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brie, convorbirile oficiale intre 
președintele Republicii Socialis
te Komânia, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Fe
derale Germania, Karl Car
stens.

Noua rundă de convorbiri a 
fost consacrată examinării unui 
cerc larg de probleme ale ac
tualității politice internaționale. 
S-a subliniat că în viața inter
națională s-a ajuns la o situa
ție deosebit de complexă, con
tradictorie, pe de o parte a- 
firmîndu-sc tot mai hoiărif- 
voința popoarelor de a se dez
volta libere, intr-un climat de 
liniște, iar pe de altă parte 
coniinuind să se manifeste po
litica de inegalitate și domina
ție, de amestec în treburile al
tor stale, de consolidare și îm
părțire a sferelor dc influență, 
care generează încordare și 
constituie un serios pericol la 
adresa păcii, independenței și 
securității națiunilor. S-a apre- 

, ciat că, în aceste condiții, 
impune mai mult ca 
întărirea conlucrării 
stolelor șl popoarelor 
oprirea agravării situației 
ternationale, pentru reluarea și 
continuarea politiei! de destin
dere și colaborare, de indepen
dență și pace.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Karl Carstens au, relevat bu
na colaborare a României șl 
Republicii Federale Germania 
în cadrul Organizației Națiuni
lor Unite și in alte organizații 
internaționale și au exprimai 
dorința celor două țări de a 
întări conlucrarea dintre ele pe 
arena mondială, in slujba nobi
lelor idealuri -ale popoarelor, 
de libertate și independență, de 
pace, securitate și progres.

Convorbirile au decurs inlr-o 
atmosferă cordială, de stimă 
reciprocă. .

se 
oricînd 
tuturor 
pentru 

in-

tt
După încheierea celei de a 

doua runde a convorbirilor la 
nivel înalt roinâno-vest-gecma- 
nc, președintele Republicii So
cialiste Komânia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Federale Ger
mania. Karl Carstens, au făcui 
o vizită la întreprinderea de 
Mașini Grele București — una 
din cele mai moderne si repre
zentative unități ale industriei 
românești constructoare de ma
șini.

Vizita la cunoscuta întreprin
dere bucureșieană a oferit 
înaltului oaspete posibilitatea 
de a cunoaște direct nivelul ri
dicai atins de industria româ-

Astăzi, pe stadionul „23 August", de la ora 17,30

ECHIPA NAȚIONALA DE FOTBAL INTILNEȘTE 
REPREZENTATIVA DE JUNIORI - AUSTRALIA '81

Ne amintim cu plăcere de 
succesul de public (ca și de 
jdeul în sine) pe care l-a avut 
întîlnirea Komânia '80 — Me
xic ”70. A fost un fel de „fes
tival" al fotbalului nostru, do
minat de nostalgia calificării la 
Campionatul mondial din Me

■'I

jucător deȘTEFANEȘCU,
bază și căpitan al echipei na

ționale

xic a „generației Guadalajara".
Astăzi după-amiază avem o- 

cazia să ne întîlnim, tot pe ma
rele stadion „23 August" din 
Capitală, cu prezentul și cu vi
itorul fotbalului nostru. Vor a- 
părea pe gazon, laolaltă, „can
gurii". cum au fost ei denu
miți. componentli reprezentati
vei de iuniori a României, care, 
cu puțin timp in urmă, ae ina- 

I

de aceasta, precum și produse
le de mare complexitate reali
zate înlr-o serie de domenii de 
vîrf — cum sint energetica, 
metalurgia, chimia și industria 
materialelor de construcții — 
care, prin performanțele lor 
tehnieo-economice, prin com
petitivitatea lor, s-au impus în 
multe țări ale lumii.

In încheierea vizitei, oaspe
tele vest-german și-a împărtă
șit in cartea de onoare a uzi
nei impresiile deosebite pe care 
i le-a produs vizita, urînd, tot
odată, colectivului de aici noi 
succese in activitatea sa.

★
Marți dimineața. 

Republicii Federale 
Karl Carstens, a 
semn de omagiu 
care au luptat pentru înaltele 
idealuri de libertate ale 
porului român, o coroană 
flori la Monumentul 
luptei pentru

a

președintele 
Germania, 

depus, in 
adus celor

po- 
de 

eroilor 
libertatea po- 

palrici, peniruporului și 
socialism.

★
aceleiași zile, pre- 

Fedcrale 
Șt

In cursul 
ședințele Republicii 
Germania, Karl Carstens, 
doamna Veronica Carstens, im-, 
preună cu celelalte persoane o- 
ficiale vest-germane au vizitat 
Muzeu! de istorie al Republicii 
Socialiste România.

★
După-amiază, președintele 

Karl Carstens a fost oaspetele 
Patriarhiei Bisericii ortodoxe 
române.

m-

Ke
to

★
Președintele Republicii 

decalc Germania, Karl 
tens, a primit. marți 
amiază, la Palatul din 
Victoriei, pe șefii misiunilor 
diplomatice și pe reprezentan
ții unor organizații interna
ționale acreditați în țara noas
tră, cu care s-a întreținut 
ir-o atmosferă cordială.

★
In onoarea președintelui 

publici! Socialiste Komânia, 
varășul Nicolae Ceaușescu. si 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Republicii Federa
le Germania, Karl Carstens, 
împreună cu doamna Veronica 
Carstens au oferit marți 
ra o recepție in saloanele 
telului „Intercontinental".

S-au intonat imnurile de 
ale celor două țâri.

Recepția s-a desfășurat 
tr-o atmosferă caldă, cordială.

Fe- 
Cars- 
după- 
Piața

sea- 
tio-

sUt

în-

poiau de îa campionatul mon
dial de juniori din Australia cu 
medaliile ele bronz. Acolo. la 
Antipozi, ei realizau o premieră 
pentru noi, urcarea pe podiumul 
unei competiții mondiale ofi
ciale a reprezentanților fotba
lului din România. Acum, ține
rii jucători au revenit la echi
pele lor de club (unde unii au 
și jucat duminică), iar astă- 
seară îi vom revedea împreună, 

, in frunte cu Gabor, cel care a 
fost desemnat jucătorul nr. I 
al- C.M. din Australia.

De la ora 17,30, la lumina re
flectoarelor, PRIMA REPRE, 
ZENTATlVA A TARII va în- 
lilni „ECHIPA CANGURILOR". 
Prima echipă oferă destule 
noutăți : prezenta la conduce
rea tehnică a antrenorului-ju- 
cător Mircea Lucescu, secondat 
de un alt tînăr tehnician, Mir
cea Răduleșcu, apoi apariția în 
Iot a „noului val" format din 
Ducadam, Bărbulescu, Siănescu, 
lorguleseu, Klein, revenirea lui 
Boldni și reapariția lui Dobrin.

Dobrin joacă din nou în e- 
chipa națională ! Parcă' mai ieri 
evolua în selecționata... foștilor
— Mexic ’70. Iută, valoarea nu 
tine seamă de numărul anilor, 
ca și în cazul altor fotbaliști de 
marcă, cum ar fi englezul Broo- 
cking, belgianul Van Moer, un
gurul Fazelcaș, sovieticul Blohin
— și Dobrin îmbracă acum tri
coul actualei reprezentative, care 
la 11 noiembrie, la Berna, ur
mează să întilnească echipa El
veției.

Așadar. astX-seară. „intr-un
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La încheierea Diviziei „A“ de scrimă

TRADIȚIA FLORETEI FEMININE
SĂTMĂRENE NET CONSOLIDATĂ!

Spadasinii dc hi Slcdufl pciKrii a 23-a oara campioni
Bucurie justificată la Satu 

Mare ! Floretistele din locali
tate, 
oară 
țării 
1964, 
anul 
bului sportiv.

Succesul era previzibil. C. 3. 
Satu Mare a debutat cu brio 
în actuala ediție a Diviziei „A" 
de

cuceresc pentru a doua 
titlul de campioane ale 

la echipe ; prima oară în 
sub culorile lui „Unio", 
acesta sub cele ale Clu-

floretă fete, întrecindu-și 

Echipa feminină ,de floretă C.S. Satu Mare, campioană republi
cană pe anul 1931. De la stingă : Șt. Arde'eanu. antrenorul e- 
chipei. Marcela Moldovan, Rozalia Oros. Otilia Hochdorfer, Csila

Ruparcsics și Șt. Haukler, antrenor coordonator
Volo: Ion MIIIAICA

fosta campioană, cu 
pe Dinamo cu 11—5. 

au repeta t-o in etapa 
11—5 cu .Steaua și 

Dinamo, pentru ca sîm- 
duminică, în etapa a 
încheie fără nici o in- 
.,duelul" cu prineipa-

principalele aspirante la titlu, 
ne Steaua,
10—6 și
Isprava
a H-a :
10—6 cu 
bătă și
IlI-a să 
frîngere 
lele ei urmăritoare (8—3 cu 
Steaua, victorie la două tușe și 

util ioc de verificare", cum îl 
definea M. Lucescu, avem oca
zia să urmărim, cum’ spuneam, 
prezentul și viitorul fotbalului 
românesc. Unii dintre compo
nenta lotului de iuniori au și 
fost cooptali in lotul prim

■<.... :.h, -VS-V?S'î■;îSȘ ■ ■■ ' -.'-i 
MM» W S

GABOR, reprezentantul gene
rației care vine

Rednic și Gabor — dar toată 
lumea, normal, așteaptă ca ei 
să evolueze alături de colegii 
din „Expediția Australia", pen
tru a nu diminua cu nimic 
coeziunea acestei formalii, pen
tru a nu afecta ideea ei de joc, 
ca și adevărata valoare de an-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. 2-3)
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10—6 cu Dinamo), realizînd un 
bilanț general puțin obișnuit:

ASALTURI 
PUNCTE

15 MECIURI - 187
CIȘTIGATE - 30
Deci, un succes fără nici un 

dubiu ; foarte tinerele flore-
tiste din Satu Mare au de
monstrat, pe lingă talent, o ex
celentă rezistență fizică șl mai 
ales psihică, absolut necesara 

>

în fața unor adversare mai ru
tinate (Magdalena Chezan — 
Steaua, Aurora Dan — Dinamo 
etc.). Este meritul antrenoru
lui echipei Ștefan Ardeleanu 
de a fi insuflat floretistelor 
campioane o mare încredere in 
posibilitățile lor de afirmare, 
evident în paralel cu asigura
rea unei pregătiri adecvate. In 
aceeași măsură succesul echi
pei trebuie legat și de numele 
lui Ștefan Haukler, în calitate 
de antrenor coordonator al Cen
trului de scrimă din Satu Marc. 
El a condus lecții speciale de 
tactică cu componentele echi
pei, și în același timp s-a 
îngrijit să le mențină în ma
ximum de formă sportivă prin- 
tr-o permanentă rodare în con
cursuri internaționale. Că a 
reușit o dovedește și frumosul

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

In vizii ft In Cluburile sportive școlare: azi, C.s.ș. Pi OH MI

FIECARE TOAMNĂ ESTE
PENTRU NOI UN NOU START... “

cuprind 
elevi, Clu- 
din Plo- 

o unitate 
este chiar 

vedere fap-

Cu opt secții care 
aproximativ 760 de 
bul sportiv școlar 
iești poate părea 
sportivă mare. Nu 
așa, dacă avem în 
tul că, în afara atletismului și 
baschetului, celelalte discipli
ne sînt încadrate cu un sin
gur post (în majoritate) sau 
două și că I’loie.știul, oraș 
mare, nu are un al doilea 
Club sportiv școlar. Și, totuși, 
aici s-au obținut de-a lungul 
anilor o serie de rezultate 
frumoase în creșterea și lan
sarea unor talente ale sportu
lui nostru. Cele mai recente 
motive de mîndrie : handba
listul Marian Dumitru, com
ponent al echipei campioane 
Steaua și al reprezentativei 
naționale, șahista Marina Po- 
goreviei, recentă cîștigătoare 
a turneului zonal de la Byd
goszcz, baschetbalista Maia 
Cuțov, componentă a lotului 
republican de senioare, toți ab-

