
ViZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII FEDERALE NIGERIA,

ALHAJI SHEHU SHAGARI
Președintele Republicii Fede

rale Nigeria. Alhaji Shehu Sha- 
gari, a depus, mărfi diminea
ță, o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

O gardă militară, aliniată pe 
platoul din fata monumentului, 
a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Fede
rale Nigeria.

După depunerea coroanei de 
flori s-a păstrat un moment de 
reculegere.

A fost vizitată în eontinuare 
rotonda monumentului.

*
Mărfi dimineața, președinte

le Republicii Federale Nigeria. 
Alhaji Shehu Shagari, și per
soanele oficiale care il înso
țesc au vizitat Combinatul pe
trochimic Brazi și întreprin
derea „1 Mai“ Ploiești, prilej 
de a cunoaște în mod direct 
experiența și realizările colec
tivelor acestor reprezentative 
unități ale industriei româ
nești.

Adresînd calde felicitări pe- 
trochimiștilor de la Brazi pen
tru realizările importante obți
nute, președintele Nigeriei le-a 
urat noi succese în activitatea 
lor creatoare.

In continuare, a fost vizitată 
întreprinderea „1 Mai**  din 
Ploiești, cea mai mare unitate 
producătoare de utilaj petro
lier din țară, de instalații teh
nologice pentru industriile mi
nieră, metalurgică, chimică și 
de mașini-unelte.

La sfirșitul vizitei, președin
tele Republicii Federale Nige
ria a mulțumit pentru primi
rea făcută și a felicitat căl
duros colectivul unității pen
tru performanțele obținute in 
munca sa.

In cele două întreprinderi 
vizitate, solii poporului nige
rian s-au bucurat de o caldă 
manifestare de simpatie, pre
tutindeni fiind întâmpinați cu 
deosebită cordialitate șl prie
tenie.

La amiază, șeful statului ni
gerian și persoanele care l-au 
însoțit în această vizită s-au 
Întors In Capitală.

Președintele Republicii Fede
rale Nigeria, Alhaji Shehu 
Shagari, a primit, marți du- 
pă-amiază, la Palatul din Pia
ța Victoriei pe șefii misiuni
lor diplomatice și reprezentan
ții unor organizații internațio
nale acreditați in țara noas
tră, cu care s-a întreținut în
tr-o atmosferă cordială.

★

La Palatul Consiliului de Stat 
au continuat, marți, 14 septem
brie, convorbirile oficiale intre 
președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Fe
derale Nigeria, Alhaji Shehu 
Shagari.

tn tâmpul noii runde de con
vorbiri, membrii delegațiilor au 
informat pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Alhaji Shehu 
Shagari despre rezultatele întâl
nirilor de lucru avute in ziua 
precedentă, în cadrul cărora au 
discutat căile și modalitățile 
concrete de transpunere în via
ță a orientărilor și indicațiilor 
date do cei doi șefi de stat cu 
privire la intensificarea și di
versificarea schimburilor comer
ciale, extinderea cooperării eco
nomice și tehnico-științifice, 
amplificarea colaborării in do
meniul invățămintului, al for
mării cadrelor și in alte sec
toare de activitate, intărirea 
conlucrării dintre România și 
Nigeria pe plan internațional.

Luind cunoștință de rezulta
tele întâlnirilor de lucru, cei doi 
președinți au hot&rit ca mem
brii delegațiilor să continue 
analiza căilor și posibilităților 
de dezvoltare a colaborării bi
laterale, astfel ca înțelegerile la 
care se va ajunge cu prilejul 
vizitei să reflecte pe deplin 
dorința României și Nigeriei de 
• promova intre ele o conlu
crare tot mal largă, reciproe a- 
vantajoasă, corespunzător inte
reselor țărilor șl popoarelor 
noastre de a-și pune tot mal 
bine in valoare resursele na
ționale, de a înainta mai rapid 
pe calea progresului economie 
și social.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
înțelegere și stimă reciprocă.
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START ÎN EDIflA 1982-1983 A CUPELOR EUROPENE DE FOTBAL
In C.C.E. In Cupa cupelor In Cupa U.E.F.A.

DINAMO Șl AMBI
ȚIA DIN MECIUL 
CU INTERNAZIO- 

NALE
în acest sezon fotba

listic, cea mai mare 
arenă sportivă a țării, 
stadionul „23 August”, 
a fost gazda primitoare 
a două întîlniri ofi
ciale, care au adus 
mare satisfacție iubito
rilor de fotbal. Aici 
s-a disputat, mai în- 
tîi, meciul dintre Di
namo și Valerengen, 
campioana Norvegiei, și 
publicul a venit în 
număr mare să-i încu
rajeze pe Moraru, I. 
Marin, Nicolae, Mul- 
țescu, Dudu și ceilalți 
coechipieri ai lor. Di
namo a cîștigat, a ju
cat apoi bine și la 
Oslo și s-a calificat.

Laurențiu DUMITRESCU

BAIA MARE CON
TRA Dl STEFANO, 
SANTILLANA, STIE- 

LIKE
BAIA MARE, 14 (prin 

telefon). La stadionul 
„23 August” din loc®r 
litate s-a făcut tot ce 
a fost posibil pentru ca 
„premiera” băimăreană 
de miercuri să fie o 
reușită totală, așa cum 
doresc toți iubitorii 
sportului maramureșan: 
terenul pregătit frumos 
pentru joc, tribunele 
proaspăt vopsite, ves
tiarele reamenajate, o 
tabelă de marcaj elec
tronică realizată In Baia 
Mare. A fost mărită și 
capacitatea stadionu
lui, care poate primi 
22 000 de spectatori 
din cei peste 50 000 
care ar dori să

Mihai IONESCU

CRAIOVA - FIO
RENTINA SAU BĂ
LĂCI - ANTOG- 

NONI
CRAIOVA, 14 (prin 

telefon). în Cetatea Bă
niei, din nou, febra 
marilor meciuri. Prezen
ța In oraș a nu mal 
puțin de patru jucători 
diin echipa deținătoare a 
ultimului titlu mon
dial (Antognoni, Grer 
ziani — titulari, Galii și 
Massaro — rezerve în 
Spania), ca și a argen
tinienilor Passerella și 
D. Bertoni reprezintă 
un eveniment, aici, un
de în ultimii ani au ju
cat Intemazionale, Ba
yern, Leeds, Fortuna 
Diisseldorf, Dinamo 
Moscova, Standard 14- 
ăge, Borussia Miinchen- 
gladbăch și alte echipe

Mircea M. IONESCU

CORVINUL Șl AL 
DOILEA DEBUT». 
AL „SUEDEZILOR” 

SAI
GRAZ, 14 (prin te

lefon). Cînd citiți a- 
ceste rfnduri, jucătorii 
hunedoreni se află ta 
fața wltimelor ore îna
intea debutului lor în
tr-o competiție euro
peană, Corvinul ur- 
mînd să întâlnească, 
miercuri seară, echipa 
A.K. Graz în prima 
manșă a turului I din 
cadrul Cupei U.E.F.A. 
Emoții, dar și opti
mism pentru a păși cu 
dreptul la prima lor 
participare în această 
competiție de nivel 
european. Programul 
pregătirilor a continuat 
marți cu încă două 
antrenamente, cel dea-

Mircea TUDORAN
Continuare in pag. 2-3 Continuare in pag. 2-3 Continuare in pag. 2-3, Continuare tn pag. 2-3

In preliminariile campionatului national de box

L-A ELIMINAT PE TITI CERCELEUGEN PREDA
Cea de a doua zi a campio

natelor naționale de box a în
ceput cu trei partide ale „se- 
mimuștelor” care, cum se spu
ne, au încălzit atmosfera pen
tru ceea ce urma : capetele de 
afiș ale primei gale, meciurile 
„cocoșilor” cu Radu Daniel și 
Niță Robu în rolurile princi
pale. Boxerii de 48 kg, nu

Ieri, la

DULCEA
POVARĂ A

SUCCESULUI...
Ieri la prinz, în marea sală 

de „așteptare**  a aeroportului 
internațional Otopeni, era mul
tă lume. La apariția bravilor 
noștri luptători, care s-au în
tors de la Katowice cu laurii 
campionatelor mondiale de gre- 
co-romane, cu greu ne-am putut 
croi drum spre ei. Veniseră in 
întâmpinarea campionului mon
dial Ștefan Rusu, a medallaților 
cu argint Nicolae Zamfir. Ion 
Draica, Vasile Andrei, a lui 
Ștefan Negrișan, medaliat cu 
bronz, și a celorlalți voinici dim 
echipa reprezentativă a Româ
niei. condusă de antrenorul e- 
merit Ion Corneanu, reprezen
tanți ai conducerii Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, ai federației de spe
cialitate, rude și prieteni, an
trenori și luptători de la multe 
cluburi și asociații sportive din 
Capitală și din provincie.

Cu brațele lor vlnjoase, pli
ne acum cu gingașe flori, lup
tătorii erau felicitați pentru mi
nunata lor dăruire într-o între
cere cu cei mai valoroși con- 
curenți din lume. Ne-am aflat 
mai întâi în preajma reputatu
lui tehnician Ion Corneanu. 
Deși a mai trăit asemene» mo
mente de-a lungul anilor, abia 
reușea să-și ascundă emoția. 
„Uneori, bucuria o o povară” 
— ne-a mărturisit maestrul 
Corneanu. După care a adăugat 
repede : „O asemenea povară

întoarcerea luptătorilor noștri

și-au dezamăgit suporterii. Mai 
ales partida dintre Sandu Pe
trescu (Steaua) și Nicolae Cră
ciun (Metalul București) a plă
cut prin dramatismul ei, prin 
eforturile pe care cei doi 
le-au făcut pentru a-și face 
adversarul k.o. Nicolae Cră
ciun a fost mai aproape de a- 
cest țel îri rundul 2, cînd Pe
trescu a fost de două ori nu
mărat. Dar cel care a făcut 
box în continuare, punctând 
cu directe și primindu-și ad
versarul cu upercuturi reușite

a fost Petrescu. El reface te
renul pierdut, echilibrează si
tuația și, ta final, izbutește să 
pună juriul in dilemă. Acesta 
alege învingătorul. Sandu Pe
trescu, cu. un punctaj foarte 
strîns (3—2). Tot la ..serni- 
muscă”. un alt puncheur, Van- 
ghele Baes (B.C. Brăila) vrînd 
și el, ca și Crăciun, să cîști-

Poul <OVAN 
Petre HENT

(Continuare in pag a 4-a)

Tradiționala fotografie la- reîntoarcerea luptătorilor români, pe 
pieptul cărora strălucesc cele 5 medalii cucerite la campiona
tele mondiale de la Katowice Foto : Dragoș NEAGU
Insă ml-aș dori la toate marile 
competiții. Să nu-mi pot trage 
sufletul r&spunzind curiozității 
ziariștilor, îmbrățișărilor cunos- 
cuților și necunoscuților, să fiu 
ascultător la pretențiile fotore
porterilor... Ce să vă mai spun 
acum ? Sint nespus de fericit, 
pentru că am impresia că vom 
avea din nou o echipă de „aur”. 
Am știut eă vom găsi in ma
rele rezervor de talente al 
sportului rom&neso tineri de 
talia Iul Alexandru, Păun și a 
altor luptători cu faimă, eu 
care să pornim din nou la drum, 
fără griji”.

