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CALIFICĂRILE ECHIPELOR NOASTRE DE CLUB 
ÎN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE DE FOTBAL 
PRODUC 0 VIE SATISFACȚIE, DAR Șl OBLIGĂ

CAMPIOANA NOASTRĂ, MAI BUNĂ PE PARCURSUL 
CELOR 210 MINUTE ALE CONFRUNTĂRII CU DUKLA

în minutul 6 al partidei de 
la Praga, la poarta echipei 
Dukla s-a derulat una dintre 
cele mal mari ocazii ale echipei 
Dinamo In această atit de pa
sionantă confruntare dintre 
campioanele României și Ceho
slovaciei. A fost, de fapt, o 
dublă ocazie de gol, pentru că, 
mal tntîi, ajuns în poziție idea
lă. Văetuș a luftat. iar apoi 
Orac a reluat puternic, dar ba
lonul a trecut pe lingă stîlpul 
din stingă porții lui Stromsikt 
De ce Insistăm de la început 
asupra acestui moment T Toc

SUCCESUL CORVINULUI DESCHIDE FOTBALULUI 
HUNEDOREAN CALEA SPRE AFIRMARE

Miercuri, la Hunedoara, un 
stadion întreg a aplaudat cu 
multă bucurie calificarea Cor
vinului In turul secund al Cu
pei UEFA Calificarea are o 
însemnătate si mal mare dacă 
ținem seama de tinerețea echi
pei. de putinele meciuri inter
naționale susținute de ea. ca șl 
de fastul că pentru prima dată 
o formație din acest oraș par
ticipă la o asemenea competi
ția Si reușește să se numere 
printre cele 32 de team-url care 
vor evolua șt ki. turul secund. 

mai pentru că el putea rezolva, 
«din plecare**, problema cali
ficării. Dacă ar ti marcat sco
rul general ar fi devenit 3—0, 
handicap imposibil de recupe
rat, in următoarele 84 da mi
nute. chiar $1 de puternica e- 
chlpă cehoslovacă. Ratindu-aa, 
insă, partida a rămas, In con
tinuare. deschisă, iar calificarea 
sub semnul Întrebării și aceas
ta deoarece Dinamo a avut de 
depășit un mare hop datorat 
„Intrării rapide In rol** a celor 
două recunoscute vedete — va
lori ale fotbalului cehoslovac, 

alături de nume de multă vre
me binecunoscute In fotbalul 
european, ca Glasgow Rangers, 
F.C. Sevilla. Benfica Lisabona, 
Ferencvaroș sau A. C. Roma. 
Calificarea Corvinului deschide 
fotbalului hunedorean calea 
flore o frumoasă afirmare d 
credem că acest moment favo
rabil trebuie să însemne pentru 
cel ce se ocupă de fotbalul 
din acest oraș șl chiar din 1u- 
dețul Hunedoara continuarea 
ea șt mal mult avlnt a muncii 
depuse ptnă acum.

Nehoda si Vizek. Nr. 7 din e- 
chipa lui Ladislau Novak ă e- 
voluat In prima repriză ca un 
coordonator de mare clasă, di- 
rljlnd ingenios și Impetuos ac
țiunile de atac spre poarta Iul 
Moraru, in timp ce Nehoda a 
punctat spectaculos de două 
ori. In minutele 18 șl 30, anl- 
hilind astfel handicapul de la 
București. Și după al doilea 
gol totul părea pierdut, echipa 
noastră campioană ajungind in 
situația boxerului care nu se 
mal poate apăra de „furia** ad
versarului. Dar a venit pauza 
șl altă echipă Dinamo a reintrat

Lourențlu DUMITRESCU

(Continuare tn pag 2-3)

Revenind la meci, trebuie flă 
spunem că. intr-un fel antre
norul austriac Starek si-a ono
rat atit ..promisiunea" făcută 
la Graz. aceea că echipa sa va 
juca mai bine la Hunedoara, 
cit si cele declarate la o con
ferință de presă care a avut 
loc cu o zl Înaintea partidei 
din manșa a doua si anume 
că va schimba tactica de ioc: 
„G.A.K. va face un strict mar
caj om la om pentru ad obli
ga pe Jucătorii Corvinului să 
dea drumul la minge, să-l obli
ge să greșească", spunea el-

Mircea TUDORAN

(Continuări tn oaș 3-3)

Am văzut cu Ochii noștri

DECI SE POATE!
... Se poate ca echipele noastre fruntașe să joace de la 

egal la egal cu echipe de prim rang din țări europene cu 
fotbal bine și foarte bine cotat (Cehoslovacia — part.ci pan 
tă la turneul final al C.M.. Italia — campioană monii'aiă!).

