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KARL CARSTENS I

pre- 
Karl 

soția,

In cursul zilei de joi, 
ședințele R.F. Germania, 
Carstens, impreună cu 
doamna Veronica Carstens, șl 
celelalte persoane oficiale veșt- 
germane și-au continuat vizita 
în jildetul Sibiu.

Primul dintre așezămintele 
sibiene vizitate a fost muzeul 
Bruckenthal.

In continuare, a fost vizitat 
liceul de matematică-fizică nr. 1 
cu limba de predare germană, 
școală cu veche 
funcționează de 
ani.'

S-a vizitat în

tradiție, care 
peste 600 de

continuare ca
tedrala evanghelică și palatul 
episcopal al bisericii, în care 
se află și institutul teologic. 

De o caldă "primire s-au bucu
rat inalții oaspeți și la liceul 
„Gheorghe Lazăr".

Muzeul etnografic și alte mo
numente din Cisnădioara si Cis- 
nădie, vizitate în continuare, au 
întregit imaginea bogatului te
zaur istoric, artistic și cultu
ral, ce îl deține Sibiul și fru
moasele sale împrejurimi.

După-amiază, președintele 
Karl Carstens și soția sa, doam
na Veronica Carstens, au fost 
oaspeții locuitorilor satului A- 
poldu de Sus. din comuna 

Miercurea Sibiului.
In cursul după-amiezii, pre

ședintele Karl Carstens, doam
na Veronica Carstens, celelalte 
oficialități române și vest-ger- 
mane, care l-au însoțit pe Înal
tul oaspete in călătoria sa, s-au 
înapoiat in Capitală.

★
Președintele Republicii 

cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Federale Germania, 
Karl Carstens, au avut, joi 
scara, o nouă rundă de con
vorbiri.

Au participat Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, 
și Hans-Dietrich Genscher, vi
cecancelar și ministru federal 
de externe al R. F. Germania.

Președintele Karl Carstens a 
înfățișat în acest cadru impre
siile plăcute culese în timpul 
vizitei întreprinse, timp de 
două zile, în mai multe loca
lități din tara noastră.

Președintele R. F. Germania 
a exprimat vil mulțumiri pen
tru ospitalitatea de care s-a 
bucurat în timpul vizitei in 
tară, pentru spiritul de prie
tenie cu care a fost înconjurat 
in timpul călătoriei sale.

Președintele Karl Carstens a 
dat o înaltă apreciere modului 
cum a fost soluționată proble-» 
ma națională in România, subli
niind drepturile largi și liber
tățile de care se bucură popu
lația de limbă germană din 
tara noastră.

Convorbirile au avut loc in 
aceeași atmosferă cordială, de 
înțelegere și respect reciproc, 
relevind dorința ambelor părți 
de a extinde și aprofunda co
laborarea dintre cele două sta
te, pe diverse planuri, de 
a întări conlucrarea pe are
na internațională dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Federală Germania.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au intilnit, 
joi, in cadrul unul dineu, cu 
președintele Republicii Federa
le Germania, Karl Carstens, și 
doamna Veronica Carstens.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

1 ANUL XXXVII - Nr. 9924 4 PAGINI - 30 BANI Vineri 30 octombrie 1981

.... V

ÎNTRECERILOR DE IARNA ALE „DACIADEIu

So-

Joi, tovarășa Elena Ceaușescu 
s-a intilnit cu doamna Vero
nica Carstens.

In cursul întrevederii, doam
na Veronica Carstens a împăr
tășit din impresiile prilejuite 
de vizita întreprinsă in Capi
tală și in tară, 
călduros pentru 
oferită de a cunoaște din 
lizările artei, culturii și 
tatei românești.

A avut loc o convorbire 
a decurs într-o atmosferă 
cordialitate.

mulțumind 
posibilitatea 

rea- 
ști-

care 
de

După cum s-a anunțat, peste 
cîteva zile va începe etapa de 
iarnă a celei de-a 3-a ediții a 
marii competiții sportive na
ționale „Daciada", Pregăt ită 
din timp de către Comisia 
centrală de organizare, aceas
tă amplă acțiune — menită să 
asigure „Daciadei" o impor
tantă creștere a calității și o 
mult mai largă cuprindere a 
tineretului, a maselor de oa
meni ai muncii este concretl-

JUDEȚUL NEAMȚ : „NU
Cu multe realizări frumoase 

fn etapa de vară a „Daciadei", 
mai ales cele obținute în asi
gurarea continuității în activi
tatea celor aproape 400 de a- 
sociații sportive, județul Neamț 
anunță o frumoasă ți, desigur, 
bogată prezență în „Daciada 
albă" pentru care s-au făcut 
intense pregătiri.

„Nu așteptăm... zăpada — 
ne spunea I. Balcâza prim- 
vicepreședintele C.J.E.F.S. — 
pentru că „Daciada" nu are și 
nu trebuie să aibă vacanță 
nici atunci cind trecem de la 
un sezon la altul. De aceea, 
atît noi, împreună cu factorii 
cu atribuții pe plan local, cit 
și asociațiile, cluburile și co
misiile pe ramură de sport, 
continuăm — cu toții — pregă
tirile pentru un debut de nivel

acum, piinzată chiar de pe , .
măsuri concrete și eficiente. In 
toate județele țării, organele 
sportive și factorii cu atribuții 
pe plan local căutînd să valo
rifice cît mal bine experiența 
cîștigată cu prilejul etapei de 
vară, îndeosebi în 
de masă organizate 
unităților de bază.

în rîndurile care

Întrecerile 
la nivelul

_ _ urmează, 
cîteva asemenea preocupări 
inițiative din trei județe.

AȘTEPTAM... ZAPADA I"
superior in această nouă ediție 
■ «Daciadei»".

Aflăm astfel 
ganizării unor 
mînale — deci 
calendar cit mai complet — 
se iau măsurile corespunză
toare pentru înființarea unor 
cercuri de inițiere la șah, te-

ți

că în afara or- 
acțiuni săptă- 
realizarea unui

nis de masă și schi, care vor 
fl puse la dispoziția elevilor, 
că — In colaborare cu Inspec
toratul școlar județean — se 
vor amenaja un mare număr 
de patinoare naturale în șco
lile din întreg județul, că tn 
cele 10 localități de munte, 
prin grija consiliilor locale 
pentru educație fizică și sport, 
se acționează In vederea pre
gătirii pîrtiilor de schi șl pen
tru procurarea echipamentului 
șl materialelor necesare.

Toate acestea și, firește, 
multe altele a căror realizare 
integrală și-au propus-o acti
viștii sportivi ai județului 
Neamț se vor îndeplini prin 
îmbunătățirea conlucrării cu 
ceilalți factori cu atribuții în

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare tn pag. 2-3)

în campionatul Diviziei „A“ de EiocEiei

STEAUA ÎNVINGĂTOARE ÎN DERBYUL
CU S.C. MIERCUREA CIUC

(prin telefon).

ANTIIEWIFIII CELOR DOUĂ LOTURI
DESPRE...

A“ Șl DE JUNIORI —
PARTENERII DIN JOCUl DE MIERCURI

JT

Bine venit, s-o mai spunem o dată, ’ meciul dintre lotul „A" și al- ------ . - ».--------- ---------- ------ cel _  _____
bronz la C.M. din Austrialia, întîlnire care a avut o mare audiență la public. 

Cum s-au prezentat la „nocturna" de miercuri cele două echipe 1 
Ce aspecte mai important^ au prilejuit „prezentul" și — -.............
Vom afla cîte ceva din toate 

rii principali ai celor două loturi, 
forat, deocamdată, să se refere, în

juniorilor medaliați cu

. „viitorul" fotbalului nostru ? 
acestea de la Mircea Lucescu și Constantin "Cernălanu, antreno- 
care-n dorința de 
aprecierile lor, la

a nu fi „acuzați" de sentimentalism — au pre- 
partenerul de

MIRCEA LUCESCU FAȚA ÎN
CU... „CANGURII"

FAȚA

— Mircea Lucescu. să stabi
lim o convenție ! Să zicem că, 
miercuri, ai fost antrenorul ... 
„cangurilor" și nu al primei re
prezentative.

— De fapt, am și avut trei e- 
levi la „canguri" : Gabor, Red- 

■ nic și Andone. Să admitem, 
să, convenția propusă. Mă 
întreba, cu siguranță, cum 
s-au părut juniorii...

— Precizînd că e vorba

in 
vei 
ml

de 
prima repriză, cînd i-am văzut 
la lucru pe titularii „bronzați" 
la Antipozi.

— Mi-au plăcut 
„cangurii" ! Prin 
lor, prin atitudinea 
prin abilitatea 
curaj. Am ținut mult la meciul 
lor cu prima 
chiar dacă era 
Voiam să-i 
noștri, să < 
favorabile, cu un public entu
ziast, care i-a susținut cu tot 
sufletul. Și cred că a fost o 
seară reușită, o idee bună. Ră- 
mîne să-i vedem, acum, pe a-

foarte mult 
dinamismul 
fa(ă de joc, 

tehnică și prin

reprezentativă, 
„meciul meu*.,  

i vadă spectatorii 
evolueze in condiții

întrecere.
cești „tineri de bronz" și In 
campionat...

— Te-ai referit, in general, 
la o singură vedetă, ECHIPA ! 
Și, totuși, dacă ar fi să indivi
dualizăm...

— Pe băieții mei îi cunoș
team și aveam încredere in ei. 
Iar Rednic, Gabor și Andone nu

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)

GALAȚI, 29
Campionatul de hochei a pro
gramat azi*  (n.r. ieri) o 
foarte atractivă în care 
sul spectatorilor a fost 
zat de meciul derby 
fruntașele clasamentului 
și S.C. Miercurea Ciuc. 
tarile au fost însă numai 
parte confirmate. Cele 
formații au acționat prudent la 
inceput, cu numai două linii, 
aruneînd în luptă pe cei mai 
buni jucători,, dornice să valo
rifice la maximum șansele. E- 
Chipa care a știut să acțio-. 
neze mai calm și mai atent, cu 
mai multă eficientă a fost Stea
ua care a învins la limită cu 
3—2 (1—2, 1—0, 1—0).

Cum spuneam a fost un joc 
al unei încleștări nervoase ma
xime, cu multe faze de poartă, 
in care — trebuie să spunem 
— s-a evidențiat portarul echi
pei Steaua. Valerian Netedu, de 
la meci la meci mai bun, mal 
inspirat în intervenții. Se poa
te spune că S. C. Miercurea 
Ciuc a dominat mai mult, a

rundă 
intere- 
polarl- 
dintre 

Steaua 
Aștep

ta 
două

contraatacat foarte eficient (în
scriind chiar un gol în inferio
ritate numerică!), dar ratînd 
alte situații la fel de clare. în 
schimb Steaua a știut să se 
apere liniștit și bine organizat, 
avînd in Nistor un excelent fl- 
nalizator, care și cu alte prile
juri a arătat că a devenit un 
„maestru" în a fructifica din 
apropierea porții prin șuturi 
foarte bine plasate.

