
ÎNCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI 
SERGHEI KRAIGHER, 

președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia

PROLETARI DIN TOATE ȚARII», UNIȚI-MJ

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT
Marți, 10 noiembrie, s-au în

cheiat convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Serghei Kraigher, președintele 
Prezidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Serghei Kraigher au re
luat, în această zi, examinarea 
unor importante aspecte ale 
dezvoltării relațiilor româno- 
iugoslave, analizînd noi posi
bilități, căi și modalități de 
extindere și aprofundare a co
laborării, pe multiple planuri, 
dintre cele două țări socialiste, 
vecine și prietene.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Serghei Kraigher au conți-* 
nuat, totodată, schimbul de pă
reri în probleme actuale ale 
vieții internaționale.

De comun acord, s-a apr»- 
,t că problema cea mai strin- 

Kfentă a zilelor noastre o con
stituie oprirea cursei înarmăm 
rilor, trecerea la măsuri efec
tive de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară, 
ca element fundamental pentru 
eliminarea principalelor surse 
de confruntare și a pericolului 
de război, pentru eliberarea 
popoarelor de povara cheltuie
lilor militare, pentru îmbună
tățirea climatului politic mon
dial. pentru accelerarea dez
voltării cconomico-sociale și 
ridicarea bunăstării tuturor 
națiunilor.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Serghei Kraigher au relevat 
că România și Iugoslavia — 
ca state balcanice — sînt 
profund interesate să conlu
creze activ pentru ca în Ral- 
cani să fie instaurat un climat 
de încredere și pace, să se 
dezvolte o largă colaborare bl 
și multilaterală, pentru trans
formarea acestei regiuni într-o 
zonă a bunei vecinătăți și co
operării pașnice, ceea ce a» 
avea o influență pozitivă asu
pra climatului politic din Eu
ropa și din întreaga lume.

★
După încheierea celei de-» 

doua runde de convorbiri ro- 
mâno-iugoslave la nivel înalt, 
tovarășul Serghei Kraigher, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federativ» 
Iugoslavia, împreună cu per
soane oficiale iugoslave care-1

însoțesc in țara noastră, a vi
zitat întreprinderea de calcu
latoare din Capitală.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Serghei Kraigher, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, au semnat, marți, 
in cadrul unei ceremonii, care 
a avut loc la Palatul Consiliu
lui de Stat, Declarația comună 
româno-iugoslavă.

★
Tovarășul Serghei Kraigher, 

președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, a depus, marți dimi
neața, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Serghei Kraigher, 
președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, s-au reîntîlnit, marți, 
in cadrul unui dejun.

★
Marți, 10 noiembrie, s-a în

cheiat vizita oficială de prie
tenie întreprinsă în țara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Serghei. 
Kraigher, președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Noul dialog la nivel înalt ro- 
mâno-iugoslav, prilejuit de a- 
ceastă vizită, marchează un 
moment important in cronica 
relațiilor dintre România și 
Iugoslavia, in conlucrarea lor 
activă, atit pe plan bilateral 
cit și pe arena mondială, in fo
losul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și colaborării 
in Europa și in lume.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni împodo
bit sărbătorește.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Serghei Kraigher au sosit 
împreună la aeroport.

La scara avionului, cei doi 
președinți și-au strins miinile 
cu căldură, s-au îmbrățișat.

La ora 17,10, aeronava prezi
dențială a decolat, îndreptîn- 
du-se spre Belgrad.
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Astă-seară, ia Berna, In compania reprezentativei Elveției
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BERNA, 10 (prin telefon). A 
sosit, așadar, ziua ultimului 
meci al echipei României în 
cadrul preliminariilor campio
natului mondial, preliminarii 
care au început, vă reamintiți, 
așa de bine (2—1 cu Anglia, la 
București, și 1—1 cu Norvegia, 
la Oslo), cu 3 puncte obținute 
in primele două partide, pentru

ca în meciurile de final, din 
această toamnă, reprezentativa 
noastră să piardă tot 3 puncte în 
două partide. Nu vrem, firește, să 
facem acum analiza evoluției 
echipei noastre în această com
petiție, ci vrem doar să mar
căm momentul : mîine (n.r. 
azi) se va parcurge ultima pa
ni nă din istoria preliminariilor

Astăzi, In prima rundă a finalei de șah

DERBY-UL GHEORGHIU — ȘUBĂ!
La'sediul Clubului central de 

șah a avut loc. ieri dimineață, 
ședința tehnică și tragerea la 
sorți în finala masculină a 
„Daciadei" la șah. Cei 16 con- 
curenți ocupă următoarele 
locuri pe tabela de turneu :

1. S. Grunberg, 2. Fl. Gheor
ghiu, 3. V. Ciocâltea, 4. C. Io- 
nescu, 5. C. Radovici, 6. Th. 
Ghițescu, 7. P. Ștefanov, 8. D. 
Oltean, 9. M. Pavlov, 10. A. 
Urzică, 11. O. Foișor, 12. M. 
Ghindă, 13. V. Nicolaide, 14. V. 
Vaisman, 15. M. Șubă, 16. V. 
Stoica.

campionatului mondial pentru 
Spania jucate de reprezentativ^ 
României.

Ceea ce este evident de sem
nalat — pentru că este de-« 
dreptul bătător la ochi — est» 
faptul că „ll“-le care va fi »• 
liniat mîine seară (n.r. azi) p» 
stadionul Wankdorf reprezintă 
— practic — o echipă nouă, 
doar trei titulari din fosta re
prezentativă (Ștefănescu, Țl- 
cleanu și Bălăci) păstrîndu-și 
locurile în actuala formație. 
Asta în vreme ce echipa Elve
ției va prezenta exact ,,11“-1» 
care a jucat și la București șl 
care este menținut cam același 
de doi ani de zile.

Fără îndoială însă că antre
norii Lucescu și Rădulescu au 
și fost nevoiți de unele indle- 
ponibilități să construiască • 
altă echipă, cert este că 
poate spune, fără exagerare, că 
în ultimul meci al prelimina
riilor debutează, de fapt, un 
nou „11“.

Referindu-ne tot la alcătui
rea formației noastre, două 
noutăți de ultimă oră : D. 
Georgescu nu este considerat 
apt medical pentru joc, iar în 
poartă titularul anunțat de 
Mircea Lucescu este Ducadam, 
Motivația opțiunii antrenorului 
principal al echipei României 
este următoarea : „Ducadam
reprezintă după părerea me» 
...jumătate din U.T.A. EI s-a șl 
pregătit extraordinar, iar dîrze-

Marius POPESCU

(Continuare in pag 2-3)

Adeziune unanimă la noua inițiativă de pace 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a României socialiste 

STĂ IN puterea noastră să impunem, prin 
LUPTĂ UNITĂ, CONSECVENTĂ, PACEA PE PĂMlNT!

Astfel, campionatul debutea
ză cu un atractiv derby, parti
da dintre marii maeștri Florin 
Gheorghiu și Mihai Șubă, prin
cipalii candidați la titlul de 
campion.

Prima rundă, care se va dis
puta astăzi, de la ora 16, în 
sala de festivități a Casei Uni
versitarilor, mai programează 
următoarele întîlniri : Ciocâl
tea — Vaisman, Ionescu — Ni
colaide, Radovici — Ghindă, 
Ghițescu — Foișor, Ștefanov — 
Urzică, Oltean — Pavlov și 
Grfinberg — Stoica.

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ 
LA SĂRITURI ÎN APĂ

Săptâmîna viitoare (sîmbătă 
si duminică) se va desfășura, 
în bazinul Olimpia din Sibiu, 
intîlnirea internațională de 
sărituri dintre selecționatele 
României și R. D.z Germane, 
întrecerea are un caracter ine
dit deoarece echipele vor fl 
alcătuite din seniori, juniori șl 
copii, ale căror puncte obținute 
în clasamentele individuale vor 
determina punctajul general 
dintre cele două reprezentative.

Adunarea activului clubului sportiv Steaua
Asemenea oamenilor muncii 

din intreaga noastră țară, 
sportivii, tehnicienii și ca
drele clubului sportiv al ar
matei Steaua s-au întrunit ieri 
în sala de festivități a aces
tei mari unități sportive de 
performanță pentru a-și ex
prima totala adeziune față de 
Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, document 
de importanță istorică pătruns 
de cele mai puternice senti
mente umaniste, elaborat din 
inițiativa tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Re
publicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul general maior Aurel 
Ion, comandantul clubulur 
Steaua, care a subliniat faptul 
că Apelul pentru dezarmare 
si pace lansat de Frontul 
Democrației și Unității Socia
liste exprimă într-un mod e- 
locvent năzuința de secole a 
poporului român, dorința în
tregii noastre națiuni de a 
trăi și de a se dezvolta în 
pace, opoziția fermă împotriva 
armelor provocatoare de moar
te și de distrugere a bunuri
lor materiale. „Apelul pentru 
dezarmare și pace — a subli
niat vorbitorul — se înscrie în 
cadrul inițiativelor și propune
rilor care vizează asigurarea 
bunului cel mai de preț *1

Sportivii fi tehnicienii clubului Steaua răspund cu entuziasm ți 
mindrie patriotică strălucitei initiative de pace a președintelui 
tării. In prim-plan : Sanda Toma, Dezideriu Varga, Constantin 
Alexandru Foto : Dragoș NEAGU
întregii omeniri — Paceaj i- 
dce care caracterizează întrea
ga activitate și înțeleaptă gîn- 
dire politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de fapt in
treaga politică externă a Româ
niei socialiste". Amintind peri
colul care amenință omenirea 
ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, a faptului 
că planeta cuprinde un. înspăi-

mîntător arsenal producător 
de moarte și distrugere, vorbi
torul a exprimat — în nu
mele celor prezenți — hotă- 
rlrea de a lupta împotriva 
cursei înarmărilor, șl în spe
cial pentru stoparea produ-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

Azi, In „Cupa Liliana Donchctti" la baschet

MECIUL VOINȚA-MACCABI RAMAT HER, 
ULTIMUL PAS ÎNAINTEA „SFERTURILOR"

VOINȚA BUCUREȘTI
5 Verginla Soare 1,68
6 Rodica Cioranu 1,67
7 Liliana Slăvei 1,79
8 Alex. Hegedus 1,83
9 Estela Tomescu 1,69 

10 Gabriela Strugaru 1,70
12 Ștefanla Borș 1,90
13 Lucia Grecu 1,84
14 Tatiana Popescu 1,75
15 Rodica Ungurean 1,75

Media de 
Antrenor:

talie: 1,76 m 
M. Strugaru

Arbitri : M. Czllfra 
(Bulgaria) ; 
da).