... S« poate chiar să le elimine din competiții of':-:a!e. 
și să le elimine tocmai pe terenurile adverse orin ioc tac
tic mai bun, adică prin inteligentă fotbalistică.

— Se poate, deci. ca fotbalistul român, despovărat de 
complexe de inferioritate in fata numelor si renumelor 
(„cultivate"... anlipsihologic de către unii: „Aoleu ii stiti 
pe Antognonl, pe Graziani ea să nu mal vorbim dc l’assa- 
rella... Flecare reprezintă un pericol de moarte pentru 
Poarta noastră! etc. etc. etc.**), să luote cu arme egale — 
pentru că, iată, valorile sînt asemănătoare — cu așii amin
tiți. Susținem ,1a rece", fără nici o exaltare provocată, 
eventual, de euforia momentului, că Ilie al nostru (Bălăci) 
nu l-a fost cu nimic inferior celebrului Giancarlo (Antog
nonl), după cum Ștefănescu si Cămătaru s-au ..văzut in 
joc" cel puțin la fel ca Passarella si Graziani. Ca să nu 
mai vorbim de acest excepțional Donose. ne care Dină acum 
selecționerii nu reusesc nicicum să-1 vadă...

...Se poate ca o echipă aflată la un pas de eliminare, 
cum a fost Dinamo — cu un. Moraru rănit, dar brav care 
nu și-a părăsit colegii rămînînd „pe metereze" spre a-i 
mobiliza la o luptă pînă la... ultimul glonte — să renască 
uimitor; să renască si să se bată extraordinar, ,oe viată si 
pe moarte" cu o dăruire si o abnegație realmente admirabi
le. Ce gol de vis a marcat Țălnar! Ce superbă bătălie au 
dat Ion Marin. Augustin Nicolae. Orac. Mulțescu et comp.

.„ Se poate, ne-am convins o dată tn piu* ca echipele 
noastre „să-și vadă numai de joc" (evoluînd cu o sporti
vitate exemplară, nerăspunzind durităților urmărind per
manent numai obiectivul performanței) si ne-am dat sea
ma că atunci ele sînt de două ori mal bune si mai eficiente.

...Se pot obține performanțe, așadar, și In fotbal, pentru 
că există indiscutabil potential uman valoros! S5-j ajutăm, 
să-i creăm tn continuare cele mai bune condiții de afir
mare și In același timp să ne păstrăm exigentele corespun
zătoare ștachetei Înalte trecute de ambasadoanele fotbalului 
nostru de club tn primul tur al cupelor europene.

Marius POPESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA NU S-A INTIMIDAT 
DE SOLII CAMPIONILOR MONDIALI

FLORENȚA, 30 (prin tele
fon). CInd sorții au decis ca 
Universitatea Craiova să joace 
cu Florentina s-a spus, pe bu
nă dreptate, că acesta este cel 
mai dificil adversar al echi
pelor românești din primul tur 
al cupelor europene. O for
mație de renume (care a cu
cerit Cupa cupelor și Cupa 
Europei Centrale, printre alte
le), cu multe nume de rezo
nanță (doi campioni mondiali 
— Antognonl și Graziani și doi 
foști campioni ai lumii — 
Passarella și D. Bertoni), un 
adversar de temut pentru ori

cine, mai ales acum. la 
puțin timp după triumful 
squadrei azzurra. Spre lauda 
ei. Universitatea Craiova nu 
s-a lăsat intimidată de faima 
Florentinei, reușind o califi
care de răsunet. O calificară 
care înseamnă de fapt esca
ladarea unei noi trepte pe sce
na fotbalului european.

Craiovenii aveau un prim 
punct moral de sprijin : elimi
narea Fiorentinef tn 1973 El

Mircea M. IONESCU
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VI In Divizia „A“ de handbal masculin

MECIURI APRIG DISPUTATE Șl DIN NOU SURPRIZE
Dteputetă Ieri, etapa a IX-a a 

campionatului masculin de hand
bal, Divizia „A*, a ocazionat par
tide deosebit de disputate, tncha- 
tate cu rezultate strinse, cu sur
prize. Dinamo București a pier
dut la Arad. „Poli* Timișoara 
>-« realizat decât un draw In 
fața Mlnauruâul, iar Constructo
rul Oradea a obținut doar in extremis victoria. ..