Scorul ț-a deschis Nistor 
(1—0, min. 7), S.C. Miercurea 
Ciuc a egalat prin E. Antal 
(1—1, min. 14) în inferioritate 
numerică și a preluat condu
cerea prin Gereb (1—2, min. 
16). Apoi in repriza secundă 
Olinici a egalat la rîndul său 
(2—2, min. 26), pentru ca inz 
ultima parte a jocului Nistor 
să aducă victoria echipei sale 
cu un șut plasat, de lă distan
ță (3—2, min. 54).

A condus, in general bine

T. SIRIOPOL — coresp.

(Continuare In pag. a 4-a)

Debut atractiv în campionatul

Rednic și Matei au sosit la minge înaintea lui Șoiman, inlă- 
turînd, astfel, -pericolul din propriul careu. Foto : V. BAGEAC

CONSTANTIN CERNAIANU: ..FORMULA
INSPIRĂ

REPREZENTATIVEI
DIN REPRIZA SECUNDĂ ÎNCREDERE"

național de

PRIMUL MECI
baschet masculin

PRIMA
I.M.U.A.S. BAIA

/

DINAMO ORADEA
Ediția a 33-a a cam

pionatului național de 
baschet masculin a înce
put, ieri, în sala Floreas- 
ca din București, unde 
au avut loc meciurile 
primului turneu al com
petiției. Programul a cu
prins unele partide a- 
tractiVe, urmărite cu in
teres de public. Rezulta
te :

I.M.U.A.S. BAIA MARE 
— DINAMO ORADEA 73

Intîlnirea 
campiona- 

prima sur-

„Referindu-mă, in primul 
rind. la joc, la maniera de ac
țiune a celor două echipe in 
teren, nu trebuie făcut abstrac
ție de un fapt deosebit de im
portant ți anume alcătuirea di
ferită, pe reprize, atît a lotului

a „ll"-lui aliniat de„A", cit și 
„canguri*.

De aceea
lui a avut două fațete diferite. 
Prima, in care „juniorii", omo-

fi aspectul jocu-

(Continuare ta pag 2—3)

—68 (32—36).
inaugurală a 
tului a adus 
priză. Proaspăta divizio
nară „A", formația din 
Baia Mare (centru care 
are pentru prima dată e- 
chipă de baschet în pri
ma categorie a țării), an
trenată de fostul interna
țional-A. Molnar, a con
stituit o surpriză plăcută, 
în primul rînd prin vioi
ciunea jocului practicat 
în atac, dar mai ales în 
apărare. Datorită acestor

SURPRIZA: 
MARE - 

73-68!
precum și res- 
indicațiilor an

calități, 
pectării 
trenorului, băimărenii au 
avut capacitatea de a 
face față evident mai ru
tinatei echipe din Oradea 
care, în prima repriză, a 
condus majoritatea tim
pului (min. 18:34—25),
dar, in continuare, a ce
dat inițiativa mai tineri
lor parteneri de întrece
re. Tntr-un final capti
vant. team-ul din Bala 
Mat's și-a adjudecat vic
toria, pe deplin meritată. 
Au înscris : Florea 21, C. 
Ion 16, Murășan 14, Cio
can 10. Bcrindean 10, 
Munteanu 2 pentru în
vingători, respectiv Gel
lert 18, Die 12, Schuller 
10. L. Nagy 8. Kosa 8, 
Țimbuli 5. Molnar 5. Ale- 
xe 2. Arbitri : I. Anto
nescu si C. Dumitrache.

Dumitru STÂNCULESCU
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Doi „nouari", C. Ion (în dreapta) de la 
I.M.U.A.S. și C. Hie de la Dinamo Oradea, își 
dispută mingea in meciul care a inaugurat 
Divizia „A" și a produs, totodată, prima 
surpriză a competiției Foto : Ion MIHAICĂ
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Calendarul internațional al juniorilor 
noștri cuprinde anual citeva intreceri-etalon 
la aproape toate disciplinele. în aceste com
petiții, specialiștii noștri iși compară elevii 
cu sportivi de aceeași virstă din țări cu re
cunoscută valoare a performanței și află 
cele mai potrivite căi de urmat. Printre 
alte subiecte, rubrica noastră își propune să 
urmărească, in timp, pe componenții echi
pelor de juniori care au participat în anii 
1977—1978 la unele din aceste competiții.

„CUENCA ’78"

8»
Cum au evoluat, în continuare, speranțele 
de acum cițiva ani ? Citi dintre tinerii spor
tivi au confirmat startul bun și ciți s-au 
pierdut ? Căror cluburi le aparțin o cate-ș 
gorie sau alta dintre acești sportivi ? In 
ce proporție au efectuat sportivii (și antre
norii lor !) trecerea Ia categoria seniorilor, 
fără „sincope**,  și ciți au căzut la acest 
important examen ?

Astăzi, despre baschet, tir și handbal.

NEVOIA, EA ESTE PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR • •

rrCUI

0 GENERAȚIE ÎMPLINITĂ
In luna august a anului 

1978, în orașul spaniol Cuen
ca, selecționata României rea
liza o frumoasă performanță 
la campionatul european 
baschet pentru cadete 
nioare II), clasîndu-se 
locul 4, la capătul unei 
treceri echilibrate și de 
nivel tehnic. Cele 12 compo
nente ale lotului manifesta
seră nu numai talent și am
biție, el șl calități tehnice și 
fizice care, încă de la acea 
virstă fragedă, le ofereau 
perspectivele unei frumoase 
ascensiuni pe plan sportiv.

Șl, trebuie spus, cu unele 
sportive așa s-au șl petrecut 
lucrurile, patru dintre fostele 
cadete alungind astăzi titu
lare In reprezentativa de se
nioare (Magdalena Pall, Con
stanta Fotescu, Suzana Ke- 
resztesl șl Carmen Tocală). 
Mal mult, Magda Pall (prove
nită din pepiniera celui mal 
productiv antrenor de junioa
re din România, Gheorghe 
Roșu, de la C.S.Ș. Brașovia) 
este considerată acum drept 
eea mal valoroasă baschetba- 
11,tă a țării. In mare măsu
ră datorită excelentei evoluții 
avute la Întrecerile Universia
dei, unde și-a adus 
portantă contribuție 1

de 
(ju

pa 
în- 

bun

j • lm- 
la clâfea-

rea reprezentativei studen
țești a țării noastre pe ono
rantul loc 3. Alte foste ca- 
dete activează In Divizia ,',A“ 
(Adriana Mangu, Dietlinde 
Kldss, Cornelia Hagiu, Maria
na Oprescu, Mona Ciclo, Eva 
Adler și Francisca Funken- 
hauser) șl doar una (Clau
dia Pertache) nu a depășit 
granița Diviziei de tineret.

Concluzia T Nici una dintre 
cele 12 baschetbaliste care au 
evoluat la Cuenca nu s-a 
„pierdut**  (așa cum s-a pe
trecut cu jucătoare din alte 
generații, caz în care procen
tul de „ratări**  era ridicat), 
d au devenit jucătoare de 
bază In echipe divizionare și 
chiar In lotul national. Pro
babil că dacă unele 
ele s-ar fi bucurat de mal 
multă Încredere din__ "
antrenorilor echipelor de club 
sau dacă ele insele ar fi de
dicat mal mult timp activi
tății de pregătire In dome
niul baschetului da perfor
manță numărul internaționa
lelor ar fi fost șt mal mare. 
Dar șl așa sa poate apune 
eâ generația ..1978" a fost
bine selecționată, șl-a de

monstrat uiterlor valoarea.

dintre
partea

Dumitru STĂNCULESCU
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NAȚIONALA MICĂ"

LA
NAȚIONALA MARE“!

sport și recondiționarea unor 
materiale didactice • „Cu ce 
veți achiziționa materialele 
strict necesare acestor acți
uni gospodăreștii" • „Cu ba
nii provenit! din angajamentul 
patriotic, al elevilor. ne-a 
răspuns Interlocutorul, iar 
manopera plaselor șl monta
rea panourilor pentru baschet 
vor fi asigurate de către co
operatorul Marin Urucu, mem
bru In comitetul de părinți. 
Notafi : plnă In prezent, ele
vii noștri au obtinut din mun
ca depusă pe tarlalele 
C.A.P.-ulul aproape 3 000 lei, 
pe care-i vom investi tn dotă
rile necesare bazei sportive".

La plecare, secretarul școlii 
Marinei Dala, unul din fiii co

munei, ne-a spus: 
„Nevoia pe-a Învă
țat cum șl ce să 
facem. Creșterea 
numărului de elevi 
șl de copil la gră
unți, șl alții folo-

Ediția 1978 a „Cu
pei Prietenia*  la 
tir. disputată la 
Havana, prllejuia ti
nerilor noștri puș
cași o puternică a- 
flrmare: el ocupau 
toate locurile po
diumului al un loc 
7 la 80 Im. Același 
trăgători (1. Tă
taru, D. Marian, F. 
Mlnlșan șl M. H- 
ca) cuceriseră, cu 
3 săptămlni înain
te, șl medalia de 
aur pe echipe, la 
campionatul euro
pean de la Hămen- 
linaa, cu un nou 
record european. 
La vremea potrivi
tă, subliniam cu 
satisfacție ac&te 
reușite, spertnd că, 
peste cltiva ani, a- 
eeastă talentată ge
nerație va ridica 
probele de pușcă 
In elita Internațio
nală. "■ 
nlori, 
nlori I

Care 
tuațla 
scurt, _ 
avantajul luat 
el încă din 
n-a fost păstrat d 
pierdut in mod cu 
totul surprinzător. 
Ilca. transferat de 
la C.F.R. Arad, la

Nu ca 
ci ca

ju- 
se-
sl- 
Pe

e acum 
celor 4T _ _ 

după 9 ani,

START RATAT!
C.S.U. Brașov, n-a 
prins echipa națio
nală de seniori pen
tru campionatele 
europene de la Ti
tograd ; Mlnlșan, 
pornit tot de la 
CJ.R. Arad șl a- 
luns la Dlnamo 
București, n-e 
reglstrat dedt 
singură dată S96 p. 
la „Cupa Români
ei" din 1981, rezul
tat necompetitiv De 
plan Internațional ; 
Tătaru, atunci șl 
acum, la I.E.F.S., 
nu a progresat In 
3 ani (1979—80—81) 
nici un punct (593 
p). afltndu-se. deci, 
sub rezultatul de 
la Havana; D. Ma
rian (junior Încă) 
se menține, el fă
când parte din e- 
chlpa campioană 
europeană de la 
Titograd, fără Insă 
ca rezultatele 
să Înregistreze 
salt sensibil: 394 p 
la Havana, tot 594 
D li la Titograd.

Acestor pași pe 
loc, nnll dintre 
antrenorii noștri le

in-

aale
un

eteri drept expli
cații faptul ei la 
pușcă progresele 
stat nud lente șl 
ci vtrsta marilor 
performante este 
mal Inundată. Așa 
ai fie? Tot la 
pa Prietenia' 
1178, evolua d 
carul Petar 
prlanov. bronz 
J.O. to, același
ta 1981, la Balca
niadă. 11 Învingea 
da două erl pe
seniorii noștri, cu
«0 p (D la Le. șl 
cu 118S p la 3X40 
f. Șl tot acele erau 
viitoarea ' 
plesnă 
tl “
(Ungaria), 
sandr 
(U.R.S.S.) șl 
Klrova 
cu totll 
nentl 
naționale 
nlori ,____ ___
la C.E. de Ia Tito
grad.

