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Ia aeroport, coloana ofî- 
de mașini s-a îndreptat 
platforma industrială din 
Craiovei. Cel dinții obi- 
al vizitei este întreprin- 
„Electroputere", unitate

și celelalte persoane oficiale 
vest-germane au plecat, 
miercuri, într-o călătorie prin 
țară, pentru a cunoaște aspecte 
ale dezvoltării economice și so
ciale a României.

La plecarea din Capitală, pe 
aeroportul Otopeni, înaltul oas
pete a fost salutat de tovară
șii Gheorghe Rătlulescu, Nico
lae Constantin, Gheorghe Pană, 
Aurel Duma, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe, de alte persoane 
oficiale.

Prima escală s-a făcut la Cra
iova. Pe aeroportul municipiu
lui pavoazat cu drapelele de 
stat ale. României și Republicii 
Federale Germania, președin
tele Karl Carstens și ceilalți 
oaspeți au fost salutați de Miu 
Dobrescu, președintele Comite
tului executiv al Consiliului 
popular județean Dolj, Costică 
Chițimia, primarul municipiu
lui Craiova, de alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
stat, care le-au urat, în numele 
celor ce trăiesc și muncesc în 
Dolj, un călduros „Bun ve
nit".

Sint de față numeroși cetă
țeni ai Craiovei, care aplaudă 
pentru prietenia dintre țările și 
popoarele noastre.

De 
cială 
spre 
estul 
ectiv 
derea 
de primă mărime a industriei 
electrotehnice românești.

S-a vizitat apoi Facultatea de 
electrotehnică a universității 
din localitate.

La amiază, în onoarea pre
ședintelui Karl Carstens, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean, 
Miu Dobrescu, a oferit un de
jun.

După-amiază, președintele 
Karl Carstens și celelalte per
soane din suita sa, însoțiți de 
oficialitățile române, și-au con
tinuat călătoria în județul 
Caraș-Severin. La sosirea pe 
aeroportul din Caransebeș, un
de erau arborate drapelele de 
stat ale României și R. F. 
Germania, oaspeții au fost în
tâmpinați cu cordialitate de 
Nicolae Bușui, președintele Co
mitetului executiv al Consiliu
lui popular județean, Nicolae 
Oprea, primarul orașului Ca
ransebeș, de alți reprezentanți 
ai organelor locale. Numeroși 
cetățeni veniți in intimpinare 
l-au salutat cu căldură pe înal
tul oaspete, exprimîndu-și ast-

De azi, ediția a 33-a a campionatului național de baschet masculin

CREȘTEREA CALITAT1I JOCURILOR 
SĂ FIE UN SCOP PERMANENT!

PROGRAMUL JOCURILOR DE AZI:
Sala Floreasca, de la ora 10: Dinamo Ora

dea — I.M.U.A.S., C.S.U. Sibiu 
Ia ora 15 : C.S.U. Brașov — I 
București — Rapid. URBIS — 
Universitatea Cluj-Napoca.

pentru

Ca un adevărat maraton, e- 
diția a 33-a a campionatului 
național de baschet masculin 
începe astăzi, în Capitală, în 
sala Floreasca, și se va în
cheia tocmai în ziua de 11 iu
lie 1982. Este, fără îndoială, e- 
diția cu cea mai mare longe
vitate. în cursul căreia fiecare 
echipă va susține cîte 51 de 
meciuri, cifră record 
baschetul din țara noastră. A- 
dăugînd că, după primul tur, 
Divizia „A“ va continua pe 
grupe valorice (1—6 și 7—12), 
precum și faptul că formula 
etapelor săptămînale (cu jocuri 
duble) va alterna cu cea a 
turneelor, putem trage con
cluzia că acest campionat va 
avea o desfășurare inedită, al 
cărei bilanț îl dorim cît mai 
rodnic. Intenția federației este 
de a crea participantelor con
diții de concurs mai apropiate 
de cele ale competițiilor inter
naționale oficiale și, totodată, 
de a crea posibilitatea unei 
întreceri de durată, ceea c«

va deschi- 
dezvoltării 

cele două

din Caran-

cu 
în 

anu-

fost

dintre specialiștii 
cei din R. F. Ger- 
în general, bunele 
cooperare existente 

două țări.

și R. F. Germania 
de noi orizonturi 
colaborării dintre 
țări.

De' la aeroportul 
sebeș, coloana oficială de ma
șini s-a îndreptat spre Reșița, 
unde președintele Karl Cars
tens a făcut o vizită la sediul 
Societății mixte româno—vest- 
germanc „Reșița — Renk“ S.A., 
al cărei contract de constitui
re a fost semnat Ia Oberhausen, 
în prezenta președintelui Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
prilejul vizitei întreprinse 
R. F. Germania, în vara 
lui 1973.

Aici, înaltul oaspete 
salutat de Aurel Lasou, 
rul Rcșiței, Alexandru 
președintele Consiliului 
ministrație al societății 
Renk, Frantz Josef Nienheysen, 
vicepreședinte, și alți membri 
ai consiliului.

în cadrul discuțiilor dintre 
oaspeți și gazde se relevă buna 
conlucrare 
români și 
mania și, 
relații de 
între cele

Președintele R. F. Germania 
și persoanele oficiale române 
și vest-germane care îl înso
țesc s-au îndreptat, în cursul 
serii, cu un avion special spre 
Sibiu,

La sosire, pe aeroportul mu
nicipiului, pavoazat cu drape
lele de stat ale României și 
R. F. Germania, inalții oaspeți 
sînt întâmpinați cu aceeași cor
dialitate de numeroși cetățeni.

Președintele Karl Carstens 
este salutat cu cordialitate de 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean, Vasile Bărbuleț, de 
alți reprezentanți, ai organelor 
locale.

Coloana de mașini părăsește 
apoi aeroportul, îndrepțîndu-se 
spre reședința din Sibiu re
zervată oaspeților din R. F. 
Germania.

La Sibiu, președintele KarI 
Carstens s-a reîntîlnit cu so
ția sa, Veronica Carstens, ca
re, în cursul zilei, a efectuat 
o vizită în județul Brașov.

în onoarea președintelui R. F. 
Germania, Karl Carstens, și a 
soției sale, doamna Veronica 
Carstens, președintele Comi
tetului executiv al Cousiliului 
popular județean, Vasile Băr- 
buleț. a oferit un dineu.

a 
nrima- 
Bitang, 
de ad- 
Reșița-

: — Carpați ; de 
Steaua, Dinamo 
ICED. Farul 

ar spori interesul 
antrenorilor și ju
cătorilor, de a se 
pregăti cît mai bi
ne, pentru a fac 
față unei competi 
ții mult mai pre 
tențioase decît în 
anii trecuți.

în aceste condi
ții și în —același 
timp stimulați d 
frumoasele rezul 
tate realizate d 
selecționata stu 
dantească a Romă 
niei la Universia 
dă (unde s-a cla
sat pe locul 4), s-ar 
cădea ca partici- 
panții la ediția a 
33-a a campiona
tului național să ofere cît mai 
multe întîlriiri spectaculoase, de 
bun nivel tehnic, să evidențieze 
cît mai multe elemente talentate 
(și în primul rînd jucători cu

O imagine care 
este baschetul 
cit mai des
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9 Lotul „A“ — Lotul de juniori Australia ’81 5-2 (0-1)
Lume multă, ieri, în mijloc 

de săptămînă, în ovalul de be
ton de la „23 August", dorni
că să-i urmărească, în premie
ră, pe juniorii medaliați, cu 
bronz la C.M. din Australia, 
cărora le-au fost opuși selec- 
ționabilii lui Mircea Lucescu 
(noul antrenor al reprezentati
vei) pentru partida retur cu 
Elveția.

Și, după aplauzele de rigoa
re, adresate ‘ ambelor comba
tante, meciul a început: cu 
atacuri la amîndouă. porțile, 
apoi, treptat, într-o notă dc 
superioritate teritorială de par
tea „cangurilor", care aveau cu 
ei un plus de OMOGENITATE, 
o dezinvoltură proprie „puști
lor" adulți, precum și, spre 
deosebire de partener, suportul 
performanței realizată recent.

Construind mai mult, îndeo
sebi prin Ilie Costel „maestru", 
ieri, la pasa în adîncime, junio
rii și-au creat mai des culoa
re de șut, Gabor și Fîșic încer- 
cind, în repetate rînduri și din 
diverse poziții, vigilența lui 
Ducadam. O dată, în min. 18, 
la o lovitură de colț, Gabor a 
trimis prin surprindere (ca la 
primul gol marcat juniorilor 
uruguayeni, dintr-un unghi im
posibil) la coltul scurt, de unde

Maratonul, eterna legendă a atletismului

0 CURSĂ, TREI
Un concurs de maraton are 

în frumusețea lui ceva eroic. 
Născut din bravura patriotică 
a soldatului antic,- exercițiul 
care a făurit cele mai multe 
din legendele adevărate ale 
atletismului rămine o piatră de 
hotar pe care nu mulți se în
cumetă să o treacă. Poate a- 
cesta este motivul care îm
parte admirația privitorului 
fără discriminare campionului 
cunoscut și, deopotrivă, am
bițiosului amator (in sensul cel 
mai strict, originar, al cuvin- 
t.ului) care încearcă să șe con-

arată cît de spectaculos 
, dorim să o vedem repetată 

cu prilejul campionatul național
Foto : Dragoș NEAGU. 

talie și gabarit corespunză
toare exigentelor baschetului 
modern) care să poată fi se-

(Continuare In pag. 2r-3)

A

de juniori, dar Lovaș va reține
Foto : V. BAGEAC

Atac Ia poarta reprezentativei 
balonul.
Ducadam a respins cu dificul
tate în corner. Și, ceea ce 
n-au reușit juniorii, în această 
primă parte a meciului, în po
fida numeroaselor ocazii — șl 
anume deschiderea scorului — 
avea să o facă (în min. 23, 
constrîns de faza-pericol) Ște- 
fănescu, din al cărui picior, 1? 
centrarea lui Gabor, balonul a 
deviat în plasă. Primind, astfel, 
golul, selecționabijii s-au gă-

o-
z 3

vingă că poate alerga fără 
prire 42 de kilometri.

71 asemenea ambiții s-au 
liniat simbătă după-amiază 
startul „maratonului național" 
înapoia liniei de plecare din 
frumoasa Dumbravă sibiană. 
Trei titluri în joc într-o sin
gură cursă : cel al seniorilor, 
cu favoriți cerți, cu atleți for
mați, cel al categoriei tineret 
(sub 23 de ani), unde nu se 
poate vorbi de o ierarhie apri
orică, și cel al senioarelor, cu 
7 portante care provoacă, fără 
voia Itr, destule zîmbete în
găduitoare.

