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Cind nu te aștepfi...

FOTBALUL NOSTRU NE DEMONSTREAZĂ
CĂ ARE DESTULE RESURSE

Adeziune deplină la noua inițiativă de pace

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a României socialiste

/
Colectivul de cadre tehnice și activiști ai mișcării sportive din Capitală a adresat tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă, în care se

BERNA, 12 (prin telefon). 
Totul sau aproape totul părea 
să conducă echipa noastră re
prezentativă spre o înfrîJigere 
„logică" miercuri : 1) atmosfera 
de demoralizare care s-a abă
tut peste destui jucători și 
peste iubitorii fotbalului nostru 
după nereușitele din această 
toamnă ; 2) meciurile-test me
diocre făcute cu formația 
„cangurilor" și cu selecționata 
Bucureștiului ; 3) soluțiile de 
selecție aparent exagerate și 
teribiliste ale lui Mircea Lu- 
cescu. ca și „răsucirile" lui 
pînă la.„ ora meciului ; 4) ho
tărîrea cu care antrenorul el
vețian Paul Wolfisberg își „de
clamase" intențiile de a cîști- 
ga neapărat ultimul meci al 
preliminariilor în fata propriu
lui public ; 5) realitatea că 
echipa noastră era — practic — 
o echipă nouă, aruncată în joc 
tocmai în ultimul meci, la spar
tul tîrgului, cum se spune, ea 
nemaiavînd nici timpul „să se 
adune"...

Multi erau cei care soco
teau meciul de la Berna o

simplă experiență cu rezultat 
dinainte știut. Pînă la urmă, 
așa a și fost: O EXPERIENȚA. 
Dar o experiență al cărei re
zultat ne-a cam surprins — hal 
să fim sinceri — pe toți. Și 
ne-a surprins plăcut. Și ne-a 
surprins nu numai rezultatul ei. 
Ci și modul cum a decurs ex
periența. Adică jocul echipei. 
N-a fost — să nu exagerăm — 
un joc mare. Ba evoluția echi
pei noastre a avut chiar si 
unele momente de reală stîn- 
găcie. de ce să nu o recunoaș
tem. Dar peste stîngăciile și 
greșelile unei echipe încropite 
în marc viteză „din ce s-a mai 
găsit" (destui accidentați, destui 
demoralizați etc.) s-a ridicat 
— demnă de admirat — forța 
morală a unor băieți tineri care 
miercuri au luptat cu o inimă 
mare. S-au ajutat permanent în 
teren, s-au dublat tot timpul și 
au jucat excelent la intercep
ție. cu un spirit de echipă ne-

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2-3)

spune :

Nțf” exprimăm deplina adeziune și mîndrie 
patriotică față de noua și strălucita dumnea
voastră inițiativă de pace, față de Apelul Fron
tului Democrației și Unității Socialiste, care 
exprimă o înaltă responsabilitate pentru mă
reața operă pe care o înfăptuiește poporul nos
tru, ca și pentru destinele civilizației omenirii. 
Acest document de excepțional^ însemnătate 
constituie o strălucită reafirmare a principiali
tății și clarviziunii care vă caracterizează, a 
capacității de a desprinde, pe baza unei pro
funde cunoașteri a realității, fenomenele majore 
ale vieții internaționale, a grijii statornice pe 
care o purtați asigurării unui viitor liber și fe
ricit pentru națiunea noastră, pentru întreaga 
umanitate.

Sîntem conștient! că, în aceste zile de tcnsl-

une și încordare pe continentul european, nu
mai prin hotărîrea și fermitatea cu care vom 
acționa, numai prin lupta unitară a tuturor for
țelor progresiste, a maselor populare se va pu
tea opri cursa periculoasă a înarmărilor, se va 
putea relua politica de destindere, de pace și 
colaborare între popoare.

în aceste momente de excepțională însemnă
tate pentru viitorul lumii, al patriei noastre 
dragi, ne angajăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să nu precupețim 
nici un efort, pentru ca, asemenea întregului 
popor, să înfăptuim exemplar sarcinile ce ne 
revin, să contribuim ,1a înflorirea continuă a 
patriei noastre socialiste, Ia reprezentarea cu 
cinste a sportului românesc în marile întreceri 
internaționale.

în C. C. E. la baschet feminin

IIU" CLUJ-NAPOCA 
ÎN SFERTURI
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activului clubului sportiv Rapid din Capitală
a clubuluiSala de ședințe

Rapid, de lingă noul și impu
nătorul
Zilele 
pentru .. . . .
antrenorii și sportivii feroviari 
întruniți aici pentru a da glas 
— în spiritul Apelului Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste — năzuințelor lor fier
binte de pace, prietenie și in
tel'" ere între popoare, voinței 
>or fernTe de a-și înzeci efortu
rile, alături de oamenii muncii

pod Grant, a devenit 
trecute neîncăpătoare 
activiștii, instructorii,

toată 
opri-

din întreaga țară și din 
lumea, pentru a impune 
rea cursei înarmărilor, reduce
rea cheltuielilor militare, înlă
turarea oricărui pericol de răz
boi. Le-am privit chipurile ho- 
tărîte ; le-am ascultat cuvintele 
ferme, izvorîte din inimă, des
pre prezentul și viitorul lor, al 
tării și al întregii omeniri.

Printre cei dinții care au luat 
cuvîntul a fost tinărul fotbalist 
Petre Manolache, care a spus, 
printre altele : „Noua inițiati-

vă de pace a președintelui 
tării, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a răsunat puter
nic în conștiința noastră, a tu
turor, pentru că este pătrunsă 
de grijă profundă pentru soar
ta generațiilor de 
ce le vor urma".

Atleta Ilona 
vorbit în numele

azi și a celor

Dumitrașcu a 
ei și al cole-

Paul IOVAN

(Continuare In pag 2—3)

Gordan înscrie un nou gol pentru Crîșul (caschete negre) in 
poarta rapidistului Simion. (Fază din jocul Crișul — Rapid 13—10) 

Foto : N. DRAGOȘ

S-a reluat campionatul de

CRIȘUL (13-10 cu Rapid) SE MENȚINE IN
Partida de debut a celui de-al 

doilea turneu al Diviziei „A” la 
polo, care a opus ieri echipele 
Rapid București, actuala deținătoa
re a titlului, și Crișul Oradea, 
proaspăta finalistă a „Cupei cu
pelor” din acest an, a fost aș
teptată cu un mare interes. Pe 
de o parte, rapidiștii, după un 
start nu prea convingător in a- 
ceastâ ediție (5 puncte din 16 po
sibile), beneficiind și de aportul 
lui Horia Niță, sperau sâ demons
treze că vor mal avea un cuvint 
de spus și în actuala întrecere. 
De cealaltă parte, poloiștii oră- 
denl erau dornici să confirme și 
în principala competiție republi-

cană că succesul lor de la Kecs
kemet nu a fost întîmplător.

Primele două reprize au fost de
osebit de echilibrate, oierlndu-ne 
o dispută spectaculoasă. Bucureș- 
tenil, mai activi șl mal incisivi, 
bine conduși de Adrian Scher- 
vap, s-au aflat ' 
(1—0, 2—1, 3—2, 
a lizînd cîteva 
frumusețea. în 
„7“-le Crișulul, 
cunoscută, dar 
de dimensiunile 
ale piscinei Floreasca, care îl îm
piedică să folosească arma prefe
rată — contraatacul — s-a ținut 
scai de adversarul său, încercînd

la cîrma jocului 
5—3 și 6—5), re- 
acțiunl de toată 
tot acest timp, 

cu sobrietatea-i 
evident deranjat 
neregulamentare

Sporturi noi in

MAI
A

n partida cu

A PROMOVAT 
DE FINALĂ

Southgate Londra

Tot ieri a avut loc, în sala Floreasca, me
ciul dintre Steaua și Maccabi Tel Aviv, in 
Cupa campionilor europeni. In imagine, 
Cernat, ieri cel mai bun jucător al echipei 
române, il va depăși pe Zimmermann. (Ci- 
ti(i cronica in pag. a IV-a)

Foto: Dragoș

programul olimpic

VIGUROASĂ AFIRMARE
FETELOR NOASTRE

mondiale de gimnastică ritmică
- _ ------„„ gimnastică ritmică,

desfășurate recent Ia Miinchen, în R. F. Germania, am purtat 
o discuție cu conf. univ. GINETA STOENESCU, pe care am ru
gat-o să ne răspundă la cîteva întrebări privind competiția 
și perspectivele acestei discipline.

— Care sînt, după opinia 
dv., principalele tendințe care 
se manifestă in acest nou 
sport al „familiei olimpice" ?

— Preocupările privind afir-

Pe marginea campionatelor mondiale de

polo

PLASA LIDERULUI
să-l tempereze elanul cu un joo 
pozițional. La jumătatea meciului, 
scorul era egal (6—6) ; dar din 
acest moment Fejer șl coechipie
rii săi s-au dezlănțuit realmente. 
Deși l-au pierdut pe Garofeanu, 
accidentat (șl Rapid avea să ră- 
mînă apoi fără H. Niță, elimi
nat cu drept de înlocuire), oră- 
denii au apăsat pe accelerator ; 
au marcat din superioritate (dar 
șl din inferioritate numerică) șl 
n-au mai permis rapldiștllor să-l

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

marea acestei discipline și mo
delarea ei pe gustul marelui 
public s-au materializat în 
ultimii ani în cîteva direcții 
precise, care alcătuiesc, dealt
fel, trăsăturile de bază ale 
gimnasticii ritmice. Am în ve
dere următbarele tendințe, 
care s-au manifestat din plin 
și la recentele campionate 
mondiale : dinamism .^viguros 
pe parcursul întregii execuții; 
amplitudine maximă ; nume
roase lansări combinate și va
riate de obiecte; originalita
te —atît pentru brigăzile de 
arbitre, cît și pentru public ; 
virtuozitate în mînuirea obiec
telor, obligatoriu completată 
de viteză și precizie ; selecție 
judicioasă a pieselor melodi 
ce și o cît mai bună îmbinare 
a execuției cu muzica.

— Cum se explică suprema
ția netă a gimnastelor din

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag. 2-3)

CLU.T-NAPOCA, 
12 (prin telefon). 
Participarea cam
pioanei de baschet 
feminin a României 
— Universitatea, la 
prestigioasa com
petiție care este 
C.C.E. a stîrnlt un 
interes deosebit in 
rîndul iubitorilor 
sportului din loca
litate, care, joi 
seară, au luat cu 
asalt Sala sportu
rilor, cu mult îna
intea începerii me
ciului dintre „U“ 
și formația londo
neză r 
Tehnical 
Cei peste 
entuziaști 
tori și-au 
cu căldură echipa 
favorită, care a re
petat buna evolu
ție de 
trecută, 
Londra, 
cu 83—77. 
de la „U“, 
dind o bună pre
gătire, precum și 
responsabilitate în 

disputei, au învins și 
dar la un scor mai 
107—69 (53—43), rea-

Southgate 
College. 

