ-NAPOCA are del 
jucăiorl accidentați : Cfrupearfil 

«i Dobrotă. pentru al doilea.II

există șanse ca el să se refacă 
pînă la ora meciului. Suclu, care 
își satisface stagiul militar, este 
absent, în continuare. Dobrău a 
primit un ultim avertisment din 
partea conducerii secției în urma 

............... saje nedisciplinate la 
Constanța. 9

atitudinii
meciul cu _.    _
COKVINUL nu anunță indisponi
bilități In lot. „Cangurii" Gabor, 
Rednie si Andone au făcut jonc
țiunea eu coechipierii lor, intrind 
In programul

F. C.

de pregătiri.

• SPORTUL
are probleme _ ____
norul Ion Voica Intenționează să 
înceapă meciul cu aceeași for
mație din 
Ia Bacău.
deplasează 
bun „11*,  
de joc.

STUDENȚESC nu 
de echipă. Anlre-

etapa precedentă, de
• F.C. CONSTANTA 
la București cel mai 

avînd întregul lot apt

• F.C. OLT a efectuat antre
namente obișnuite. Nu se anunță 
Indisponibilități In lotul echipei 
• „POLI" TIMIȘOARA SOSESte 
sîmbătă la Slatina, urmînd să se 
deplaseze la Seornieestl în ziua 
meciului. Nedelcu și Nucă — ac
cidentat! — nu au primit Încă 
avizul medicului. Miercuri și joi 
studenții au susținut jocuri-seoa- 
lă, în... familie, cu echipa de 
speranțe.

S STEAUA și-a axat pregăti
rile pe înlăturarea deficientelor 
semnalate de meciul disputat sîm- 
băta trecută, la Timișoara. Sînt 
posibile unele modificări în ^for
mație, datorită revenirii fotbaliș
tilor care s-au aflat cu lotul de 
juniori în Australia și a adău
gării lui Stoica I pe lista indis
ponibililor. • C.S. TÎRGOVIȘTE 
nu are probleme de lot si va ali
nia. probabil. „ll"-Ie care a în
trecut pe F.C. Ar?eș. Miercuri, 
C.S. Tîrgoviște a jucat cu Car- 
pațl Sinaia, cîștlgînd cu 1—0. go
lul fiind marcat de juniorul Ra
du Toma.

• CHIMIA RM. V1LCEA are o 
absență certă pentru meciul de 
mîine : Catargiu este suspendat 
® etapă pentru acumularea a 
două cartonașe galbene. Teleș- 
pan. accidentat în meciul cu Di- 

recupe- 
la ora 

N. Pes- 
incerti-

Din nou despre ineficacitate

ECHIPELE NOASTRE NU MARCHEAZA
(nu sint capabile să marcheze)

GOLURI I
Meciurile primei repre

zentative de fotbal a țării 
au arătat o mare carență a 
fotbaliștilor noștri : EXAS
PERANTA INEFICACITA
TE. Am mai scris despre a- 
ceastă „boală cronică" a 
fotbalului nostru. De la pu
blicarea materialului, echipa 
reprezentativă și-a mai a- 
dăugat un singur gol — U- 
NUL SINGUR — la activ, 
cel din partida cu Elveția, 
marcat însă nu din acțiune, 
ci din lovitură liberă, din- 
tr-o execuție de excepție a 
lui Bălăci.

Problema ineficacității au 
readus-o pe tapet ultimele 
trei etape ale campionatului 
Diviziei „A" și (ca o conti
nuare firească) jocurile in
ternaționale de miercuri, din 
cupele europene, in care bi
lanțul, sub raportul efica
cității, a fost cit se poate 
de sărac.

în trei partide susținute, 
echipele noastre au marcat 
UN SINGUR GOL. golul lui 
Custov, care — este adevă
rat — poate (și o dorim 
toții) însemna calificarea 
chipei Dinamo în dauna 
nui adversar de prestigiu 
Internazionale Milano.
ziua returului de la 4 no
iembrie vom evalua mai bi
ne valoarea acestui gol. în 
schimb, Universitatea Cra
iova, în fața celui mai slab 
cotat partener din cei în- 
tîlniți miercuri, n-a reușit 
să înscrie, nici un gol. Bă
lăci, Cămătaru, Cîrțu joacă, 
driblează, fentează, fac tot 
ce vrei și ce nu vrei (te 
Îmbolnăvesc uneori, nu alta, 
în special Cîrțu), dar mereu 
omit lucrul cel mai impor
tant. șutul și golul. Cit o 
privește pe F. C. Argeș 
(chiar și în condițiile celor 
două mari greșeli ale arbi
trului), sterilitatea atacului 
său in meciul de la Aber
deen este o continuare a 
celei, din campionat. In me
ciurile din ultimele trei e- 
tape, cu Jiul, Universitatea 
Craiova și C. S. Tîrgoviște, 
F. C. Argeș nu a înscris nici 
un gol ! gi atunci te întrebi:

cu 
e- 
u-

In

de vo
irile e- 
_n Și a 

tre cerea 
fără 

iul din- 
) ffesfă- 
i I fe- 
irat joc 
niversi- 
ita pro- 
e Ruțu- 

O. _tele 
sita co- 
ibele e- 
tare du- 
are, din 

a Il-a 
in care 
; Peni- 

ex Baia 
nța — 
ibiu și 
ex Con- 
extetelor 
eciuri e- 
rezulta- 

’le viri
le șanse, 
I Bucu- 
jocul cu 

Oradea 
dova cu 

partide 
a fel de 
eava — 

C.S.M. 
rul Bra
il Silva- 
<M. V.).
devans, 

tre echi- 
Mare și 

1 pentru 
:heiat cu 
. 12, 13) 