Privit din marginea 
sau din mașină, de-a 
buclei de 10 kilometri, 
deci cu ochi neutru 
de-a spune, de fapt, simți că 
ești suporterul tuturor), mara
tonul este mai interesant decit 
un film de aventuri. Nimic nu 
e mai frumos — chiar dacă e 
o frumusețe cu destule accente

șoselei 
lungul 
privit 

(un fel

în preajma deschiderii „Daciadei de iarnă”

HARGHITA, OBIECTIVUL VIZAT: 
ETAPA PE JUDEȚ —

LA NIVELUL FINALELOR PE IARĂ
din Munții Ciuculu’ 

in
Brazii 

s-au trezit, zilele trecute, _
cărunțiți sub prima zăpadă a 
iernii care vine și iubitorii d- 
sport de pe aceste meleaguri, 
unde „iarna-i iarnă", cum spun 
localnicii, sînt gata să ia cu a- 
salt pîrtiile. Ținînd seama da 
aceasta și cum ne mai despart 
doar puține zile pînă la deschi
derea etapei de iarnă a celei 
de-a 3-a ediții a „Daciadei", 
ne-am adresat tovarășului Ba
logh Sigismund, președintele 
C.J.E.F.S. Harghita, rugîndu-1 
să ne dea amănunte în legătu
ră cu pregătirile făcute 
pentru apropiatul start.

— După cum se știe, în 
tia a 3-a a marii competiții 
tionale — generoasă în forme 
de cuprindere a tineretului, a 
oamenilor muncii în practicarea 
exercițiului fizic și sportului — 
etapa de iarnă începe cu amr 

aici

edi-
na-

sit, în continuare, în dificulta
te, ajungînd rar la poarta lui 
Lovaș, în timp ce juniorii ame
nințau, aproape la fiecare raid, 
careul advers.

Cum își propuseseră de Ia 
început, M. Lucescu și M. Ra
dulescu au trimis în teren, du-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3) 

dramatice, sau poate tocmai 
de aceea — decit efortul văzut 
și simțit de la 2—3 metri...

Iată-l pe Dumitru Niculae, 
campionul de anul trecut, în 
frunte, detașat de la primii 
kilometri. In grupul de 5—6 
care urmează, colegul său de 
club Cătălin Andreica (autor 
al celei mai bune performante 
românești intr-o cursă interna
țională : locul 5 la C.E. din 
1978, la Praga), ne face semn 
— sau e doar o părere ? — că 
totul e bine. Pe margine, an
trenorul rapidist Gheorghe Bo- 
ghean afișează o siguranță 
care vrea să spună „Ciștigăm 
și la individual și pe echipe".

încet, încet, ordinea in cursă 
.......................  A- 

doi
fiecăruia, 
mai vezi

arată puterile
proape că nu 
concurenti unul lingă altul, le-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2—3)

masă, declan- 
de bază și 

fazele județe^ 
vă spunem că

de iarnă să se ri- 
punct de vedere or- 
și al rezultatelor 
la nivelul finalelor 
pînă acum. Condi-

ple întreceri de 
șate în unitățile 
mergînd pînă la 
ne. Am dori să 
noi vrem ca etapa pe județ a 
„Daciadei" 
dice — din 
ganizatoric 
obținute — 
pe țară de 
țiile pe care le avem și expe
riența cîștigată pot să facilite
ze acest lucru.

— Aceasta presupune, desi
gur. tovarășe președinte, o 
mare mobilizare de forțe, o 
seamă de pregătiri deosebite. 
Ce ne puteți spune în legătură 
cu acestea ?

— De curînd, la consiliul ju
dețean a avut loc o plenară în 
care s-a analizat modul cum

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)
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TULCENII AU RELEVAT
UNREAL TALENT IN ATLETISM

PE CAMELIA HOLODNIUC...
A revenit elevilor tulceni sa

tisfacția de a inaugura ediția 
1981/82 a „Topului Sportul" la 
săritura în lungime, acțiune de 
masă desfășurată sub genericul 
„Daciadei". Două clase, una de 
fete reurezentînd Liceul de ma- 
tematică-fizică „Spiru Haret". și 
alta de băieți, exponenta Li
ceului industrial nr. 2 metalur
gic. au tinut să arate, dacă nu 
posibilități în performant.”, cel 
puțin ambiția de a avea dtept 
... aliat atletismul, în activita
tea lor sportivă de masa.

Dintre fete (c'.asa a IX-a 
A + B) o elevă de excepție. Ca
melia Holodniuc, s-a impus, încă 
din orima încercare cu o să
ritură de 4,78 m. : la a doua 
tentativă, numai 4.64 m... O tî- 
nără cu calități fizice remarca
bile. care cum am aflat, 
a practicat curent atletismul — 
proire de sărituri si alergări pe 
diștahte scurte — în cadrul Sco
lii generale nr. 10 (pe care a. 
absolvit-o în primăvară) 
îndrumarea mamei sale.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

m
m
ni 
ni 

m

(I) .
(II) ,
(I), 

(II), 
(II), 
(II),
(I).

, sub 
profe

soara de educație fizică Silvia 
Holodniuc...

Cît privește comporta, ea co
legelor ei. este de remarcat 
fantul că trei dintre ele au avut 
sărituri peste 4 metri (Mona 
Corcău. Daniela Beciu si Adri- 
na Lipalit. fiica fostului carcist 
fruntaș. Igor Lipalit !), în timp 
ce celelalte.
oarecum 
cernit de 
acest an 
exprimat 
tor. Dar. 
săritura i

cu o... timiditate 
firească acum. Ia în- 

■ activitate sportivă în 
i de învătămînt. s-au 

mai puțin convingă- 
. cum ne-au asigurat, 
în luneime va consti

tui una din probele atletice pe 
care o vor repeta în tot cursul 
an'ului școlar „în ideea de a o 
ajunge pe Camelia !...“ Le do
rim. firește, o asemenea îm
plinire.

Iată și cum arată clasamen
tul primelor 10 eleve : 
melia Holodnitie 4,78 
2. Mona Corcău 4,17 
3 Daniela Beciu 1.11

Adriana Lipalit 4,( 
Violeta Geanguș 3,1 
Adela Roșculet 3,1 
Gabriela Prodan 3,1 
Adela Morii 3,75
Rodica Mihai 3,74 in 

10. Curina Arsini 3,73 m 
Media generală : 4,011 m.

Băieții — clasa a IX-a F — 
au avut drept... deschizător de 
pîrtie pe Alexandru Furtună. 
O primă săritură mai ezitantă 
(4,55 m). ațjoi a doua mai a- 
proape de posibilitățile sale : 
4.63 m. Desprindere, bună, dar 
elan, totuși, prea reduș, Așa 
cum a dovedit-o cea de a treia 
încercare (desigur. în afara tes
tului). elevul tulcean 
imnus cu un rezultat 
perior : 4,80 m.

încercind să învețe din reu
șita colegului lor. toți ceilalți 
componenti ai clasei s-au stră
duit să-și sporească elanul. 
Cițiva au reușit (Constantin 
Ivan, Adrian Epure și Mircea 
Mihai Moise), dar rezultatele, 
în ansamblu, rămîn modeste. 
„Sînt ferm convins că peste 
șase luni, cînd ne propunem să 
repetăm acest test, săriturile 
tuturor elevilor acestei clase 
vor fi superioare, cu cel puțin 
un metru !“ Afirmația prof. 
Cornel Varovici. responsabilul 
clasei, peste caracterul ei de a 
căuta să îi mobilizeze oe elevi, 
să le sporească ambițiile, 
putea fi si un angajament.

Clasamentul primilor 
Alexandru Furtună 4,G3 
2. Constantin Ivan 4,58

Epure 
1,43 m 
4.42 m 
m (I).

s-ar fi 
mult su-

ar

1.10
m (II), 
■n (I), 
Mircea 

(l). 5. A- 
(I), 6. Hie 
7. Cătălin

si

Constantin
10. Nicolae 
Media ge-

1.
m 
ni 
m

Ca- 
tD. 

(H), 
(II),

CHIMPEX CONSTANȚA -
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 31

LA VOLEI FEMININ
Aseară, în Sala sporturilor din 

Constanța s-a disputat partida fe
minină de volei, contînd pentru 
etapa a IV-a (din 8 noiembrie) 
a campionatului Diviziei „A", din
tre echipele Chimpex Constanța 
și C.S.M. Libertatea Sibiu. Con- 
stănțencele au cîștigat după 90 
de minute de joc cu 3—1 (10, —14, 
9, 1), în urma unui meci specta
culos, de bun nivel tehnic. Chim
pex a dominat clar, mai ales,'ul
timele două seturi, ultimul cîști
gat de o manieră categorică. 
S-au remarcat de la învingătoare 
Ileana Stati, Alice Ludu și Emi
lia Mînăilă, respectiv Mirela Po- 
povici și Anca Amariei. Au arbi
trat foarte bine V. Săndulescu șl 
V. Pavel (București). (P. Enache 
— coresp.).

3—4. Adrian 
Mihai Moise 
drian Vilcan 
Tănase 4.-10 
Timofei 4,38 m (I), 8. Decebal Ar-
hire 4,36 m (II). 9. 
Stclian 4,34 m (I), 
Plcșca 4,23 m (II). 
nerală • 4.42 m.

La reușita_ ediției 
a „Topului 
contribuția 
celor două 
mint din 
profesorii Mihai Alintă (Liceul 
..Spiru Haret") si Mihai Lârgu 
(Liceul industrial 2 metalurgic), 
ci și» activul C.J.E.F.S. Tulcea— 
prin tovarășii Gh. Damian, 
nrim-viceoreședinte. nrof. Gh. 
Stan, secretar și Mircea To- 
polschi. metodist, care au asi
gurat acțiunii un cadru adec
vat de desfășurare, la Com
plexul sportiv ..Delta", asistînd 
totodată Ia acest test atletic pe 
care — cum ne-au dat să în
țelegem — îl vor recomanda 
tuturor unităților școlare din 
municipiu si iudet. ca o moda
litate de select'". îndeosebi pen
tru clasele I—IV.

Tiberiu STAMA

inaugurale 
si-au adusSoortul"

nu numai directorii 
unități de învăță- 

municiniul Tulcea.

IN PREAJMA DESCHIDERII
(Urmare din pag. 1)

Întrecerile de ciclocros
»IN POIANA BRAȘOV

BRAȘOV, 28 (prin telefon). 
Ultima competiție de ciclism a 
anului, „Cupa F.R.c.**, la ciclo
cros, s-a desfășurat pe traseul 
clasic din Poiana Brașov. Primii 
care au intrat în întrecere au 
fost juniorii mici, la start pre- 
2entîndu-se 25 de concurenți 
care și-au disputat întîietatea pe 
un timp ploios, friguros și pe 
un traseu extrem de dificil care 
a făcut o severă triere. Bătălia 
pentru locurile fruntașe s-a 
' ‘ sportivii de la CIBO : 

Torpedo Zărnești și : 
București, alergători 

dovedit cel mai bine 
pentru asemenea gen 

La capătul celor

dat 
Bra- 
STI- 
care 
pre- 

i de 
cinci

Intre
șov. 
ROM 
s-au 
gătiți 
concurs. ___  ____ ____
ture (a trei kilometri), pe por
țiunea din fața cabanei-restau- 
rant „Zimbrul", ordinea r..v..'. 
lor șase sosiți (din cei 17 care 
au terminat cursa) :
Aldulea (CIBO Brașov) 47:28, 
Z. Lârincz (Torpedo

. v Budurotu (STIROM) 
, G. " --------

50:54, 5. A.
52:00, 6. S.

