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PENTRU REPREZENTAREA CU CINSTE A SPORTULUI
ROMANESC, A TĂRII, IN ARENA

*

INTERNAȚIONALĂ

„ECHIPA ROMÂNIEI 
A FOST MAREA REVELAȚIE 
A C.E. DE POLO JUNIORI 
declară Ante Lambașa (Iugoslavia), președintele F.I.N.A.

Fără îndoială 1982 a consti
tuit un an al speranțelor na- 
tației românești. înotătorii și 
săritorii s-au întors de la Inns
bruck, locul de desfășurare a 
campionatelor europene de ju
niori. cu sase medalii, perfor
manță unică tn ceea ce pri
vește participarea sportivilor 
români la o competiție de ase
menea anvergură. Iar acum, de

//

au
Este 

echi- 
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Reprezentarea cu cinste 
demnitate a culorilor țării 
arena internațională, la marile 
competiții olimpice, mondiale 
sau europene constituie — cum 
bine se știe — un obiectiv 
fundamental al mișcării noas
tre sportive. înscris la loc de 
frunte și în documentele Con
ferinței pe tară, care a avut 
loc la începutul primăverii. 
Pentru îndeplinirea lui în cele 
măi bune-condiții, conducerea 
mișcării sportive analizează cu 
atenție, periodic, toate proble
mele și aspectele de detaliu 
privind temeinica pregătire și 
participarea cu succes a spor
tivilor noștri la marile compe
tiții internaționale.

O asemenea analiză a fost 
întreprinsă și zilele trecute de 
către Comitetul Executiv al 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport. Obiec
tul ei l-a constituit stadiul de 
pregătire al echipei naționale și 
al echipelor de club angajate 
în cupele europene la fotbal, 
precum și al unor loturi repre
zentative care urmează a par
ticipa. în viitorul apropiat, la 
campionatele mondiale.

Și 
in

Cu acest prilej au fost ascul
tate, mal întîi, rapoartele pre
zentate de antrenorul echiped 
reprezentative de fotbal. Mir
cea Lucescu, de reprezentanții 
echipelor participante la cu
pele europene, precum și de 
antrenorii federali detașați în 
această perioadă pe lingă echi
pele respective pentru a le a- 
juta în pregătire. Aceste ra-, 
poarte au scos în evidență e- 
forturile depuse pentru asigu
rarea unui nivel de pregătire 
corespunzător dificilelor con
fruntări internaționale pe care 
le vor susține atât echipa na
țională, cit și echipele de club 
Totodată, au fost dezvăluite o 
serie de dificultăți — de ordin 
obiectiv și subiectiv — pe care 
le întâmpină aceste echipe, 
precum și deficiențele de tot 
feliul — unele destul de serioa
se — care continuă să se ma
nifeste în procesul lor de pre
gătire.

în baza rapoartelor audiate 
șl a dezbaterilor care le-au ur
mat. Comitetul Executiv al 
C.N.E.F.S. a luat măsurile ne
cesare pentru rezolvarea ope
rativă a tuturor problemelor

ridicate și înlăturarea deficien
țelor semnalate. S-a cerut, in 
același timp, factorilor răspun
zători să acționeze cu hotăxîre 
și maximum de eficiență, pe 
toate planurile — pregătire, 
disciplină, moral —, pentru ca 
echipele analizate să-și poată 
realiza obiectivele imediate pe 
care șl le-au propus. In speță, 
echipa reprezentativă să obțină 
victoria în partida cu naționala 
Suediei. în preliminariile cam
pionatului european, iar echi-

(Continuare In vag 2-3)

Ia Vama a-a desfășurat 
tragerea la sorți a cupelor 
europene la polo, competi
ții la care participă Di
namo București șl Crișul 
Oradea. In „Cupa Campio
nilor Europeni", Dinamo a 
fost repartizată ln grupa 
I, alături de formațiile O- 
denae (Danemarca), Span
dau (Berlinul Occidental) 
șl Marsilia (Franța). Me
ciurile din cele 4 grupe 
preliminare se vor dispu
ta tn perioada 15—17. oc
tombrie. In „Cupa Cupe
lor" — partidele oelor * 
grupe vor avea loc tn zi
lele de 8, a șl 10 octom
brie. Crișul va juca în 
grupa a doua, in compania 
echipelor Partizan (.Iugo
slavia), Lugano (Elveția). 
Akademik (Bulgaria) și 
Polltechnik (Anglia).

la Varna, tinerii poloiști 
adus medaliile de argint, 
pentru prima oară cînd o 
pă românească izbutește 
urce Pe podiumul de premiere
al unui campionat european. O 
performantă foarte frumoasă, 
pentru care toți cei 13 spor
tivi șl antrenorii lor, Paul Nl- 
culescu și Victor Ștefăneseu, 
merită calde felicitări.

Absolut toți specialiștii pre- 
zentl la acest al 8-lea campio
nat continental al juniorilor au 
fost unanimi in aprecieri: echi
pa României s-a dovedit marea 
revelație a ediției, evoluțiile 
sale fiind de cele mai multe 
ori aplaudate Ia scenă deschi
să. Ante Lambașa. președinte
le F.I.N.A., i-a felicitat căldu
ros Pe conducătorii delegației 
române la Varna. spunind: 
„N-am văzut niciodată o echi
pă românească jucînd atit .de 
bine. Meciul cu formația Uniu
nii Sovietice, actuala campioa
nă a lumii, va rămine mult 
timp in amintirea tuturor. Ro
mânii au fost formidabili; el

Adrian VASiLIU
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Astăzi, la campionatele europene de atletism

FINALA DE MARE ATRACȚIE
LA SĂRITURĂ IN LUNGIME FEMEI

Fotbaliștii din naționala Suediei, la puțin timp după sosirea — 
— ieri după-amiază — in Capitală. Foto : I. MIHAICA
(Citiți în pagina a 4-a reportajul realizat la sosirea oaspeților 
suedezi)

• Vali loncscu $1 Anișoara Cușmlr —
• Doina . Melinte s a calilicat ln

ATENA, 6 (prin telefon). Cea 
de-a 13-a ediție a campionate
lor europene de atletism a în
ceput luni după-amiază pe 
noul stadion olimpic din ca
pitala Greciei în prezența pre
ședintelui Republicii Elene, 
Constantin Caramanlis, care, 
după defilarea delegațiilor ță
rilor participante, a declarat 
deschise întrecerile celor mai 
buni atleți de pe continent. In 
fața a 80 000 de spectatori, a 
fost tăiată panglica de inaugu
rare a stadionului, întinsă pe 
pistă și legată îhtre 
garduri. Apoi au început 
trecerile.

Am urmărit cu atenție 
cială. dintre probele din

două...
în-

spe- 
pro-

candidate la cucerirea titlului continental
semifinalele
zile, concursul 
săritoarelor in

Mîine, meciul din C. E. cu reprezentativa Suediei

Ultimele zile ale pregătiri
lor tricolorilor... Ieri dimi
neață. un program mai puțin 
obișnuit. Pe frumoasa bază de 
la „Student Parc“ aproape de
loc fotbal în antrenamentul 
internaționalilor noștri! Atunci, 
ce ? în primul rind. pasio
nante partide de tenis. Am 
admirat la lucru perechile 
Ducadam — Țicleanu și Bălăci 
— Ungureanu, angajate într-o 
partidă aprinsă, echilibrată, în 

pînă 
pro- 
Ior- 
Iar 
de

care s-a mers „cap-cap" 
la punctele decisive. în 
bele de simplu au evoluat 
gulescu și Mihai Marian, 
într-o disputată întrecere 
tenis cu piciorul, momentul 
cel mai spectaculos al dimi
neții l-au oferit echipele : an
trenorul M. Rădulescu, Custov, 
D. Georgescu, de o parte, Ne- 
cula Răducanu (fostul interna
țional dă o folositoare mînă 
de ajutor la antrenarea porta
rilor), Andone, Klein, de cea
laltă. I-am notat numai pe 
cei surprinși de noi în plin 
program de pregătire comple- 
mentată. în întregime. _grupul 
celor prezenți la 
Parc" era acesta t 
Moraru, Ungureanu, 
Bogdan. Rednic, 
M. Marian, Țicleanu, 
Klein, Bălăci, ~
Cîrțu, M. Sandu, Turcu. In 
pauzele dintre îndârjitele dis
pute de pe terenurile de tenis, 
care au fost urmate de o ori
ginală Partidă pe terenul de 
volei. în care mingea era ju
cată numai cu capul (la pro
priu vorbind), am stat de vor
bă cu cițiva dintre selecționați. 
Cîrțu, de pildă, care s-a in
teresat ce vești sînt de la Fio

Student 
Ducadam, 

Andone. 
Iorgulescu, 

Custov, 
D. Georgescu, 

Turcu.

rentina (în așteptarea unui ta
blou complet al „violeților" pe 
care îl va face antrenorul 
C. Oțet, prezent la meciul de 
duminică, din „Cupa Italiei", 
al florentinilor), ne mărturisea 
că este convins de obținerea 
unui rezultat bun : ,.Ne-am 
dat seama de forța actuală a 
suedezilor iuptind direct 
danezii. Nimeni nu spune 
va fi ușor. Dar sînt sigur 
echipa va juca 
miercuri» seara 1" 
tinărul fundaș al 
studențesc, afirma : 
fera este admirabilă.
va lupta pînă la ultima pică
tură de energie. Și eu cred că 
echipa va marca o cotă supe
rioară de joc față de partida 
cu Danemarca". Bălăci, deca
nul selecționărilor, e categoric: 
„Vom învinge și asta va con
ta enorm pentru moralul nos
tru. Pentru sezonul actual 
mîne, în continuare, meciul 
Italia, din decembrie. Pină 
tunci mai este insă timp, 
cum, cu toate forțele spre 
foarte greul joc cu Suedia, Vă 
repet, vom cîștiga !".

Dar citind lista prezenților 
la antrenamentul de pe odih- 
nitoarea bază de pe malul la
cului Tei ați observat ab
sența cîtorva dintre selecțio
nați, Da el sînt șase la nu
măr și, ieri dimineață, urmau, 
sub îndrumarea dr. N. Andre- 
escu, tratamentele medicale 
indicate pentru fiecare : Ște- 
făncscu, Gabor, Boloni, Sa- 
meș, Cămătaru, Augustin su
feră de rupturi sau întinderi 
musculare, au unele contuzii 
mai mult sau mai puțin gra
ve. „Buletinul medical" de ieri

cu 
că 
ci 

binemai
M. Marian,

Sportului 
„Atmos- 

Fiecare

ră- 
cu 
a- 
A-

preciza că Ștefănescu, Gabor 
șl BolSni prezintă mai multe 
garanții de* recuperare decît 
ceilalți. Pînă în această dimi
neață se va ști cu siguranță 
pe cine se poate conta în par
tida de mîine. Lotul va fi al
cătuit in consecință.

Programul pregătirilor de 
ieri a mai cuprins un antre
nament complex la Săftlca. 
Astăzi vor avea loc alte două 
antrenamente. Ele vor Încheia 
— în mare — pregătirile pen
tru jocul 
care se 
seară, cu 
20.30, pe 
gust" din

gramul primei 
de calificare al 
lungime. Așa cum se anticipa, 
vîntul care bate în rafale le-a 
deranjat pe concurente, foarte 
puține dintre ele reușind să în
deplinească standardul cerut 
(6,50 m). Săritoarele noastre 
fruntașe au obținut calificarea. 
Recordmana mondială Vali Io- 
nescu a sărit 6,58 m (cel mai 
bun rezultat din grupă — Sa
bine Everts, din R.F. Germania, 
6,68 m), iar Anișoara Cușmlr 
6,62 m (cel mai bun rezultat — 
Heike Daute, din R.D.G., 6,77 
m). Gina Panait, cu 6,30 m, nu 
s-a calificat, ca și — mare 
surpriză ! — Svetlana Vaniușl- 
na — Zorina (URSS), cu 6,35 m. 
Așteptăm cu nerăbdare finala 
de marți seara, convinși că 
Vali șl Anișoara vor concura 
la cel mai înalt nivel șl ne vor 
produce o mare bucurie.