Concluziile aces
tei comparații am 
dori Bl le aflăm de 
la secțiile cluburi
lor Dinamo. I.E.F.S. 
șl C.S.U. Brașov, 
de la antrenorii lor.

vlcecam- 
europeană 

Eva ' Florian 
Alek- 

Idsenko 
J. Ana 

(Bulgaria), 
compo- 

al echipelor 
de se- 

partlclpante

Radu T1MOFTE

PREGĂTIRI PENTRU START
(Urmare din pag. 1)

domeniul sportului, Incepînd 
cu cei din unitățile de bază

din școli, întreprinderi șl 
«tltuțil, de la «ate. Pentru 
atunci clnd, Intr-adevăr, 
veni și zăpada...

in- 
ca 
va

JUDEȚUL BRAȘOV : „CAMPIONII" VOR SA ȘI ONOREZE 
CARTEA---------------DE VIZITĂ

Ne amintim că la ediția tre
cută a „Daciadei*  etapa de 
iarnă (avind programate și fi
nale pe țară) a fost autoritar 
dominată, In clasamentul pe 
județe și cluburi, de brașo
veni, adevărați „campioni**,  
atît la sportul de masă cît și 
la cel de performanță în dis
ciplinele specifice sezonului 
rece. Constatăm că și acum 
Brașovul vrea si demonstreze 
ci este — nu numai prin așe
zarea geografici ci prin do
tările materiale șl, deopotrivă, 
prin pasiunea, priceperea și 
entuziasmul oamenilor de 
sport — primul centra sportiv 
de larni al țării noastre. 
Prim-vicepreședintele CJ.B.F.S., 
Vaslle Lăzăruț, ne expune de
altfel, Intenția organelor șl or
ganizațiilor sportive de a dez
volta pe un plan superior va
loroasele tradiții ale sportului 
brașovean șl de a face si 
crease! întreaga activitate din 
cluburi și asociații.

Startul „Daciadei" de iarnă 
va însemna, de aceea, și o 
amplă acțiune pentru organi
zarea unor activități complexe 
la mai multe ramuri de sport, 
în funcție de preferințele ti
neretului și oamenilor muncii 
din acest județ. Se va conti
nua attta timp cît vremea este 
favorabilă, o bogată activitate 
în aer liber, care include o 
serie de crosuri dar și nume
roase alte întreceri.

în afara întrecerilor prevă
zute In calendarul competlțio- 
nal, se iau acum măsuri mal 
judicioase pentru ca toți oa
menii muncii din județul Bra
șov să aibă posibilitatea de a 
participa ia trecerea normelor 
din cadrul complexului „Sport 
șt sănătate" ia principalele 
baze sportive, ia acțiunile tu
ristice șl la duminicile „cul
tural-sportive", să practice 
gimnastica ia domiciliu și la 
locul de muncă, si practice 
mersul pe schi, si patineze.

JUDEȚUL DOLJ : CONCENTRAREA EFORTURILOR 
PENTRU O DEPLINA REUȘITĂ

Despre preocupările exlsten- . 
te tn județul Dolj, o altă zonă 
a țării care cunoaște un re
marcabil avtnt sportiv am a- 
flat de la Ion Rinderiu, pre
ședintele C.J.E.F.S. Printre a- 
cestea — In cadrul măsurilor 
S pregătirilor pentru etapa de

mă a „Daciadei*  — la loc 
de franța se situează cela re-

ferltoare ta • concentrare de
osebit! a eforturilor organelor 
sportive și ale celorlalți factori 
eu atribuții pentru o deplini 
reușiți a Întrecerilor care vor 
începe, șl aid, peste eîteva 
zile.

In acest scop a fost reorga
nizată comisia Județeană a 
„Daciadei', în prezent ea ac-

>>
Douăsprezece 

te în 1957 si 
șansa să ____ _____
campionat mondial de hand
bal pentru junioare, disputat, 
în decembrie 1978, în ' 
noastră. Refăcînd drumul 
formanței, început acum 
ani, ni s-a dezvăluit o 
moașă surpriză : multe__
tre tinerele handbaliste au 
făcut pasul spre „naționala 
mare" a României, șase din
tre ele — deci 50 la sută din 
vechea echipă ! — fiind titu
lare în formația care se pre
gătește pentru întrecerile gru
pei valorice „B“ a campiona
tului mondial al senioarelor. 
Iată numele lor : Marla T6- 
răk, Angela Avădanel, Zoran- 
ca Stefanovid, Rodlca Cova- 
Huc, Angela Bloj si Oltea 
Jalbă (Intre titularele „națio
nalei mari*  se află sl Gfieor- 
ghlta Mălai-Oprea, acum In 
așteptarea fericitului eveni
ment al maternității). Aceste 
handbaliste fao parte din e- 
chlne divizionare „A" cu jus
tificate pretenții, ca dealtfel 
șl celelalte colege din fosta 
formație participantă la C.M. 
de junioare : Cristina Weber 
(la Confecția București), Ana 
Maria Răduru (la Știlnta Ba
cău), Marla Spiridon (Ia TE- 
ROM Iași). Avem In fată un 
exemplu concludent al faptu
lui ca toate handbalistele din 
reprezentativa de junioare a 
tării *78  nu s-au „pierdut", nu 
au ' ‘ '
tfi. 
că 
de
te, ______,____________ ___
burilor unde slnt legitimate, 
ea șl de tehnicienii de la 
echipa națională de senioare 
— au urcat pe treptele pe ca
re orice sportiv le visează : 
să reprezinte șl să apere cu
lorile tării In întreceri de ma
re anvergură. Cit despre cele 
care n-au cunoscut Încă 
ceastă bucurie, misiunea Tor 
este aceea de a-șl amplifica 
eforturile, de a realiza evolu
ții superioare In formațiile de 
club pentru a atrage atentla 
selecționerilor. Le permite a- 
ceasta șl talentul, șl tinerețea 
tar.

tinere, născu- 
1958, au avut 

primul„prindă'

tara 
per- 
trel 
fru- 
din-

abandonat... dragostea din- 
Dlmpotrivă, prlntr-o mun- 

pasionată. prin dorința lor 
a se perfecționa, — ajuta- 
evident, de antrenorii clu-

a-

ton GAVRILESCU

tivind cu rezultate mult mai 
bune, membrii ei fiind dealtfel 
repartizați pe localități tn ve
derea pregătirii competițiilor 
pe toată durata etapei de iar
nă. Ni se pare Important și 
faptul că se acționează ferm 
pentru angrenarea tuturor ca
drelor de specialiști, antrenori, 
profesori de educație fizică, 
precum și pentru pregătirea 
a numeroși instructori sportivi 
organizatori, care să-și aducă 
contribuția la realizarea tu
turor acțiunilor ctiffî'inse in

Situată la circa 20 km de 
Giurgiu, comuna Gogoșari, 
clndva un eat, ca multe al
tele, de nevoiași care arau cu 
plugul de lemn, are acum o 
mare cooperativă agricolă de 
producție, cu oameni harnici, 
cu pămînt roditor, > prospe
red de la un an la altul.

Un semn al transformărilor 
petrecute in viata sătenilor de 
aici II constituie si sala de 
sport din curtea scolii gene
rale. O sală cochetă, in stil 
urban, ca o replică plină de 
semnificații Ia tristele relații 
sodal-economlce de odinioară. 
„După ce am reclădit școala» 
unde acum Învață șl copii 
din satele Învecinate Drăghi- 
ceanu, Izvoru șl Rălești, ne-a 
explicat profesorul 
de muzică. Marinei 
Dala, secretarul 
Scolii, nevoia ne-a 
determinat, pentru 
că elevii noștri nu a-
veau unde face orele de edu
cație fizică In zilele ploioase 
sau friguroase, să construim 
această sală lungă de 18 m, 
lată de 9 m șl Înaltă de 7 m, 
bună pentru jocuri șl spor
turi individuale. ' De aseme
nea, neavînd suficient spațiu 
peștru activitățile sportive, a 
trebuit să nivelăm o pantă 
de unde copii au cărat cu 
gălețile tone de pămlnt, trans- 
formtnd curtea școlii intr-un 
teren de handbal**.

.. . Stăteam șl priveam îm
preună cu profesorul de edu
cație fizică Vlorel Leșeanu 
(tn urmă cu dtlva ani, jucă
tor divizionar „A" de fotbal), 
la mica curte a scolii trans
formată In bază sportivă. Nu
mit din acest an la școala 
din Gogoșari, fostul fotbalist 
are multe proiecte, unele do
rind să le realizeze chiar în 
această toamnă : reamenaja- 
rea terenului de handbal ; 
confecționarea unor plase din 
strmă pentru protejarea fe
restrelor ; montarea a două 
panouri de baschet in sala de

dlniță (șl ___ ___  ___
sesc instalațiile sportive ale 
școlii), Impune imperios dez
voltarea , bazei materiale, Sfă- 
tuindu-ne cu membrii comi
tetului de părinți, am hotă- 
rît să amenajăm, prin iden
tificarea și valorificarea re
surselor proprii, pe bucata de 
pămînt de Ungă sala de sport 
o pistă tchnico-aplicativă, ur- 
mînd ca plnă Ia toamna vi
itoare curtea școlii să devină 
un teren de sport multifunc
tional, pe care să se poată 
organiza jocuri de volei, bas
chet șl tenis. Ne glndlm șl la 
o mică tribună In formă de 
potcoavă**.

Da la Gogoșari ca șl In în
treaga tară, timpul se scurge 
cu depline semnificații, fieca
re toamnă aducând șl In 
școala generală de aici bo
găția unor prefaceri care asi
gură fiilor de țărani din a- 
ceastă străveche așezare ac
cesul la un grad superior de 
educație fizică șl sport.

Traian IOANIJESCU
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ACTUALITĂȚI DIN CULTURISM
„CUPA ATENEUL TINERE- 

TULUP*  LA CULTURISM ȘI 
LA TRIATLONUL DE FOR
ȚA, competiție desfășurată re
cent in Capitală s-a încheiat 
cu următoarele rezultate.