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 30—U (ÎS—8). De 
mult nu ne-a fost dat să vedem 
un meri de handbal atit de fru
mos. ea aseară. In sala He- reaeca. steaua și virtuozii săi 
au dat ua veritabil recital, aplau
dat la scenă deschisă de spec
tatori. merite deosebite revenind 
șl partenerului, echipa de pe 
Someș practicând un joc curat, 
rapid, cu combinații in viteză. 
Pe fondul unui deplin fair-play*, 
handbalul a ieșit in evidență ea 
un joc cuceritor, spectaculos. 
Campionii s-au detașat grație e- 
voluțiel portarului lor, Nicolae 
Munteanu, din nou de excepție, 
forței de percuția a celor doi 
Interi de valeare mondială, Va
sils Stingă și Marian Dumitru, 
abilității șt devotamentului ce
lorlalți echipieri, tineri sau eu 
mat multă experiență. Clujenii, 
au handbalul lor atletic, orien
tat pe coordonatele cerințelor mederno, însă emoționați și 
Poete de aceea și ușor inhibați, 
s-au străduit — șl au reușit pe 
deplin — să contribuie la rea
lizarea unul spectacol de ținută. 
Oe aceea, felicitări se cuvin am
belor echipe, antrenorilor lor.

Au marcat: Dumitru >. stingă 
L Berbece 1, Mare 1, Mlhaă 8, 
Drăgăniță 1 — pentru Steaua, 
Petra 8, Tătara 4, Bădosu 2, Pali 
3, Pop 1 șl Jurcă 1 — pentru
Universitatea Cluj-Napoca.

Au arbitrat satisfăcător : C.
Cristea (Constanța) șl L Manolla (Sibiu).

Ptiii o „pădure* de jucători, Vasile Stingă sc înalță ți a- 
runcă necruțător la poartă Foto : Dragoș NEAGU

CONSTRUCTORUL ARAD — 
DINAMO BUCUREȘTI 11—2S 
(U—•). încurajați de o sală ar
hiplină, arădenii au prestat un 
joc foarte bun atit ta atac cit 
Șl tn apărare. In mln. n el oon- 
âuoeeu cu lt—11, apoi au comis 
greșeli. permitted dlnamaviștllor 
să refaci șl M egaleze : 20—îe 
ia mln. M (prin golul Înscria de Bedlvan). tn ultimele 7 secun
da, gazdele realizează golul vte- 
tertel (Burger), clștlgtnd pe me
rit. Au marcat : Burger f, Deacu 
*. lenea I, Kolleth 2, Istede t, 
Ionesco 1, respectiv Tase S, Roș
ea (, Grabovschl 2, Dogăreseu 1, 
Jlanu 1, Georgescu 1, Bedlvan 1. 
(L IOANA — cereep.).

Hristache NAUM (Continuare In pag 2-3)

MARICICA PUICĂ, ÎNVINGĂTOARE ÎN S.U.A
ParticipLnd la concursul in

ternațional de atletism de la 
Eugene, Oregon, in Statele U- 
nite, unde a fost invitată, vice- 
campioana Europei, semlfon-

dista româncă Maricica Puică 
a câștigat proba de 800 m, cu 
timpul de 2:01,2. fiind urmată 
de alergătoarele americane Sue 
Addison (2:03,42) și Robin 
Campbel (2:03,52).

PROFILURI
Nu știm cite județe din 

țară se pot mindri cu un po
dium ca acesta al Albei. Nu 
știm cita județe au in frunte 
doi campioni olimpici — și- 
încă ce olimpici I. adevărați 
ctitori ai forței olimpice româ
nești —, urmați de un nume 
de glorie (Bazil Marian) cane 
a depășit cu mult cadrul gene
rației sale de fotbaliști. Acest 
podium a atit de puternic. In
cit face să pălească aproape 
tot ce urmează.

Dar să vedem ordinea | 
milog* zece...

1. SIRBU losif (tir)
2. LINCA Nicolae (box)
3. MARIAN Bazil țfotbal)
4. POPESCU Gheorghe

(atletism)
5. TODOR Augustin (fotbal) 

CRIȘAN Anton (hochei) 
CIOCA Ilie (atletism) 
GIZDAVU Ovidiu (solei)

9. ȚĂLNAR Cornel (fotbal) 
10. SAVA Crinela (tenis de masâ) 
• Iosif Sirbu a Intrat de 

mult in legenda sportului ro-

pri-

6.
7.
8.

10.