Prlmul dintre 
cele patru me
ciuri pe care le 
susțin, săptămîna 
aceasta, echipele 
românești partici
pante la cupele 
europene interclu- 
buri are loc astăzi 
(în sala Floreasca, 
de la ora 18), în
tre formațiile Vo
ința București și 
Maccabi Ramat 
Her (Israel), în 
cadrul „Cupei Li
liana Ronchetti". Sportivele de 
la Voința, aflate pentru pri
ma dată Intr-o întrecere ofi
cială, pornesc favorite în par
tida de astăzi (în tur, la Ramat 
Her, ele cîștigaseră cu 75—66), 
și, In mod normal, nu pot rata 
calificarea în turul următor 
al competiției, adică In sfer
turile de finală, în care vor 
avea ca adversare (alături de 
alte echipe ce se vor califica) 
pe Spartak Moscova (dețină
toarea trofeului), Vozdovac

MACCABI RAMAT
4
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
Media de talie: 1,72 m 
Antrenor: I. .Jakobowits

Nurit Leibhan 
Ronith Scheref 
Ronith Janitzky 
Orna Ostfeld 
Chawa Zeev Ben 
Taly Meir Ben 
Rew Openheimer 
Israela Dirks 
Danit Cohen 
Judith A jalon 
Orna Miron

HEB
1,70
1.63
1.80
1.74
1.70
1.64
1.74
1.80
1.71
L74
1.71

(Ungaria) șl I. Savov 
comisar F.I.B.A. : Y. Cerasi (Țur-

Belgrad, A. S. Montferrandai- 
se, Clermont Ferrand Cedex. 
Slavia Praga și Akademîk Sofia 
(calificate direct).

Deși au prima șansă, bucu- 
reștencele au pregătit ------ ... și 

în . 
întreceri 

cert, mal 
au sosit 

iar

acest 
răs- .

pers-
meci cu seriozitate 
pundere, 
pectiva 
care vor fi, în mod 
dificile. 7___  '
In Capitală, luni seara, 
ieri au efectuat un antrena
ment de acomodare.

desigur și 
viitoarelor

Oaspetele



ijAM VĂZUT CE A FOST LA HIROȘIMA. AȘA CEVA NU TREBUIE
1

SĂ SE MAI INTIMPLE NICIODATĂ!A

Ac casta este voința term cipriinata de activul clubului sportiv Olimpia din Capitala
Sala clubului „Olimpia" din 

Capitală. Sînt prezenți aici 
profesori de educație fizică și 
antrenori, instructori sportivi 
și tehnicieni, tinerii din ma
rea familie a celor ce acti
vează sub culorile cunoscutei 
unități sportive bucureștene. 
Pe mulți dintre ei i-am văzut 
pe stadionul din lunca Dîmbo
viței și pe alte terenuri de 
sport trăind emoțiile întreceri
lor, dar și bucuriile pe care 
le oferă fiecare pas pe drumul 
afirmării. Profesori și elevi 
eu chipuri luminoase, pline de 
viață, bronzate de soare. Dar 
aici, și acum, aceste chipuri 
au devenit grave, exprimind o 
mare și matură preocupare. 
Antrenorul Gheorghe Artim, 
secretarul organizației de bază 
P.C.R., dă citire Apelului 
pentru dezarmare și pace a- 
dresat popoarelor lumii din ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceausescu. Si fiecare paragraf, 
fiecare cuvint, exprimind pro
funda preocupare a poporului 
nostru pentru pacea lumii, are 
ecou adine în sufletele pârti
ei panțllor.

Unii dintre cei prezenți la a-

ceastă adunare de adeziune la 
noua inițiativă de pace a pre
ședintelui României socialiste 
sînt vîrstnici, bărbați care au 
cunoscut grozăviile războiului, 
alții sînt tineri care au văzut 
doar în filme avioane lansînd 
bombe, tancuri zdrobind sub 
șenile flori și case, și s-au cu
tremurat. Se înscriu la cuvint 
exprimîndu-și gîndurile și sen
timentele. „Sîntem părinți și 
pedagogi — spune prof. Octa
vian Niță — și vrem să ne 
creștem copiii și elevii în pace 
și liniște, să le apărăm viața 
și de aceea sîntem 
președintele țării, 
Nicolae Ceaușescu, 
cu hotărîre NU 
DA păcii".

Se dau citire unor calcule 
grăitoare : ce s-ar putea rea
liza pentru viața pașnică a o- 
menirii dacă s-ar reduce cu 
10 la sută bugetele militare ? 
„Viața pe pămînt ar fi mai 
bună, multe popoare ar scăpa 
de sărăcie și de coșmarul foa
mei" — arată în cuvîntul său 
prof. Lucian Nlcolaescu. „Am 
fost și am văzui ee s-a petrecut 
la Hiroșima, orașul care a cunos-

alături de 
tovarășul 

și spunem 
războiului,

eut dezastrul bombei, care a 
suferii grozăviile cenușei ato
mice și am urmărit, împietrit, 
documentele despre cele ce 
s-au intimplat Ia Hiroșima și 
Nagasaki atunci, în 1915 — le 
spune celor prezenți președin
tele clubului, Aurel Dobincă. 
Și mă gîndesc cu mare îngri
jorare că urmările unui război 
atomic ar fi acum catastrofale 
pentru planeta noastră. Așa 
ceva nu trebuie să se mai în
tâmple niciodată !".

Privesc chipurile oamenilor. 
Ele exprimă aceeași voință : 
de pace, pace pentru ei, pen
tru copiii și elevii lor. „Tre
buie să spunem un NU hotărît 
înarmărilor, armelor nucleare 
șl cu neutroni" — continuă 
vorbitorul.

într-o atmosferă de entu
ziasm, participanții la adunare 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului nostru, o tele
gramă exprimind, vibrant, ade
ziunea deplină la Apelul pen
tru dezarmare și pace al 
F.D.U.S..

Viorel TONCEANU

STA IN PUTEREA NOASTRA SA IMPUNEM PACEA
(Urmare din pag. I)

cerii armelor nucleare, pentru 
interzicerea fabricării bombei 
eu neutroni, pentru distrugerea 
■tocurilor existente șl împie
dicarea amplasării de rachete 
eu rază medie de actiure.

Iolanda Balaș, fosta mare 
campioană a săriturii în înăl
țime, a spus: ..Ca sportivi ,1 
apoi ca antrenoare, în lunga 
mea carieră sportivi am 
noseut numeroși oameni, 
prezentanti ai unor țări 
sisteme sociale diferite, 
pntut constata cu mîndrie 
ma de care 
treaga lume 
yedinteie ei, 
Ceaușescu, ______
politicii de pace pe 
promovează cu consecvență. A- 
pelul lansat de F.D.U.S., din 
Inițiativa președintelui nostru 
Inbit, este o nouă dovadă în 
acest sens".

Maestrul emerit al sportului 
Ion Voinescu a spus printre 
altele : „Ca antrenor al centru
lui nostru de copii, eu trebuie 
să-i învăț pe tinerii sportivi să 
Joace fotbal, să devină sănătoși, 
puternici, viguroși. Pentru ca 
să se Joace, copiii au nevoie 
de pace! Tocmai de aceea spun

cu- 
, re- 

eu 
Am 
sti- 
tn- 

pre-
se bucură în 
România și 
tovarășul Nicolae 
tocmai datorită 

care o

un NU hotărîi războiului și 
cursei Înarmărilor, NU fabrică
rii armelor producătoare de 
moarte".

Corneliu Ion, campion olim
pic de tir, a spus : „La Mos
cova am devenit campion o- 
limpic, am realizat cea mai 
mare performanță din viața 
mea, devenind învingător in 
competiția mondială care sim
bolizează pacea. Șirul lung al 
Olimpiadelor n-a fost întrerupt 
decît de războaie. Tocmai de 
aceea trebuie să ne strîngem 
rfndurile, să ne unim forțele 
Si să luptăm împotriva răz
boiului. Să facem totul 
pentru ea Întrecerile olimpice 
să se desfășoare in voie. Pen
tru noi și pentru copiii noștri".

Păreri asemănătoare, din care 
s-a putut desprinde hotărirea 
fermă de a lupta Împotriva 
războiului, a înarmării care ar 
putea duce la distrugerea pla
netei noastre, au mai expri
mat și rugbystul Sorin Fuicu, 
baschetbalistul Nicolae Pîrșu, 
antrenorul de gimnastică 
Gheorghe Condovicl.

Gîndurile și sentimentele 
membrilor clubului Steaua 
sfnt exprimate In telegrama 
trimisă președintelui țării, to
varășul ? Nicolae Ceaușescu,

în care se spune printre al
tele: „Document politic de am
plă rezonanță internă și inter
naționali, izvorît parcă din 
propriile noastre inimi și con
științe, Apelul ne va ajuta să 
desfășurăm o intensă muncă 
poliiico-educativă pentru dez
voltarea educației politice, 
patriotice și revoluționare a 
sportivilor militari, a mindriei 
că sîntem cetățeni ai României 
socialiste, libere și indepen
dente, pentru creșterea răspu- 
derli tinerilor sportivi In pro
movarea relațiilor prietenești 
cu sportivi din toate țările lu
mii și unirii forțelor acestora 
împotriva acțiunilor care pe
riclitează pacea omenirii, pro
movate de cercurile imperia
liste și războinice. Comuniștii, 
uteciștii, întreg personalul clu
bului sportiv al armatei 
Steaua, vă asigură, mult Iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescn, că asemenea tu
turor sportivilor țării vor de
pune eforturi susținute pentru 
traducerea în viață a politicii 
partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, pentru a face puternic 
auzit in lume glasul de pace, 
prietenie și colaborare 
României socialiste

Notații după primul turneu ai campionatului masculin de Dasclict

CONSTANTA — VERITABILĂ PEPINIERĂ,
DAR NU SI PENTRU... FARUL!

Peste 35 000 de participant la marea sărbătoare a orientării turistice

„CHEMAREA TOAMNEI", ÎN CADRUL.f 
SUB SEMNUL CHEMĂRII LA LUPTĂ PEN

start a în- 
iar peste 

Dumbrava 
și frigul a

Șirurile de participant! înain
tau mereu spre 
start, potrivit unui 
nuțios alcătuit, la 
căruia contribuiau 
de activiști, printre 
Nan și Victor “ 
C.J.E.F.Ș. Sibiu,

locurile de 
grafic mi- 
respectarea 
citeva zeci 
care Dorin 

David, de la 
, Carol Bl-

la start a 
nele întreț 
cei de la 
„Pielarul" 
norat cart' 
cuți fiind 
pentru turi 

După pr

Ediția a 33-a a Campionatului 
național d« baschet masculin a 
debutat promițător, Întrecerile 
turneului desfășurat la București 
anunțind o dispută interesantă 
Încă in cursul primului tur, dar 
mal cu seamă lnceplnd din tu
rul secund, etnd participantele 
vor juca — plnă la 11 Iulie 1982 
— In cadrul grupelor valorica 
1—6 șl 7—12. Multe dintre meciu
rile găzduite de sala Floreasca 
s-au încheiat la diferente mal 
mid de 10 puncte (ceea ce ilus
trează un anumit echilibru (va
loric), iar citeva jocuri s-au ter
minat cu victorii ale echipelor 
cotate eu șansa a doua.