• CULTURISM. Juniori, cat.
65 kg : 1. V. Cuzec (Rapid), 2. 
M. Popescu (Dinamo), 3. N. 
Tuinea (Dinamo) ; cat. 72 kg : 
1. A. Cotuțlu (Dinamo), 2. Gh. 
Timiș (Minerul Borșa), 3. L. 
Berlan (Lie. Splru Haret Buc.). 
Seniori, cat. 72 kg : 1. A. Cos- 
tache ~ 
nerul 
pid) ; 
tățea 
nescu . ..
can (Lie. Spiru Haret Buc.) ; 
cat. 85 kg : 1. N. Giurgi (Mi
nerul Cavnic), 2. G. Mihail (Mi
nerul Cavnic), 3. D. Tone (Di
namo București) ; cat +85 kg : 
1. M. Tuțu (Rapid), Z R. Lucaci 
(Dinamo), 3. M. Bărăitaru (Ra
pid). Pe echipe : juniori : 1. 
Dinamo, Z Rapid, 3. Mara
mureș ; seniori : 1. Rapid, 2. 
Maramureș, 3. Dinamo.
• TRIATLONUL DE FOR

ȚA. Seniori, cat. 77 kg : 1. M 
Boțiu (Minerul Borșa), Z A. 
Costache (Rapid), 3. Gh. Timiș 
(Minerul Borșa) ; cat. +77 kg : 
1—2. D. Remetezinu (Rapid) și 
G. Mihaly (Minerul), 3. A. Coc 
(Minerul Borșa). Pe echipe : 1. 
Rapid Buc., 2. Minerul Borșa, 
3. Minerul Cavnic.

INTRE

CONCURSU

LA LUPȚI
Vineri, sîr 

Sala sporti 
va avea loc 
pe categorii 
greco-roman 
caracter de 
tuirea lotul 
rea competi

BUTU]
(Rapid), 2. M. Boțiu (Mi- 
Borșa), 3. C. Stoica (Ra- 
cat 77 kg : 1. C. Mus- 
(Dinamo), 2. G. Crăciu-
(Rapid), 3. M. Petrele-

complexa agendă a „Daciadei 
albe**.

Paralel cu aceste măsuri 
organizatorice și de instruire 
a fost pregătită cu grijă de
osebită deschiderea festivă a 
etapei de iarnă precum și des
fășurarea, atît la orașe cît și 
la sate, a primelor 
— de șah și tenis 
Dar, aceeași atenție 
dată organizării în 
a acțiunilor și întrecerilor care 
se pot desfășura tn aer liber.

concursuri 
de masă, 
este acor- 
continuare

• PESTE 290 DE ELEVI da 
la Grupul școlar Industrial 
Plepenl au participat la 

'„Crosul bobocilor*,  ce a avut 
leo ta Împrejurimile stadio
nului Metalul. Au terminat 
Învingători: Gabriela Ciule) 
(eL IX-a C) — a primit șl 
premiul «ferit pentru cel 
mal bun timp realizat — șl 
Iulian Alexandru (cL IX-a E).
• M DE ECHIPE școlare de 
fotbal din Sibiu s-au Între
cut aproape o lună de zile In 
prima ediție a „Cupei C.S.S. 
Șoimii", competiție organiza
ți ta scopul depistării de 
elemente talentate. Trofeul a 
revenit echipei Școlii generale 
nr. 1», care ta finală a dis
pus eu 4—1 de formația Școlii 
generale nr. 8. Antrenorii au 
reținut pentru lotul C.S.S. 
Șoimii Sibiu cltlva dintre ju
cătorii cel mal buni, printre 
care slnt C. Pepăl, C. Ciocoi, 
H. Wechter și M. Lăcătuș.
• A APĂRUT de sub tipar 
nr. I al „mlnl-publicațiel" sa
blate, „Deltana', editată de 
paslonatii sportului mintii din 
Sullna. in frunte cu maistrul 
de marină Laszlo Noel. Din 
sumar : concurs de dezlegări, 
diverse rezultate, teorie șahîs- 
tă. șah electronic etc. • UN

MARE NUMĂR DE PIONIERI 
din Deva, peste 2000, au par
ticipat la acțiunea de drume
ție in pădurea Bejan, sub 
genericul „Freamăt de codrii". 
Au avut loc manifestări cul
tural-sportive, la care elevii 
de la școlile nr. 3, 5 și 7 au 
fost cel mal buni (la cros, 
fotbal și ștafetă aplicativă). 
• TINERI DIN 23 DE ASO
CIAȚII SPORTIVE, din mal 
multe județe, au fost pre- 
zentl la ediția Inaugurală a 
crosului dotat cu „Cupa ba
zinului Baraolt*.  Pe echipe a 
clștigat Clubul sportiv școlar 
2 Sf. Gheorghe (pe locurile 
2—3 s-au situat: Metalul Tg. 
Secuiesc și Liceul Industrial 
Baraolt). La individual au 
clștigat : Katalin Keresztely 
si K. Fekete (C.S.S. 2 Sf. 
Gheorghe) — la juniori I. 
Aranka Csiki și S. 'Csikl 
(Llc. lnd. 2 Baraolt) — la 
luniorl II. • PARCUL TINE
RETULUI din Ploiești a găz
duit o amplă manifestare pri
lejuită de deschiderea anu
lui sportiv școlar șl univer
sitar. Au avut loc Întreceri 
de cros (printre primii cla
sați s-au aflat : Laura Radu 
— Șc. nr. 29, Cristina Saba- 
doș — Șc. nr. 8, G. Hurmuz

• ÎN „CUPA F. R. RUGI?Y“, 
etapa a V-a, penultima pro
gramată în acest an, a con
semnat următoarele rezultate : 
seria I : C.S.M. Sibiu — Uni
versitatea Timișoara 11—25 (!), 
Știința CEMIN Baia Mare — 
P.T.T. Arad 18—0 ; seria a II-a: 

Sportul studențesc — 
3—17, Dinamo — R. C. 
Roșie 6—9 (!) ; seria a 
Rulmentul Bîrlad — 

Suceava 10—0, Politeh-

R. C. 
Steaua 
Gri vi ța 
IlI-a : 
C.S.M. _____
nlca Iași — Farul 33—3 (!). Re
amintim că echipele joacă fără 
componenții loturilor reprezen
tative. Mîine (stadion Olimpia, 
ora 15) un meci de interes : 
Dinamo — Steaua.

• DOUA REPREZENTANTE 
ALE RUGBYULUI JUVENIL 
ENGLEZ efectuează turnee in 
țara noastră. Juniorii de la 
Judd School au susținut două 
meciuri la Constanța, Încheiate 
cu următoarele rezultate : 8—6 
cu C.S.Ș. 2 Constanța și 14—21 
cu Farul (juniori). Astăzi, Judd 
School joacă in Capitală (sta
dion Parcul copilului, ora 15) 
cu C.S.Ș. Locomotiva, campioa
na țării noastre. Cealaltă for
mație, Merchant Taylors School, 
alcătuită din jucători sub 18

— Lie. M. Viteazul. C. Casan- 
droiu — șc. nr. 28), de hand
bal, tenis, fotbal, tenis de 
masă, precum șl demonstrații 
de karting șl rachetomodele. 
e LA „CUPA NAVIGATORU
LUI", competiție Inițiată de 
A.S. Cetatea Giurgiu, care 
funcționează pe lingă Navrom, 
au terminat Învingători Nela 
Clorolu și Adrian Dumitru la 
popice. Stan Bone la sah șl 
Sorina Ionescu la tenis de 
masă. • IN CADRUL CASEI 
DE CULTURA A SINDICATE
LOR din Galați a luat ființă, 
recent, un centru de gimnas
tică de Întreținere șl corectl- 
vă. Cursurile se desfășoară 
sub conducerea specialistului 
In materie, prof, de ed. fiz. 
Dorin Bondoc. • „CUPA C.S.S. - 
SLOBOZIA" — ediția a Vl-a
— a reunit In întreceri atleti
ce numeroși sportivi din șapte 
județe. Printre sportivii re
marcați s-au aflat : D. Sără- 
c41ă (C.S.S. Brăila) — la 80 m 
juniori III, S. Pană 
Slobozia) — la 600 m copil
I, Camelia Gheorghe (C.S.S. 
Medgidia) — la disc junldare
II. D. Vaslle (C.S.S. Tul- 
cea) — la suliță juniori m, 
Mihaela Caraza (C.S.S. Foc
sani) șl T. Deacu (C.S.S. Că
lărași) — la cros.

(C.S.S.

RELATĂRI DE LA : M. BO- 
ghici, I. Icnescu, p. Comșa, I. 
Vlad, J. Szabo, O. Bălteanu, 
Tr. Barbălată, T. Slrlopol si 
I. Neacșu.

o.
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• CÎȘTIGU 
LOT,O DIN E 
Cat. 2 : 2 vai 
lei si 10 varii 
lei : cat. 3 : : 
cat. 4 : 41.25 i 
98,50 a 1.014 lei 
lei ; cat. X : 
port la cat. 1 î

• 112.308 L 
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octombrie a.c. 
mari succese, 
tașează cel al 
liu din cooi. : 
stanța: pe •



TIEI" LA CICLOCROS
AT SFIRȘIT

'nia de sosire. Bine s-au pre
zentat sportivii de la Metalul 
Plopeni, Voința Cluj-Napoca și 
CIBO, alergători între care s-a 
dat bătălia pentru primele 
locuri. O notă bună seniorului 
FI. Chițu și juniorului M. Go- 
can care și-au văzut încunu
nate cu succes eforturile, am
bii concurenți menținîndu-se 
continuu de primul plan al a- 
lergării, pentru ca în final să-și 
înscrie numele printre câștigă
torii „Cupei Federației", Ia cate
goriile respective. Clasamente. 
Seniori : 1. FI. Chițu (Metalul 
Plopeni) lh 07:38, 2. N. Aldulea 
(CIBO Brașov) lh 09:52, 3. C.
Popa (Metalul Plopeni) lh 11:42; 
juniori mari : 1. M. Gocan
(Voința Cluj-Napoca) lh 07:58, 
2. A. Naghi (Voința Cluj-Na
poca) lh08:44, 3. Gh. Butaru 
(Metalul Plopeni) lh 14:13.

C. GRUIA, coresp.

Campionatul echipelor de speranțe
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S.C. BACĂU A RĂMAS NEÎNVINSĂ 
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PE CULOARUL CEL MM GREU 
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(45—29), Automatica București
— Știința înv. Ploiești 99—96
(52—42), C.S.U. Galați — ASA 
Bacău 115—79 (56—34). Elec
trica Fieni — Marina Con
stanța 88—83 (46—37), Automa
tica Alexandria — Mecanică 
fină București 49—48 (30—28) ; 
FEMININ, SERIA I: I.E.F.S. 
C.Ș.B. București — C.S.Ș. 
C.F.R. — - — —
SERIA 
„U“ II 
Voința 
Voința 
talul C.S.Ș.
(44—31), Mătasea C.S.Ș.
— C.S.Ș. 1 Alfa Oradea 63—81 
(29—35). (Corespondenți : A. 
Slăbii, C. Albu, I. Toma, C. 
Crețu, Dumitru Diaconescu, O. 
Guțu, T. Siriopol, FI. Dumi
tru, M. Radu, I. Jura, M. A- 
vanu).