DIN ALBA
mânesc. El ne-ă adus PRIMA 
medalie olimpică de aur (Hel
sinki, 1932). cu un rezultat ab
solut (400 din tot atitea puncte 
posibile), care a avut un ecou 
atit de mare, incit reverbera
țiile acestei performanțe au 
reușit să ne aducă alți doi 
campioni olimpici de tir la 
Jocurile Olimpice din 1956 și 
1960, prin Ștefan Petrescu 
(pistol) și Ion Dumitrescu (ta
lere). Cu losif Sirbu, feciorul 
lui Dănilă Sirbu din Șibot, în
cepe adevărata performanță o- 
limpică românească.
• Nicolae Linca are doar 

handicapul de a nu fi... primuL 
Pentru că performanța lui de 
la Melbourne ține (medalie da 
aur), într-un fel. chiar de._ 
dincolo de posibil. Cel mzi la 
vîrstă iși amintesc de celebra 
finală în care Linca a boxat — 
ascunzîndu-se de medici — cu 
un deget fracturat I Și Linca a 
pornit tot din Alba...

loan CHIRILA

(Continuare In pap 3-3)

Campionatele balcanice de tenis

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
• Sâicfll au ocupat locul III • Azi

de masâ

PE PRIMUL LOC
încep probele

Individuale, In care Ielele noastre
IZMIR, 30 (prin telefon). în 

ultima zi a probei pe echipe 
din campionatele balcanice de 
tenis de masă, reprezentativa 
feminină a țării noastre, avind 
In formație pe Eva Ferenczi, 
Olga Nemeș și Maria Alboiu — 
medaliate eu bronz la ediția din 
acest an a C.E. —, a confirmat 
așteptările, tntreclnd cu 3—0 re
dutabila echipă a Iugoslaviei 
(cu jucătoare bine clasate In to
purile european și mondial). 
Această victorie a adus echipei

sînt lavorltc
locul I la această 

ediție a competiției, 
meciul

României și 
a XlX-a
Revenind la meciul cu Iugo
slavia, trebuie spus că forma
ția noastră a întrecut fără drept 
de apel pe sportivele iugoslave, 
cum arată și scorurile intîlnirl- 
lor : Nemeș — Batlniel 2—0 (21, 
19), Ferenczi — Perkucln 2—0 
(19, 14) și Ferenczi, Nemeș — 
Palatinul. Perkucln 2—0 (7. 10). 
într-un alt meci feminin : Bul
garia — Turcia 3—0.

în proba feminină pe echipe, 
clasamentul final arată astfel i 
1. ROMANIA (campioană bal
canică), 2. Bulgaria. 3. Iugo
slavia, 4. Turcia.

Conform așteptărilor meda
liata cu bronz la C.E., repre
zentativa masculină a Iugo
slaviei, s-a impus fără dificul
tate, atit în disputele cu Turcia 
și Bulgaria, cit și în confrun
tarea cu echipa țării noastre l 
România — Iugoslavia 1—5. Ci- 
teva rezultate : Moraru — Ko- 
vaci 1—2 (—13, 17, —15), Feher

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag a 1-a)



te 
doi

și o ex- 
suocese- 
lungime, 
provoca- 
„sutiste-

@ „DIPLOMA DE 
ONOARE"...

pentru 
noastre !

CE SE POATE 
PIERDE...

...a C.N.E.F.S. a pri
mit-o Clubul spor
tiv școlar din Pia
tra Neamț cu oca
zia aniversării unui 
sfert de veac de la 
înființare. De ase
menea, ca o recu
noaștere a muncii 
neîntrerupte depuse 
în această unitate 
sportivă timp de 25 
de ani, cu rezulta
te foarte bune, ace
eași Diplomă a fost 
acordată șl profe
sorilor Maria Săvi- 
nescu șl Nicolae 
Teodorescu, recu
noscut! descoperi
tori de talente vo- 
lei balistice.

O meritată răspla
tă pentru succesele 
dobândite pe care 
le dorim în viitor 
tot mai numeroase.

Din

• LA MASA 
VERDE-

cet al 
ecvestru 

lămuri 
■ dezbă-

• DUPĂ UN 
SEZON EXCELENT...

cu 
a-

• REVINE...