: 2 500 de 
specta- 

incurajat

săptămîna 
cind, la 

cîștigase 
Fetele 
dove-

NEAGU 
abordarea 
joi seara, 
categoric: 
lizînd, astfel, scorul general de 
190—146 șl calificîndu-se în- 
tr-una din grupele sferturilor 
de finală ale C.C.E. Prin aceas
tă performanță, obiectivul Ini
tial al echipei pregătită de 
N. Martin a fost îndeplinit.

Referitor la partida de azi 
(n.r.: ieri), vom menționa că 
prima repriză a fost destul de 
echilibrată datorită faptului că 
oaspetele au practicat o apăra
re tenace. în repriza secundă, 
însă, baschetbalistele de la U- 
niversitatea au fost mai active

că

Mircea RADU

(Continuare in pag. a 4-a)

Ml, la Oiicnburfi

R.F. GERMANIA
ROMÂNIA, IA HANDBAL

Astă-seară, în Sala sporturi
lor din Offenburg, are loc tra
diționala întîlnire de handbal 
masculin dintre reprezentative
le R. F. Germania și României. 
De această dată, meciul se în
scrie în cadrul pregătirilor pen
tru campionatul mondial, găz
duit de R. F. Germania între 
23 februarie și 7 martie 1982.

Echipa noastră, în frunte cu 
Radu Voina, Măricel Voinea, 
Cornel Durău și Marian Dumi
tru, se află de luni după-amia- 
ză în localitate. Al doilea meci 
este programat duminică după- 
amiază la Sindelfingen.
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PĂCII SI AL VIEȚII

(Urmare din pag I)

gelor de muncă și de sport, 
declarînd : „Privim cu adincă 
îngrijorare cursa înarmărilor, 
ușurința, nepăsarea și sfidarea 
cinică cu care se vorbește des
pre crearea și proliferarea de 
noi arme, despre sporirea for
ței lor distructive. De aceea, 
șîntem profund recunoscătoare 
președintelui tării noastre, pen
tru grija și eforturile depuse 
spre a asigura familiilor noas
tre un climat de liniște și pa
ce".

AMPLE ÎNTRECERI ÎN NOUA EDIȚIE A „DACIADEI"
SUB SEMNUL DORINȚEI DE PACE A TINERETULUI NOSTRU

C.F.R. Bacău, la asociația spor
tivă „Minerul" Comănești, la 
„Metalul** Borzești, „Textila" 
Buhuși, C.P.L. Comănești, pre
cum și în comuna Căiuti.

DUMITRU DIMITRIU

BACĂU
Cu ocazia deschiderii etabei de 

iarnă a „Daciadei", in muni
cipiul Bacău, precum și în 
mai multe orașe și comune ale 
județului au loc numeroase 
manifestări sportive de am
ploare. Cu acest prilej. în ca
drul dnor acțiuni emoționante, 
tinerii au manifestat — în spi
ritul Apelului Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — 
pentru pace și colaborare in
ternațională. pentru oprirea 
cursei înarmărilor și împotriva 
amenințării de război nuclear. 
Ei au dat expresie acestor ma
nifestări și printr-o entuziastă 
participare la „Crosurile păcii" 
de la Bacău (cu 1 500 de ti-* 
neri la start), Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și Tg. Ocna.

Activiștii mișcării sportive 
din județul Bacău și-au mani
festat adeziunea deplină față 
de noua inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și cu prilejul adunărilor de 
dări de seamă și alegeri ale 
organizațiilor sportive. Astfel 
de acțiuni au fost organizate 
la „Confecția**, „Partizanul*4 și

RESTANȚE ÎN DIVIZIA 
„A“ LA HOCHEI 

MIERCUREA CIXJC (prin tele
fon). in localitate s-au desfășurat 
patru întilniri restanță din etapa 
a 21-a a Diviziei „A" la hochei. 
Miercuri, Sport Club a întrecut 
pe Avintul Gheorgheni cu 15—1 
<8-1. «—0, 5—0). Au marcat : E. 
Antal (3), Z. Nagy, B. Nagy, 
Peter, Micloș — cîte 2, Bartalis, 
Ghereb, Sandor și I. Antal, res
pectiv l’amaș. In continuare, Di
namo a dispus de Progresul M. 
Ciuc cu 9—3 (1—0, 5—1, 3—2). Au 
marcat: Tureanu (2), Moroșan, 
TOke, Costca, Pisăru, Herghelegiu. 
Gherghișan și Solyom, respectiv 
Bejan (2) și Petreș.

Joi seara, in returul acestor 
două întîinirl s-au înregistrat 
scorurile :

Sport Club — Avintul Gheor- 
Rhenl 16—2 (7—0, 4—0, 5—2).

Progresul M. Ciuc — Dinamo 
București 0—6 (0—2, 0—3, 0—1).

V. FAȘCANU — ooresp.

CORESPONDENȚI/NOȘTRI
• CAMPIONATUL DE

HANDBAL al municipiului Re
șița — în care sînt angajate 
12 echipe de fete și băieți din 
licee — este organizat și co
ordonat de catedra de educa
ție fizică a Liceului industrial 
nr. 2 și se bucură de sprijinul 
comitetului de părinți. în cla
samente conduc formațiile Li
ceului industrial nr. 2, cu 9 p 
la băieți și 6 p La fete, Iar in 
postură de golgeteri sînt N. 
Alexie — 25 goluri marcate și 
Adriana Creiniceanu — 12 go
luri, de la același liceu. • dLA 
BRAȘOV s-a dat în folosință, 
nu de mult, un minicomplex 
sportiv, proprietatea asociației 
sportive Hidromecanica. Baza 
sportivă are șase terenuri de 
tenis cu zgură, vestiare și se 
află în curs de amenajare te
renuri dc handbal și volei. 
G la tulcea a avut loc o 
reușită gală de box, intre pu- 
giliștii de la C.S.M. Delta șl 
Farul Constanța, încheiată, 
după o serie de meciuri spec
taculoase, cu un scor egal : 
5—5. Cu acest prilej s-a remar
cat din nou un talentat bo
xer localnic, juniorul Marian 
Letea (categ. 48 kg), care la 
16 ani s-a afirmat deja și pe 
ringurile din alte localități. El 
este elevul antrenorului Gh. 
Pîrlici. • PE STADIONUL 
central din Giurgiu a avut loc 
un reușit concurs de oină, or
ganizat de C.J.E.F.S. Giurgiu 
și dotat cu „Cupa speranțelor". 
S-au întrecut 7 echipe din oraș 
și diferite alte localități ale 
județului, iar trofeul pus în 
j'KJ a revenit echipei Școlii 
generale nr. 2 din Giurgiu,

5
rîndul său, antrenorul 
Romano a spus : „Fac

La 
Luca 
parte dintre aceia care au par
ticipat cu întreaga lor ființă la 
tot ceea ce s-a realizat alît de 
frumos in anii socialismului. 
De aceea, nu pot concepe ca a- 
ceste realizări să fie distruse 
de un nou război. Iată de ce, 
in spiritul noii inițiative de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României socia
liste, adresăm, tuturor celor ce 
iubesc pacea, din orice tară ar 
fi ci, îndemnul să ne înzecim 
eforturile, să ne unim forțele

seerelar al C.J.E.F.S. , Bacău

BRAȘOV
In localitate a avut loc o fru

moasă 
dicată 
iarnă 
treia 
parcul 
tatea marii întreprinderi a fost 
prezent un număr impresio
nant de tineri, elevi, muncitori 
și studenți. A vorbit mai întii 
tovarășul Constantin Samson, 
prim-secretar al Comitetului 
județean U.T.C., care a dat 
glas adeziunii tineretului la 
noua inițiativă de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele României socialis
te. A urmat apoi un mare 
„Cros al păcii", pe categorii 
de vîrstă. cu peste 1500 par
ticipante Au ieșit învingători : 
Elena Păcurar (Șc. gen. 23) și 
Liviu Socol (Șc. gen. 19), la 
10—12 ani ; Gabriela Geman

manifestare sportivă de- 
deschiderii etapei de 

din cadrul celei de a 
ediții a „Daciadei**. In 
„Tractorul44 din vecină-

După frumoasele rezultate din lunile de vară

TURISMULUI DE MASA
Ne-ara obișnuit demult ca, 

sâptâminal, să vedem grupuri 
numeroase de tineri, de oameni 
ai muncii, pornind in drumeție 
spre cele mai frumoase coifuri 
de tară, cu dorința de a-și pe
trece o parte a timpului lor liber 
în mijlocul naturii, in tovărășia 
exercițiului fizic si sportului. 
Știm, de asemenea, că turismul 
de masă — o reușită deplină a 
mișcării sportive românești — 
contribuie in tot mai mare mă
sură Ia lărgirea orizontului de 
cunoștințe și la educarea patrio
tică a milioanelor de participant 
la diferitele acțiuni organizate în 
toate județele patriei.

De la Comisia centrală pentru 
turismul de masă (președinte 
tov. ștefan Pavel) aflăm că, nu
mai în ultimul trimestru, factorii

formație pregătită de inimosul 
susținător al sportului nostru 
național, prof. Constantin 
Stroe. • LA CURTEA DE 
ARGEȘ au luat ființă recent, 
două noi asociații sportive : 
Spicul — pc lingă întreprinde
rea de panificație și morărit, fi 
Constructorul — pe lingă Șan
tierul T.C.A. în cele două aso
ciații s-au înscris pînă a- 
cum 200 și, respectiv, 300 mem
bri, care vor practica sporturi 
ca fotbalul, popicele, șahul și 
tenisul de masă. 9 NUME
ROȘI ELEVI din Drobeta Tr. 
Severin au participat la pri
mele competiții de amploare 
organizate pentru ei. La cros 
au terminat Învingători Doina 
Bratiloveanu și Constantin 
Mărmăreanu (Lie. lnd. 5). Tot 
elevii acestei unități de învă- 
țămint s-au clasat pe primul 
loc la volei băieți și handbal 
fete, la fotbal locul I a fost 
ocupat de Lie. ind. nr. 1, iar 
la tenis de cîmp de jucătorii 
de la Liceul ,,Traian". 9 A- 
PROAPE 1000 DE ELEVI din 
Rm. Vilcea au fost prezențiîn 
parcul din „Zăvoi" la un cros, 
care a marcat deschiderea e- 
tapel de lamă a „Daciadei", 
Printre cîștigătorii . probelor 
s-au numărat : Elena Tîmpla- 
ru (Șc. gen. 6) — la 500 m, 
Angola " ' - “•
cescu") 
Tudor ,r _ , __ ...
m, Ion Șovar (Șc. gen. 2) — 
la 600 m și I. Tomescu (Lie. 
„V. Boaită") — la 1000 m.

RELATĂRI de la : D. Glă- 
van, C, Gruia, L Diaconu, Tr. 
Bar băiat A, C. Sterescu, V. Ma- 
nafu și N. Pop. 

Grlgore (Lie. „N. Băl- 
-r la 600 m, Florina 

(Șc. gen. 2) — la 800

pentru ca toate cile le-am ridi
cat noi, aici, pentru bunăsta
rea noastră, pentru copiii noș
tri, și tot ceea ce s-a realizat 
bun in lume prin munca paș
nică a popoarelor, să nu fie a- 
menințatc niciodată cu distru
gerea".