Pe Ștefan Rusu am fost ne- 
voiți să-1 așteptăm mai mult 
pentru a obține o „declarație”. 
Era asaltat din toate părțile șl 
abia reușea să se descurce : 
„M-am pregătii pînă aproape de 
capătul puterilor pentru Kato
wice. Știam că luptători vato- 
roși — și îndeosebi Supron, 
care era Ia el acasă, fiind

chiar din Katowice — aveau 
să-mi opună maximă rezisten
ță. Ei văzuseră că la „europe
nele” de la Varna n-am prea 
fost in „apele mele” la TI kg- 
Le-am arătat eu acum ce poate 
Ștefan Rusu. Să nu scrieți, to
tuși, așa, că-mi pot auzi vor
be... Se va spune că am și de
venit înfumurat. După ce vor 
avea de-a face cu mine și la 
Los Angeles, puteți să scrieți 
șl asta".

Ion Draica era parcă trist : 
„Ml-e necaz de finală. Abha- 
zava m-a luat prea repede șl 
n-am mai avut ce-i face, fiind
că a știut să se apere foarte 
bine. Data viitoare n-o să mă 
mal păcălească el...”

Adresîndu-le încă o dată cele 
mai calde felicitări, i-am lășat 
pe luptători și pe toți cel ce 
i-au însoțit la Katowice să se 
bucure do izbinda lor.

Costin CHIRIAC

PROGRAMUL DE ASTĂZI, ORA 17
MUSCA
- I. Boboc (Rapid)
- C. Micu (C.F.R. Craiova)
- M. Vișan (Oțelul Tîrgoviște)

C. Tițoiu (Dinamo)
Sârca (S.C. Zalău)
Șchiopu (Steaua)
Burlacii (A.S.A. Buzău) - G. Govici (Steaua)

UȘOARA
Fulger (S.C. Muscelul) - I. Zamfirescu (C.F.R. Craiova) 

I. Pârvănescu (EAM Tim.) — L. Sandu (Prahova Ploiești) 
N. lordache (Dinamo) 
I. Corneanu (Farul)

A. 
A. 
C.

M.

— M. Gruescu (Steaua)
— Dragomir llie (Dinamo) 

SEMIGREA
— I. Dobre (Metalul Buc.).
— D. Gdntariu (Farul)
— P. Bomescu (Mec. Fină Buc.)

G. Donici (B.C. Galați)
C. Florea (Rapid)
V. Bota (EAM Timișoara)
M. Pascal (Metalul Buc.). - P. Fedea (Dinamo)

15 septembrie - start In noul an școlar șl universitar

ROADE CIT MAI BOGATE 
LA ÎNVĂȚĂTURĂ 

ȘI ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ
15 septembrie marchează, prin 

tradiție, startul într-un nou an 
de învățămînt (școlar și uni
versitar), moment emoționant 
pentru milioane de copii și ti
neri, care pășesc în sălile de 
clasă Si ateliere. în amfiteatre 
șl laboratoare, fericiți că le 
sînt asigurate, prin grija pă
rintească a partidului și statu
lui, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, toate condițiile 
pentru a-și însuși cele mai noi 
cunoștințe științifice în pas cu 
exigențele vieții contemporane.

Modernizarea și perfecționa

rea continuă a invățâmintului 
românesc, fapt recunoscut în 
repetate rîndurj de inalte foruri 
internaționale și in primul rind 
de U.N.E.S.C.O., care apreciază 
țara noastră ca avînd o ȘCOA
LA printre primele din lume, 
în materie de organizare și efi
ciență, reprezintă un factor de 
bază al progresului întregii 
noastre societăți. Pentru că 
este un lucru știut : de ridica
rea nivelului cunoașterii, do 
pregătirea temeinică multilate
rală. • forței de muncă, de

SPORTUL

(Continuare In pag. 2-3)



Sub egida „Daciadei", la turismul de masă „Cupa Sleaua“ la baschet TURN

0 FINALĂ CU PESTE 1000 DE PARTICIPANT!
• Număr 
concursului

aproape dublu față de 1981 I • Galațiul - surpriza
• Sibienii (mai ales prin „Meridionalii) au ciștigat, 
pentru a doua oară, cupa zarului „Sportul**

an, la începutul lunii 
cind vine — cum 

Sadoveanu — „vremea 
tntilnesc reprezen

tativele județene și departamen
tale, ale cluburilor, asociațiilor șl 
cercurilor turistice, la finala pe 
țară a turismului de masă, năs
cută sub denumirea de „ȘTA
FETA MUNȚILOR" — concursul 
republican al drumeților.

De fiecare dată, zonele alese au 
fost deosebit de pitorești (Ceah
lău, Ciucaș, ’ Păltiniș...), tn acest 
an, întîlnlrea celor mai buni tu
riști amatori s-a făcut la Bușteni, 
în zona cabanei Căminul Alpin, 
în săptămina trecută. Vremea a 
fost splendidă, oferind un cadru 
excepțional de concurs celor peste 
1050 de sportivi (aproape de două 
ori mai mulți decit în 1981 !) so
siți din 21 de Județe șl din mu
nicipiul București. Aceștia au al
cătuit 82 de echipaje, la toate ca
tegoriile (A — de la 10 la 14 ani; 
B — de Ia 14 la 18 ani ; C — de 
la 18 la 35 ; D — de la 35 la 50; 
și E — de la 50 în sus), care au 
pornit, alături de alte 107 echi
paje departamentale (categoria F 
— pînă la 40 de ani, iar G — de 
la 40 în sus), să-și arate măies
tria în drumeția montană.

...Și, rînd pe rînd, au trecut 
probele „de meteorologie", „de 
prim ajutor", „de cunoștințe geo
grafice, geologice și culturale", 
„trecerea unor obstacole" șl, bi
neînțeles, „proba practică de tu
rism", cea mal importantă, care 
i-a dus pe concurențl pe Muchia 
Lungă, la Vf. Grecu, la Diham, 
Poiana Izvoarelor, cabana Mălă- 
lești, Poiana Coștilei, pe snb Col
ții Morarului, pe Valea Cerbului, 
la Gura Diham. Un traseu care 
a cerut partieipanților atit efort 
fizic (deloc de neglijat, deoarece 
traseele au măsurat Intre 15 și 
25 km), cit și cunoștințe practice 
de orientare fiind solicitați să 
descopere punctele de control cu 
arbitru și fără. Organizatorii s-au 
Îngrijit să fixeze „puncte de 
belvedere”, unde concurențil pu
teau contempla. Intr-un moment 
de „respiro", peisaje fermecă
toare. oferite de abruptul praho
vean al Bucegilor.

In acest an, numărul județele» 
participante a crescut cu 8. Pen
tru prima oară au venit repre
zentativele Județelor Buzău, Ga
lați, Giurgiu, Mureș, Bistrița-Nă- 
aăud șl, cu o garnitură completă. 
Alba.

în fiecare 
septembrie, 
spunea 
munților", se

Timp de trei zile, tabăra Insta
lată nu departe de Căminul Al
pin a părut un stup, din care 
porneau și soseau... echipaje care 
treceau în grabă pe lingă cortu
rile multicolore. Iar seara, la 
concursurile culturale și la focul 
de tabără, se prezentau programe 
artistice, cu cîntece din folclorul 
diferitelor regiuni ale țării, s-au 
recitat poezii, s-au spus epigra
me, așa cum se intlmplă la ceas 
de seară în cabanele munților. 
Cei mai buni s-au dovedit dol- 
jeniU- ieșenii, argeșenii și sibienii.

Am înlilnit „veterani" ai acestui 
concurs, ca Gh. Pinzaru din Iași 
(are peste 74 de ani), care a ve
nit cu băiatul (50 de ani) și ne
poata (15 ani), pe prof. Vasile 
Pleșu (Argeș), pe Gh. Solaeolu 
(Buc.) și pe doctorul Victor Popa 
(Cîmpulung Muscel), după cum 
am întîlnit și tineri ca Daniel 
Stoicescu (Valea lașului). Alina 
Pinzaru sau Csilla Eros (Harghi
ta). care pentru prima dată au 
luat parte la o asemenea finală.

Federația de specialitate, prin 
șeful Comisiei centrale tehnice 
de turism — Ovidiu Stoian — și 
un larg colectiv iubitor al aces
tui sport la îndemlna tuturor, a 
organizat excepțional finalele, 
realizîndu-se o propagandă de 
mare succes. Păcat că nu toate

a 
județele țării și-au trimis fina- 
liștli. Au lipsit sportivi din BUior, 
Arad, Timiș, Caxaș-Severin, Hu
nedoara, Suceava șl Vrancea, în 
care turismul este, de ani de 
zile, o activitate deosebit de În
drăgită.

— Sintem siguri însă că la anul, 
cînd noi, cei din Neamț, vom or
ganiza ediția jubiliară, a X-a, ne 
spunea tovarășul prof. Gh. Amai- 
cil, vor veni toate sau aproape 
toate județele țării, pentru a stră
bate cărările Ceahlăului, atit de 
cîntat in literatura noastră...

REZULTATE TEHNICE : Cate
goria „A" : 1. lași („România Pi
torească"), 2. Argeș („Zada 5"), 
3. Dolj ; categoria ,B" : 1. Neamț 
(„Temerarii") 2. Dolj, 3. Neamț 
(„Floare de colț"), „C“ : 1. Iași 
(„Penicilina"), 2. Vîlcea, 3. Dolj ; 
,,D" : 1. Harghita, 2. Maramureș 
șl Iași ; ,,E“ : 1. Sibiu (I.P.A.),
2. Neamț („Prietenii Ceahlăului"),
3. Argeș ; ,,F“ ; 1. Galați („Meca- 
no-turist“) — marea surpriză a 
concursului, fiind la prima par
ticipare !, 2. Iași („Terom"), 3. 
Gheorgheni (..Textila n“) ; „G“ :1. Argeș ------ - —
2. Argeș 
lung), 3.

Trofeul ___ _________
dat județului Iași.

Cupa ziarului „Sportul", pentru 
cea mai eficace propagandă turis
tică, a revenit județului Sibiu 
(„Meridionalii" și „Hal la drum" 
— Mediaș).

. — AxTAllid ±2 ) , „VX •
(„Voința Cimpulung"), 
(..Sănătatea" Cîmpu- 

lași (,,Penicilina").
F.R.T.A. a fost acor-

Sever NORAN

tta

AZI, MECIUL NEÎNVINSELOR

STEAUA HONVED
Ediția a doua a competiției 

internaționale de baschet mas
culin dotată cu „Cupa Steaua**  
reunește patru echipe fruntașe 
fn campionatele Bulgariei, Un
gariei și României, anume pe 
Ț.S.K.A. Sofia (vicecampioană 
a țării vecine), Honved Buda
pesta (deținătoarea titlului ți 
cupei în întrecerile maghiare), 
Steaua și Rapid București 
(campioana României și, respec
tiv, ocupanta, locului 5 In Di
vizia ,,A“). Partidei© inaugurale, 
găzduite, ieri, de sala Rapid, au 
evidențiat faptul că fiecare din
tre participante țintește nu 
doar o performanță cit mai bu
nă în „Cupa Steaua", ci și 
verificarea pregătirilor pe care 
le efectuează în vederea cam
pionatelor naționale al căror 
start este apropiat.