...Anișoara Cuș
mir, ale cărei per
formanțe sînt bine- 

. s-a pre
ia startul 
atletic bi- 
echipa de 
R.S.S, U- 

Normal,

cunoscute, 
zentat și 
meciului ; 
lateral cu 
tineret a 
crainene. 
ea a cîștigat sări
tura în lungime. 
Dar spectatorii pre- 
zenți la stadionul 
,,23 August" au pu
tut-o vedea pe A- 
nișoara Cușmir evo- 
luînd șl în ștafeta 
de 4X100 m, victo
ria revenind spor
tivelor noastre. Se 
spune — și rezulta
tele o confirmă — 
că Anișoa.ra Cușmir 
este și o foarte bu
nă vitezistă, ea a-

vând chiar prestații 
superioare specia
listelor probei! Este 
în aceasta 
plicație a 
lor sale la 
dar și «...
re 
le*

...cind nervii 
lasă nemotivat: 
jucători suspendați 
pe cite șase 
ridicarea 
de organizare 
durilor pe 
propriu timp 
etape și un 
mai puțin în 
merit, consecință a 
sancțiunilor. Iată 
urmarea atitudinilor 
nesportive ale rug- 
byștilor de la C.S.M. 
Suceava în partida 
cu Rapid Buzău, 
din cadrul Diviziei 
,B“. In plus, și 
pierderea meciului 
de către gazde, 
deoarece în min. 60 
arbitrul Șt. Rădules- 
cu a fluierat... sfâr
șitul, considerînd că 
partida nu mai 
poate continua. In 
acel moment oaspe
ții conduceau 
6—4. Deci... aviz 
maiorilor !

luni, 
dreptului 

a me- 
teren 
de 4 
punct 
clasa-

...pe meleagurile 
natale fostul inter
național stelist Ni
cu Pop, care a de
ținut, într-o vreme, 
și banderola de că
pitan al echipei na
ționale de volei, 

noul campio-

PBGILIȘTI ROMÂNI LA TURNEUL J. S. K." BERLIN
Intre 2 și 6 octombrie, la 

Berlin (R.D. Germană), se va 
disputa turneul internațional de 
box dotat cu trofeul clubului 
T.S.K. la care sînt prezenți pu- 
giliști redutabili din mai multe 
țări, printre care și România. 
Lotul sportivilor români este 
alcătuit din Nicolae Crăciun 
(semimuscă). Costel Burlacu 
(muscă). Gheorghe Ncgoiță (co
coș), Titi Cercel și Ionel Pa- 
naite (pană), Nicolae Brânzei 
(semiușoară). Dragomir Ilie (u- 

goară) șl Nicolae Motrogan (mij
locie mică). Antrenori: Titi Du
mitrescu și Dumitru Ion.

O In cadrul programului de 
pregătire pentru Balcaniada de

Clubul sportiv Progre
sul București organizea
ză cursuri de gimnastică 
de Întreținere. Relații 
suplimentare în strada 
Dr. Staicovici nr. 42. sec
tor 5. sau la telefoanele 
37.18.43. 37.07.77 sau
09.54.69.

A ÎNCEPUT campionatul național de
Voința Brașov ți Progresul București — învingătoare în 

cele mai echilibrate jocuri
BRAȘOV, 30 (prin telefon). — 

Campionatul național de baschet 
feminin a început joi în Sala 
■porturilor din localitate.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI 
tl—60 (32—24). Meciul inaugural 
«1 ediției a 54-a a competiției a 
oferit cel mai disputat joc al 
Ulei. Este drept, bucureștencele 
au condus tot timpul, dar plo- 
ie.șten cele s-au ținut ,,scai“ de 
ele, refăcînd întotdeauna din 
handicap. Ultima dată au ajuns 
de ia 49—60 la 58—6Q, iar când 
mai erau 40 de segtânde de joc, 
la scorul de .61-^0 pentru Pro
gresul, C.S.U. 'a avut posesia 
mingii, dai; % ratat atacul. Au 
fharcat : Pușcașu 25, Ivănescu 12, 
Hagiu-Stoichiță 10, Simioană 9, 
Anghel 3, Tatu 2 — pentru Pro
gresul, respectiv Lambrino 23, 
Stan 15, Biasuti 6, Ciocan 6, Gri- 
foraș 4, Pană 4, Oprescu 2. Ar
bitri : G. Dutka și C. Dumitra- 
che .