A fost 
nică mo- 
fără con- 
fost mai 
id au și 
• gazdele 

ciștigat. 
țehivescu, 
xplorări), 
S.U.). Au 
V. Chio- 
-Napoca).
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„CLASAMENTUL
ADEVĂRULUI" LA ZI

înaintea etapei a 11-a a Diviziei 
„A*,  iată cum arată „clasamentul 
adevărului*  (In paranteze este tre
cută diferența de golaveraj) :

L
2.
2.
4.
5.
8.
7.
8.

8—11.

12.
13.
14.
15.
ie.
17.
18.

Dinam o
Univ. Craiova
Corvin ul
S.C. Bacău
„U“ Cluj-Napoca 
F.C. Olt
„Poli" Timișoara 
Steaua
Sportul stud.
F.C. Argeș
Jiul
C.S. Tîrgoviște
F.C.M. Brașov
U.T.A.
Progresul-Vulcan
A.S.A. Tg. Mureș
Chimia
F.C. Constanța

—2 
—2

—«

(+11) 
(+18) 
(+10) 
(+ Z) 
(- 4) 
(- 3) 
(+ O

(») 
(- 1) 
(- 1) 
(- 1) 
(- 5) 
(- 3) 
(- 5) 
(-11) 
(- 1) 
(- 7) 
(- 4)

Cele 18 divizionare BÎnt aliniate 
pe distanța a 10 puncte, de la +5, 
cît are în cont liderul, Dinamo, 
La —5, cu cit este creditată „lan
terna*  , F.C. Constanța. De aseme
nea, se remarcă ,/ "
clasament : 6 echipe aflate 
„plus*,  
c la , 
vedere 
atenția 
lor cu 
toQ : 12.

„tTeimlle*  acestui
„ , . ' ‘ la

6 la ..cota 0*  fi celelalte 
„minus". Din punct de 

al golaverajului, atrage 
numărul mare al echipe- 
„minus*  la acest capi-

namo, are șanse să fi*  
rat • F.C.M. BRASOV, 
convorbirii cu antrenorul 
earn, acesta avea cîteva
tu dini : Naghi, Panache și Bcn^a 
—- toți aflati în atenția medicului 
echipei din cauza unor trauma
tisme.

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE SPERANȚE

Ou e etapă înaintea consumării 
primei treimi a campionatului e- 
chipelor de speranțe, liderul în
trecerii este echipa S.C. Bacău, 
un lider merituos dacă avem în 
vedere și faptul că tinerii jucă
tori băcăuani n-au cunoscut în- 
frîngerea în cele 10 etape dispu
tate pînă in prezent. Următoarele 
poziții fruntașe sînt ocupate, in 
ordine, de F.C. Constanța (• plă
cută surpriză pentru • nou pro
movată), Corvlnul și Universitatea 
Craiova (echipe cu tradiție în 
competiția speranțelor), un trio 
remarcat printr-un pronunțat spi
rit ofensiv, conferit de media ce
lor patru goluri de meci trecută 
în contul fiecăreia. Notabil este 
șl turul de forță realizat de cra- 
loveni : după lnfringerea suferită 
tn prima etapă la Tg. Mureș 
(0—2), ei au obținut 7 victorii 
consecutive ! în aceste condiții, 
partida de mîine de la Craiova, 
dintre echipa locală Universitatea 
și liderul campionatului, S.C. Ba
cău, capătă atributele unui veri
tabil derby.

lată clasamentul 
c 11-a :

Înaintea etapei

care e randamentul unor ju
cători, înaintași, ca Băluță, 
Nica, Moiceanu, Turcu, Radu 
II ? ZERO !

Miercuri, în cupele euro
pene, în trei partide, adică 
in 270 de minute de joc, cele 
trei echipe ale noastre au 
reușit un golaveraj cu totul 
nesatisfăcător : 1—5. Exce
lentul rezultat al lui Dina
mo și convingerea tuturor 
că Universitatea va remon
ta handicapul și se va cali
fica în dauna lui B. K. Co
penhaga au făcut 
să treacă cam ușor 
cest bilanț.

1—5. Să fie oare . 
tîmplare ? Nu. în ultima e- 
tapă a Diviziei „A". cele 13 
echipe au marcat doar 18 
goluri. Iată unul dintre cele 
mai mici procente de efica
citate din fotbalul european. 
Deci, „boala" continuă. Oare 
să nu-i găsească antrenorii 
noștri remediul ? Să fi făcut 
ei totul în această direcție ? 
Să se fi epuizat procedeele 
de antrenament in acest 
sens 7 Nu credem. Dimpo
trivă, 
că în 
făcut 
buie.

Eficacitatea sau inefica
citatea țin de instru.re. De 
dezvoltarea unor calități 
proprii marilor jucători, în 
primul rind simțul porții. în 
campionatul nostru, ca și în 
jocurile internaționale, fot
baliștii români își creează o 
sumedenie de ocazii, unele 
chiar foarte favorabile, dar 
ratează, ratează la infinit, 
ceea ce nu se întimplă cu 
formațiile mari. Echipele 
noastre nu marchează, nu 
sint capabile să marcheze 
goluri. Iată un adevăr esen
țial, o realitate care coboară 
mult competivitatea echipe
lor noastre și pe care teh
nicienii fotbalului românesc 
nu au voie să-I treacă cu 
vederea.