In consecință, antrenorii ce
lor patru echipe au folosit toți 
jucătorii înscriși în foaia ofi
cială și au exersat diverse sis
teme și tactici de joc. In ceea 
ce privește rezultatele, am no
tat succesul la scor al steliș- 
tilor, asupra rapidiștilor, pre
cum și faptul că disputa din
tre Honved și Ț.S.K.A. a prile-

juit o întrecere deosebit de •- 
chilibrată. presărată cu capti
vante răsturnări de «cor.

Rezultate: STEAUA — RA
PID 101—66 (46—30). Au În
scris : Căpușan 18, Ermurache 
16, Opșitaru 14, Cernat 11, Bfir- 
bulescu 8, Scarlat 8, Oczelak 8, 
Netolițcbi 6, Brănișteanu 6, Ion 
6 pentru Învingători, respectiv 
Mihuță 12, Ciochină 11, Țurca- 
nu 9 Dăescu 8, Bece 8. Gh. 
Dumitru 6, Suciu 6, A. Popo- 
vici 2, Sipoș 2, Bradu 2. Ar
bitri : Em. Nicolescu și Z. Ra- 
duly. HONVED — Ț.S.K.A. 
84—79 (44—42). Coșgeteri : Hor
vath 28, Recska 19 de la învin
gători, respectiv Amiorkov 16, 
Arabaginski 12. Arbitri : P. Pa
sere și M. Dimancea.

Programul de azi: de la ora 
16,30 : Rapid — Ț.S.K.A., Stea
ua — Honved.

D. STANCULESCU

LA TUNARI, TIMPUL REVINE LA CURSUL LUI NORMAL...
Mîine, start la „europenele41 de tir
Pină ieri, timpul zbura mai 

repede Ia poligonul Tunari : 
campionatele europene pentru 
senioare și junioare se., desfă- 
șuraseră deja. Și nu o dată, ci 
de mai multe ori ! Antrenorii 
Ștefan Petrescu și Virgil Ata- 
nasiu, „vechea gardă" ți „noul 
val" ale specialiștilor români, 
reunite, au axat întreaga pregă
tire pe modelul competiției ee se 
va desfășura, In această săptămî- 
nă, pe poligonul Umbertto Uno, 
replică sportivă ultramodernă a 
bătrinei Rome. Nu s-a mai lu
crat MULT. S-a muncit, însă, 
INTENS. A trebuit să fie ex
clus pînă și cel mai puțin

N. GRIGORAȘ (Dacia Pitești] — 
DOUĂ VICTOR» LA AUTOMOBILISM

peiceptibil tremur al brațului, 
iar procesele psihice să „curgă" 
automat în tot atitea comenzi 
exacte care să conducă minu
sculul cartuș numai și numai 
spre ovalul decarului. Ieri, la 
Tunari. s-a încheiat linia 
dreaptă a unei lungi perioade 
de pregătire.

Acum, la Roma, la campio
natele europene, va fi mai greu 
ca data trecută, la Titograd. 
Cele 4 titluri cucerite in 1981 
creează, parcă, obligații mai 
mari. „Aș vrea mult să dșvin 
prima dublă campioană euro
peană consecutivă — spune Ana 
Clobanu. Aș fi prima trăgătoa
re din lume cu 3 medalii cu
cerite numai la individual. Am 
muncit pentru atingerea acestui 
scop mai mult c» orieînd. Mai 
cu seamg la sectorul de preci
zie, la care am pierdut ceva 
teren in ultima vreme”. Ana 
Clobanu și colegele ei de probă, 
Maria Macovei. Elisabeia Bădi-

ecanu, și junioara Emilia Bo- 
dringă sint convinse că unele 
„căderi" înregistrate de ele in 
acest sezon au fost iptimplă- 
toare ; eă proba pe care o prac
tică, cea de pistol standard, 
merită să fie pusă, fn continu
are, lingă cea de pistol viteză, 
atit de cunoscută și de temută 
între trăgătorii de elită ai lu
mii. Deși tinere, ele au aflat 
că lupta cu tine Însuși este de
terminantă ți că numai victo
ria în această cea mai grea 
confruntare poate aduce cu sine 
victoriile care au premii în 
medalii !

De ieri, însă, la poligonul 
Tunari, timpul a revenit la 
cursul lui normal. Antrenamen
tele. pregătirea, modelările s-au 
terminat. Alaltăieri, fetele au 
plecat spre Italia. Băieții de la 
pistoale Je-au urmat aseară. De 
acum Înainte, timpul nu se mai 
dilată, nu se mai compri
mă. ADEVĂRATELE campio
nate europene vor incepe mîine 
dimineață.

„CUPA U.G.S.R."
LA MODELISM

Timp de două zile, la Pitești 
s-au întrecut peste 100 de mo- 
deliști din întreaga țară în csv- 
drul competiției dotate cu 
„Cupa U.G-SJR." la aeromodele, 
navomodele. automodcle, ra
chetomodele. Un concurs reu
șit, în cadrul căruia s-a consta
tat cu satisfacție că marea 
majoritate a concurenților s-au 
prezentat cu modele bine lu
crate și puse ia punct in com
parație cu anii trecuți. Re
zultate tehnice : planoare A 2
— Crîngu Popa (Avia Bucu
rești) ; planoare F B 3 — G!5t- 
zer Gunther (Aripile Brașov) ; 
automodele — Marian Popescu 
(Petrochimistul Pitești); navo
modele C 2 — Gh. Orosz (Avia 
București); navomodele propul
sate — Marin Drăghtci (Por
tul Constanța) ; rachetomodele 
S. 7 — Nicolae Petre (Metalul 
Tîrgoviște); rachetomodele S 4
— Eugen Radu (Metalul Tîr
goviște) ; echipe — 1. Metalul 
Tîrgoviște, 2 Petrochimistul 
Pitești. 3. Portul Constanța. 
Concurenților li s-au inminat 
numeroase premii, cupe și di
plome din pratea organizatori
lor.

IHe FEȚEANU, coresp.

Final în două campionate re
publicane de automobilism : 
viteză pe circuit și viteză fn 
coastă. Ultimele etape ale cam
pionatelor amintite s-au desfă
șurat in județul Argeș, in or
ganizarea — bună — a Filialei 
A.C.R., asociațiilor sportive Da
cia și ITA Argeș, precum și a 
federației de specialitate. Con
cursul de viteză pe circuit a a- 
vut loc pe străzile municipiu
lui Pitești (cartierul Banatului), 
iar cel de viteză în coastă la 
Vidraru (porțiunea de șosea de 
la uzină la Iacul de acumula
re). La start au fost 67 de con- 
eurenți (viteză pe circuit) și 
*3 (viteză in coastă), întrecerile 
Incheindu -se cu următoarele re
zultate :

viteza PE CIRCUIT — gr. 
„N“, 1. S. Bidian (Volanul 
București), 2. F. Cîmpeanu 
(IDMS București), 3. Elvira 
Manea (ITB București) ; gr. 
„A 1“, 1. A. Țuțuianu (Minerul 
Moldova Nouă), 2. M. Runcan 
(CSU Brașov), 3. C. Duțulescu 
(Autobuzul București) ; gr. „A 
2”, 1. Șt. lancovlei, 2. C. Zăr- 
nescu (ambii Dacia Pitești), 1 
P. Geantă (INMT București) • 
gr. „C”. 1. N. Grigoraș (Dacia

Pitești), 2. C. Motoc (Politeh
nica- București), 3. W. llirsch- 
voge?l (CSM Reșița) ; gr. „B 8“,
1. A. Bernat, 2. Gh. Szabo (am
bii Politehnica Cluj-Naopca). 3. 
T. Ciurciu (CSM Reșița) ; d. 
general : 1. N. Grigoraș, 2. C. 
Motoc. 3. W. Hirschvogel ; e- 
chipe : 1. Dacia Pitești, 2, ITA 
Argeș.

VITEZA ÎN COASTA — gr. 
„N". 1. C. Mihai (Dacia Pitești),
2. V. Voicu (IATSA Pitești).
3. F. Cîmpeanu ; gr. „A 1", (Pe 
loeul I s-a clasat 8. Dinu (CSU 
Pitești), dar, întrucit adusese, 
transformări nepermise de re
gulament mașinii sale, a fost 
descalificai). Deci : 1. N. Ciucă 
(Dacia), 2. A. Țuțuianu, 3. S. 
Mihăiloiu (Tîmpa Brașov) ; gr. 
„A 2", 1. C. Zămeseu, 2 St. 
Iancoviei. 3. P. Geantă ; gr. 
„C”, 1. N. Grigoraș, 2. V. Ni- 
coară (Dacia), 3. W. Hirschvo
gel (CSM Reșița) ; gr. „B 8",
1. C. Gherghel (CSM Reșița),
2. G. Szabo, 3. S. Meszaros 
(CSM Reșița) ; el. general : 1. 
N. Grigoraș, 2 V. Nicoară. 3. 
C. Zămeseu ; echipe — 1. Da
ria Pitești, 2. CSM Reșița, 3. 
Politehnica CluJ-Nanoca.

Die FEȚEANU, coresp.

Radu TIMOFTE

„CUPA CIBO“ LA CICLISM

EXCURSIA LUNII SEPTEMBRIE

BRAȘOV. 14 (prin telefon). 
Marți dimineața s-au încheiat 
întrecerile celei de a XlX-a 
ediții a tradiționalei curse ci
cliste dotată cu „Cupa CIBO". 
în ultima etapă, cei 52 de 
sportivi rămași In competiție 
și-au disputat întîietatea in
tr-un circuit la Brașcv. 30 de 
ture a 2 km fiecare, cu 6 
sprinturi (la fiecare al 5-lea 
tur).

A fost o cursă atractivă, in 
care avea să ae stabilească atit 
clasamentul general individual, 
cit și cel al sprinterilor. între
cerea a fost urmărită cu viu 
interes de un mare număr de 
iubitori ai sportului cu pedale 
din orașul de ls> poalele Tîm- 
pei. La capătul celor 60 km, 
primul a trecut linia de sosire 
dinamovistul Nicolae Aldulea 
cronometrat în 2 h 01:55. iar 
la 9 secunde restul plutonului 
condus de Olimpiu Celea de la 
CIBO, în care se afla si liderul 
cursei Traian Sârbu. La sprin
turi primul loc a fost ocupat 
de Hie Butaru (Dinamo) — 11 
p, urmat de O. Celea 9 p și C. 
Paraschlv 8 p.

In clasamentul general final

al actualei ediții a „Cupei 
CIBO" pe primul loc s-a cla
sat Traian S&rbu (Dinamo) 13 h 
39:29, urmat de: 2. C. Căruțașii 
(Dinamo) 13 h 40:19, 3. V. Mi- 
trache (CSȘ 1 Buc.) 13 b 42:33, 
4. I. Gancea (Dinamo) 13 h 
44:04, 5. I. Butaru (Dinamo) 
13 h 44:24. 6. C. Ologu (Metalul 
Plopeni) 13 h 47:17. în clasa
mentul cățărătorilor, primul C. 
Căruțașn (Dinamo), iar al sprin
terilor Die Btitaru.

Carol GRUIA — coresp.