SERIA I:
București —

Constanța 70—49 (38—29);
A II-A : C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca — C.S.Ș. 
Reghin 91—72 (31—43),
Tg. Mureș

Salonta
Me-

95—53 
Deva

CAMPIONATUL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)
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C.S.U. SIBIU — CARPAȚI 
GRUP 8 BUCUREȘTI 87—72 
(40—38). De la început dorim să 
menționăm că diferența este 
prea mare față de desfășurarea 
generală a întrecerii. Intr-ade
văr, echipa Carpați, aflată la 
primul său meci în Divizia „A“, 
a făcut un joc curajos și s-a 
menținut pînă in ultimele 5 mi
nute în apropierea mai experi- 
mentaților lor adversari. Apăra
rea agresivă (cu momente în 
care „zona-presing“ s-a dovedit 
eficientă) și buna evoluție a lui 
Dumitru Marian (în mare pro
gres) au fost două dintre atu- 
urile formației bucureștene, an
trenată de D. Evulcț — Coliba- 
ba. Sibienii, lipsiți de aportul 
lui M. Chirilă (accidentat), au 
trebuit să lupte cum nu prea 
sînt obișnuiți pentru a cîștiga 
o partidă în care au mai avut 
și handicapul de a-i pierde pe 
Takacs (min. 30) și Tonca (min. 
37), eliminați pentru 5 faulturi, 
tocmai cînd se hotăra soarta 
meciului. Spre cinstea lor, ele
vii antrenorului F. Stoica au 
avut puterea nu numai de a re
zista, ci chiar de a se Impune, 
mai net decit era de așteptat 
in situația dată. Au înscris : 
Palhegyi 23, Tonca 19, Apostu. 
14, Takacs 13, Oosma 8, Mladin 
6, Georgescu 4 pentru învingă
tori, respectiv Dumitra 18, Pă
sărică 18, Kaunitz 12, Haiduc 9. 
Atanasescu 8, Aprodu 5, Paras- 
chiv 2. Arbitri : Fr. Took ți I. 
Olani.

STEAUA — C.S.U. BRAȘOV 
116—59 (53—33).

DINAMO BUCUREȘTI - 
RAPID 82—66 (39—29).

I.C.E.D. — U.R.B.I.S. BUCU
REȘTI 92—79 (44—40).

FARUL CONSTANTA — U 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA 77—74 (38—31).

Programul de astăzi : sala FIo- 
reasca, de Ia ora 10 : I.M.U.A.S. 
— C.S.U. Sibiu, „U“ — Dinamo 
Oradea : de la ora 15 : Dinamo 
București — C.S.U. Brașov, 
Steaua — Carpați, Rapid — 
U.R.B.I.S., I.C.E.D. — Farul.
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Etapa a 11-a a campionatu
lui echipelor de tperanțe a 
fost dominată de derbyul Uni
versitatea Craiova — S.C. Ba
cău, un meci onorat de cele 
două combatante printr-un joc 
de bun nivel tehnic, echilibrat 
în marea majoritate a timpu
lui. Dealtfel (corul Intflnirii, 
0—0, vine să întărească aceas
tă afirmație. în urma egalului 
realizat, elevii antrenorului 
Sorin Avram rămîn neînvinși 
în fruntea clasamentului, dînd 
dovadă că privesc cu toată se
riozitatea această întrecere a 
speranțelor. Iată formațiile 
care s-au aliniat ^duminică pe 
stadionul Central din Craiova, 
la fluierul arbitrului C. Fă
gaș (Tg. Jiu) : Universitatea : 
Boldici — Blca, Bucur, G. Is
pas, Florea — Mitroi (min. 75 
M. Ispas), Trifu, Firănescu — 
Păuna (min. 66 Săndoi),

Popescu, Petcu ; S.C. Bacău : 
Ursache — Comănescu, Ghioa- 
ne, Artene, Borcea — Floareș, 
Ciurciun, Chitara — Pomîr- 
leanu (min. 73 Btșcă), Tăna»e, 
Ian cu.

Clasamentul

• ••
• De la declarația Iui Vava, la... frica brazilienilor de infrîngere I
• Reprize de excepție cu Italia ți Coreea de Sud ® La Mel
bourne, in așteptarea marii favorite ® Gabor, Lovaș și „România 
to win" din „Australian soccer" ® După R. F. Germania, Româ
nia a obținut cel mai bun punctaj ® Un mare paradox — meciul

cel mai reușit, cel pierdut I

A.

campiona tului 
speranțe după etapa a 11-a 
prezintă astfel :

de
se
L S.C. BACAU 11 7 4 0 36- 8 18
2. Corvinul 11 7 2 2 42-19 16
S. Univ. Cv. 9 7 1 1 40- 6 15
4. F.C. C-ța 11 7 1 3 41-12 15
S. C.S. T-viște 10 7 1 2 22-12 15
C. Dinamo 9 8 1 2 28- 9 13
7. Sportul stud. 10 4 1 3 16-21 13
8. F.C.M. Bv. 11 5 2 4 17-15 12
9. „Poli" Tim. 10 6 0 4 21-20 12

10. A.S.A. Tg. M. 11 5 0 4 18-18 10
11. FLC. Argeș
12. Chimia

11 4 0 7 14-24 8
11 3 2 8 15-34 8

13. „U“ Cf.-Nap. 9 3 1 5 10-16 7
14. U.T.A. 10 3 0 7 13-24 6
15. F.C. Olt 11 2 2 7 9-38 6
14. Steaua 10 1 3 C 15-30 5
17. Prog.-Vulcan 10 2 1 7 16-36 5
11. Jiul 11 1 0 10 6-37 2

MIRCEA LUCESCU EAȚA IN FAȚĂ CU. . . . . CANGURII"II

(Urmare din pag. 1)
m-au dezmințit. Dintre ceilalți 
surpriza plăcută t-a numit Die 
Costel, un prezumtiv jucător al 
echipei naționale. Pentru că la 
ideea de joc pe care o preconi
zez eu, am nevoie de un jucă
tor care să schimbe foarte bine 
ritmul ți jocul in viteză. M-a 
mai surprins plăcut ți Dorel 
Zamfir, care in campionat nu 
arătase prea multe lucruri bu
ne, de unde ți concluzia că ma
rea competiție poate descătușa 
energii nebănuite tau... adormi
te. Fără să fiu taxat de subiec
tivism, nu pot să nu remarc jo
cul fundașilor centrali Rednic 
ți Andone, elemente foarte im
portante in construcția jocului. 
Ceea ce vreau eu si subliniez 
este că mulți dintre acești ju
niori, care ne-au adus atita bu
curie, sint jucători de „A", unii 
titulari, că mulți au jucat îm
preună destule partide in națio
nala de juniori, ceea ce nu pu
tea trece neobservat. De fapt, 
„cangurii" noștri sint printre 
cei mai buni jucători care vin 
in fotbalul românesc.

' i i *

— Te-ai temut, ca antrenor 
debutant al primei reprezenta
tive, de un eșec în fața junio
rilor din Australia ?

— Acceptam și ideea unei In- 
fringeri, chiar dacă imi jucam 
„o carte importantă". Publicul 
avea nevoie de spectacol, trebu
ia ciștigat din nou pentru fot
bal și cred că jocul de miercuri 
a fost un succes din acest punct 
de vedere.

— Din lotul „cangurilor" au 
și fost promovați în prima re- 
Îirezentativă Gabor și Rednic. 
ntrebarea care devine obliga

torie, cred eu, este alta : cum 
se face că, de-a lungul anilor, 
generații talentate de juniori 
s-au pierdut pe drum ?

— Juniorii sint așa cum ii 
creștem noi ! Noi, antrenorii, 
conducătorii, mediul din jur. 
Nu cred că înfumurarea e cau
za principală a multor ratări, ci 
atenția cu care stimulăm per
manent talentele, exigența cu 
care ii urmărim mereu, in pre
gătire ?i in joc. E vorba, în 
fond, de o atitudine față de 
marea performanță !

7-ww /«ur .a»
<T:aw® w

S.U.A., Camerun, Qatar, E- 
gipt — echipele fără nici o 
pretenție 1 Mexic, Coreea de 
Sud, Australia, România — e- 
chipcle. outsidere, cele care ar 
putea să producă surprize ! 
Celelalte ? »Celelalte erau fa
voritele. Nume cu rezonanțe 
adinei în istoria fotbalului : 
Anglia, Brazilia, Italia, Uru
guay, R. F. Germania, Argenti
na și chiar Polonia. Așa erau 
considerate participantele la cea 
de a 3-a ediție a C.M. de 
niori din Australia,

România și Coreea de 
în grupa „B“ 7 Echipele 
seama cărora formațiile Brazi
liei și Italiei vor face golave
raj, așa se spunea. „Trebuie să 
marcăm cit mai multe goluri în 
poarta României" — declarase 
Vava. antrenorul fotbaliștilor 
cariocas, ziaristului din Mel
bourne, de la „The Sun", Pe
ter Deșira. Numai că și acolo, 
pe stadioanele din Australia, 
s-a demonstrat înțelepciunea 
proverbului nostru potrivit că
ruia socoteala de acasă nu se 
potrivește cu cea din tîrg. Co
reea de Sud a învins din start 
Italia cu 4—1, impresionînd 
prin rapiditatea acțiunilor o- 
fensive și precizia în șut a a- 
tacantului Choi Soon Ho, au
tor a două goluri. Apoi, în 
partida vedetă a cuplajului de 
pe stadionul Olympic Park din 
Melbourne, Brazilia și România 
au terminat la egalitate, 1—1. 
„Cred că acest meci a fost ma
rea piatră de încercare a e- 
chipei — ne spunea Constantin 
Cernăianu, antrenorul principal 
al lotului. Să egalezi Brazilia 
la numai două minute după ce 
ai primit gol și apoi s-o do
mini, s-o faci să... tremure în 
fața înfringerii, iată o primă 
ispravă a echipei noastre care, 
din acel moment, a devenit 
conștientă că POATE MULT 
MAI MULT decit se aștepta de 
Ia ea. Și a putut..."

Pentru că au urmat apoi 
1—0 cu Coreea de Sud, și tot 
1—0 cu Italia, fiecare din a- 
ceste meciuri arătîndu-ne „11“- 
le tricolor stăpîn pe situație, 
jucînd dezinvolt, îndeosebi în 
prima repriză cu echipa sud- 
coreeană și în a doua cu Ita
lia. Au fost la un loc 90 de 
minute de excepție, aplaudate 
la scenă deschisă, pe parcursul 
cărora puteau fi copios rotun
jite scorurile minime cu care 
s-au încheiat meciurile.

Este interesant de subliniat fap
tul că ultimele meciuri din 
grapa „B“, cea mai puternică 
a turneului final, Brazilia — 
Coreea de Sud și România — 
Italia, s-au jucat cu gîndul la 
„sferturile" de finală, obține
rea locului 1 însemnînd... evi
tarea Uruguayuluî, cea mai 
puternică echipă a turneului. 
Exista Insă șl un dezavantaj

ju-

Sud 
pe

pentru echipa clștigătoare a 
grupei. Ea trebuia să plece la 
Newcastle să joace pe o tem
peratură de 33 de grade, după 
o călătorie de vreo 1 500 de ki
lometri. Și, volens-nolens, e- 
chipa noastră a rămas pe loc, 
la Melbourne, pentru a primi 
replica marii favorite — Uru
guay. A fost cel mai greu 
meci, victoria cu 2—1 datorîn- 
du-se în mare măsură evoluți
ilor impecabile a doi jucători : 
Iosif Lovaș (portarul din care 
Tachc Macri, un antrenor 
demn de toată aprecierea, a 
„scos untul" la pregătiri, cel 
care s-a opus de trei ori în 
repriza secundă unor goluri ga
ta făcute) și Romulus Gabor 
(atacantul care prin cele două 
goluri marcate din lovituri li
bere și-a pus atunci candida
tura pentru „Balonul de aur" 
al competiției).