Doina Melinte a câștigat cu 
ușurință seria sa la 800 m. deși 
a avut cîteva adversare bine 
cotate pe plan international. 
Doina a controlat tot timpul 
cursa Si s-a impus, în final, cu 
un sprint sec, în 2:00,87, înain
tea Ludmilel Veselkova (URSS), 
2:00,92, Wanda Stefanska (Po
lonia) 2:01,13 și Nikolina Stere- 
va (Bulgaria) 2:01,36, calificate și

T

probei de 800 metri
ele pentru semifinalele de marți. 
Din celelalte serii s-au calificat: 
seria I : Klinger (RFG) 
2:01,43., Agletdinova (URSS) 
2:01,59., Clarkson (M. Britanic) 
2:01,59.. Gospodinova (Bulga
ria) 2:02,00., iar din seria a 
II-a : Ullrich (RDG) 2:01,24, 
Mineeva (URSS) 2:01,29., Pe
trova (Bulgaria) 2:01,50 șl 
Januchta (Polonia) 2:01,66.

In prima finală a campiona
telor, cea feminină de aruncare 
a greutății, Mihaela Logliin a 
ocupat locul 8, cu 18,91 m. Am 
fi sperat mai mult în privința 
performanței. nu a locului, 
pentru că toate atletele care o 
devansează au aruncat peste 20 
m, ceea ce Mihaela n-a reușit 
pînă acum în cariera ei. Con
form așteptărilor, recordmana 
mondială Ilona Slupianek șl-a 
apărat titlul cucerit la Praga 5
l. Ilona Slupianek (RDG) 21,59
m, 2. Helena Fibingerova (Ceho
slovacia) 20,94 3. Nunu Abașid- 
ze (URSS) 20,82, 4. Elena Stoia- 
nova (Bulgaria) 20,35 m. 5. 
Verglnia Veselinova (Bulgaria) 
20,23 m, 6. Helma Knovscheidt

Romeo VILARA

(Continuare In vag. o 1-a)

cu formația Suediei, 
va disputa mîine 
începere de la ora 
stadionul „23 Au- 
Capitală.

PROGRAMUL
Ora 9,30: înălțime F calificări;

Ora 17: Înălțime decatlon;
IM m F semifinale; ora 17,25. - --------- ... .
B finală; ora 17,50: 100 m B semifinale; ora 18: lungime F 
finală (Vali Ionescu, Anișoara Cușmlr) â 800 m B semi
finale ; ora 18,20 : sosire 20 km marș ; ora 18,35 : 3 000 m 
obstacole serii; ora 19,10; 100 m F finală; ora 19,30 : 800 m F 
semifinale (Doina Melinte); ora 19,50: 100 m B finală; ora 20,05: 
400 mg B semifinale ; ora 20,20 : 400 m F semifinale (Daniela 
Matei, Iboia Korodl) ; ora 20,30 : 400 m decatlon.

DE MARTI
___ ______ ,___ __ ---------- 100 m decatlon; prăjină cali

ficări ; ora 10,30 : lungime decatlon ; ora U : greutate decatlon. 
____ ________ ____ 20 km marș (start); ora 17,10: 

400 m B serii; ora 17,30: suliță

Campionatele balcanice de călărie

ASTĂZI, PRIMELE PROBE OFICIALE
SIBIU. 6 (prin telefon). Fă

ră îndoială, această ediție a 
Balcaniadei de călărie, găzdu
ită de tara noastră (a treia din 
cele 13 de pină acum) se a- 
nuntă a fi cea mai reușită din 
toate punctele de vedere. In 
primul rînd, trebuie subliniate 
eforturile localnicilor care. In
tr-un răstimp extrem de scurt, 
au reușit să asigure condiții 
excelente pentru toți concu- 
rentii. In al 
observat încă 
deschidere că 
zenti călăreți 
un material 
ceea ce va face ca 
pentru titluri să depindă

toți
doilea rînd, s-a 

de la probele de 
la start sînt pre
care dispun de 

cabalin valoros, 
disputele 

de

numai

au re- 
repre- 

care

minime erori sau chiar 
de... cronometru!

Probele de deschidere 
liefat buna pregătire a 
zentanților țării noastre,
au dominat întrecerile, dar a- 
ceasta nu înseamnă că în e- 
voluțiile lor nu au fost 
bile și unele inexactități 
în condițiile concursului 
al. not însemna foarte 
Iată de ce ei și ceilalți . 
panț-i au dedicat ziua de luni 
— liberă în program — unor 
antrenamente intense pentru 
ca marți, cînd se va da star
tul întrecerilor propriu-zise el 
să se prezinte la capacitatea 
lor maximă de concurs.

vizi- 
care, 
ofici- 
mult. 
parli-

Sperăm, așadar, că Dumitru 
Velea (campionul ultimelor 
două ediții), Alexandru Bozan, 
Gruia Deac, Dania Popescu, 
Mariana Moisei. Ionel Bucur, 
Atila Biro șl ceilalți vor răs
punde încrederii de a fi fost 
selecționați printr-o comporta
re pe măsura capacității 
gătirii lor.

A
Marți, de la ora 15. 

disputa proba numărul 
tru juniori și seniori, 
drul întrecerii individuale, ur- 
mînd ca miercuri să fie cunos
cut! campionii.

Emanuel FÂNTANEANU

si pre-

se va 
1 pen- 
în ca-



Oficial. în calendarul federa
ției nu este titularizat un cam
pionat national sătesc de oină, 
în fant. insă acesta există, si 
încă de vreo nouă ani. de cînd 
Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție 
a avut inspirata inițiativă de 
a invita formațiile sătești de 
oină la ,,Cupa U.N.C.A.P." A- 
junsă la a IX-a ediție. întrece
rea își amplifică virtuțile de 
la an la an, devine tot mai 
frumoasă si — fapt demn de 
reținut — sînt din ce în ce 
mai mulți tinerii satelor (lu
crători pe oboarele cooperație 
velor> mecanizatori, tehnicieni 
agricoli) care se constituie in 
echipe, țelul urmărit fiind a- 
cela de a participa la fazele 
de masă și la turneul final.

Așa a fost și in acest an. 
Nu mai puțin de 300 de echipe 
cu sediul în comune si sate 
din aproape toate iudețele 
țării și-au disputat șansele de 
a se înscrie în „grupul celor 
12“ calificate în turneul final, 
găzduit de data aceasta in 
frumosul oraș Codlea din Ju
dețul Brașov. Competiția a fost 
organizată în condiții ireproșa
bile, de absolut toate proble
mele ocupîndu-se, personal, 
Margareta Kraus, primarul o- 
rașului.

Ediția din acest an a ..Cu
pei UNCAP“ a fost prima care 
a înregistrat cîteva surprize de 
proporții (pe plan sportiv), dar 

'și cîteva recorduri. Astfel, deși 
constituită doar de doi-trei ani, 
formația înainte din comuna 
Modelu (Călărași) s-a calificat 
pentru turneul final, iar oiniș- 
tii din Crîngu i-au eliminat 
din cursă. încă din faza de zo
nă, pe cei prea bine cunoscuți 
ai formației Viață Nouă Olteni. 
In planul recordurilor este de 
menționat că. alături de echi
pa din Modelu — prezentă 
pentru prima oară la faza SU; 
premă a competiției — au mai 
debutat la ediția codleană alte 

PENTRU REPREZENTAREA CU CINSTE A SPORTULUI ROMÂNESC

trei formații: Tineretul Crîngu 
(Teleorman), Răsăritul Mogo- 
șoaia (Sectorul agricol Ilfov) 
și Recolta Vorona (Botoșani). 
Mai mult, toate cele patru e- 
chipe s-au calificat în turneul 
final dovadă a faptului că ti
nerii oiniști s-au pregătit cu 
seriozitate, că au primit spri-

Componența echipei Energia Rimnicelu (iud. Buzău), ciștlgătoarea 
„Cupei VNCAP** la oină. In picioare (de la itlnga): D. Corcodel — 
căpitanul formației, I. Marin, A. Aldea, prof. I. Enache — antrenor, 
C. Moise, L Sultan, Gh. Grigore. Rlndul din față: Șt. Tudorancea, 
Șt. Nlcolae, M. Kne, C. Alexandru, N. Callța, S. Corcodel, N. Ene.

linul conducerilor cooperative
lor agricole respective. In 
sfirșit. să notăm că foarte tâ
nărul oinist Grigore Gheorghe 
(component al echipei din 
Rimnicelu, județul Buzău, câș
tigătoarea „Cupei UNCAP") a 
primit la Codlea al treilea său 
titlu (numai în acest an) de 
cel mal tehnic jucător.

Am discutat cu cîțlva acti
viști sportivi .(nici unul cu mai 
puțin de 25—30 de ani în oină), 
care au fost de părere că 
,jsint create cele mai bune 
condiții de relansare a oinei, 
astfel ca nici un sat. nici o 
comună si nici o școală gene

rală să nu rămină fără măcar 
o echipă" (Andrei Ursu. din 
Cringu, învățător pensionar) 
sau că „mă simt fericit că la 
75 de ani ai mei văd din nou 
că în satele românești oină se 
află in plină perioadă de în
florire** (Iulian Deculescu. din 
Modelu jud. Călărași).

Clasament final: 1. Energia 
Rimnicelu (Buzău) 15 p, 2. 
înainte Modelu (Călărași) 12 p,
3. Recolta Apoldu de Sus (Si
biu) 11 p. 4. Tineretul Crîngu 
(Teleorman) 8 p. 5. Răsăritul 
Mogoșoaia (Sectorul agricol Il
fov) 7 p, 6. Avintul Vorona 
(Botoșani) 7 p. Au mai fost o- 
ferite premii speciale: Ovidiu 
Răsărit (Ilfov) — cel mai tînăr 
Jucător: Mihai Androșca (Ghe- 
răiești) — cel mai vîrstnic: 
Grigore Gheorghe — cel mai 
tehnic jucător; Tineretul Crin
gu — cea mai disciplinată* e- 
chipă.

Ion GAVRILESCU

ATACUL ESTE CARTEA PE CARE 
TREBUIE SĂ SE MIZEZE!

A mal rămas doar o lună pînă 
la campionatul mondial mascu
lin de volei, La a cărui ediție 
jubiliară (a 10-a) va fi prezentă 
și reprezentativa țării noastre. 
Ce se poate spune despre aceas
tă Întinerită echipă, pe care an
trenorul emerit Nlcolae Sotir șl 
colectivul său au înfiripat-o din 
tot ce s-a putut și cunț s-a pu
tut, din primăvară încoace ? Mal 
Intîi că misiunea ei în Argentina 
este extrem de dificilă, echipa 
României aflîndu-se în grupa 
preliminară cea mai puternică, 
din care trebuie să răzbească 
(intr-o serie semifinală și mai 
redutabilă) învingind două forțe 
volelbalistice de indubitabilă va
loare: Cuba șl Polonia. Apoi, că 
retragerea de pe scenă a unor 
jucători cu mare personalitate, 
cu vastă experiență internaționa
lă, nu are cum să nu se facă 
resimțită în omogenitatea, echili
brul psihic și randamentul for
mației. Acestea fiind date reale 
șl inevitabile, să vedem cam pe 
unde se află noua noastră echi
pă reprezentativă, acum, în 
preajma marii confruntări mon
diale. Desigur, momentul de re
ferință cel mai potrivit unor a- 
precieri și estimări îl constituie 
comportarea voleibaliștilor noștri 
la recentul Turneu internațional 
al României găzduit de noua 
sală a sporturilor „Dacia" din 
Buzău. Un turneu de valoare 
medie, avînd în vedere cota par
ticipantelor, dominat destul de 
clar de voleibaliștii români.