START
(Urmare din pag. 1)

„CUPA ROMÂNIEI"
LA PARAȘUTISM
La Suceava s-au încheiat în

trecerile „Cupei României" la 
parașutism, ultima competiție 
eu caracter republican a sezo
nului. REZULTATE : proba de 
aterizare la punct fix. feminin: 
1. Iași, 2. București, 3. Tg. 
Mureș ; masculin : 1. Bucu
rești, 2. Suceava, 3. Brașov. 
Proba de acrobație, feminin : 
1. București. 2. Brașov, 3. Iași, 
masculin : 1. București, 2. Bra
șov, 3. Iași. Clasament gene
ral : 1. București. 2. lași. 3. 
Brașov.

O croazierâ de 1 zi cu motonava „FELDIOARA**  pe 
Dunăre, de la Oltenița ia Călărași.

Prima excursie — la 18 septembrie 1982, după următorul 
program :
• plecare cu autocarul, la ora 7,30, de la hotelul Inter

continental, pe traseul București — Oltenița, sosire la Ol
tenița fn jurul orei 9.
• 9,30 — Îmbarcarea pe motonavă pentru plimbare pe 

Dunăre, la Călărași.
• în jurul orei 14 — dejun cu specific pescăresc la 

restaurantul terasă Chiciu.
• după servirea dejunului, îmbarcarea In autocar ți de

plasarea la Ostrov, pentru vizitarea zonei viticole.
• ora 17,30 — deplasarea cu autocarul pe distanța Călă

rași — București ■ sosirea în Capitală — In jurul orei 20.
Prețul excursiei este de 198 lei de persoană.
înscrieri și informații la toate filialele de turism ale 

ITHRB : Bd. N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15.74.11), B-dul 
1848 nr. 4 (telefon 13.75.53), str. Tonitza nr. 13 (telefon 
13.30 58), Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14.08.00), str. Men
deleev nr. 14 (telefon 59.37.60).

înscrierile se pot face ți direct la comisiile turismului 
de masă din instituții ți întreprinderi. în acest caz, auto
carul va pleca de la sediul unității respective.

creșterea gradului de calificare 
In toate domeniile depinde spo
rirea potențialului economic al 
României socialiste, insăși în
făptuirea cu succes a istoricelor 
sarcini stabilite de Congresul 
al XII-iea al partidului.

în uriașul arsenal educațio
nal al școlii românești, educa
ția fizică și sportul au fost

ADHIMSTRATIA Dt STAT loto PRONOSPORT INFORFIFAZA
• AST AZI șl MÎINE slut ulti

mele zile de procurare a bilete
lor pentru tragerea obișnuită 
Loto de vineri 17 septembrie 1982. 
Nu ocoliți prilejul de a vă nu
măra și dv. printre tot mai nu
meroșii cîștigători de autoturisme 
„Dacia 1300“ și importante sume 
de bani la acest tradițional și a- 
vantajos sistem de joc 1 • Intru- 
cît unele meciuri din programul 
concursului Pronosport de astăzi 
se desfășoară la ore tirzii, re
zultatele vor fi publicate în a- 
oeastă rubrică vineri 17 septem
brie 1982. • Tragerea obișnuită 
Pronoexpres de astăzi, 15 septem
brie 1982, se televizează în direct 
îneepind de la ora 16,50 • Agen- 
țlije Ixrto-Pronosport continuă 
vtnzarea bietelor pentru tragerea 
excepțională Pronoexpres de du

minică 19 septembrie 1982. După 
cum s-a mal anunțat, partlclpan- 
țllor 11 se oferă posibilități mul
tiple de a obține autoturisme „Da
cia 1300", mari sume de bani și 
excursii peste hotare. Procurați 
din timp bilete cu numerele pre
ferate I

C CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 SEPTEM
BRIE 1982. Cat. 1 : (12 rezultate): 
1 variantă 100“/, a 33.889 lei și 14 
variante 25% a 8.472 lei ; cat. 2.: 
(11 rezultate) : 8 variante 100% a 
L73i> lei și 399 variante 25% a 
433 lei ■ cat. 3 : (10 rezultate) :
146 variante 100% a 215 lei șl 
4.520 variante 25% a 54 lei. Clștl- 
gul de 33.889 lei a fost obținut de 
CONSTANT1NIU STERE din 
București
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ÎN NOUL AN ȘCOLA.
consacrate ca mijloace impor
tante necesare in creșterea unor 
generații apte să facă față exi
gențelor actuale și de perspec
tivă. Aceasta și explică de ce 
lecțiile de educație fizică fac 
parte din programa curentă a 
tuturor școlilor, iar activitățile 
sportiv-educative sint incluse 
in calendarele competitions Ie 
elaborate de organizațiile de 
pionieri și tineret, de consiliile 
asociațiilor studenților comu
niști din facultăți și institute 
de învățămînt superior.

Ceea ce se impune cu acui
tate tn noul an de studiu este, 
ca și in invățămintul de edu
cație fizică să se realizeze o 
nouă calitate, superioară. Lu
cru posibil, dacă profesorii de 
specialitate își vor spori exi
gența față de lecții și. paralel, 
vor sprijini mai activ organiza
rea și desfășurarea acțiunilor 
sportive de masă cuprinse în 
„Daciadă”. Anul de învățămînt 
care începe coincide cu cea de 
a IIT-a ediție a marii compe
tiții sportive naționale, care va 
fi organizată cu finale pe țară. 
Iată de ce se impune ca pro
fesorii de educație fizică să își 
aducă o contribuție substanția
lă la angrenarea elevilor, a ti
neretului studios în practicarea 
exercițiilor fizice, a sportului și 
turismului de masă, inițiind —-
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(Urmare din pag. 1)

eonora 
lartida 
Jrosch, 
cordu-

mtinuă 
Lema- 
ko 3*/i  
i, Feu- 
’"■> 3

• LOTUL REPREZENTATIV DE 
JUNIORI A PLECAT ÎN EMIRA
TELE ARABE UNITE. Selecțio
nata de juniori a țării noastre a 
plecat în Emiratele Arabe Unite, 
țară unde va efectua un turneu 
de două jocuri Antrenorii Marcel
Pigulea și Costică Toma au de
plasat un lot de 18 jucători. Pri
ma întîlnire va avea loc vineri, 
la Dubai, cu o selecționată a ora
șului.
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Mai recent, pe același teren, 
tricolorii au Învins pentru pri
ma dată echipa Suediei, au în- 
vins-o de o manieră categori
că, Înconjurați de cel peste 
50 000 de suporteri din tribu
ne, care s-au constituit, așa 
cum se spune, In cel de-al 
12-lea jucător al gazdelor. 
Astă-seară, aceiași suporteri 
slnt chemați in fata unei noi 
probe de fidelitate, sînt che
mați, în număr la fel de mare, 
să-i încurajeze pe campionii 
tării, cei care au de susținut 
un examen mult mai greu de- 
cît cel cu Valerengen, exa
menul cu Dukla Praga, echi
pa campioană a Cehoslovaciei. 
Sperăm mult și speră mai ales 
cei 11 dinamoviști care vor 
păși pe gazon — ca acest al 
12-lea coechipier al lor, „tri
buna", să-și facă iarăși pe de
plin datoria, să-i ajute în dru
mul lor spre victorie.

Dinamo și-a încheiat pregă
tirile pentru meci, efectuînd 
luni și marți antrenamete. In 
plus, a fost vizionat și un 
film al meciului Dukla — In
ter Bratislava, încheiat, așa 
cum s-a mai anunțat, la ega
litate, 1—1, ambele goluri 
fiind marcate în același minut, 
84. Pentru adversarii ’ echipei 
noastre de astă-seară a mar
cat extrema dreaptă Koreycsik. 
Partida a scos, din nou, in evi
dență soliditetea comparti
mentului defensiv, dominat de 
internaționalii Stromsih (re
zervă de portar e un alt com
ponent al lotului reprezentativ, 
Netolicika) ți Fiala, acesta pe 
post de libero.

Dinamo l-a recuperat pe 
Augustin și este posibil ea 
puternicul mijlocaș să-și reia 
locul in echipă și, sperăm, 
să... înscrie In stilul lui ca
racteristic, prin acele pătrun
deri perpendiculare, în forță. 
Cei ee-1 îndrăgesc pe Augus
tin, și sînt foarte mulți, aș
teaptă de la el un gol ca cel 
înscris norvegienilor de la Va
lerengen și care a deschis di- 
namoviștilor poarta intrării în 
primul tur al C.C.E. „Meciul 
va fi foarte, foarte greu, afir
mă Nicolae Petriceanu, pre
ședintele clubului Dinamo, dar 
știm bine că dacă toți Jucă
torii se vor mobiliza exemplar 
atunci vom putea lua • op
țiune serioasă asupra cali
ficării**.  Fără îndoială, aceasta 
este condiția sine qua bob a 
reușitei.

Dukla Praga a sosit ieri în 
Capitală și, aseară, a efectuat 
un antrenament pe stadionul 
„23 August". Vizek este acci
dentat ți nu va juca. Iată, de
altfel, formațiile probabile:

DINAMO : Moraru — I. Ma
rin, Dinu, Nicolae, Stredie — 
Mulțescu, Augustin, Custov — 
Iordaehe. Dudu Georgescu, 
Orac.

DUKLA: Stromsik — No
vac, Fiala, Jeslinek, Kluky
— Rott, Stambacher, Cabala
— Koreycsik. Nehoda, Kriz.

Ora de începere a partidei
— cane va îi transmisă la redio — 
este 19,30. Arbitri vor fi K. 
Palotai — B. Naghy ți B. Di- 
vinyi, toți din Ungaria.

BAIA MARE CONTRA Dl 
STEFANO, SANTILLANA, 

STIELIKE
(Vrmare din pag I)

urmărească partida, să-1 va
dă pe celebrul Di Stefano 
și nu mai puțin celebra echipă 
din cere a făcut parte în urmă 
cu aproximativ trei decenii ți 
pe care o antrenează acum. 
De fapt, la Baia Mare, „febra" 
meciului cu Real Madrid nu se 
manifestă doar în preajma clu
bului și stadionului. întregul 
oraș. întregul Maramureș chiar, 
trăiesc de eîteva zile emoția 
specifică marilor evenimente 
fotbalistice și toată lumea aș
teaptă cu interes și justificate 
speranțe întîlnirea de mîine 
(n.r. — azi) după-amiază.

în tabăra jucătorilor români 
domnește o atmosferă favorabi

lă unui start bun in Cupa cu
pelor. F. C. Baia Mare a efec
tuat marți dimineața un antre
nament fizico-tehnic, iar după- 
amiază. jucătorii au făcut o 
mișcare în zona așezării minie
re Șuior, plantată în inima Gu- 
tîlulul. în dimineața meciului 
este prevăzută o scurtă ședință 
de pregătire cu caracter de to- 
nificare psiho-fizică. Formația 
probabilă pe care o vor alinia 
antrenorii Paul Popescu țl Ni- 
eolae Szabo este următoarea: 
V. Moldovan —• Sepi, Tătăran, 
Borz, Koller — Pamfil Radu, 
M. Sabău, Bălan — Dragomires- 
cu, Roznai (Buzgău), Enc. Cî- 
teva scurte declarații din ta
băra băimăreană : „Cred într-o 
angajare totală a echipei noas
tre" (P. Popescu), „Meciul cu 
Real este o șansă poate unică 
de afirmare și cred că nu o 
vom rata" (N. Szabo), „F. C. 
Baia Mare are capacitatea de 
a ne oferi satisfacția unei com
portări onorabile" (C. Simio- 
nescu, antrenor federal), „Sper 
să prindem o zi ca în meciul 
eu Fiorentina" (M. Sabău).