Constantin AlEXE

pe unii 
peste a-

și o în-

Opinia noastră este 
această direcție nu s-a 
ce trebuie și cit tre-

ARBITRII ETAPEI DE nliNt a „ir

xetâri pen- 
penlru edu- 
reciclcre cu 
CRITICA A 

Aj'.'ANALE',

erele 18.30.

simbata
POPICE. Arena Laromet, de 

la ora 14,30 : Laromet Bucu
rești — Voința Ploiești (Div. 
hA“, f.).

SCRIMA. Sala Floreasca Ha 
de la ora 8 : ultima etapă a 
Diviziilor „A" și „B" la flo
retă fete, și spadă.

VOLEI : Sala Olimpia, de la 
ora 17; Olimpia Metal 33 — 
Spartac (Div. ,.B", f.).

DUMINICA
BASCHET, Sala Ciulești, 

la ora 9 : Automatica — Știin
ța invățămînt Ploiești (m. T) ;

— C.S.Ș. Constan- 
ICEMENERG—PTT

de

I.E.F.S. CSB 
ța (f. T) ; 
(f. T).

FOTBAL, 
studențesc, 
Sportui stud. — F. C. 
stanta („A") ; de _ —
13 : speranțe. Stadion Steaua, 
de la ora 15 : steaua Bucu
rești — C. S. Tîrgoviș
te („A") : de Ia ora 13 : 
speranțe. Stadion Giulești, de 
la ora 15 : Rapid București — 
Mecanică tină București (,,B“). 
Stadion Automatica, de la ora 
15 : Automatica București — 
Metalul București („B"). Sta
dion FI. Roșie, ’ ' '
Flacăra - 
FEROM
dion TMB, de la ora 15 : T.M. 
București — Sirena București

Stadion Sportul 
de Ta ora 15 : 

stud. — F. C. Con- 
(„A") ; de la ora

î, de la ora 15 s
Rosie București 
Urziceni (,,C“). Sta-

(„C"). Stadion Tehnometal, d« 
la ora 15 : Tehnometal Bucu
rești — Abatorul București 
(„C"). Stadion Electronica, de 
la ora 15 : Luceafărul Bucu
rești — Electronica Bucu
rești („C").

HANDBAL. Sala Floreasca. 
de la ora 11,30 : Progresul
București — Știința Bacău 
(„Cupa de toamnă" a F. R. 
Handbal — f.). Teren Universi
tatea (Facultatea de Drept), de 
la ora 9 : Universitatea Bucu
rești — Confecția Vaslui („B", 
1.) ; de la ora 10,15 : Universi
tatea București — Tractorul 
Brașov („B“ — m.).

POPICE. Arena Laromet, de 
la ora 8 : Laromet București 
— C.F.R. Constanța („A", m.).

SCRIMA. Sala Floreasca II, 
de Ia ora 8 : ultima etapă a 
Diviziilor „A" si „B“ la flo
retă fete și spadă.

VOLEI. Sala Liceului poli
grafic. de la ora 10 : C.P.B.— 
Ceahlăul Piatra Neamț („B", 
f.). Sala Steaua, de la ora 10 : 
Steaua II — Viitorul Bacău 
(„B", m). Sala Electr®, de la 
ora 10 : Electra — SARO Tir- . 
goviște (,,B“, m). Sala Ginlești 
(veche), de la ora 10 : Rapid 
București — Electreputere 
Craiova („B", m). Sala Inst. 
pedagogic, de la ora 11 : Con
fecția București — Voința 
București („B", f.).

1. S.C. Bacău ic 7 3 0 36- 8 17
2. F.C. Constanța ie 7 1 2 40- 9 19
3. Corvinul 10 7 1 2 42-19 15
4. Univ. Craiova 8 7 0 1 40- 6 14
5. C.S. Tîrgoviște 9 6 1 2 21-12 13
8. „Poli" Timișoara 9 6 0 3 20-18 12
7. Dinamo 8 5 1 2 26- fi 1.1
1. F.C.M. Brașov 10 5 1 4 15-13 11
9. Sportul stud. 9 5 1 3 13-20 11

10. A.S.A. Tg. M. 10 4 0 6 15-17 8
11. F.C. Argeș 10 4 0 6 14-22 8
12. Chimia Rm. V. 10 3 1 6 13-32 7
13. „U*  Cluj-Nap. 1 3 0 5 10-16 6
14. U.T.A. 10 3 0 7 13-24 •
n. Steaua 9 1 3 5 15-29 5
16. Progresul- Vul. 10 2 1 7 16-36 5
17. F.C. Olt 10 1 2 7 7-37 4
18. Jiul 10 1 0 9 5-34 2

SERIA I s Gloria Bistrița — 
Gloria Buzău : AI. Mtistățea (Pi
tești). Viitorul Mecanica Vaslui— 
c.s.U. Galați : D. Predcscu 
(București), C.S.M. Sf. Gheorghe 
— C.S. Botoșani : D. Ologeanu 
(Arad), Ceahlăul P. Neamț — 
F.C.M. Progresul Brăila : D. Ră- 
dulescu (București), Constructo
rul Iași — Unirea Dinamo Foc
șani : AL Bie (Craiova). C.S.M. 
Suceava — Victoria Tecuci : Al. 
Comănescu (Bacău), Delta Tul- 
cea — Relonul Săvinestl : J- Gra
ma (București), Viitorul Gheor- 
gheni — Politehnica Iasi : V. Cio- 
cilteu (Craiova), F.C.M. Siderur- 
gistul Galați — I.M.u. Medgidia: 
D. Petrescu (București).