Faptul cel mal semnificativ 
față de evoluțiile precedente ni 
se pare a fi conturarea unei e- 
chipe de bază, avînd în Florin 
Mina și Marian Mîțu doi apre
ciabili trăgători — principali — 
de forță, în „secunzii" Dan Gîr- 
leanu și Nicu Stol an, jucători po-" 
MvaJențl, Iar în Marius Căta-Chi- 
țlga și Petre Ionescu ridicători 
dotați tehnic, destul de bine în
cadrați în sistemul 4+2 (partici
parea lor și la atac fiind remar
cabilă). Dar foarte îmbucurătoa
re ni se pane înscrierea principa
lelor rezerve la nivelul titulari
lor. Ne referim, în primul rînd, 
la ridicătorul Viorel Man ole, la 
trăgătorii Sorin Macavei (în as
censiune, la Buzău), Emilian 
Vrîncuț, loan Hînda (foarte util 
în Uni a a doua), Valeriu Spînu, 
cu toții încercați — cu bune re
zultate — în turneu, lingă care 

se află „perspectiva" Ovidiu Giz- 
davu. Echipa se leagă mult mai 
bine, chiar și cînd în sextetul 
de bază se operează mai multe 
schimbări. Sînt cîteva lucruri po
zitive care ne-au atras atenția în 
ultimele evoluții ale voleibaliști
lor noștri: o corespunzătoare con
diție fizică, mai mare siguranță 
la preluare, sporirea repertoriu
lui tactic în atac și a mobilită
ții blocajului.

Sînt necesare însă unele perfec
ționări. Și cea mai stringentă 
acum ni se pare sporirea eficien
ței atacului. Nu o spunem doar 
pentru că de trei ani încoace 
preocuparea majoră a echipelor 
valoroase este aceea de a asi
gura în primul rînd dștigarea 
cu ușurință a serviciului (prin 
creșterea vitezei în acțiuni, prin 
varietatea paselor și a combina
țiilor, prin -atacuri din linia a 
doua etc.), ci mai ales pentru 
că în noua noastră echipă se 
simte acut nevoia unor astfel de 
perfecționări. Ele privesc mai 
ales reglarea tirului trăgătorilor 
de mare forță (care greșesc încă 
mult, trimițînd deseori balonul în 
afara terenului de joc) și, deo
potrivă, asimilarea de către a- 
ceștla a altor procedee (pe care 
nu le stăpînesc bine: „atac din 
blocaj-afară", „atac cu vlrf de 
blocaj", atac lobat). Pe de altă 
parte, se impune o sporire a nu
mărului de combinații. Echipa 
noastră va avea șanse reale de 
afirmare la C.M. din Argentina 
numai dacă va ajunge La o cotă 
superioară de eficiență în atac. 
Legat de aceasta se află, desi
gur, serviciul ca armă ofensivă, 
de împiedicare a adversarului să 
devină la rlndul său foarte e- 
fieaee în atac. Or, la Buzău s-a 
greșit cam mult la acest proce
deu de bază. In ceea ce priveș
te apărarea, blocajul se află la 
nivel acceptabil (dar încă mai 
trebuie lucrat pentru,., agilitatea 
„omului de centru"), în schimb 
apărarea din linia a doua pre
zintă în continuare scăderi alar
mante...

Căpătînd, totodată, o mai ac
centuată personalitate în joc, o 
formă sportivă ridicată, un ade
vărat spirit de echipă, reprezen
tativa României poate surmonta 
dificilele obstacole ce-i stau în 
față la această ediție a „mon
dialelor".

Aurelian BREBEANU
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pele de club — inclusiv F.C. 
Baia Mare, care are adversar 
rul cel mai puternic — să se 
califice în turul următor al cu
pelor europene de fotbal

în același spirit de responsa
bilitate. de exigentă, a fost a- 
poi analizat și stadiul de pre
gătire al loturilor reprezenta
tive de volei (masculin) gi 
handbal (feminin), care urmea
ză a participa în ultimul tri
mestru al acestui an la cam
pionatele mondiale din Argen
tina. respectiv din Ungaria, In 
temeiul rapoartelor prezentate 
de secretarii federațiilor in 
cauză sau de antrenorii fede
rali. au fost date indicațiile ne
cesare și luate măsurile ce se 
impuneau, pentru ca cele două 
loturi reprezentative să-și in
tensifice pregătirile in condiții 
de natură a le asigura un po
tențial de joc cit mai ridicat 
și obținerea unor performanțe 
prestigioase.

La același punct al ordinii de 
zi au fost analizate măsurile

organizatorice întreprinse pen
tru buna desfășurare a cam
pionatului mondial de mode- 
lism, care va fi găzduit de 
țara noastră, in stațiunea SJ6- 
nic-Prahova, precum și stadiul 
de pregătire al sportivilor ro
mâni care urmează a participa 
la această importantă competi
ție.

în aceeași ședință. Comitetul 
Executiv al C.N.E.F.S. a luat 
in discuție proiectul calenda
rului sportiv internațional pe 
anul 1983. în concordanță cu 
principiile politicii internațio
nale a partidului și statiiîdi 
nostru, cu rolul pe care este 
chemat să-l Îndeplinească spor
tul românesc — ca mesager al 
politicii de pace a poporului 
nostru — de a contribui la dez
voltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare cu alte popoare, 
la promovarea păcii In lumea 
Întreagă, proiectul viitorului ca
lendar cuprinde un Însemnat 
număr de acțiuni internațio
nale.

Proiectul de calendar preve
de, cum este și firesc, particl-

parca sportivilor români la ma
rile competiții care vor fi or
ganizate în anul viitor : cam
pionatele mondiale și europene 
(mai multe la număr decît în 
1982), Jocurile Mondiale Uni
versitare din Canada, cupele 
europene la diferite ramuri de 
sport. Se asigură, de asemenea, 
cu prioritate participarea la 
diferite competiții și turnee a 
loturilor naționale, a unor echi
pe de club sau sportivi repre
zentând disciplinele olimpice, 
care vor avea astfel posibilita
tea susținerii unor utile teste 
ale pregătirii în sezonul dina
intea Jocurilor Olimpice de la 
Los Angeles.

în forma sa definitivă, pe 
care o va lua după corectarea 
cu noile propuneri .și sugestii 
făcute in ședința Comitetului 
Executiv al C.N.E.F.S., calen
darul sportiv internațional pe 
anul 1983 va asigura toate con
dițiile pentru demna reprezen
tare a sportului românesc, a 
tării noastre in arena interna
țională.

Dc azi pînă in 14 septembrie, Ia satu Marc

CAMPIONATUL DE SCRIMĂ AL JUNIORILOR I
începind de azi și pînă în 14 

septembrie, la Satu Mare, in 
moderna sală de scrimă, se va 
desfășura prima etapă a cam
pionatului național de juniori 
I. la toate cele 4 arme, indivi
dual și echipe. Etapa a II-a se 
va disputa la București, între 
25 și 28 noiembrie (si nu între 
16—23 decembrie, cum fusese 
programată inițial). Dealtfel,

biroul federal de scrimă a ho- 
tărit recent reprogramarea al
tor două competiții: „Cupa Ro
mâniei" la floretă masculin — 
la 15 octombrie in loc de 1 oc
tombrie.
Divizia
etapa a 
culin —

tot la București» șl 
națională „A" și „B", 
III-a, la floretă mas- 
la 16 și 17 octombrie

în loc de 2—3 octombrie.

TURNEELE FINALE ALE JUNIORILOR II LA BASCHET
Turneele finale ale concursu

lui republican al juniorilor II 
la baschet se vor desfășura de 
mîlne pină duminică, la Ora
dea, cu participarea următoa
relor echipe: BĂIEȚI: Clubul 
școlar de baschet București
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PRICEPEREA DRIVERILOR 0 NOUA [TAPĂ IN CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK
Alergări disputate, recorduri 

multe ca ,1 in trecuta jole, dar 
puțini spectatori totuși — au 
fost elementele de cadru ale ul
timei reuniuni, la care adăugăm 
corectitudinea desfășurării curse
lor, pariul mutual fiind „orto
dox", firesc, eiștigind caii eu 
șansă. Glcă Tănase a mal dove
dit Încă o dată că are mina mare. 
Sandi Ionescu a dozat cu un 
deosebit simț al anticipației efor
tul lui Calafat, Infirmând total 
(a cita oară 7) părerile sceptici
lor (neavizați) privind realul 
aău talent. S-au detașat acești 
doi profesioniști prin lecția de 
condus pe care au dat-o. Gh. 
Grigore a rămas același element 
muncitor, serios, dar cu Orfana 
a fost cam ușor „pus“ in han
dicap, hitul doi al premiului Ră
dăuți dștlgindu-1 Insă cu un cal 
Intrat demult in anonimat : Fe- 
doraș. Ghiță Buznea a făcut O 
inteligentă cursă de așteptare cu 
Poenița II, profltînd de midie 
inexactități comise de Matei Oc
tavian, care a uitat câ urmașii 
Iui Talaz nu umblă la „frine“, 
cum fac uneori cei al Iul Izvln, 
impresionantul Excelent, pe care 
l-a condus, alergînd ultima mie 
de metri cu un subraur desfă
cut. Call se mențin In bună con
diție, anunțîd un sezon autum
nal Interesant, meritul revenind 
de la mic la mare băieților de 
grajd, aprantillor, conducătorilor 
81 antrenorilor, priceperea ulti
milor constituind girul reușitelor 
de azi șl ale celor ce sperăm 
câ vor urma. REZULTATE TEH-

NICE : Cursa I : 1. Gullver (N. 
Gheorghe) rec. 1:46,4, 2. Persoa
na, 3. Sileniu. Cursa a n-a t 1. 
Robust (R. L Nlcolae) rec. 
1:39,2, 2. Klrov. Cursa a m-a : 
L Julleta (G. Tănase) rec. 1:31,1, 
1 Papin. Cursa a IV-a: 1. Ca
lafat (Al. Ionescu) rec. 1:30,2. Ro
ditor, 3. Onix. Cursa aV-a:l. Or
fana (G. Grigore) rec. 1:30,8, t. 
Diafllm. Cursa a Vl-a : 1. Nu
veliste (V. Pătrașcu) rec. 1:29,3, 
2. Riverana, 3. Fedoraș. Cursa a 
Vn-a : 1. Palicar (V. Pătrașcu) 
rec. 1:25,7, 2. Rigoarea. Cursa a 
VHI-a i 1. Poenița n (G. Buznea) 
rec. 1:27,9, 2. Excelent, 3. Floren
tina. Cursa a IX-a : 1. Fedoraș 
(G. Grigore) rec. 1:29,1, ». Nu
veliste, 3. Riverana. Cursa a X-a: 
L Văleni (I. Florea) rec. 1:44,1, 
2. Perlcola. Retrageri : Solitar.

Campionatul republican indi
vidual de dirt-track continuă 
astăzi pe stadionul Metalul din 
Capitală cu Întrecerile etapei 
a 3-a. Participanții lșl dispută 
întâietatea in formula clasică

de 6 alergători în 20 de man
șe. Primul start la ora 16.