Miercuri 28 octombrie 1981 [

Divizia „A" dc hochei

DINAMO CiȘTIGĂ (42)
DERBYUL CU

S. 0. MOCUREA CIUC
• Azi, zi de pauză • Joi, 
meciul Steaua — Sport

Club

urmă 
arătat 
acest 

faptul

la 
a 
in

de fundași, 
neinspirat ia ora 
i-a împiedicat pe 

ai hocheiului, 
la

GALAȚI, 27 (prin telefon), 
întrecerea celor mai bune echi
pe de hochei din țară ne-a ofe
rit azi un nou derby; întîlnirea 
dintre Dinamo și Sport Club 
Miercurea Ciuc. După o dispută 
deosebit de interesantă, Dina
mo a obținui o meritată victo
rie cu scorul de 1—2 (t—1, 3—1, 
0—0). Campionii au ciștigat a- 
ceastâ dificilă partidă, în pri
mul rînd grație marii lor pu
teri de luptă, dăruirii in joc. 
precum- și finalului debordant 
din repriza a doua, cind au 
reușit să întoarcă in favoarea 
lor un scor care le era defa
vorabil. Avînd un lot mai omo
gen și jucind cu trei linii, ho- 
cheiștii din Miercurea Ciuc au 
dominat mai mult, dar au ratat 
mari ocazii de gol, dovedind o 
nervozitate care pină 
i-a costat. Sport Club 
multă ineficacitate și 
sens este semnificativ 
că cele două goluri ale sale au 
fost marcate

Programată 
14,45 (ceea ce 
multi iubitori 
care ar fi dorit să asiste 
acest derby, să ia loc în tribu
nele patinoarului artificial din 
localitate), meciul a început in 
nota de superioritate a lui 
Sport Club. Pe fondul domină
rii harghitene, în min. 11,. E. 
Antal deschide scorul. Dinamo 
ripostează energic și în min. 15 
Pisăru egalează cu un șut pu
ternic; 1—1. In repriza secun
dă, fundașul Csiszer de la Sport 
Club „ghicește" un culoar bun 
și șutul său aduce din nou a- 
vantaj pentru 
Miercurea Ciuc: 2—1 în 
26. în min. 28, același Pisăru 
egalează: ‘2—2. în minutul ur
mător, „lovitură de teatru": în 
interval de 23 de secunde So- 
lyorn înscrie de două ori pen
tru Dinamo: 4—2! în ultima 
parte a jocului, dinamoviștii sc 
apără calm, în timp ce la Sport

formația din 
min.

Colin ANTONSSCU

(Conlinuare In ooo o «-o;

solvenți ai „școlii de sport" 
din Ploiești.

Tema discuției pe care 
purtăm cu loan Smâdii, 
rebtorul Clubului, decan

o 
di-

„ _____ , ........ (de
activitate în funcție) al. con
ducătorilor de unități sportive 
școlare din țară este „Posi
bilitatea ca toate cluburile 
sportive școlare să devină un 
factor șî mai activ al perfor
manței sportive românești". 
Subiectul este generos, ideile 
interlocutorului, cristalizate du
pă o practică de 20 de ani, 
sînt extrem de interesante.

— „S-au făcut multe lucruri 
bune pentru perfecționarea ac
tivității unităților 
școlaro pe caro le 
orice s-ar spune, | 
pepinieră a sportului 
Dar, pentru ca lucrurile 
nicargă și mai bine, pentru ca

sportive 
consider, 

principala 
i nostru, 

să

Vladimir MORARU

(Continuare în oaa. 2—3)



După meciul de baschet Steaua — Torpan in C. C. E. La Simetrii (Brașov), înclickrca șezonolui fie planorism

PREOCUPAREA PEK'ÎRU JOC-PRIORITARA!
103—86 ! Acesta e scorul cu 

care echipa de ba-efeet iȘteaua 
București a 'întrecut, în prima 
manșă a dublei confruntări^ pe 
Torpan Pojat Hclsinlj in ca
drul C.C.E. rartidăi1 așa * *fflm  
s-a subliniat în cronica meciu
lui. a fost extrem de specta
culoasă și a confirmat evoluția 
bună a tuturor jucătorilor noș
tri. Deci, atunci cînd sint preo
cupați .’ numai de joc, ba.șchet- 
baliștii militari sînt capabili de 
prestații remarcabile, care in
cintă asistența. Acest lucru s-a 
realizat, in special, in repriza 
secundă, cînd jucătorii's-ah"de
barasat de tracul începutului 
(atunci cînd tabela de scor in
dica avantaj de partea oaspe
ților). în primele 20 de minu
te, meciul a fost „strîns", pe 
muchie de cutii, iar unii din
tre baschetbalișții români au 
încercat să arunce vina nereu

Ați procurat bilete 
cu numerele prefera
te ? ORICINE JOACA 
POATE CIȘTIOA : •
autoturisme ,, Dacia 
1300" ți „ Skoda 120 
L" O mari sume de 
bani, variabile și fixe
• excursii în R.D. Ger
mană sau R.P. Unga
ră. BILETELE DE 15 
LEI VARIANTA PARTI
CIPA LA TOATE CELE 
5 EXTRAGERI CU UN 
TOTAL DE 42 NU- 
NERE !

Sîmbâtâ 31 octom
brie 1981 este ultima 

ti- de participare I

LCTC^ELE DIVIZIONARELOR „A“ DE BASCHET MASCULIN
De joi pînă duminică sala'Flo- 

Teasca va găzdui întrecerile tur
neului inaugural al ediției a 33-a 
a campionatului național de bas
chet masculin, competiție care va 
dura pînă La 11 Iulie 1982. Men
ționăm că primul tur . aJ Diviziei 
,,A“ se va desfășura sub formă 
dc turnee între toate cele 12 par
ticipante (29 octombrie — 1 no
iembrie la București. 26—29 no
iembrie- la *Baia  Mare și 20—22 
decembrie la Oradea), după care 
întrecerea va continua pe grupe 
valorice (1—6 și 7—12). Tir vene/ 
rea acestui campionat, echipele 
au anunțat următoarele loturi (în 
care nu figurează’ numele celor 
care nu âu clarificată situația ce
rerilor de transfer; cei sunliniați 
sînt noi veniți în echipele respec
tivei :

STEAUA: N. Pîrșu Ci,86), Gh. 
Oczelak (2.00), C. Cerna t (1,9Ș), 
P. Brănișteanu (1,88), V. Căpușah
(1.96) , V. Ion (2,04), R. Opșîtaru 
(2.09), A. NetolitJ'chi (1,82). FI. 
Ermurache (1,96), C. S cariat (1.98), 
D. Radulescu (2,04), V. Zdrenghea 
(1,91), S. Ardelean (2.04),. Media 
de talie: 1,96 m. Antrenori: M. 
Nedef și Al. Fodor.

DINAMO BUCUREȘTI: V. Popa
(1.97) , D. Niculescu (1,90). L. Ivas- 
ccncu (2.09), I. Uglai (1,96). G. 
David (1.97), M. Braboveanu (1,88), 
M. Caraion (1,95), Cr. Fluturaș 
(1,36), Gh. Mihuță (2.04), M. Mări
ri ache (1.96), C. Ciochină (1,96), 
L. Vas’Jică (2.01), V. CheorJeu 
(2.03), C. Cristea (1,90). Media de’ 
talie: 1,9’5 m. Antrenori: D. Nicu- 
lesou si Gh. Novac. x

FARUL CONSTANTA: V. Băi- 
ceanu (1.96). L; Ce mat (1,94), N. 
Mănăilă (1.94), L. Marfnaș (1.95),
R. Martinescu (1.881, O. Olvedin 
(2,00), V. Pașca (1,88), Gh. Radu

KITIMHE CiaOCBOSBOI 
Alt ANO

Duminica Qlminiîâiă- a avut loc 
pe un traseu in premieră — 
Parcul Pantefimon (in imediata 
vecinătate a stadionului Metalul), 
ultimul-, clclncros al anului, „Cu
pa București", programat in ca
pitala țării, Înaintea competiției 
de încheiere a sezonului, „Cupa 
Federației", care se va desfășura 
astăzi și'mîine la Poiana Brașov. 
Ca și concursul organizat cu 
două :’<le mai devreme, „Cupa 
Școlarul", și de data aceasta 
majoritatea probelor au fost do
minate. de reprezentanții asocia
ției sportive STIROM. alergători 
care. Împreună cu colegii lor de 
la Clubul sportiv olimpia, au 
acordat cielocrosurtlor de toam
nă atentla cuvenită, partieinî„d 
masiv la absolut toate întrec * i- 
le. Iată rezultatele ultimelor două 
concursuri „Cupa Școlarul" — 
seniori (15 km): 1. Al. Radu 
(STIROM) 32:05, 2. A. Androne 
(C.S.S. Steaua), 3. M. Prună 
(C.S.S. Steaua) ; juniori mari 
(15 km): 1. c. Petcu (Olimpia) 
32:53. 2. C. David (Olimpia), 3. 
D. Pădurarii (Dinamo) : junio’-i 
miei (g km) : 1. M. Mirea
(STIROM) 20:33, 2. VI. Buduroiu 
(STIROM). 3. D. Pădure (Olim
pia) ; semicurse (6 km) : 1. V, 
Bota (Olimpia) 6:06 ; 2. FI. Be- 
raru (C.S.S. 2). 3. I. Badea 
(STTROM). „Cupa Bucii’-ești" — 
seniori (11 km) : 1. Al. Radu 
(STIROM) 23:31, 2. M. Prună
(C.S.S. steaua), 3. A. Androne 
(C.S.S. Steaua) ; juniori mari 
(11 km): 1. c. David (Olimnla) 
22:52. 2. O. Tepurlcă (C.S.S. Stea
ua). 3. s. Onresmi (O’imma) : 
juniori mici (8 km): 1. M. Mirea 
(STIROM) 16:48, 2. VI. Burvdoiu 
(STIROM). 3. D. B51enaru (Dina
mo) ; semicurse (5 km) : 1. V. 
Tufan (STIROM) 10:27. 2. M.
Clebnid (Dinamo). 3. V. Bota 
(Olimpia).

FNTÎLNJREA INTERNAȚIONALĂ 
DE CAIAC-CANOE 

DE LA TULCEA
Pe lacul Ciuperca din Tulcea 

fi-a desfășurat întîlnirea interna
țională dintre Danubiu șl
T.S.K.A. Sofia. Gazdele au ciș- 
tigat toate cele 8 probe disputa
te : Maria Dumitrașcu (K 1 F), 
Marînela Stan-Maria Dumitrașcu 
(K 2 F), Dorin Soroceanu (K 1), 
Dorin Soroceanu-Iordan Chfelis- 
chi (K 2). Haralambie Grigore 
(C 1), Ștefan Cordon-Toader 
Scurtu (C 2) și echipajele de 
caiac 4 (feminin și masculin). 
(P. COMȘA-coresp.).

șitelor proprii pe seama arbi
trilor. Au fost momente destul 
dc neplăcute pentru publicul 
spectator săi, asiste la reproșu
rile pe care Gheorghe Oczelak 
(căpitanul" echipei), Virgil Că- 
pușan sau Florentin Ermurachș 
le adresau (ori le'„mimau") ce
lor doi conducători ai partidei, 
care, trebuie precizat, s-au a- 

. chftat foarte .bine de obligați);
Te ce le aveau. Normal, ar fi 
fost — și ar trebui șă fie , in 
viitor — ca baschetbaliștii mi
litari șă £e preocupe doar de 
prestațiile p’ersonalb. de .elimi
narea greșelilor proprii și nu 
de deciziile date ele arbitri caro, 
după cum .bine se știe, nu raci 
pot fi revocate. Și atunci cui 
folosesc gesturile de nemulțu
mire manifestate ? Sportivilor 
și echipei in nici un caz...

Și un alt aspect, la fel de 
neplăcut. - Atunci (era min. 6

(1.86), A. Spinul (1,97), V. Șerban
(1.96) , V. Taglaș (1,93), D. Herța 
(1,38)', D. Gheorglliu (1.92), I. Chir- 
ca (1-99). Media de talie: 1,93 m. 
Antrenor: Al. Botos.