SERIA A n-a : Rapid Bucu
rești — Mecanică fină București: 
Corin Ionescu (București). Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Tractorul Brasov: 
Gh. Cotormani (Petroșani), Pan
durii Tg. Jiu — Chimica Tirnă- 
veni : St. Moldovan (Sighet).Fla
căra Moreni — Metalul Plopeni: 
C. Pădurăriței (Oradea), Automa
tica București — Metalul Bucu
rești : Mihai Cruțescu (Bucu
rești), Gaz metan Medias — Rul
mentul Alexandria : V. Damșa 
(Lugoj). I.C.I.M. Brașov — Car- 
patl Mîrsa : C. Munteann (Ga
lați), Dunărea Călărași — Lu-

ADMINISTRAȚIA DE STAT EOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE ! • Numai astăzi 
se mai pot procura bilete cu nu
merele preferate pentru atractiva 
tragere Loto 2 de duminică 25 oc
tombrie 1*981,  care beneficiază de 
un important report la. categoria 
I : 85.907 lei. Participanții care do
resc să asiste la desfășurarea tra
gerii sînt invitați la ora 16,30 în 
sala Clubului „FINANȚE-BANCI*  
din București., sta.’. Doamnei nr. 2. 
(Numerele câștigătoare urmează a 
îi anunțate în cursul serii la ra
dio și televiziune). • De aseme
nea, astăzi este ultima zi de de
punere a buletinelor pentru con
cursul Pronosport de mîine^ al 
cărui program cuprinde partide 
deosebit de interesante din 
pionatul italian al diviziei 
din campionatul divizionar 
țării noastre. NU OCOLIȚI 
LEJUL DE A VA NUM Art A 
NE PRINTRE MARII C1ȘTIGA-

TORI LA SISTEMUL DE
PREFERAT !

JOC

IA 
OC-

• NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 23 
TOMBRIE 1981. Extragerea 11 84 
25. 36 86 82 fll 79 43 60 : extra
gerea a D-a î 27 3 38 7 32 78 
88 77 6. Fond total de cîștiguri: 
1.175.830 lei, din care 387.889 lei, 
report la categoria 1.

CONCURSU-
D1N 21 oc

as

ceafărul București : T. Cheia 
(Giurgiu), Petrolul Ploiești — E- 
nergia Slatina : M. Adam (Cluj- 
Napoca).

SERIA A IlI-a: Aurul Brad — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin : Gh. 
Manta (București), Someșul Sa tu 
Mare — înfrățirea Oradea : N. 
Dinescu (Tini. Vilcea). C.F.R. Ti
mișoara — Olimpia Satu Mare 1 
G. Pantilimoncscu (Ploiești), F.C. 
Bihor Oradea — U.M. Timisoara: 
A. Deleanu (București), F.C.M. 
Reșița — Strungul Arad : M. 
Buzea (București). Dacia Orăștie 
— F. C. Baia Mare : I. Pop 
(București), Rapid Arad — C.I.L. 
Sighet : M. Huștiuc (București), 
C.F.R. Cluj-Napoca — Minerul 
Cavnic : M. Dobrin (Brașov), Mi
nerul Ilba Seini — Minerul Lu- 
peni : V. Antohi (Iași).

DEZLEGAȚI MISTERUL

ARBITRULUI

cam- 
A și 
B al 
PRI-
MII-

• CIȘTIGURILE 
LUI PRONOSPORT 
TOMBRIE 1981. Categoria I 
rezultate) 4 variante 25% a 20.505
lei, categoria a Il-a ; (12 re
coltate) 40,50 variante a 2.346 lei, 
categoria a Ul-a (11 rezultate) 
538,25 variante a 265 lei.

ILIE ALEXANDRU !
In baza unui raport al arbitru

lui Ilie Alexandru, care a condus 
meciul Flacăra Moreni — Rapid 
București, echipa organizatoare a 
primit un avertisment din partea 
Comisiei de disciplină a F.R.F. 
pentru deficiențe organizatorice, 
iar jucătorul Constantin (Flacăra 
Moreni) a fost suspendat pe 2 e- 
tapc pentru proteste și alte ges
turi nesportive față de 'arbitru.

Față de raportul arbitrului, ju
cătorul în cauză ar fi trebuit să 
primească o sancțiune mai aspră. 
Apare curios insă faptul că deși 
arbitrul 11 aduce lui Constantin o 
serie de învinuiri de natură să-1 
trimită pe acesta la Comisia de 
disciplină, totuși, la sfirșitul par
tidei, n-a procedat AȘA CUM SE 
OBIȘNUIEȘTE ȘI CUM CERE RE
GULAMENTUL, OPRIND CAR
NETUL JUCĂTORULUI 
INAINTÎNDU-L COMISIEI 
DISCIPLINA, ceea ce contrazice, 
de fapt, conținutul raportului său.