în deschidere, de la ora 15, 
vor avea loc disputele celor 
mai tineri alergători reuniți 
In cadrul „Cupei speranțelor".

(antrenor: L. Călin), C.S.Ș. 
Lie. 1 Constanta (Al. Boloș), 
C.S.Ș. Tîrgoviște (I. Valerian), 
CS.Ș. Brașovia (P. Catinces- 
cu), C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napo- 
ca (V. Moidovan), C.S.Ș. Arad 
(Gh. Mandache), C.S.Ș. 1 Ora
dea (Em. Ambuș), C.P. 3 Dina
mo București 
FETE: C.S.Ș. 
Moise), C.S.Ș. 
loan), C.S.Ș.
riu), C.S Ș. 1 ___  .
ciov), C.S.Ș. Sf. Gheorghe (A. 
Vancsa), Voința Tg. Mureș (I. 
Bencze). C.S.Ș. 2 Politehnica 
București (Cornelia Mircioiu), 
Clubul școlar de baschet Bucu
rești (Gh. Lăzărescu).

(H. Giurgiu); 
Rm. Vîlcea (Al. 
1 Constanța (A. 
Sibiu (M. Fleșe- 
Oradea (T. Vel

-i.

TALAZ

PENULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI DE VITEZĂ LA MOTOCICLISM
68 de concurenți și-au dis

putat întâietatea la diferitele 
clase care au figurat In pro
gramul penultimei etape a 
campionatului republican de 
motociclism la viteză pe șo
sea, desfășurat la Arad. 
Învingătorii : “
țrașcu (C.S.T.A. Buc.) și 
briei Bratovici (I.M.G. 
la clasa națională 50 cmc, 
mills Dinu șl Stelian Sandu

__ ____ Iată
Carmen Dumi- 

Ga- 
Buc.) 

E-

(ambii de la I.M.G. B-uc.) la 
50 cmc avansați. Attila Viktor 
(Voința Oradea) la 175 și 250 
cmc, Kalman Birtalan (I.R.A. 
Tg. Mureș) la 500 cmc, frații 
Iuiiu $1 Attila Toth
Tg. Mureș) la ataș pînă 
1300 cmc, Petre Popescu 
Aurel Popa (Torpedo Zăirnești) 
la ataș pînă la 600 cmc. (N. 
STRAJAN — coresp.).

(I.R.A. 
la 
Si

WP1IN1SI RAȚIA OF STAT LOTO PRONOSPORT INT0RP1EAZA
• POSIBILITĂȚI MULTIPLE 

DE ClȘȚlGURI In AUTOTURIS
ME! Sânt in plină vtnzare biletele 
pentru tragerea autoturismelor la 
Loto de vineri 10 septembrie 
1982, a cărei formulă tehnică o- 
ferâ posibilități sporite de cîștl- 
guri in autoturisme, astfel: duipă 
efectuarea celor două extrageri 
obișnuite a cite nouă numere, bi
lele extrase vor fl reintroduse 
in urnă șl se va efectua încă o 
extragere, de dud numere din

totalul de 90, la care participă 
numai biletele seria S, de 25 lei 
varianta simplă, achitate sută la 
sută; variantelor care conțin trei 
numere din primele patru extra
se, Indiferent de ordinea extra
gerii lor, li se vor atribui auto
turisme „Dacia 1300", iar celor 
care conțin trei numere din to
talul de cinci, de asemenea, in
diferent de ordinea extragerii — 
autoturisme „Trabant 601". Se 
precizează că biletele de 25 lei

varianta simplă au drept de câș
tiguri și la primele două extra
geri obișnuite.
• C1ȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 1 SEPTEM
BRIE. Cat. 1: 1 variantă 25% — 
autoturism „Dacia 1300“; cat. 2: 
6,50 variante a 8.997 lei; cat. 3 : 
31,75 a 1.842 lei; cat. 4: 109,75 a 
533 lei; cat. 5 : 233 - - -
8 : 7.737,50 a 40 lei 
a 200 lei; cat. 8: 
Report la cat. 1: 
toturisrnul „Dada 
lei) a fo®t obținut 
COB din Cisnădie,

; cat. 7: 247,50 
3.930 a 40 lei. 
52.091 lei. Au- 
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In plină actualitate
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de prestația formațiilor noas
tre de pe prima scenă în faza 
defensivă. „Marea majoritate 
a echipelor — ne spunea re
putatul tehnician —. chiar și 
unele din fruntea ierarhiei, nu 
arată îmbunătățiri la acest ca
pitol. Neavînd mobilitatea ne
cesară și nici dorința mani
festă pentru obținerea ei Prin 
sirguincioasă pregătire, jucă
torii fie că-i lasă pe adver
sari să se confrunte direct cu 
portarul propriu, fie că ape
lează la faulturi, drastic insă 
sancționate de noul regula
ment. Și. să nu uităm, se a- 
propie meciurile in cupele 
europene. Chiar dacă in pri
mul tur reprezentantele noas
tre nu vor avea probleme, In 
cele următoare se vor con
frunta cu echipe puternice și 
aceste tare le vor crea mari 
dificultăți. In fine, echipa na
țională va avea și ea de sufe
rit, carențele manifestate, la 
echipele de club transmitîn- 
du-se la reprezentativă. în 
putinele zile de lucru împreu
nă la lot nu vor putea fi eli
minate lipsurile asupra cărora 
nu s-a acționat in luni și luni 
de antrenamente la cluburi".

Să sperăm că măcar acum, 
In ceasul al 12-lea. cei vizați 
vor recepționa mesajul.
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„TROFEUL EFICACITĂȚII-
i

Disputa In cea de a II-a ediție 
a „Trofeului eflcacitălii", institu
it de ziarul „Sportul", este mult 
mal echilibrată decît In campio
natul trecut. Doi handballștl — 
Vasile Stingă si Alexandru F61- 
ker — s-au detașat de restul 
plutonului, dar nu se pot des
prinde unul de celălalt, în timp 
ce pentru a treia treaptă a po
diumului luptă cel puțin 5 spor
tivi. Duipă trei «tape, pșrtea su
perioară a clasamentului arată 
astfel :

1—2. VASILE STINGĂ (Steaua) 
și ALEXANDRU FOLKER (Poli
tehnica Timișoara) — cite 30 de 
goluri Înscrise ; 3—5. Măricel Vol- 
nea (H.C. Minaur Bala Mare). 
Mlbal Agapie (Diversitatea Cra
iova) și Mlhai Mironluc (H.C. 
Minaur Baia Mare) — cite 20 de 
goluri ; 6. Gheorghe Dumitru
(Universitatea Craiova) 19 goluri.

CLASAMENT

1. STEAUA
2. H.C. Minaur
3. Poli Tlm.
4. Dinamo Buc.
5. „U“ Cluj-Nap.
8. Constr. Ar.
7. Dinamo Bv.
8. Constr. Or.
9. Relon Săv.

10. Univ. Craiova
11. Independ.
13. C.S.M. Bon.

3 3 0 0 88—55 8
3 1 1 1 80—58 7
3 2 0 1 64—60 7
2 2 0 0 52—42 6
2 2 0 0 55—53 6
3 1 0 2 58—02 5
3 10 2 54—59 5
3 1 0 2 61—07 5
3 10 1 58—66 5

3 1 0 2 72—88 5
3 1 0 3 50—72 8
3 0 0 3 68—84 3
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I FOȘTII INTERNAȚIONALI SÎNT ALĂTURI 
1 DE „TRICOLORI" Șl LE UREAZĂ 
: succes In partida cu suedia

Mîine, pe, stadionul „23 August* 2 3 * * * * * * * 11, în nocturnă, tricolorii noștri 
Ivor susține al doilea meci al lor din cadrul preliminariilor cam

pionatului european. Este, de fapt, adevăratul lor debut, un 
debut foarte greu, pentru că în partida cu Cipru, din primă- 

Ivară, nu se punea problema victoriei, ci doar a scorului.

nea 9, Lupșor 4, Hrițcu 4, Flo- 
rea 3, respectiv Varga 5, Hai- 
dău 5. Bartoș 3, Popovici 3. 
(E. TEIRAU — coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
C.S.M. SF. GHEORGHE 28—17 
(13—11). Cîteva marcatoare: 
Călin 6. Marian 4, Oancea 4, 
Neică 4, respectiv Vișan 3, 
Florea 4. (C. GRUIA — co
resp.).

A.E.M. TIMIȘOARA — MU
REȘUL TG. MUREȘ 27—18 
(12—10). Au marcat : Lutaș 15, 
Cojocaru 6, Ionescu 2, Zipișka
2, Popăilă 1, Ștefan 1. res
pectiv Bărbat 5, Pereș 5, Frtn- 
cu 3, Jucan 2, Kiss 1. Dorgo 
1, Sărac L (C. CREȚU — co
resp.).

TEROM IAȘI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 23—16 (9—8). 
Printre realizatoare : Crișan 
10, Discă 6, respectiv Carama- 
iău 7. Popa 6 (M. MACOVEI 
— coresp.).

C.S.M. SIBIU — CHIMIS
TUL RM. VÎLCEA 21—18 
(10—8). Printre marcatoare : 
Macavei 6, Oncu 3, Oțelea 3, 
Coșulțchj 3, Tincu 3, respectiv 
Andronache 4. Petre 4, Dudaș
3. (I. IONESCU — coresp.).

PATINOARUL „23 AU
GUST* DIN CAPITALA
Șl LA DISPOZIȚIA PU

BLICULUI

După cum am anunțat,
in ziua de 1 septembrie
șl-a deschis porțile șl pa
tinoarul artificial „23 Au
gust". Administrația aces
tei baze sportive a alcătuit 
și programul pentru pu
blic, care In această săp- 
tămină va fi următorul : 
joi și simbătă de la orele 
17 la 19. Iar duminică Intre 
orele 10—12 și 17—19.

Tricolorii știu că mîine au un meci dificil, tot atît de bine 
cum știu că au nevoie de „tribune", de acel ai 12-lea... co-

I echipier, care să-i susțină permanent.
Cu trei zile în urmă, am dat cuvîntul în coloanele ziarului 

spectatorilor și ei și-au spus convingător punctul de vedere" 
angajîndu-se că vor fi alături de Moraru, Rednic, Bălăci și cei- 

Ilalți jucători. Astăzi, în rtndurile de mal jos, foști purtători ai 
tricoului cu tricolor, nume de mare rezonanță în fotbalul nos
tru — pe care continuă să-l iubească și să-1 slujească — își 

■ manifestă încrederea în echipă. în jucătorii ei, și speră, speră 
mult ca ea să le ofere o frumoasă victorie. Iată gîndurile lor, 
îndreptate în aceste zile spre actuala echipă a României :
„SINT CONVINS CA PUTEM 

OBȚINE VICTORIA* '

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

SILVIU BINDEA : ..Doresc 
din inimă succes echipei națio
nale în meciul cu Suedia. Sînt 
convins că putem obține victoria. 
Nu mă sperie GSteborgul. Și 
nici pe băieți nu trebuie să-i 
sperie. Pentru mine. Gdtebor- 
gul a fost — zic eu — o lntim- 
plare. determinată de faptul că 
ai noștri adică Dinamo, au luat 
prea ușor meciul. O să mi se 
răspundă că I.F.K. Gdteborg a 
clștigat pînă la urmă Cupa, 
dar eu sînt convins că și toa
te celelalte echipe s-au îndoit 
de valoarea ei trațînd-o de 
sus. cum se tntîmplă deseori in 
fotbal. In ceea ce mă privește, 
cred in oamenii tineri din e- 
chipa națională, adică in Red
nic. in Gabor. în Klein și, mal 
ales, in Andone. pe care II 
văd un mare fundaș central In 
devenire. Am încredere in toți 
jucătorii care ne vor reprezen
ta. și nu cred că putem scăpa 
victoria".