Tot în același spirit au vor
bit și antrenorul Marin Beluși- 
ca și halterofilul Nicolae Vlad, 
iar întreaga adunare a spus un 
NU hotărit cursei înarmărilor 
și un DA răspicat pentru pace, 
securitate și colaborare inter
națională.

c-
(Șc. gen. 17) și Egizio Bucura? 
(Șc. gen. 6), la 13—14 ani ; Vr 
ronica Furnică (Lie. economic 
2) și Ion Ceauș (Lie. ind. 
„Steagul roșu"), la 15—16 ani ; 
Elena Viorașu (Lie. ind. 5) și 
D. Ciobanu (Lie. ind. „Steagul 
roșu"), la 17—19 ani, iar la 
peste 19 ani Dorcl Baidoc 
(U. M. 01932).

In sălile clubului Tractorul 
s-au desfășurat concursuri de 
șah și tenis de masă pentru 
elevi, eu peste 500 de coneu- 
renți, iar pe celelalte baze ale 
acestui mare club sportiv au 
avut loc jocurile zonale din 
cadrul „Festivalului 
muncitoresc brașovean", 
au terminat învingătoare 
chipele „Carpatex" (f) 
„Tractorul" (m) — handbal ;
„Aripile" Ghimbav (f j și „Trac
torul" (m) — volei ; „Preci
zia" Săcele — fotbal (3—2 in 
finală cu Tractorul).

A fost un festival 
deosebit de reușit, care 
cat dorința miilor de 
brașoveni de a reedita 
mantele bune din ediția pre
cedentă a „Daciadei".

Carol GRUIA, coresp.

sportiv 
la care 

e- 
Și

sportiv 
a mar- 
sportivi 
perfor-

il DORIM ACEEAȘI VIGOARE IN SEZONUL RECE
cu atribuții în acest domeniu au 
inițiat peste 89 000 de asemenea 
acțiuni, cu o participare de or
dinul milioanelor. Iată, așadar, 
succint prezentată ascensiunea 
impresionantă a turismului de 
masă, ale cărui efecte binefăcă
toare sînt îndeajuns de bine cu
noscute. Se impun, credem, și 
cîteva evidențieri : județele Bi
hor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Cons
tanța, Hunedoara, Mehedinți, Mu
reș, Timiș, Alba. Suceava și jwu- 
nicipiul București, unde există o 
permanentă preocupare pentru 
organizarea timpului liber al ti
neretului si oamenilor muncii, 
prin intensificarea și diversifica
rea acțiunilor recreative, care a 
dus la atragerea unui nujnăr im
portant de par tied pan ti la ex
cursii și drumeții, mai ales din 
întreprinderile care beneficiază 
de săptămîna redusă dc lucru. 
Firește, am putea vorbi pe larg 
despre manifestările cultural-e
ducative și sportive desfășurate 
In stațiunile balneo-climatericc, 
despre tot mai larga audientă a 
taberelor și expedițiilor organi
zate pentru pionieri si tineri etc., 
dar — dintre toate acestea — ne 
vom opri doar pentru a consem
na în mod deosebit contribuția 
turismului de masă ia succesul 
deplin al recent Încheiatei ediții 
a marii competiții sportive na
ționale „Daeiada". Să reținem, 
astfel, că In perioada La care 
ne referim. în toate județele, sin
dicatele, In colaborare eu 
C.J.E.F.S. și organizațiile U.T.C., 
au organizat numeroase întreceri 
și acțiuni în cadrul etapei de 
vară a „Daciadei", festivaluri ale 
soortului muncitoresc, competiții 
în cadrul cupelor pe ramură de 
producție (Iași, Ploiești, Baia 
Mare, Piatra Neamț, Bacău, Sa- 
lonta. Constanța ș.a.), care, pe 
lingă sportivi, au atras și Un 
numeros public spectator, lnclu- 
zind si un mare număr de tu
riști.

S-A RELUAT CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. I) 

surprindă pe portarul Kiss (la 
rindul lui, a avut cîteva inter
venții salutare). Crișul a ciști- 
gat repriza a treia eu 3—0 și a- 
poi s-a distanțat la 12—7, făctnd 
o veritabilă demonstrație în ba
zin.

In urma acestui succes (13—10), 
formația orădeană se menține in 
plasa liderului (Dinamo), pe care 
îl va întîlni în med direct dumi
nică după-amiază.

La rindul lor, dinamoviștli, cu 
un puternic apetit pentru goluri 
(Hagiu, Ș. Popescu, Moiceanu, D. 
Popescu) s-au impus în fața Pro
gresului fără nici un fel de difi
cultate. în schimb, Voința Cluj-

ACTUALITATEA LA VOLEI Finala'' campionatului națion;
• în partida tur susținută 

în deplasare în cadrul preli
minariilor „Cupei cupelor*4 la 
volei feminin, Farul Constanța 
a cîștigat cu 3—0 în fața for
mației Ilapoel Kefar Saba (Is
rael).

O Au fost desemnați arbi
trii pentru meciurile retur din 
cupele europene. Jocul Di
namo — Leixoes va fi condus 
de ungurul G. Kibizsar, se
condat de N. Găleșanu, iar în
tâlnirea Farul — Hapoel de 
bulgarul I. Panteleev, secon
dat de C. Mușat.
• Astăzi, de la ora 17, în 

sala din sos. Ștefan cel Mare
. este programată o partidă res
tantă din cadrul primei di
vizii feminine : Dinamo —
Universitatea Timișoara (con
tând pentru etapa a III-a).

• Ieri, la Galați, s-a dispu
tat în devans partida dintre 
divizionarele ..A" masculine 
C.S.U. Galați și C.S.U. Ora
dea, contând pentru ultima 
etapă a turului. Voleibaliștii 
gălățeni au obținut victoria cu 
3—1 (6, —15, 13, 9), după un 
joc în cea mai mare parte e- 
chilibrat. Remarcați : Dobro- 
schi, Geană, Cojocaru, respec
tiv Manole. (Gh. Arsenic, co- 
resp.).

SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI „Au DE POPICE
După cinci etape, doar 4 echipe

După o întrerupere de trei săp- 
tămîni (din cauza partidelor in
ternaționale susținute de repre
zentativele naționale cu selecțio
natele Ungariei și Cehoslovaciei) 
se reia campionatul Diviziei „A", 
mîine și duminică disputîndu-se 
etapa a VI-a. După cinci „run
de", în ambele competiții (mascu
lină și feminină) valorile s-au 
cristalizat, în fruntea clasamen
telor aflîndu-se echipe cu jucă
tori bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic, formații care res
pectă indicațiile tehnice de an
trenament ale federației de spe
cialitate și care au juniori valo
roși (regulamentul, competiției pre
vede, în continuare, ca la fiecare 
joc divizionar echipele să aibă 
cîte doi juniori, jucători sub 23 
de ani). După cinci etape, din 
cele 40 de divizionare doar patru

deSe înțelege că o activitate 
o asemenea amploare se poate 
realiza numai prm unirea efor
turilor tuturor factorilor cu atri
buții în domeniul mișcării spor
tive, că ea cere — la toate nive
lurile — o înțelegere a rolului 
aiît de important pe care turis
mul il are atît in întărirea sănă
tății și creșterea capacității do 
muncă, precum și în organizarea 
timpului liber pe care aceștia 
să-i petreacă în mod cît mai 
plăcut, instructiv, recreativ și 
reconfortant. Totodată, sînt nece
sare preocupări permanente și 
acțiuni eficiente pentru dotarea, 
amenajarea și întreținerea zo
nelor de agrement și de interes 
turistic, organizate prin muncă 
patriotică, în această direcție re- 
marcindu-se în mod deosebit, în 
ultimul timp, județele Dolj, Ialo
mița, Mehedinți, Mureș și, mai 
ales, municipiul București.

Sînt, însă, șl județe (Giurgiu, 
Botoșani, Vaslui, Sălaj, Olt) un
de, cu toate progresele înregis
trate, nu se face totul pentru 
valorificarea integrală a posibi
lităților existente, în vederea dez
voltării turismului de masă la 
nivelul sarcinilor actuale. De a- 
ceea, au fost necesare noi mă
suri de intensificare a organiză
rii unui mare număr de acțiuni 
de mare accesibilitate pentru 
toate categoriile dc cetățeni, a- 
ceasta cu atît mai mult cu cit 
am intrat In „sezonul rece" în 
care acest excelent mijloc dc 
fortificare a sănătății trebuie 
să-și aducă, în continuare, o sub
stanțială contribuție. Ceea ce în
seamnă că atît pentru sindicate, 
cît și pentru celelalte organe și 
organizații cu răspunderi în a- 
cest domeniu, turismul se în
scrie ca o sarcină permanentă, de 
Importanță deosebită în ansarh- 
blul eforturilor și preocupărilor 
de îmbunătățire generală a spor
tului de masă din tara noastră.

Dan GĂRLEȘTEANU 1

Napoca, cu Radu Rusu în vervă, 
a trebuit să se întrebuințeze se
rios pentru a cîștiga în țața ti
nerilor de la Triumf. Din nou o 
notă bună pentru portarul bucu- 
reștean Dlaconu.

Rezultate tehnice. RAPID 
BUCUREȘTI — CRIȘUL ORA
DEA 10—13 (3—2, 3—4, 0—3, 4—4). 
Arbitri : Al. Bădiță și V. Burdea. 
Au marcat : Gh. IMe 2, Arsenc 3, 
Niță, Gaiță, Jianu, Ragea, Tufan 
(Rap.) și Fejer 3, Gordan 3. CI. 
Rusu 2, Costrăș 2, Garofeanu, 
Ungureanu, Ilcș (Cr.) ;

DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 18—5 (4—1, 
4—1, 3—2, 7—1). Arbitri : R. Ni- 
chita și A. Czcgeny. Au înscris :

MIHAI GHINDA
DUPĂ DOUA R

S-a intre- 
partida 
șansele 
sînt cu

a doua,

Joi dimineața au fost reluate 
partidele întrerupte din prima 
rundă a campionatului național 
masculin de șah, încheiate cu 
rezultatele scontate. Radovici a 
cedat fără .ioc la Ghindă, Cio- 
câltea și-a realizat avantajul 
deținut la Vaisman, iar C. Io- 
nescu la Nicolaide. ~ 
rupt pentru a doua oară 
Ghițescu — Foișor, dar 
de salvare ale albului 
totul minime.

După amiază. în runda 
Ghindă a jucat din nou o ex
celentă partidă pozițională con
tra lui Ghițescu. Intf-un final 
de dame, cu un pion in plus, 
el a obținut decizia printr-o 
frumoasă lovitură tactică. Clu
jeanul D. Oltean nu prea se... 
înțelege cu ceasul de control. 
Și în înfîlnirea cu Urzică el a 
depășit timpul de gîndire. în- 
tr-o poziție în care mai avea 
resurse de apărare. Marii ma

eștri au r 
Ciocâltea s 
Grunberg. / 
înregistrat î 
— Pavlov, $ 
Nicolaide — 
gura întîlnir 
rii. Vaisman 
vantaj poziți

După dou; 
ment condur 
urmat de C 
Urzică cu 1.