★
Si «cum eîteva amănunte or

ganizatorice. Arbitrul întîlnirii 
este Franz Woeher — Austria. 
Observator U.E.F.A. j Tarik 
Oezerengin — Turcia. Partida 
va începe la ora 17 și va îi 
transmisă de posturile noastre 
de radio.

Fotbaliștii spanioli au sosit 
marți la Baia Mare în jurul 
orei 19 cu o cursă specială TA- 
ROM. Direct de la aeroport, ei 
s-au deplasat la stadion, unde 
antrenorul Alfredo Di Stefano 
a condus pe terenul de joc o 
ședință de pregătire, cu carac
ter de acomodare. La sfîrsitul 
antrenamentului, Di Stefano 
ne-a declarat: „Consider parti
da dificilă din trei puncte de 
vedere : în primul rfnd pentru 
că Baia Mare reprezintă un 
adversar necunoscut, fn al doi
lea rînd pentru că Jucăm în 
deplasare, iar în al treilea rind 
pentru că întîlnim pe învingă- 
toarea Florentinei. Sper, totuși, 
Intr-un rezultat care să ne a- 
sigure calificarea". Iată și for
mația probabilă:

Agustin — Juan Jose, Fralle, 
Metgod, Camacho — Bonei, 
Gallego, Angel, Stielike — Jua- 
Bito, Santillana. Din acest „11" 
ae remarcă prezența a 6 inter
naționali : spaniolii Camacho, 
Gallego, Juanito țl Santillana, 
vest-germanul Stielike și olan
dezul Metgod.

CRAIOVA - FIORENTINA 
SAU BĂLĂCI - ANTOG- 

NONI
(Urmare din pag. I)

renumite. întîlnirea cu Fioren
tina este considerată de toți 
ca foarte grea. în primul rtods, 
adversarul, recunoscut pentru 
valoarea și firma internaționa
lă (in 1961 a cucerit Cupa cu
pelor). Plus moralul florentini
lor, care au declarat chiar de 
la sosire, prin antrenorul Gian
carlo De Sisti, că : „Am venit 
la Craiova, pentru a Juca Ia 
victorie". Antognoni, care a Ju
cat și acum nouă ani aici, în 
Bănie, mărturisește că nu-și a- 
mintește prea multe despre 
formația craioveană. dar e con
vins că-i așteaptă un meci greu, 
din moment ce din echipa Cra- 
tovei fac parte cîțiva jucători 
din naționala României care a 
învins recent Suedia, după un 
meci excelent, cum au decla
rat ziariștii italieni prezenți le 
București, miercurea trecută. 
Florentina știe insă că are de 
apărat șansr sa și, în' primul 
rînd, prestigiul fotbalului ita
lian. Nu degeaba 21 de ziariști 
au sosit la Craiova 1 Lucruri 
pe care le știu ți jucătorii cra- 
ioveni. „In fața unui adversar 
ea Florentina, nu prea ai e« 
pierde — spunea Cămătaru. Iar 
o calificare in fata unei ase
menea echipe ar însemna un 
mare succes" ; „Aceasta depin
de de meciul de la Craiova, 
nnde nu trebuie să primim gol!" 
— conchide Cirțu. In. aceeași 
ordine de idei, Passarella avea 
să declare : „Calificarea noas
tră depinde de primul meci ! La 
Florența va fi mult mai greu 
să marcăm, pentru că vom a- 
vea în fată o apărare supra
aglomerată".

în fiecare tabără, optimism 
și circumspecție. Florentin: mi
zează pe valoarea demonstrată 
duminică în acei 4—0 cu Ca
tanzaro, în prima etapă, cînd 
au marcat Graziani, D, Bertoni, 
Antognoni („care a făcut o par
tidă magnifică", susțin confra
ții italieni) și A. Bertoni. Con
fratele Alberto Polverosi, de la 

Corriere dello Sport-Stsdio, ne 
spunea insă : „Chiar dacă a fă
cut un meci foarte bun și are 
mari individualități, Fiorentina 
nu s-a cristalizat încă intr-o 
puternică echipă. Ea poate fi 
surprinsă prin ritm, inteligen
ță $1 tenacitate". Fiorentina spe
ră, dar se și teme. De Sisti nu 
uită că a pierdut o calificare, 
în 1973, aici, la Craiova, pe cînd 
purta tricou] cu nr. 10 ți era 
căpitanul violeților. De Sisti 
n-a omis să precizeze : „Dacă 
vom reuși să-i anihilăm pe Bă
lăci șl Cămătaru, cred că suc
cesul va fi de partea noastră". 
Noi, împreună cu... napolitanul 
public craiovean sperăm ca 
Bălăci, Cămătaru, Ștefănescu, 
Ticleanu, Crișan (intrat recent 
la Facultatea de științe econo
mice) Ungureenu și toti cei 
Care vor pătrunde în teren, să 
nu poată fi anihilați, să-și re
găsească unitatea de acțiune 
printr-o mobilizare exemplară, 
care să-i ajute să treacă peste 
momentul de criză manifestat 
sîmbătă în campionat. Antreno
rul Constantin Oțet remarca 
lucid : „în acest meci, foarte 
echilibrat, fiecare echipă vine 
eu numeroși internaționali, ju
cători de excepție, care pot în
toarce rezultatul in favoarea 
lor. Sper ea împreună eu mi
nunatul public oltean să În
toarcem jocul în favoarea noas
tră, pentru că, zic eu, aici, Ia 
Craiova, se decide calificarea".

După antrenamentul de di
mineață, eei doi antrenori 
ne-au comunicat următoarele 
formații probabile care, de la 
ora 17, vor începe duelul, la 
fluierul arbitrului belgian Alexis 
Fonnet : UNIVERSITATEA :
Lung — Negrilă, Tilihoi, $te- 
fănescu, Ungureanu — Țiclea- 
nu (sub tratament medical Încă), 
Donose. Bălăci — Crișan, Că- 
mătaru, Cîrtu. FIORENTINA» 
Galli — F. Rossi, Pin, Passa- 
rella, Contrate — Massaro, 
Pecci, Antognoni, Manzo (Fer
ron!) — D. Bertoni. Graziani.

Meciul va fi transmis la radio.

CORVINUL Șl AL DOILEA 
DEBUT... AL „SUEDEZI

LOR" SĂI
(Urmare din pag. I) 

fășurat seara pe stadionul Lie- 
benau, la lumina reflectoare
lor, urmînd să dea contur
„ll"-lui care va fi trimis
miercuri în teren. Din păcate, 
nici la acea oră nu se știa «- 
Bact care va fi formula de e- 
ehipă, deoarece Dubineiue nu 
este total refăcut după acci
dentarea suferită în campio
nat. De asemenea planează in
certitudinea asupra portarului, 
loniță sau Alexa?

Antrenorul Remus Vlad ne-a 
comunicat următoarea forma
ție probabilă : loniță (Alexa) — 
Bucur (Rednic), Andone, Red
nic (Dubineiue), Bogdan — 
Petcu, Oncu, Klein — Nicșa, 
Dumitrache, Gabor.

La rîndui ei, A.K. Graz șl-a 
intensificat in ultimele zile 
Pregătirile. Luni ți marți, ju
cătorii austrieci au efectuat 
cîte două antrenamente, ac
centul punîndu-1 pe îmbunătă
țirea jocului ofensiv, deficitar 
în primele 4 etape de campio
nat. Antrenorul Guști Starnta 
a insistat la ședințele de pre
gătire și pe jocul comparti
mentului defensiv, depășit e- 
vident în ultimul meci de 
campionat, cînd a primii 4 
goluri acasă în fata Austriei 
Klagenfurt. Discutînd cu Sta- 
rek, care în perioada de jucă
tor s-a aflat sub tricoul Iui 
Bayern Milnchen, el ne-a de
clarat că este îngrijorat de 
randamentul scăzut al echipei 
sale, dar speră într-o mobili
zare de ultim moment a ele
vilor săi, punîndu-și mari spe
ranțe în atacantul Zuenelli (a 
marcat toate cele 3 goluri din 
campionat) și mai ales în 
Hulshof. Da, Hulshof, apre
ciatul jucător al lui Ajax 
Amsterdam, care a abando
nat in urmă cu doi ani activi
tatea competițională, devenind 
antrenor. Acum, la 36 de ani, 
Hulshof dorește mult să re
vină pe gazon, s-a pregătit 
foarte mult în ultimul timp și 
conducătorii clubului local își 
pun mari speranțe în el. Iată 
formația probabilă comunicată 
de antrenorul Starek : Ekve
ciei — Marko, Gemauf, Ho- 
henwarter (Hulshof), Marchl 
— Stering, Goesl, Spirt — 
Zuenelli, Steinbauer, Schwich- 
ler.

Partida va începe la ora 
19,30 (20,30 ora Bucureștiului), 
fiind transmisă de posturile 
noastre de radio. Arbitrul în
tîlnirii este cehoslovacul Josef 
Marko.

• D’ale fotbalului : cu ceva 
mal mult de un an In urmă, 
antrenorului Ion V. lonescu șl 
secundul său Toma Dobindă 
li se spuneau „adio de Ia 
Poli-, după aoe] 0—6 din finala 
Cupei României cu Universi
tatea Craiova. După 0—6 cu 
Sportul studențesc, la Bucu
rești. in etapa a 5-a, „cuplul 
alungat" este rechemat la e- 
chlpa timișoreană și, iată sîm
bătă Ion V. lonescu s-a răz
bunat. .Jnviind-o“ pe „Poli", 
care de mulți ani nu mal 
cîștlgase, acasă, în fața for
mației craiovene I Peste 30 000 
de spectatori cîntau șl aplau
dau victoria — publicul se în
torcea cu fața la echipa lui 
Angliei, Șerbănoiu, Păltinișan 
și oellalți. Ca în zilele bune... 
• Profesorul de sport, timișo
reanul Iepure Pavel ne atră
gea atenția înaintea meciului 
Politehnica — Universitatea 
Craiova : „Unnăriți-1 bine pe 
acest Leman...". Intr-adevăr, 
acest fundaș stînga „arțăgos", 
în înțelesul bun al cuvîntu- 
lui, ne-a lăsat o excelentă 
impresie ; o clipă de răgaz 
nu i-a lăsat lui Geolgău. ori
unde a plecat craloveanul, Le
man a fost acolo, anihilîndu-1 
cu cele mai curate mijloace. 
Timișoreanul a fost, de fapt, 
cel mai bun jucător de pe te
ren. selecționeri, atenție la 
Leman I • Înaintea meciului 
de la Tg. Mureș, ,1a stația de 
amplificare a stadionului au 
fost citite frumoasele cuvinte 
exprimate în ziarul nostru de 
antrenorul campioanei mon
diale, Enzo Bearzot, la adresa 
lui B613ni. Publicul a aplau
dat îndelung, iar BSiSni n-a 