„ECHIPA NAȚIONALA - O 
ADEVĂRATA FAMILIE"

FLOREA DUMITRACHE: 
„Sint unul dintre fericiți! com
ponent ai... echipei de la 
Guadalajara. Mă leagă cele 
mal frumoase amintiri din ca
riera de fotbalist, de acea pe
rioadă de vîrf a echipei națio
nale. Cred. împreună cu toți 
iubitorii fotbalului din țara 
noastră, că se Doate crea o 
nouă echipă națională unită, o 
adevărată familie, cum am fost 
cei care am asigurat calificarea 
pentru Campionatul Mondial 
din Mexic. Sint in noul lot 
mulți tineri talentați. in care 
trebuie să avem încredere. Sint
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REZULTATELE ETAPEI A lll-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C"
SERIA I

THPRO Iași — C-FJL Pașcani 
0—0, AJS.A. dmpulung Moldove
nesc — Constructorul Iași 0—0, 
Chimia Fălticeni — Metalul Ră
dăuți 2—0 p—0), Zimbrul Șiret — 
Laminorul Roman 8—0 (0—0), A- 
vtntul Frasin — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (1—0). Metalul Bo
toșani — Șiretul Pașcani 8—3 
(0—2), Celuloza Piatra Neamț — 
Șiretul Bucecea 3—0 (0—0), Cris
talul Dor oboi — Minerul Vatra 
Dornei 2—0 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a in-a: 1. CHIMIA 
FĂLTICENI 5 p (5—2), 8-3. Mi
nerul V. Dornei 4 p (4—2), Ce
luloza P. Neamț 4 p (6—4), 4. 
Constructorul Iași 4 p (®—1)... pe 
ultimele: 15. Șiretul Bucecea 0 p 
(2—6), 16. Metalul Botoșani 0 p 
(2-6).

SERIA A H-a
T.C.M. Săvlneștl — Parti- 

Bacău 2—5 (6—2), Victoria 
Minerul Comăneștl

Azot 
zanua 
Gugești _____ ______
3—2 (1—1). Aripile Bacău — Mi
nerul Baraolt 5—0 (0—0), DEMAR 
Mărășești — Energia Gh. Gheor- 
ghlu-Dej 5—2 (2—1), Viticultorul 
Panclu — Relonul . .. - -
Constructorul Sf. 
Petrolul Molnești 
Focșani — Letea 
(1—0), Luceafărul 
talul Sf Gheorghe 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PETRO
LUL MOINEȘTI 4 p (8—1), *. A- 
rlpile Bacău 4 p (6—1), 3. Parti
zanul Bacău 4 p (7—3) — pe ul
timele: 15. Metalul Sf. Gheorghe 
1 p (0—6), 16. Relonul Săvlneștl 
0 p (5—2) — sancționată cu —16 
p, pentru neîndeplinlrea 
Iul stabilit de F.R.F. in 
natul precedent.

SERIA A IH-a

Săvlneștl 0—0, 
Gheorghe — 
0—0, Glorie 
Bacău 3—0 

Adjud — Me-

baremu- 
eamplo-

Laminorul Brăila — Cerpați 
Nehoiu 3—0 (1—0), Progresul I- 
saccea — Ancora Galați 1—1 
(0—1), Chimia Brăila — Avlntul 
Matca 4—0 (2—0). Olimpia Rm. 
Sărat — FEPA 74 BIrlad 1—0 
(0—0), Metalul Buzău — Ș.N. Tul- 
cea 4—0 (2—0). Arrubium Măcln 
— Victoria Tecuci 1—0 (0—0),
D.V.A. Portul Galați — Chimia 
Buzău 2—1 (1—0). Rulmentul BIr
lad — Petrolul Brălla-Ianca 3—0 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. CHIMIA 
BRAILA 5 p (11—1), 1. Olimpia 
Rm. Sărat 5 p (7—2), 3. D.V.A. 
Portul Galați 5 p (8—5)... pe ul
timele: 15. Victoria Tecuci 1 p

șl jucători mai vechi, a căror 
experiență trebuie valorificată 
din plin. Mircea Lucescu, care 
mi-a fost coechipier în „peri
oada Guadalajara" și antrenor, 
la Corvinul, este un om de 
fotbal, care gîndește modern și 
vrea să facă lucruri frumoase. 
Trebuie să credem în noua în
cercare a fotbalului nostru de 
a se relansa pe orbita interna
țională. Întîmplarea face să 
întilnim în . această toamnă doi 
adversari de marcă. La Bucu
rești. Suedia. în Italia, pe 
campioana lumii! Un handicap, 
dar și o șansă, aceea de a te 
confrunta cu echipe de elită. 
Meciul de la București, cu
Suedia, trebuie abordat cu
calm și încredere. In fața fot
balului atletic al nordicilor, 
fotbaliștii noștri pot veni cu 
imaginația, cu jocul tehnic al 
unui Bălăci. Gabor. Dudu Ge
orgescu. Cîrțu, Turcu, Klein, 

' cu devotamentul tuturor, cu 
contopirea publicului cu cei 
„11“ din teren. Victoria cu 
Suedia trebuie pregătită fază 
cu fază, minut cu minut. în 
teren, cit și în tribunei"

„OBSTACOLUL SUEDEZ 
POATE FI DEPĂȘIT"

BAZIL MARIAN: „Meci im
portant cu reprezentativa Sue
diei, care va fi alcătuită. cu 
certitudine, pe „scheletul" e- 
chipei I.F.K. Goteborg. pe care 

‘ o știm din întîlnirea. din de
cembrie anul trecut, cu Dina
mo. Cunoscind. deci, maniera 
de a acționa a fotbaliștilor sue
dezi. va trebui să le contraca
răm jocul printr-un cit mai bun 
echilibru tactic, acesta însem- 
nînd o apărare sobră, dar mo
bilă și un atac incisiv, hotăriț 
să forțeze golul și victoria. 
Vorbind de atac, simt de dato

(1—5), 16. Chimia Buzău 1 p
(3-8).

SERIA A IV-a
Victoria Țăndărei — FEROM 

.Urzicenl 4—1 (2—0), Voința Con
stanța — Cimentul Medgidia 1—1 
(0—1), Șoimii Cernavodă — Me
talul Mangalia 1—1 (O—O), Chlm- 
pex Constanța — Constructorul 
Călărași 1—0 (0—0), Canal Basa- 
rabl — Viitorul Chlmogl 1—1 
(1—1), Granitul Babadag — Por
tul Constanța 2—1 (2—1), I.S.C.I.P. 
Ulmeni — Rapid Fetești 8—2 
(O—l), Unirea Slobozia — Ș.N. 
Oltenița 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: L VICTO
RIA ȚANDAREI 8 p (7—1), 2. Ci
mentul Medgidia 5 p (7—3). 3. 
Granitul Babadag 5 p (5—2)... pe 
Ultimele: 15. Constructorul Călă
rași 0 p (1—1) — din două jocuri, 
16. FEROM Urzicenl 0 p (2—8).

SERIA A V-a
Abatorul București — Tehnome- 

tal București 2—0 (0—0), Petro
lul Bălcoi — Minerul Filipeștil de 
Pădure 1—1 (0—0), Flacăra roșie 
București — T.M. București 1—2 
(0—1), Carpați Sinaia — A.S.A. 
Mizll 2—0 (0—0), Aversa Bucu
rești — Danubiana București 3—1 
d—0), I.C.S.I.M. București — Vis
colii București 0—0, Caralmanul 
Bușteni — Metalul Plopeni 0—0, 
Luceafărul București — Poiana 
Ctmpina amlnat. Chimia Brazi nu 
a jucat.

Pe primele locuri: 1. METALUL 
PLOPENI 4 p (3—0), 2. Poiana 
Ctmpina 4 p (4—2) — din două 
jocuri, 3—4. T.M.B. 4 p (5—4), A- 
batorul București 4 p (5—4)... pe 
ultimele: 15—16. I.C.S.I.M. Bucu
rești 1 p (2—4), Minerul FiUpești 
1 P (2-4).

SERIA A Vl-a
Metalul Mija — Electrica Titu

2—0 (2—0), Petrolul Bolintln — 
Chimia Găești 2—0 ■ (1—0), Dacia 
Pitești — Muscelul dmpulung 
4—1 (2—1), F.C.M. Giurgiu — Ci
mentul Fienl 2—1 (1—0). Flacăra 
MorenI — Chimia Tr. Măgurele 
1—1 (1—0), Electronistul Curtea
de Argeș — Progresul Topolovenl 
1^—0 (0—0), Cetatea Tr. Măgurele 
— Constructorul Pitești 8—1 (2—0), 
Petrolul Videle — Dunărea-Venus 
Zlmnlcea 0—0.

Pe primele locuri: 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 5 p (6—3), 2. 
F.C.M. Giurgiu 5 p (5—3), 8—4. 
Dacia Pitești 4 p (7—4), Metalul 
Mija 4 p (7—4)... pe ultimele: 15. 
Electrica Titu 1 p (1—5). 16. Pro
gresul Topolovenl 0 p (3—8). 

ria mea să menționez, ca fost 
înaintaș, însemnătatea curaju
lui de a trage la poartă. Așa 
cum face, de regulă. BOloni. 
Trăgînd mult și. bineînțeles, 
cit mai precis, cresc direct pro
porțional și șansele golului. 
Convingerea mea este că ju
cătorii noștri care vor evolua 
mîine seară, vor găsi resurse
le tehnico-tactlce și morale 
pentru a depăși „obstacolul 
suedez". Le-o doresc din tot 
sufletul și voi fi tot timpul a- 
lături de ei și de antrenorii 
lotului reprezentativ.

„JUCĂTORII SA SE AJUTE 
INTRE El"

NICOLAE DOBRIN: „Meciul 
de mîine va fi greu, ca toate 
partidele cu echipele nordice. 
Cred însă că echipa noastră va 
învinge. Jucăm acasă, pe tere
nul nostru și trebuie să valori
ficăm acest mare avantaj. Dar 
pentru a-1 valorifica sînt nece
sare. consider eu, două lucruri 
deosebit de importante. Jucăto
rii. mai ales atacanții, să reu
șească să se descurce pe spa
tiile mici, pentru că e de pre
supus că suedezii se vor apă
ra. Este vorba, în al doilea 
rirjd. ca toți cel care vor Intra 
pe teren să se mobilizeze ca 
niciodată, să se ajute în joc 
unul pe celălalt. Fără așa ceva 
nu se poate. Doresc din suflet 
succes echipei".
„CEI 11 DIN TEREN SA SIMTĂ 

ATAȘAMENTUL NOSTRU*
NICOLAE LUPESCU: „Com

parativ cu meciul din primă
vară, cu echipa Ciprului. se 
poate spune că partida cu for
mația Suediei reprezintă ade
văratul start al tricolorilor în 
actuala ediție a preliminariilor 
campionatului' european. Va
loarea suedezilor este cunoscu
tă și deci altele vor fi datele 
meciului de miercuri. Ca an
trenor știu cit de greu este să 
pregătești un meci pentru a 
obține victoria și, mai ales, să 
mulțumești și pe cel mai exi

ȘTIRI
• F.C. ARGEȘ A JUCAT IN 

BULGARIA, săptămtna trecută, 
F.C. Argeș a efectuat un turneu 
In Bulgaria. Miercuri a dat re
plica selecționatei olimpice a ță
rii gazdă. Jucătorii bulgari au 
învins cu 1—0, printr-un gol 
marcat din penalty acordat în 
ultimul minut de joc 1 In al 
doilea meci, duminică, argeșenii 
au terminat la egalitate, 0—0, cu 
Marek Stanke Dimitrovo.
• BILETELE DE INTRARE 

PENTRU MECIUL ROMANIA —

SERIA A Vil-a
Dunărea Calafat — Mecaniza

torul Simian 1—0 (0—0), Metalur
gistul Sadu — C.F.R. Craiova 
0—0, Minerul Horezu — Petrolul 
Tțcleni 1—0 (1—0), Armătura
Stnehala — Spartul muncitoresc 
Caracal 2—1 (1—0), Constructorul 
Craiova — Lotru Brezoi 3—0 
(2—0), I.P.C. Slatina — Jiul Ro- 
vinarl 1—1 (0—0), Viitorul Drăgă- 
șanl — Electroputere Craiova 
1—0 (0—O), Progresul Corabia — 
Recolta Stoicănești 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
HOREZU 4 p (4—1), 2. Construc
torul Craiova 4 p (4—2), 3. C.F.R. 
Craiova 4 p (3—2)... pe ultimele: 
15. Lotru Brezoi 2 p (4—6), 16. 
Petrolul Țlclenl 2 p (1—4).