Colegiul central al arbitrilor, 
care a procedat bine — In sfir- 
șit — făeînd publice ■ sancțiunile 
aplicate unor arbitri ar putea aă 
dealege acest mister. (J. B4



Finalele campionatelor de gimnastică

KURT SZILIER Șl DUMITRIȚA TURNER,
PE PRIMUL LOC DUPĂ „IMPUSE* 1

• Turneul de la Viena, con
tend pentru „Marele premiu 
FILT", a continuat cu optimile 
de finală. Ivan Lendl l-a eli
minat cu 6—1, 6—3 pe elveția
nul Roland Standler, iar ame
ricanul Brian Gottfried l-a în
trecut cu 7—5, 6—2 pe compa
triotul său Nick Saviano. Alte 
rezultate : Stan Smith — Aus
tin 6—2, 6—4 ; Smid — Jonat
han Smith (Anglia) 6—1, 6—4 ț 
Gehring — Birner 6—2, 6—3 ; 
Pottier — Zipf (R. F. Germa
nia) 2—6, 7—5, 7—5.

• în turneul feminin de la 
Brighton, Mima Jausovec a

CEA DE-A OPTA partidă a 
meciului pentru titlul mondial, 
pe care și-1 dispută la Merano 
marii maeștri Anatoli Karpov 
și Viktor Korcinoi, s-a între
rupt la mutarea a 41-a într-o 
poziție complicată. Scorul este 
favorabil cu 3—1 lui A. Karpov.

DUPĂ 9 RUNDE în turneul 
internațional de la Niș (Iugo
slavia) conduc Sahovici, Pavlo- 
vici (ambii Iugoslavia) și Csom 
(Ungaria) cu ciite 5*/2 p. Marele 
maestru român Victor Ciocâl- 
tea, care în runda a 9-a a re
mizat cu Firmijan, ocupă locul

liACAU, 23 (prin telefon). în 
fața unor tribune mai puțin 
pline decît ne așteptam — da
te fiind frumoasele tradiții ale 
gimnasticii pe aceste meleaguri 
— vineri după-amiază a început 
în sala Sporturilor din locali
tate finala campionatului na
țional al maeștrilor, prima zi 
fiind rezervată exercițiilor im
puse. Prin repetare, programul 
impus nu a oferit, firește, un 
spectacol foarte atractiv, dar el 
a fost interesant prin aceea" că 
ne-a arătat măsura în care 
gimnastele și gimnaștii noștri 
fruntași sînt pregătiți să abor
deze viitoarele examene com- 
petiționale, cu deosebire cam
pionatele mondiale de la Mos
cova.

Băieții au fost primii care au 
intrat în concurs, favoriții va- 
lorificîndu-și în cea mai mare 
măsură șansele. Astfel, la ca
pătul celor șase exerciții, Kurt 
Szilier conduce cu 35 de su
timi în fața colegului său din 
echipa studențească a Româ
niei medaliată cu aur la Uni
versiadă. Emilian Nicula, fără 
însă ca nici unul dintre ei să 
realizeze evoluțiile la care 
ne-am fi așteptat. Mai mult 
chiar, unii dintre gimnaștii co
tați cu șanse reale la pozițiile 
fruntașe ale campionatului au

PUNCT FINAL ÎN DIVIZIA „A" DE SCRIMĂ
C. S. Satu Mare (floretă fete) și Steaua (spadă) aspirante 

la titlurile de campioane...

în dopa probe ale Diviziei 
„A“ de scrimă, floreta fete și 
spada se vor cunoaște, după 
asalturile din etapa a IlI-a, 
programate sîmbătă și dumi
nică, noile campioane ale țării.

în întrecerea echipelor femi
nine de floretă, reprezentantele 
Clubului sportiv Satu Mare, de
finind un avantaj substanțial — 
6 puncte față de principalele lor 
urmăritoare, sportivele de la 
Dinamo București — nu mai 
pot rata succesul. Neînvinse in 
primele două etape, sătmăren- 
cele vor căuta să repete aceas
tă frumoasă performanță și în 
..runda" care încheie campiona
tul pe anul in curs. Incertitu
dini. în schimb, in legătură cu 
ocupanta locului secund, în care 
Dinamo București va avea de 
înfruntat formația Steaua, în 
fața căreia nu are decit un 
avans de două puncte. în a- 
ceeași probă. Farul Constanța 
apare în postura de retrogra
dată sigură ; fără nici o victo

„CUPA ELEGANT" LA HANDBAL FEMININ
Echipa României învinsă de
BUDAPESTA, 23 (prin telex). 

— Handbalistele românce, care 
evoluează în grupa de la Tata- 
banya a „Cupei Elegant", au 
făcut un meci curajos în com
pania puternicei selecționate a 
U.R.S.S., campioană olimpică, 
învingătoare în cele din urmă 
cu 24—20 (10—12). Meciul a fost 
de bun nivel tehnic, fiind do
minat în prima repriză de echi
pa română din rîndurile căreia 
s-au remarcat tînăra Oacă și 
Avădanei, ambele autoare a 
cîte cinci goluri. Pentru forma
ția U.R.S.S. cele mai multe

FOTBAL: ARBITRII
MECIURILOR RETUR

DIN CUPELE EUROPENE
U.E.F.A. a desemnat arbitrii 

partidelor retur ale celei de a 
doua etape a cupelor europene 
Ta fotbal. Astfel, meciul de la 
Craiova, dintre Universitatea și 
B. K. Copenhaga, va fi condus 
de iugoslavul Damir Matovîno- 
vici, cel de Ia Pitești, dintre 
F. C. Argeș și F. C. Aberdeen, 
de vest-germanul Jan Redelfs, 
iar cel de la București, dintre 
Dinamo și Internazionale Mi
lano, de belgianul Roger Schoe- 
tors. 