Astăzi din 
partidele înt 
după amiază 
se desfășoarr 
programează 
niri: Gheorgl 
eâltea — Gr 
Subă, Rado 
Ghițescu — 
nov — Ghind 
și Pavlov — 
ne. fără înc 
care poate i 
în configurat 
tașe ale clasa

(din 40) au rămas neliwnse 
n-au pierdut nici un meci : Voința 
Tg. Mureș, Voința Timișoara, 
Voința București (f) și Rulmentul 
Brașov (m). Dar iată „miniclasa- 
mentele" seriilor : FEMININ — 
seria Sud î 1. Voința București 8 
p (2445 popice doborîte în jocurile 
din deplasare) — din 4 meciuri, 
2. Gloria București 7 p (7062), 3. 
Voința Ploiești 6 p (6912), 4. Vo
ința Galați — campioana țării — 
8 p (4785).., 9. Dacia Ploiești 3 p 
(4508), 10. Olimpia București 2 p 
(4592) ; seria Nord : 1. Voința Tg. 
Mureș 10 p (4827), 2. Voința Timi
șoara 10 p (4747), 3. Voința Ora
dea 6 p (6966)... 8. Constructorul 
GherLa 2 p (6673), 9. hidromeca
nica Brașov 2 p (4645), 10. Der- 
magant Tg. Mureș 0 p, (6547). 
MASCULIN — seria Sud : 1. Glo
ria București 8 p (10024), 2. Rul
mentul Brașov 8 p (4897) — din 4 
meciuri, 3. Laromet București 6 p 
(9454) ...9. Voința București 2 p
(14787). 10. Petrolul Băicoi Cîmpina 
2 p (14278) ; seria Nord : 1. Me
talul Hunedoara 8 p (9928), 2. Au
rul Baia Mare — campioana țării
— 6 p (.15440), 3. Electroniureș Tg.
Mureș 6 p (15202)... 9. Olimpia
Reșița 2 p (14528), 10. Voința Tg. 
Mureș 2 p (9346).

Meciuri restante din campiona
tul feminin, etapa a IV-a : Voința 
București — Voința Galați 2427— 
2310 p d ; etapa a V-a : ~
Bucuresti — Gloria 
2415—2487 p d.

Iată și ..capetele de 
etapei a Vl-a : Voința Tg. Mureș
— Voința Timișoara, Gloria Bucu
rești — Rapid București, Voința 
București — Laromet București, 
Voința Odorhei — Constructorul 
Gherla (f), respectiv C.F.R. Cons
tanța — Rulmentul Brașov și Jiul 
Petrila — Elcctromureș Tg. Mureș

(TJ^5,

Olimpia 
București

afiș" ale

Ei
NIC

Două victo 
una, să zicem 
cealaltă in 
(Cehoslovacia) 

. zintă prea mi 
dial — acesta 
care handbali 
încheiat cea < 
„Trofeului C: 
adăuga că ace 
disputat pe 1 
fața unui pe 
plus, să nu 
handbalistele 
așteptat o c 
dacă nu chiai 
nînd seama ci 
ultima „linie 
gătirilor pentr 
tiție : grupa „1 
lui mondial, < 
finele acestei 
marca.

Dar, surpi 
României n-a 
dă" podiumtuf 
minînd între
ma oară dur 
mulți ani, ț 
urmare a înfr 
in fața select 
Germane, R.S. 
gârlei. Cum a 
lucru ? Vom i 
scurt, să punei 
teva lucruri

DUPĂ CAMPIONATELE MONDI
(Urmare din pag 1)

ll. P. Bulgaria, care au domi
nat autoritar ultimele campio
nate mondiale ?

— Este un fapt cunoscut că 
gimnastica ritmică din Bulga
ria deține de multă vreme o 
clasă mondială. De mai mulți 
ani sportivele din țara vecină 
obțin cu regularitate succese 
în marile competiții. Succesele 
înregistrate Ia Munchen se ex ■ 
plică prin următorii factori : 
de mai bine de doi ani gim
nastele de frunte își mențin 
aceleași exerciții, pe care )e 
perfecționează continuu pe li
nia stereotipului dinamic și 
la care, în paralel, se îmbună
tățesc permanent ritmul exe
cuției și expresivitatea artis
tică ; pregătirea și antrena
mentele se desfășoară întot
deauna într-o atmosferă de 
disciplină și severitate, iar în

D. Popescu 9, Ș. Popescu 4. Ha
giu 4, Moiceanu 3, Munteanu 2, 
Ardelean», Cbiriță (Din.) și Teo- 
dorescu 2, L. Pleșea, Florincescu, 
Boga (Pr) ;

VOINȚA CLUJ-NAPOCA
CSȘ TRIUMF BUCUREȘTI 1 
(2—1, 3—1, 2—2,' 0—0). Arbitri : 
Medianu și B. Băjenaru. 
tori : R. Rusu 4, SebOk, 
Barîțchi (Voi.) și Maieeu 
dăreanu, Tomescu (Tr.).

7—4 
: V. 

Realiza- 
Kovacs, 
2, Ghiz-

Dinamoîn clasament conduce 
cu 12 p, urmată de Crișul cu 9 p 
șl Voința cu n p. Astăzi sînt pro
gramate la Floreasca (de la ora 
16) partidele Progresul — Rapid, 
Dinamo — Voința și Crișul — 
Triumf.

concurs sporti 
mare ambiție, 
rintă de victo 
se pare impor 
că trăsăturile < 
nasticii ritmici 
începutul disci 
racterizează t< 
marilor campi. 
riei.

— In context 
apreciați evoli 
reprezentante ;

— Precizez < 
că școala rom 
nastică ritmir 
are orientată j 
struirea de ba: 
moderne coord 
lor avansate p 
Astfel, se poat 
trenoarele V: 
și Ana Moțet 
limitele cerințe 
actualității ati 
concepției orig 
ilor, cit și a- 
muzicale. Din 
vele noastre ,a 
ficiențe de pn 
carea obiectele 
nastă avînd li 
(pierderea obie 
de pe covor), 
insă precizare," 
final al girnn, 
și-a spus, înti 
sură, cuvîntul 
arbitre româr 
de arbitraj.

— Credem, 
posibilă o mai 
mare a sportiv 
plan mondial...

— Fără înde 
în anumite coi 
rînd, să fie el 
să se asigure c 
tică mai expres
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de, Stefa- * 
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O reuniu- I 
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...FOTBALUL NOSTRU NE DEMONSTREAZĂ
CĂ ARE DESTULE RESURSE

/Urmare din pag I)

bănuit la o formație care s-a 
conturat definitiv abia la ora 
meciului. Un spirit de echipă 
asemănător celui cu care s-a 
prezentat naționala noastră toc
mai Ia... Londra, la meciul a- 
cela egal din primăvară, greu 
de uitat. care ne-a umplut 
atunci mințile de atîtea spe
ranțe. Dar la Londra_ ne pre
zentasem cu o echipă rodată, 
sudată, recomandată de rezul
tate bune. Pe cînd miercuri, 
la Berna... '

în pofida rezultatului bun din 
acest meci cu Elveția, favora
bil fotbalului nostru pentru 
câ-i deschide, oricum, o fereas
tră spre viitor, nu vom exa
gera insă în nici un caz me
ritele antrenorilor .Lucescu și 
Radulescu. Nu le-am face nici 
lor, în primul rînd. vreun ser
viciu. Un merit îl au însă in
contestabil. Pe acela de a fi 
pregătit 14—15 fotbaliști nu să 
ioace nu știu cum mai savant 
la Berna (nici nu aveau cînd!), 
ci de a-i fi pregătit să se bată 
pentru victorie, nu să se apere 
de bătaie ! Această atitudine 
fată de meci s-a văzut la fie
care dintre jucătorii noștri timp 
de 90 de minute. Xar în focul 

ă „Trofeul Carpațr4 la handbal feminin

PA NOASTRA NU ȘI-A GĂSIT
DE ACEASTA DATA CADENȚA
titre care, 
imilie“, iar 
iei echipe 
nu repre- 
plan mon- 
lilanțul cu 
îoastre au 
a ediție a 

Am mai 
trecere 
iropriu, 
eneros.
că de 

e era
are bună, 
3 bună ți- 
se află pe 
ă44 a pre- 
ea compe- 
impionatu- 
icepe spre 
în Dane-

s-a 
in 
în 
la 
de

•, echipa 
„să prin- 

mJf re, ter- 
:satru pn- 
ilți, foarte 
■ul IV, ca 
or suferite 
lor R. D. 
use și Un- 
iosibil acest 
i, foarte pe 
Jiscuție cî- 
trebuie să

care au in 
lotului re

ce a frapat 
prestația e- 
fost faptul 
alterna mo- 
foarte bune 
de slabe. O

în 
a 

ea 
și

„invitate"

dea de gîndit celor 
sarcină pregătirea 
prezentaliv. Ceea 
in primul rînd 
chipei române 
(deloc nou) că 
mentele bune 
cu altele incredibil 
lipsă de concentrare în aceste 
ultime situații, parcă o inex
plicabilă apatie, ambele ducînd 
implacabil la o scădere vizibilă . 
a valorii replicii în teren — 
iată fondul pe care echipele 
adverse erau parcă 
să cîștige ; iată cauzele care 
făceau ca echipa română să 
risipească, în cîteva minute, 
ceea ce agonisise prin muncă, 
în lunga perioadă anterioară. 
Semnificativ este și faptul că 
aceste „crize" apăreau, de re
gulă, în finalurile de reprize. 
Tehnicienii sînt datori să gă
sească cauzele acestor supără
toare fluctuații, care-și pun 
amprenta, parcă tot mai hotă- 
rîtor, pe evoluția primei noas
tre garnituri în handba’ul 
minin.