SERIA A vni-a
Victoria Ineu — Constructorul 

Timișoara 2—0 (1—0), C.F.R. Vic
toria Caransebeș — Minerul O- 
ravlța 2—0 (1—0), Minerul Anina
— Celuloza Drobeta Tr. Severin
3— 0 (0—0), Șoimii Lipova —
C.F.R. Arad 2—0 (1—0), Unirea 
Tomnatic — Minerul Moldova 
Nouă 2—0 U—0), Vulturii IURT 
Lugoj — Metalul Bocșa 2—1 
(0—0), Minerul Certej — Unirea 
sînnlcolau Mare 2—0 (1—0), Fron
tiera Curtici — Dlerna Orșova 
1—2 (6-1).

Pe primele locuri: 1. C.F.R.
VICTORIA CARANSEBEȘ 6 p 
(6—1), 2. Minerul Anina 4 p 
(7—3), 3. Minerul Certej 4 p (5—2),
4— 5. Șoimii Lipova 4 P (5—3). 
Victoria Ineu 4 p (5—3)... pe ul
timele: 14. Constructorul Timi
șoara 2 p (3—6), 15. Celuloza Dro
beta T.S. 2 p (2—6), 16. Frontie
ra Curtici 0 p (2—6).

SERIA A IX-a
Unirea Alba Iulla — Soda Oc

na Mureș 3—0 (1—0), Minerul 
Ghelar — Șurianul Sebeș 3—0 
(0—0), Victoria Călan — Inter Si
biu 3—2 (1—1), Explorări Deva — 
Mlnerul-Ștlința Vulcan 3—0 (1—0), 
Minerul Paroșenl — Minerul Lu- 
penl 1—1 (0—0), Textila Clsnădie
— Minerul Anlnoasa 2—0 (1—0), 
Dacia Orăștie — Mecanica Alba 
Iulla 6—0 (2—0), C.F.R. Simerla — 
Metalul Ai ud 0—0.

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
GHELAR 5 p (7—1), 2. Unirea
Alba Iulla 5 p (8—4), 3. Victoria 
Călan 5 p (5—3)... pe ultimele: 
15. Metalul Alud 1 p (2—4), 16. 
Minerul Anlnoasa 1 p (2—5).

SERIA A X-a
Minerul Sărmășag — Oțelul Or. 

dr. Petru Groza 0—0, Oașul Ne

gent spectator, care vrea să 
vadă echipa favorită realizind 
un scor favorabil, chiar un scor 
net. el uit: nd uneori de valoa
rea adversarului tntilnit. Stă 
in puterea actualei echipe na
ționale să obțină succesul, 
dar este de datoria celor ce ne 
vom afla în tribune ca atunci 
cînd angrenajul formației nu 
merge la turația așteptată să 
acționăm la timp prin încu
rajări, pentru ca cei 11 din te
ren să simtă căldura și ata
șamentul nostru. Ca fost tri
color, nu o dată am simțit 
acest mare ajutor al tribunei, 
care după unele nereușite ne-a 
redat încredere și a menținut 
la aceleași coordonate atmos
fera bună din teren și din tri
bune. De asemenea doresc 
foarte mult ca echipa aliniată 
să constituie, cu adevărat, un 
angrenaj sudat, să existe un 
ajutor din toate direcțiile".
„ATENȚIE LA CONTRAATACU

RILE ADVERSARILOR!"
LUDOVIC SATMĂREANU: 

„Exemplul meciului din toam
na trecută, dintre Dinamo și
I.F.K.  GSteboig, din C.C.E., 
cînd formația suedeză a jucat 
excelent la București, trebuie 
să fie pentru jucătorii noștri 
un avertisment. Pentru ca vic
toria să fie de partea noastră, 
toți jucătorii trebuie să se mo
bilizeze exemplar, să atace din 
primul minut și să acorde o 
mare atenție fazei de apărare, 
pentru că suedeziT sint foarte 
periculoși pe contraatac. De a- 
semenea. fiecare corner, fieca
re centrare a oaspeților va fi 
un real pericol pentru poarta 
noastră. Deci o permanentă 
preocupare pentru rezolvarea 
duelurilor aeriene, suedezii fi
ind recunoscut! prin detentă și 
predilecția pentru un joc atle
tic, de mare angajament. Sînt 
alături de jucătorii noștri, îi 
voi încuraja tot timpul meciu
lui. Și dacă toți spectatorii vor 
proceda la fel sînt sigur că 
victoria nu ne poate scăpa".

SUEDIA, care se va' disputa mll- 
ne seară, pe stadionul „23 Au
gust", s-au pus în vînzare la ca
sele obișnuite.
• MECIUL DUELA FRAGA — 

SLAVIA PRAGA, care s-a dis
putat duminică în cadrul cam
pionatului cehoslovac și încheiat 
cu scorul de 0—0 a fost urmărit 
de Dumitru Nlcolae-Nicușor, an
trenorul echipei Dinamo, șl de 
antrenorul federal Cornel Drăgu- 
șln, ambii tehnicieni români fi
ind Interesați s-o vadă la lucru 
pe viitoarea adversară a cam
pioanei noastre In primul tur al 
C.C.E.

grești — Sticla-Arleșul Turda 
3—1 (2—1), C.E.M. Cluj-Napoca — 
Voința Oradea 2—1 (0—0), Mine
rul Or. dr. Petru Groza — Ra
pid Jibou 4—0 (2—0), Victoria Ca
rd — Unirea Valea Iul Mlhai
3— 0 (0—0), Chimia Tășnad —
C.FJ1. Cluj-Napoca 1—1 (1—0),
Bihoreana Marghlta — Bihorul 
Beiuș 1—0 (0—0), Olimpia Gherla
— Silvana Cehu Silvaniel 1—1 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
OR. DR. P. GROZA 6 p (7—1),
2. C.E.M. Cluj-Napoca 5 p (5—3),
3. Victoria Cărei 4 p (5—2)„. pe 
ititimele: 15. Rapid Jibou 1 p 
(1—10), 16. Voința Oradea 0 p 
(3—6).

SERIA A Xl-a
Minerul Rodna — Minerul Băluț

4— 0 (3—0), Minerul Bălța — U-
nirea Seini 2—0 (1—0), Oțelul Re
ghin — Foresta Bistrița 2—0 
(1—0), Bradul Vișeu — Lăpușul 
Tg. Lăpuș 3—0 (2-0), Minerul 
Bala Borșa — Mureșul Luduș 
2—0 (1—0), Sticla Bistrița — A- 
vtntul Reghin 2—3 (1—2), Textila 
Năsăud — Metalotehnica Tg. Mu
reș 2—2 (1—0), CUPROM Baia
Mare — Minerul Baia Sprie 1—1 
(0-0).

Pe primele locuri: 1. AVtNTUL 
reghin 5 p (6—4), 2. Minerul
Rodna 4 p (5—1), 3—4. Bradul Vi
șeu 4 p (5—2), Oțelul Reghin 4 
p (5—2)... pe ultimele: 15. Uni
rea Seini 2 p (1—5), 16. Minerul 
Băiuț 1 p (2—7).

SERIA A XII-a
Metrom Brașov — Torpedo Zăr- 

neștl 0—2 (0—1), Nitramonia Fă
găraș — IMIX Agnita 3—0 (1—0), 
Progresul Odorheiu Secuiesc — 
Tractorul Brașov 0—2 (0—1), Chi
mia Or. Victoria — Utilajul Fă
găraș 1—0 (0—0), Măgura — Mo
bila Codlea — Unirea Cristuru 
Secuiesc 1—0 (0—0), Textila Prej- 
mer — I.C.I.M. Brașov 1—0 (0—0),' 
Minerul Bălan — Metalul Sighi
șoara 0—0, Mureșul Toplița — 
Tractorul Miercurea Cite 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. MUREȘUL 
toplița 4 p (5—1), 2—4. Torpe
do Zărnești 4 p (4—1), Nltromo- 
nla Făgăraș 4 p (4—1). Tractorul 
Brașov 4 p (4—1).. pe ultimele:
14. I.CJ.M. Brașov 1 p (2—3) — 
sacționată- cu —2 p, pentru neîn- 
deplinirea baremului stabilit de 
F.R.F., în campionatul precedent
— 15—16. Utilajul Făgăraș 1 p 
(1—5), Tractorul M. Ciuc 1 p 
(1-5).Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



MARIAN ROTARU S-A CALIFICAT
ÎN SEMIFINALELE C.E. DE BON (juniori)

SCHWERIN. 6 (prin telefon). 
Deși maratonul pugilistic din 
localitate se află abia la înce
put. specialiștii au și remarcat 
cîteva talente cărora li se pre
vede o frumoasă carieră. 
Printre aceștia se află șl ,,co- 
coșul" nostru Horei Jianu. Vic
toria lui în fata francezului 
Raimond Armand a însemnat 
un start bun în campionatele 
europene Armand dovedin- 
du-se una din ..marile ambiții" 
ale antrenorului Aldo Cosen- 
ttino. prezent în coltul boxe
rilor francezi. în turul următor, 
Jianu îl va înfrunta pe italia
nul Muarizio .Stecca, care l*a 
eliminat pe campionul R. D. 
Germane, Andreas Kaese. ceea 
ce este apreciat de gazde ca 
o mare surpriză.