ieșit serios „șifonați" din con
cursul de debut. Avem în ve
dere. în primul rînd, pe Dan 
Odorhean (aflat pe locul 10) și 
Romulus Bucuroiu și el. unde
va, în coada clasamentului, si
tuații care, desigur, nu pot 
să-i mulțumească pe specia
liști. Plăcute revelații au fost, 
în schimb. Dumitru Sîrbu și 
Valentin Pintea. Iată, dealtfel, 
primii clasați după exercițiile 
impuse : 1. K. Szilier 55,95, 2. 
li Nicula 55,60, 3. D. Sirbu 
55,05, 4. A. Georgescu 54,95, 5. 
V. Pîntea 54,85, 6, V. Grecu 
54,25.

La feminin, o întrecere care 
părea să aibă, după primul 
schimb, trei soliste — Rodica 
Dunca, Cristina Grigoraș și 
Dumitrița Turner — s-a sol
dat în final cu un succes net 
al Dumitriței Turner, singura 
care a evoluat fără ezitări sau 
ratări. Clasament după impu
se : 1. Dumitrița Turner 38,95; 
2. Emilia Eberle, 38,60; 3, La- 
vinia Agache 38,55 ; 4. Mihae- 
la Stănuleț 38,40 ; 5. Cristinâ 
Grigoraș 38,25 ; 6. Rodica 
Dunca 38,00.

Sîmbătă după-amiază sînt 
programate exercițiile liber a- 
lese, iar dliminică dimineață 
finalele^ pe aparate.

Constantin MACOVEJ 

rie pînă acum, ea nu mai poa
te părăsi ultimul loc. Constăn- 
țencele vor trece în eșalonul 
Diviziei „B“, în locul lor pro- 
movînd — aproape sigur — 
C.S.Ș. Satu Mare.

Echipele de spadă au în 
frunte „4“-ul de Ia Steaua care 
conduce cu autoritate : 9 punc
te avans față de ocupantă lo
cului doi, I.E.F.S. Viitorii pro
fesori de educație fizică pot, 
cel mult, să-și mențină pozi
ția în clasament. Nu înainte, 
însă, de a încheia victorioși 
partida cu A.S.U. Tg. Mureș, 
care se află numai la un punct 
diferență în urma lor. Va fi 
derby-ul probei ! Și aici, o re
trogradată certă: C. S. Satu 
Mare, care va ceda locul, în 
primul eșalon, echipei Progre
sul București, lider — detașat 
— în Divizia „B“...

Campioanele țării în cele
lalte probe (floretă băieți și 
sabie) vor fi cunoscute cu o 
săptămînă mai tîrziu.

cea a Uniunii Sovietice
puncte le-au marcat Zubareva 
9, Karlova 5, Turcina 4. Tot’ 
în grupa de la Tatabanya 1 Iu
goslavia — Ungaria B 25—22 
(14—9). în ultima zi a grupei 
preliminare, echipa României va 
întîlni formația secundă a Un
gariei.

Rezultate din grupa de la 
Budapesta : Ungaria — Bulga
ria 21—14 (14—9) și R. D. Ger
mană — Norvegia 17—16 
(9—10) !

LASZLO NISZKACS
„Nepsport"

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET 0 Rezultate Înregis

trate în „Cupa campionilor euro
peni" (masculin) : Saturn Koln 
— Maccabi Tel Aviv 90—98 ; B.C. 
Barcelona — Murray Edinburgh 
116—90 ; Sunair Ostende — Ami
cale Luxemburg 110—65 ; Pana- 
thin aikos Atena — Levski Spar
tak Sofia 90—78 ; Honved Buda
pesta — A.S. Villeurbanne 90—92; 
Slavia Praga — Partizan Belgrad 
97—99 ; Den Bosch — Sunderland 
119—92 ; Union B.S.C. Vlena — 
Cantu 81—84.

GIMNASTICA • După execu
tarea a două exerciții. în cam
pionatul mondial de gimnastică 
ritmică modernă, care se desfă
șoară la Mtinchen, conduc spor
tivele bulgare Bana Rapva și 
Amelia Ralenkova, cu cîte 19,60 
P. urmate de Liliana Ignatova 
(Bulgaria) — 19,45 p și Irina 
Devină (U.R.S.S.) — 19,20 p.

handbal • La Wroclaw s-a

| UN GREU EXAMEN
PENTRU RUGBYȘTI

(Urmare din pag' 1)

strălucitul succes — PRIMUL 
LA ZERO (!) — al băieților
noștri de acum un an asupra 
„15"-lui „cocoșilor", același ca
re avea mai apoi să cucerească 
— neînvins — prestigiosul țur- 
neu al celor 5 națiuni !).

Un succes asupra Franței la 
un asemenea mod nu-i, desi
gur, la îndemîna oricui. El nu 
poate fi obținut decit de spor
tivi de excepție, cum s-au do
vedit a fi în atîtea rînduri 
rugbyștii noștri.