Mai există însă și cauze 
alt gen. Trioul de antrenori 
prea este nici el... 
greu de crezut și, 
vărat, că trei dintre bunii teh
nicieni ‘ai handbalului nostru 

fe-

de 
nu 

omogen. Este 
totuși, ade-

DE GIMNASTICA RITMICA
luptă cu o 

mare do- 
n plus, mi 
>ă subliniez 
tă ale gim- 
nționate la 
îoastre. ca- 

evoluțiile 
ale Bulga-

minilt, cum 
celor trei 
rii noastre9 
ipul locului 
că de gim 
,vea și își 

tirea și in- 
• cele mai 
> ale școli 
an mondial, 
eeiâ că an- 
a Buruiană 
încadrat în 

tehnice al» 
privința 

: a exerciți 
ției pieselor 
:ate, sporti- 
anifestat de 
e la arun ■ 
fiecare gim 
iouă ratări 
ar sau ieșiri 
îbuie să fac 

în bilanțu1 
or noastre 
mare mă 
absența unei 

în brigăzile

nă în valoare plastica și ori
ginalitatea exercițiilor, să se 
manifeste mai multă preocu
pare în direcția rodării gim 
nastelor noastre valoroase în 
ambianța marilor concursuri 
și, nu în ultimul rînd, să se 
urmărească cu mai multă rigu
rozitate pregătirea continuă — 
nu în salturi — a sportivelor, 
la asociații și cluburi. Nu_ ni 
se pare deloc exagerat să a- 
vansăm chiar ideea creării u- 
nui centru profilat pe gimnas
tica ritmică, ceea ce ar con
stitui o mase contribuție la 
viitoarea afirmare a acestei 
frumoase discipline, îndeosebi 
la Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles, în 1984.

uși, că ar fi 
iternică afir- 
r românce po

i că da, dar 
ii. în primul 
na' ratările, 
.•alizare artis- 
i, care să pu

C.S. ARAD A CUCERII „CIPA ROMÂNIEI"
LA TENIS DE MASA

ODORHEUJ SECUIESC, 12 
(prin telefon). Prima ediție a 
„Cupei României" la tenis de 
masă a debutat in localitate cu 
concursul feminin. Prețiosul tro
feu a revenit, cum era de aștep
tat, formației C.S. Arad, care s-a 
dovedit bine pregătită la toate 
cele trei nivele de vîrstă și deci 
a rost cea mai omogenă din cele 
14 echipe înscrise in concurs. For
mația antrenată de Emil Proko- 
pecz a avut următoarea alcătuire: 
Magdalena Leszay, Eva Ferenczi 
și Gabriela Radar — senioare. Ju
dith Borbely și Doina Dehelean 
— junioare I, Olga Nemeș și Iri
na Marton — junioare jl. Arădan- 
cele au cîștigat detașat toate par
tidele și redăm spre exemplifi-. 
care pe cele din sferturi, semifi
nale și finala, respectiv 18—3 cu 
Metalurgistul Cugir, IS—1 cu Spar
ta e București, și 17—2 in finala 
cu Progresul București. 

luptei s-a văzut că acești jucă
tori au și destule resurse. fot
balistice. nu numai de angajare 
bine orientată. în susținerea a- 
cestei idei a fost si declarația 
făcută la televiziunea elvețiană 
de către valorosul fundaș 
Zappa, care. în încheierea par
tidei de miercuri seara, spu
nea cu o frumoasă sportivitf.te 
că „rezultatul meciului este 
just, jucătorii români — auto
rii unei evoluții surprinzătoare 
pentru mine după intiinirea de 
la București — fiind chiar mai 
aproape de victorie decit noi".

Dar meciul cu Elveția a tre
cut și experiența s-a încheiat. 
In loc să fie un final (dorit) 
de drum, această partidă se 
constituie, vrem nu vrem, in
tr-un început. Iarăși un înce
put. ce să-i facem, care me
rită însă nu numai atenție, ci 
si o grijă deosebiră pentru că, 
după cum s-a văzut, fotbalul 
nostru este, iată, în stare să 
ne arate alte rezerve nebănuite 
de valori pe care nu le putem 
lăsa la infinit să tot treacă pe 
lingă performanță. Trebuie să 
punem odată capăt acestui 
nefericit serial al ratărilor la 
mal. Am primit prea des a- 
ceeasi lecție ca să nu o învă
țăm nici de data aceasta.

feminin (Pompillu Simion, Eu
gen Barta și Romulus Drăga" 
nescu), care — UNIȚI — ar pu
tea să dea rezultate excepțio
nale, sînt deosebiți în concepție 
și în modul de 
tică a ideilor 
bările care se 
unor jucătoare .
care nu sînt specializate, lipsa 
de inspirație în folosirea con
ducătorului de joc și a interi
lor — iată cîteva „mostre" ale 
consecințelor lipsei de unitate 
de vederi. Sînt încă destule al
te exemple. Iată-1 pe primul : 
în finalul jocului cu R.S.F.S. 
Rusă, după ce remontase spec
taculos de la 17—22 la 21—22, 
fiind la un pas de egalare, 
sau (cine știe ?) chiar de vic
torie. echipa noastră a fost 
penalizată cu o eliminare de 2 
minute pentru o schimbare 
greșită 1 Pare de necrezut, dar 
așa s-au întîmplat lucrurile. Si 
alt exemplu. Decizîndu-se uti
lizarea Marioarei Ionescu (o 

care se cam 
in „rolul" de speran- 
meciul cu R.D. Ger- 
fost scoasă Mariana 

care fructifica ru

punere ân prac- 
tactice. Schim- 
fac, utilizarea 
pe posturi in

stîngace înaltă, 
complace 
tă !), 
mană 
Oacă, 
multă
7 m. _____
adevărată panică, 
du-se cine să tragă și ratîn- 
du-se astfel 5 din cele 6 arun
cări de la 7 m. Să mai reamin
tim că echipa a pierdut la 
exact 5 goluri diferență ?...

Ar mai fi încă multe de spus 
în ceea ce privește comporta
rea handbalistelor noastre în 
această competiție. Să ne bucu
re insă faptul că ele au arătat 
și unele lucruri bune, din pă
cate — cum spuneam — în 
scurte perioade,’ că în echipa 
Secundă 
reale 
Călin, 
Dobre) 
ponentele lotului mare au lup
tat mult, dorind din tot sufle
tul să se impună : Avădanci. 
Ionică, Tiîrok, Ștefanovici (in 
ciuda ratărilor cauzate, se pa
re, de motive de ordin psi 
hic). Restul jucătoarelor au ră
mas datoare handbalului nos
tru. Și încă foarte mult...

C. ANTONESCU

in
a
cea

eficiență aruncările de la 
în echipă s-a produs o 

nemaiștiin ■

■ cum spuneam 
perioade,’ că în

i sînt cîteva tinere cu 
perspective (Pleșoianu 
Neică, portarul Palfi. 
și că unele din com-

Iată cum se prezintă clasamen
tul primei ediții a „Cupei Româ
niei** (concursul feminin) : 1.
C.S.ș. Arad, 2. Progresul Bucu
rești, 3. Gloria Buzău, 4. Spartac 
București, 5—6. C.S.M. Iași și 
MEFMC, 7—8. înfrățirea Tg. Mu
reș și Metalurgistul Cugir, 9—11. 
C.S.Ș. 1 Buc., C.S.Ș. Constanța și 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea, 12—14, Rolast 
— C.S.Ș. Pitești, C.S.Ș. Petroșani 
și C.S.M. Cluj-Napoca.

Iubitorii tenisului de masă ob
servă, desigur, absența unei e- 
cbipe îndreptățite la un loc frun
taș : C.S.Ș. Slatina. Ei bine, ea 
nu a fost admisă în concurs, în- 
trucît antrenorul Arnăutu a uitat 
din nou să prezinte o legitimație 
și nu a unei jucătoare oarecare, 
ci a Măriei Alboiu, jucătoare de 
lot !

Concursul masculin începe as
tăzi.

Dincolo <Ic campionat,
acasă la... corvinul

LA UNISON
ÎN MUNCĂ ALE SIDERURGIȘTILOR HUNEDORENI

F. C. Corvinul Hunedoara a 
devenit una dintre echipele de 
bază ale campionatului nos
tru. Despre ea se vorbește mult 
și, folosindu-se adesea, super
lative, fiind fundamental schim 
bată în bine de cînd activează 
în cadrul ei fostul internatio
nal Mircea Lucescu, cel care 
de curînd a fost numit antre
nor al naționalei, după ce ală
turi de Remus Vlad și-a făcut 
ucenicia de antrenor ; o uce
nicie încununată de succes, in 
cadrul clubului hunedorean. Un 
al doilea moment important a 
fost venirea în cadrul clubu
lui. ca președinte activ, a prof. 
Mircea Pascu, om care cunoaș
te bine viata fotbalistică, in 
care activează de vreo două 
decenii, un conducător de club 
bine pregătit, de specialitate, 
unul dintre puținii adevărați 
conducători care activează în 
soccerul nostru.

Incercînd să privească „din
colo de meciul care urmează", 
cei de la Corvinul au pus ba
zele unui modern club de fot
bal. S-a început cu baza ma
terială. complet reamenajată in 
ultimii ani. Intr-un parc din 
centrul orașului s-a edificat, 
cu sprijinul Combinatului side
rurgic — constituind un adevă
rat magnet pentru populația 
tînără a Hunedoarei — o bază 
sportivă modernă, complexă, 
cum există în puține localități 
din țară. Pe lingă stadionul cu 
12 500 locuri mai ființează alta 
patru terenuri (3 dintre ele 
gazonate, unul avînd șl o tri
bună — încă neterminată — 
cu 3 000 de locuri, celălalt aco
perit cu zgură), saună, bazin 
pentru recuperare etc. Recent, 
sub tribuna a II-a s-au ame
najat prin muncă voluntară o 
serie de anexe deosebit de im
portante, ca. de pildă, sală de 
forță, cabinete medicale, un 
mini-hotel pentru sportivi etc. 
Alături de această „uzină pen
tru fotbal",' bine întreținută și 
care, după cum vom vedea, a 
dat roade bogate, se mai află 
un patinoar artificial și un ba
zin acoperit de inot. în plus 
— pista de atletism din jurul 
terenului central. Adăugind cei 
opt antrenori de fotbal, maga- 
zia_ de echipament bine garni
sită cu toate cele necesare 
pentru seniori și juniori, ca și 
cei 150 de fotbaliști de toate 
vîrstele, de la copii și pînă 
la seniori — iată cadrul acti
vității zilnice care se duce de 
cîțiva ani la Corvinul.

Munca fără preget, de cali
tate, pe care o duce nucleul 
de antrenori ai Corvinului, își 
arată roadele : „Certificatul dc 
calitate" îl constituie cei 3—4 
jucători chemați anual Ia echi
pele naționale dc juniori si ti
neret. Acum, iată-i pe Klein, 
Gabor, Andone. Rcdnic si Vă- 
etuș. crescuți și afirmați aici, a 
la clubul dintre furnale, in lo
tul primei renrezehtative, după 
cum Gabor, Rednic si Andone 
au făcut parte din echipa 
„cangurilor", medaliată cu bronz 
la recentul C.M. pentru ju
niori, unde Romulus Gabor a 
fost ales cel mai bun jucător 
al turneului. Dealtfel. Pctcu, 
Gabor, Andone, Rednic, Coles- 
niuc, Lăcătuș, Ormenișan și 
Rns, toti din formația de Di
vizia „A“ a Hunedoarei, au de-

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• CUPLAJ INTERBUCUREȘ- 

TEAN. Meciurile dintre Progresul 
Vulcan — Dinamo și Sportul stu
dențesc — Steaua, programate în 
etapa a 14-a, se vor disputa 
miercuri, 18 noiembrie, în cuplaj, 
pe stadionul „23 August44 din Ca
pitală.

• MECI RESTANT ÎN DIVIZIA
„B“. Ieri, la Lupenl, s-a dispu
tat partida restantă din etapa a 
8-a a seriei a IlI-a a Diviziei 
„B", dintre formația locală Mi
nerul și olimpia Satu Mare. în- 
tîlnirea s-a încheiat cu scorul de 
2—0 (0—0) în favoarea gazdelor. 
Golurile au fost marcate de Leca 
(min. 53, din 11 m) și Colceag 
(min. 89). (I. Cotescu, coresp.).
• I.M.U. MEDGIDIA — F. C. 