Sportivul sovietic Asalbek 
Klimov este un alt pugilist de 
mane Viitor. El și-a etalat ca- 
•’tățile Și bagajul cunoștințelor 
tehnice , în compania mijlociu- 
uli nostru Ilarie Petrescu. Deși 
era cunoscut faptul că majori-; 
tatea adversarilor boxerului 
sovietic nu au rămas trei re
prize în ring, Petrescu l-a în
fruntat cu curai de la primul 
sunet de gong, obligîndu-1 pe 
campionul sovietic să se re
tragă în defensivă. Măiestria 
cu care acesta a evitat însă 
loviturile expediate de român

REPRIHNTATIVA DE FOTBAL A SUEDIEI 
A SOSIT Itlll DUPĂ-AMIAZĂ ÎN CAPITALĂ

Ieri după-amlază a sosit în 
Capitală reprezentativa de fotbal 
a Suediei. După 26 de ani, din 
nou la București. De data aceas
ta pentru un meci oficial; în 
preliminariile campionatului Eu
ropei, formația scandinavă alcă
tuind împreună cu aceea a Ro
manici, a campioanei mondiale, 
Italia, a fostei campioane a Eu
ropei, Cehoslovacia, șl a Cipru
lui, grupa a V-a a calificărilor. 
Acordînd toată importanța parti
dei de mier curi seara,* de pe sta
dionul „23 August", oaspeții, la 
puțină vreme după ce au fost 
cazați la Hotelul Național, au 
participat la un antrenament 
destul de „tare" pe stadionul care 
va găzdui importanta confrun
tare. In vederea acesteia, Lars 
Arnesson, directorul tehnic al 
echipei naționale a Suediei, și 
Bo Nilsson, antrenorul echipei, 
au adus la București 18 Jucători: 
Ravelli, Wernersson — portari ; 
Berndtsson, S. Dahquist, Erlands- 
son, Fredriksson, Hysen, Bam
berg — fundași ; Andersson, 
Bjoeklund, Borg, Hallen, Stroem- 
berg, P. Nilsson — mijlocași; Cor- 
neliusson, P. Dahquist, Larsson, 
Svensson — atacanți. Cu toții ti
neri, înalțl blonzi, stagiile cele 
mal îndelungate în prima repre
zentativă avtndu-le Ingemar Er-

C. E. DE POLO JUNIORI
(Urmare din pag 1)

nu au mai rezistat insă în ul
tima repriză a finalei cu Ita
lia. Oricum, rezultatul obținut 
de formația română este ex
celenta

La întoarcerea în Capitală, 
președintele F. R. Natație, 
Avram Lăptoiu, care a condus 
lotul tării noastre la Vama, a 
subliniat meritele speranțelor 
polo-ului. „Am numai cuvin
te de laudă pentru acești bă
ieți, care au luptat pînă 1® 
ultimele resurse pentru o 
demnă reprezentare a polo-u
lui românesc. Ei au mers din 
victorie în victorie, realizind 
maximum de puncte înaintea 
meciului decisiv, cu Italia. Dar 
eforturile cu totul ieșite din 
comun depuse simbătă seara în 
partida cu campionii mondiali, 
sportivii sovietici, i-au costat. 
Și așa însă, medaliile de ar
gint — o premieră pentru na- 
tația românească — reprezintă 
un veritabil succes".

Pe Anatol Grințescu — an
trenor federal — l-am revăzut 
în două ipostaze; cu Un ochi 
rîdea. pentru medaliile cu 
care echipa română s-a întors 
la București, și cu un ochi 
plângea. ..Fără să. exagerez, 
vreau să vă spun din capul lo
cului că echipa noastră merita 
titlul de campioană. Băieții au 
jucat tanlastic în cîteva parti
de, cu R F. Germania (10—6), 
cu Spania (10—5). fosta campi
oană, cu U.RS.S. (12-11) la 
capătul celui mai dramatic ioc 
al campionatului, în partida 
cu Olanda, aparent mai ușoară. 
• trebuit să suportăm handica

prevestea pericolul... A fost su
ficientă o clipă de neatenție și 
Klimov a expediat o directă, 
iar Petrescu a fost k-d. El a 
reluat lupta încercînd să re
facă terenul dar a fost surprins 
cu un croșeu la bărbie și făcut 
k.o. ALTE REZULTATE: cat. 
cocoș: K. Niketta (R.F.G.) b.p. 
A. Celikiz (Turcia). O. Kula
gin (URSS) b.p. P. Fitzgerald 
(Irlanda), P. English (Anglia) 
b.ab. 3 G. Kineses (Ungaria), 
G. Kolev (Bulgaria) b.p. J. 
Ljevsic (Iuvoslavia); cat. mij
locie: M. Cruciani (Italia) b.p. 
Z. Namanovic (Iugoslavia). E. 
Christie (Anglia) b.p. B. Wiec
zorek (Polonia).

La reuniunea de luni seara 
a urcat treptele ringului și pu- 
gilistul nostru Marian Rotaru, 
care, în cadrul categoriei semi- 
muscă. l-a întîlnit pe Rudolf 
Arvay (Ungaria). La capătul 
partidei, dominată net de bo
xerul român, superior tactic și 
mult mai activ (cu eficiente 
directe de stînga), Marian Ro
taru a obținut o frumoasă și 
categorică victorie, cu 5—0. El 
s-a calificat astfel In semifi
nale, (avînd. deci de pe acum 
asigurată medalia de bronz), 
urmând a-1 întîlni pe bulgarul 
DImităr Dimcev.

Petre HENT

landsson (de la MalmO F.F.) cu 
56 de selecții, Hasse Borg (ac
tualmente la Eintracht Braunsch
weig) cu W șl Peter Nilsson 
(joacă în Belgia, la F.C. Bruges) 
cu 39.

La rugămintea noastră, preșe
dintele Federației de fotbal din 
Suedia, Tore G. Brodd, ne-a 
spus : „A trecut multă vreme de 
la ultima noastră confruntare. 
Cele două echipe au progresat 
între timp, ceea ce mărește inte
resul pentru meciul de miercuri 
seara. Noi, o spun deschis, am 
venit la București cu gîndul să 
pășim cu dreptul în campionatul 
Europei, competiție în care nu 
am realizat pînă acum vreo pre
zență notabilă". Robert Hernadl, 
secretarul federației, fost de 156 
de ori Internațional în echipa de 
pol» a Suediei, calitate în care 
a vizitat de mai multe ori Româ
nia șl Bucureștlul, a ținut să 
completeze : „In toamna aceasta 
susținem trei partide în prelimi
narii, toate în deplasare : 
miercuri, cu România, în octom
brie cu Cehoslovacia și, în noiem
brie, cu Cipru. Vrem să acumu
lăm punctele necesare pentru a 
avea un start bun și la primă
vară, clnd vom juca acasă".

Mircea TUDORAN

pul eliminării definitive. din 
joc a lui Ardeieanu, echipa e- 
voluind in ultimele două re
prize cu „om în minus". Și 
in aceste condiții, insă, băieții 
au reușit să învingă cu 10—71 
Partida cu Italia? Echipa a 
făcut tot ce era omenește po
sibil deși forțele sale — în 
comparație cu cele ale azzu- 
rilor. care au avut un meci 
mult mai ușor simbătă seara — 
erau diminuate. Arbitrii Van 
den Brecken (Belgia) și Janev 
(Bulgaria) au dictat insă două 
penalty-uri imaginare, cu care 
adversarii s-au desprins de 1® 
7—6 la 9—6 și meciul a fost 
practic jucat".

Din relatările celor prezenți 
la întreceri, doi jucători s-au 
detașat net din lotul vicecam- 
pionilor Europeni. Este vorba 
de portarul Sorin Diaconu, care 
a apărat fără greșeală în ma
rea majoritate a timpului. și 
Vlad Hagiu, care cu cele 29 
de goluri înscrise în 6 meciuri 
a fost desemnat golgeter al 
campionatului. Iată-1 însă pe 
toți cei 13 -jucători care au 
contribuit la acest frumos suc
ces al naționalei de juniori : 
Vlad Hagiu, Cătălin Moiceanu, 
Florin Ardeieanu, Emil Tăta- 
ru, Daniel Ghiță, Laurențip Za- 
haria (toți de la Dinamo, an
trenor Iulîu Capșa), Roberto 
Pantea și Zoltan Iles (de la 
Crișul, antrenor Nicolae Rujin- 
schi). Sorin Diaconu și Petre 
Malecu (de la CSS Triumf; an
trenor Paul Niculescu). Aristi- 
că Mădescu (Progresul, antre
nor Ion Miu), Răzvan Tufan 
(Rapid, antrenor Petre Che
ta) și Viorel Șerban (CN ASE, 
antrenor Gh. Zamfircscu).

In meci amical de șah (juniori)

ROMANIA - POLONIA 12,5-7,5
Cu o frumoasă victorie au 

încheiat juniorii și junioarele 
noastre meciul internațional a- 
mical, desfășurat la Brăila, cu 
adversarii lor polonezi. Majo
rând scorul întâlnirii, după pri
mul tur încheiat la 3 puncte 
diferență, ei au terminat cu un 
avans net : România — Polonia 
12,5—7,5. Iată și rezultatele in
dividuale, în ordinea meselor, 
la masculin : D. Bărbulescu — 
K. Strezelecki 1—1, L. Vasiles-

„CUPA I.C.t.D." LA BASCHET
Timp de trei zile, sala Ho

rească din Capitală a găzduit 
o interesantă competiție inter
națională de baschet masculin, 
la care au participat campioa
na țării. Steaua, divizionarele 
,,A“ I.C.E.D. și Dinamo Oradea, 
precum și echipa K.S.K. Izmir 
(Turcia). în a cărei componen
ță s-au aflat și doi jucători

1LIE NĂSTASE IN „OPTIMI** LA FLUSHING MEADOW!
new YORK. 6. In turul trei 

al Campionatelor internaționale 
de tenis ale S.U.A., la Flushing 
Meadow, IHe Nâstase l-a Întrecut 
în cinci seturi pe sud-africanul 
Johan Kriek (cap de serie cu 
nr. 10) î 4—0, 7—6 (7—2 la tie
break), 6—7 (8—10), 6—3, 6—2. De
scriind partida, corespondentul 
Agenției France Presse notează : 
„Nâstase, în prezent clasat pe 
locul 97 tn clasamentul mondial, 
l-a entuziasmat pe cel 15 000 de 
spectatori de la Flushing Mea
dow. tn 3 ore șl 25 de minute

DINAHOYim DE HANDBAL
VARȘOVIA, 6 (Agerpres). In 

cadrul Dinam oviadel masculine 
de handbal, competiție care »-a 
desfășurat la Opole (Polonia), 
echipa Dinamo București a in- 
vlna cu scorul de 23—16 (14—9) 
formația Ruda Hvezda Praga. 
Golgeterul echipei române a fost 
Mircea Grabovschl, , autorul a 7 
goluri.

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
(Urmare din pag. I) 

(RDG) 20,21 m. 7. Liane Sch- 
muhl (RDG) 20,09 m, 8. Mi- 
haela Loghin (România) 18,91 
m.

Alergind slab, Horia Toboc 
s-a clasat doar al 5-Iea in se
rie la 400 mg și nu s-a califi
cat pentru semifinale. Rezulta
tele din seria sa : Szparak (Po
lonia) 50,51. Iațevici (URSS) 
50,83, Gellini (Italia) 51,27, 
Nylander (Suedia) 51,40, Toboc 
51,65 (al 19-lea din 20 de con- 
curențl...). Celelalte serii au 
fost câștigate de Ackermann

„BANI ALBI- PENTRU „ZILE NEGRE- ?!
Congresul I.A.A.F., desfășurat vineri și sâmbătă la Atena, 

a aprobat cu o imensă majoritate de voturi proiectul de 
ajutor material și financiar pentru atleți. Da, atleții de 
vârf pot primi bani pentru performanțele lor I îi vor pu
tea folosi însă abia la sfîrșitul carierei, stipulează hotă
rârea. „capitalul" adunat în perioada de activitate urmând 
să fie administrat de federația națională respectivă, pînă 
la retragerea din competiții a performerului. Decizia fo
rului internațional pune capăt unei situații false — se știe 
că multe din vedetele de ieri și de azi ale atletismului au 
primit șl primesc premii substanțiale, în bani, „pe sub 
masă" — recunoscând eforturile si sacrificiile făcute de 
atlet ani de-a rîndul pentru a ajunge în elită. în culisele 
Congresului, președintele de onoare al I.A.A.F.. Adrian 
Paulen, a comentat astfel hotărârea : „în timp ce adună 
bani, atletul este amator. Cînd 11 va primi, devine auto
mat profesionist". Va reuși această „găselniță", care a ne
cesitat, doi ani de căutări, să elimine ipocrizia din atletis
mul „mare" ? Și se vor mulțumi așii atletismului doar să 
adune, azi, bani Pentru ziua de mîine 7... (VI. M.).