I.C.E.D. BUCUREȘTI: P. Grădiș
te :mu (2,00), D. Bercea-nu (1,93), 
Gh. Cîrnpeanu (2,01), I. Carpen
(1.97) , C. VpiciT (1,96), S. Rotaru
(i.95),  V. Pogonaru (1,93), P~. Mi- 
halceă (1,92). M”. Petrof (1,91), M. 
Dumitru (1,90), D. Chircă (1,88), 
M. Marinescu jl.85)', M. '• Copilot 
(2.01). Media de talie: 1,94’m. An
trenor: M. Cîmpeanu.

C.S.U. BRAȘOV: C. Moraru
(1.94) -, R. Tecfiu (1,94), G. Dumi
tru (1,93), L. Hegyesi (1,98), D. 
Benedek (2,04), A. Flaundra (2,00), 
D. Csender (1,90), V. Tcedorescu 
(1.93). "L. Kriszbai (1,84). L. Cu- 
cCrzan (1,83), Gh. Sandu (1.91), 
R. Tr of in (1.83), E. Jerebie (1.83), 
Gh. Iurea (1,82). FI. Zori (1.98), 
G. Tudorache (1,93). Media de ta
lie: 1.92 m. Antrenor: Gh. Marcu.

RAPID BUCUREȘTI: D. Vintilă 
(1.91), V. Bul-ancea (1.88), V. Su- 
ciu (1.97). D. Sipos (1,93), Gh. Du
mitru (2.01), M. Țurcanu (1,95)-, N. 
Dăescu (1.94). V. Militaru (T,98), 
Gr. Bradu (1,91), M. Plămadă
(1.95) , $t. Bănică (1,91). T. Beeea 
(2.07). M. Stratuîat (2,01), A. Po- 
povici (1,93). Media de talie : 1.95 
m. Antrenor: H. Tursugian.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA: M. Barna '(1.84). M. Crăciun 
(2.04), Șt. Prăznru-Mate (1,88), Gh. 
Aldea (1.95), V. Banu (1.94), M. 
Bretz (1.90). Gh. Daian (1.95). K. 
Herbert (2,01), D. Mara (1,83). M. 
Moldovan (2.01). H. Nicoară (1,95); 
M. Rotaru (1,87), Tr. Trif (2.01). 
Media de talie: 1,93 m. Antrenor: 
Gh. Roman.

URBIS BUCUREȘTI: M. ClîlVU- 
lescu (1,86), M. Posa (2,00), V.

SN VIZITĂ LA
'Urmare dtn pag l)

cluburile noastre să-si împli
nească și mai bîne 'menirea 
mai sînt de rezolvat cîtcva 
lucruri irrportanie. Este nece
sară apariția unui Regulament 
de funcționare a cluburilor 
sportive școlare, pentru că in 
prezent ne desfășurăm activi
tatea după cel vechi, al'școli
lor sportive de elevi. O nouă 
calitate înseamnă și un nou 
cadru, o nouă structură, alte 
relații. Se simte nevoia regle
mentării unor probleme pri
vind statutul cadrelor didac
tice din aceste unități spe
ciale. începutul trebuie făcut 
chiar cu încadrarea specialiști
lor, Cred că se impune obli
gativitatea prevederii ca pos
turile de profesori-antrenori 
să fie ocupate prin concurs. 
Clauza există acum sub forma 
„de regulă, posturile vor fi 
ocupate prin < oncurs". In rea
litate ele se ocupă aproape 
numai prin repartiție. Or, eslo 
o mare diferență calitativă în
tre activitatea unui profesor 
de educație fizică în școală și 
cea de tehnician de perfor
manță într-un club sportiv 
școlar. E nevoie nu numai de 
vocație, de pasiune, ci și de
altfel de cunoștințe. Munca 
pentru performanță impune, 
în primul rînd, o selecție a ca
drelor. In prezent aceasta nu 
prea există, nici la început, 
și nici pe parcurs și așa se 
face că în unele cazuri aștep
tăm ani în șir, în zadar, apa
riția unor rezultate. Cred că 
ar trebui revizuite și unele ca
tegorii sportive de clasificare. 
In diferite ramuri, aceeași ca
tegorie, JUNIORI, de Pildă, 
formulează exigențe diferite 
pentru tineri de aceeași vir
ată. La handbal, pentru a o 
obține, un elev-sportiv trebuie 
să participe Ia 10 jocuri în ca
drul diviziei școlare, ta volei 
este necesară participarea la 
turneul final al campionatului 
șl prezența la cel puțin jumă-

““
gesturi care 'șochează, 
care -nu aduc nici. ui+

al meciului și adversarii con
duceau) cînd antrenorul IVîi'iai 
NcJcf a cerut perfect justifi
cat înlocivrea — pentru o scur
tă perioadă — a lui Ermuraths. 
acesta i-a a ••uneai o privire do 
repțpș care parcă spunea 
„Tocmai pe mine mă 
schimbi

Sini
„supără,
serviciu, dimpotrivă < le pot e- 
nqrva pe arbitri, chiar jțe an
trenori. $T“afurici ? De ce ase
menea. . manifestări ? Sportivii 
de card am. amintit sint său nu 
fost membri ai echipei națio- 
nalc, ei au obligații majore in 
buna desfășurare a meciurilor, 
trebuie să fie eȘemnle de com
portare, pe terenul de joc. Spe
răm ca acest semnal să le fo
losească.

Poj' 10',’AN

Dragnea (2,02), E. Neagu (2,02), I. 
Mitrică (1,92), A. Constan ti nes r<u 
(1,96), M. Constant in eseu (1,94), S. 
Osacen'co (1.86),' Cr. Vilcinsehi 
(1.90). M. Ccstin (1.90). D. Antochi 

■ (2.02), C. Erighiu (1,84). Media dc 
talie: i;93 ,m. Antrenor: Em. Ră- 
duaanu.

C.S.U. SIBIU: Tr. Cănățînă
(1.99) , K. Takacs. (2.02), M. Mladin
(1.95),  M. Georgescu (1,95). T.

eTonca (1,87). N. Paihegyi (2,92), 
M. Cosma (1.87), FI. Apcstu (1.91), 
M. Șorbănescu (1,84), M. Chirilă 
(2,00), M. VulC (1.85). U. Igna 
(1,80). Media do talie: 1.92.m. An
trenor: F. Stoica:

DINAMO ORADEA: L. N gy
(2,01)rD. Molnar (1,98',. Z. Gellert 
(2,09), A. Schuller (V'3) Z. Kosa 
(1.37), C. IJie (1,91), . Țimbuli
(T,94), A. Alcxe (1.92), D. Lăză- 
reanu (1.98); G. Sike (1,80), T. 
Tav.aszi (1,84), a. Kineses (2,04), 
15. Vișan (1.87). I. Szgbo (1.95). 
Media tic talie: 1,93 m. Antrenor: 
V. Ilunoiu.

CARP AȚI GR. 8 BUCUREȘTI : 
A. Anasțaseșcu- (1.93), V.. Aprodu
(1.83) . Cr. Bclic’u (1,95), M. Du
mitru (2.01), VI. Fernr’u (1,90), M. 
Ivan (2,04), L. Kaunitz (1,94), D. 
Haiduc (1,89), S. Paraschiv (T.86),
S. Păsărică (2.01), D. Rădulescu
(1.84) , M. Mita! (1.89), D. Slănes- 
cu (1.98), D. Tănase (1.87). Media 
de talie: 1,92 m. Antrenor: D. E- 
vuleț-Colibaba.

IMUAS BAIA MARE: Cr. An- 
ghel (1.82),. T. Sus-anu (1.95), A. 
Dumitru (2.02), C. loan (1,97), C. 
Berindeanu (1,80), I. Murășan
(1.99) , E. Ciocan (1,97), I. Marian 
(2.00), A. Moln -r (1.83), Tr. Fie
rea (1,95), V. *Cioc?n  (1.98). M. 
Cociș (1.84), Gh. Munteanu (1,97). 
Media de talie: 1,92 m. Antrenor: 
A. Molnar.

CLUBlimiE SPORTIVE ȘCOLARE •
tate din meciuri. La baschet 
elevul trebuie să fie selecțio
nat în lotul național de ju
niori-. Este nevoie să aduc m 
neeste cerințe la același nu
mitor". • ••

— Ne-â'ți Vorbit despre ’ ce 
rr^ii trebuie făcut. Dar ce s-a 
făcut?

— ,O măsură excelentă a 
venit chiar în acomttă loamnă: 
schimbarea planurilor de învă- 
țămînt. Noile reglementări 
măresc numărul orelor de 
pregătire Ia grupele de nivel 
superior : 9—11 pe săptămînă 
Ia avansați, 13—15 la grupele 
de performanță. Se pot faco 
acum 5 antrenamente săplămî- 
nal (în loc de trei, limitate 
de cele 6 ore de pînă acrim) 
Ia avansați și 6—7 la grupele 
de performanță. Sîntem obli
gați să acordăm o atenție mai 
mare elementelor de reală 
perspectivă. Măsura limitează 
cantitatea în folosul calității. 
Este, socotesc, o premisă im
portantă pentru adevărata per
formanță" !

DE LA VORBE LA FAPTE...
Dorim să aflăm în ce mă 

sură frumoasele cuvinte ale di 
rectorului Smădu au acoperire 
în... activitatea practică și î> 
propunem o vizită-circuit la 
bazele de antrenament folo 
site de elevii clubului. Vizita 
începe de fapt chiar la se 
diu, unde prin eforturi lăuda
bile au fost asigurate condiții 
(să le spunem acceptabile) cî 
torva secții. în sala de box 
lucrează „pe ateliere" 12 din 
(Învățăceii lui Livțu Stan. E 
puțină înghesuială, chiar dacă 
este folosită (pe grupe) și sala 
de forță de alături. în sala 
rezervată gimnasticii ritmice 
jumătate din spațiu este ocu
pat de pian. Fetitele Rodicăi 
Popcscu au mișcări frumoase, 
dar lucrează „pe sec" pentru 
că nu au pianist. Un hol mai 
măricel și două fîșii de cau-, 
ciuc de benzi transportoare re
zolvă necesitățile scrimerilor, 
pe care nu-i așteptăm, pentru

CONCURSUL DE ZBOR
ÎN CURENȚI ONDULATORII

Campion;

0

. La sfirșitul acestei săptămîni 
aerodromul sportiv Sînpotru 
CJrr.șoiv) va gg-ilui ^concursul 
Internațional de zbor gn curenți. 
ondulatorii (undă)'Ia planorism. .

Destinate cîștigurilor de înăl
țime. zborsfrile ,-,în Undă" sint 
favorizatei de relief și starea 
vremii, zona muntoasă a Car- 
paților și situația meteor ilogică 
întilnită primăvara și in spe
cial toamna, insumind condițiile 
ideale realizării unor Derfor- 
țnanțe.. ,
l Ediția din acest an este re- • 
zervată fnd irilinirii normei dc 
3 000 metri cîștig de înălțime 
(de la altitudinea declanșării de 
avionul remorcher), acesta fiind

DIVIZIA „A" DE SCRIMĂ
(Urmare din pan l)s

succes al echipei României, mc- 
daliătă cu aur la Universiada 
de la București ; două dințre 
titulare, Marcela Moldovan și 
Csila Ruparcșics fiind scrimere 
la C. S. Sat.u Mare.