Timișoara) 52:44. 
traseu, ____ _________
alergări rezervate junio-

pri mi-

1. Mihai
2.

Zărnești)z.
48:25, 3. 
48:32, 4.
Steaua) 
(CIBO) 
(C.S.Ș. ‘ 
același 
nuă cu ___ w_._ _________ _____
rilor mari și seniorilor.

Menționăm că marți după-a- 
miază a avut loc. tot în Poiana 
Brașov, ciclocrosul dotat cu 
„Cupa de toamnă44, întrecere la 
care au participat 50 de alergă
tori. Cursele au fost cîștigate de: 
FI. Chițu (Metalul Plopeni) — 
seniori : M. Gogan (Voința Cluj- 
Napoca) — juniori mari. M. Al
dulea (CTBO Brnș^v) — juniori 
miei.

Brustureanu (C.S.ș.
5. A. Năstase
6. S. Burlacu 

Joi. pe
întrecerile conti-

s-a desfășurat activitatea pe 
parcursul etapei de vară a ..Da
ciadei". s-au tras învățămintele 
cuvenite și s-au stabilit măsuri 
concrete. cu responsabilități 
precise pentru organizarea eta
pei de iarnă a marii competi
ții, la toate nivelurile. în pri
mul rind este vorba de instrui-, 
rea cadrelor de specialitate și 
a activiștilor obștești cu privi
re la organizarea competițiilor, 
lucru făcut temeinic și cu mul
tă seriozitate. în al doilea rînd 
ne-a preocupat din vreme pre
gătirea bazelor, reamenajarea 
pîrtiilor și găsirea unor noi 
locuri propice pentru întreceri 
de schi și sanie. Au fost îm
bunătățite mult amenajările 
de la Ilarghita-Băi — unde a- 
vem acum excelente pirtii de 
sanie —, de la Mădăraș, Izvo
rul Mureșului, Ditrăn, Băile 
Szeltersz, Sărmaș (unde pîrtia 
de sanie a fost prelungită de 
la 400 la 800 m), la Gheorghcni, 
Borsee, ca și în alte localități- 
Avem în prezent în județ 16 
patinoare foarte b;ne puse la 
punct, cu mantinele și tribune,

Carol GRUIA — coresp.

BOXERI DIN 36 DE SECȚII
LA TURNEUL FINAL AL„DACIADEI“

® Dinamo (15) și Steaua (10)
Săptâmîna trecută, la Deva, 

Iași, Pitești și Zalău s-au dis
putat întrecerile fazei de zonă 
a campionatelor individuale de 
box și ă „Dâciadri", etapă la 
care, .conform prevederilor re
gulamentului din acest an al 
competiției, au fost obligați să 
participe toți pugiliștii fruntași, 
indiferent de clasificarea lor 
sportivă. în aceste condiții, 
s-au calificat pentru turneul 
final cite doi boxeri (finaliștii) 
la fiecare categorie de greutate 
din toate cele patru localități. 
Astfel, la finale vor fi pre- 
zenți cite opt sportivi la fie
care categorie, deci 88 de par- 
ticipanți.

Totuși. Biroul F.R. Box, lu- 
înd în considerare faptul că 
Viorel Ioana, campionul cate
goriei semiușoară, a fost oprit 
de medic să participe la con
curs în perioada respectivă, 
i-a aprobat acestuia dreptul 
să-și apere titlul în etapa fina
lă, urmînd să susțină un meci 
preliminar pentru calificarea 
în rîndul celor opt. Firește, a- 
ceasta în cazul în care medi
cii vor constata că, la ora star
tului (9 noiembrie), V. Ioana 
va fi apt de concurs. Dar. ia- 
tă-i pe cei 88 de boxeri califi- 
.câți pentru faza finală a cam
pionatelor.

SEMIMUSCA :
(Steaua). 
Buc.) D. 
I. Bălan 
Moldovan 
S. Adem 
Brăila). M. 
Tîrgoviște).

MUSCA : C. Titoiu (Dinamo), 
N. Șchiopu (B.C. Brăila). P. Mo- 
rea (Voința Cluj-Napoca), A'. 
Sîrcă (C.S.M. Zalău), Gh. Govici 
(Steaua), Fr. Koszor (Voința Sa- 
tu Mare). Al. Șchionu (Steaua), 
M. Vișan (Metalul Bocșa).

COCOȘ : D. Cipere (Met. Dro- 
beta Tr. Severin). D. Radu (Stea
ua), D. Asavriloaie (Nicolina 
Iași), N. Nicolae (S.C. Musce
lul), F. Eva 
mă (Rapid), 
Brăila), C. 
nul Slatina).

PANĂ : I. 
lăți). P.

Cercel

la finalele campionatului rci

Șchiopu 
(Metalul 

(Dinamo), 
I.

D.
N. Crăciun 

Brăneanu
(Prahova Ploiești),
(I.S. Cîmpia Turzii),

(Farul), V. Baes (B.C.
Constantin (Metalul

Agavriloaie
Nicolae (S.C.

(Dinamo). Gh. Bru- 
N. Robu (Dinamo 

Gheorghișor (Pisto-

(B.C Ga-Panaite
___ Ștoiu (C.F.R. Craiova), 

T. cercel (Dinamo). - - -
(Prahova Ploiești), 
lescu (Steaua), N. “
(Sibiu), — - 
Vilcea). 
Bocșa).

SEMH’ȘO'ARA : Fi. Tîrcomnicu 
(Dinamo), D. Tudorancea (Unirea 
Focșani). N. •Brînzei (Nicolina). 
FI. Barna (Motorul Arad). I. 
Stan (Dinamo). Șt. Ștefana (Mo
torul Arad). 
Hunedoara). 
Sibiu).

UȘOARĂ : 
Muscelul), 
Constantin 
(Farul).
V. Mihăilă (Steaua). FI. Stan (Di- 
nnmn). c. Haina! iiiRB'S Buc.).

M. ciubotaru 
M. N’culescu 

Stefan (Dinamo). I. 
. M. Mielos 
M. MibAlache 
-(B.C. Galați). 
(Ceahlăul P.

I. Sandu 
Stănciu- 

Davirt (C.S.M. 
E.’ preda (Metalul Rm.

AI. Dobăeș (Meta’sul

D.

Gh. Buiancea 'Me'. 
I. Carculea (C.S.M.

M. Fulger (S. C.
D. Hie (Dinamo), M. 
(Farul). I. corne^nu 

FV I -ivailaru (Steaua),

SEMTMIJLOCTE : 
(I.A.E.M. Tim’s.l. 
(Steaua!, St, 
Vladimir (Dinamo). 
(Crișul Oradea). 
(Farul). M. Costin 
C. Ghindăoanit 
Neamț).

MIJLOCIE MICA M. ouatu
JET ■w

DACIADEI DE IARNĂ“
ca 
să

în localități în care un mare 
număr de iubitori ai sporturilor 
pe gheată abia așteaptă 
mercurul termometrelor 
coboare sub zero grade

— Cum stati cu materialele 
necesare practicării sporturilor, 
„albe" ?

— Este, fără îndoială, o con
diție de bază pentru lărgirea a- 
riei de cuprindere a maselor la 
întreceri și de aceea 
preocupat din vreme de 
rarea celor necesare — 
schiuri, sănii, iar prin

ne-am 
procu- 
patine, 
coope

rativa „Deservirea** din Miercu
rea Ciuc .sînt puse la îndemîna 
celor interesați ghete, panta
loni, hanorace, bogate soituri 
ele alte articole specifice, pen
tru toate vîrstele.

— Așadar, iotul este pre
gătit...

— Pentru a ne atinge obiec
tivul de care aminteam la în
ceputul discuției ' noastre vom 
pune accent. încă din start, nu 
numai pe amploarea întreceri
lor, dar mai ales pe calitatea 
acestora și sîntem convinși că 
printr-o bună organizare, rezul
tatele vor fi pe măsura aștep
tărilor.

Profesorii de educație fizică și sport, antrenorii, medicii 
sportivi, activiștii sportivi și sportivii, precum și consi
liile pentru educație fizică și sport județene, municipale și 
orășenești, cluburile w și asociațiile sportive (sindicale, 
școlare, militare și sătești) care doresc să primească cu 
regularitate, în 1982, lucrările sportive documentare 
„Sportul de performanță", „Sportul la copii și juniori", 
»Educația fizică în școală", „Buletinul informativ", „Atle- 

„Fotbal". „Caiac-canoe", „Canotaj", „Handbal", 
!" etc. trebuie să se adreseze. în scris sau telefonic, 

i educație fizică și sport, 
tel. 21.55.13 sau '20.70.40/74

tisni",
Lupte* __ ________________ .

Centrului de cercetări pentru <2. 
București, B-dul Muncii 37—39, tel. 
sau 96, pentru informații suplimentare.

— cu cei mai mulți finaliști
(S.C. Bacău), N. Chiovcanu (Li
toral Mangalia), N. Modrogan 
(Rapid), I. Chițiga (Unirea Foc
șani) . D. 
fină Buc.).
Rusii (S.C. Bacău), 
pid).

MIJLOCIE : FI.
(S.C. Muscelul), V. 
namo), I. Catană ____
tești), C. loniță (Nicolina), 
Gîrgavu (Steaua), M. Constantin 
(Metalurgistul Cugir), Al. 
(Tehnofrig Cj.-Nap.), V. 
(Met. Tîrg.).

SEMIGREA : G. Donici 
Galați), F. Pamfil (Dinamo). 
Ghiniță (I.A.E.M. Timișoara). 
Birleanu (Met. Hunedoara). 
Cfrian (B.C. Galați). P. Bomes- 
cw (Dinamo). D. Gontariu (Farul) 
M. Pascal (Steaua).

GREA : T. Pir joi (Dinamo), C. 
Bălan (B.C. Brăila). V. vrîncea- 
nu (Dinamo), N. Anghel (Voin
ța Buc.), I. Leancă (Nicolina). T. 
Radu (Metalul 
(Nicolina). F.
Mangalia).