ROMÂNIA TO WIN (n.n. 
„România favorită"), își ti
tra editorialul ziarul „Austra
lian Soccer" din Sidney (vezi 
clișeul de mai sus) după 
victoria echipei noastre în 
fața unor jucători care 
vor ajunge cu siguranță în pe
rimetrul consacrării : Frances- 
colij Aguilera, Da Silva, Noble, 
Pena... Dar a venit meciul cu 
R. F. Germania, cel pierdut 
Tocmai cel în care echipa a 
jucat mai bine ca oricînd și 
România a trebuit să plece la 
Adelaide pentru „finala mică" 
pe care a cîștigat-o în fața An
gliei, cea care voia cu orice 
preț reabilitarea după eșecul 
usturător din partida cu Qa
tarul lui Evaristo.

Bilanțul general înregistrat 7 
Partide jucate : 6. Cîștigate : 

4. Egal : 1. Pierdute : 1. Go
luri marcate : 6. Primite : 3. 
După R. F. Germania (10), 
România a obținut cel mai ri
dicat punctaj (9), care a ur
cat-o pe podiumul întrecerii, 
cucerind medalia de bronz.

Care a fost, totuși, cel mai 
bun meci al echipei noastre la 
acest atît de frămîntat cam
pionat mondial ? In compania 
cărui adversar a realizat cea 
mai apreciată evoluție ? Greu 
de spus din moment ce pînă 
și opiniile celor aflați pe ban
ca rezervelor nu concordă. Ia
tă „voturile" acestei „bănci", 
culese la... rece, în timpul că
lătoriei pe ruta Sydney — 
Melbourne — Bankok — Dubai 
— Atena — Amsterdam — 
Viena : C. Cernăianu (antrenor 
principal) 
Sud ; 2. 
Brazilia, 
secund) : 
guay ; 3.
Untea (medic) : 1. R. F. Ger
mania, 2. Italia, 3. Anglia. A. 
Tudose (masor) : 1. Uruguay, 
2. R. F. Germania, 3. Brazilia. 
Adăugind acestora și clasamen
tul cronicarului prezent la me
ciuri (R. F. Cermania, Brazilia, 
Anglia) și acordînd punctajele 
corespunzătoare (3, 2, 1) ajun
gem la următoarea ordine, ca
re ni se pare semnificativă : 
meciul cu ~ - —
p, Brazilia . .
Coreea de Sud 3 p, Italia și 
Anglia cîte _

Așadar, partida care trebuia 
să aducă echipa României în 
finala mare, precum și cea din 
start, cu Brazilia, au fost vîr- 
furile evoluției tricolorilor. 
Deși, paradoxal, nici una n-a 
fost 
xuri 
mai

CONSTANTIN CERNÂIANU: „FORMULA REPREZENTATIVEI 
INSPIRĂ ÎNCREDERE"

răm, intr-un rezultat favorabil. 
Cind spun acest lucru mă bazez 
ți pe plusul de vigoare ți pe 
dorința de afirmare a noilor 
veniți, un important atu, carac
teristic tinereții lor. Și încă un 
„amănunt" care nu trebuie de
loc omis din calculul probabili
tăților. Prezența în rindurile e- 
chipei a unui nou executant de 
excepție al loviturilor libere. 
Este vorba de Gabor. Se știe 
că echipa națională nu a dus 
deloc lipsă, de-a lungul anilor, 
de așa ceva. In ultimii ani insă, 
prin absențele lui Dumitru ți 
Dobrin. iar acum, mai recent, 
prin aceea a lui Iordănescu, 
numărul acelora capabili de a 
transforma in gol o lovitură din 
afara evreului se reducea, prac
tic, la Bălăci. Acum lingă Bă
lăci a apărut și Gabor, ceea ce 
ne dă un plus de încredere in 
ce privește eficacitatea jocului 
la fazele fixe.

In sfirșit, aș vrea să mai fac 
o singură remarcă, referitoare 
la inspirata organizare a acestui 
meci. Aplauzele darnice ți sin
cere ale zecilor de mii de spec
tatori prezenți la nocturna de 
miercuri de pe stadionul „23 
August" au fost, cred, suficient 
de edificatoare. Au exprimat ți 
adeziunea marelui public ama
tor de fotbal față de acțiunea 
înnoitoare întreprinsă pentru re
dresarea fotbalului nostru*.

»»1

DIN REPRIZA SECUNDĂ
(Urmare din pag. 1)

geni ca formulă de echipă, au 
practicat un fotbal bun, specta
culos, punînd adeseori In difi
cultate pe mai experimentații 
lor parteneri de întrecere din 
prima formulă a echipei națio
nale. Cea de a doua fațetă ne-a 
oferit, după pauză, o reprezen
tativă mai activă, mai rapidă 
in acțiuni, grație, evident, in
troducerii in rindurile sale a 
unor jucători de viteză, ca Bă
lăci, Ticleanu, Klein, M. Sandu. 
In aceste condiții, fotbalul prac
ticat de „tricolori*  a fost mai 
eficace, dar, desigur, ți pe fon
dul slăbirii echipei „cangurilor", 
care i-a pierdut pe cițiva din
tre titularii săi. Ar mai trebui 
spus, referitor tot la formula 
naționalei din prima repriză, ți 
la modul său de acțiune mai 
puțin convingător în raport cu 
valoarea jucătorilor săi, că unii 
dintre componența 
vechi ai acesteia, ; 
Ștefănescu, Sameș 
Georgescu, au părut 
psihic de recentele 
ale reprezentativei, 
stadion „23 August".
formula de echipă a „naționa
lei*  folosită In cea de a doua 

I repriză este cea mai indicată
— ți valoric, ți ea randament 
— pentru apropiata confruntare 
oficiali eu Elveția, de la Berna. 

IEa ne dă mai multă încredere 
Infr-o comportare bună ți. spe-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

chiar mai 
printre care 

ți Dudu 
marcați 

nereușite 
pe același 

Cred ci

: 1. Coreea de
R. F. Germania ; 3.

T. Macri (antrenor 
1. Brazilia ; 2. Uru- 
R. F. Germania. Gîl-
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tă achitată 25%, el a obținut la 
categoria I UN AUTOTURISM 
„DACIA 1300“ ȘI O SUITA DE 
CIȘTIGURI ÎN BANI la celelalte 
categorii. De reținut că, In același 
timp, pentru concursul următor, 
respectiv cel de la sCrșitul aces
tei săptămîni, la fondul de cîști- 
guri al categoriei I se reporte:|“< 
suma de 112.308 lei ! Valori uni
tare apreciabile au avut și cîști- 
gurile de la categoriile a H-a și 
a IlI-a, respectiv 23.028 lei și 
2217 lei. Tinînd seamă de faptul 
că următorul concurs are • conr-

poziție asemănătoare (meciuri 
din campionatul Italian al divi
ziei A șl din campionatul româ
nesc al diviziei B), stat de aștep
tat, desigur, noi fi mari succese 
pentru iubitorii de pronosticuri 
sportive. Nu ne rfimtae decit să 
reamintim că ASTAZI ȘI MIINE 
SINT ULTIMELE ZILE PENTRU 
DEPUNEREA BULETINELOR 1

» TRAGEREA OBIȘNUITA LO
TO de astăzi, SO octombrie 1981, 
se televizează ta direct taceptad 
de la ora 18,25.

• ANDONE — SUSPENDAT
2 ETAPE, BOCA — AVERTIS
MENT. Analizind cazurile de 
indisciplină care s-au petrecut 
în etapa a 11-a a Diviziei „A“, 
comisia 
seară 
Andone 
pendat __ _
divist, iar Boca („U“ Cluj-Na- 
poca) a primit avertisment (du
minică cei doi au fost elimi
nați de ne teren).

• F.C. BAIA MARE—CSEPEL
BUDAPESTA 2—2 (1—1). Au
marcat : Koller (min. 11 și 55,

de disciplină a luat a- 
următoarele măsuri : 
(Corvinul) a fost sus- 

2 etape, el fiind reci-

ultimul din 11 m), respectiv
Kelemen (min. 42) și Meszoly 
(min. 60). A arbitrat I. Roman 
(Sighet). (A. CRIȘAN, coresp.).
• C. S. TlRGOVIȘTE — ME

TALUL BUCUREȘTI 3—3 (2—2). 
Au înscris : Dumitrescu, Grea
ca și Margelatu — pentru gaz
de, Cămui, Marinescu șl Tă- 
nase — pentru oaspeți. (M. A- 
VANU, coresp.).
• LUNI 2 NOIEMBRIE, la 

ora 17, în sala I.S.B. din stra
da Berzei, va avea loc'plenara 
antrenorilor de fotbal ai echi
pelor bucursștene.

R. F. Germania 11 
7 p, Uruguay 5 p,

2 p.

cîștigată. Dar cite pa rado
n-a oferit, oare, și nu va 
oferi fotbalul ?

Laurențiu DUMITRESCU



RUGBYȘTII TRICOLORI AU PLECAT 
IN FRANȚA DECIȘI SĂ LUPTE 

PENTRU UN REZULTAT PRESTIGIOS
Ieri dimineață, rugbyștii din 

Iotul reprezentativ al țării 
noastre au plecat în Franța, 
unde vor susține duminică — 
după cum se știe — un med 
de tradiție și de mare impori 
tanță în cadrul competiției con
tinentale organizate de F.I.R.A., 
în compania redutabilei repre
zentative a „cocoșului galic". 
Ei au plecat pe calea aerului 
pînă la Paris unde s-au îm
barcat în alt avion, cu desti
nația Toulouse. Aici i-a aștep
tat un autocar care i-a dus în 
orașul așteptatului joc de du
minică — Narbonne.

Au făcut deplasarea — în or
dinea ponturilor — următorii 
sportivi : Gheorghe Florea, A- 
drian Lungu, Gheorghe Vărza- 
ru (toți Farul), Ion Constantin, 
Marian Aldea (Dinamo), Sorin 
Fuicu, Dumitru Alexandru 
(Steaua), Stelian Podărescu, 
Mircea ' Paraschiv (Dinamo), E- 
duard Suciu (Steaua), Pompi- 
liu Borș, Enciu Stoica (Dina
mo), Alexandru Rădulescu 
(Steaua), Gheorghe Dumitru 
(Farul), Ștefan Constantin (Ști
ința Petroșani), Gheorghe Ca- 
ragea (Dinamo), Ioan Bucan 
(Știința Petroșani). Constantin 
Dinu (R. C. Grivița Roșie), Octa-

PE TERENURILE DE TENIS
• în ziua a treia a turneu

lui internațional feminin de 
la Filderstadt (R. F. Germa
nia), Virginia Ruzici a în
vins-o cu 6—1, 6—4 pa Stacy 
Margolin (S.U.A.). Alte rezul
tate : Potter —• Nescker 6—2, 
6—7. 6—3 ; Navratilova — 
Fromholtz 6—2, 6—1 ; Austin
— Pfaff 6—1, 6—3 ; Jausovec
— Villiger 6—2, 6—1.