Succesul florctisteloE la'
C. S. Sa iu MaL\ .era de aștep
tat și pentru că ele aparțin 
de un centru cu tradiție, creat 
de apreciatul antrenor emerit 
Al. CsipICr (azi' pensionar), 
permanent împrospătat — prin- 
tr-f> selecție foarte rigttVoasă 
— cu elemente de real talent, 
consolidat totodată prin moder- 
ni^htea continuă S procesului 
efe pregătire $i (nu în ultirrîul 
rînd) prin existența unei baze 
materiale corespunzătoare. A- 
c4est ultim' atu a favorizat în
scrierea unui ai doflea eșalon 
al floretei feminine sătmărene 
în orbita .performanței prin e-^ 
chipa Clubului sportiv școlar 
(antrenori, Iosif Botka și ludit 
Haukler), promovată anul a- 
cesta îti Divizia ..A“. Și. fapt 
semnificativ, după o dispută , 
pe... muchie dc cuțit cu... Mon
diala Satu Marc (8—8 în meci 
direct !), echipă care, cum ne 
asigura Șt. Ilaukler, „promite 
să fie cea de a treia garnitură 
a floretei feminine din orașul de 
pe Someș care va intra — anul 
viitor — in prima divizie !“ 
După felul cum se muncește, 
după spiritul de angajare și de 
seriozitate dovedit (și de spor
tive și de antrenori) acest o-, 
biectiv are toate șansele să 
fie realizat !

că mergem la stadionul Pe
trolul, unde se antrenează 
atlețli. Afară e frumos, pista 
inu-eținută (de aproape trei 
decenii) de amenajatorul 
Gheorghe Moldoveana este ex
celentă, lecțiile de inițiere cu 
grupele de începători ale 
profesorilor Liana Ignat, Ma
rian Finichiu și Doru Demian 
interesante, atractive, cu mij
loace bine dozate. Grigore O- 
prișescu lucrează cu grupa do 
performanță, în mijlocul că
reia îl remarcăm pe poliatlo- 
nistul Leonard Volnica, „vi
itorul campion de juniori al 
țării la decatlon". Optimismul 
tehnicianului se bazează pe 
aptitudinile elevului, al nostru 
pe cele ale pedagogului... Mi- 
haela Dridea nu avea antre
nament în acea după-amiază, 
dar este pe stadion pentru a 
testa un grup de copii de cla
sa a IV-a. Ne gîndim. fără să 
vrem, la cuvintele directoru
lui Smădu privind vocația 
pentru meserie... Așteptăm de 
la atletismul juvenil ploieș
tean rezultate pe potriva fru
moaselor impresii culese în a- 
ceastă zi de octombrie. Iar 
atleții și profesorii lor așteap
tă terminarea vestiarelor pro
mise de A.B.S...

încheiem turul la baza de 
baschet cu cele trei terenuri 
în aer liber și instalație pen
tru nocturnă. Au terminat an
trenamentul fetele profesoarei 
Silvia Negrită, încep antrena
mentul băieții... profesoarei 
Silvia Negrită. Este o lecție 
plăcută, în care ne impresio
nează. deopotrivă competența 
antrenoarei și cunoștințele a- 
vansate ale copiilor.

La plecare, directorul Smă
du ne spune : „Fiecare toam
nă ește pentru noi un nou 
start. Sperăm să pornim eu 
dreptul, pentru că exigențele 
sînt mari, condițiile bune, ca
drul corespunzător, Promitem 
o... recoltă bună".

Si impresia țnoaslră este că 
ploieștenji au pornit cu drepr 
tul... 

0 1
unul dintre haremurile necesare 
pentru obținerea „C"-ului in- 

Ăernețion.-il, dc aur, inscriiridu- 
șe în acțiunile destinate ridi
cării gradului valoric al per
formerilor noștri.

La întreceri, alături de 'pla- 
noctștii români vor .participași 
zburători din Turcia și Unga
ria.

Lotul nost u este format din: 
Ghdmghs Udrest’u, Slelian Fi- 
lip, Fdi ard Ilcnkii, Vasi’c Măe- 
ran, Gheorghe Brăileanu, Du- 
mi$ru Icneam. Eugen Lăzăroa- 
ie,! Gheorghe Savastre, Nicolne 
Borș, Constantin Enc, Marian Si- 
mion. Claudi'j Pînzaru, Ionel 
Mrnteanu si Elena Cotovahu.

Campio 
gularitațe 
motoretei 
șurat în 
mare dil 
frumuseți 
tjlor strj 
Munții \ 
-dorului, 
le Cerna 
locuri pi

Deschis 
categoriil*  
petiției a

Echipa de spadă a clubului 
Steaua cucerește pentru a 23-a 
oară titlul de . campioană a ță
rii. O'reușită certă a -unei for
mații robuste, c;iro — cum sub
linia noul ei antrenor, Alexan
dru Isirate „și-a tratat întot
deauna adversarii, cei dirceți 
mai ales, cu maximă atenție". 
Afirmația este întemeiată. E- 
chipele care au talonat-o pe 
carnpioăpă, A.S.U. Tg. Mureș 
și Farul Constanța, au avut de 
suporta),,'' în (fiecare etapă, o ri-- 
postă dirz.â. -Concret : Steaua — 
A.S.U. 12-r4 (etapa I); 9—7 (II) 
și 13—3 (111) ; Steaua — l aiul. 
10-16 (1), 11—5 (II) și 9—5 (III). 
Bilanțul general al spadasini
lor do la Steaua arată astfel:

15 IWECfURî «• 167 ASALTURI 
CiȘTiGATE 30 PUNCTE

Campioana și-a onorat astfel 
palmaresul intern. Ea a con
firmat totodată ‘ gradul accen
tuat <le exprimare în întrece ■ 
iile irtternhționale. Fiindcă nu 
este de neglijat amănuntul că 
Steaua a fost cîștigătoare a 
„Cupei Europei" în 1980, com
petiție în care anul acesta a 
ocupat locul secund. în același 
timp cei mai mulți dintre ti
tularii ei (Ion Popa, Mihai Po
pa, Octavian Zidaru, Rudolf 
Szabo) sînt autorii unui succes 
notabil realizat în iulie — lo
cul I la Universiada de la 
București 1

Remarcind prezența la cîrma 
echipei campioane de spadă a 
tinărului antrenor AI. Istrate 
(pînă nu de mult unul dintre 
cei mai prodigioși scrimeri la 
această probă), ne facem dato
ria de a sublinia și aportul an
trenorului coordonator, Con
stantin Stelian, a cărui muncă 
se face simțită îndeosebi în- 
tendința de a face cit mai 
subtile frazele de asalt (tnărin- 
du-le astfel frumusețea),- spe
cialitatea multiplului campion 
de ieri al țării.
------------ - -----

Inccpînd fie asîă’i, Ia Sibiu 
„CUPA ROMÂNIEI-

LA CĂLĂRIE
Sezonul coiiipcUUoual La călă-, 

rie se apropie de sfirșit. După 
încheierea linalelor Campion atu- 
iui de dresaj și obstacole pentru - 
seniori și juniori, începînd de 
astăzi, la Sibiu, se vor desfă
șura întrecerile din cadrul „Cu
pei României* 4, ajunsă la cea 
de a XVI-a ediție. Pînă în pre
zent, cele mai multe locuri in- 
tîi au revenit călăreților de la 
Steaua, Dinamo și C.S.M. Sibiu, 
care, cu siguranță, se vor afla și 
la actuala ediție în prim-planul 
competiției. Lor U se vor adăuga, 
în concursul de la Sibiu, spor
tivii de la C.S.M. Craiova, C.S.M. 
Iași. Agricola Lugoj, Venus Man
galia ș.a.

După încheierea întrecerilor din 
cadrul „Cupei României*,  vor 
avea loc, tot la Sibiu, și dispu
tele din etapa finală a Campio
natului de concurs complet, care 
vor marca sfîrșitul sezonului.
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24—33, Un
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După C. M. de juniori din Australia

IE CARE CUCEREȘTE I

WARE POpaLARiTÂîE J LA ANTIPOZI, EDIȚIA 'MARILOR SURPRIZE
■. re- 
ervat 
esfă- 
ri de 
rară 

icliș- 
tului, 
Soho- 
ntra- 

alte
toate 
com

Alături de brașovean, 
mul lăureaților au 
dine, reprezentanții unei 
mai puțin cunoscute, Mărian 
culescu (alergător-iristructor) 
Gheorghe Puran, ambii de 
Calculatorul București, prin 
căror 7 
pa lor __ _ ____, ______ _
samentul final.

îmbucurător este și faptul că 
Ia ediția din acest an au debutat și 
o serie . - •
Dornici

pe podiu- 
urcat, în or- 

ișecții 
Ni

si 
la 

... a
comportare .’au sițuat echi

pe locul secund în cla-

I
!
I

de elemente .. talentate, 
de afirmare, Tudor <Cio-

I
3ra$ov, campion pe amil 1981. De la 
intin Pescarii (mecanic), Alexandru En- 
Ion Plugaru, Andrei Benedck, Traian 
rxașa ,(a^lrenor).

I

_ z ---------
® Echips de prim rang, la startul compstiției @ Soccerul în 
dispută cu tenisul lui Laver, cristeiul, golful și foîcuiul. australian 

Gazdele s-au achitat bine de sarcina organizării întrecerii 
Cîteva explicații privind succeseie echipei-Qatar © Breșa 

plutonul marilor favorite.

previziunilor. La 
octombrie, Rednic

Andone și ceilalți trico-

fâcuiâ de „tricolori" în

form
în 17
Gabor,
lori au învins Anglia cu 0, iar 
la Sydney, în finala mare, ” “
Germania a depășit net, cu 4- 
Qatarul, o echipă alcătuită.

7 clu-
Pentru 

s^art 
Parfca, 
a Sto-

Ele- 
jrghe). 
1 final 
?urenți 
’artici- 
rs un 
t, îm- 
21 de 

izatorii 
în do- 
tul de 

trei 
viteză 
200 m 

ometru 
it cu 
) con-

botaru și Eugen Anghel (ambii 
de Ia I.T. București, instructor — 
Aurel Dumitrescu) s-au situat în 
prima jumătate a clasamentului, 
înaintea unor motocicliști mult 
mai -experimentați. Au mai re
ținut atenția tinerii de la- Pisto
nul a Slatiilă (instructor — f_2. 
Ghinca) care/ la prima lor evo
luție în campionat» au reușit să 
termine --
„Succesul 
nizatoric, __
federației de motociclism,

Mormoceâ,

I
i

sto- ■ fon I 
îvo- S

ea, pî- 
au fost, 
n pe» 

bine 
Moașa, 
k, ion 
■anii și 
i-și te- 
mstitu.it 
. cuce- 
nl pe 
Andrei 

ului la 
1 străs- 

si de 
lider.

această grea, cursă, 
mobilizâtoric și orga

ne-a spus secretarul • 
__  12 -T—-2-1----- Geor- 

giu Mormoceâ, ne-a determinat 
e<1 ne gîndim la extinderea ariei 
de desfășurare a competiției. In
tenționăm ca la ediția viitoare a 
campionatului să introducem o 
etapă intermediară, un fel de 
întreceri zonale, pe criterii geo
grafice, deschise tuturor iubito
rilor sportului cu motor".

Intr-adevăr, campionatul de re
zistență -și regularitate, de .fapt 
un veritabil raliu al motoretelor 
„Mobra", își dovedește viabilita
tea de la o ediție la alta atră- 
gînd la start tot mai multi con
curent!. Nu putem încheia, fără 
a aminti că au fost instituite nu
meroase premii și trofee, pen
tru a stimula' pe alergători. în
treprinderea Electromagnetica 
București (director — lng. Vic
tor Popescu) acordî.nd cele mai 
frumoase premii.