O simplă 
sportivilor calificați pentru tur
neul final ne arată că au ob
ținut dreptul să evolueze în ul
timul act al competiției boxeri 
din 36 de secții. Cei mai multi 
finaliști provin din secțiile Di
namo București (15 sportivi). 
Steaua (10), Farul (6), Nicoli
na Iași (5), B.C. Galați și S.C. 
Muscelul (cite 4), B.C. Brăila 
și Rapid (cite 3) etc. O surpri
ză plăcută furnizează prezența 
pe lista secțiilor care au re
prezentanți la etapa finală a 
unor unități fără tradiție în 
sportul cu mănuși, cum sînt 
Unirea Focșani (2 concurenți) 
C.S.M. Sibiu (2), Metalul Hu
nedoara (2), Metalul Tîrgoviște 
(2), Metalul Rm. Vilcea (1) etc. 
Dar, să așteptăm „finalele" 
programate la București, între 
9 și 15 noiembrie.

Petropavlovschi (Mec.
V. Mihai (Farul). B. 

D. Ene (Ra-

Ungureanu 
Silaghi (Di- 
(C.S.M. Pl- 

V.

Buc.), 
CiocoiU

lectură

Crișan 
Bizău

(B. C. 
c. 
St.
I.

C. Badea
(Litoral

a listei

NU-ȘI JUSTIFICA Al
După o perioadă îndelunga

tă. mai exact spus din martie 
— cînd au avut loc finalele 
„Daciadei" — și pînă la sfîr- 
șitul săptămînii trecute — cînd 
s-au desfășurat, la Brașov, fi
nalele concursului 
de judo 
tate — 
fruntași 
întîlnit 
cu multă ardoare pentru intî- 
ietate. De astă dată, finaliștii 
au luptat nu atit pentru înscri
erea unor noi succese în cărțile 
lor de vizită cit mai ales pen
tru a aduce puncte echipelor 
din care făceau parte. Antre
norii țineau riguros evidența 
rezultatelor, făceau tot timpul 
calcule 
vizibil 
lor să 
puncte, 
text confruntările au atins ade
sea un apreciabil nivel tehnic 
si spectacular, cu multe, sur
prize de proporții asupra că
rora ne-am referit în cronica 
noastră. '

Cum era de așteptat, în lup
ta pentru primul loc în clasa
mentul pe echipe s-au aflat din 
nou Dinamo București (antre
nori Iacob Codrea si Gheorghe 
Nache) și Dinamo Brașov (Va- 
sile Alexandru). Duelul lor a 
fost acum cit se poate de pa
sionant, încheiat abia după ul
timul meci, cînd dinamovistul 
bucureștean Arpad Szabo a 
reușit victoria în fata colegu
lui său brașovean Iulian Mihai,

republican 
pe categorii de greu- 
majoritatea sportivilor 
din întreaga tară s-au 
din nou întrecîndu-se

erau, cu alte cuvinte, 
preocupați ca sportivii 
obțină cit mai nulte 
Firește. în acest con-

VEȘTI DIN AUTOMOBILISM

spre sîmbătă, județul 
găzduiește tradiționa- 

al castanilor" — ulti-

Sîmbătă dimineață, la Pitești, 
ic desfășoară finala „Daciadei44 Ia 
concursurile de îndemînare auto. 
Participă sportivi din toate jude
țele țării.

® Vineri 
Maramureș 
Iul „Raîiu
ma etapă a campionatului repu
blican de raliuri din țara noas
tră. La start, după cum sîntem 
informați de Filiala A.C.R. Mara
mureș, se vor afla specialiștii ge
nului din întreaga țară.

în urma disputării cursei de 
viteză în coastă de la Băișoara 
(jud. Cluj) — etapă în campio
natul republican — au fost de
semnați .campionii anului 1981 la 
acest gen de curse: Werner Hir- 
schvogei (C.S.M. Reșița) — la gr. 
1; Florin Cordan (Tractorul Bra- 

gr. 1,5; Ștefan Iancovici
— gr. 2; Nicu Grigoraș
— gr. 5; Victor Nicoară
— gr. 6; Laurențiu Mol- 

l Cluj-Napoca)

1;
șov) - 
(Dacia) 
(Dacia) 
(Dacia) „ . .
cJovan (Politehnica

•'SSfflK?

CAMPIONATUL DE
(Urmare din nao D

lecționate în lotul reprezen
tativ.

Acest prim turneu (care se 
dispută de astăzi pînă dumi
nică) programează mai multe 
partide de tradiție, una din
tre ele avînd loc chiar azi,

— gr. „B 8“. Pe echipe, titlul a 
revenit formației Dacia Pitești.

O Pe itinerarul București — 
Giurgiu — București s-a desfășu
rat raliul automobilistic „Memo
rialul 1904“, la care au partici
pat automobile vechi, de epocă, 
în. organizarea . Clubului veterani
lor și a Filialei A.C.R. București, 
în acest an au plecat în raliu 17 
echipaje, terminîndu-1 doar 13. 
Au fost premiați cei care au rea
lizat cei mai buni timpi în cursă, 
respectiv: 1. Alexandru Covaci — 
pe Nash 1936, 2. Mihai Stihi — 
B.M.W. 1939, 3. Valeriu CosJovschi
— Armstrong 1938. La finalul ra
liului s-au mal acordat diplome 
și distincții: pentru originalitate
— unor mașini Morris Minor 1929
(Adrian Nicolau), Ford A 1923 
(Ion Pîrvu din Tg. Jiu) și 
Armstrong 1938 (Valeriu Coslov- 
schi); pentru stare tehnică gene
rală unei Skoda 1940 (Alexandru 
Temelie) și celui mai vîrstnic 
concurent: Alexandru Temelie,
născut în 1908.

BASCHET MASCULIN
între echipele Farul Constanța 
și Universitatea Cluj-Napoca. 
Desigur, însă, interesul major 
va fi stîrnit de tradiționalul 
derby Steaua — Dinamo Bucu
rești (sîmbătă. la ora 18), pri
mul din cele nouă 
care se vor 
campionat) 
baschetului

meciuri
desfășura (în acest 
între fruntașele 

românesc.

AU CUCERIT TITLUL
1950 : Metalul „23 August44 București
1951 : Locomotiva P.T.T. București
1952 : Metalul „23 August" București
1953, 1954, 1955 : Dinamo București
1956 : Steaua (C.C.A.)
1957 : Dinamo București
1958, 1959, 1960, 1861, 1962, 1963, 1964: Steaua
1965 : Dinamo București
1966, 1967 : Steaua
1963, 1960, 1970, 1671, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 : Dinamo Buc.

1978 : Steaua
1979 : Dinamo București
1980, 1981 : Steaua

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
• DIN 28 OCTOMBRIE 
EXTRAGEREA ................

22
EXTRAGEREA

12 33 7 20
Fond total de . . .. . _____

lei, din care 30.596 lei, report la 
categoria 1.

ClȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE FRONOEXPRES 

DIN 18 OCTOMBRIE 1981

I: 10 43
a Ii-a :
cîștig :

1981
4 33 SO

41 14

920.130

1 variantă
sau

FAZA I : Cat. 1 . .
25% Autoturism Dacia 1300
Skoda 120 L. și diferența 
obiecte ; cat. 2 ; 1 variantă 
a 35.332 lei sau o excursie 
locuri în U.R.S.S. sau R.P.___

„garia si diferența în numerar și
0 variante *25% a 8.833 lei ; cat.
3 : 18.30 a 4.279 lei; cat. 4: 83.50 
a 948 lei : cat. 5: 188.25 a 421 lei; 
cat. 6: 5.986,50 a 40 lei

FAZA a n-a : Cat. A : 1 va
riantă 26% Autoturism Dacia

Bul-

1300 sau Skoda 120 L. și diferen
ța în obiecte ; cat. B : 12.50 a 
6.759 lei : cat. C : 89.50 a 863 lei; 
cat. D : 3.870,50 a G0 lei.

Autoturismele Dacia 1300 au 
fost obținute de DRĂGUȚ ION 
din satul Miluța, jud. Gorj și 
DACHE DUMITRU din Brăila.

ATI JUCAT NUMERELE PRE
FERATE 1
• Astăzi este ultima zi de 

participare la tragerea obișnuită 
Loto de mîine, 30 octombrie 1981 
— prilej de noi cîștiguri in au
toturisme „Dacia 1300“ și impor
tante sume de bani.
• Agențiile Loto-Pronosporl 

continuă în aceste zile vînzarea 
biletelor pentru tragerea excep
țională Loto de duminică 1 no
iembrie 1981, care vă oferă po
sibilități multiple de a obține 
autoturisme, mari cîștiguri In 
bani si excursii peste hotare. 
JUCAȚI DIN VREME NUMERE
LE PREFERATE I
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niștii din 
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finalele 
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printre 
dați la

Anul _____  _____
dintre jucătorii de bază ai 
laminoriștilor s-a gîndit 
să-și etaleze calitățile de 
iscusit mînuitor al mingii 
și bastonului in... două e- 
chipe. Astfel, jucătorul Pe
tre Gălățeanu a apărut la 
începutul lunii septembrie 
pe stadionul ..Viitorul" din 
Drăgășanl, unde a avut loc 
finala ..Cupei UNCAP". în 
formația Biruința 
ești (jud. Neamț) 
cut de adversari, 
fost contestat de mai mul
te echipe. Verificîndu-se 
datele problemei, s-a cons
tatat că Petre Gălăteanu

fl- 
eliminat din compe- 

tl dis- 
: dis-

forului de re- 
trecut nici două 
de la data cu 
cel care susți-

1 tace 
de la 

în 
camplo- 
desfășu- 
în for- 
Roman. 

fost con-

și tare că 
secția < 
reapărut 

de zonă a 
natului național, 
rată la Suceava, 
mația Laminorul 
unde din nou a 
testat pentru dublă legi
timare. Analizînd cazul, 
federația l-a suspendat pe 

Gălățeanu pe timp 
ăn. Dar — de ne- 

— în primul tur al 
campionatului na

de la Baia Mare,

A venit Australia la noi

itul re-, 
hipe ti- 
vor par- 
neret și 
ira după 
țintarele
-in ca-

Petre 
de un 
crezut 
finalei 
tional 
antrenorul echipei Lamino
rul, Vasile Andronic, sfi- 
dînd pe toată lumea, s-a 
ambiționat și l-a introdus 
în teren pe sportivul... 
voiajor Petre Gălățeanu, 
împreună cu un alt coleg. 
Gheorghe Dascălu, căruia 
comisia de validare nu-i 
dăduse drept de joc, de
oarece nu avea transferul 
efectuat în condiții regu
lamentare. Știind că 
aceștia nu aveau voie să 
între pe teren, coechipie
rii celor doi jucători 
menționați au ignorat re
gulamentul și. bineînțeles, 
laminoriștii au pierdut în- 
tîlnirea cu Dacia Pitești 
la scorul de 9—0, ocupînd, 
în- final, ultimul loc din 
cele 11 echine participante. 
Vrem să credem că fede
rația de resort nu va în- 
tîrzia să sancționeze exem
plar pe cei vinovaji care 
au încălcat atît de fla
grant normele elementare 
ale eticii sportive.