DE LA MECIURI ADUNATE...
rămas dator, Jucînd foarte 
Wne. După joc, intemaționa- 
lua tlrgmureșean mărturisea : 
„Nici nu-mi vine să cred că 
antrenorul campionilor lumii 
a avut asemenea aprecieri la 
adresa mea 1 li voi scrie să-1 
mulțumesc, deși, Ia cite scri
sori primește, nu știu dacă a 
mea nu se va rătăci 1" • o 
frumoasă idee în programele 
editate de A.S. Armata Tg. 
Mureș. Pe Ungă avancronica 
etapei și materialele tradițio
nale, un careu de cuvinte În
crucișate legat de... meciul 
care se va disputa. • în me
ciul speranțelor, de la Tg. 
Mureș, golul al 3-tea al gaz
delor a fost înscris de AH1» 
Krdiigh (17 ani). Nu este al
tul decît fiul fostului antrenor 
al echipei A.SJI. Tg. Mureș, 
acum la juniorii republicani.
• In min. 71 al meciului de 
la Tg. Mureș, tușlerul M. A- 
bramiuo arată aruncare de la 
margine In favoarea gazdelor, 
M. Salomir, arbitrul de cen
tru, indică repunere in favoa
rea oaspeților. Biro I, atacan
tul rirmureșean, îl aplaudă 
pe arbitrul de centru, reeu- 
nosdnd, sportiv, eă el a ia- 
tine ultimul balonul. Deci, un 
10 pentru Biro X la îalr-play
• Un nou debut la Politeh
nica Iași, mijlocașul Gheor
ghiu ! Șl un debut de bun 
augur, pentru că acest foarte 
ttaăr jucător a depus un mare 
travaliu Intre cei doi... „bă- 
trlni" titulari al echipei din 
Copou, nimeni alții decît Bo- 
milă și Simionaș. Gheorghiu, 
produs al școlii ieșene de fot
baliști, a trecut ți prin «coala 
Luceafărului ți acest lucru 
s-a văzut. îl dorim succes în 
continuare. •- în ultima parte 
a medului de pe stadionul 
din țoe. Ștefan cel Mare, Di
namo a evoluat cu... patru 
extreme, Orac. Iordaehe, Văe-

ORGANIZATORII AU DATORIA SA IA 

TOATE MĂSURILE... ORGANIZATORICE
Noua promovată — F.C. 

Bihor — a realizat, prin 
victoria de Ia Brașov (3—1), 
■urpriza etapei de trimbă- 
td. O victorie pe deplin 
meritată, deși în prima re
priză puțini i-ar fi acor
dat vreo țansă. Încrezători 
î» forțele lor, de o discipli
nă tactică exemplară, oră- 
denii au trecut peste mo
mentele grele ți, după pauză, 
s-au aflat la cirma jocului, 
depășind o echipă care ți-a 
pierdut, pur ți simplu, bu
sola. manifestînd carențe de 
ordin fizic și tactie.

Tn general, meciul s-a 
disputat în limitele sporti
vității. beneficiind ți de 
prestația foarte bună a ar
bitrului Cr. Teodorescu, 
corect și autoritar. Totuși, 
la acest joc s-a produs un 
accident foarte grav dar de 
care portarul Popa (care 
dună meci aproape că plin- 
aea) nu e cu nimic vinovat. 
Cum ne-a comunicat clubul 
orădean. Georgescih care la 

tuș șl Țălnar. De eîteva ori 
și-au centrat una alteia, peste 
apărarea oaspeților, sau unui 
vîrf inexistent. Dudu ieșise 
din joc. 0 Colocviu ad-hoc 
in cabina arbitrilor, sîmbătă, 
la Hunedoara. „Profesor" — 
reputatul arbitru internațional 
Nicolae Ratnca, care preda 
ultima modificare a F.I.F.A. 
privind cei patru pași ai por
tarului. „Studenți" — portarii 
loniță, Alexa, Voinea șl Mia. 
Efectul celor expuse : nici o 
încălcare a recentei prevederi
• La încheierea meciului Cor- 
vinul — C.S. Tîrgoviște, un 
reprezentant al clubului local, 
Ion Socol, a înmînat 5 bu
chete de flori, în aplauzele 
spectatorilor, celor 4 jucători 
hunedorenl care au fost 
miercuri în teren la meciul cu 
Suedia, Andone, Rednic, Klein 
șl Gabor, -precum și lui Ni
colae Rainea, pentru partici
parea lul la ultimul turneu 
final al C.M. • Conducînd cu
4—0 pe Jiul, spectatorii piteș- 
teni au cerut in corpore In
trarea în ioc a... antrenorului 
Dobrin. Și fostul internațional 
și-a scos treningul, a făcut 
eîteva genoflexiunl șl, în min. 
64, l-a înlocuit pe lovănescu 
In formația F.C. Argeș. Deși 
„neîncălzit" Dobrin a „arun
cat" eîteva mingi coechipieri
lor cum numai el știe s-o 
facă, pase de chinogramă, 
răsplătite cu ropote de apauze
• Vizitiu, fundașul central de 
marcaj al echipei Jiul, a pri
mit sarcina de la antrenorul 
Ladislau Vlad să-1 marcheze 
strict pe vîrful advers Radu 
H. Dar flecare încercare de 
deposedare a lui Vizitiu, ex

trem de violentă, s-a soldat 
cu tot atitea faulturi, sanc
ționate prompt de arbitrul 
Mircea Neșu, oare pînă la 
urmă i-a arătat și cartonașul 
galben. La pauză, antrenorul 
L. Vlad l-a înlocuit pe Vizitiu 
cu Dina. „Decît să risc o eli
minare țl să Jucăm în zece 
oameni, mal bine să am o... 
rezervă" — ni s-a confensat 
antrenorul Jiului • F.C. Bihor 
a cîțtigat la Brașov. în poar
ta orădenilor Albu, brașovean 
de origine. Rezerva lui — Balasz 
tot brașovean. Deci, la Bra
șov au ciștigat.. brașovenii • 
Desigur, F.C. Bihor a lăsat o 
frumoasă impresie. Dar tri
courile decolorate, pe care, 
aproape, nv se mal cunosc 
numerele țl numele clubului 
lasă o... impresie proastă (ca 
țl la medul eu Dinamo). De 
neînțeles acest lucru, cunos- 
ctod posibilitățile organizato
rice ale clubului orădean, po
sibilități demonstrate de cu
rtea țl prin frumosul său se
diu. cum puține sînt tn țară
• Așa e eînd nu cunoști re
gulamentul. Fundașul Anghel, 
de la Ș.C.M. Brașov, a vrut 
să-1 depășească pe un juca
te® orădean. Acesta a făcut 
toenț, dar Anghel, în loc să 
controleze mai departe balo
nul, care-1 revenise, a pus 
mina pe el ca să execute lo
vitura liberă. Numai că arbi
trul aplicase legea avantaju
lui ți a dictat henț )a funda
șul brașovean. Șl faza s-a 
petrecut în min. 60. dnd oas
peții au Înscris al doilea gol
• Elocvent bilanțul șuturilor 
realizate de F.C. Bihor, după 
pauză. în prima repriză, ară
denii au expediat doar un șut 
Ia poartă, te timp ce după 
pauză au șutat de șapte ori, 
de șase ort pe spațiul porții, 
din care au înscris trd go
luri 1 1 1

27 de ani este unul dintre 
jucătorii săi cei mai buni, 
a suferit o dubli fractură, 
de tîbîe ți peroneu, care-l 
va ține mult timp în afara 
gazonului. Deși organizarea 
meciului a fost, în gene
ral. bună, considerăm ne- 
permisă intîrzierea (aproa
pe trei minute) cu care a 
fost adusd targa pentru 
transportarea jucătorului la 
vestiare și. mai ales, faptul 
că în acea situație foarte 
gravă Georgescu a trebuit 
să rămînă acolo mai bine 
de o jumătate de oră pînă 
la venirea Salvării, care l-a 
transportat la spital. Desi
gur, un asemenea accident 
se produce foarte rar, dar 
situația de la Brașov tre
buie să avertizeze toate 
cluburile, care au datoria 
să se preocupe de toate 
măsurile organizatorice, in
clusiv de prezența unei ma
șini a salvării la stadion.

Constantin ALEXE



SPERANȚELE BOXULUI NOSTRU 
POT CONFIRMA PRIN PREGĂTIRE 
ȘI EXPERIENȚĂ CO'IPET1HOVAL I

Cea de a Vil-a ediție a 
Campionatelor europene de 
box pentru tineret. încheiată 
recent la Schwerin, în R. D. 
Germană, a menținut în frun
tea ierarhiei boxului european 
reprezentativa U.R.S.S. Spor
tivii sovietici au cucerit, ca 
de obicei de la înființarea 
competiției, jumătate din ti
tluri. Deși la startul competi
ției s-au prezentat 138 de bo
xeri din 22 de țări, în lupta 
directă pentru titluri au rămas 
doar reprezentanții a șase 
țări: Anglia, Bulgaria, Italia, 
România, R. D. Germană și 
U.R.S.S. De remarcat absența 
din faza finală a competiției 
a reprezentanților unor școli 
pugilistice prestigioase, cum 
sînt cele din Polonia, Ungaria, 
Iugoslavia, Cehoslovacia, Fran
ța. ș.a.

După cum se știe, țara noas
tră a fost prezentă la această 
întrecere cu șase sportivi: 
Marian Rotaru (seminjuscă), 
Sandu Leca (muscă), Dorel 
Jianu (cocoș), Dănilă Bumbac 
(semimijlocie), Doru Maricescu 
(mijlocie mică) și Ilarie Pe
trescu (mijlocie). Deși putem 
aprecia ca satisfăcător bilan
țul activității lor (două me
dalii de argint, prin Rotaru 
și Maricescu), nu vom trece 
cu vederea cîteva lucruri im
portante. Prima observație 
este aceea că antrenorii nu au 
„găsit" prin secțiile din țară 
(deși au urmărit multe gale 
de selecție), 12 tineri boxeri cu 
valoare corespunzătoare cerin
țelor unei întreceri europene. 
Așa, și nu altfel, se explică 
faptul că nu am putut alinia 
la startul „europenelor mici“ 
o echipă completă, cum au 
prezentat Uniunea Sovietică, 
Bulgaria și Republica Demo
crată Germană. A doua obser
vație : cei șase care au fost la 
Schwerin au o experiență in
ternațională minimă sau ine
xistentă (Sandu Leca șl Ilari» 
Petrescu debutînd acum ca in
ternaționali). Faptul aoeșta a 
avut consecințe nedorite, ei 
urcînd pe ring copleșiți de 
emoții. A treia observație ; 
dacă din punct de vedere al 
cunoștințelor tehnice boxerii 
români au corespuns, nu ace
lași lucru putem afirma și des
pre pregătirea lor fizică. Ita
lienii sau englezii, bulgarii 
sau sportivii din U.R.S.S. ori 
R.D.G., care au obținut titluri 
de campioni, cu cîteva excepții

CAMPIONATUL 
DE BOX 

(Urmare din pag. 1)

ge înainte de limită, a mizat 
totul pe lovitura decisivă în 
meciul său cu Dumitru Schio- 
pu (Steaua). Tactică greșită e- 
vident, Schiopu fiind un boxer 
care știe de minune să agoni
sească puncte. O face conști
incios, corect, valorificîndu-și 
nu numai tehnica bună ci și 
pregătirea fizică. Bacs a natat 
multe lovituri care puteau fi 
decisive, punctînd mai puțin și 
cedînd astfel victoria Șchiopu 
cîștigă comod cu 5—0.