!
I
I
I

I
I

Sigur 
rie de 
voluția 
niori. a _______________ F__
a campionatului mondial, din Aus
tralia, este . absolut necesar să a- 
runcăm mai intir o privire de an
samblu asupra competiției, asupra 
participantelor la întrecerea de la 
Antipozi, cele care au apărut pe 
gazonul stadioanelor din Sydney, 
Melbourne, Canberâ, Newcastle, 
Brisbane și Adelaide. Și vom în-'

1 cepe cu cele șase formații din Eu
ropa, tocmai pentru a da Cezaru
lui ce i se cuvine, bătrinul con
tinent fotbalistic avînd trei repre
zentante în semifinalele întrece
rii. Europa și-a trimis . la C.M. 
șase reprezentante : Anglia — 
campioana continentului în 1980, 
R. F. Germania — campioa
na Europei în 1981, Polo
nia — vicecampioana continentală 
în 1980 și 1981, italia — locul 3 
la C.E. 1980, Spania și ROMANIA 
— locurile 5 și 6 Ia ediția de fi
nul trecut a întrecerii continen- - 
tale. Din celălalt puternic conti
nent al fotbalului, America, s-au 
deplasat în Australia: Argen
tina — campioana lumii în 
1979, la Tokio, Uruguay —■ cam
pioana Americii de Sud în 1981, 
învingătoarea Columbiei • (4—1), 
Ecuadorului (2—1), Paraguayului 
(2—1), Boliviei (2—1), Brazi
liei (2—1) șl Argentinei (5—1), 
Brazilia — vicecampioană a Sud- 
Americii (1—o cu Chile, ~ '
cu . Venezuela, 4—0 cu 
gentina). Alte două echipe, Me
xicul — cîștigătoarea zonei 
nord .și centrqle a continentului — 
și S.U.A. — finalista zonei, au în
soțit ’ Spre Australia puternicul 
trio sud-american, Uruguay, Bra
zilia, Argentina. Africa a fost re
prezentată de Camerun și Egipt, 
iar Asia — de Qatar și Coreea de 
Sud, ultima fiind campioana de 
juniori a % Asiei (2—0 cu Tailanda, 
5—0 cu Hong Kong, 5—0 cu Indo
nezia, 4—1 cu Singapore, 4—1 cu 
Qatar, 3—1 cu Japonia). în sfîr- 
șit, a 16-a echipă s-a numit Aus
tralia, țara organizatoare, cea în 
care fotbalul — soccerul cum îi 
spun australienii, pentru a-1 deo
sebi de fotbalul lor —z dă 0 a- 
pfigă bătălie cu celelalte sporturi 
tradiționale pe acele meleaguri, 
cum sînt criketul, golful, fotba
lul australian (o mixtură de rug-

că pentru a trage o Se
cond uzii referitoare la e- 
echipei naționale de ju- 
Ro mân iei la a 3-a ediție 

'/"aiului. mondial, din Aus-

5—1
Ar-
de

by, handbal,, lupte, fotbal) și teni
sul de cîmp. AL at, deocam
dată, pe locul 5 în aceas
tă ierarhie, soccerul caută să-și 
amelioreze poziția, avînd din ce 

,în ce tot mai mulți adepți. Evi- 
• denta ascensiune a acestui sport 
în țara cangurilor a constituit și 
principalul' motiv care a determi
nat F.I.F.A. să acorde Australiei 
dreptul de a organiza ediția a 
3-a a C.M. de juniori (jucători 
care la data disputării turneului 
final nu aveau voie să aibă 20 
de ani împliniți).

Trecîrid peste cîteva mici ■ de
ficiențe, inerente, opinia noastră 
este că gazdele s-du achitat bine 
de sarcina pe care și-au asuma
t-o, oferind tuturor echipelor con
diții bune de pregătire și joc.

Al 3-lea campionat mondial a ’ 
început în 3 octombrie sub sem
nul unor surprize de mari pro
porții. Cine și-ar fi putut imagina, 
de ’ ” ” ’
în 
va 
va 
în ... ____
prezenți în tâtâbunfele 
Olympic Park: din Melbourne ? Și 
mai departe,' surprizele s-au ți
nut lanț/ Egiptul a învins pe vi
itoarea campioană mondială, Ca
merunul a ținut in șah Australia, 
care a egalat dintr-un penalty

■ făcut la... 2 metri în afara ’ca
reului'! ? La 8 octombrie s-au în
cheiat ' jocurile din cele -patru 
grupe . preliminare și cîtevadin
tre marile'favorite și-au făcut ba
gajele și s-au întors acasă :-*Por  
Ionia, Italia, Argentina, Spania. 
Au urmat „sferturile", care ‘ au 
fost și ele marqate de surprize. 
Qatarul a elinii hat Brazilia, iar 
România s-a calificat în semifina
le după 'ce a ELIMINAT CEA 
MAI PUTERNICA ECHIPA ȘI 
PRINCIPALA FAVORITA LA TI
TLU, Uruguay. Lată însă că nici 
penultima .etapă a campionatului 
n-a scăpat de surprize, Qatar a 
eliminat Anglia (care n-a știut să 
contracareze jocul la ofsaid, de 
24 de ori atacanții englezi fiind o- 
priți în astfel de situații !), în 
timp ce echipa noastră, spre care 
începuseră să se îndrepte majori
tatea sufragiilor, a pierdut în fața 
echipei R.F. Germania, după o 
dispută acerbă, de 120 de minute. 
Finalele s-au desfășurat însă con-

exemplu, că Polonia va capota 
fața Qatarului ? că Australia 
învinge Argentina ? Că Italia 
fi surclasată de Coreea de. Sud 
fața a 15 000 de simpatizanți 

-’V stadionului '

R.F. 
•o,

pare, din jucători depășiți de vîrs- 
ta regulamentară. Dealtfel, același 
aspect, a fost evidențiat și de alți 

. comentatori și. dxact despre așa 
ceva ne vorbea și Eduardo Ange- 
rin, de la ziarul La Nacion din 
Buenos Aires. Aceasta este și una 
din explicațiile succeselor acestei 
echipe, știut fiind că la juniori 
chiar și un an în plus contează 
foarte mult.. Să -eliminăm deci 
Qatar din ierarhia celor mai bune 
echipe ale'turneului — cu atît mai 
mult cu. cit; meciul cu Brazilia, 
din „sferturi", a fost cîștigat- de 
formația pregătită de Evaristo ca 
urmare a unui penalty acordat în 
min. 90, un penalty care.;, n-a 
fost și care a iscat incidente se
rioase — și să notăm că ordinea 
finală a valorilor campionatului se 

. prezintă astfel : R. F. Germania
(cîștigătoarea, care prin reprezen
tanții ei, a declarat în repetate 
rinduri că și România, adversara 
din semifinale, putea Ia fel de 
bine să devină campioana lumii), 
România, Anglia, Uruguay, Brazi
lia. Acest cvintet de echipe a în
trunit marea majoritate a sufra- 
t'giilor. Printre ele, un outsider 
socotit inițial, echipa noastră, cea 
care, acolo, la Antipozi, a făcut o 
breșă adîncă în elita marilor fa
vorite, reprezentantele unor soc- 
cere de prim rang, cu titluri mon
diale în palmares. Dar despre mo
dul cum s-a făcut această breșă, 
•într-un număr viitor...

Laurentâu DUMITRESCU

e V. .STĂNESCU S-A RE- 
ÎN-TORS LA DINAMO. ~ 
șat temporar la E.R.F., 
trenorul Valentin Stănescu s-a 

’ reîntors, începînd de ieri, 
clubul Dinamo, preluînd func
ția de antrenor principal al di- 

ivizionarei „A“. El va fi aju
tat•’ de D. Nicolae-Nicușor si 
C. Dinu.
• ORELE DE ÎNCEPERE A 

MECIURILOR DE' 
„A“, „B“ ȘI „C“, ÎN 
-NOIEMBRIE. Comisia 
petiții a F.R.F. face

Deta-
an-

la

DlVIZfA
LUNA 

de com- 
cunoscut

REPREZENTATIVA
I

samblu .și, mai ales, pentru a-i 
întrezări perspectivele, ei ime
diate.

Antrenorii celor două loturi 
(la junioriC. Cernăianu si 
T. Macri), după ce ieri la piînz 
au luat un prim-contăct cu se- 
lecționabilii și după ce.au afiat 
rezultatele controlului medical, 
au efectuat după-amiază antre
namente complexe. Formațiile 
.'vor fi stabilite în cursul zilei 
de azi din următoarele loturi :

LOTUL .,A" : Moraru, Duca
dam ; Bărbuîescu, 
fănescu, Stănescu, 
gulescu ; Țicleanu, 
Bălăci, KIein ; Șoiman, D. Geor
gescu, Dohrin, M. Sandu. Că- 
mătaru, Văetus.

LOTUL DE jUNIORI: Lovaș, 
Gîrjoabă ; Eduard, Rednic, A11- 
done, Matei,. Balaur, Vuscan ; 
O. Hie, Calini, Hanghiuc, Fișic; 
D. Zamfir, Sertov, Gabor, hol
ba,. La sco ni.,

Meciul va fi condus do o 
brigada alcătuită din tineri ar-, 
bitri, pînă mai ieri și .ei, jucă
tori internaționali. A. Deler^u 
(la centru). D. Nicolâe si, M. 
Slocncscu (la linie).

peț

Samcș, Ște-
Boloni. Kor- 

Au gust in,

că. no întreaga durată a lunii 
noiembrie, toate meciurile clin 
campionatul Diviziilor 
„B-‘ și „C“ vor începe de 
ora 14.

Sîmbălă, 31 octombrie, par 
dele care se vor 
Divizia „A“ vor 
ora 15.

• ASTAZI, 
pe stadionul 
vizionara „A“ 
■întîln^ște în meci 
Metalul București.

disputa 
începe

la ora

„A",
la

în 
la

de
„Municipal" di- 

C.S. T»rgoviște 
amical pe
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I DE IA CHERAN LA... „EL FUGITIVO**  ALEXANDRU RECORDUL DE LA CLUJ-NAPOEA..
aproape 

cele trei
șase luni 
minute • de

Traîan IOANÎTESCU

;.....z..............................................

Timiș. 13—22, Mureșul Tg. M. -
lv. Buc. Rt'lm. Bv. 16—18.
:o"'ert"i VOLEI
. 19—24, 
Borzești 
Frigero 
Vs. — 

-21. Se- 
1. Nouă 
>, Mine- 
ați Mîr- 
Mare — 
io Satu 

22—12, 
Metalul 
Petro- 

-21. FE- 
Buc. — 
ana Pi- 
Fheorghe 
,t. Focș. 
)id Buc. 
Spartac 

î A.E.M.
1»—te. 

Oradea 
fricotex- 
Făg. — 
îința O- 
. Vîlcea 
etapa a 

Lhă" (f).
- Hidro- 

Iași —
Buc — 
a n-a: 

M. Sibiu
- Univ.

în etapa a IlI-a a Diviziei ., 
de tineret, la volei s-au Înre
gistrat următoarele rezultate: FE
MININ, seria I : c.S.S. Zimbrul 
Suceava — Universitatea Bucu
rești 1—3, C. P. București — 
Ceahlăul Piatra Neamț 1—3, Con
fecția București — Voința Bucu
rești 3—2, Penicilina II Iași — 
Prahova I.P.G. Ploiești 3—1 ; se
ria a Il-a : Braiconf Brăila — 

. Chimpex II Constanța 3—0, Chi
mia Tr. Măgurele — Calculatorul 
București 2—3. Olimpia Metal 33 
București — Spartac București 
3—0, A.S.S.U. CraioVa — Chimia 
Rm. Vilcea 1—3 ; seria a IlI-a : 
C.S.S. Explormin Caransebeș — 
,.U“ Cluj-Napoca 2—3, G.I.G.C.L. 
Brașov — Metalotehnica Tg. Mu
reș 3—1, Olimpia Oradea — Ar
mătura Zalău 3—0. Dacia Corvi- 
nul Deva — Textila 
3—0. MASCULIN, seria 
structorul Danubius 
Prahova Ploiești 3—1, 
Suceava — Relonul _______
0—3. Steaua n București — Vi
itorul Bacău 3—0, I.C.I.M. Brașov 
— I.O.R. București 3—2 ; seria a 
K-a : PECO Ploiești — Carpatl 
Rm. Vilcea 3—1, Electra Bucu
rești — SARO Tîrgoviște 3—1. 
Metalul Hunedoara — Vulcan 
București 3—1, Rapid București 
— Blectronutere Craiova 3—0 : 
seria a Hl-a : Voința Zalău — 
„U" Cluj-Napoca 2—3. Metalul 
Bistrița — Voința Alba Iulia 3—2, 
Voința Beluș — Motorul Bala 
Mare 0—3. Oțelul Oraș Dr. Petru 
Groza — Electromureș Tg. Mu
reș 3—0.

f» Astăzi, la Constanta, se va 
desfășura jocul dintre echipele 
feminine Chimpex șl C.S.M. Li
bertatea Sibiu din etapa a IV-a 
a Diviziei „A" de volei.

Cisnădie
I : Con- 

Brăila *— 
Metalul 

Săvinești 
i — vi-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

De
tind . . ___ ____ ___ w_____
partida cu Dinamo, de la Bucu
rești) FI. Cheran nu mai apăruse 
în formația Chimiei din Hm. Vîl- 
cea. După atîta inactivitate, iată 
că actualul „secund" al antreno
rului Petre Gavrilă a apărut, du
minică, în formația din Zăvoi. A 
fost o hotărîre de „ultimă oră“, 
cauzată de criza de efectiv pe 
care echipa Chimia o traversea
ză acum. Cilean, din motive o- 
biective și, se pare, înțelese de 
conducerea clubului, s-a reîntors 
la Făgăraș; Teleșpan era acciden
tat; iar Alexandru, căruia 1 s-au 
urcat 
răsit 
citva 
Lista
sent _ 
cartonașe galbene.