Revelația turneului a fost 
IMUAS Bala Mare, prima repre
zentant* a Maramureșului In Di
vizia „A" In Istoria baschetului

CLASAMENT
L STEAUA
X Dinamo Buc.
X I.C.E.D.
4. Rapid
4. IMUAS
4. „U-
7. Dinamo Oradea 
X C.S.U. Brașov 
9. C.S.U. Sibiu

10. Farul
IL URBIS
IX Carpați

4 4 0 431:242 1
4 3 1 346:305 7 

1
1
1
2
2
2
3
3
4

4 3
4
4
4
4
4
4
4
4
4 0 4

3
3
2
2
2
1
1
O

340:314 
286:272 
284:305 
302:292 
268:269 
280:324 
299:311 
297:330 
2857346 
258:372

7
7
7
6
4
4
4
3
4
4

din țara noastră. Ambițios, In 
același timp manifestînd capaci
tate profesională, tinărul antre
nor Andrei Molnar (fost inter
național) a Izbutit ca, in decurs 
de numai doi ani, să promoveze 
formația bălmăreană din campio
natul județean In Divizia „A". 
Este o performantă meritorie, 
care trebuie susținută cu aceeași 
dăruire exemplară (din partea ju
cătorilor) la antrenamente șl la 
meciuri, ca și plnă acum. Cea
laltă proaspăt promovată — Car
pii grup 8 Construcții Bucu
rești — nu a obtinut nici o vic
torie. dar evoluția el a demons-

trat că numai insuficienta expe
riență (șl uneori neșansa) a o- 
prlt-o să realizeze primul suc
ces pe care poate că elevii 'an
trenorului Dumitru Evuleț-CoU- 
baba l-ar fi meritat. Nu este, 
insă, prea tlrzlu.

Alte echipe au avut prestații 
contradictorii, ea, de pildă. Uni
versitatea CIuJ-Napoca, al cărei 
fost echipier, Gheorghe Roman, 
se străduiește să grăbească pro
cesul de maturizare al tinerilor 
jucători care alcătuiesc, in majo
ritate, lotul clujean. Singura sur
priză neplăcută a produs-o Fa
rul, al cărei lot de bază se re
zum* la *—* jucători, poate nu 
„b*trlnl" ea virată sportivă, dar 
ta orice caz foarte uzați. Este 
Inexplicabil (În același timp inad
misibil) pentru ca un centru cafe 
a dat foarte mulți juniori de 
cert* valoare să nu poată consti
tui o pepinieră pentru propria sa 
divizionar* „A" I
• Referitor la lupta pentru tit

lu, ea va avea si in acest an 
doar două protagoniste : Steaua 
■1 Dlnamo. steliștU, cu un lot 
destul de închegat, si in orice caz 
mal disciplinat decît in anii tre- 
euțl, (l-au adjudecat prima vic
torie. Dinamovlștll, aflațl la der
by ul de simbătă Intr-o formă spor
tivă nepotrivită cu importanța jo
cului, Iși mențin șansa (mai sînt 
de disputat opt partide Steaua — 
Dlnamo), dar numai cu condiția 
de a nu repeta slaba prestație 
din intUnlrea amintită.

9 Multe greșeli tehnice semna
late de arbitri, foarte diferite, 
cele mal frecvente fiind după 
protestele la decizii. Iată-i pe 
cel sancționați numai In ultimele 
două zile : V. Băiceanu, Gh. Ra
du. R. Martinescu, N. Mănăilă 
(după fault tehnic, acesta a fost 
eliminat ! 7) de la Farul. M. Ro
taru. A. Bretz și antrenorul Gh. 
Roman *_ '___ -
Kaimîtz șl S. Păsărică de la Car- 
pați. Z. Rasa de la Dlnamo Ora
dea, I. Carpen de la I.C.E.D., 
O. David de la Dlnamo Bucu
rești șl Gh. Oczelak de la Steaua.

in scopul curmării obiceiului 
de a protesta Ia deciziile arbitrl-

de la Universitatea, L.

„Chemarea toamnei", marea 
sărbătoarea sportivă anuală a 
sibienilor la orientare turistică, 
sportul îndrăgit de toți locui
torii municipiului, s-a desfășu
rat duminică într-un decor hi- 
vemal : înainte de 
ceput să fulguiască, 
citeva ore pădurea 
s-a îmbrăcat în alb 
devenit pătrunzător.

Dar vremea potrivnică nu 
l-a împiedicat pe locuitorii o- 
rașului de pe rîul Cibin să 
pornească, cu mic cu mare, 
spre Dumbravă și apoi, prin 
cele 25 de puncte de start, mi
nuțios pregătite de cei aproape 
200 de oficiali — profesori de 
sport, activiști voluntari, elevi 
al școlilor militare’ și membri 
ai gărzilor patriotice, conduși 
de neobositul organizator al o- 
rientării turistice sibiene Dezi
deriu Heintz — pe cărările pă
durii.

Cei mai mici, șoimii patriei, 
au căutat vizuina vulpii, a 
lupului sau a ursului, ascunzi
șul rățoiului Donald sau pe 
Judy, alergind de mină cu pă
rinții sau bunicii, ca Manuela 
Catrina sau Claudia Constantin 
— cei mai mulți pentru prima 
oară la un asemenea 
Pionierii au mers pe 
ca în orice expediție 
montană ; tinerii — 
mulți de la Liceul 
(peste 800), de la Liceul de in
dustrie alimentară, liceele 
„Octavian Goga" și „Gheorghe 
Lazăr", elevi ai școlilor mili
tare „Nicolae Bălcescu", Mi
hai Viteazul" și „loan Vodă" — 
au pornit cu harta in mină in 
căutarea posturilor de control, 
biciui ți de zăpada ce cădea 
spulberată de vîntul tăios.

„Sîntem deținătorii recordu
lui mondial de participare la o 
acțiune ■ de orientare turistică 
(record stabilit anul trecut, cu 
37 759 de concurent!, n.r.) — ne 
spunea tovarășul Heinrich Sitz- 
ler, secretar al comitetului mu
nicipal Sibiu al P.C.R. In acest 
an nu ne-am propus să stabi
lim un nou record, el să men
ținem cit mai sus nivelul aces
tei competiții. Am vrut ca a- 
ccastă sărbătoare a sportului 
sibian să fie, totodată, și o am
plă adeziune față de strălucita 
acțiune de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a F.D.U.S. 
Iar sibienii au răspuns, precum 
vedeți, „Chemării toamnei", 
desfășurată sub semnul che
mării luptei pentru pace

S-a datconcurs, 
marcaje, 
turistică 

cei mai 
energetic

startul pentru cei mai mici dintre 
aleargă de mină cu părinții și profes 

1
linschi și 
sociațiile 
porneau apoi in goană pe că
rările pădurii, care devenise 
parcă un uriaș stup. Profesorii, 
alături de elevii lor, bunicii, 
împreună cu nepoții căutau de 
zor punctele Indicate pe hartă, 
în timp ce la stația de calcul 
electronic au început să se a- 
dune. cu sutele, cu miile, fișe
le competitorilor.

La încheierea concursului, 
către ora prinzuiui, s-a termi
nat și calculul.

„Au luat parte 
de concurenți. Mai 
35186 de competitori", 
spus tovarășul 
Heintz.

Ne-am apropiat de 
de elevi de la Liceul 
nr. 5.

„Pentru mine a fost cea mai 
frumoasă zi de sport din acest 
an, ne-a declarat Iuliu Melinte, 
care alergase împreună cu co
legul său Mihai Vlad. Și cred 
că același sentiment îl au și 
colegii mei. Abia așteptăm un 
nou concurs de orientare, să 
zburdăm prin pădure".

Din păcate, reporterul a tre
buit să consemneze absența de

II. Scbunn, de la 1- 
sportive din oraș,

cetat și a aj 
ca pentru ; 
miile de sibL 
împurpurați, 
casă, bucuro: 
la marea c 
tării de mas£ 
ciadei" I

<

c<
peste 35 000 

precis — 
ne-a 

Dezideriu

un grup 
industrial

la congresul r.I.A.
REPREZENTANȚI
Al ROMÂNIEI

Dumitru STANCULESCU

a Jucătorilor care cumu- 
un număr de greșeli teh- Juridice a

Internationale a 
Sportului Automobilist (FISA).

R, Opșitaru (Stea
ua) a demonstrat 
și fat partida 
Dinamo cd, 
rită eirguinței ți 
seriozității la 
trenamente, a 
venit un pivot 

tentic I 
Foto :

Drago; NEAGU

ALEȘI IN COMISII
La lucrările recentului Con

gres al Federației Internatio
nale a Automobilului (F.I.A.), 
care s-a desfășurat la Paris, 
au haat parte tovarășii loan 
Petre și Valeriu Mitrescu, vi
cepreședinte, respectiv secretar 
al Federației române de auto 
mobilism și karting din țara 
noastră. La Congres în diver
se comisii au fost aleși și re
prezentanți ai României: Gh. 
Vasilin și C. Aramă — în co
misia tehnică, H. Vlăsceann — 
In comisia de circulație. Dr. 
O. Reindl a fost reales preșe
dinte al comisiei 
Federației

EV
NOT/

într-o măsur 
decît In anii 1 
rile de gimnas 
au relevat pro 
se înregistra * 
la categorii! 
și a O-a), cit 
rioare. Desigur, 
tît de mare de 
aproape 120 d« 
au evoluat în s 
Focșani au fos 
tate, nereușite, 
nantă a fost ce 
de bună valoare 
' iții sigure, cu 

.ieră națională, 
exemplu, triplul 
încercat de M 
categoria L O ! 
au produs tiner 
unele centre cai 
ou tot mai mu 
gimnastica noas 
ne gtadim, ta pr 
bul sportiv școl 
reștl, la Clubul 
Brașovia, la Clu 
Reșița șl Clubul 
Sibiu, unități de 
re-și onorează 
cu prestații rem. 
te pe bună drep 
ciallștil. Fără h 
continuă a ariei 
tre masculine, c 
de selecție mult 
bun augur și nu 
va solda cu rezu

LA ÎNCHEIERE
La Încheiere a 

tete seriilor mas 
meciuri (echipele 
fi schimbate.