Tot la categoria „jocheilor 
ringului", Vasile Voicilă (Sport 
Club Muscel) învinge cu 4—1 
pe fostul campion al categoriei 
Săli Adem (Farul)

Așteptam nerăbdători să-i 
revedem pe „cocoșii" Daniel 
Radu și Niță Robu, două foste 
„nume" ale pugilatului nostru. 
Primul ne-a dezamăgit din 
nou (a cîta oară! ?) cedînd la 
puncte în fața lui Nicolae Nl- 
colae (S.C. Muscel). Niță Robu 
(Dinamo Brăila), fără a arăta 
o formă prea bună, l-a făcut 
k.o. în rundul uoi pe Georgel 
Oprișor (Steaua i. Prin manie
ra de a boxa, prin cunoștin
țele tehnice modeste și mai a- 
les prin pofta sa nestăvilită 
de a... alerga în defensivă, 
Oprișor nu a onorat selecția 
sa în ech pa militară.

Dintre cele 4 partide de la 
categoria mijlocie s-a eviden
țiat prin dramatismul el cea 
dintre Neiu Crișan (CSM Cluj- 
Napoca) și Gheorghe Butnaru 
(Metalul Suceava). După un 
început „liniștit", tînărul clu
jean expediază un croșeu de 
stingă și suceveanul ascultă 
numărătoarea. La Începutul 
reprizei secunde, Crișan re
cepționează o directă și este 
k.d. Nu trec decît citevs se
cunde și este rîndul lui But-

(sovieticul Asalbek Kilimov și 
englezul Errol Christie), nu au 
fost mai tehnici decît românii. 
Pregătirea lor fizică și mo
ralul de luptă ne-au fost- însă 
superioare.

„Semimusca" Marian Rotaru 
(medalie de argint) a fost 
foarte aproape de titlu. După 
ce a trecut de Rudolf Arvay 
(Ungaria) și de Dimitar Dim- 
cev (Bulgaria), accidentul din 
finală (arcadă spartă) l-a o- 
prit să continue o luptă care, 
din rundul doi, curgea în fa
voarea sa. Trebuie să spunem 
că accidentarea s-a produs 
șl din vina sa, el „uitînd" a- 
desea că are un mare avantaj 
față de adversarul său, cel al 
alonjei și acceptînd lupta de 
aproape.

Celălalt medaliat cu argint, 
„mijlociul mic" Doru Mari
cescu, este un boxer realmen
te inconstant. După două me
ciuri bune cu Gaetano Moretti 
(Italia) și Rene Suetovius 
(R.D.G.), el a evoluat necon
vingător în meciul cu un ad
versar net inferior din punct 
de vedere tehnic (cehoslovacul 
Marian Marias) și a fost de 
nerecunoscut în finala cu so 
vieticul Bolat Sararov. Mari 
cescu, la valoarea din meciu
rile bune pe care le face ade
sea, ar fi pus sub semnul în
trebării victoria boxerului so
vietic, dar el a boxat în fi
nală mai slab ca un începător, 
timorat de primul său meci, 
întredndu-se cu partenerul său 
în neregularități. Cunoștinței» 
tehnice pe care le are Mari
cescu, viteza bună de execu
ție, precum și o bună pregă
tire fizică (deocamdată insufi
cientă pentru trei reprize de 
luptă aprigă) pot face din el 
un adevărat campion.

Sandu Leca (muscă), Dorel 
Jianu (cocoș) și Dănilă Bum
bac (semimijlocie) nici nu știu, 
probabil, cum au fost elimi
nați din competiție. Au pier
dut fiindcă si-au supraapre- 
ciat adversarii; doar Ilarie 
Petrescu a cedat în fața unui 
adversar deosebit de valoros, 
sovieticul Kilimov, de numele 
căruia cu siguranță vom mal 
auzi. De numele lui și de al 
englezului Errol Christie, care 
a primit „Cupa Emile Gre- 
maux", acordată celui mai 
telînic boxer al competiției.

Petre HENJ

Semimuscă : D. Șchiopu (Steaua) b.p. V. Baca (B.C. Brăila), 
S. Petrescu (Steaua) b.p. N. Crăciun (Metalul Buc.), V. Volcllâ 
(S.C. Muscelul) b.p. Săli Adem (Farul) ; cocoș : N. Nicolae 
(S.C. Muscelul) b.p. D. Radu (Steaua), N. Robu (Dinamo Bră
ila) b.k.o.2 Gh. Oprișor (Steaua) ; mijlocie : D. Sencluc (AEM 
Timișoara) b.p. Gh. Constantin (Metalurgistul Cugir), Gh. But
naru (Metalul Suceava) b.ab.3 N. Crișan (C.S.M. Cluj-Napoca), M. 
Popa (Metalul Buc.) b.p. Al. Crișan (C.S.M, Cluj-Napoca), M. 
Sârba (Electroputere Craiova) b.p. I, Cârlan (B.C. Galați) pană: 
I. Panaite (B.C. Galați) b.p. M. Tănase (Metalul Rm. Vîloea), 
P. Stolu (C.F.R. Craiova) b.p. F. Eva (Dinamo), C. Stancu 
(Rapid) b.p. N. Neagu (Oțelul Tîrgoviște), E. Preda (Metalul 
Rm. Vilcea) b.p. T. Cercel (Dinamo) ; mijlocie mică : Gh. Si- 
mion (Metalul Buc.) b.ab. 1 Gh. Terza (Prahova Ploiești), N. 
Motrogan (Rapid) b.p. S. Anghel (Voința Buc.), N. Ciobanu 
(Metalul Buc.) b.p. Gh. Encuna (Steaua) ; grea : T. Pârjol 
(Dinamo) b.ab. 2 M. Marcu (B.C. Brăila), N. Anghel (Voința 
BUC.) b.ab. 2 Șt. Bacanschi (Steaua), I. Cernat (Steaua) b.p. 
V. Vrânceanu (Dlnatno).

naru să fie la podea. în ulti
mul rund Butnaru plasează o 
contră și-și trimite din nou 
adversarul la podea (Crișan a 
acuzat o lovitură joasă și But
naru a primit un avertis
ment gratuit). Crișan a re
luat lupta dar o nouă serie fl 
aduce în situația de k.d. și 
antrenorul său îi aruncă pro
sopul, consfințind victoria prin 

. abandon a lui Gheorghe But
naru, după o confruntare a- 
prigă în care ambii pugiliști 
au suportat un număr de 5 
k.d.-uri.

Gala de seară a început cu 
întrecerile boxerilor de cate
gorie pană. Dintre cele 4 în- 
tîlniri cel mai mult a plăcut 
cea dintre campionul categoriei 
pană Titi Cercel (Dinamo) și 
vîlceanul Eugen Preda. Meciul 
lor, de bună calitate, a oferit 
asistenței o dispută aprigă, în 
care cei doi sportivi au făcut 
multă risipă de energie pentru 
a obține victoria. începutul I-a 
arătat pe campion mai decis 
și se părea că el nu va avea 
probleme deosebite. Dar, înce- 
pînd de la jumătatea rundului 
doi. Preda a răspuns cu preci
zie și forță la atacurile dina- 
movistului, demonstrînd că 
este greu de învins. în 
rundul trei ambii sportivi 
au aruncat în luptă ultimele 
resurse și. pentru un finiș mai

Azi, o atractivă partida de riitjby hi constanta

FARUL-SELECȚIONATA MUNSTER (Irlanda)
Astăzi un nou șl important 

eveniment rugbystic la Cons
tanța. Cu siguranță că mii de 
suporteri ai balonului oval vor 
lua drumul stadionului de rug
by spre a asiste, la o partidă 
internațională, care se anunță 
cu adevărat atractivă, între re
prezentativa Constanței. în spe
ță echipa-fanion Farul, și se
lecționata provinciei Munster 
(Irlanda).

Ambele echipe au efectuat 
ieri ultimele antrenamente pe 
același stadion care astăzi, în- 
oepind de la ora 17,30. va ti 
gazda întrecerii. Antrenorul for
mației locale, prof. Mihai Na- 
ca, este puțin îngrijorat avînd 
de făcut față unor indisponibi
lități de ultim moment (Lunga, 
Mușat, Giulgea. Gh. Florea), 
Este mai mult ca sigur că ju
cătorii menționați nu vor putea 
fi folosiți în partida de astăzi. 
Așadar. XV-le probabil : V. 
Ion — Pllotschi, C. Vasile, Hol- 
ban, Bogheanu — Bezușcu. N.

INTERZONALUL DE ȘAH
După 6 runde șl disputarea par

tidelor Întrerupte, In turneul in
terzonal de șah de la Moscova, 
conduce Garcia (Cutia), cu S3 P, 
urmat de Tal (U.R.S.S.) și An
dersson (Suedia) — cite 4,Ș p. 
Florin Gheorghiu, care a remizat 
partida Întreruptă cy olandezul 
Van der Wiel, se află pe locul 
10 cu 2 p șl o partidă amînată. 
In țlua de „întrerupte", cubane
zul Guillermo Garda a realizat 
două victorii în partidele cu 
Murrey șl respeotLv Quinteros.

C.M. DE VOLEI FEMININ
în mai multe orașe din Peru 

au început campionatele mon- 
dtele de volei feminin. Prime
le rezultate : Peru — Indone
zia 3—0, Bulgaria — Mexic 
3—2, U.R.S.S. — Australia 3—0, 
Canada — Nigeria 3—0, Cuba — 
Olanda 3—0, Ungaria — Argen
tina 3—1, Brazilia — Para
guay 3—0.

TOUR DE L'AVENIR
Americanul Grec Lemond • 

cîștiga.t etapa a 5-a din Tour 
de L’avenir, Saint-Joseph de 
Rivtere — Saint-Pierre d’Entre- 
mont (130 km) în 4h00:39, cu 
un avans de peste 5 minute. 
Lamond conduce în clasamen
tul general. Pe echipe, con
duce formația R. D. Germane.

bun, 3 dintre cei 5 judecători 
au dictat victoria lui Eugen 
Preda, care a realizat astfel 
prima eliminare a unui cam
pion la actuala ediție a între
cerilor.

La „mijlocie mică" am ur
mărit cel mai dramatic meci al 
zilei între Nicolae Ciobanu 
(Metalul Buc.) și Gheorghe 
Encuna (Steaua). După un în
ceput liniștit, în care ambii 
combatanți s-au studiat, caru
selul loviturilor dure, al „con
trelor" a intrat în drepturi 
depline în rundul doi. Encuna 
s-a aflat în mare dificultate și 
după două k.d.-uri, nerestabilit 
încă, el nu a fost protejat de 
arbitrul de ring Gh. Dima care 
avea datoria să oprească lupta. 
Din fericire gongul a întrerupt 
lupta ce devenise inegală. In 
ultima repriză, Encuna părea 
că și-a mai revenit, dar Cio
banii conducea în continuare 
„ostilitățile". El a mal plasat un 
croșeu nepraznic, stelistul a că
zut, dar arbitrul i-a șters doar 
mănușile și l-a lăsat să supor
te un torent de lovituri la care 
Encuna abia a mai găsit re
surse să răspundă. Juriul a 
fost unanim în a dicta victoria 
la puncte a lui Nicolae Cio
banu. Poate că Federația va 
dicta și ea ceva în legătură cu 
maniera de a conduce lupta a 
unor arbitri.