Așa se face că, printr-e redis
tribuire a posturilor în cadrul e- 
chiped, Cheran a apărut ca fundaș 
central. ' v ~
piciorul drept, Ia care am 
mai vechi traumatism
nea el 
totul o

(excep- 
joc in

„fumurile la cap", a pă- 
pur și -simplu echipa, de 
timp, cu direcția Focșani, 
o completează Catargiu, ab- 
pentru acumularea a două

„Numai dacă m-ar ține 
un 

ne spu- 
Atunei, 
Cheran

înainte de mecL 
să fie bine...**.  Și

JOCUL LA OFSAID, ACEEAȘI
venit 1 

echipei
Ia conducerea teh- 

i F.C. Olt, antre- 
ani de-a

Odată 
nică a ___ , ___
norul Florin Halagian. 
rindul cu rezultate excelente la 
timona Iul F.C. Argeș, a 
cu el șl tactica jocului 
ofsaid" pe care jucătorii 
Scornlcești o practică Jn 
meciurile susținute pe teren__
priu. Duminică, pe parcursul 
partidei cu Politehnica Timișoa
ra, jocul la ofsaid a fost literă 
de lene pentru compartimentul 
condus de Al. Nicolăe. Această 
manieră nu este insă bine pusă 
la punct, pentru că, nu de pu
ține ori, atacanții de la „Poli*  
Timișoara, cu predilecție Anghel, 
care a jucat vîrf central, au fost 
foarte aproape de a depăși „lîi 
nia" dezorganizată a fundașilor 
din Scomicești, De citeva ori, 
etnd Anghel sau Cotec au luat 
acțiuni pe cont propriu, experi
mentatul Al. Nicolae a reușit 
să „agate" abia In ultimă in
stanță balonul șl să evite peri
colul din fata porții lui F.C. OH.

adus 
..la 
din 

toate 
pro-

ADIINISTPAȚIA Bl STAT LOTO PRONOSPOR1 IfrTOIFIEAZA
• MARI SUCCESE PERMANEN

TE... Tragerea Loto din 16 octom
brie a.c. a prilejuit noi și fru
moase succese, care ilustrează e- 
locvent frecvența și valoarea ri
dicată a marilor cîștiguri la acest 
atractiv sistem de joc: Argint
Rodica (corn. Golești, jud. Vran- 
cea), Iancu Cornel (Iași) și Matei 
Ion (București) au obținut- la ca
tegoria T, pe bilete achitate 100%, 
CÎTF UN AUTOTURISM „Dacia 
130')“-, altor trei participant! re- 
venindu-le, la aceeași categorie,

pe bilete achitate 25%, .CÎTE 17.500 
lei. în total, la cele trei trageri 
Loto din luna octombrie, omolo
gate pîriă în prezent, s-au atri
buit CINCI AUTOTURISME „Da
cia 1300“, PESTE PATRUZECI DE 
CIȘTIGURI ÎN BANI ÎNTRE 5.300 
și 47.000 LEI I Participînd cu re
gularitate la Loto, vă puteți în
scrie și dv. numele printre tot 
mai numeroșii mari câștigători la 
sistemul de joc preferat; Primul 
prilej îl constituie tragerea de 
vineri 30 octombrie 1981.

a jucat ăproape fără greșeală, 
s-a bștut tinerește (n.n. are 34 
de ani) scrîșnind din dinți, a 
participat, alternativ cu Preda 
(remarcabil șl acesta în noul sau 
rol), la organizarea acțiunilor de 
atac.

L-am întrebat după meci, la ca- 
bine> pe... antrenorul Cheran: „De 
unde, Florine,. atâtea resurse...?". 
La care el ne-a răspuns lapidar: 
„Eu știu... Poate pentru că iubesc 
prea mult fotbalul...". Simplu și 
frumos.

Da, Cheran a confirmat dumini
că că iubește cu adevărat acest 
sport, că este atașat culorilor clu
bului său. O lecție, un exemplu 
pentru generația tânără și mai 
ales pentru „El fugi tiv o-‘ Alexan
dru, care ar trebui să roșească 
citind aceste rinduri.

Stelian TRANDAFIRESCU

mai

P.S. Dinlr-o regretabilă eroare, 
in caseta tehnică a' meciului Chi
mia Rm. Vîlcea — F.C.M. Brașov, 
în Loc de Savu a apărut numele 
Sameș.

LAMĂ CU DOUĂ TĂIȘURI...
Nesincronizarea fundașilor lo
cali putea juca festa și nu mult 
a lipsit ca această tactică, depă- 
fită In stadiul actual al fotba
lului modern, să se soldeze cu... 
surprize. Florin Halagian, în cei 
9 ani cît a funcționat ca antre
nor Ia F.C. Argeș, a reușit să 
pună bine la punct mecanismul 
jocului la ofsaid la echipa din 
Pitești. La F.C. Argeș, Stancu 
dădea semnalul pasului înainte și 
toți ceilalți fundași îl 
la comandă. La F.C. 
cînd Al. Nlcolae, cel 
apărător al gazdelor 
cu „Poli" Timișoara, ____
față, nici lonașcu, nici onuțan 
și nici Matei nu-1 urmau.

Este clar că jocul la ofsaid 
este un cuțit cu două tăișuri, a 
cărui lamă devine foarte tăioasă, 
în defavoarea echipei care nu 
și-a însușit perfect această ma
nieră de joc.

Cei care au fost, duminică, pe 
stadionul Municipal din Cluj-Na- 
poca au asistat la realizarea- unui 
rar record: antrenorul echipei na
ționale a înscris un 
echipa sa de club ! 
egal cu un punct în clasament ! 
Corcetind documentarea în mate- 

. fie, n-am mai intîlnit, prea re
cent, un asemenea caz. Doar, cu 
mult timp în urmă, formația Ir- 

f landei avea un antrenor-jucător 
care nu apare însă și ca marca
tor. Așa că Mircea Lucescu rămî- 
ne atliorul unei performanțe care 
a și început să fie comentată de 

. cercurile fotbalistice europene» 
.. mai ales că vine la puțină vreme 

după numirea lui ca responsabil 
tehnic al reprezentativei în vede
rea meciului cu selecționata El- 

’ veției. Mai în glumă, dar și în 
serios, dr. Mircea Luca ne spu
nea după partida de la Cluj-Na- 
poca: „Lucescu poate să se auto- 
selecționeze liniștit în echipa na
țională. Priceperea și siguranța 
cu care a înscris golul egalizator 
îl arată a fi încă una dintre cele 
mai bune extreme ale noastre..."

Secvența golului hunedorenilor a 
reprezentat una dintre virtuțile 
partidei. Care, pină în minutul 
70, a avut nivelul, spectaculozita
tea unei excelente întreceri de 
prima divizie și putea primi un 
mare și meritat 10 ca notare ca
litativă. S-a jucat repede, cu e 
mare forță

gol pentru 
Și ce gol,

în duelurile pentru

DIICAUM, PE 0

Maniera de a acționa a 
axninto 

joc al lui 
elan,

minge.
„alb-negrilor" ne-a adus 
de stilul specific de 
„U" de ani și ani: muit 
șarje perpendiculare pe poarta Iui 
Ioniță, șuturi multe și reușite Ia 
aceleași buturi. Dincolo, Corvinrl 
a prezentat fotbalul elaborat, cu 
numeroase atacuri poziționale, în 
care se vedea că există un traseu 
aJ balonului și jucătorilor deloc 
întâmplător. A rezultat fotbalul de 
care aminteam și de care ne-am 
bucurat- atîtea minute.

Păcat că in ultima sa. parte jo
cul a avut cîteva nedorite apa
riții: cele ale nervozității, lipsei 
de slăpimrc de sine, unele dueluri 
pentru minge in afara regulamen
tului. Arbitrul • Gh. Jupan a in
tervenit cu cartonașele galbene și, 
apoi, și cu două roșii. Majorita
tea au fost arătate ,
hunedoreni cărora, 
du-le din plin meritele pentru 
fotbalul modern pe care îl prac
tică, .............  '
nea 
țiată 
recomandăm mai multă 
preocupare și grijă pentru com
portarea în teren. Gesturile ne
sportive, nervozitatea, protestele 
nu Ic ajută La nimic. Dimpotrivă, 
îi dorim recordmani în calitatea 
jocului dar nu și în clasamentul 
cartonașelor galbene sau roșii î

Eftimie IONESCU

fotbaliștilor 
recunoscîn-

subliniindu-le, ascensiu- 
calitativă. just eviden- 
și de clasament, Ie ___. atenție,

LISTS DESCHISĂ...

făceau ca 
Olt, însă, 
mai bun 

în meciul 
ieșea în

Gheorghe NERTEA

• CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 25 OCTOMBRIE 1981. 
Cot. 1: (13 rezultate) 1 variantă 25% 
— autoturism DACIA 1300; cat. 2: (12 
rezultate) 2 variante 100% a 23.028 
țel și 30 variante 25% a 5.757 lei; 
cat. 3: (11 rezultate) 32 variante
100% a 2.217 lei și 464 variante 25% 
a 554 lei. Report cat. 1: 112.308 lei. 
Autoturismul DACIA 
1 jucat 25%, a fost 1 
NELIU EREMIA din 
județul Constanța.
• TRAGEREA 

PRONOEXPRES de 
tombrie 1981, se 
direct începînd de

1300 de la cat. 
obținut de COR- 
comurra Lumina,

OBIȘNUITA 
astăzi, 28 oC- 

televizează In 
la ora 17.

Ducadam 
căruia 1 se 
nu ajunge 
și tată de .
tur. Și-a mai lăsat și o mustață 
„pe oală", sub care zâmbește fe-. 
ricit de cînd a aflat că a fost 
selecționat în lotul reprezentativ 
al țării. LXicadam nu este o apa
riție misterioasă în fotbalul nos
tru. Talentul său, remarcat încă 
de la debut, îl adusese cîndva în 
„naționala" de tineret, dar dru
mul sinuos al echipei saleA U.T.A., 
și inconstanța sa, caracteristică 
pentru un portar antrenat super
ficial, care se pazează numai pe 
calități native, amenințau să facă 
din el un jucător de pluton. în 
sezonul actual însă, Ducadam, 
abia revenit în prima divizie, do
mină topul portarilor. Prestații 
spectaculoase la București, cu 
Steaua, la Timișoara, cu „Poli", 
cîteva demonstrații de virtuozitate 
și duminică, în meciul cu Pro
gresul Vulcan.

Cum. a urcat atît de rapid pe 
scara formei sportive ? Răspunsul 
ni-1 dă antrenorul secund al 
U.T.A.-ei, Silviu Iorgulescu, pînă 
mal ieri... portarul titular al e- 
chipei. „Ducadam mi-a fost re
zervă, spune Iorgulescu. O rezer
vă de care mă temeam, depistîn- 
du-i calitățile certe: pe lingă sta
tură, curaj, detentă, plasament,

ate un flăcău voinic 
pare că la 22 de ani 

să fii cap de familie 
copil ea să pari ma-

reflexe. Dar el pierdea, de regu
lă, meciul cu mine, căci alesese 
calea minimei rezistențe. Nu strîn- 
gea din dinți, nu ’ se antrena su
plimentar, nu voia să se autode- 
pășească. M-am întors de o lună 
și jumătate la echipă și 1-âm gă
sit în același stadiu, grăbit să 
plece acasă după un antrenament 
formal, în care i se trăsese un 
număr mai mic sau mai marc de 
șuturi la poartă. L-am luat de 
o parte și i-am spus: «Măi băie
te, pe mine m-a făcut portar tot 
un portar, Liviu Coman. ‘ 
te învăț și eu tot ce m-a

pe mine». De atunei, 
separat, numai noi doi: 
tehnic, compunem toate 
specifice de joc. A dat jos 4 kg. 
N-am ajuns, încă, la capăt, căci 
mobilitatea mai trebuie îmbună
tățită. Deunăzi mi-a spus că a 
început să facă gimnastică, din 
proprie inițiativă, acasă".