Traian IOANIȚESCU

RNA LEGENDA A ATLETISMULUI I
I)

dar ma- 
surpflze

abando- 
i aduce 
ani și o ' 

rh. Bo- 
'inceană : 
3e conso- 
ei proba- 
ampionul 
lătate a- 
. Dar la 
jumătate 

icru, mai 
•ghe Chi- 

Antre-
moment 

dem și 
Niculae

58 de 
prima 

istoria 
fată frumoasă, cochetă, pe 
nu i se citește efortul. O 

maliție : Nu e 
Trebuie 

Oare ?... 
cZipă, că 

Dorando 
gălățean 

ul- 
aproape

i l culml-
Niculae 

t are 39 
3 Chirilă, 
is poate 
ifui că a 
locul doi. 
rghe Mo- 
?a startu- 
l anunța 
a... aban- 
primul la 
el Toader 
ani, mun- 
aj, aflat 
on. Dinu 
e legendă 
■, întine- 
„E copilul 
rez de 9 
ai auzi de 
:talul nu

ore, 
de : 
din 
e o 
față 

' întrebăm cu 
prea mult 7 „Deloc.

, doar să
Avem 

retrăim 
Pietri. 
Costache 
timii 20 
un minut. Un pas la 5 secun
de. Dar Iftimie nu cade, „tre
ce" singur și e mai aplaudat 
decit învingătorul...

Pe la urmă, dar nu ultimul, 
sosește concurentul pe care
l-am urmărit, poate, cu cea
mai mare atenție. Nu are nu
măr. Are, în schimb, un apa
rat de fotografiat și își 
singur poza sosirii... Se 
mește Vasile Arseniu, are 
de ani, este economist la 
ția C.F.R. triaj Brașov 
hist de categoria I, a 
din bușunar pentru a 
la Sibiu. A fost admis 
examenul medical făcut 
teva minute înaintea startului. 
Arată ca după o plimbare, face 
gimnastică precum Bikila în 
’64 la Tokio, întreabă de timp 
(3 ore și 12 minute), nu-i știe, 
desigur, semnificația, dar pro
mite că anul viitor va alerga 
cu 10 minute mai puțin!

Maratonul rămîne. într-ade- 
văr, cea mai frumoasă legendă 
a atletismului, indiferent de 
numele celor care se așează in 
spatele liniei de start...

minute și 9 secun- 
romăncă sub 3 ore 
maratonului ! Doina

ai răbdare", 
senzația, o 

drama lui 
Strungarul 
Iftimie parcurge 

de metri in

face 
nu- 

37 
sta- 
șa- 

plătit 
alerga 

după 
cu ci-

?i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

iă Gabriel 
lapid. An
gele 2 ore, 
ecunde ale 

Rapidului 
La tel ca

itoare se 
itiZC cînd 
tia după 2

pă pauză, aproape o .altă echi 
pă: primenită cu Rednic și Ga
bor, de la juniori, cu Țicleanu, 
Bălăci, de la fosta reprezenta
tivă ș.a. Cum era și firesc, ra
portul de forțe s-a modificat 
brusc in favoarea lotului „A", 
ale cărui valori, mai multe 
acum, în teren, suplineau lipsa 
de coeziune și controlau jocul 
cu autoritate. Destul de repede, 
mai precis în min. 58, Mircea 
Sandu a restabilit echilibrul, 
înscriind din apropiere, apoi — 
după golul lui Hanghiuc (min. 
64 — șut, de la circa 25 m, pe 
deasupra... capului lui Moraru, 
evident surprins) — selecționa- 
bilii fructificau dominarea lor 
netă, înscriind de patru ori, 
prin Gabor (min. 65. din lovi
tură liberă de la 20 m, în sti
lul care i-a adus, la Melbourne, 
„Gheata de aur"). Klein

— șut, pe jos, de la 
lingă un Lovaș care a 
defectuos) și Bălăci 

și 89); la cel de al 
al său, craioveanul 

impecabil și imparabil

(min.
25 m, 
plon- 
(min. 

doilea 
înscria 

.....______ ... _______ dințr-o
lovitură liberă executată, de la

circa 25 m. „Tribunele" îl do
riseră tot pe Gabor să execute 
lovitura liberă. dar Bălăci, 
dezinvolt, sigur pe el. ca în 
atîtea altei prilejuri, a expediat 
balonul în plasă, primind el. 
de astă-dată. aplauzele publi-- 
cuiul.

în final, cei aproape 
spectatori, reintorși cu 
spre fotbal (după performanța 
juniorilor la C.M., după frumo
sul rezultat realizat, recent, de 
Dinamo, la Milano) dăruiau din 
aplauzele lor și selecționabili- 
lor pentru 
la Berna.

Augustir 
formațiile:

Lotul „A": Ducadam (min. 46 
Moraru) — Bărbulescu (min. 
46 Rednic). Sameș (min. 46 Ior- 
gulescu), Ștefănescu. Ștănescu 
— Augustin (min. 46 Țicleanu), 
Boloni (min. 74 Văetuș). Dobrin 
(min. 46 Klein) — Șoiman 
(min. 46 -Bălăci), Dudu Geor
gescu (min. 57 M. Sandu), Văe
tuș (min. 46 Gabor).

Lotul de juniori: Lovaș (min. 
78 Gîrjoabă) — Eduard, Ando- 
ne, Rednic (min. 46 Balaur),

’.și
noștri , _____ __ _ _______ , ___ ......... ............
adîncime, cu faze clare și tăioase Cu individualități care 
ies în relief deși jocul este permanent colectiv construc
tiv, combinativ.

Ne-au plăcut mult în prima repriză — „repriza adevă
rului" în ceea ce-i privește pe „canguri" — Ilie Costel 
Rednic, Fîșic. Dorel Zamfir, Lovaș și mai presus de toti 
ne-a plăcut Gabor ! Ba titular, ba rezervă la Hunedoara 
acest băiat are seînteie. are fentă, are șut are ochi, are 
nerv. are_stofă de viitor mare fotbalist si poate că... a și 
început să fie un mare fotbalist. Pătrunderile lui din 
prima repriză — între care o adevărată sclipire a fost 
cea din minutul 23. cînd a trecut cu o superbă ușurință 
de Șameș la mijlocul terenului, făcînd o cursă spectacu
loasă de 30 m, încheiată prin autogolul lui Ștefănescu — 
ne-a_u arătat că hunedoreanul poate fi o soluție 
lentă, poate fi unul din vîrfurile de atac pe care 
caută echipa națională de atita timp.

Frumoase, fără îndoială, și golurile din lovitură 
avîndu-i ca autori pe același Gabor și pe Bălăci, 
golul juniorului Hanghiuc, toate din repriza a 2-a.

...în timp ce echipa națională este în febra selecției, se 
caută, echipa juniorilor este la această oră o echipă ade
vărată. gata făcută. O echipă pe care ar fi păcat să o 
pierdem sau să o lăsăm să se piardă.

Ca și miile de spectatori care au părăsit satisfăcut! ieri 
seară marele nostru stadion „23 August", -am trăit senti
mentul reconfortant că... Australia a venit la noi și ne-a 
convins.

ne-a convins, 
fotbaliști. Joc

Frumoasă, această echipă a lunilor 
legat, bine articulat, joc modern. în

exce- 
l'e tot

liberă 
ca și

Marius POPESCU

I
I

Matei — I. Costel, Balint, Fîșic 
(min. 46 Hanghiuc) — D. Zam
fir, Sertov (mih. 68 Lasconi), 
Gabor (min. 46 Bolba).

ARBITRII ETAPEI I)E SÎMBĂTA

0 ECHIPĂ DE+I ȘI CARE, FIREȘTE, VREA MAI MULT
• „Sîntem o echipă de plus 

1 în clasamentul adevărului. A- 
dică, sîntem egali cu noi în
șine !“ — e de părere dr. Mir
cea Luca. „Am cîștigat mult 
în ordonarea jocului, dar ne 
trebuie un plus de elan". Aș
teptăm acest plus de elan.... 
* Angelo Niculescu, deși a- 
fectat — desigur — de faptul 
că a pierdut un punct în min. 
88, cu Corvinul, a fost mulțu
mit de jocul echipei sale. Mai 
mult, Remus Cimpeanu consi
deră că echipa studenților clu
jeni a făcut cel mai bun meci 
pe teren propriu în actualul se
zon. Remus Cimpeanu comple
tează cu sportivitate : „Și, no
tați, împotriva unei echipe 
(Corvinul) care a evoluat foar
te bine, cu un curaj deosebit 
pentru un meci susținut în de
plasare" • Micro-istorie clu
jeană, cu fostul fundaș stingă 
Remus Cimpeanu : „Cu ani in 
urmă aveam compartimentul 
cel mai bun in linia de atac i 
Ivansuc, Mărcii, Gane, Mateia- 
nu, II. Moldovan... în genera
ția următoare am avut eea mai 
bună apărare... Astăzi, centrul 
de greutate s-a deplasat spre 
linia de mijloc... • Apropo da 
linia de mijloc. Lipsa lui Su- 
ciu, care își satisface stagiul 
militar prin părțile Brăilei, se 
resimte... • O altă absență de 
marcă, Batacliu, grevează ran
damentul atacului. Batacliu e, 
în continuare, dispărut. A fost 
suspendat sine die. Suporterii 
clujenilor sint de părere că Ba
tacliu face parte din categoria 
jucătorilor-studenți care, odată 
ajunși cu diploma în buzunar, 
uită culorile clubului. Din cam 
aceeași categorie face parte și 
Dobrău — afirmă ei — cu sin
gura diferență că „stoperul" nu 
șira terminat încă facultatea, 
ceea ce îl obligă la o prezență 
„din păcate doar fizică", ceea 
ce înseamnă un randament mult 
sub posibilități... Cluburile uni
versitare ar cam putea să tra
gă concluziile necesare din a- 
ceste două exemple..., • Septi- 
miu Cimpeanu nu a jucat rău 
în meciul cu Corvinul, cu atît 
mai mult cu cit de la meciul 
cu U.T.A. el aleargă „într-un 
picior", ca să zicem așa, reface
rea lui efectivă fiind posibilă — 
se susține — în timpul iernii. 
(Este vorba de o hernie mus
culară) ® Ce spun clujenii des
pre evoluțiile internaționale ale 
Iui Cimpeanu contra Bulgariei 
și Ungariei ? Ei sint de, părere 
că „Septimiu a avut de fiecare 
dată toate condițiile pentru a... 
nu se remarca. In meciul cu 
Bulgaria nu a fost jucat ; echi
pa a privit partida ca pe un 
simplu joc de antrenament, 
ceea ce ne-a mai adus o în- 
frîngere în palmares, iar în me
ciul cu Ungaria a „prins" in 
ultima jumătate de oră o e-