Dinu — Varga. Nachc, Marcu 
— Dumitru, Fl. Constantin — 
Opriș, Grigore, Trisccaru. Se
lecționata Munster va prezen
ta opt modificări față de XV-le 
care a jucat la lași, cea mai 
Importantă absență fiind aceea 
a cunoscutului Moss Keane, din 
linia a doua. compensată. în 
schimb, de prezența în teren a 
altui internațional irlandez, Tu
cker. Dar, iată echipa proba
bilă : Barry — Griffon, Cross, 
Kiernan. D. Ahernc — Ward, 
P. Ahern» — Cantillon. O’Lea
ry, Tucker — Spillane, Leni- 
han — Ryan, Glynn, Mulcany. 
Intîlnirea va fi condusă de cu
noscutul arbitru Internațional 
Paul Soare.

Geo RAEȚCHI

Stop-cadru ROADELE PERSEVERENTEI...

PEDEPSE ASPRE DICTATE
DE U.E.F.A.

F T id

ECHIPĂ DE IHIIJI
A ROflANlti -

PE LOCUL I
IA BALCANIADA DE TENIS

A JUNIORILOR
In localitatea iugoslavă Niș s-au 

încheiat întrecerile celei de a 
VH-a ediții a Campionatelor bal
canice de tenis rezervate juniori
lor. Reprezentativa masculină a 
țării noastre a ocupat locul I, ad- 
judecindu-șl titlul de campioană 
balcanică. Echipa de fete s-a si
tuat pe locul H. Rezultatele e- 
chlpelor noastre. Masculin : Ro
mânia 3—0 cu Iugoslavia, 3—0 cu 
Turcia, 3—0 ou Grecia și 1—2 cu 
Bulgaria. Feminin : România 3—« 
cu Turcia, 2—1 cu Bulgaria, 2—1 
cu Iugoslavia șl 1—2 cu Grecia. 
Clasamente finale. Masculin : L 
ROMANIA. 2. Iugoslavia, 3. Bul
garia, 4. Grecia, 5. Turcia. Femi
nin : L Grecia, 2. ROMANIA, 2. 
Iugoslavia, 4 Bulgaria. 5. Turda.

de ani, urcă intempestiv în 
clasamente pînă la primul loc. 
Așa a fost la Wimbledon, în 
vară, unde și-a recucerit laurii 
după opt ani. tot așa Is Flu
shing Meadow, unde, într-o în
trecere de mare tensiune, iși 
înscrie pentaii a patra oară nu
mele pe lista învingătorilor. 
Succes cu atît inai convingă
tor, cu cît învinsul său din fi
nală, cehoslovacul Ivan Lendl 
(22 ani), se arăta foarte greu 
de trecut, după victoriile srla 
In trei seturi asupra unor ad
versari de talia lui McEnroe st 
Wilander. De data aceasta, ti
nerețea n -a fost aceea caire tre
ce In frunte... Interesant este 
de menționat scorul tuturor ln- 
tîlnirilor dintre Connors și 
Lendl. Pînă Îs. finala de dumi- 

• nică, americanul cîștigase de 8 
ori consecutiv, pierzînd un sin
gur meci, ultimul. în turneul 
d» la Cincinnattl din acest an.

Fără îndoială, a fost și o vic
torie a perseverenței. Pentru 
un jucător cu mare angajament 
fizic, orientat totdeauna spna 
ofensivă, a fi mereu proaspăt; 
mereu însrmat cu rezistența ne
cesară dificilelor „maratoane" 
de 3 șl 4 ore pe terenul de te
nis, aceasta este cu adevărat o 
performanță mare. Așa cura 
numai puțini sportivi sînt ca 
pablli. Printre aceștia, desigur, 
șl „ Jimbo" Connors.

Radu VOIA

• Record de goluri în etapa a
5- a din campionatul Elveției : 38 
în 8 meciurit Cîteva scoruri: Lu
cerna — Bulle 8—0. Sion — Bel
linzona 8—1, Servette (care con
duce in clasament) — Young 
Boys 4—1 I
• Marea performeră a campio

natului belgian este Beerschot, 
din Anvers care a Învins pe 
campioana țării, Standard Lifege, 
cu 2—1 șl conduce 5n clasament.

IUGOSLAVIA (et. 6). Fruntașa 
clasamentului, Dinamo Zagreb 
(10 P), a jucat în deplasare cu 
Dinamo Vinkovicl (nou promo
vată), cu care a terminat la ega
litate : 1—1. Alte rezultate : O.F.K.
— Steaua Roșie 1—0, Vojvodina
— SpUt L—2, Skoplje — Velez 
Mostar 1—2, Galenica Zemun — 
Partizan Belgrad 1—3, Rijeka — 
Oslek 5—2. Pe primele locuri t 
Dinamo Zagreb 10 p. Partizan șl 
Llubliana cite 8 p. Pe ultimul 
loc, Steaua Roșie cu 3 p.

BULGARIA (et. 4). Ț.S.K.A. — 
Hașkovo Varna 2—1. Levski Spar
tak — Sliven 8—2, Spartak Ple
ven — Botev 4—1, Slavia — Etar
6— 2. In clasament.: Levski Spar
tak, Ț.S.K.A. șl Spartak Pleven 
au cite 7 p.

FRANȚA (et. 6). Lens — Paria 
St. Germain 4—o I, Nantes — 
Lyon l—O, St. Etienne — Toulouse
2— 1, Bordeaux — Laval 4—1, 
Rouen — Lille 2—0. Monaco — 
Metz 2—1, Nancy — Brest 1—1. 
Conduce Lena cu 10 p, pe ulti
mele locuri Sochaux și Lille cu 
cîte 3 p.

R.D. GERMANA (et. 5). Jena
— Zwickau 2—0, Dynamo Berlin
— Dynamo Dresda 3—3. BOhlen
— Leipzig 0—4 !. I-'rankfurt/O. — 
Rostock 1—2, Magdeburg — Aue
3— 1. Halle — Erfurt 5—1. Pe pri
mele locuri, Dynamo Berlin șl 
Jena — cite 8 p : De ultimul — ywirlriHi i fi

PORTUGALIA (et. 4). Benfica
— Salgueiros 1—0. Amora — Spor
ting 0—2, Porto — Esptnho 2—0.

OLANDA (et. 6). Deventer — 
Eindhoven 2—4, Ajax — Sparta 
1—1, Feyenoord — Zwolle 1—1. 
Utrecht — Kerkrade 3—2. în cla
sament Kerkrade, Eindhoven șl 
Feyenoord cite 10 p.

IERI, IN CUPA U.E.F.A.
Marți, la Mosoova, intr-un meci 

oontînd pentru competiția inter
națională de fotbal „Cupa 
U.E.F.A.", echipa Spartak Mos
cova a învins cu scorul de 3—2 
(1—2) formația engleză Arsenal 
Londra.

„El nu se mai întorc nicioda
tă..." — spunea, pe vremuri, 
un dicton de mare circulație în 
lumea boxului profesionist, un
do o înfrîngere pe ring putea 
fl considerată drept un „stop" 
definitiv în carieră. Dicton ca
re se voia adeverit și în alte 
sporturi. între timp, meri cam
pioni, chiar dintre cei purtlnd 
grelele mănuși, au dezmințit 
proverbul, revenind o dată sau 
chiar de mal multe ori In frun - 
tsa ierarhiei.

O asemenea revenire, deose 
bit da spectaculoasă, are as
tăzi ca autor pe tenismanul 
cu „punch" redutabil, JIMMY 
CONNORS. îl consideram cobo- 
rlt dincolo de linia crepusculu
lui. după patru ani de eclipsă, 
fără nici un nou succes major 
in palmaresul său, pînă atunci 
intr-adevăr strălucit. Ciștigase 
Wimbledonul în 1974, iar în a- 
celașl an, primul său titlu In 
open-ul american, urmat de 
altele două, in 1978 și 1978. Pă
rea. Ia un moment dat cepa- 
bil să domine întregul lot d» 
ași ai rachetei, atlt de valoros 
in deceniul trecut. Și-a dezamă
git suporterii, dispărind de oe 
podiumul marilor turnee.

Și iată că acum — e drept, 
lntr-un sezon cu multa minu
suri. Drintre care retragere* 
temporară * lui Borg, ca și ie
șirea, din formă a lui McEnroe 
— același Connors, ajuns la 
virata de răscruce a celor 30

U.E.F.A. a făcut cunoscută lista 
jucătorilor suspendați in cupele 
europene.

tn C.C.E. 5 meciuri : Meeuws 
(Standard Itege) ; » meciuri t
Lawrenson (Liverpool) ; 1 med: 
Aleksandrov (Ț.S.K.A. Sofia), 
Haanich (GyBr), Aikten (Celtic 
Glasgow), Damianidis, Mitropou
los (Olknpiakos Pireu), Hermann 
(Grasshopers Ztlrlch).

IN CUPA CUPELOR : 4 meciuri: 
Pineda șl Cunlnghan (Real 
Madrid), 2 meciuri : San Jose 
(Real Madrid), Stoikov (Lokomo
tiv Sofia), Slmkovlcl (Slovan Bra
tislava) ; 1 meci : Coooll (Di
namo Tirana), Curtls (Swensea).

IN CUPA U.E.F.A. : 3 meciuri: 
Svein johnsson (Fram Reykjavik), 
Vldgren (Kuoplo PaUoseura) : 2 
meciuri : Gazaev (Dinamo Mos
cova), Strein, Harrison (Glentoran 
Belfast), McLean (Glasgow Ran
gers) ; 1 meci : Hdibegicl, Mllak, 
Radelays (Sarajevo). Woutera 
(Utrecht) Benoit (Sochaux).

După cum se vede, lista este 
lungă și pedepsele aspre, fapt 
care dovedește că U.E.F.A. este 
deosebit de exigentă față de ne- 
sportivitatea jucătorilor ! Atenție 
fotbaliști la meciurile din prima 
etapă...

TRIBUNA VEDETELOR
• în fine, celebrul Maradona 

— cel mal scump jucător din 
lume, cum îl consideră presa de 
specialitate — a făcut un med 
excelent Ia C.F. Barcelona, in 
partida cu Valladolid (3—0). Ar
gentinianul a marcat un gol de 
toată frumusețea șl a fost coau
tor la celelalte două. 100 000 de 
spectatori l-au ovaționat pe „Nou 
Camp“.„ dar ziarele spaniole no
tează că in fața lui Valladolid nu 
a fost greu ca tinărul jucător 
să-și etaleze gama posibilităților. 
Următoarele meciuri — șl cele 
din cupele europene — vor arăta 
de fapt valoarea Iul Dieao.

CAMPIONATE
• In campionatul Angliei, în 

fruntea clasamentului a trecut 
Manchester City, grație victoriei 
obținute cu 2—1 în fața lui Tot
tenham ! F.C. Liverpool a pierdut 
șefia pentru câ a luptat din greu 
cu noua promovată Luton Town, 
cu care a terminat la egalitate 
(3—3), reușind acest draw doar 
în ultimul minut de joc, prin 
Rush.