OLIMPIA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 58—35 (29—9). Olim
pia a obținut victoria lejeră în 
fața Rapidului, care a revenit în 
Divizia ,,A“ cam cu același lot 
cu care retrogradase cu doi ani 
în urmă. Au marcat : Trică 13, 
Stingă 10, Froiter 10, Bîră 6, 
Cristea 4, Ghițescu 2, Ciubăncan 9, 
Paulăoaie 4 — pentru Olimpia, 
respectiv Csikos 8. lordache t, 
Kapclovies 6, Vintllă 4, Toma <, 
Ivan 4, Mînzeană 2, Ion 1. Ar
bitri : N. Constant! nes cu fl L 
Breza. 

nat, Nicu Pop 
activ a Ia diviziona
ra din eșalonul se
cund A.S.A. Elec- 
tr-omlircș din Tg. 
Mureș. Din cîte se 
pare, sîrguinciosul 
sportiv Nicu Pop 
este pus pe fapte 
mari, el intențlo- 
nînd, în calitate de 
jucător șl antrenor, 
să formeze o echi
pă cit mai bună cu 
care să promoveze 
pe prima scenă vo
lei balistică a țării.

...ar trebui să se 
așeze reprezentanții 
creșterii calului de 
la noi și 
sportului 
pentru a 
problema ■ 
tută mult și fără a 
se ajurige la un 
consens și pe ,,co
ridoarele" recent în
cheiatelor Campio
nate balcanice de la 
Sibiu — cui aparți
ne vina că materia
lul cabalin utilizat 
in competițiile spor
tive nu este încă la 
nivelul cerut de 
marea performanță.

Deocamdată. fie
care parte o învino
vățește pe cealaltă. 
Se impune, deci, o 
analiză serioasă și 
fără prejudecăți, 
pentru găsirea căi
lor comune de ac
țiune în vederea 
obținerii de către e- 
chltațla noastră a 
rezultatelor pe care 
le impune tradiția 
și, mal ales, valoa
rea sportivilor.

Rubrică realizată de 
Emanuel FANTANEANU

juniori le, box, care va avea 
loc în Grecia, la Salonic (6—10 
octombrie), lotul puglliștilor ro
mâni a participat la Galați la 2 
gale de verificare în compania 
unei selecționate din care au 
făcut parte sportivi din Galați, 
Brăila și Focșani. Cu acest pri
lej a fost remarcată forma bună 
a cîtorva componenți ai lotu
lui : A. GavrilJ (pană), R. O- 
breja (semiușoară), M. Rotaru 
și M. Fînățean (muscă). Din 
păcaite, însă, la, categoriile su
perioare de greutate se simte 
lipsa elementelor valoroase. (T. 
SIRIOPOL — coresp.).

■” QQHBHUE&S3MBBR9B9EKEB1 ’

CONCURSUL DE ATLETISM
AL JUNIORILOR II

Sîmbătă și duminică, pe sta
dionul „23 August" din Bucu
rești se va desfășura ultima 
etapă, cu invitați, a concursului, 
republican de atletism al ju
niorilor de categoria a II-a. 
Concursul începe sîmbătă la 
ora 15 și duminică la ora 9.

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA — I.E.F.S. 
C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 96—60 
(46—35). Campioanele țării pre
zintă în această întrecere un lot 
simțitor întinerit, așa cum face 
dealtfel șl IEFS, proaspăt re
venită în Divizia A. întâlnirea a 
avut o desfășurare interesantă 
pînă spre jumătatea reprizei 
secunde, când IEFS a introdus 
în teren o formație alcătuită din 
jucătoare de. .. 14—15 ani,- mult 
prea tinere pentru a constitui cît 
de cît adversare pentru clujen- 
Ce. Au marcat : Pali 35, Bolovan 
13, Popa 12, Costanașu 10, Lu
kas 6, Schuster 4, Kirr 6, Lun- 
gu 2, Sandor 6, Szegledi 2 —
pentru „U“, respectiv Mărincuț 
17, Blîndu 14, Nicola 13, Nicolau 
6, Horea 2, Băieșu 2, Cîrstoiu 4, 
Drăghici 2. Arbitri : N. Praho- 
veanu și E. Ulrich.

VOINȚA BUCUREȘTI — CO
MERȚUL LICEUL BOLYAI TG. 
MUREȘ 56—32 (27—16). Fără Ga
briela Kiss (de la început) șl 
fără Ioana Maca vei (min. 18), 
ambele accidentate, echipa din 
Tg. Mureș nu a putut face față 
bucure? ten celor, mai experimen
tate și — evident — bine pre
gătite. Au marcat : Grecu 19,
Borș 12, Popescu 6, Slăvei 6, 
Strugaru 5, Hegheduș 4, Tomes- 
cu 2, Cioranu 2 — pentru Vo
ința, respectiv Opriciu 14, Făr- 
caș 8, Precup 4, Tordai 2, Mun- 
teanu 2 șl Csenteri 2. Arbitri :
I. Breza șl G. Dutka.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — CRIȘUL ORADEA 72—57

Campionatele republicane de canotaj

DINAMOVIȘTII AU ClȘTIGAT 5 TITLURI
CICL

La Snagov s-au încheiat, ieri, 
campionatele republicane de 
canotaj pentru seniori. Ultime
le finale, desfășurate pe o vre
me închisă, fără o participare 
prea numeroasă au oferit dis
pute interesante. îndeosebi în
tre puternicele echipe ale clu
burilor Dinamo și Steaua, 
principalele pretendente la ti
tlu.