chipă care pierduse sufletește 
meciul, el fiind introdus in lo
cul lui Crișan, adică exact aco
lo unde randamentul Iui e nîai 
slab, pentru că este știut fap
tul că Septimiu Cimpeanu 
VINE din stingă spre dreapta ; 
e ca și cum ai obliga un stîn- 
gaci la tenis să joace cu dreap
ta". Poate că această compa
rație e cam forțată, dar e cert 
că Septimiu Cimpeanu nu a 
avut condiții favorabile de a- 
firmare, în timp ce alții devin 
senatori de drept înainte de a 
fi devenit... jucători. • în ac
tualul sezon, unul dintre ju
cătorii de bază a fost porta
rul Lăzăreanu. Cu două ex
cepții — deplasările la Tg. Mu
reș și Constanța, care au im
pietat asupra golaverajului e- 
chipei. • în „curtea" șepcilor 
roșii activează numeroși foști 
jucători ai lui „U“ : Băjuțiu, 
Petru Emil, Uifăleanu, Anca și... 
Andrei Șepci? acesta din urmă 
ca voluntar. Se remarcă acti
vitatea rodnică a lui Uifăleanu, 
care lucrează foarte bine cu 
juniorii republicani și cu două 
grupe de copii. în mod cu to
tul deosebit e de remarcat ac
tivitatea lui Andrei Șepci. Ia 
instruirea copiilor, împreună 
eu Anca, și care „se mișcă u- 
șor, ca acum douăzeci de ani", 
deși a împlinit 63 1 • Dintre 
speranțele imediate, nume des
tul de puține : Muji, 16 ani,

mijlocaș, Trîrabițaș, tot 16 și 
tot mijlocaș, precum și fun
dașul l'aloș • Se remarcă e- 
fortul județului Cluj în direc
ția organizării unui campionat 
județean de copii — unicat pe 
țară — cu participarea lui 
„U“, a C.F.R.-ului, ,a copiilor 
din Cîmpia Turzii, a piticilor 
lui Fabian, de la Turda, a ce
lor din Dej, Gherla etc. * 
Noutăți despre Vidican, un ju
cător în jurul căruia s-a vorbit 
destul de mult. Se pare că fos
tul... talent a depășit perioada 
de după accidentare, cînd a re
fuzat să joace „dacă nu e la 
echipa întîi". Vidican și-a dat 
seama că nu poți reveni în 
prima linie bătînd din palme. 
Sub îndrumarea lui Săbăslău, 
antrenorul speranțelor, el recu
perează acum, încet dar sigur... 
• Un alt nume care provoacă 
discuții : . Țiglariu. Anunțat ca 
un jucător de mari perspec
tive, Țiglariu a redus din ac
celerație, mulțumit de faptul că 
a prins echipa. Rezultatul ? A 
început să fie un frecvent al 
băncii de rezerve. • Dintr-o cu 
totul altă categorie face parte 
Dobrotă, 
forturi 
plutonul 
decit să 
tregime
cheta auto-exigenței...

toon CHIR1LA

A DIVIZIEI „A"
Progresul Vulcan — Politeh

nica Timișoara : C. Ghiță 
(Brașov) ; M. Abramiuc Su
ceava) și M. Ștănescu (Iași).

F.C.M. Brașov —' Universi
tatea Craiova : N. Rainea <Bîr- 
lad) ; Gh. 
stanța) și 
șani) ;

Corvinul
mia Rm. Vîlcea : K. Petrescu ; 
M. Dobrin (ambii din Brașov) 
și D. Ologeanu (Aradl ;

„U“ Cluj-Napoca — Steaua : 
I. Igna ; A. Forwirfh (ambii 
din Timișoara) și Fl Popescu 
(Ploiești) ;

Jiul Petroșani — sportul 
studențesc : O. Anderco (Satu 
Mare) ; M. Adam (Cluj-Napo
ca) si V. Catanâ (Cărei) -.

F.C. Olt - F. C. Argeș : G. 
Dragomir ; M. Huștiuc și G. 
Ionescu (toți din București) :

F. C. Constanța — A.S.A. 
Tg. Mureș : A. Deleanu ; 
Petrescu și 1. Plischi (toti 
București) f

Dinamo — S.C. Bacău : 
Salotnir (Cluj-Napoca) : 
Ciocan (Bistrița) și M 
cescu (Brașov);

C.S. Tîrgoviste — U.T.
V. Ciocîlteu ; Al Ilie i
din Craiova) și C.
(București).

Dumitrașcu 
P Silvestru

Hunedoara

(Con- 
(Foc-

Chi-

D. 
din

fti. 
V. 

Ivăn-

Arad: 
tambii
Jurja

BALUL TOAMNEI
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI

TAURANTE vă invită să participați, sîmbătă 31 
1981 la Balul toamnei, care se organizează în

ȘI RES- 
oetombrie 

____ _______  ___ _  __ _______  _  stațiunea 
Poiana Brașov, în program: muzică, dans, tombolă, con
cursuri cu premii, excursii in zonă

Biletele se pot procura de la toate filialele I T.H.R.

LINIA A DOUA
Astăzi, cind marcajul a de- 

așa de sever, cind careul 
metri a ajuns o zonă in 

se pătrunde eu prețul 
mari eforturi, prin mare 
și abilitate tehnică, ro

venit 
de 16 
care 
unor 
curaj 
Iul liniei a doua, rolul mijlo
cașilor a devenit esențial în 
obținerea victoriei". Este o a- 
preciere. a celebrului fost in
ternațional vest-german Otmar' 
Walter, prezent săptămînile tre
cute la București unde a și 
asistat, printre altele, la me
ciul România — Ungaria. „Chiar 
și miine (era în ajunul amin
titei partide) victoria echipei 
României nu poate fi obținută 
fără o linie de mijlocași redu
tabilă", adăuga unul din
tre componenții reprezentativei 
R. F. Germania — campioană 
mondială în 1954. Observație, v 
din păcate, confirmată de fap
te.

Cunoscutul cx-intcrnațional 
nu făcea decit să sublinieze 
un mare adevăr, o realitate 
pregnantă a fotbalului de as
tăzi. Să ne uităm) la echipele 
reprezentative de prima valoa
re în lume sau în Europa. Li
niile lor de mijlocași sint pu
ternice. complexe, sint alcătui
te din fotbaliști de ridicată 
clasă. Brazilia a trecut în li
nia de mijloc, tocmai spre a-i 
spori elasticitatea și forța de 
finalizare, atacanți remarcabili 
precum Zico sau Socrates, o 
idee a selecționerului Tele 
Santana încununată de succes. 
Reprezentativa R. F. Germania 
dispune de un Breitner, de un 
Hansi MUIler în linia mediană, 
jucători de pătrundere, șuteri 
de temut ! „Squadra azzurra"

care, depune mari e- 
pentru a nu pierde 
• Nouă nu ne rămîne 
sperăm că „U“, în în- 
va reuși să urce șt.a-

ARBITRI PORTUGHEZI LA MECIUL 
ELVEȚIA - ROMÂNIA

Jocul dintre echipele naționale ale 
Elveției și României, care se dis
pută, miercuri 11 noiembrie, la 
Berna, în cadrul preliminariilor 
C.M., va fi condus de o brigadă 
de cavaleri ai fluierului clin Phr- 
tugalia: Cesar Da Luz Dias Cor
reia (la centru), Augusto Marques 
Pires și Oliva Viriato Grace.

CHEIA TACTICĂ A ECHIPEI
apelează la Antognoni, sau O- 
riali. „Unsprezecele" reprezen
tativ polonez a obținut remar
cabila victorie de la Leipzig, 
egală cu intrarea în turneul fi
nal, datorită — în special — 
aportului liniei de mijloc în 
care și-a făcut reintrarea jucă
torul nr. 1 al Poloniei, Boniek. 
Dar de ce să ne ducem foarte 
departe în căutarea de exem
ple. Să vedem situația noastră. 
Cui datorează formația nr. 1

PUNCTE DE VEDERE

a ultimilor ani, Universitatea 
Craiova, stabilitatea sa, decit 
unei linii mediane în care au 
existat mereu 3—4 jucători de 
valoare, inventivi, de mare tra
valiu, șuteri și buni coordona
tori : Bălăci, Beldeanu, Ți- 
cleanu, Donose, Geolgău ? A- 
poi Dinamo de astăzi prezintă 
o linie a doua cu un randa
ment constant bun, inventivă 
în joc, capabilă să atace poar
ta adversă și de la distanță, 
dar și prin acțiuni individuale 
în careul de 16 metri, Dragnea, 
Augustin, Custov reprezentînd 
un trio care s-a închegat bine. 
Dar Corvinul, cu Klein, Ando- 
ne, Petcu, nu posedă și ea o 
linie de valoare care își asumă 
un rol esențial nu numai in 
construcția jocului, la mijlocul 
terenului, ci și la finalizare ? 
Invers discutînd. așa’ cum se 
amintea într-un recent comen
tariu, F.C. Argeș nu suferă a-

cum o vizibilă scădere mai 
cu seamă pentru că linia sa a 
doua nu mai dă nici pe depar
te randamentul normal, de a-, 
cum un an sau doi ?

Nu descoperim America, de
sigur, prin aceste observații. 
Dar dorim să stimulăm atenția 
și preocuparea tehnicienilor 
noștri, a jucătorilor, asupra 
unei probleme de mare actuali
tate, de rezolvarea sau ncre- 
zolvarea căreia au depins vic
torii sau au apărut eșecuri. 
Construind o linie cit mai pus 
ternică de mijlocași sau per- 
fecționînd o valoroasă aseme
nea linie, sc asigură ridicarea 
potențialului unei întregi echi
pe în ambele momente ale jo
cului, dală fiind participarea 
acestui compartiment alit Ia 
defensivă cit și la ofensivă. Li- 

•nia a doua permite astăzi cela 
mai diverse manevre tactice, 
ea poate distruge ideea de ba
ză a unei echipe sau o poate 
ridica la forme superioare, 
chiar peste așteptările celor ce 
o concep. Am început cu ob
servația unui reputat fost in
ternațional. încheiem 
aparținînd celui mai 
gue" 
Luis ____
sint liniștit intrucîtva in pri
vința campionatului mondial de 
la anul, spunea el — după tur
neul efectuat de campionii 
mondiali, anul acesta. în Eu
ropa — aceasta se datorează 
și faptului că am două puter
nice puncte de sprijin in linia 
a doua, pe Maradona si Fe
rrero. Pentru că linia a doua 
reprezintă cheia tactică a unei 
echipe".

cu una 
,en vo- 

antrenor, argentinianul 
Cesar Mcnotti: „Dacă

Eftimie IONESCU



intre două evenimente rugbystice majore Luni, 2 noiembrie, in sula clubului Rapid

MECIUL CU FRANȚA RĂMÎNE
ACELAȘI MOMENT AL ADEVĂRULUI...