MASO
Seria I :

iar si pentru c* simpla greșeai* 
tehnic* se pare c* nu este o 
măsur* suficient de drastică, opi
năm că este necesară sporirea 
sancțiunii prin suspendarea pe e

Reuniunea de duminică s-a ca
racterizat prin cote mari realizata 
de cal cu șansă. Remarcăm, da 
asemenea, triplul succes al for
mației G. Solcan, care se pare că 
nu va prelua lanterna roșie deți
nută de Gh. Popescu. Lupta pen
tru titluri se menține foarte strîn- 
să, prezentind un interes deosebit. 
Clasamentele după 59 de reuniuni 
se prezintă astfel : formații : L 
Gh. Tănase 51 victorii, 2. A. Bral- 
lovschl 46, 3—4. T. Marinescu, M. 
Ștefănescu 45, 5. V. Gheorghe 44, 
8. I.R. Nicolae 42, 7. N. Gheorghe 
38, 3. D. Popa 37, 9—10—11. I. Oa- 
nă, S. Onache, D. Toduță 36, 12. 
G. Solcan 30. 13. G. Popescu 27. 
Conducători : L A. Brailovschl

TRIPLU SUCCES AL FORMAȚIEI G. SOLCAN
33 victorii, 2. Gh. Tănase 31, 3. L 
Oană 27, 4. D. Toduță 25, 5—6. V. 
Gheorghe și T. Marinescu 23» 
7. L Crăciun 19, 8. LR. Nicolae, 
». 9. M. Ștefănescu 18, 10—11. N. 
Gheorghe, R. Costică 17.

REZULTATE TEHNICE : Cursa
1 : 1. Robust (R. Costică) rec. 
1:33,6, X Negruț. Simplu 3, ordi
nea 16. Cursa a II-a : 1. Sugiua 
(R. Costică) rec. 1:37,6, 2. Melo
man, 3. Rodolfo. Simplu 2,40, 
ordinea 3, event 30, triplă 416. 
Cursa a IlI-a : 1. Solia (V. Iorga) 
rec. 1:33,7, 2. Sorocel. Simplu 6, 
ordinea închisă, event 78, triplu
2 120. Cursa a IV-a: 1. Gurița (Gh. 
Marciu) perf. 1:29,4. 2. Vigu, 3. 
Stilat. Simplu 3, ordinea 6, event 
162, triplă 62. Cursa a V-a : L

Onagra (Al. Popescu) perf. 1:32,4, 
X Roditor. Simplu 5, ordinea 20, 
event 24, triplu 1 522. Cursa a VI- 
a : L Horoscop (Gh. ;
perf. 1:26,7, 2. Selenar, 3. Tu fan a. 
Simplu 18, ordinea 16, event 266, 
triplă 727. Cursa a Vil-a : L Gu
rița (Gh. Marciu) perf. 1:28,8, 2. 
Hotărel. Simplu 1,80, ordinea 20, 
event 37, triplu 564. Cursa a VHI- 
a : 1. Retuș (Bogdan Manea), 
perf. 1:28,3, 2. Osica, 3. Indian. 
Simplu 7, ordinea 12, event 4, 
tripla 740. Cursa a IX-a 
dina (N. Ni< " 
2. Fricos, 3.
ordinea 122, 
triplu 277.

Grigore)

1.
X
3.
4.
5.
8.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.

C.S.M. Borz. 
Tract. Bv. 
Unlv. Buc.
Com.-M. C-ța 
Celuloza Br. 
Unlv. Iași 
Calc. Buc. 
C.S.U. Gl. 
A.S.A. PL 
Met. Vs. 
Frlgero G-ști 
Unirea Focș.

Seria a II-a

1. Al- 
icolae) rec. 1:30,2, 

Sultaș. Simplu 10, 
event 168, tripla 871,

Sandi ÎONESCU

L
X
3.
4.
5. ,________
6. Nitram. Făg.
7. Metalul Hd.
8. Șuiorul B. S.
9. Min. M. N.

10. Strungul Ar.
11. CSM Sf. Gh.
12. CSM Reșița

Indep. Mîrșa 
H.C. Min. II 
Min. Cavnio 
Unio S.M. 
știin. Petroș.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
li
1

11 
ii
11
11
11
11
11

11
11
11
11
11
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0 COMPETIȚIE DEOSEBIT I

ECHIPA ROMÂNIEI JOACĂ OITIMIfL
DIN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI

(Urmare din pag 1) CLASAMENTUL

SAU MECI
MONDIAL

GRUPEI A 4-A

i in-

DE ATRACTIVA
începând de astăzi și pînă 

bâtă se va desfășura, In 
sporturilor din Odorheiu 
iese, 
de masă. Prima ediție a acestei

• 
fle- 
ca- 
fle- 
fe- 
se- 

care 
joace nu numai cu 
aceeași vîrstă, dar și 
categoria Imediat su-

slm- 
Sala 

Secu- 
„Cupa României" Ia tenis

competiții pe echipe prezintă 
formulă interesantă, în care 
care formație Întrunește trei 
tegoril de vtrstă. Așadar, in 
care echipă vor evolua, la 
minln ca șl la masculin, 2 
niori, 2 juniori șl 2 „cădeți1 
urmează să 
parteneri de 
cu unul din 
perloară.

Scopul acestei Întreceri dotate 
eu „Cupa României" este să veri
fice eficiența muncii de selecție 
fl pregătire din echipele (șl sec
țiile) divizionare. Concurențil vor 
avea posibilitatea să se întâlneas
că șl 
mare 
lă-și 
mici) 
niarl.

cu jucători cu o forță mai 
de joc, iar antrenorii lor 

verifice juniorii (mari fl 
In compania jucătorilor se
ta aceste condiții de desfă

șurare a competiției, este limpede 
la 
fl

câ trofeul (challenge) oferit, 
masculin cit și la feminin, va 
cucerit de formația cea mal 
mogenă, cea 
toate cele 
virstâ.

Concursul 
feminine

mal valoroasă, 
trei categorii

la 
de

AN

Începe cu echipele 
(11—12 noiembrie) fi 

continuă cu cele masculine (12— 
14 noiembrie).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

nia lui ieșită din comun m-a 
determinai să-i acord încrede
rea în acest meci greu, ta care 
este nevoie de un portar care 
să aibă și un moral foarte ri
dicat".

Rămine de văzut mîine seară 
(n.r. astă-seară) dacă Lucescu 
a făcut bine sau a făcut rău 
preferîndu-1 pe Ducadam.

Pînă atunci insă îi informăm 
pe cititorii noștri că fotbaliștii 
români s-au antrenat luni sea
ra pe stadionul Wankdorf la o 
temperatură de minus 8 grade, 
pe un teren de-a dreptul în
ghețat, iar marți dimineață au 
făcut un ultim antrenament pe 
același stadion.

Apropo de stadionul Wank
dorf, trebuie să spunem că fot
baliștii tricolori au pătruns pe 
el cu sentimentul puternic că 
fiecare metru al acestui teren 
a fost călcat în anul 1D54 de

L 
2. 
X 
<.
5.

UNGARIA 
Anglia 
România 
Elveția 
Norvegia

7 4 2 1
7 3 13
7 2 3 2
7 2 2 3
8 2 2 4

13- 7
12- 8
5- 5
8-12
8-15

10
7
7
C
8

două mari echipe,jucătorii a 
care au furnizat celebra finală 
a campionatului mondial R.F.G. 
— Ungaria 3—(după ce echi
pa ungară a, condus cu 2—0 !).

Un stadion „istoric" deci, 
gazda unui eveniment fotbalis
tic cu totul excepțional care, 
se pare, ascute ambițiile nume
roșilor noștri debutanți în echi
pa națională, după cum ne-au 
declarat unii dintre ei. Să spe
răm că aceste ambiții se vor 
converti mîine seară (n.r. astă- 
seară) într-o evoluție corespun- 
iătoare pe terenul de joc, știut 
fiind că in fotbal faptele vor
besc mai convingător decît 
orice vorbe.

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA
A DIVIZIEI „A“

Chimia Rm. Vîlcea — F. C. 
Olt : C. Jurja ; D. Rădulescu 
(ambii din București) șl T. 
Balanovici (Iași) ;

Sportul studențesc — Corvl- 
nul Hunedoara : V. Ciocîlteu i 
AL Ilie și R. Șerban (toți din 
Craiova) ;

C. S. Tîrgoviște — Progresul

ele naționale de gimnastica juniori

E DE BUNA VALOARE TEHNICA
MNANTĂ A CONCURSULUI MASCULIN

mare 
trece- 
lorllor 
nt ce

./-a 
supe- 

•ăr a- 
celor
care 

3r din 
i ra- 
deml- 
■es tații 
i exe- 
i pre- 
, spre 
a fixă 
11 la 
isebltă 
de la 

i deja 
e In 
nă, șl 
a Clu- 
Bucu- 
școlar 
școlar 
școlar 
ță ca- 
vizltâ 

lauda- 
1 spe- 
irgirea 
noas- 

1 baze 
3te de

că ae 
atc in

perfecționarea e'chl- 
reprezentatlve de

formarea și 
pel noastre 
mîine.

Primii trei 
cat. I : sol 
(C.S.Ș. Buzău) 9,20, Adrian Manta 
(C.S. Brașovla) 9,20, Ioan Pop 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 9,00 ; ca! cu 
minere — Colăcel 9,45, Alexandru 
Pop (C.S.M. Cluj-Napoca), 9,35, 
Ioan Pop 9,20 ; inele — Ioan Pop 
9,40, Colăcel 9,20, Manta 9,00 ; să
rituri — Colăcel 9,40, Dan Teșan 
(C.S.Ș. Timișoara) 9,20, Manta 
9,10 ; paralele — Teșan 9,16, Co- 
lăcel 9’ -, Ioan Pop 8,90 ‘ “
fixă t ‘ Z.ZZ, ZZ- 
(C.S.Ș. Triumf) 9,00, 
Pop 
nar 
9,30,

clasați pe aparate : 
— Marian Colăcel

. . bară
anta 9,oo, Norocel Borcan 

. . Alexandru 
8,75 ; cat. a Il-a : sol — Mol- 
Levente (C.S.Ș. Gheorghenl) 
Marius Kadar (CUS.Ș. Sibiu) 
Marius Gherman (C.S.Ș. 81- 
9,25 ; cal cu minere — Mol- 
9,70, Gherman 9,50, Vagasy 

. Gheorghenl) 8,30 ;
nar . . ________  ______  ___„
Csaba (C.S.Ș. Gheorghenl) 9,30 ; 
inele — Molnar 9,60, Kadar 9,45, 
Gherman 9,25 ; sărituri — Kadar 
9,35, Sorin Bora (C.S. Arad) 9,30, 
Ovldlu Popescu (C.S. Arad) 9,20 ; 
paralele — Gherman 9,25, Popescu 
9,25, Kadar 9,15 ; bară fixă : Bora 
9,20, Molnar 9,15, Gherman 0,90 ; 
eat. a III-a : sol — Radu Bora 
(C.S. Arad) 19,10, Marius Tobă 
(C.S.Ș. Reșița) 18,85, T. Molnar 
(C.S.Ș. Gheorgheni) 18,40 ; cal cu 
minere — Cătălin Șerbănescu 
(C.S.Ș. Dinamo Buc.) 19.28. Tobă 
19,10, Marian Teodorescu (C.S.S. 
Dinamo) și Marian Stolcan (C^.Ș.