• Turneul de la Paris a 
programat întîlniri contînd 
pentru optimile de finală. Ilie 
Năstase l-a Întrecut cu 6—1,
6— 2 pe vest-germanul Christof 
Zipf. Celelalte rezultate: Kriek
— Ismail 7—6, 6—2: Lewis — 
Meister 4—6, 7—6, 6—3; Vines
— Bertolucci 6—4. 3—6, 6—2 J 
Noah — Deblicker 6—7, 6—4, 
6—2.
• In primul tur la Tokio,

suedezul Bjorn Borg, favoritul 
nr. 1 al concursului, l-a în
vins cu 6—3, 4—-6. 6—2 pe ju
cătorul indian Ramesh Kris- 
nan. Alte rezultate : Gerulai- 
tis — Bailey 6—4. 5—7, 6—1 ț 
Dent — Amaya 6—3, 4—6,
7— 6; Dunk — Gitlin 6—2, 
6—7, 7—5.
• Au continuat partidele 

turneului internațional de la

DIVIZIA „A“
DE HOCHEI

(Urmare din paa D

Șt. Enciu, ajutat la cele două 
linii de J. Becze și N. Enache. 

în deschidere un meci aștep
tat cu interes, dar care din pă
cate a nemulțumit în final cînd 
a degenerat și cînd cele două 
formații au fost sancționate cu 
nu mai puțin decît 7 penalități 
de meci (eliminare definitivă !) 
pentru rea conduită. Este vorba 
de meciul Dunărea Galați — 
Progresul Miercurea Ciuc în
chei... cu scorul de 2—2 (0—0,
0—1, 2—1), echipa gălățeană
fiind condusă cu 2—1 pînă în 
ultimele 20 de secunde ! Bună 
și curajoasă prestația formației 
din Miercurea Ciuc. Au mar
cat : Berdilă și Antohi — Du
nărea, Csiki și Szenteș — Pro
gresul. A arbitrat bine M. Pres- 
neanu, ajutat la cele două linii 
de L. Petrescu, și T. Szabo.

Dimineața s-a disputat un 
joc foarte... liniștit (nici o eli
minare !), în care Dinamo 
București a întrecut pe Avîntuî 
Gheorgheni cu 15—4 (5—1. 4—1, 
6—2). prin punctele înscrise de 
Herghelegiu 5. Solyom 4, Moro- 
san. Dumitru, Toke, Nutescu, 
Pisăru, Axinte. respectiv Tamas 
2. Daniel și Gyorgy. Corect ar
bitrajul lui A. Ra’int, ajutat de 
M. Dinu șî R. Dobrcscu.

Miine (n.r. azi) turneul de la 
Galați se încheie cu următoa
rele partide : S. C. Miercurea 
Ciuc — Progresul Miercurea 
Cine, Avîntuî Gheorgheni — 
Steaua șî Dunărea Ga’afi — Di
namo București. 

vian Corneliu, Mircea Muntea- 
nu (Steaua), Emilian Grigore 
(Farul). Majoritatea au evoluat, 
săptămîna trecută, în partidele 
de la Constanța și mai ales 
București, cuprinse în itinera
rul european 1981 al celebrilor 
All Blacks. Și, cu o excepție- 
două, ei au dat satisfacție, a- 
rătîndu-și, în compania unui a- 
semenea valoros adversar, deo
sebitele posibilități. Iată moti
vul pentru care așteptăm nu 
numai repetarea, ci și amelio
rarea evoluțiilor din partidele 
cu echipa Noii Zeelande. „La 
Narbonne — jucăm o «carte 
mare» în apărarea titlului con
tinental cucerit Ia finele pre
cedentei ediții a Cupei F.I.R.A." 
— ne spunea, înaintea plecării 
Ovidiu Marcu. secretar respon
sabil al F.R.R. „După cele două 
premiere cu Scoția și Noua 
Zeelandă, a venit și vremea 
obținerii unui rezultat de pres
tigiu în această toamnă boga
tă pentru rugbyul românesc. 
Cred cu convingere în posibili
tatea realizării victoriei la Nar
bonne !“ — sînt cuvintele lui 
Sorin Fuicu, care dezvăluie 
gîndurile, speranțele întregului 
nostru lot.

Koln. Rezultate tehnice: S.
Giammalva — Lutz 6—4, 6—3; 
Pattison — Glickstein 7—6, 
6—4 j Curren — T. Giammalva 
6—1, 7—5 | Smid — Borowiak 
6—4. 6—4 j Lendl — Navratil 
6—2, 6—1.
• în clasamentul (masculin) 

al Marelui Premiu — F.I.L.T. 
pe primul loc se menține ce
hoslovacul Ivan Lendl cu 2163 
p, urmat de John McEnroe 
(S.U.A.) — 1835 p, Jose Luis 
Clerc (Argentina) — 1469 p, 
Jimmy Connors (S.U.A.) —
1417 p, Guillermo Vilas (Ar
gentina) — 1316 p, Bjorn Borg 
(Suedia) — 1129 p etc.

CALEIDOSCOP - Noiembrie

ȘTIAȚI CA...
★ Pentru a îi inclusă în programul olim

pia • ramură sportivă trebuie să fie prac
ticată în cel puțin 40 de țări din trei con
tinente. în ceea ce privește sporturile de 
iarnă, pentru a fi admis la J.O. un sport 
trebuie să fie practicat în cel puțin 25 de 
țări de pe două continente. Deci, nu orice 
disdplină sportivă poate ajunge în arena 
olimpică.

/ ★ Dintre toți cei 19 campioni olimpici ai
săriturii cu prăjina, doar doi au reușit să 
realizeze la J.O. noi recorduri mondiale. 
Este vorba de americanul Frank Foss (4,09 
m în 1920) șl de polonezul Wladyslaw Ko- 
zakiewicz (5,78 m în 1980). Situația este 1- 
dentică și la aruncarea ciocanului: Jozsef 
Csermak (Ungaria) 60.34 m în 1952 (primul 
rezultat peste 60 m) si Iuri Sedîh (U.R.S.S.) 
81,80 m în 1980. La săritura în înălțime însă 
doar La • singură ediție a Jocurilor cîștigă*

MECIURI DECISIVE IN PRELI
MINARIILE C.M. - ÎNCĂ O E- 
CHIPA CALIFICATA : SCOȚIA 
• IN MECI AMICAL : ARGEN

TINA - POLONIA 1-2 I
Cele două meciuri disputate 

miercuri în preliminariile C.M. 
au clarificat în mare măsură 
situațiile calificărilor din două 
grupe. Prin victoria surprinză
toare obținută la Tel Aviv de 
Israel în fața Portugaliei 
(4—1!), Scoția (în grupa a 
Vl-a) este calificată indiferent 
de rezultatul ultimului meci 
pe care-1 va susține, la Lisa
bona, cu Portugalia. A doua 
calificată în această grupă va 
fi aproape sigur Irlanda de 
Nord, căreia nu-i trebuie de
cît un scor egal cu Israel, la 
Belfast.

La Tbilisi, după victoria e- 
chipei U.R.S.S. în fața Ceho

• 1 — Ia ființă la Bucu
rești Asociația europeană de 
atletism A.E.A. (1969) ; © 3
— Pentru a doua ©ară, cam
pionatele europene de volei 
se desfășoară în România. 
De notat, cu acest prilej, 
succesul echipei masculine a 
tării noastre (1963) ; ® 8 *- 
Este inaugurată arena Rome®- 
mit (pe locul actual al Fa
cultății de Drept) leagăn al 
fotbalului bucureștean (1929); 
• 10 — Constituirea Federa
ției române de hochei pe 
gheată, desprinsă din Fede
rația sporturilor de iarnă

torul a obținut șl un record al lumii: In 
1980, Gerd Wessig (R.D. Germană) — 2,36 m.

★ Recordmanul mondial de juniori la 
100 m plat, americanul Stanley Floyd (10,07 
în 1980) este un fervent practicant al hal
terelor. El folosește însă halterele în pre
gătire (cîte două ședințe speciale pe săp- 
tămînă) pentru a realiza o musculatură ge
nerală și nu una specifică „ridicătorilor de 
greutăți- ! Performanțele sale sînt într-ade- 
văr notabile: 250 kg cu semiflexiunea pi
cioarelor și 147,5 kg smuls, • culcat ! Floyd 
cîntărește 75 kg șl are 178 cm înălțime.

★ Federația internațională de baschet este 
una dintre organizațiile sportive care are 
— în scriptele sale — un număr impresio
nant de -jucătoare. într-adevăr, în statisticile 
F.I.B.A. figurează peste 70 de milioane de 
jucătoare în întreaga lume !

★ Spectatorii finlandezi sînt — poate — 
cei mai fideli iubitori al atletismului. Do
vada ? Cîteva mii de spectatori n-au pă

răsit tribunele stadionului olimpic pînă la 
terminarea unui original concurș de ștafetă; 
10X10 000 m. Și, trebuie să știți, că echipa 
cîștigătoare (cea a orașului Aland) a în 
registrat timpul de 5h 23:41,0 !

★ Una dintre marile aventuri automobi
listice de la începutul secolului a fost cursa, 
din 1907, Beijing — Paris. Au pornit din 
capitala Chinei cinci automobile și, fapt 
demn de subliniat, patru au ajuns la Paris. 
Anul viitor cursa va fi reeditată, startul 
urmînd a fi dat la 18 iunie d±n Beijing, so
sirea fiind prevăzută, după o lună, în 
„Place de la Concorde".

★ Larry Holmes își pune din nou titlul 
în joc. Campionul mondial al greilor (ver
siunea W.B.C.) din iunie 1978, de cînd a 
cîștigat titlul, a susținut 38 de meciuri, 
toate victorioase; în 10 meciuri titlul mon
dial a fost pus în joc. Noul său adversar 
Renal-do Snipes (numărul 8 în clasamentul 
W.B.C.) este, de asemenea, neînvins; dar 
în 21 de meciuri.

Miine și duminică, la Brașov

DUBLA ÎNTilNIIIf l\TE(WAȚIONAIĂ BE POPICE 
ROMÂNI A - UNGARIA

Reprezentativele naționale de 
popice, care se pregătesc pen
tru viitoarele campionate mon
diale (Brno, 4—11 iunie 1982), 
se află in fața unui nou test 
internațional — dubla întîlnire 
amicală cu puternicele selecțio
nate ale Ungariei. Partidele 
vor avea loc, mîine și dumini
că, pe arena Hidromecanica din 
Brașov. în echipele românești 
vor fi introduși jucători noi, 
care n-au fost selecționați pen
tru jocurile de acum trei săp- 
tămîni cu Iugoslavia, ca de 
exemplu Ilie Hosu, Alexandru 
Szâkely și Silvia Berinde. Se
lecționerii au renunțat la A- 
lexandru Naszodi (scos din lot) 
și la I. Frigea (nu va fi folo
sit în această întîlnire). Cele 
două loturi sînt alcătuite din 5 
Margareta Cătineanu, campioa
nă mondială, Ana Petrescu, E- 
lena Pană, Vasilica Pințca, II- 
dico Szăsz, Maria Zsizsik, Sil
via Berinde, respectiv Iosif 
Tismănar, vicecampion mon
dial, Gheorghe Silvestru, Ilie 
Hosu, Grigore Marin, Alexan
dru Cătineanu, Alexandru Tu
dor, Stelian Boariu și Alexan
dru Szekely.