Iată de ce și partida de mîi- 
ne va fi urmărită cu un atît 
de mare interes în toate cercu
rile rugbystice din lume: iată 
de ce vom avea la București 
un așa de masiv grup de zia
riști străini ; iată de ce însuși 
dl. Albert Ferrasse. președin
tele Federației franceze de 
rugby s-a deplasat în Capitală, 
însoțit de iscusitul antrenor 
Jacques Fouroux, veniți, așa 
cum ne-au mărturisit, spre „a 
spiona" cele două echipe cu 
care Franța va juca pe rînd 
peste numai citeva zile la ea 
acasă (cu România, . la 1 no
iembrie, la Narbonne, în cadrul 
campionatului continental ; cu 
Noua Zeelandă, în două parti-

Stuart Wilson, o aripă explo
zivă din Wellington, care a în
scris multe eseuri în contul 

„15-lui“ neo-zeelandez.

de-teșt cu prilejul turneului lui 
„AU Blacks" în această țară).

Au trecut mulți ani (peste 
60) pentru ca rugbyul nostru 
să poată atinge o asemenea 
culme sportivă, rod al efortu
rilor continue a multor gene
rații.

Să sperăm că „reprezentati
va 1981", in mijlocul căreia 
domnește o atmosferă de calm 
și luciditate, se va ridica la 
inălțimea momentului și nu va 
rata ocazia de a-și demonstra 
marile și constantele ei pro
grese, incontestabila-i clasă.

P.S. La închiderea ediției a- 
flăm cu regret că Graham Mo- 
urie, cunoscutul ..flanker" neo
zeelandez, ușor accidentat, nu 
va juca ; în locul său va evo
lua F. Shelford, A. Dalton ur- 
mînd a prelua banderola de 
căpitan.

NOI ASCENSIUNI IN 
HIMALAIA

O expediție formată din al- 
piniști japonezi și nepalezi a e- 
fectuat o primă ascensiune pe 
vîrful Lantang-ni, de 7 239 m, 
înălțime, din masivul Himalaia, 

Pe de altă parte, doi alpiniști 
americani, Peter Haskett șî 
Gleen Prozak, care încearcă es
caladarea Everestului (8 848 m) 
împreună cu patru șerpași ne
palezi, au fost nevoiți să-șl în
trerupă ascenisunea ca urmare 
a vînturilor puternice.

disputat meciul amical dintre 
selecționatele feminine ale Polo
niei șl Suediei. Handbalistele 
poloneze au obținut victoria cu 
15—13 (6—7).

HOCHEI • în meci retur pen
tru „Cupa campionilor europeni", 
echipa elvețiană H.C. Bienne a 
întrecut pe teren propriu, cu 6—2, 
(0—0, 2—2, 4—0), formația Iu
goslavă Jesenice. învingători și 
în primul joo (7—3), hocheiștll 
elvețienii s-au calificat pentru 
turul n al competiției.

VDLEI • In grupele semi
finale ale campionatului mon
dial pentru echipe de junioare, 
competiție ce se desfășoară în 
aceste zile în mai multe orașe 
din Mexic, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : R.P. Chine
ză — Cuba 3—0 (3, 11, 2), Ja
ponia — Mexic 3—0 (9, 9, 4),
Brazilia — Argentina 3—0 (12,
H, 5).

AFLAT LA BUCUREȘTI, ILIE NASTASE 
SE ANTRENEAZĂ SI INTENȚIONEAZĂ

SĂ JOACE ÎN „CUPA DAViS“
Aseară, Ilie Năstase a venit 

la București, dar prima sa vi
zită nu a fost acasă, ci la sala 
„23 August", unde, în compa
nia lui Florin Segărceanu, s-a 
antrenat cîteva ore. „Am vrut 
să fiu in Capitală în ziua me
ciului de rugby dintre echipa 
României și cea a Noii Zeelan- 
de. Este sportul care îmi place 
cel mai mult — ne-a spus Ilie 
Năstase, după mai mult de o 
oră de joc. La ora începerii 
partidei voi fi pe stadion, apoi, 
iarăși, la antrenament". Se afla 
aproape și antrenorul Alexe 
Bardan. îl privea cu admirație 
pe Ilie. Mal mult ca sigur că 
îl și vedea în echipa Româ
niei, la Santiago de Chile. în 
meciul de anul viitor, din ca
drul „Cupei Davis".

— Al vrea să-i ajuți pe mai 
tinerii Segărceanu și Dîrzu în 
greul examen de la Santiago ?

— Oricind se va apela Ia ser
viciile mele pentru a juca în 
echipa de „Cupa Davis", voi ac
cepta cu foarte multă plăcere. 
Sînt gata să mă prezint cu 
10—12 zile înainte de meci, la 
Santiago, să mă antrenez cu 
băieții,' și să lupt pentru ca
lificarea in turul următor. Si
gur, nu va fi deloc ușor. Chi
lienii, și în special Gildemeister 
și Rebolledo sînt foarte tari pe 
zgură. Ii cunosc bine. Dar asta 
nu înseamnă că sînt de neîn
vins...