Reșița) 18,75 ; inele — Teoderescu 
18,90, Bora 18,90, Tobă 18,86 ; să
rituri — Bora 18,775, Tobă 11,75, 
Nlcolae Bejenaru (C.S.Ș. Dinamo) 
18,875 ; paralele — Glanl Murarly 
(C.S.Ș. Lugoj) si Teodorescu 18,45, 
Bejenaru 18,05 ; bară fixă — Be
jenaru 19,25, Teodorescu 19,20, 
Tobă 18,95 ; eat. a IV-a t sol — 
Daniel Țarcă (C.S.Ș. Brașovla), 
Gali Feri (C.S.Ș. Bistrița) șt Pe- 
tricâ Pătăluță (C.S.Ș., Dinamo) 
18,70 ; cal cu minere — Wilhelm 
Penzeș (C.S.Ș. Brașovla) «1 Pătă
luță 18,90, VasHe Vug (C.S.Ș. Lu
goj) 18,M ; inele — Pătăluță 19,05, 
Mirel Bică (C.S.Ș. Reșița) 18,70, 
Garoly Schogel (C.S.Ș. Brașovla), 
18,55 ; sărituri — Bică 18.50, Radu 
șlderius (C.S.Ș. Buzău) 18,40, 
Penzeș 18,25 ; paralele — 
Ionel Toma (C.S.Ș. Lugoj) șl Nl
colae Pascu (C.S.Ș. r.--------
18,55, Pătăluță 18,35 ; bară 
Pătăluță 19,00, Gabriel 
(C.S.Ș. Brașovla) 18,95, 
18,65 ; gimnastică ritmică 
nă : coardă — Dorina 
(C.S.Ș. nr. __ .
Popescu (C.S.Ș. Triumf) . . 
Doina Stăiculescu (Flacăra Bucu
rești) 9,40 ; cerc — Dorina Cordog 
șt Roztea Popescu 9,50, Mlhaela 
Tănase (C.S.Ș. Brașovla) 9.40 1 
panglică — Cordoș 9,55, Popescu 
9.58, Stăiculescu 9,40 ; individual 
compus — Cordoș 28,75, Popescu 
28,50, stăiculescu »,10. Tănase 
28,00, Simona Hiescu (C.S.Ș. 1
C-ța) 27,80, Oana Stănescu (CJS.Ș. 
Brașovia) 27,30.

La finele sezonului eompeUțlo- 
nal Intern, „Cupa Bomânlel* a 
fost ctștlgată de C.S.Ș. Sibiu ca 
ISO p, urmată de Dinamo Bucu
rești cu 142 p șl CJS.Ș. Onești cu 
98 p.

Vulcan : D. Ologeanu (Arad) j 
M. Neșu (Oradea) și A. For- 
wirth (Timișoara) ;

Politehnica Timișoara — F.C. 
Constanța: Cr. Teodorescu
(Buzău) ; V. Tătar (Hunedoara) 
și S. Necșulescu (Tîrgoviște) ;

S.C. Bacău — U. T. Arad : 
K. Stîncan ; A. Deleanu și Gh. 
Manta (toți din București);

A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. 
Brașov : -AI. Mustățea ; E. Io- 
nescu (ambii din Pitești) și 
Gh. Dumitrașcu (Constanța) ;

Universitatea Craiova — Di
namo : L Igna (Timișoara); R. 
Petrescu (Brașov) și M. Abra- 
miuc (Suceava) ;

Steaua — Jiul Petroșani : 
Gh. Jucan (Mediaș) ; M. Adam 
(Cluj-Napoca) și M. Ludoșan 
(Sibiu) ;

F. C. Argeș — „U“ Cluj-Na
poca ; L Pop ; V. Măndescu 
(ambii din București) și M. 
Fediuc (Suceava).

• Astăzi, eu Începere de la ora 
14,30, va avea loc o Interesantă 
partidă amicală intre Dtaamo șl 
divizionara „B" Automatica, pe 
terenul acesteia din urmă.

„.Septembrie ’70. U.T.A. 
elimină, senzațional, pe 
Feyenoord 1

...Noiembrie ’79. Universi
tatea Craiova elimină pe 
Leeds, chiar la Leeds !

„.Noiembrie ‘81. Dinamo 
elimină pe Internazionale !

Sînt performanțele de 
vîrf ale fotbalului nostru 
de club. Sigur, am mai pu
tea vorbi, în acest context, 
și de succesele Rapidului în 
fața lui Napoli si Legia, 
al Universității Craiova în 
dauna Florentinei, al dina- 
moviștilor în fața lui Spar
tak Trnava, al arădenilor 
în duelul cu Vitoria Setu- 
bal sau al lui F.C. Argeș 
în disputa cu Panathinai- 
kos... Și, totuși, „podiumul" 
se numește Fe- 
penoord — Leeds — 
Internazionale din 
punct de vedere... 
istoric. Logic, însă, 
care ar fi clasa
mentul ?

Locul întîi revine, 
cutabil, U-T.A.-ei. 
că, atunci, în 
*70, ea nu avea ca șansă 
decît 1 |a sută, „procentajul 
utopiei", în fata unei echipe 
care-și pusese de cîteva 
zile cununa de campioană 
intercontinentală.

Locul al II-lea ar reveni, 
credem, dinamoviștilor. Si
gur, diferențierea e foarte 
greu de făcut. Inter are 
însă un palmares mult mai 
bogat decît Leeds (să no
tăm numai cele două tro
fee ale Cupei campionilor 
europeni din vitrina clubului 
milanez, semifinalist și în 
ultima ediție a competi
ției), chiar dacă englezii 
au cîștigat și ei de două ori 
„Cupa U.E.F.A." și nu în
seamnă o echipă oarecare 
în istoria fotbalului euro
pean. Succesul lui Dinamo 
este mai mare decît al cra
iovenilor și pentru că Inter, 
chiar dacă nu mai seamă
nă cu cea din perioada 
„Herrera”, s-a prezentat, 
oricum, mai In formă decît 
Leeds în dubla întîlnire 
cu craiovenii. De fapt, a- 
cest meci cu Inter abia a- 
cum își începe 
carieră...

Universitatea 
mare performeră 
„capitularea" lui 
acel final halucinant 
miercurea trecută, 
totuși, deținătoarea 
performanțe unice în 
balul nostru : este autoarea

A

primei victorii românești 
oficiale în Anglia ! Ceea ce 
n-au reușit nici U.T.A. 
Olanda. 
Italia !...

Acest 
tal" mai 
dintr-un 
dere. ___________
U.T.A.-ei a ținut de dome
niul fanteziei, calificarea ei 
fiind consic'erată „a opta 
minune a lumii", succesele 
craiovenilor și dinamoviș- 
tilor sînt efectul unei va
lori superioare demonstrate 
în disputa cu cele două re
prezentante din țări cu fot
bal avansat. Nici 
sita tea 
namo 
tal. ci

în
Si nici Dinamo. în

„podium sentimen- 
poate fi privit și 
alt unghi de ve- 

Dacă performanța

vlxjăl de handbal, publicăm clasamen-
teonlnine, cu observația că rezultatele unor 
« înaintând contestații la F.R; Handbal) pot

FEMININ
Seria I:

>-216 29 1. CSM Sf. Gh. 11 8 0 3 224-167 27
’-213 28 2. Vulturul PI. 10 7 2 1 189-155 26
1-190 25 3. Relon Săv. 11 7 1 3 203-179 265-167 22 4. Text. pi. 11 7 0 4 201-183 25
L-228 22 5. Rapid Buc. 10 7 0 3 191-134 24)-226 22 6. Univ. Buc. 11 6 0 5 221-220 235-218 21 7. CFR Cv. 8 7 0 1 151-118 221-215 21 8. Conf. Vs. 11 3 2 6 153-173 191-239 19 9. Voința Gl. 11 3 0 8 188-207 171-237 19 10. Arg-na Pit. 11 3 0 8 175-230 178-239 18 11. Filat. Focș. 10 2 0 8 154-225 143-274 10 12. Spartac Buc.. 11 0 1 10 154-223 12

Seria a Il-a :
5-194 29 1. Ch. Rm. Vîl. 10 9 0 1 199-120 27
7-176 29 2. AEM Tirn. 10 7 1 2 156-117 25
7-187 26 3. Nitram. Făg. 11 6 1 4 158-166 24
2-199 23 4. Constr. Hd. 11 6 0 6 208-174 23
5-203 23 5. Voința Odh. 11 5 0 6 156-161 21
3-220 20 6. Chimia Ar. 11 5 0 6 138-159 21
3-220 20 7. Text. Zalău 10 5 0 5 192-156 20
3-185 19 8. Ind. uș. O. 10 4 1 S 158-150 19
9-20o 19 9. Tric9text. S. 11 4 8 7 161-193 19
9-210 19 10. Constr. Tim. 6 5 0 1 125- 88 16
9-240 19 11. Gl. Bistrița 10 2 1 7 152-198 15
6-207 17 12. Voința Sig. 11 1 0 10 132-259 U

indis- 
Pentru 

septembrie

adevărata

Craiova, 
pînă la 

Inter, din 
de

rămîne, 
unei 
fot-

Brașovla)
■ fixă — 

Manta 
Penzeș 
moder- 
Cordoș 

1 Buc.) 1,79, Roztea 
- - - ' * 1,50.

Constantin MACOVE!

Univer-
Craiova și nici Di- 

n-au învins acciden- 
argumentat, 
mai bune 
adversarele
Ceea ce reprezin
tă. probabil, ma
rele cîștig al fotba
lului nostru care 

demonstrează .ă are

fiind 
decît 

lor.

vine și 
nebănuite resurse fizice, teh
nice, tactice și, în primul 
rînd, psihice. De la aceste 
premise trebuie pornit !

Intîmplarea (și nu numai 
ea!) a făcut ca după cele 
două mari performanțe — 
eliminarea Feyenoordului și 
a lui Leeds — să urmeze 
imediat eșecul. U.T.A. a 
părăsit imediat, în toamna 
lui ’70, competiția după 
confruntarea cu Steaua ro
șie Belgrad, pierzînd și a- 
casă și în deplasare, iar 
Universtatea Craiova, deși 
a jucat în continuare bine, 
a pierdut calificarea în 
„dubla" cu Borussia Mon- 
chengladbach. sigur și 
din cauza unei erori de ar
bitraj în deplasare, la unul 
din cele două 
din pricina 
superiorității 
retur.

Ce vrem să 
ceste exemple ? Că, acum, 
Dinanlo, în primul rînd, 
pentru că joacă încă în 
toamnă, și Universitatea 
Craiova. întîia echipă ro
mânească calificată între 
primele 8 echipe ale conti
nentului, trebuie să... cra
vașeze pentru a nu mai lăsa 
performanțele lor ca 
accidente, ci ca un 
direct al valorii. Al 
valori în stare să ne 
și pe podiumul REAL 
cupelor europene, nu numai 
pe cel sentimental, unde 
le-am așezat cu toții, cu su
fletul plin !