Finala probei de 2 visle a 
fost cîștigată de canotorii clu
bului Steaua, după un finiș cu 
emoții, echipajul Marinei Man
galia fiind foarte aproape de 
a produce o surpriză. Adevă
rată surpriză. însă, nerau ofe
rit-o elevii de la A.S. Tine
rețea Fălticeni, jecție nautică

■■ I C ........IF I II flHII li HM li I’ll VIU . i i—

„CUPA CALCULATORUL" LA VOLEI [m]
Ziua, a doua a turneului inter

național masculin de volei, care 
se desfășoară în sala Olimpia din 
Capitală, a marcat o creștere evi
dentă a spectaculozității jocurilor. 
In primul meci s-au întllnit Trac
torul Brașov șl Carpațl Rm. Vll- 
cea. Scor : 3—0 (7, 8, 12) pentru 
elevii lui Tică Tănase, care In 
acest meci a rulat întreg lotul 
de jucători pe care îi are la dis
poziție în vederea începerii nou
lui campionat. Dragu, Oprea și 
Stancu au fost cei mai buni de 
la învingători. Vîlcenii „Încearcă" 
ceva, dar deocamdată echipa nu 
se leagă, antrenorul Chezan nea- 
vlnd, la ora actuailă, prea multe 
motive de satisfacție. In cel de 
al doilea meci, Calculatorul Bucu
rești — Dobrudja Tolbuhin 3—2 
(5, 9, —18, —10, 8). Duipă două 
seturi de joc rapid, variat, cu 
atacuri pe toată lungimea fileu- 
lui, elevii lui Chlțlgol au Intrat 
în ritmul de.j oc mal lent al oas
peților și tabela de scor l-a sanc
ționat corespunzător. In setul de
cisiv, identic cu primele două, 
bucur oștenii s-au impus firesc. 
S-au evidențiat Ion, Alexandru, 
Iuhaz șl Șchiopescu. In ultimul 
j oc, Dluamo București — Septem- 
vrls!:a Slava Mihailovgrad 3—8 
Ui, 4, 10). Campionii români s-au 
impus pe merit.

Azi, de la ora 14, Dinamo — 
Dobrudja, Calculatorul — Tracto
rul șl Carpațl — Septemvriska 
Slava.

Mihail VESA
Recent au avut loc șl alte tur

nee de verificare ale diviziona
relor „A" masculine de volei 
care se pregătesc pentru startul 
campionatului.
• La Suceava s-a desfășurat 

ediția a «-a a „Trofeului Buco
vinei", la care au luat parte 
Dinamo, Explorări Bala Mare, 
C.S.M. Suceava, precum șl <B-

DIVIZIA „A" DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag 1)

INDEPENDENȚA CARPAȚI
MIRȘA — UNIVERSITATEA CRA
IOVA 30—23 (14—9). Carpațl a 
confirmat forma bună din ulti
mele etape, prostind un Joc 
eficace In fața studenților cra- 
lovenl. Doar in min. 44 oaspeții 
s-au apropiat la un gol (13—17 
pentru Mlrșa). Au marcat : Blr- 
talan 15, Matei 6, Stockl 3, Pa- 
raschlv 3, Kicsid 8, Râu 1 — pen
tru Carpațl ; Dumitru 10, Cornea 
0, Iakobl 5, Dobeanu 2. (M. VER- 
ZESCU — coresp.).

CONSTRUCTORUL C.S.U. ORA-

BASCHET FEMININ
(34—25). Cu un lot de numai 8 
jucătoare (Maia Zidaxu șl San
da Ion eseu nu au drept de joc 
deoarece nu au Îndeplinit bare
mul la normele de control), Po- 
lltehnica a condus, totuși, per
manent, dar la diferențe mici, 
desprinderea decisivă realizîn- 
d-« în ultimele 6—7 minute. Cri- 
ful a jucat cu multă ambiție, 
dar unele ratări în momente de 
cumpănă l-au anulat șansele de 
victorie. Au marcat : Tocală 19, 
Roșlanu 18, Pîrșu 14, Chvatal 14, 
Netolitschi 4, Bodnar 2, Keres- 
tesi 1 — pentru Politehnica, res
pectiv Caseti 12, Cigan 11, Ni- 
culescu 10, Leitner 10, D. Per- 
țache 9 și Amihăesei 5. Arbitri: 
F. Baloșescu și N. Constantines- 
cu.