Ducadam parc stânjenit do dia
log. îl „taie" cu o vorbă adevă
rată: „Nea Silviule, trebuia să-mi 
vină și mie rîndul. Doar U.T.A, 
a avut mereu portari de soi: Li
viu Coman, Narcis Coman, Gor- 
nea, dumneata, sosește tare șî 
puștiul ăsta de Lovaș, care a 
«speriat» Australia...". într-adevăr, 
Ms ta rămîne deschisă.

Am să 
învățat 
lucrăm 

fizic, 
fazele

Ion CUPEN

mstitu.it


„MARII CAMPIONI DE TENIS
AU RĂBDARE...1'

8î vorbă cu antrenorul federal Alexe Bardan. responsabilul
cursului de antrenori de tenis

Timp dp zece zile, pe cele 
zc<e ierenun de tenis ale 
Centrului de antrenament „23 
Aueust" a £ost o forfota neobiș
nuita De dimineața și pină 
seara. densitatea „populației-1 
de pe teren depășea cu mult 
cadrul jocului de tenis (fie el 
și de dubiu), deoarece pe tere
nuri se aflau uneori cite 7, 8 
sau chiar 10 jucători.

Secretul ? A doua parte — 
PRACTICA — a cursului de 
antrenori, după ce in decem
brie trecut a avut loc partea 
TEORETICA, de asemenea timp 
dă rece cile

— Vă rog să ne dați unele 
detalii pe marginea acestui curs 
deosebit de populat — nf-am 
adresat antrenorului -federal 
Afexe Eardan, responsabilul 
cursului-

—■ Nu e primul curs. E at 
patrulea. De aslă-dată au luat 
stanul 111 Acum avem 85. in
teresant este faptul că acum 
avem printre cursantă jucători 
și jucătoare cu nume, ca de 
pildă Mariana Hadgiu (26 de 
anii Camelia Chiriac (21). 
Sanda Proca (21), Gabriela Pre- 
cup (19). Laurențtu Bucur (21), 
Andrei Leonte (26). Marian Mir
za (25), Marinei Bondoc (30), 
Victor Șoaifă (22) și alții. Du
pă cum .vedeți, avem foarte 
multi tineri, cec. ce e foarte 
bine...

— Ce urmărește cursul?
— Sa completeze importante

le goluri obiective în materie 
<>e instruire, fața de creșterea 
remarcabilă a bazei materiale. 
Daci privim puțin harta teni
sului. vedem terenuri noi la 
Medtaș, la Rădăuți, la Vulcan, 
la Ei riad, ca să nu mai vor- 
b'm de - centrele mari... Așa, de 
pilda, la Timișoara. în doi' ani 
s-au amenațal 12 terenuri-, 6 de 
epură și șase de bitum —• corn- 
plexul Cupei Davis pe care au 
■jucat Vilas și Jose-Luis Clerc 
fiind binecunoscut și prin in
termediul TV-ului. La Arad, pe 

■o rază ele 309 de metri, au 
/ost amenajate nu mai puțin 
de 19 terenuri pe malurile Mu
reșului. Nevoia de antrenori e 
mare $i nu numai pentru com
pletarea linei cifre indispensa
bile ci pentru ca noii tehni
cieni sâ știe „sa pună corect 
racheta" in acest snort In care 
deprinderea corectă reprezintă 
aproape totul.

— F adevărat, vechii antre
nori și-au cam încheiat ciclul...

— Aproape in bloc. Profeso
rii de valoare, de talia unui 
Marin Biidin, Caralulis. Schmidt, 
CobZ’ic au depășit cu mult 
vîrsla de șaizeci de ani. Pinii 
și Gogu Vizirii a depășit vîrsla 
pensionării. Tudorel Badin mai 
are un an. Sigur că e de ad
mirat (aptul că toți aceștia sînt 
..in picioare", pe teren, dar anii 
curg...

— Ce fond de idei are actua
lul curs ?

— încercăm să realizăm un 
sistem unitar. Pină nu demult, 
cqptii porneau la drum doar cu

DIVIZIA „A“
(Urmare din pag. 1) 

lecția foarte personală a pro
fesorului. Dar perioadă lui 
„cite capete, atitea stiluri" nu 
mai poate fi productivă în te
nisul International. lată de ce 
problema prizei, care e a-ul de 
tipar in tenis, a fost îndelung 
dezbătută, pentru că așa cum 
începi așa rămîi, corectările 
fiind mult mai dificile decit in
struirea pe un teren virgin. Ca 
să fiu mai clar, am să dau 
două exemple. Florin Segărcea- 
nu, campionul nostru necontes
tat, astăzi, are un serviciu 
foarte slab... Cum. necum, Flo
rin are abia acum nevoie de 
20 000 de servicii corecte, pen
tru a rupe din el stereotipul, 
greșit instalat. O jucătoare foar
te talentată. Cosmina Popescu, 
oferea nu demult un spectacol 
uluitor, servind a doua minge 
din mină, ca la lovitura de 
dreapta. De necrezut, dar ade
vărat... Iată de ce e nevoie de 
un sistem unitar, care să re
prezinte școala românească.

— Ce înțelegeți prin școala 
românească in tenis ?

— îmbinarea fanteziei sau, 
daci vreți, cenzurarea fanteziei 
He tip Gogu Viziru, lîie Năs- 
lase. Florin, Virginia, prin ri
goare tip Costieă Tănăsescu 
— decanul. Ion Tiriac etc. La 
aceasta să adăugăm și să topim 
toate elementele noi pe care 
marii campioni de tipul lui La
ver, Ilie Borg sau McEnroe le 
aduc din talentul lor extraor
dinar. deseori aproape Intuitiv-

— Spuneți că serviciul a re
prezentat un capitol special la 
cură.

— Foarte special. Pini nu de
mult, un copil învăța dreapta- 
stînga și intra în concurs, de
seori din dorința antrenorului 
de a-și vedea remarcată, o cli
pă mai devreme, munca. Dar 
asta e adevărată 1rînă in in
struire. cu atît mai mult cu 
cil. serviciul reprezintă, după 
mine, fie și numai cantitativ, 
Sa la sută din mingile ținui 
meci, lovitura de stingă* * — 30, 
iar dreapta — 20.

Club nervii înlocuiesc adesea 
hocheiul. De notat că in aceas
tă repriză Gall a primit două 
penalizări de cile 2 minute iar 
Todor o penalitate de meci 
pentru rea conduita. Au condus 
bine arbitrii N. Enache (la 
centru), T. Szabo și M. Dinu.

• In partida a doua din pro
gramul după-amiezii, Dunărea 
Galați a întrecut pe Avîntul 
Gheorgheni cu 4—2 (0—0. 1—0, 
ti—2)ț prin golurile realizate de 
Bandaș, Chiriță. Vișan și Etic, 
respectiv Gyorgy (2). A fost 
însă un meci cu exasperant de 
multe ratări.

• In „matineu1*. Steaua a 
repurtat o victorie lejera in fa
ta Progresului Miercurea Cioc: 
14—0 (2—0, 6—0. 6—0). Au în
scris: Bălăucă și V. Huțanu 
(cite--3) Nistor și loniță (cile 
2). Alexe. Cazac-u. Popescu și 
Udrea.

Miercuri este . zi de pauză. 
Competiția continuu joi cind 
este programat cel de-al treilea 
d'-rby al acestui turneu, meciul 
Steaua — Sport Club Miercurea 
Cine, de la ora 17. Celelalte 
meciuri ale zilei: Dinâmo —

— Ce le-ați mai spus cursan- 
ților 7

— Să educe răbdarea și te
nacitatea. Tipul de jucător de 
la noi se deconcentrează după 
3—4 minai, căutînd apoi min
gea decisivă a lui „fie ce-o 
fi". Marii campioni au răbdare, 
Borg e in primul riad opera 
răbdării. N-o fi frumos, dar e 
sănătos. Cu alte cuvinte, for
mula ideală: (Tiriac + Năs-. 
tase) X Borg.

— Ce impresii v-a mai oferit 
cursul ?

— Am descoperit nenumărați 
copii de 7—8 ani foarte talen
tat!, dintre cei care au venit 
de pe la cluburi, ca „material 
didactic" pentru cursanți.

— Ce le-ați spus acestor co
pii ?

— Să cîștige — dacă pot. — 
un meci intr-o oră, dar să nii-l 
piardă niciodată înainte de 
doua ore și jumătate...

loan CHIRILA

DE HOCHEI
Avîntul Gheorgheni (ora 10) și 
Progresul — Dunărea Galați 
(ora 14,43).

★

Cum se știe, campionatul ju
niorilor mici (15—16 ani) a 
comportat două serii prelimina
re. în finalul cărora primele 
patru clasate s-au calificat 
pentru o grupă valorică supe
rioară. Despre seria de la Ga
lați, cîștigată de Dunărea Ga
lați, am informat la timp pe 
cititori, iar acum sîntem în 
măsură, cu ajutorul corespon
dentului nostru V. Pașcanu, să 
furnizăm unele informații și 
despre seria de Ia Miercurea 
Ciuc. Ea a fost cîștigată de 
C.S.S. Avîntul Gheorgheni (an
trenor 3. Kercso), care a cîș- 
tigat toate cele 7 jocuri dispu
tate. inclusiv cel cu favorita 
disputei C.S.S. Liceul Miercurea 
Ciue (7—5), clasată r>e locul 
secund cu 12 p. In clasament, 
în continuare. C.S.S. Viitorul 
CIuj-Nanoca 10 p, C.S.S. Pio
nierul Brașov G p ; acestea fi*  
ind echipele calificate, urmate 
de Progresai M. Ciue, C.S.S. Sf. 
Gheorghe. C.S.S. Odorheiul Se
cuiesc și C.S.S. Unirea Tg. Se
cuiesc.

j „RALIUL DUNÂRH-82" 

ÎN JUDEJUL IU1CEA
O veste transmisă ieri de că

tre secretarul Federației româ
ne de automobilism si karting, 
Valeriu Mitrescu : în ședința 
Biroului federal s-a hotărit ca 
cea de a 17-a- ediție a „Raliu
lui Dunării11 — etapă în cam
pionatul Europei, in Campio
natul Balcanic și Cupa Priete
niei, rezervată piloților din ță
rile socialiste — să aibă Ioc in 
1982, intre 18 șî 20 iunie. De 
astă dată, gazdă a acestui im
portant concurs automobilist 
internațional va fi (după Cluj, 
Maramureș. Mehedinți, Hune
doara ș.a.) județul Tulcea,

oiinoea generau 
A ASOflAJIEl FEDERAȚIILOR 
SPORTIVE INTERNAȚIONALE

MONTE CARLO, 27 (Ager- 
pres). Cu prilejul celei de-a 

’ 15-a Adunări Generale a Aso
ciației federațiilor sportive in
ternaționale, președintele Co
mitetului Internațional Olim
pic. Jiian Antonio Samaranch, 
invitat de onoare la această 
reuniune, a declarat, printre 
altele : „După cel de-al XI-lea 
Congres olimpic, de ia ttaden- 
Itadcn, mișcarea olimpică a 
devenit mai puiernicâ. Acest 
congres a fost demonstrația 
forței noastre, a prestigiului 
nostru, a dorinței noastre de a 
progresa continuu, de a pune 
mișcarea olimpică in slujba 
sportului, a înțelegerii șî apro
pierii intre popoare'1.

CONFERINȚA F.A.I.
La Tokio se desfășoară cea 

de-a 74-a Conferință a Federa
ției Aeronautice Internaționale, 
Pe agenda lucrărilor se situ
ează in prim-plan calendarul 
competitional pentru anul 1982 
al celor cinci discipline (zbor 
cu motor, planorism, parașu
tism. aerostatică, aeromodelism) 
care fac parte din aeronautica 
sportivă. Delegația română este 
compusă din Dumitru Matees- 
cu, secretar al Federației Aero
nautice Române, și Gavril Va- 
sile din Departamentul Aviației 
Civile.

' C. M. Of JDIIS Df MASĂ
Și iiOCHfl (grupa 8)
Potrivit relatărilor prespi ja

poneze, campionatele mondiale 
de tenis de masă din anul 1983 
vor avea loc la Tokio, între 
28 aprilie și 9 mai. în același 
an, în capitala Japoniei se vor 
desfășura întrecerile campiona
tului mondial de hochei pe 
gheață (grupa B).