DE PE TERENURILE DE TENIS

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ

.-..KEMPES, MENOTTI
Șl MARADONA

Luis Cesar Menottl intrenorul reprezentativei argentiniene, 
omul cu țigara ta colțul gurii șl cu figura de om mereu pre
ocupat, este, de la un timp, mulțumit. Și mulțumirea sa, care 
1 se citește pe față, provine de la faptul că Mario Kempes, fos
tul „goleador" al „Mondialului" din 1978, face din nou să tre
mure apărările, mareînd in fiecare meci de campionat. Reveni
rea de formă a lui Kempes este legată de venirea la River 
Plate, ca antrenor, a lui Alfredo Di Stefano. El a dat echipei 
un suflu nou. „Dacă Fillol, Kempes, Passarella și Maradona vor 
continua să Joace ca acum, cred că putem fi liniștiți", obiș
nuiește să spună Menottl. Cu toate astea, antrenorul argenti
nian are în vederile sale îndeplinirea unul program bine sta
bilit pentru selecționata de care răspunde. Astfel, înainte de con
cediul de o lună (ianuarie 1982) pe care îl va impune tuturor 
selecțlonabililor, Argentina va disputa trei meciuri de pregă
tire : cu Polonia la 28 octombrie, cu Suedia la 4 noiembrie șl 
cu Cehoslovacia, o săptămînă mai tîrziu. Pregătirile pentru 
„Mundiespagna" vor începe la Mar del Plata, la 14 februarie. 
De la acea dată, jucătorii selecționați nu vor mal fi la dispo
ziția Cluburilor decit pentru jocurile oficiale. în martie șl apri
lie sînt prevăzute cîteva partide de verificare, cu vecinii din 
Uruguay și Bolivia, șl cu două dintre echipele sud-americane 
calificate pentru Spania, adică Brazilia și Chile.

$1 totuși, zîmbetul lui Menottl este mai mult de complezență, 
pentru că, uneori, o umbră de îngrijorare poate fi văzută pe 
fata selecționerului : situația lui Maradona, legată de situația 
lui Boca Juniors, clubul actual al jucătorului considerat acum 
nr. 1 in reprezentativa argenlnlană, îl nemulțumește pe antre
nor. Intr-adevăr, starea echipei din Buenos Aires este tot mal 
neliniștitoare din punct de vedere financiar, ceea ce a atras 
și intervenția Organelor guvernamentale pentru a se evita fali
mentul, datoriile clubului ridlcîndu-se la milioane de dolari. 
Drept urmare, neavlnd bani să plătească transferul lui Mara
dona, s-ar putea ca acesta să revină la Argentinos Juniors, e- 
chlpa sa de baștină, ceea ce ar atrage multe frămintărl în viața 
fotbalistică a țării, cu repercursluni directe tn viața reprezentati
vei. De aici, acea umbră de îngrijorare.

Mircea TUDORAN

— Apropo de „Cupa Davis" : 
cum apreciezi noua formulă de 
disputare ?

— Nu este cea mai bună so
luție. Cred că și „Cupa Davis" 
ar trebui concentrată pe o du
rată de două săplămîni, timp 
în care toate echipele să intre 
în joc. Ar fi în folosul tutu
ror țărilor participante și mai 
ales a celor care dispun de te- 
nismani valoroși, dar care din 
cauza turneelor nu sînt oricind 
disponibili.
. Ilie Năstase ne-a vorbit apoi 
despre finala de la Flushing 
Meadow, apreciind că Bjorn 
Borg este încă departe de a 
ceda supremația. „După perioa
da de odihnă ce și-a impus-o, 
sînt sigur că pe terenurile undo 
va juca vom vedea un Borg 
ea în zilele sale de mare glo
rie",

Ce va face Ilie Năstase în 
continuare ? „Anul acesta — 
ne-a spus — voi evolua în ca
drul a 3 turnee in Australia, 
voi participa la un turneu de
monstrativ, apoi voi trage linie 
și voi face bilanțul. Pentru 1982 
mi-am înscris în program doar 
23 de turnee".

L-am rugat, înainte de a pu
ne punct discuției, să întoc
mească, după propriile criterii,1 
un clasament al celor mai buni 
6 tenismani ai Uimii la această 
oră. Iată-1 : 1. McEnroe, 2.
Borg, 3. Lendl, 4. Clerc, i 
Mayer, 6. Vilas.

Ion GAVRILESCU

dispus cu 6—7, 6—1, 6—1 de 
Elizabeth Jones (Anglia), iar 
Pan Shriver a învins-o cu 6—3, 
6—2 pe Iva Budarova (Ceho
slovacia). Alte rezultate : Bar
bara Potter — Joanne Russell 
6—3, 6—1 ; Sylvia Hanika —• 
Jo Durie 7—5, 6—1; Anne Smith 
— Catarina Lindquist 3—6, 
6—3, 6—4.
• în turul doi, la Melbourne, 

Gerulaitis 1-a invins cu 6-4. 
6—2 pe Cash, Lewis l-a elimi
nat cu 6—0, 6—1 pe Hampson; 
iar Edmondson l-a întrecut cu 
6—3, 6—7, 6—2, pe Pascoe.

șase cu 4% p și o partidă înJ 
treruptă.

ÎN TURNEUL Zonal de Ia 
Budva (Iugoslavia), după 13 
runde în fruntea clasamentului 
se află Hulak (Iugoslavia) 9 p, 
urmat de Ivkov, Ivanovici, Ce- 
balo (toți trei Iugoslavia), Ma- 
riotti (Italia) cu cîte 8* */ 2 P.

CAMPIONATUL feminin al 
U.R.S.S. desfășurat in orașul 
Ivano-Frankovsk a fost cîștigat 
de marile maestre Nana Iose
liani și Nona Gaprindașvili, 
care au totalizat cîte 12 p din 
17 posibile.
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