CONSTANTA 0—0.
• PANDURII TG. JIU — JIUL

PETROȘANI 1—0 (0—0). Unicul
gol a fost realizat de Trandafi- 
rescu (min. 82, din 11 m). în 
min. 37. Sumulans>'hi r.Uul) a ra
tat un penalty. (P. Cristea, co
resp.).
• PETROLUL PLOIEȘTI 

PROGRESUL-VULCAN 2—1 (2—0). 
într-un meci amical, disputat la 
Ploiești, gazdele au învins cu 
scorul de 2—1, prin golurile mar
cate de Toporan (min. 8) șl 
Pancu (min. 29). Pentru bucu* 
reșteni a înscris Marica (min. 48). 
(A. Cristea-coresp.).

CU FRUMOASELE REZULTATE

prins fotbalul aci, sub îndru
marea unor adevărați șlefuitori 
de carate cum sînt D. Pătraș- 
cu, decanul de vîrstă al antre
norilor hunedoreni, C. Gali, Șl. 
Baiint, R. Popa, N. Jurcă și 
I. Socol. 14 jucători din lotul 
de 20 al primei echipe sînt fii 
ai oamenilor muncii din Com
binatul siderurgic Hunedoara. 
De la centrul de copii și ju
niori al Corvinului („în 1981 
n-am primit pentru el nici o 
subvenție44, ne-a asigurat prof. 
M. Pascu) se alimentează ma
joritatea echipelor din județ. 
Și în acest an se speră ca 
centrul să producă tineri fot
baliști pentru ,.ll“-le seniorilor, 
Matcuț (16 ani) și Popescu (17 
ani), fiind, deocamdată, cei 
mai îndrituiti să promoveze.

O importantă acțiune educa
tivă a desfășurat-o — în ulti
ma vreme — clubul în rînduri- 
le spectatorilor. „Este cert că 
publicul a acumulat experiență, 
cunoaște mai bine decit înainte 
regulamentul, își încurajează 
în mod civilizat jucătorii favo- 
riți ; cl a crescut odată cu 
echipa. La ora actuală, acest 
public, în general tinăr, este 
un public pretențios, care, din
colo de rezultate, pretinde un 
fotbal modern, de calitate44, 
ne-a declarat președintele 
Corvinului.

Rezultatele bune obținute la 
Hunedoara se datorcsc mai 
multor factori care și-au dat 
mina, au colaborat în vederea 
reușitei. în primul rînd a con
tat faptul că la Hunedoara, 
ca și în împrejurimile sale, e- 
xistă mult tineret, un tineret 
sănătos, bine dezvoltat, cu ap
titudini pentru fotbal ; a exis
tat apoi sprijinul organelor lo
cale și al C.S.H., care au creat 
toate condițiile pentru practi
carea fotbalului de performan
tă ; în sfîrșit, mai puțin s-ar 
fi realizat la Corvinul dacă la

O Se apropia finalul meciului 
Metalul Mija — Prahova Ploiești, 
din campionatul Diviziei ,,C“, și 

fapt... inacceptabil, potrivit 
mentalității unor echipe gazdă — 
oaspeții conduceau cu 2—1. Ar 
mai fi avut totuși posibilitatea să 
egaleze fotbaliștii de Ia Metalul 
Mija jucînd mai organizat, mai 
calm, dar ei s-au gind't la o cale 
mai ușoară. Și. astfel, la o fază 
la care arbitrul a acordat cor
ner în favoarea lor. s-au repe
zit la arbitrul de linie de pe par
tea respectivă și, lovindu-1, l-au 
determinat să intervină pe lingă 
„central*4 pentru a transforma 
cornerul în lovitură de la 11 m. 
Ceea ce s-a și întîmplat, a șa-zisul 
penalty fiind transformat și adu- 
cînd mult dorita egalitate pe ta
bela de marcaj.

Urmarea ? Comisia de disciplină 
a F.R.F. a anulat rezultatul de 
pe teren, dînd meci cîștigat Pra
hovei Ploiești cu 3—0. Bineînțeles, 
n-au scăpat de «pedeapsă nici ju
cătorii care s-au făcut vinovațl, 
într-o măsură mal mare sau mai 
mică, de faptele de mai sus. Ast
fel, Popa a fost suspendat pe ,doi 
ani, Dinu — pe un an, ichim — 
pe șase luni, Dies cu — pe șase 
etape și Stan — pe trei etape.

Și cînd te gîndești că cei de la 
Mija credeau că toate problemele 
au fost rezolvate odată cu trans
formarea loviturii de la 11 m I
• Neimpăcindu-se cu rezultatul 

de Ia pauză, cînd oaspeții, cei d« 
la Chimia Victoria Buzău, con
duceau cu 2—0, Ilie Gheorghe, 
președintele asociației sportive 
Petrolul Berea, a pătruns (fără a 
avea acest dre.Tt) în cabina arbi
trilor, pe care i-a „rugat*4 să con
ducă în continuare „cît mai bine'4, 
astfel ca echipa din Berea să nu

AOniMSTDATIA BE STAT LOIOPPOMOSPORI INFORMEAZĂ

UN SUCCES PERMANENT 
LA INDEMINA TUTUROR I

Seriile de Loz în plic aflate în 
vînzare oferă paiticipanților posi
bilitatea de a obține AUTOTU
RISME „Dacia 1300“, „Skoda 120 
L“ și „Trabant 601“, CÎȘTIGURI 
ÎN BANI DE 50.000, 20.000, 10.000, 
5.000 lei etc. Agențiile Loto-Pro- 
nosport, vînzătorii volanți, unită
țile din comerț și cooperația de 
consum, precum și oficiile poș
tale din întreaga țară vă stau zil
nic la dispoziție. Nu ocoliți prile

conducerea echipei nu s-ar fi 
aflat Mircea Lucescu, om cu o 
viziune largă, de perspectivă, 
care a contribuit, în mare mă
sură, la organizarea competi
tivă a clubului, care a trans
mis tuturor echipelor aceeași 
idee de joc modernă și a con
dus antrenamentele după cele 
mai noi metode. Rezultatele 
sînt mărturie.

Dar munca s-ar putea duce 
și mai bine, iar performanțele 
ar fi și mai frumoase dacă 
n-ar avea Corvinul și niște 
necazuri. în primul rînd, sche
ma de organizare a clubului 
este necorcspunzăioare modu
lui de dezvoltare a acestei uni
tăți de performantă. De pildă, 
cei șase amintiți antrenori de la 
centrul de copii și juniori, cei 
care au dat atîtea talente fot
balului românesc, nu sînt re- 
tribuiti decit cu ora. Apoi, ba
za sportivă atît de bogată ne
cesită un anumit număr de 
îngrijitori, personal de întreți
nere care nu este nici el ore- 
văzut în actuala schemă. Se 
resimte în activitatea centrului 
de copii și juniori, un centru 
productiv, lipsa unui sprijin 
material din partea F.R.F.. ca
re, în schimb, hiută alte cen
tre mai puți î rodnice. Dvpf 
cum clubul hunedorean spera 
ca federația să vegheze la res
pectarea propriului său regu
lament dc transferări, care pre
vede ca jucătorii care își sa
tisfac serviciul militar să ro
vină după aceea ia echipa de 
la care au plecat.

F.C. Corvinul ! Un club mo
dern. activ, ambițios, ale cărui 
obiective sînt, an de an. tot 
mai pretențioase, în concor
dantă cu frumoasele rezultate 
în muncă ale siderurgiștilor hu
nedoreni. pe care îi reprezintă 
pe terenul de fotbal.

Mircea TUDORAN

piardă jocul. Dar arbitrul s-a. în
căpățînat să conducă după litera 
regulamentului, neconformîndu-se 
„rugăminților" celor de la Pe
trolul Berea, ceca ce a făcut ca 
rezultatul final să fie în favoarea 
oaspeților : 4—3.' După terminarea 
meciului, gazdele s-au răzbunat 
pe oaspeți și in special pe jucă
torul Neculce (Chimia Victoria) 
pe care l-au lovit sălbatic. Pe de 
altă parte, conducerea echipei lo
cale a refuzat să predea arbitrului 
carnetul unui jucător eliminat de 
pe teren.

Aplicînd Regulamentul de orga
nizare a activității fotbalistice, 
Comisia a ridicat dreptul de or
ganizare pe trei etape echipei Pe
trolul Berea, l-a suspendat pe 
șase luni pe delegatul acestei e- 
ehipe, Ion Manea, și a propus 
Consiliului județean pentru edu
cație fizică si sport scoaterea din 
funcția de președinte al asocia
ției sportive pe timp de un an 
a lui Die Gheorghe.

Eventual, și după trecerea unui 
an, C.J.E.F.S. se poate gîndi la 
o altă persoană care să conducă 
cum trebuie asociația sportivă 
Petrolul.
• în problema cartonașelor gal

bene, mereu discutată, arbitrul 
Gh. Arhire (Suceava) a stabilit 
o performanță unică în partida 
Textila Buhuși — Petrolul Moi- 
nești. El a scris în foaia de ar
bitraj că i-a arătat cartonașul 
galben și lui Enachi, de la Petro
lul Moinești, pentru joc periculos 
repetat. Numai că Enachi n-a luat 
parte la acest joc ! Iată încă un 
subiect pentru Colegiul central al 
arbitrilor, pe lîngă multe altele...

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA

jul de a vă număra și dv. prin
tre marii ciștigători î
• Tragerea obișnuită Loto de as- 

tăxi, 13 noiembrie 1981, se televi
zează in direct începind de la ora 
16,25.
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 6 NOIEMBRIE 1981
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

(autoturism „Dacia 1300") și 3 va
riante 25% a 17.500 lei ; categoria 
2 : 3 variante 100% a 13.992 lei și 
11 variante 25% a 4.748 lei *, cate
goria 3 : 33 a 2.633 lei ; catego
ria 4 : 36 a 2.4J 4 lei ; categoria 5 : 
172,26 a 594 iei ; categoria 6 :
258,25 a 336 iei ; categoria X 
1.586.50 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 500.000 lei.
Autoturismul ..Dacia 1300" de la 

categoria 1, realizat pe un bilet 
jucat 100%, a revenit participan
tului MI RON BONTIDEAN din 
Cluj-Napoca.



In cupele europene de volei (f) 

DINAMO Șl LU1III SUSȚIN 
MtCIUHllt RITUR

La sLrșitul acestei săptămîni, 
echipele' fruntașe ale voleiului 
nostru feminin susțin, pe tefen 
propriu, partidele-retur din fa
za I a cupelor europene. Sîm- 
bătă, de la ora 18, in sala Di
namo. este programată întîlni- 
rea dintre campioana țării 
noastre, Dinamo București, și 
campioana Portugaliei, Lcixoes 
Porto (în C.C.E.). Duminică, de 
la ora 11, Ia Constanța, Farul 
primește replica formației Ha- 
poel Kefar Saba din Israel, în 
Cupa cupelor. învingătoare și 
în meciurile-tur. reprezentante
le noastre sînt practic califica
te în etapa următoare a com
petițiilor.

„CUPA MONDIALĂ*
TOKIO, 12 (Agerpres). în ziua 

a patra a ..Cupei mondiale" la 
volei feminin, competiție ce se 
desfășoară în Japonia, au fost 
înregistrate următoarele rezulta
te : Japonia — Cuba 3—1 (13, —14, 
6, 5), R. P. Chineză — Bulgaria 
3—1) (6, 6. 3), S.U.A. — Brazilia 
3—0 (4. 12, 10). U.R.S.S. — Co
reea de sud 3—0 (15, 6, 14).