Mircea M. IONESCU

goluri, dar și 
nevalorificării 
din meciul

spunem cu a-

simple 
efect 

acelei 
ducă 

al

Se reia campionatul de polo

CRIȘUL — IN URMĂRIREA LUI DINAMO
întrecerea celer mal bune echi

pe de polo din țară pentru titlul 
de campioană a țării se reia joi 
după-amiază cu partidele celui 
de al doilea turneu bucureștean, 
al treilea urmînd să se desfă
șoare la Cluj-Napoca, la date ce 
vor ti anunțate ulterior.

Așadar, vom fi din nou pre- 
zențl la gale ale polo-ului in 
piscina acoperită de la Floreasca, 
Ia jocuri care sperăm că vor 
face tot mal interesant campio
natul pe care îl urmărim. între
cerea se reia de la un clasament 
oarecum inedit. în frunte. Dina
mo București cu 10 puncte (din 
tot atîtea posibile), iar pe locul 
IV — Rapid București, actuala 
deținătoare a titlului. Iar intre 
cele două eterne rivale se află 
Crișul Oradea, marea revelație a 
„Cupei cupelor" din acest an. șl 
Voința Cluj-Napoca, care sl-a fă
cut parcă un obicei din a clștl- 
ga meciurile cu Rapid, la Bucu
rești.

Turneul programează chiar in 
deschidere — joi, de la ora 16 
— un prim derby așteptat cu 
mare Interes, jocul dintre Rapid 
(care va beneficia si de aportul 
lui Horia Niță, căruia l-a expi
rat suspendarea) și Crișul, invln- 
gătoarea de la Kecskemet.

Iată cum arată clasamentul Îna
intea acestui
1. DINAMO
2. Crișul
3. Voința
4. Rapid 
L Triumf 
C. Progresul

Programul ____
Iul. Joi, de la ora 16 : Rapid — 
Crișul ; Dinamo — Progresul si 
Triumf — Voința ; vineri, de la 
ora IC : Progresul — Rapid ; Di
namo — Voința și Crișul — Tri
umf ; «tmbătă, tic la ora IC : 
Progresul — Crișul : Rapid — 
Voința șl Dinamo — Triumf : du
minică, de Ia ora IC : Voința —

x

ÎNTÎLNESTE MIINE PE RAPID
9

Progresul ; Crișul — Dinamo si 
Triumf — Rapid : luni, de la 
ora 16 : Crișul — Voința ; Rapid 
— Dinamo și Progresul — Tri
umf.

a. v.

turneu.
5 5 0
5 3 1
5 3 0
5 2 1 
«10
5 0 0

69—32
52—42
41— 44
42— 34

10
7
6
5
2
0 

complet al turneu-

C
1
2
2
4 30—46
5 27—63

REZULTATE DIN DIVIZIILE DE TINERET LA BASCHET Șl VOLEI
Rezultate din etapa a 7-a a Di

viziei de tineret la baschet : 
masculin, seria I : Comerțul Llc. 
„Bolyai" Tg. Mureș — Universita
tea n C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
112—93 (62—47), Chimia Craiova — 
Știința Mediaș 95—48 (59—20), Jiul 
Știința Petroșani — Politehnica 
Timișoara 102—61 (61—27) ; seria
a n-a : C.S.U. Galați — Politeh
nica C.S.Ș. Unirea Iași 83—88 
(42—44), Electrica Fienl — Meca
nica fină București 106—91 (50— 
42), Știința Invățămint Ploiești — 
Marina Constanța 85—72 (48—32), 
Automatica Alexandria — I.C.I.M. 
Brașov 77—75 (37—40) ; feminin,
seria i : C.S.Ș. C.F.R. Craiova — 
Politehnica II C.S.Ș. 2 București 
«9—75 (43—43), P.T.T. București — 

COnsțanța 71—66
(39—39), LE.F.S.-C.S.B. București 
— C.S.Ș. Chimia Rm. Vlloea 61— 
48 (33—16) ; seria a n-a : Univer
sitatea n C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na
poca — Metalul C.S.Ș. Salonta 
91—72 (32—45), C.S.Ș. 1 Alfa O-

radea — Rapid București 51—63 
(32—35). (Corespondenți : C. Albu, 
V. Popovlcl, S. Bălol, T. Siriopol, 
M. Avanu, * 
mltru, Șt. 
nescu, M.

O. Bălteanu, FI. Du- 
Gurgui, Daniel Diaco- 
Radu, I. Ghlșa).

*
a rv-a a Diviziei „B"

C.S.Ș. C.F.R.

în etapa
de tineret la volei s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : feminin, 
seria Tfi Universitatea București — 
Prahova I.P.G. Ploiești 1—3, Voin
ța București — Penicilina II Iași 
3—1, Ceahlăul Piatra Neamț — 
Confecția București 3—0, C.S.Ș. 
Zimbrul Suceava — C.P. Bucu
rești 3—1 ; seria a Il-a : Chimpex 
II Constanța — Chimia Rm. Vîl
cea 1—3, Spartac București — 
A.S.S.U. Craiova 2—3, Calculato
rul București — Olimpia Metal 33 
București 3—0, Braiconf Brăila — 
Chimia Tr. Măgurele 0—3 ; seria 
a m-a : „U“ Cluj-Napoca — 
Textila Cisnădie 3—0. Armătura 
Zalău — Corvinul Dacia Deva

— *
3—0, Metalotehnica Tg. Mureș — 
Olimpia Oradea 1—3, C.S.Ș. Ex- 
plormin Caransebeș — G.I.G.C.L. 
Brașov 3—0 ; masculin, seria I : 
Prahova Ploiești — I.O.R. Bucu
rești 3—1, Viitorul Bacău — 
LC.I.M. Brașov 3—1. Relonul Să- 
vinești — Steaua II București 
3—0, Constructorul Danubius 
Brăila — Metalul Suceava 3—0 ; 
seria a Il-a : Carpați Rm. Vîlcea 
— Electroputere Craiova 3—0, Vul
can București — Rapid București 
0—3, SARO Tîrgoviște — Metalul 
Hunedoara 1—3, PECO Ploiești — 
Electra București 3—1 ; seria a 
in-a : „U“ Cluj-Napoca — Elec- 
tromureg Tg. Mureș 3—0, Moto
rul Baia Mare — Oțelul oraș Dr. 
Petru Groza 3—0, Voința Alba Iu- 
lia — Voința Beiuș 3—0, Voința 
Zalău — Metalul Bistrița 3—0. 
(Corespondenți : N. Mateescu, I. 
Iancu, N. Magda, I. Baltag, T. 
Costin, C. Rusu, A. Szabo, O. 
BăU-eanu, I. Poco’. A. Crlșan, S. 
Giornoiu, M. Avanu, I. Filipescu).

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ 

„1", „X“ sau „2" î
Atractlvitatea concursurilor

Pronosport din acest plin sezon 
fotbalistic este confirmată cu pri
sosință, marile cîștiguri răsplă
tind cu regularitate iscusința iu
bitorilor de pronosticuri sportive. 
laU — ca sursă suplimentară de 
Inspirație — părerea cunoscutului 
actor de operetă și, totodată, fi
del admirator al fotbalului, Bimbo 
Mărculescu :

I. „U“ Craiova — Dinamo 1,X,2 ; 
n. Sportul studențesc — Corvinul 
l.X ; HI. F.C. Argeș — „U“ Cluj- 
Napoca 1 ; TV. Chimia Rm. V. — 
F.C. Olt 1 ; V. Unirea D. Focșani 
— Gloria B-ța l.X ; VI. Metalul 
Buc. — Rapid X,2 ; VII. C.F.R. 
Cluj-N. — CJ.K. Tim. X ; vm. 
F.C. Bihor — F.C. Baia Mare 1 ; 
IX. Brescia — Perugia X,2 ; X. 
Foggia — Verona X ; XL Pisa — 

X ; XII. Reggiana — Pes- 
1 ; XIII. Sampdorla — La-

Varese 
oara 
zio X.

Tragerea obișnuită Pronoexprcs - 
de astăzi, 11 noiembrie 1981, se 
televizează în direct, inccpînd de 
la ora 17,05.

CIȘTIGUKILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 8 NOIEM- 
RIE 1981. Categoria 1 (13 rezul
tate) : 1 variantă 25% (auto
turism Dacia 1300) ; Categoria 2 
(12 rezultate) . 6 variante 190”,’o
a 11.332 lei șl 62 variante 25% a 
2.833 Iei ; Categoria 3 (11 rezul
tate) : 329,75 variante a 1H08 lei.

Report la categoria 1 : 368.905 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
categoria 1, realizat pe un bule
tin jucat 25%. a revenit partici
pantului VASILE BOGOI din Ga
lați.

£



„Trofeul Carpați11 la handbal feminin

A A A.

. ROMÂNIA - UNGARIA 3 0 
IN „CUPA FEDERAȚIEI" LA TENIS

TIRGOVIȘTE, 10 (prin tele
fon). Marți după amiază s-au 
reluat întrecerile celei de a 
XXI-a ediții a „Trofeului Car
pați" la handbal feminin. Com
petiția continuă să se bucure 
de același mare interes, nume
rosul public prezent în Sala 
sporturilor încurajind tot tim
pul echipele României. Hand
balul practicat aici este de un 
nivel superior, justificînd pres
tigiul pe plan internațional al 
„Trofeului Carpați".

ROMANIA A — R.D. GER
MANA 22—27 (10—13). O partidă
foarte atractivă, cu multe șl 
interesante acțiuni, cu foarte 
multe ratări. Reprezentativa 
României s-a apărat excelent, 
dar a atacat cu teamă, reținut, 
și nu întotdeauna lucid, pier- 
zînd la o diferență mai mare 
decît ar fi meritat. Handbalis
tele românce au ratat 5 din ce
le 6 aruncări de la 7 m — pe 
ogre dacă le adăugăm la „con
tul" general al meciului, cons
tatăm că scorul ar fi fost egal. 
De asemenea, trebuie spus că 
de cîteva ori handbalistele 
noastre au fost foarte aproape 
de adversarele lor, punîndu-le 
multe probleme în acest meci 
atît de agitat. Să precizăm că 
ele au condus cu 5—4 (min. 7) 
și că au menținut scorul egal 
pînă în min. 25, avînd apoi un 
final mai slab. La reluare ele 
au fost din nou aproape, „ve
nind" pînă la un gol diferență: 
12—13 (min. 33), 14—15 (38),
15—16 (40), dar. Ia fel ca In 
prima repriză, ratarea a două 
aruncări de la 7 m le-a turnat 
plumb în picioare. Astfel că. In 
final, echipa României a eedat, 
repetăm, la o diferență mult

MECIUL PENTRU TITLUL

prea mare față de evoluția ge
nerală a echipei.