Din echipele Ungariei fac 
parte, printre alții, B. Csănyi, 
campion mondial, J. Meszăros, 
multiplu campion al Ungariei, 
Zsuzsa Kristyăn, fostă dublă 
campioană mondială, Lăszldnă 
Berinkei și Lâszlâne Holczcr, 
jucătoare cu o veche experien
ță internațională.

„ALL-BLACKS" 
ÎN FRANȚA

PARIS, 29 (Agerpres). — Se
lecționata de rugby a Noii 
Zeelande și-a început turneul 
în Franța întîlnind la Strasbourg 
o reprezentativă regională. Oas
peții au terminat învingători cu 
15—13. Rugbyștii din Noua Zee- 
landă urmează să mai susțină 
șapte partide în diferite orașe 
ale Franței.

slovaciei (2—0), selecționata 
sovietică a făcut un pas mare 
spre turneul final. Ea va mai 
juca cu Țara Galilor pe teren 
propriu și cu Cehoslovacia în 
deplasare și doar un singur 
punct în cele două partide îi 
va asigura primul loc în gru
pa a IlI-a. Pentru celălalt loc 
candidează Țara Galilor și 
Cehoslovacia. în meciul de 
miercuri, de la Tbilisi, în am
bele formații au evoluat ală
turi de internaționali consa- 
crați și jucători tineri. U.R.S.S.: 
Dasaiev — Sulakvelidze, Ci- 
vadze (Susloparov), Baltața, 
Borovski, Daraselia (Savlo), 
Besonov, Buriak, Seneghelia, 
Gavrilov, Blohin. CEHO
SLOVACIA : Zeman — Bi-

(1934) ; • 11 — La New York, 
William B. Curtis apare pen
tru prima oară cu pantofi cu 
cule la un concurs de atle
tism (1868) : © 19 — Pele
înscrie cel de al 1000-lea gol 
al său (1969) ; © 22 — Con
stituirea Federației române 
de patinaj (1932) : © 24 —
Jocurile Olimpice de... vară 
la Melbourne (s-au încheiat 
la 9 decembrie). Au cucerit 
medalii olimpice de aur : 
Leon Rotman — canoe sim
plu viteză șl fond. Simion 
Ismailciuc șl Aleare Dumitru 
— canoe fond, Ștefan Petres-

Ultima întîlnire dintre popi
carii celor două țări a avut loc 
anul trecut, la Budapesta, sco
rul fiind egal, 1—1 ; la fete au 
cîștigat reprezentantele noastre, 
iar la băieți sportivii unguri.

★

La turneul internațional din 
R.D.G. dotat cu „Cupa Wcrner 
Seelenblnder”, probele au fost 
ciștlgate de : Lăszlonă Berinkei 
(Ungaria) 458 p d, Hans Wester- 
hof (R.D.G.) 965 șl perechea 
Lutz Schmidt — Elke Fritz 
(R.D.G.) 1371. Reprezentanții
noștri au obținut următoarele 
rezultate : Elena Pană — locul 
5 cu 443 p d. Alexandru Tudor 
— locul 20 cu 842 p d, iar la 
perechi — locul 10 cu 1 291 p d.

Azi încep la san Marino

C.E. DE JUDO 
ALE JUNIORILOR
La Palazzo del Turismo din 

San Marino încep astăzi și se 
încheie duminică campionatele 
europene de judo ale junio
rilor (17—19 ani), competiție 
care reunește concurenți din 
numeroase țări, deoarece este 
începutul noului ciclu olimpic, 
iar dintre juniorii prezenți a- 
cum Ia aceste întreceri mulți 
vor evolua în arena olimpică 
de la Los Angeles, in 1984. La 
confruntările de la San Marino 
îsl vor încerca șansele și patru 
sportivi români : Benonie Olar 
(cat superușoară), Ilie Șerban 
(semiușoară), Valentin Oiței 
(semigrea) șl Sebastian Geană 
(grea). Ei sînt Însoțiți de an
trenorul Nicolae Marinescu. 
Menționăm că ediția din 1982 
a campionatelor continentale 
va fi găzduită în țara noastră 
Ra Tîrgoviște, 27 octombrie — 
1 noiembrie).

kovski, Vojacek, Radimec, Bar- 
mos, Iurkemik, Kozak, Berger, 
Nehoda, Vizek (Licka), Kriz.

Sîmbătă, la Budapesta, în 
grupa a IV-a, un meci impor
tant pentru fotbaliștii unguri, 
în cazul că vor obține victoria 
în partida cu Norvegia, „ll“-le 
Ungariei este calificat pentru 
turneul final. Un scor egal sau 
o înfrîngere a gazdelor va 
complica situația promovărilor. 
După acest joc urmează ulti
mele două, la 11 noiembrie : 
Elveția —■ România și la 18 
noiembrie : Anglia — Ungaria.

IN MECI AMICAL la Bue
nos Aires : Argentina — Po
lonia 1—2 (1—0)! Au înscris 
Passarella (min. 42) pentru

în trecut
cu — pistol viteză, Nicolae 
Linca — box, cat semimijlo
de (1956) ; © 25 — Fotbaliș
tii englezi suferă prima lor 
înfrîngere pe teren propriu 
în fața unei echipe de pe 
continent : Anglia — Unga
ria 3—6 (1953) ; © 26 — Con
stituirea Federației române de 
lupte și haltere (1930); © 28 
— Se dă autorizație, în An
glia, pentru disputarea de 
jocuri de fotbal în nocturnă 
(1932) ; © 29 — Argentina
primește organizarea campio
natului mondial de fotbal din 
1978 (1969).

„Principiul mișcării olimpice este 
de a gâs; un numitor comun pen
tru toți bărbații și toate femeile 
de orice rasă, religie sau tendin
ță politică. Țelul mișcării olimpi
ce este de a-1 reuni pe toți, în 
spiritul frățesc simbolizat de cele 
cinci inele înlănțuita, reprezentând 
cele cinci continente aia lumii, 
sub semnul sportului, a-l păcii; aî 
prieteniei".

lord MICHAEL KILLANIN
fost președinte 

al Comitetului Internațional Olimpic

© TELEX •
AUTO • După prima etapă 

(1 257 km parcurși), în clasa
mentul „Raliului Safari", ce se 
desfășoară pe șoselele Africii, 
conduce pilotul finlandez Time 
Salonen .(„Datsun"), urmat do
suedezul Per Eklund („Toyota"). 
Concurențil au fost supuși la
grele încercări, e furtună vio
lentă obllgîndu-1 pe multi să
abandoneze. Printre aceștia se
numără cunoscut! automobilist!, 
ca suedezul Bjdm Waldegaard. 
cîștigătorul ediției trecute, st 
finlandezul Ari Vatanen.

CICLISM • „Cursa de 6 zile" 
desfășurată la Frankfurt pe 
Main a revenit cuplului vest- 
german Dietrich Thurau — Gre
gar Braun.

HALTERE • In cadrul unul 
concurs care a avut loc In ora
șul Kazan, halterofilul sovietic 
Oksen MIrezolan a stabilit un 
nou record al lumM la categoria 
56 kg, stilul „aruncat", cu • 
performantă de 158 kg (vechiul 
record era de 157.500 kg). La cele 
două stiluri. Mirozolan a totali
zat 277,500 kg.

HOCHEI • în meci retur pen
tru C.C.E., echipa H.C. Grenoble 
a învins cu 3—1 (1—0, 1—1, 1—0) 
formația Biscaya din Bilbao. In 
turul următor, hochetștli fran
cezi vor întilni formația Riersee 
Garmisch Partenkirchen (R. F. 
Germania). • In cadrul aceleiași 
competiții, echipa italiană ..Gar
dena Flnstral" Ortlsel a termi
nat la egalitate : 2—2 (2—0. 0—0. 
0—2) cu formația austriacă Vil
lach. Hocheiștll italieni, care au 
cîștigat primul meci cu 5—4. s-au 
calificat pentru turul următor, 
urmlnd să Intilnească echipa el
vețiană Blel.

NATAȚIE • Federația ameri
cană de specialitate a desemna
t-o pe Mary T. Meagher, re
cordmana mondială In probele 
de 100 șl 200 m fluture, drept cea 
mal bună Înotătoare din S.U.A. 
pe anul 1981, Meagher este tn 
vîrstâ de 16 ani si deține recor
durile lumii la aceste probe, cu 
timpurile de 57.93 si respectiv 
2:05,96.

ȘAH • Cu două runde Înain
tea Încheierii- turneului zonal da 
la Budva (Iugoslavia) pe primul 
loc al clasamentului se află ma
rele maestru Iugoslav Vellmlro- 
vlcl, cu 11 p (1), urmat de 
Hulak (Iugoslavia) — 11 p (1). 
Cebala (Iugoslavia) si Sojlu 
(Turcia) — cu cite 101/, p (1). • 
Turneul de la Nlș (Iugoslavia) 
s-a Încheiat cu victoria maestru
lui suedez Karlsson, care a tota
lizat 9 p din 13 posibile, urmat 
de Csom (Ungaria) cu 8* */,  p. 
Gheorghlev (Bulgaria), Defirmian 
(S.U.A.), Pavlovich Șahovid (Iu
goslavia) — 71/, p, Matulovicl 
(Iugoslavia) - 1 p, Ciocăltea (Ro
mânia) 61/, p. etc.

VOLEI • Turneul Internațional 
universitar (masculin) desfășurat 
la Praga a fost cîștigat de echi
pa U.R.S.S., care In finală a 
Învins cu 3—0 (13, 11, 11) forma
ția Cehoslovaciei.

gazde, respectiv, Bunkol (min. 
56) și Boniek (min. 69). Din e- 
chipa campioână mondială a 
lipsit Maradona.

LA PORTO ALEGRE. în 
meci amical : Brazilia — Bul
garia 3—0 (1—0). Au înscris 
Roberto, Zico (din 11 m) ți 
Leandro.'

ÎN PRELIMINARIILE C.E. 
(tineret) Luxemburg — Olan
da 0—2 (0—2).

ÎN C.E.. DE JUNIORI II :
Belgia — Islanda 2—1 (2—.1).

IN „CUPA LIBERTADO- 
RES“ : Wilsterman (Bolivia) — 
Deportivo Caii 1—1. Ultimul 
joc va avea loc la 30 octom
brie, între Flamengo și Wil
sterman, dar indiferent de re
zultat Flamengo este califica
tă pentru finala competiției.