DINAMO. ELOGIATĂ 
DE ZIARUL „LtOUIPE"

Comentînd prima manșă » 
turului doi al cupelor europe
ne de fotbal, sub seMnătura 
cunoscutului publicist Jacques 
E’erran, ziarul parizian „L’E- 
QUIPE» apreciază drept una 
dintre reușitele acestei fazq 
ale competiției egalul obținirt 
de echipa română Dinamo 
București, la Milano, pe sta
dionul care a cunoscut atîtea 
seri glorioase, în fața unei 
duble cîștigătoare a C.C.E., In- 
ternazionale (u.r. sperăm că 
dinaaiovișiîi vor confirma a- 
ceste elogii și îti Jocul retur 
din 4 noiembrie). Performerele 
acestei manșe sînt considerate 
de comentatorul francez for
mațiile engleze, iugoslave și 
reprezentantele fotbalului so- 

• vie tic.
O statistică a celor 32 de 

meciuri disputate la 21 octom
brie indică opt jocuri egale, 
14 victorii obținute la o dife
rență de un singur gol, 3 la 
două goluri diferență, o sin
gură întilnire încheindu-se la 
o diferență de trei go’urt, do
vedind echilibrul existent in 
prezent în fotbalul european. 
Nu trebuie omis, nici faptul că 
această etapă a excelat în lovi
turi de la 11 m. ceea ce arată 
cît de exigent a devenit arbi
trajul.

RECORDURILE LUI ZOFF
La vîrsla de 40 de ani, por

tarul echipei Italiei, Dino Zoff, 
a jucat în recentul meci cu 
Iugoslavia pentru a 94-a oară 
în formația tării sale, egalîn- 
du-1 astfel pe Giacinto Fac- 
chetti în privința selecționări-

POLOIȘTII DE LA CRIȘUL 
IN CEA MAI DIFICILĂ GRUPĂ 

SEMIFINALĂ A CUPEI CUPELOR 
roruiotla orMniiia va juca la hccslicmcl 

cu nan lilcssc. SC sicnlcs si NulllMs Olijlada
„Nici de această dată, tragerea 

la sorți nu ne-a fost favorabilă 
— a fost părerea antrenorului 
Nico'.ae Kujinschi la aflarea com
ponenței celor două grupe se
mifinale, în actuala ediție a ..Cu
pei cuplelor-, la polo. în timp 
ce la Barcelona,, de pildă, vor 
evolua o singură câștigătoare de 
grupa (POSK Split) și trei echipe 
clasate pe locul secund in cele
lalte serii (C. N. Montjuich, 
Neptun Stockholm șl N.C. Mont
martre), poioiștii din Split și 
Mcntjuicb neavind practic pro
bleme pentru obținerea califică
rii în turneul final, la Kecskemet 
(și nu la Budapesta cum se anun
țase anterior) vor juca trei câști
gătoare de grupe, Crișul Oradea, 
Szentes (Ungaria) și Zian Vi
tesse (Olanda), precum și Nafti- 
kos Glyfada (Grecia), clasată pe 
locul doi în grupa de la Split. 
Iată de ce sînt convins că va 
trebui să jucăm din nou la cel 
mai înalt nivel al potențialului 
nostru, pentru a ne atinge obiec
tivul propus, calificarea în tur
neul final**.

Cine sînt viitoarele adversare 
ale formației orădene în turneul 
semifinal programat între 6 și 8 
noiembrie în bazinul acoperit (5® 
m) din Kecskemet ?

Cea mai valoroasă pare a fi 
echipa olandeză Zwem eu Polo- 
vereniging Zian Vitesse, care s-a 
calificat în grupa de la Haga : 
16—4 cu N.C. Montmartre și 24—4 
cu Birkenhead S.C. Olandezii, ex- 
celcnți înotători și buni tehni
cieni se află ia a treia partici

PRIMELE CLASATE «LE PREMIU - F. I. L. T.
în urma. rezultatelor înregis

trate în turneele internaționale 
de tenis de la Tokio și Brigh
ton, în clasamentul general al 
Marelui' Premiu FILT la fe*  
minin continuă să conducă ju- 
cătoarea americană Chris Evert- 
Lloyd, cu 1 405 p, urmată de 
Martina Navratilova — 1 310 p, 
Tracy Austin — 1080 p, Hana 
Man.dlikova — 1020 p, Andrea

ECHIPA DE TENIS

A S. IL A. PENTRU 
„CUPA FEDERAȚIEI»

Federația de tenis din S.U.A. 
a anunțat echipa care va par
ticipa la competiția internațio
nală feminină „Cupa federa
ției", ce se va desfășura, între 
9 și 13 noiembrie, la Tokio. 
Din formație fac parte Chris 
Evert-Lloyd, Rosemary Casals 
și Kathy Jordan. Reamintim 
că echipa americană a cîștigat 
ultimele cinci ediții ale acestei 
competiții.

lor. Dar Zoff are toate șan
sele să devină unicul record
man al selecționerilor din Ita
lia, întrucît a fosț menținut 
în lot pentru ultimele două 
meciuri din cadrul prelimina
riilor C.M. (cu Grecia și Lu
xemburg). Zoff a debutat în 
reprezentativă în 1968 deținînd 
ua record greu de egalat: în
tre 20 septembrie 1972 și 15 iu
nie 1974 (adică în 1 143 minute 
de joc efectiv) n-a primit nici 
ua gol în poarta echipei na
ționale l

CAMPIONATE
POLONIA (et. 12) : Wroclaw 

—Lodz 1—1; Szczecin — Gor- 
nik 2—1 ; Szombierki — Mie- 
lec 0—0; Poznan — Wisla 2—1; 
L.K.S. Lodz — Legia Varșo
via 1—0 ; Zaglebie — Baltik 
Gdynia 1—1 ; Gwardia — Ruch 
0—1. Clasament ; 1. Szczecin
— 17 p, 2. Gornik — 15 p, X 
Zaglebie — 15 p.

BELGIA (et. 19) : Standard
— F.C. Bruges 1—0 ; Ander- 
lecht — Beringen 0—0 ; Lo- 
keren —Courtrai 1—2 ; Anvers
— La Gantoise 1—1 ; Cercle
Bruges — Molenbeek 1—2 ; 
Malines — Beveren 0—0. Cla
sament : 1. La Gantoise — 14 
p, 2. Anderlccht — 14 p; 3.
S.K. Lierse — Up.

OLANDA (et. 11) : Nijmegen
— Maastricht 2—1 ; Haarlem
— Feyenoord 1—1 ; AZ "67 Alk- 
maar — Tilburg 2—0 ; P.S.V. 
Eindhoven — Ajax Amsterdam
3— 0 ; F. C. Utrecht — Twente
4— 2; Sparta — Groningen 4—0. 
Clasament : 1. P.S.V. Eindho
ven — 18 p, 2. Sparta — 17 p, 
3. Ajax — 14 p. 

pare în competițiile continentale; 
în 1974, Ia prima ediție a ,,Cup«i 
cupelor3 s-au clasat pe locui se
cund în turneul final. Iar în 1976 
(au jucat și cu Rapid București 
— 7—7. la Haga) au ocupat tot 
locul II în turneul final al 
C.C.E.

Echipa Szentes este debutantă 
în „Cupa cupelor". în ultimul 
campionat al Ungariei a ocupat 
locul 11, realizind 6 victorii, 4 
scoruri egale și 16 înfringeri. A. 
obținut calificarea fără proble
me, la Stockholm : 17—4 cu Eds- 
berg (Danemarca) și 11—5 cu 
Neptun din localitate. Iată și 
echipa pe care o aliniază în 
competiție : Horvath — Mezei,
Komlosi. Domsddy, FUlop. Ku- 
rucz, Kadar, Vass. Pengo, Sze- 
nassy și Marko. Antrenor : Gyuia 
Toții.

în fine, cea de a 3-a adversară 
a Crișului este formația greacă 
Naftikos Glyfada. Anul trecut a 
ajuns pină in turneul semifinal 
al „Cupei cupelor", unde a fost 
eliminată, iar la această ediție a 
obținubt calificarea la Split 8—8 
cu Lokomotiv Sofia, 24—G cu 
Antwerpse Sv/emclub și 9—10 cu 
POSK Split. După cum ne-a re
latat arbitrul internațional Va
lentin Medianii, care a urmărit-® 
la Split. Naftikos, cu cel trei 
internaționali (Giannopoulos. E- 
lefteriadis, Panaioannou) are un 
atac rap'd si destul de eficace și 
este capabilă de multe suprize.

Adrion VAS1LIU

Jaeger — 985 p, Sylvia Hanika
— 925 p. Virginia Ruzici — 880 
p, Mima Jausovec — 875 p, Pam 
Shriver — 840 p și Regina 
Marsikova — 745 p. La înche
ierea circuitului de turnee, pri
mele opt clasate se vor califi
ca pentru „Turneul campioane
lor11, programat intre 15 și 20 
decembrie la New Jersey 
(S.U.A.).

A ÎNCEPUT DINAM0V1ADA
LA VOLEI

BUDAPESTA, 27 (AgCrpres). 
La Budapesta au început între
cerile celei de-a 17-a ediții a 
„Dinamoviadei* 1 la volei. In 
turneul masculin, echipa Dina
mo București a intilnit forma
ția Dynamo (R. D. Germană), 
pe care a învins-o cu 3—0 (9, 
8. 9). Alte rezultate : Gwardia 
Varșovia — Uj pești Dozsa 3—0 
(S, 6, 8) ; Dinamo (U.R.S.S.) — 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia) 
3—1 (4, —9, 11. 14).

Rezultate înregistrate în com
petiția feminină : Gwardia — 
Levski Spartak Sofia 3—2 (—16, 
—11. 9, 8. 7) ; Dinamo (U.R^.S.) 
— Dynamo (R.D. Germană) 
3—0 (8. 3. 12).

® TELEX •
AUTO e La Abidjan s-a dat 

startul în tradiționala competiție 
automoblistică „Raliul Coastei de 
Fildeș", penultima probă a cam- 
Plonatalui mondial de raliuri. 
Traseul cursei însumează 5020 km 
șl cuprinde 50 de probe speciale.

CĂLĂRIE • Concursul interna
țional de la Torhout (Belgia) a 
debutat cu o probă de obstacole, 
tn care victoria a revenit călăre
țe! franceze Catherine Bonafous 
(„Love You") care l-a întrecut în 
baraj pe olandezul A. Voorn („De
von").

HOCHEI • La Szekesfehervar, 
în meci retur pentru C.C.E., echi
pa locală Volan a întrecut cu 
4—2 (0—1, 2—1, 2—0) formația o- 
landeză Feenstra Flyers. învingă
tori în primul joc cu 4—0, ho- 
chel.știi olandezi s-au calificat 
pentru turui următor.

NATAȚIE • In Berlinul Occi
dental . au luat sfîrșlt întrecerile 
uneia dintre grupele preliminare 
ale C.C.E. la polo. Clasate pa 
primele două locuri, echipele 
Șpandau 04 și Z.C. Alphen s-au 
calificat pentru grupele semifinale 
ale competiției. Rezultate înregis
trate în ultima zi: Spandau 04 — 
KiN. Goteborg 18—2; Z.C. Alphen 
—* Sutton Londra 9—5.

șah • După consumarea a 18 
runde, în turneul zonal de la 
Budva (Iugoslavia), conduce ma
rele maestru iugoslav Velimi.ro- ' 
viei, cu 11 p (1). urmat de Hulak 
(Iugoslavia) — 11 p, Cebalo (Iu
goslavia) și Sojlu (Turcia) — cu 
cile 10’/2 p.

TENIS • 'în prima zl a tur
neului de la Paris, jucătorul vest- 
german C. Zipf l-a învins cu G—1, 
4—4), 6—4 pe francezul J.C. Haillet. 
Alte rezultate: Meister — Freyss 
7—6, 6—4; Fortes — J. Smith 6—3, 
G—1; Feaver — Torre 6—3, 6—2. 
• La K51n, vest-germanui Peter 
Biter l-a eliminat cu 6—2, 7—6 pe 
compatriotul său Uli Pinner, Iar 
Tony Giammalva a dispus cu 
7—5, 6—2 de Jan Kodes.
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