MECIUL DE BOX ROMÂNIA—INDONEZIA

Nu am apucat să întoarcem 
pe toate fețele meciul de pre
mieră dintre purtătorii unei 
embleme celebre — feriga ar
gintie și cei ai unui alt sim
bol care va fi, indubitabil, tot 
mai cunoscut, frunza de ste
lar — că ne și îndreptăm cu 
gîndul sbre un alt eveniment 
rugbystic de importanță majo
ră. Partida cu Franța, de du
minică, programată la un in
terval atît de scurt, cum nu 
s-a mai petrecut în sportul 
nostru cu balonul oval (în 
fond, cile mari echipe susțin, 
la 8 zile distanță, meciuri cu 
două dintre forțele rugbyului 
mondial ?), reprezintă, ca în
totdeauna, un veritabil „mo
ment al adevărului". Parte
neri de tradiție, reprezentanții 
„cocoșului galic" privesc, la

COM EMANI FAVORABILE
IN PRESA BRITANICA

DEPA MECIUL ROMÂNIEI 
CU NOUA ZEELANDÂ

Evoluția fără complexe a 
rugbyștilor noștri în compania 
celebrilor All Blacks a avut 
ecouri dintre cele mai favora
bile în rîndurile specialiștilor 
și opiniei publice de pretutin
deni Astfel, binecunoscutul 
ziarist Clem Thomas — fost 
jucător internațional galez —, 
prezent la București, scrie, 
printre altele. în „The Obser
ver" : ,,Deși a pierdut, echipa 
României nu a fost în nici un 
fel îngenunchiată, obligîndu-i 
pe All Blacks la mari efor
turi, mai mari decît le-au ce
rut multe din forțele rugbyu
lui mondial. Românii pot juca 
acum dc la egal cu oricine... 
Spre cinstea lor. ei au revenit 
spectaculos în atac în ultimele 
15 minute All Blacks realizînd 
totuși victoria intr-un meci 
extrem de dificil". -

în alt ziar britanic, „The Ti
mes", se notează : „Românii
au terminat viforos și au a- 
vut ghinion cînd arbitrul sco
țian Allan Hosie le-a refuzat 
o încercare, după ce jucaseră 
la mină două lovituri de pe
deapsă. All Blacks au desco
perit cit de puternic este rug
by ul românesc... Forța româ
nilor a venit din înaintarea 
lor, care — surprinzător — a 
dominat în momentele deschise 
ale jocului".

EVOLUȚIE CONTRADICTORIE A HANDBALISTELOR 
NOASTRE LA „CUPA ELEGANT11

® Antrenorii nu
La recenta competiție femi

nină de handbal „Cupa Ele
gant". reprezentativa țării noas
tre, după ce a învins pe cîști- 
gătoarea medaliei de argint la 
J.O. de la Moscova (formația 
Iugoslaviei), a cedat, inexplica
bil, in fața echipei secunde a 
Ungariei. Unanimi asupra cau
zelor determinante ale acestui 
eșec, cei trei tehnicieni care 
se ocupă de echipa națională
— Simion Pompiliu, Eugen 
Bartha și Remus Drăgănescu
— pun insuccesul pe seama 
lipsei puterii fizice și capaci
tății morale a jucătoarelor ro
mânce de a se fi concentrat în 
fața unui adversar considerat 
inferior ca valoare. Astfel că 
ele — pentru a oferi doar un 
exemplu — au comis 19 greșeli 
în atac, adică au pierdut 19 
mingi avantajoase, fapt ce do
vedește superficialitatea în a- 
bordarea partidei, în pregătirea 
ei. Ca să nu mai vorbim de 
faptul că subestimarea adver
sarului, oricare ar fi acesta, 
este o concepție profund gre
șită, total dăunătoare. De a- 
ceea, considerăm că este o o- 
bligație de a... transfera o par
te din vina însușirii, de către 
jucătoare, a unei asemenea a- 
titudini „în contul" ANTRENO
RILOR. Ei sînt primii obligați 
să-și educe elevele in spiritul 
unei seriozități totale înaintea 
oricărui meci.

Revenind la comportarea 
handbalistelor noastre în „Cu
pa Elegant", nu trecem peste 
observația tehnicienilor asupra 
jocului bun prestat cu forma
ția Iugoslaviei, ca dealtfel și 
cel cu Norvegia, trezite, în a- 

rîndu-le, jocul de la Narbonne 
cu gind de revanșă după a- 
cel 0—15 de acum un an, de 
pe stadionul Giulești ; pentru 
antrenorul Jacques Fouroux, 
confruntarea cu echipa Româ
niei .însemnînd, totodată, posi
bilitatea edificării asupra ca
pacității formației sale pentru 
meciurile-test cu All Blacks.

Toate acestea sînt bine știu
te de către tricolorii noștri, de 
către antrenorii Valcriu Iri- 
mescu și Theodor Rădulescu. 
Aceștia din urmă, neomițînd 
vreo clipă valoarea deosebită 
a adversarei de duminică, își 
manifestau încrederea într-un 
rezultat bun „cu condiția repe
tării momentelor de angajare 
totală dc joc fără complexe din

Andy Haden I

„AM DEVENIT PRIETENUL
RUGBYULUI ROMÂNESC!77

Un rugbyst întru totul de excepție : și ca fizic — 111 kilograme la 
2,01 m, și ca palmares — la cei 30 de ani a jucat de 94 de ori pentru 
All Blacks (27 dintre aceste meciuri fiind teste !), și ca evoluție în 
sine — nu știm ce alt linia a doua din lume are forța, spontaneitatea 
și „zborul44 său în margine. De nenumărate ori a jucat sub culorile 
selecționatei pr?vinciei Auckland, un moment important al carierei 
sale reprezentîndu-1 șl pasajul lui la echipa de club din Franța și 
Italia. Sîmbătă a fost pe „23 August" în echipa „negrilor". Numele 
său : Andy Haden...

— Ne spuneți cîteva cuvinte 
pentru ziarul „Sportul" ?, l-am 
întrebat in seara de după meciul 
România — Noua Zeelandă.

— Firește, și chiar cu plăcere, 
de vreme ce vorbim intre posibili 
colegi de breaslă, eu încercîn- 
du-ml, de citva timp, talantul, cit 
o fi el, și in ale gazetăriei.

— Așadar, ce impresie v-a tăcut 
rugbyul românesc ?

— De-a dreptul excelentă ! Aveți 
jucători puternici, inteligenți șl 
mobili, care șî~au arătat valoarea 
înaltă în ultimele minute ale par
tidei de la București.

— Care credeți că e vedeta e- 
chipei tricolore ?

— Cu siguranță, grămada ! Nu 
cred să existe prea multe pachete 
de înaintași cu o asemenea forță. 
Cel mult unul-două... M-a impre
sionat, apoi, știința românilor de 
a recupera multe baloane ciștigate 
in tușe de mine, de Whetton (re
țineți acest nume de mare viitor) 
sau Mexted. După cum placajele 
au fost cu adevărat totale.

— Cum apreeiațl rezultatul ?
— Cu un alt arbitru, scorul ar 

fi fost, probabil, mult mai strins.

au nici o vină ?
cesta din urmă, după „dușul 
rece" din partida cu Ungaria 
„B“. Să sperăm că această lec
ție le va fi de folos, atît la 
apropiatul „Trofeu Carpați", cît, 
mai ales, la evoluția din ca
drul grupei „B“ a C.M.

Ion GAVRILESCU 

I „SALONUL VERDE" DIN BADEN-WURTTEAABERG
I Pentru un congrer care fâcea „ocolul lumii în

80 de... discursuri", pentru elita olimpica adu
nata aici în prospectarea viitorului sportiv al 
globului, locul a fost bine ales. De cum pără- 

Isești catostrada industriala, umbrita de coșuri de 
fum și masive de beton de ia periferia orașului 
Karlsruhe, și apuci pe șoselele vicinale, intrînd 
într-un peisaj fermecător, între cursul superior 

Iai Rinului și versantele Pădurii Negre, te supui 
involuntar unei senzații de calm, de liniște, de 
pace, o senzație favorizînd lucrul serios. Dar sen
zația de izolare e doa<r parțiala la Baden-Baden; 

Iaici numai ritmul vieții pare mai lent, mai „ge- 
miitlich" (comod), cum ar zice localnicii. Cele
bra stațiune balneară oferă o simbioză reușită 
între caracterul provincial și eleganța marilor 

I„Kurorturi", o imagine familiară și pitorească în 
același timp. Străbătut de o singură stradă im
portantă, de-a lungul pîrîuluf Oos, așezat în am
fiteatru pe coline înverzite, la doar 200 m alti- 

Itudine, orașul ne amintește de Băile Herculane.
Și apropierea nu e hazardată. Și aici, un îm
părat roman, Marcus Aurelius Antoninus — în- 

Icîntat de puterea lecuitoare a izvoarelor de apă 
termală (cu 45—68 grade Io sursă și încă ne
bănuite compoziții de săruri radioactive) — con

struiește terme în anul 213 e.n., deci înainte de 
propriile sale băi de Ic Roma (devenite celebre 
sub numele de „Termele lui Caracalla"). Pe a- 
tunci, localității i se spunea Civitas Aurelia A- 
quensîs.

Numai cîteva pietre cu inscripții coșcovite de 
vreme, într-un muzeu modest, mai amintesc de 
trecerea romanilor pe aici. Altfel, azi, orașul are 
poleiala vechilor așezări germane, cu stradele 
sau fundături înguste, neregulate, accentuate de 
înălțimea diferită a caselor, cu ferestre în ver
ticală pronunțată cu grilaj, . cu acoperișuri a- 
vînd lucarne, inspirate din stilul mansardelor 
franțuzești (nici nu-i de mirare, la depărtare 
atît de mică de Strasbourg și orășelele alsa- 
cierie). Pe alei, prin parcuri sînt lampadare cu 
cinci brațe (iluminate cu gaz !), fîntîni arteziene, 
pavilioane vetuste. Dar și parkinguri subterane, 
reflex al stării celei mai recente de motorizare 
vest-germanâ.

Cînd nu ești congresist, la Baden-Baden sa 
vine ,,la cură". Un oraș de vilegiaturiști, care-șî 
împart timpul între băi (în stabilimente de tip 
baroc), jocuri de noroc (la cazinoul cu coloane 
albe, în stilul renașterii, de crezi, pe dinafară, 
că-i un templu de reculegere) și cursele de cai

de la Iffezheim (deci tot încercarea hazardului). 
Se face promenadă în parc, se bea o cafea la 
Rumpelmayer pe terasă sau se mănîncă o în
ghețată la numeroasele cofetării italienești. Și 
mai ales se ascultă muzică în fața cazinoului, | 
unde orchestra de sub baldachin cîntă și azi | 
piese ușoare de Flotow, Berlioz sau Grieg. Au- • 
diția nu-i tulburată nici cînd plouă, ascultătorii 
deschizînd stoic umbrele, fără să renunțe la mu- I 
zică, întocmai ca la un tabiet bine stabilit. Dealt- | 
fel, e curios că intr-o localitate vestită pentru 
apele vindecătoare de reumatism, umezeala e . 
prezentă. Chiar și soarele de toamnă, de sfîrșit I 
de septembrie, cu zgîrcenîe distribuit în cuva I 
dintre coline, produce o anumită arșiță stătută, 
umedă, ca la tropice, c vagă amintire a verii I 
care a trecut.