7 septembrie

8 septembrie

9 septembrie

16 septembrie

12 septembrie

AGENDA SAPTAMINII
ATLETISM. Campionatele europene, la Atena 

(pînă la 12 sept). Box : oamplonatele euro
pene de tineret, la Schwerin (R.D.G.), plnă Ia 
12 sept. FOTBAL : Turneul Joao Havelange, In 
Mexic ; St. Etienne — Mayern MUnchen (a- 
mical) ; Cupa Llbertadores : Cobreola (Chile) 
— Barcelona Guayaquil (Ecuador), Colo Colo 
(Chile) — Liga Deportlva (Ecuador).
TENIS : Campionatele internaționale ale S.U.A., 
la Flushing Meadow (plnă la 12 sept.).
FOTBAL : România — Suedia la București, 
Finlanda — Polonia la Helsinki, meciuri In 
campionatul european ; Finlanda — Polonia 
(tineret) la Anjalankoskl ;
FOTBAL : Cupa Llbertadores : Gremlo Porto 
Alegre — Sao Paolo, Penarol Montevideo — 
Defensor Lima ; HALTERE : Campionatele 
mondiale șl europene, la Ljubljana (plnă la 
19 sept.) ; LUPTE GRECO-ROMANE : campio
natele mondiale, la Katowice (plnă la 12 sept.). 
FOTBAL : Cupa Llbertadores : Cobreola — 
Liga Deportiva, Colo Colo — Barcelona. 
AUTOMOBILISM : Marele Premiu al Italiei 
(formula I), la Monza ; MOTOCICLISM : Cursa 
de rezistență (1 000 km) de la Darmlngton ; 
VOLEI : Campionatul mondial feminin. în 
Peru.

cu — K. Zotnierowicz 0—2, O. 
Berechet — W. Sapis 2—0, A. 
Ardeieanu — M. Zielinski 1,5— 
0,5. M. Marin — R. Kuczynski
1.5— 0,5. 8. Lupu — J. Senders
1.5— 0,5 ; la feminin : Smaran- 
da Boicu — Agneszka Brust- 
man 0—2. Gabriela Olărașu — 
Liliana Leszner 1.5—0,5. Mari
ana Bădici — Bogustawa Auto- 
wiez 2—0, Roxana Veniamin — 
Krystyna Wieckiewicz 1,5—0,5.

A REVENIT ECHIPEI STEAUA
americani. Competiția, dotată 
cu „Cupa I.C.E.D.", a revenit 
formației Steaua, care a totali
zat 6 p (107—90 cu I.C.E.D., 
106—87 cu K.S.K. Izmir Și 
110—108 cu Dinamo); 2. I.C.E.D. 
5 p (90—81 cu Dinamo și 111— 
98 cu K.S.K.) j 3. K.S.K. Izmir 
4 p (84—70 cu Dinamo) ; 4. 
Dinamo Oradea 3 p.

el și-a regăsit toate loviturile 
sale minunate din perioada de 
glorie, care l-au permis printre 
altele, să clștige în 1972 campio
natele S.U.A. pe gazon la Foresft 
Hills." în optimi de finală, Nâs

tase va juca cu Connors.
In optimi, Tracy Austin a ln- 

vins-o pe Virgla Ruzlcl cu 6—1, 
6—3.

Alte rezultate : SIMPLU MAS
CULIN (turul 3) : McEnroe — 
van Patten 6—3, 6—2, 6—3, Vilas
— Palmer 6—3, 7—5, 4—6, 6—1, 
Teltscher — Lewis 5—6, 7—5, 6—3, 
6—0 Tom Gulllkson — Hooper 
6—7, 6—4, 7—6, 6—3, Flllol — 
Buehnlng 7—6, 6—3, 6-«, Connors
— Arias 6—4, 4—6, 6—4, 6—1, Den
ton — Purcell 4—6, 6—2, 3—6
6—3, 6—3 ; SIMPLU FEMEI : Jae
ger — Temesvarl 6—3, 6—2, Gar
rison — Crowe 6—2, 7—5, Gadu- 
sek — White 6—2, 6—3, Turnbull
— Kohde 7—5. 5—7, 6—3, Burgin —
Bungue 7—6, 7—6. în turul dol 
la dublu femei Virginia Ruzlcl— 
Joanne Russell au Întrecut cu 
6—4 6—0 pe Yvonne Vermaak—
Nancy Yeargln.

(RDG) 49,48 și Schmid (RFG) 
49,27. Daniela Matei și Iboia 
Korodj trebuiau să participe la 
seriile de 400 m, dar din cauza 
numărului mic de înscrieri se
riile au fost transformate în... 
semifinale, core vor avea loc 
marți.

în sfîrșit, a doua finală a zi
lei inaugurale, cursă de 10 000 
m, a fost dștigată surprinzător 
de italianul Alberto Cova 
(27:41,03), un outsider, înaintea 

lui Wemer Schldhauer (R.D. 
Germană) șl a finlandezului 
Martti Vainlo. campionul e- 
ditiei trecute.

TELEX
AUTO. • Cursa de 1 000 kra 

de la Spa a revenit echipajului 
Jacky Ickx — Jochen Masa 
(„Porsche 956") cu timpul da 
6006:04,44. • Echipajul belgian
Duez — Lux („Porsche 911") a 
clștigat raliul Bianchi desfășurat 
la Charleroi, contind pentru cam
pionatul european.

CĂLĂRIE. • Campionatul mon
dial de concurs complet desfășu
rat la Lunmuehlen (R.F.G.) a 
fost cîștlgat de Lucinda Prior — 
Palmer — Green (Marea Brita- 
nle) cu 47,80 p urmată de Hel
mut Rethelmer (R.F.G.) cu 52,00 p. 
Pe echipe a clștigat Marea Brita- 
nle. • Concursul de la Lifegș 
s-a încheiat cu o probă de obsta
cole, In care victoria a revenit 
brazilianului Nelson Pessoa, care 
l-a întrecut In baraj pe belgianul 
Henri Cuepper.

HOCHEI PE GHEAȚA. • La 
Leningrad, in turneul pentru 
premiul ziarului Sovietskl Sport t 
Torpedo Gorki — Hlmlk Voskre- 
sensk 4—2, T.S.K.A. Moscova — 
S.K.A. Leningrad 3—2. • în tur
neul de la Ceske Budejovice : Si
bir Novosibirsk — Dinamo Ber
lin 5—2, Cehoslovacia — Motor 
Ceske Budejovice 10—1. Turneul 
a fost clștigat de echipa Ceho
slovaciei.

MOTOCICLISM. • Clștigătorll 
Marelui Premiu al statului San 
Marino la viteză : 50 cmc: Eu
genio Lazzarlnl (Italia, pe ,,Ga- 
relll") medie orară 129,723 km ; 
250 cmc : Anton Mang (R.F.G.. 
„Kawasaky") 143,703 km/h ; 500
cmc : Freddie Spencer (S.U.A., 
„Honda") 150,253 km/h.

POLO. • In turneul de la 
Belgrad : Partizan — Honved 
Budapesta 12—11, Kotor (Iugo
slavia) — O.S.C. Budapesta 18—11.

TENIS. • In finala masculină 
la Sofia : Thomas Emmrlch
(R.D.G.) — jellazkov (Bulgaria) 
6—3, 6—2.

TIR. • Campionatul european 
de talere aruncate din șanț a 
fost clștigat, la Montecatlnl. de 
Italianul Daniele Cionl cu 199 p 
din 200. L-au urmat Glovanettl 
(Italia) 197 p și Lacrinenko 
(U.R.S-S.) 105 p. « La Madrid
ta proba de talere aruncate din 
turn pe primul loc s-a clasat 
Spania, după un baraj cu Italia 
șl Franța.

VOLEI. • Turneul masculin de 
Ia Moscova a fost cîșigat de 
U.R.S.S., 3—0 ta ultimul meci cu 
Polonia. Pentru locul 3 : Japo
nia — Cehoslovacia 3—2. • Tur
neul masculin de la Roma a 
revenit echipei R. p. Chinez» 
care a întrecut ta finală Italia 
cu 3—2. Pentru locul 3 : Franța 
— R. F. Germania 3—t.

YACHTING. • La Balcaniada 
ds la Nessebar (Bulgaria) echi
pajul românesc Carp — Ungu- 
reanu a ocupat locul 3 ta clasa 
Olandezul zburător.

OTBAL

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA (et. 3). Dukla 

Praga, care va tatîlni în C.C.E. 
pe Dinamo București, a termi
nat la egalitate (0—0) meciul cu 
Slavia Praga.

SPANIA. In prima etapă, Real 
Madrid — viitoarea adversară a 
echipei F.C. Baia Mare ta „Cupa 
cupelor" — a terminat la egali
tate (2—2) la Valladolid. Real • 
marcat ambele goluri prin Stle- 
like, ultimul ta min. 89. Alte re
zultate: Zaragoza — Betis Sevlll» 
2—0, Osasuna — Athletic Bilba» 
2—2, Atletico Madrid — Salaman
ca 1—0.

AUSTRIA (ct. 3). Juctad la 
Elsenstadt, Grazer A.K. — viitoa
rea adversară a echipei Corvlnul 
Hunedoara ta „Cupa U.E.F.A." — 
a fost învinsă cu 1—0. tn clasa
ment, Grazer A.K. ocupă locul 16 
cu 3 p. Alte rezultate: Rapid VI e- 
na — Voest Linz 3—0, Austria 
Vlena — Linz 1—0, Sturm Graz 
— Austria Salzburg 4—1. în cla
sament conduc Austria Elsenstadt 
șl Rapid Vlena cu cite 5 p.

U.R.S.S. tn meci restant: 
Ț.S.K.A. Moscova — Dinamo Kiev 
1—1.

OLANDA (et. 4): Alkmaar — 
Kerkrade 1—2, Helmond — Eind
hoven 2—5, Feyenoord — N.E.C. 
Nijmegen 1—0, Ajax — Breda 
4—1. Utrecht — Enschede 3—2. In 
clasament Kerkrade șl Feyenoord 
au cite 8 p.

PORTUGALIA (et. 3): Vitoria 
Setubal — Benfica 1—3, Braga — 
F.C. Porto 1—2, Boavista — Gui
maraes 0—0, Sporting — Rio Ave 
4—2. tn clasament: Benfica 6 p. 
Sporting Ș1 F.C. Porto cite 5 p.

IUGOSLAVIA (et. 5): Dinamo 
Zagreb — Niș 2—1, Titograd — 
O.F.K. 1—0, Partizan — Novi 
Sad 5—0, Split — Skoplje 1—3, 
Steaua Roșie — Zemun 1—3 !, Ze- 
leznicear Sarajevo — Tuzla 2—0, 
Liubliana — Vlnkovlci 1—0. In 
clasament. Dinamo Zagreb 9 p, 
Sarajevo și Liubliana cite 7 p.

ȘTIRI • REZULTATE
• în C.E. de tineret, la Mos

cova: U.R.S.S. — Polonia 1—1 
(1—0). Au marcat Gurenovicl, 
respectiv Bonk.
• Duminică începe campionatul 

Ttaliel. După scandalul ,.Toto- 
Nero", ta afară de Paolo Rossi 
(Juventus) vor avea drept de 
joc Giordano (Lazio), Wilson, 
Manfredonia, Savoldi (Bologna) 
șl Albertos! (Milan).
• Finala turneului de juniori 

de la Plovdiv a fost clștlgată de 
echipa Bulgariei.
• tn turneul pentru echipe de 

tineret, de Ia Pola, Iugoslavia ■ 
învins Suedia eu 2—0 0—0).
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