In clasament conduc neînvinse 
echipele R. P. Chineze. Japoniei 
Si S.U.A. cu cite 8 puncte.

ACTUALITATEA LA TENIS
• în primele sferturi de fi

nală ale competiției feminine 
internaționale de tenis „Cupa 
Federației", care-și dispută a 
19-a ediție la Tokio, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Australia — Olanda 3—0 șl An
glia — U.R.S.S. 2—1 (Wade — 
Salnikova 4—6, 6—7 ; Barker — 
Eliseenko 4—6, 6—4, 6—4 ; Wa
de, Barker — Cerneva, Zaițeva 
6—3, 6—1). Celelalte două sfer
turi : S.U.A. — România și 
R.F.G. — Elveția se dispută 
vineri.

• Rezultate din turneul de
la Londra : Lewis (Anglia) — 
Ilie Năstase 6—4, 6—1. Sandy
Mayer (S.U.A.) — Oclepo (Ita
lia) 6—3, 3—6, 6—1, Wilkinson

(S.U.A.) — Borowiak (S.U.A.) 
2—6, 6—3, 6—2, Connors (S.U.A.) 
— Gullikson (S.U.A.) 6—4, 6—2, 
Tanner (S.U.A.) — Mayotte
(S.U.A.) 6-1, 6-4.

• O delegație de tineri te- 
nismani români (formată din 
Alice Dănilă, Ileana Trocan, 
Bogdan Toma, Emil Hnat, Du
mitru Ciucă și condusă de an
trenorul Vasile Serester) a e- 
fectuat un turneu în R. P. Chi
neză. jucînd în orașele Beijing. 
Chengdu și Kuming împotriva 
unor reprezentative locale de 
juniori. Băieții noștri au cîști- 
gat toate partidele de simplu, 
remareîndu-se Toma și Hnat. 
Fetele au jucat mai slab, pier- 
zînd mai multe meciuri.

ECHIPELE BULGARIEI PENTRU 
CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ

SOFIA, 12 (Agerpres). Fede
rația de gimnastică a Bulgariei 
a definitivat loturile ce vor 
participa la campionatele mon
diale, programate la Moscova 
între 23 și 29 noiembrie. Echipa 
masculină are in frunte pe cu-

STEAUA — ÎNVINSĂ Bl OfȚINĂTOAÎlEA C.C.E.,

noscutul campion Stoian Del- 
cev, alături de care vor mai e- 
volua Valentin Kanev, Ianko 
Radancev, Trifon Trifonov, 
Dancio Iordanov și Ognian Ban- 
guîev.

Din lotul feminin fac parte 
printre altele : Galia IWarmova, 
Silvia Topalova. Zoia Grancia- 
rova, Bojana Demireva, Iuliana 
Markova.

IA BASCHET,. MACCABI TIL AVIV
Publicul numeros (care a 

umplut pină la refuz sala Flo- 
reasca) a avut prilejul să ur
mărească o splendidă primă re
priză a meciului dintre Steaua 
și Maccabi Tel Aviv, ultima 
echipă avind in palmares două 
titluri de campioană a Euro
pei (pe echipe de club), cuce
rite în anii 1977 și 1931. Des
fășurat în cadrul grupei A a 
C.C.E., meciul a oferit în pri
mele 20 de minute o dispută 
echilibrată, în cursul căreia 
baschetbaliștii de la Steaua s-au 
dovedit deseori egali valoroși
lor lor parteneri de întrecere. 
Dealtfel. în min. 19 tabela de 
scor indica egalitate (38—38) și 
doar în ultimul minut al re
prizei Maccabi a obținut un a- 
vans de șase puncte.

în repriza secundă, insă, oas
peții s-au impus cu autoritate, 
chiar după primele minute. 
Williams, Silver și Perry nu au 
mai putut fi împiedicați să 
acționeze sub panou, în atac : 
în același timp, jucătorii de la

Steaua nu au mai putut_ de
păși masiva și atenta apărare, 
a adversarilor, ale căror „capa
ce" au sporit doza de teamă 
în aruncările la coș. Doar Cer
nut, Opșitaru și Pîrșu au mai 
făcut față întrecerii, ceilalți 
baschetbaliști de la Steaua ne
izbutind să aibă buna compor
tare din repriza I. Ca urmare, 
Maccabi s-a detașat repede 
(60—44 în min. 24) și a păstrat 
avansul pînă la fluierul final, 
cînd s-a consemnat scorul de 
97—81 (46—40).

Au înscris : Ccrnat 25, Opși
taru 20, Ermurache 12, l’îrșu 8, 
V. Ion 8. Căpușan 4, Oczelak 
2. Zdrenghea 2 (a mai jucat 
Brănișteanu) pentru Steaua, 
respectiv Williams 26, Silver 
18, Perry 18. Zimmermann 13, 
Lasof 4, Shatern 2, Aroesti 8, 
Berkoyitz 6. Markovitz 2. Au 
arbitrat bine II. Topuzoglu 
(Turcia) și R. Pelrovici (Iu
goslavia).

Dumitru STĂNCULESCU

„l" CLUJ NAPOCA A PROMOVAT ÎN SFERTURI DE TTNALĂ

(Urmare din pap 1)

în apărare șl, realizind dese 
intercepții, s-au desprins chiar 
din primele minute.

Cele 176 puncte ale întilnirii 
au fost înscrise de: Bolovan 22, 
Pali 16, Prăzaru-Maie 15, Popa

14, Kirr 8, Anca 12, Mangu 8, 
Lukas 6, Schusle 4, Merca 2 
pentru învingătoare, respectiv 
Ferris 19, Wynne 12, Fritch 12, 
French 12, Golomberska 10, 
Dennis 2, Williams 2. Au arbi
trat bine M. Cziffra (Ungaria) 
și I. Savov (Bulgaria).

campionatele europene individuale de scrimă

SPADASINUL ION POPATrATÂFDE PUȚIN 
CALIFICAREA ÎN TURNEUL FINAl

FOGGIA, 12 (prin telefon). 
Proba feminină de floretă din 
cadrul primei ediții a Campio
natelor europene individuale 
de scrimă s-a încheiat cu vic
toria Giancarlei Sparacciari 
(Italia). în asaltul decisiv, ea 
a întrecut-o pe compatrioata 
sa Dorina Vaccarone cu 8—4. 
în continuare, clasamentul tur
neului final arată astfel: 3. Ha- 
nisch (RFG). 4. Spapska (Po
lonia), 5. Kovacs (Ungaria), 6. 
Wyszoczanska (Polonia), 7. 
Bischoff (RFG), 8. Gandin 
(Franța).

în cea de a doua probă a 
competiției, cea rezervată spa
dasinilor (39 de concurenți), re
prezentanții țării noastre au 
avut un debut promițător, tre- 
cînd cu bine de asalturile din 
primele două tururi prelimina
re. în turul III, însă, a rămas 
Rudolf Szabo, cu 2 victorii, ca 
și polonezul Kronowski, dar 
care a trecut mai departe da
torită unui tușaveraj superior, 
în schimb, Ion Popa s-a aflat 
printre fruntașii acestui tur, cu 
4 victorii, reușind să intre in 
eliminările directe.

Aici, I. Popa a înregistrat o 
frumoasă victorie la francezul 
Lcnglet, cu 10—5. Mai avea ne

voie de încă o victorie pentru 
a intra în turneul final de 8, 
Adversar i-a fost vest-germa- 
nul I. Bormann. Reprezentan
tul nostru, deși mult mai ac
tiv, n-a găsit întotdeauna so
luții pentru a contracara acțiu
nile înșelătoare ale lui Bor
mann, astfel că n-a putut da 
decit 6 tușe, față de 10 ale ad
versarului său. Intrat în recali
ficări, I. Popa l-a întîlnit pe 
italianul Mazzoni, in compa
nia căruia a făcut unul dintre 
cele mai frumoase asalturi. 
Mazzoni și-a apropriat victoria 
cu 10—8, intrînd în grupul ce
lor 8 finaliști, din care mai fac 
parte, printre alții, francezul 
Ribatid și maghiarul Kolcsonay.

La ora transmisiei noastre, 
turneul final era în plină des
fășurare.

Vineri, participanții la C.E. 
au zi liberă. Competiția se re
ia sîmbătă cu proba masculină 
de floretă (38 concurenți; prin
tre aceștia. Petru Kuki și Geor
ge Oancea) și se va încheia 
duminică cu proba de sabie (22 
de trăgători), în care concu
rează și reprezenta’nții noștri 
Ioan Pop și Alexandra Chicu- 
liță.

SE APROPRIE „GONGUL FINAL ÎN ZONA EUROPEANĂ A PRELIMINARIILOR CM.
După meciurile disputate 

miercuri seara în preliminariile 
C.M., în zona europeană se apro
pie „gongul finaA* care va anun
ța echipele calificate pentru tur
neul din Spania-1982. Mai exact, 
pînă la sfîrșitul lunii vom cu
noaște cele 13 reprezentative eu
ropene (la care se mai adaugă 
și Spania, calificată direct ca ța
ră organizatoare) care vor lua 
startul la „Mundialul* spaniol. 
Pînă în prezent, R. F. Germania, 
Austria, Belgia, Ungaria, italia, 
Iugoslavia, Scoția și Polonia sînt 
calificate sau virtual promovate. 
Prin urmare, opt reprezentative 
de pe continentul nostru și-au a- 
sigurat locurile la turneul final, 
iar celelalte cinci vor fi în cu- 
rînd desemnate.

Desigur, în centrul atenției noas
tre se află ultimul joc din gru
pa a 4-a, cel dintre Anglia și 
Ungaria, de la Londra (18 no
iembrie), în care gazdele pornesc 
favorite. Englezii au nevoie de 
un singur punct pentru a se ca
lifica ! In acest caz, avind același 
număr de puncte cu reprezenta
tiva țării noastre, britanicii bene
ficiază de un golaveraj superior 
datorită căruia vor ocupa locul 
secund în grupă. Un singur re
zultat poate să ne avantajeze : 
o victorie a echipei Ungariei, 
dornică — poate — să se revan
șeze pentru înfringerea de la 
Budapesta și asupra ultimelor 
eșecuri suferite Ia Londra !