Congresul olimpic ne-a făcut cunoștință cu a* ’ 
cest „salon verde" al landului Baden-Wurttem- 
berg. Prin 1863, Turgheniev îi scria lui Flaubert : I 
„Vino la Baden-Baden, sînt aici arbori cum n-am | 
văzut nicicînd". Cu adevărat, din balconul hote
lului balnear „Zum Hirsch" (unde apa termală 
îți vine direct la cuvetă !) zăream marea de brazi I 
și pini, ba chiar de cedri care colorează sta- | 
țîunea. La ora prînzului, cînd magazinele închid 
(siesta e obligatorie), îți rămîne calea liberă 
spre terenurile de tenis centenare (de vreme ce | 
aici, la 1881, reverendul Thomas Arnold White a | 
creat primul club german de tenis, introducînd 
ulterior și fotbalul). ■

lată cîteva note fugare despre Baden-Baden ; |
dar să nu întrebe nimeni — că nu putem râs- I 
punde — de unde compoziția binară a acestei 
denumiri atît de cunoscută și — iată — necu- i 
noscută !

Victor BÂNCIULESCU

meciul cu All Blacks". Există 
însă in lot unii jucători care păs
trează urmele aprigelor dueluri 
de sîmbătă : Aldea are entor
să de gradul doi la genun
chiul sting, folosirea lui fiind 
sub un mare semn de între
bare, Stoica — disjuncție, Pa- 
raschiv, Ionescu, Murariu — 
contuzii. în ciuda acestor pro
bleme, starea de spirit a lo
tului este bună. loan Bucan, 
spre pildă, crede într-o evo
luție a înaintării la nivelul ace
leia din fața celebrilor neo
zeelandezi. „Și într-un eseu, 
cel puțin unul, care să ne facă 
să mai uităm dc acela refuzat 
cu cîteva zile în urmă", adau
gă Adrian Lungu. (G. R.J.

— Ce credeți că lipsește rugby
ului românesc ?

— Mai multe contacte internațio
nale, contacte regulate — desigur 
— cu marile forțe ale acestui 
sport. Prin rezultatele din ultimii 
ani, prin ceea ce ați demonstrat 
acum la Constanța și București, a- 
veți tot dreptul să vă considerați 
printre aceste forțe. E opinia mea, 
dar, vă asigur, ca mine gindesc 
ceilalți neo-zeelandezi (conducă
tori, antrenori, jucători, ziariști). 
Eu, credeți-mă, am devenit prie
tenul rugbyului românesc !

Geo RAEȚCHI

TELEX • TELEX •
BOX • La Salgotarjan s-a 

disputat întîlnirea internațională 
amicală dintre echipele Unga
riei și Poloniei. Gazdele au ob
ținut victoria cu 16—8

CICLISM & Cursa internațio
nală de la Montjuich disputată 
pe un traseu muntos de-a lun
gul a 19 km contra cronometru, 
a revenit olandezului Joop 
Zoetemelk în 55:20.

ȘAH • Penultima partidă (a 
15-a) a meciului pentru titlul mon
dial feminin pe care și-l dispută la 
Tbilisi marile maestre sovietice 
Maia Ciburdanidze și Nana Alek- 
sandria a fost cîștigată de Maia 
Ciburdanidze la mutarea a 36-a. 
Scorul a devenit 8—7 în favoarea 
Maiei Ciburdanidze care, indife
rent de rezultatul ce .se va înre
gistra în ultima partidă, își păs
trează titlul de campioană mon
dială a lumii.

TENIS • In turneul interna
țional feminin de la Filderstadt 
(R.F. Germania) Virginia Ruzici 
a învins-o cu 7—5. 6—2 pe An-

De citeva zile, echipa de box 
a Indoneziei se află în țara 
noastră pentru un scurt stagiu 
de pregătire, la sfirșitul cărUia 
va susține un meci în compa
nia unei formații a țării noas
tre. întîlnirea celor două repre-

PROGRAMUL MECIURILOR
CRUPEI SEMIFINALE IA POLO 

DE LA KECSKEMET
A fost alcătuit programul 

meciurilor din grupa semifina
lă a „Cupei cupelor" la polo, 
care vor avea loc între 6 și 3 
noiembrie la Kecskemet :

VINERI 6 noiembrie, ora 17 
Cora locală) : Crișul Oradea — 
Zian Vitesse ; ora 18 : Szentes 
— Naftikos Glyfada ;

SÎMBĂTĂ 7 noiembrie, era 
17 : Naftikos Glyfada — Crișul 
Oradea ; ora 18 : Zian Vitesse— 
Szentes ;

DUMINICĂ 8 noiembrie, ora 
17 ; Naftikos Glyfada — Zian 
Vitesse ; ora 18 : Szentes — 
Crișul Oradea.

IN PRELIMINARIILE C.M.

• Aseară, la Tbilisi, în grupa 
a 3-a a preliminariilor C.M. s-au 
întîlnit reprezentativele u.R.S.S. 
și Cehoslovaciei. Victoria a reve
nit gazdelor cu 2—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Senghelia 
(în minutele 28 și 46). In urma 
acestui rezultat (șl înaintea ulti
melor două parțide U.R.S.S. — 
Țara Galilor la 18 noiembrie și 
Cehoslovacia — U.R.S.S. la 29 no
iembrie), clasamentul grupei se 
prezintă astfel :
1. U.R.S.S.
2. Țara Galilor
3. Cehoslovacia
4. Islanda'
5. Turcia

6 5 1 0 16- 1 11
7 4 2 1 12- 4 10
7 4 1 2 14- 5 9
8 2 2 4 1'0-21 6

.8008 1-22 0
• La Tbilisi, în calificările

pentru C.E. de tineret selecțio-
natele Uniunii Sovietice și Ceho-
slovaciei au terminat la egali-
tate : 0—0.

TELEX • TELEX
drea Tomosvar (Ungaria). Alte 
rezultate : Hanika — Vessies
6—1. 6—0 ; Margolin — Pazdero- 
va 0—6. 6—1, 6—3 ; Russel —
Tomanova 6—4, 3—6. 6—3. Aus
tin — Kohde 6—4, 6—2 ; Jauso- 
vec — Straehonova 6—3. 7—5
• tn turneul de la Paris, Hie 
Năstase l-a întrecut cu 7—5, 6—4 
pe iugoslavul Marco Ostoja. In 
alte partide : Vines — Solomon
6— 1, 6—3 ; Noah — Cox 6—2,
5—7, 6—2 ; Gottfried — Fromm
7— 6, 6—3 ; Bertolucci — Cau-
jolle 6—1, 6—3 ; Dcblicker — 
Mayotte 6—1, 7—5 ; Smith —
Leconte 6—3, 6—4.

TIR • Campionatele mon'diale 
pentru arme de vînătoare au 
continuat la Tucuman (Argenti
na) cu desfășurarea probei de 
skeet, cîștigată de țtntașul so
vietic Tomazi fnamaișvili cu 
198 t.d. din 200 posibile. La fe
minin titlul a fost cucerit de Wu 
Lang Ying (R.P. Chineză) cu 
184 t.d. Competiția de juniori 
s-a încheiat cu victoria sovieti
cului Anatoli Federov cu 192 t.d. 

zentative a fost programată 
pentru data de luni 2 noiem
brie, ora 18, in noua sală a clu
bului Rapid. Tehnicienii români 
nu s-au stabilit încă asupra e- 
chipei pe care o vor alinia, se- 
lecționabilii aflîndu-se la numai 
citeva zile după terminarea în
trecerilor fazei de zonă a cam
pionatului național.

DINAMOVIADA DE VOLEI
BUDAPESTA, 28 (Agerpres). 

în ziua a doua a competiției 
internaționale de volei Dinamo- 
viada. care se desfășoară la 
Budapesta, echipa feminină Di
namo București a învins cu 
3—0 (15—10. 15—5, 15—11) ps 
Dynamo (R.D. Germană). Alte 
rezultate : Ujpesti Dozsa Buda
pesta — Levski Spartak So
fia 3—0 ; Gwardia Varșovia — 
Ruda Hvezda Praga 3—2 Re
zultate înregistrate în compe
tiția masculină : Ujpesti Dozsa 
— Dynamo Berlin 3—2 ; Dina
mo Moscova — Levski Spartak 
3—1 : Gwardia — Dinamo 
București 3—0 (15—11. 15—10, 
15—6).

• La Tel Aviv, în meci pentru
preliminariile C.M., selecționata 
Israelului a învins cu 4—1 (4—1)
formația Portugaliei. Golurile au 
fost marcate de Tabak (3) și 
Dante, respectiv Jordao. In cla
samentul grupei a 6-a conduce 
Scoția — 11 puncte, urmată de 
Suedia — 8 puncte, Irlanda de 
Nord — 7 puncte, Israel și Por
tugalia — cu cite 5 puncte. în ul
timele două meciuri se vor întîlni 
Portugalia cu Scoția și Irlanda de 
Nord cu Israel.

*
MOSCOVA, 28 (Agerpres).

— In cadrul campionatului 
european de fotbal pentru echi
pe de juniori II, miercuri, la 
Erevan, echipa U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 7—2 (2—1) 
formația României.

CAMPIONATE © CAMPIONATE
R.D. GERMANA (etapa a 8-a) t 

Carl Zeiss Jena — Vorwarts 
Frankfurt pe Oder 2—0 ; Rot- 
welss Erfurt — Hansa Rostock 
4—0 ; Chemie Schkopau — F.C 
Karl Marx Stadt 1—1; Sachsen
ring Zwickau — Lokomotiv 
Leipzig 0—0 ; Wismut Aue — 
Chemie Halle 4—1 ; Energie 
Cottbus — Dynamo Berlin 1—2 ; 
Dynamo Dresda — F.C. Magde
burg 5—0. Clasament : 1. Carl
Zeiss Jena — 14 p ; 2. Dynamo 
Berlin — 13 p : 3. F.C. Magde
burg — 12 p.

BULGARIA (etapa a 9-a) : 
Levski Spartak Sofia — Akade- 
mik Sofia 6—1 ; Belașita Petrlcl
— Cerno More Varna 1—0 ; Lo
komotiv Sofia — Beroe Zagora 
3—1 ; Cernomoreț Burgas — 
Haskovo 1—0 ; Etir — Sliven 
3—1 f Marek Stanke Dimitrov — 
Trakia Plovdiv 4—1 ; Spartak — 
Botev Vrața 2—0 ; Ț.S.K.A. Sep- 
temvrisko Zname Sofia — Slavia 
Sofia 0—1. Clasament : 1. Levski 
Spartak — 13 p ; 2. Cerno More
— 13 p ; 3. Ț.S.K.A. — 12 p.
• „Cupa Norvegiei" s-a dispu

tat la Oslo în fața a 20 000 spec
tatori : Lillestrom — Moss 3—1 
(2-0).
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