Din echipa R.D. Germane s-au 
detașat portarul Sabine Picken 
(rezervă în acest meci: intra doar 
să apere aruncările de la 7 m. 
Si le apăra !). dar mai ales 
Sabine Kirsche (fostă Rdthe) 
autoarea a 12 goluri, toate din 
acțiune. Au înscris: Avădanei 
7, Stefanovici 4, Torok 4, Io- 
nescu 3, Marian 2, Moszl L 
Grigoraș 1 — pentru echipa 
României: Kirsche 12, Kunisch 
4, Apler 3, Tietz 3, Kruger 2, 
Hubschner 2, Schulz 1 — pen
tru R.D.G. Au arbitrat: O. 
Boistad și T. Anthonsen (Nor
vegia).

UNGARIA — ROMANIA B 
23—21 (11—11). Surprinzător de 
bună replică a echipei secun
de, care, la fel ca și formația 
A, a jucat excelent în apărare, 
menținîndu-se lîngă adversare 
aproape tot timpul meciului. 
Ba, mai mult, cadetele, avînd 
în jucătoarea Palfi un portar 
cu mari perspective, și benefi
ciind și de aportul altor jucă
toare cu evoluții de asemenea 
promițătoare (Neică, Pleșo- 
ianu), echipa a fost chiar la un 
pas de a realiza o surpriză de 
proporții, conducînd cu 7—5 în 
min. 16, cu 8—6 (19) și egalînd 
la 16—16 la jumătatea reprizei 
secunde. Din păcate, în min. 
38 a survenit un moment psi
hologic nefavorabil, astfel că la 
17—16 pentru Ungaria, Cazacu 
și Oncu au ratat cîte o arun
care de la 7 m, în numai 25 de 
secunde! Au marcat: Jakab 6, 
Gombay 4, Nyari 3, Godor 3, 
Barna 2, Gyorgy 2, 
Kramer 1, Csajbok 1 
Ungaria; Cazacu 6, ___
Pleșoianu 3, Oncu 2, Dorgo 2, 
Gavră 1, Morariu 1, Neică 1 — 
pentru România B. Au arbitrat 
J. Wroblewski și S. Pobis (Po
lonia).

CLASAMENTUL
L R.D. GERMANA 4400 90-74 0
2. R.S.F.S. Rll£& 4301 90-86 4
3. Ungaria 4202 90-85 4
4. România A 4202 87-83 4
5. Cehoslovacia 4103 72-82 X
0. România B 4004 67-92 •

R.S.F.S. RUSA — CEHO-
(13—8). 
au ob- 
pusetn

SLOVACIA 21—18 
Handbalistele sovietice 
ținut cele două puncte 
joc la Capătul unui meci de-a 
lungul căruia s-a evidențiat mai 
buna lor forță de finalizare. 
Au înscris : Safina 7, Țiganko- 
va 6, Klimko 3, Bareeva 2. 
Savelieva 2, Podogova L res
pectiv Durisinova 7, Brezanio- 
va 3, Nemetova .3, Stasova 2, 
Bogolova 1, Viragova 1, Opa- 
cita 1. Au arbitrat : Marin Ma
rin și Ștefan Șerban (Româ
nia).

Programul ultiriiei zile. Ora 
16 : România B — R.S.F.S. Ru
să, ora 17.30 : România A — 
Ungaria, ora 19 : R. D. Ger
mană — Cehoslovacia.

Câlin ANTONESCU

i>

Angyal 1, 
— pentru 
Lupșor 5,

Pe terenurile clubului Tama- 
gawa din Tokio au început în
trecerile celei mai mari com
petiții internaționale feminine 
de tenis pe echipe, dotată cu 
„Cupa Federației". în primul 
tur al acestei a 19-a ediții a 
competiției, echipa României a 
Întrecut confortabil formația 
Ungariei cu 3—0 (Virginia 
zici — Eva Rozsavolgyi 
6—0; Luda Romanov — 
drea Temesvări 6—4. 3—0 
Virginia Ruzid, Florența

Ru- 
6-1, 
An- 
ab. ;
Mi-

J ■ “ * —
hai — Eva Rozsavolgyi, Csilla 
Bartos 0—6, 6—1, 6—0). In tu
rul următor, echipa noastră va 
juca împotriva învingătoarei 
din partida Indonezia — Is
rael. Rezultate din celelalte 
meciuri : S.U.A. — Coreea dq 
Sud 3—0. R.F.G. — Japonia 
3—0, Brazilia — Irlanda 3—0, 
Olanda — Hong Kong 2—1. Ita
lia — Iugoslavia 2—1. Austra
lia — Filipine 3—0. Anglia -• 
Belgia 3—0. .,

Intre 27 fi 29 noiembrie

SE VA DESFĂȘURĂ LA SPLIT
La Barcelona s-au încheiat 

întrecerile celei de a doua gru
pe semifinale din cadrul „Cu
pei cupelor" la polo. Așa cum 
se anticipa, POSK Brodomerkur 
Split sl C.N. Montjuich nu au 
avut nici un fel de probleme 
pentru obținerea calificării. 
Iată rezultatele : POSK — Nep- 

Mont- 
18—3 ; 
22—5 ; 
22—5 ;

tun Stockholm 16—3 ; 
juich — Montmartre 
POSK — Montmartre 
Montjuich — Neptun

POSK — Montjuich 12—10.
Pentru organizarea turneului 

final au candidat doar orașela 
Split și Barcelona. Tragerea la 
sorți a decis ca echipele Crișul 
Oradea, Viszmu Szcntes, POSK 
Brodomcrkur Split si C. N. 
Montjuich să se întîlnească în 
turneul final la Split, 
Si 29 noiembrie.

RENO
Sporlskc Novoati.

Azi, premieră la Foggia (Italia)

între 27

VINEK
Zagreb

START IN EDIȚIA INAUGURALĂ A CAMPIONATELOR 
EUROPENE INDIVIDUALE DE SCRIMĂ

Petru Kuki și Aurora Dan, printre protagoniștii intrecerilor
Azi, in localitatea 

Foggia, sportivi din 
25 de țări se vor alinia

MONDIAL DE ȘAH
ROMA, 10 (Agerpres). — După 

disputarea a 14 partide, ta meciul 
pentru titlul mondial de șah care 
se desfășoară la Merano (Italia) 
intre marii maeștri Anatoli Kar
pov și Vlktor Korcinoi scorul este 
favorabil cu 5—2 puncte campio
nului mondial A. Karpov. între
ruptă la mutarea a 46-a cu avan
taj material pentru Karpov, par
tida a 14-a nu a mai fost conti
nuată, V. Korcinoi cedtad fără a 
mai relua jocul. -Conform regula
mentului, Anatoli Karpov mai tre
buie să cîștige o singură partidă 
pentru a-și păstra titlul de cam
pion al lumii.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA PERNIK

SOFIA, 19 (Agerpres). — Tur
neul internațional feminin de 
șah de la Pernik a fost cîștigat 
de maestra poloneză Radzikowska 

13 posibile, 
Jj Llgia 
Baumstark

cu 9% puncte din 1: ; 
urmată ta clasament de 
Jicman șl Gertrude .__ ..............
(România), Nesterova (Bulgaria), 
Szmacinska șl Jurciinska (Polo
nia), flecare cu 8 puncte, ta 
ultima rundă Jicman a învins-» 
pe Gogîlea, lar Baumstark a 
remizat cu Szmacinska.

STOP CADRU

ALBERTO SALAZAR, MARATONISTUL
PE DISTANȚE SCURTE
cotată performanța acestuia in 
ierarhia mondială, îneît destul 
au fost cei care au pus la în
doială lungimea traseului de la 
Anvers, unde, la 30 mai 1969, a 
reușit „timpul său" atletul venit 
de la Antipozi.

CARE SE ANTRENEAZĂ
a alerga — iată un verb la 

modă, conjugat tot mai mult si 
de tot mai multi pe toate meri 
dianele și paralele. Mai cu seamă 
maratoniști. Pentru că marato
nul devine tot mai mult o probâ- 
vedetă, o probă în care partlcl- 
pantii se numără acum cu miile; 
cu zecile de mii ! Era firesc, 
deci, ca și rezultatele să devină 
din ce în ce mai bune. S-a ajuns 
astfel de la 2.55:18, timpul în ca
re Johny Hayes (S.U.A.) a par
curs distanta (devenită de atund 
celebră) de 42,195 km la J. O. 
din 1908 (Londra), la 2.08:13 in 
1981. Cea mai bună performanță 
a tuturor timpurilor. 47 de minu
te mai puțin față de cursa din 
1908, cîștigate în 73 de ani-

Actualul nr. 1 mondial este un 
tînăr de 23 de ani, pe nume 
Alberto Salazar (S.U.A.). iar per
formanța a realizat-o recent, cu 
prilejul maratonului desfășurat 
la 25 octombrie, la New York. 
Anul trecut, la prima sa tenta
tivă pe același traseu, a decla 
rat că va reuși un timp în jurul 
a 2.10:00,0. Rezultatul : 2.09:36,4
și locul 1. In vara aceasta a spus 
că va fi cel mai bun alergător 
american pe 10 000 m, cu un timp 
apropiat de 27:40,0. Și a terminat 
pe locul III, la Roma, la ..Cupa 
Mondială'*, în 27:40,69. Cu cîteva 
zile înaintea startului maratonu
lui de la New York a declarat 
că va acoperi distanța în 2.08:00. 
Și a alergat cu doar 13 secunde 
mai mult — dovedind, încă • 
dată, că... se cunoaște foarte bi
ne

Alberto Salazar este destul de 
înalt (1,83 m), dar foarte ușor 
(doar 64 kg), s-a născut Ia 7 au
gust 1958.

Posibiltătile Iui Alberto Salazar 
B-au întrevăzut încă de anul tre
cut. dar, totuși, nici un sn^ 
list nu-1 „vedea" depășind timpul 
lui Clayton. Mai ales că, de-a 
lungul anilor, atlețl binecunoscuțl 
ca Popov, Shorter, Rodgers, Cler- 
plnskl, Hill și mulți alții n-au 
reușit nici măcar să-1 egaleze 
pe australian. Attt de înaltă era

CELE MAI BUNE 10 PER
FORMANTE MONDIALE 

2.08:13 9 Salazar (S.U.A.), 
New York — 1981-4 2.08:34 9 
Clayton (Australia), Anvers — 
1969 ; 2.09:01 9 Nijboer (O-
landa), Amsterdam — 1980 ; 
2.09:06 9 Soh (Japonia), Bep- 
pu — 1978 ; 2.09:12 9 Thomp
son (Anglia). Christchurch — 
1974 ; 2.09:26 9 Seko (Japo
nia), Boston — 1981 : 2.09:27 
9 Rodgers (S.U.A.), Boston — 
1979 : 2.09:28 9 Hill (Anglia), 

------*■ ----- 2.09:28 9 
Rotterdam

italiană 
aproape 

la 
startul unei noi competiții in
ternaționale — Campionatele 
europene individuale de scri
mă. La Palazzo dello sport 
„Rione Biccari" nu mai puțin 
de 12 planșe își așteaptă oas
peții.