După jocul egal (0—0) dintre 
Bulgaria și Austria, desfășurat 
la Sofia, austriecii ocupă locul al 
doilea în grupa 1 și sînt califi
cați. Iată clasamentul înaintea

meciurilor R.F.G. — Bulgaria și 
R.F.G. — Albania.
1. R.F. GERMANIA 6 G 0 0 21- 3 12
2. Austria 8 5 1 2 16- « 11
3. Bulgaria 7 4 1 2 11- 6 9
4. Albania 7 1 0 6 4-14 2
5. Finlanda 8 1 0 7 4-27 2

Meciul de la Jena, dintre R. D. 
Germană și Malta (5—1), a fost 
fără importanță în clasamentul 
grupei a 6-a, deoarece aici se ca
lifică o singură formație, și a- 
ceasta este deja cunoscută : Po
lonia. Interesant este însă faptul 
că după înfrîngerea nescontată a 
reprezentativei R. D. Germane, la 
Leipzig, în fața Poloniei, antre
norul Georg Buschner a demisio
nat și locul său a fost luat de 
Bernd Stange, dar, cum ar fi 
fost de așteptat, acesta nu a fă
cut modificări esențiale în selec
ționata țării sale. In partida cu 
Malta au apărut din nou ,.vete
ranii* Steinbach, Streich, Rudwa- 
leit, Schnuphase ș.a., alături de 
numai cîțiva tineri ca Baum, Bie- 
lau și Krause. Clasamentul gru-
pei înaintea meciului Polonia —
Malta (programat la 15 noiem*
brie) :
1. POLONIA 3 3 0 0 6—2 6
2. R.D.G. 4 2 0 2 9—fi 4
3. Malta 3 0 0 3 2—9 U

Dacă în cele mai multe grupe 
situația calificatelor este lămu
rită, mai sînt cîteva, in care lup
ta rămîne deschisă. în grupa a 
2-a, Belgia este calificată, dar 
pentru locul al doilea mai candi
dează încă Olanda și, îndeosebi. 
Franța. Francezii mai au de sus
ținut două partide pe teren pro
priu, cu Olanda și Cipru. Dacă 
ei vor totaliza 3 puncte (joc egal 
cu olandezii șl o victorie la scor 
cu Cipru), formația ..cocoșului ga
lic* va ocupa locul al doilea. In 
grupa a 3-a, după U.R.S.S.» pen
tru poziția a doua luptă selec
ționatele Cehoslovaciei și Țării 
Galilor. în grupa a 6-a, Scoția 
nu mai poate pierde primul loc, 
dar cine va fi a doua ? Proba
bil o altă echipă britanică, ir
landa de Nord, care mai are ne
voie de două puncte în meciul 
cu Israel, pe teren propriu.

în fine, să mai consemnăm, că 
la puncte egale, locurile în cla
sament sînt decise de golaveraj. 
Dacă și diferența de goluri este 
identică — conform regulamen
tului F.T.F.A. — se vor desfășu
ra meciuri de baraj.

Ion OCHSENFELD

REZULTATE, ȘTIRI
• în preliminariile C.M. la Te

gucigalpa (zona Americii de Nord, 
Centrale și Caraibilor) : Cuba — 
Salvador 0—0 ; Mexic — Haiti 
1—1.

Caleidoscop — GEMENII
In diferitele namuri ale sportului s-au făcut remarcați, de-a lungul anilor, numeroși 

frați și numeroase surori, între care și destul... gemeni. Acestora din urmă le dedicăm 
rîndurile următoare ale caleidoscopului nostru...

★ în- tenisul nostru au activat cu deosebit 
succes, cu ani în urmă, frații gemeni 
Glieorghe și Marin Vizirii, de mai multe 
ori campioni ai țării (evident și la dublu !), 
componenți ai echipelor naționale de „Cupa 
Davis* în 1957, cu Austria, și 1959, cu Egipt, 
Noua Zeelandă și Franța. Un succes remar
cabil al celor doi Viziru l-a constituit ti
tlul de campioni mondiali universitari cu
cerit în 1951, la Berlin. în prezent, joacă, și 
încă bine, surorile Lucia și Maria Romanov.

★ Pînă mai deunăzi au evoluat în repre
zentativa națională de hochei Geza și Iuliu 
Szabo din Miercurea Ciuc, atacanți percu- 
tanți, și foarte rapizi. împreună cu loan Fc- 
renczl și mai apoi cu Alexandru Kalamăt, 
în centru, ei au alcătuit multă vreme prima 
linie de atac a echipei, creînd faze de mare 
spectacol hocheistic și înscriind numeroase 
goluri.

★ Anton și Dumitru Munteanu au evo
luat în zeci de meciuri în campionatul de 
fotbal, fie sub culorile Gloriei Bistrița, fie 
sub cele ale echipelor Steaua București și 
Petrolul Ploiești. Asemănarea lor extra ord i-* 
nară a provocat multe întîmplări hazlii. Se 
spune, de pildă, că unul dintre ei, să zicem 
Anton, a intrat la un frizer în Constanța, 
căruia 1 s-a plîns că barba-i crește extraor
dinar de repede, că în numai cîteva minute 
ea ajunge o adevărată perie șl că — într-un 
cuvînt — nimeni nu-1 poate rade bine. A- 
tins la amorul propriu, frizerul respectiv 
s-a străduit să-1 radă perfect, dar., să 
moară nu altceva cind, după nici o oră. 
clientul său (în fapt, Dumitru) revenea cv 
o barbă, într-adevăr, ca o perle !...

★ Prin anii ’50, un cuplu redutabil în te
nisul de masă internațional era Cel al su

rorilor Diane și RosaJinde Rowe. în afara 
valorii sportive evidente, dublul lor avea 
și marele avantaj că prima era stîngace, 
iar cealaltă juca cu mîria dreaptă. De aceea 
era, realmente, ® problemă pentru adversar® 
cum să se așeze la masa de joc, în funcție 
de acest amănunt, mai ales cind nici nu 
știai care-i stingacea și care-i dreptacea. Mal 
în glumă, mai în serios, cineva propusese 
ca, din... greșeală, una din ele. să fie pă
tată — la încălzire — cu o pidătură de cer
neală !...

O situație identică, de data aceasta la te
nisul mare, cu frații americani Tim (drep- 
taci) și Tom (stîngaci) Gullikson.

★ Probleme deosebite pentru adversari ri
dică și fotbaliștii de la PSV Eindhoven, ce
lebrii internaționali olandezi Willy și Rene 
Van <le Kerkof, unul mijlocaș, celălalt a- 
ripă, sportivi redutabili, excelenți tehnicieni, 
și fini tacticieni, care, nu o dată, și-au da
torat reușitele în anumite-momente ale jo
cului și marii lor asemănări.

★ La Jocurile Olimpice de la Moscova, 
spectatorii mai puțin avizați, aflați pe tra
seul cursei de 20 km marș, își vor fi fre
cat desigur ochii, măriți de surpriză, atunci 
cînd prin fața lor a trecut un concurent îm
brăcat m tricoul albastru al italienilor, pen
tru ca apoi imediat, el să treacă din nou !... 
în fapt, era vorba de frații Maurizio și 
Giorgio DamiLano. La Moscova, primul a 
devenit campion olimpic cu timpul de 1.23: 
35,5, celălalt clasîndu-se al 11-lea cu 1.32: 
26,2.

★ Trei perechi de gemeni în atletismul 
nostru, sem if nudiștii Dan și Emil Grecescu, 
Olga și Sica West, prima deținînd în ultimii 
doi ani titlul de campioană balcanică de ju-

„Imi place în sport tocmai prea
plinul forțelor care se revarsă".

HENRY DE MONTHERLANT 
(scriitor francez, 1896—1972)

nioare la cros, precum deoatloniștli Gheor
ghe și Adalbert Csegezi, aceștia din urmă 
atleți activi prin anii ’20. Se povestește de-o 
glumă a lor, aceea de a se fi înlocuit re
ciproc la un decatlon, în funcție de prefe
rințele fiecăruia pentru ® probă sau alba, 
fără ca cineva să fi observat substituirea l

★ Doi maratoniștl reputați în Japonia, fra
ții Shigeru și Takeshi Soh, înregistrați cu 
rezultate de 2.10:40,0 și, respectiv, 2.12:08,0. 
La Fairlea, în statul american Virginia, la 
un maraton organizat special pentru bar
mani au participat recent și gemenii Mike 
și Steve Shebby, de 25 ani. în timp 
ce primul a obținut victoria, fratele său 
s-a clasat însă... ultimul, ceea ce a însemnat 
o notă distonantă în activitățile lor obiș
nuite, extrem de asemănătoare, ca trase la 
indigou !

★ Un caz cu totul neobișnuit, un adevărat 
fenomen, este cel al fraților vest-germani 
Helmut și Erwin Kremers, fotbaliști la 
Schalke 04 din Gelsenkirchen (primul a e- 
voluat și la București în meciul cu Sportul 
studențesc, în 1976, în Cupa UEFA, 0—1). în 
ce consta fenomenul care depășește obiș
nuita sensibilitate a gemenilor la bucuriile 
și necazurile fiecăruia. Cînd Erwin șl-a 
fracturat mîna, Helmut n-a mai putut juca 
acuzînd mari dureri la mîna dreaptă și 
tot așa atunci cînd unul fusese faultat grav 
celălalt a ieșit și el din joc fără să fi fost 
lovit. Iar în 1075, cînd Helmut a fost ope
rat la un călcîi traumatizat, medicii l-au 
opera-t și pe Erwin, al cărui tendon achilian 
se umflase, din senin, și-i producea mari 
dureri !

0 La Buenos Aires, în med 
amical : Argentina — Cehoslova
cia 1—1 (0—1). Oaspeții au des
chis scorul în min. 14 prin Va
le, iar gazdele au egalat în min. 
71 prin Gallego. Din echipa Ar
gentinei a lipsit din nou cele
brul Maradona.

© în preliminariile C.E. (juni
ori H) : Austria — Italia 0—li

© Guvernul portughez a decis 
interzicerea vînzârii de băuturi 
alcoolice în incinta stadioanelor. 
Hotărîrea a fost luată în urma 
deselor incidente provocate in 
timpul desfășurării meciurilor de 
fotbal de către spectatorii caro 
consumau băuturi spirtoase.
• înaintea ultimei etape a cam

pionatului U.R.S.S., în clasament 
conduce Dinamo Kiev cu 51 p 
(virtuală campioană), urmată dc 
Spartak Moscova 46 p. D’namc 
Tbilisi 40 p și Torpedo Mosco
va 38 p.
• A. fost alcătuit lotul celor 22 

de jucători unguri pentru meciu» 
cu Anglia. între care Mesz^os. 
Martos, Balint, Rab, Toth, Kere 
kes, Muller, Nylasi, Sallal, Faze- 
kas, Torocsik, Kiss.

© Antrenorul echipei Braziliei, 
Tele Santana, se află în Europa 
pentru a urmări cîteva meciuri 
din preliminariile C.M.

TELEX • TELEX
BASCHET • Rezultate din com

petiția feminină „Cupa Ronche- 
tti“ ; Lokomotiv Sofia — Appo- 
lon Salonic 91—45. Tungsram 
Budapesta — DBB Viena 108—30, 
MTK Budapesta — Slavia Sofia 
79—69, Kralovopolska Bmo — Mu
ra ltese Malta 98—20.

HOCHEI © Meci amical la Ber
lin, R. D. Germană — Olanda 
4—3 (2—2, 2—1, 0—0).

RUGBY • Continuîndu-și tur
neul în Anglia, selecționata Aus
traliei a jucat la Exeter cu com
binata cluburilor Devon si Corn
wall și a cîștigat cu 49—6 (31—6).

TENIS DE MASA 0 Partide in 
cadrul „Cupei ligii europene* : 
Anglia — Iugoslavia 2—5, Fran
ța — Polonia 2—5, Cehoslovacia
— Suedia 4—3. R. F. Germania
— Ungaria 3—4.
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