Inițierea acestei 
aparține federației 
de scrimă și ea a fost 
mită cu mult interes de către 
forul internațional de 
care a încredințat Italiei 
ganizarea primei ediții.

Față de competițiile clasice, 
apar cîteva noutăți. Astfel, fie
care țară participantă poate 
înscrie maximum trei scrimeri 
de probă. Sistemul de desfășu
rare a asalturilor va fi cel de 
la C.M. de tineret ; adică ini
țial -tururi preliminare (nu
mărul lor, tn principiu, în 
funcție de numărul particlpan- 
ților înscriși), după care vor 
urma asalturile din eliminări 
directe, cu recalificări. In fine, 
primii 8 scrimeri rămași 
concurs vor trage pînă la 
semnarea _ _______ ,
campionului continental.

Proba de debut a competi
ției va fi cea de floretă fete 
(și nu de floretă băieți, cum 
apare în protocolul obișnuit). 
De la ora 8 (ora locală), pri
mul tur preliminar și în con
tinuare alte două tururi pre
liminarii programate în tot 
cursul dimineții. După-amiază, 
de la ora 16,30, vor începe a- 
salturile din eliminările directe

competiții 
iugoslave 

pri-

resort, 
or-

cîștigătorului.

In 
de- 

a

cu participarea primilor 16 
concurenți rămași în întrecere.

Festivitatea oficială de des
chidere va avea loc la ora 18, 
iar de la ora 19 finala probei 
feminine de floretă. Joi vor 
intra în competiție spadasinii. 
După ziua de odihnă, de vi
neri, C.E. vor continua sîm- 
bătă cu proba de floretă bă
ieți, iar duminică, In 
zi a întrecerilor, vor 
sabrerii. Ca ți la floretă fete, 
toate finalele sînt programate 
ia ora 19.

Cu ce șanse vor participa re
prezentanții noștri ?

Forma bună a celor mai 
mulți dintre scrimerii români 
fi recomandă pentru califi
carea In etapele superioare 
ale competiției ; în cazul u- 
nora am putea anticipa pre
zenta în finale si In disputa 
pentru medalii. Petru Kuki, 
de pildă, ar fi unul dintre el. 
Apreciatul nostru floretist este 
dornic să realizeze cea mai 
bună performanță a sa din a- 
cest an, după medaliile de 
argint obținute la C.M. de la 
Clermont-Ferrand și Univer
siada de la București, ferm de
cis să rezolve în favoarea sa 
disputa sportivă cu principalii 
adversari pe care îl va întîlni 
la Foggia. Printre ei, campio
nul olimpic ți mondial Vladi
mir Smirnov, italienii Angelo 
Scuri, Fabio dai Zotto și 
Mauro Numa. Ambițioasă cum 
o știm, Aurora Dan promite, 
la rîndu-1, să se angajeze 
mult aplomb în asalturile 
favoritele probei feminine

ultima 
evolua

cu 
cu 
de

„CUPĂ LIGII EUROPENE" LA TENIS DE MASA
PARIS, 10 (Agerprcs). — Com

petiția internațională de tenis de 
masă pentru „Cupa ligii euro
pene" va continua cu desfășu
rarea meciurilor din turul 3. 
Iată programul tatflnirilor : R.F.

Germania — Ungaria ; Franța — 
Polonia ; Cehoslovacia — Suedia 
și Anglia — Iugoslavia. în cla
sament conduce Cehoslovacia, 
urmată de Ungaria.

Edinburgh 
Graham ' 
— 1981 ; 
(S.U.A.),

1970;
(Anglia). __________
2.09:37 9 Beardsley 
Duluth — 1981.

Vorbind
sei, Albert® ________ „
prin opiniile sale cu care a dat 
peste cap preceptele de pînă a- 
cum privind antrenamentul unui 
maratonlst : „Cred că maratonul 
a devenit acum o probă mai la 
Indemina alergătorilor rapizi. 
Mi-am dat seama, în ceea ce mă 
privește, că nu este nici o ne
voie să înghiți kilometri cu ne
miluita. Eu, în schimb, împreună 
cu antrenorul Bill Delinger, am 
pus accentul pe distanțele scur
te, pe viteză".

Deocamdată, Alberto se gîn- 
dește la odihnă. Noi proiecte, noi 
recorduri se... învîrtesc însă în 
capul său. După cum a anunțat, 
în 1982 nu va participa decît la 
un singur maraton. Ceea ce-1 
preocupă cel mai mult în clipa 
da față este căsătoria sa, stabi
lita pentru 21 decembrie, cu 
Molly Morton, o atletă de la 
Universitatea din Oregon, unde 
este șl el student. (M.T.)

reprezentanților pre- 
> Salazar i-a uimit

Ascarâ, in cadrul €. E. ac tineret la fotbal

ELVEȚIA-ROMANIA 3-0 (1-0)u
WETTINGEN, 10 (prin telefon). 

Deși a avut destule ocazii favo
rabile de a înscrie (unele foarte 
mari: C. Hie — min. 19; Cloba- 
nu — min. 25; Balint — min. S3 
și Fîșțo — min. 75) și deși a fost 
multă vreme egală în joc, echi
pa noastră a părăsit învinsă sta
dionul Altenburg din localitate 
tn urma a trei grave erori de
fensive. In min. 23, Toma a pri
mit cu mare ușurință un gol de 
la 25 m (la șutul Iul Andermatt), 
Lar tn min. 70 și 73 Brigger și, 
respectiv, Zahnd s-au Infiltrat fă
ră dificultate printre apărătorii 
noștri, neatenți, spectatori la fa
ze, înscriind goluri foarte sim
ple și lămurind fără echivoc pro
blema echipei învingătoare în- 
tr-un meci care se anunța echili
brat ta prima repriză.

Să sperăm că mîlne (n.r.

azi) prima reprezentativă a țării 
noastre va evolua 
echipa de 
med din 
C.M.

Arbitrul
Aladren a
rele formații: ELVEȚIA:

— Andermatt, Dutolt, Schallibaum, 
Forestier — Geyger, Zahnd, Kol
ler — Sutter (min. 77 Mathey), 
Brigger, Castella. ROMANIA: To
ma (mta. 74 Leva?) — Eduard, 
Bumbescu, C. Solomon, Matei — 
Balint, Flșlc, C. rile — Șoiman, 
Sertov (mln. 60 Turcu), Ciebanu. 

ta urma acestui joc, clasamen
tul grupei a IV-a a campionatu
lui european de tineret se pre
zintă astfel: 1. Anglia 7 p; 2. Un
garia 6 p; 3. România 5 p; 4. El
veția < P-

Marius POPESCU

tineret 
cadrul

spaniei 
condus

mai bine dectt 
in ultimul sâu 
preliminariilor

Emilio Soriano 
bine următoa- 

Bockll

floretă, Dorina Vaccaroni, Va* 
lentina Sidorova, Brigitte Gau« 
din și Pasquale Trinquet (cam
pioana olimpică a probei).

Așteptăm comportări bune ți 
din partea spadasinilor Ion 
Popa și Rudolf Szabo (reve
lația întrecerilor din cadrul 
Universiadei), a sabrerului Ion 
Pop. Oricum, așa cum țineau 
să remarce antrenorii lotului 
nostru, Ștefan Haukler și A- 
lexandru Istrate, competiția s» 
anunță mult mai aspră decit 
toate marile intreceri, datorită 
numărului limitat de con- 
curenți, care presupune pre
zența pe planșe a oelor mai 
buni scrimeri din fiecare țară, 
astfel că șansele de reușită 
vor aparține, în primul rînd, 
sportivilor care vor manifesta 
un spirit de maximă angajare. 
Vrem să credem că toți scri- 
merii români, 
cunoaștem, se 
tre aceștia.

tenaci cum ti 
vor afla prin-

Tiberiu STAMA 
---------In . -----

TELEX O TELEX
FOTBAL • tn

C.E. (echipe 
șovia s-au 
Poloniei și 
polonezi au 
2—1 (1—0) 
mai anunțat finala „Cupei inter
continentale" se v.a disputa la 
13 decembrie la Tokio între e- 
chipa engleză F.C. Liverpool, de
ținătoarea C.C.E., și formația ce 
va cîștiga „Cupa Libertadores", 
competiția finală a echipelor din 
America ’ ....
mengo
• Azi, ____________ ______ ,
în afară de meciul de la Berna, 
Elveția — România, mai sînt 
programate alte două partide : 
Bulgaria — Austria și R.D.G. — 
Malta.

HANDBAL $ La Buenos Aires 
au început întrecerile celei de-a 
do-ua ediții a campionatului pa
namerican (masculin). Iată pri
mele rezultate : Argentina — 
S.U.A. 23—22 ; Paraguay — ChMe 
29—17 ; Brazilia — Mexic 28—17.

PATINAJ • Proba masculină 
individuală din cadrul concursu
lui de patinaj artis-tic de la 
Praga a fost cîștigată de spor
tivul cehoslovac Josef Sabovcik 
urmat de Neil Paterson (Canada) 
șl Gurian Vardanian (U.R.S.S.). 
tn proba feminină victoria a re
venit patinatoarei canadiene 
Kerra Smith secondată de japo
neză Yuri Ozawa. Proba de dan
suri a fost cîștigată de perechea 
cehoslovacă Berankova — Bar- 
tak. în proba de perechi primul 
loc a fost ocupat de Kunhegyl 
— Huston (Canada).

TENIS • Turneu] 
holm a fost cîștigat 
nul Gene Mayer. în 
Mayer l-a învins cu _ 
fratele său Sandy Mayer.

VOLEI • La Tokio în ziua a 
doua a „Cupei Mondiale" (fe^-- 
nin) au fost înregistrate urmă*- 
toârele rezultate : Japonia — Co
reea de Sud 3—0 (8. 11, 7) ; R.P. 
Chineză — U.R.S.S. 3—0 (4. 14,1); 
S.U.A. — Bulgaria 3—0 (3, 9, 3); 
Cuba — “ ■*’ ------
Pînă tn 
Chineze, 
niel sînt

preliminarijle 
de tineret), la Var- 
întilniit 

Suediei, 
repurtat 
0 După

formațiile 
Fotbaliștii 

victoria cu 
cum s-a

de Sud, probabil Fla- 
din Rio de Janeiro, 
în preliminariile C.M„

de la Stoc ie
de america- 
tinală Gene 

6—4, 6—2 pe

Brazilia 3—0 (6, 5, 0). 
prezent echipele R.P. 

S.U.A., Cubei și Japo- 
netavinse.
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