VOINȚA BRAȘOV — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 51—49 (29— 
*8).

Dumitru STĂNCULESCU 

In numărul de mîine al ziarului 
CALENDARUL COMPETIȚIILOR DE MASA PE 

ANUL 1983

Tn numărul de mîine al ziarului nostru va fi publicat Ca
lendarul competițiilor sportive de masă din cadrul ediției 
a IlI-a a ..DACIADEI". Calendarul cuprinde, ca de obicei, 
tcate întrecerile înscrise sub genericul marii competiții 
sportive naționale „Daciada", de Ia fazele pe asociațiile 
sportive și pînă la finalele pe tacă — organizate, conform 
Regulamentului „Daciadei", în anul 1983 atît la etapa de 
iarnă, cît și la cea de vară —, datele și locurile de des
fășurare.

înființată anul trecut, care a 
ocupat locul 3, depășind mai 
experimentații schifiștl de Ja 
Politehnica Timișoara. Clasa
ment: 1. Steaua (G. Ualaacu, 
T. Ghiban) 6:46,1 — J. Marina 
Mangalia (N. Dumitrescu, V. 
Stamaite) 6:47,6 — 3. Tinerețea 
Fălticeni (V. Arămia, L>. Cră
ciun) 7:14,4 — 4. Politehnica 
Timișoara (M. Obeadă. D. Bar- 
daș) 7:16,1.

Puțini se așteptau ca la 4 
visle să ciștige canotorii dlna- 
moviști. Ei au întrecut totuși 
pe sportivii clubului Steaua, 
echipaj cu mal multe valori in
dividuale — D. Popescu, bună
oară. noul campion la sim
plu — după o cursă în care au

vizionara ,,B“ Relonul Săvineștl. 
A câștigat Explorări (3—1 cu Di
namo și Relonul, 3—2 cu C.S.M.), 
urmată de Dinamo (3—1 cu Re- 
lonui șl 3—0 cu C.S.M.) șl Re
lonul (3—1 CU C.S.M.). (I. MIN- 
DRESCU, coresp.).
• La Hm. Vflcea, în „Cupa Car

pațl": 1. Carpațl Km, V. (3—2 cu 
Motorul B.M., Univ. Craiova șl 
Sllvania Șimleu S.), 2. Univ. 
Craiova (3—1 cu Sllvania, 3—2 cu 
Motorul), 3. Motarul Baia Mare 
(3—2 cu Silvania), 4. Sllvanla. 
(P. GIORNO1U, coresp.).
• Cunoscutul șlefuitor de ta

lente prof. Mircea Dumitrescu, 
care cu ani în urmă a creat re
putație centrului voleibalistic 
ploieștean șl a obținut rezultate 
frumoase la loturile die juniori 
ale țării, reapare la Craiova în 
prlm-plaiiul scenei. Actlvlnd la 
secția CI. sp. de volei „N. Tltu- 
lescu", prof. M. Dumitrescu a șl 
oferit lotului națfonal de junioa
re 4 elemente promițătoare : Maria Chitic (n. 1967 ; 183 cm), 
Camelia Matic (ridicătoare, n. 
1968 ; 180 cm), Gabriela Dumi
trescu (fiica sa, n. 1967 ; 172 cm) 
șl Liliana Popescu (n. 1997 ; 172 
cm). „Mina" sa se remarcă șl la 
lotul de junioare mici, la care a 
feet chemat In aceasta vară sâ 
activeze cu ca. Murgulescu, obțl- 
nind 5 victorii dta 6 Intnnlrl bi
laterale cu echipa similară a
Bulgariei... Revin unde le este
tocul vechil făuritori de valori și
aceasta nu poate dedt să ne
bucure. Voleiul are mare nevoie de ei I
• Luni (ora 17). 

CJ4.E.FJ., are loc 
mumă a antrenorilor 
de volei bucureștend 
dorine).
• Duminică ta startul șl Di

vizia „B" de tineret (feminin șl 
masculin) cu cite 1 serii a I 
echipe.

la eedlul 
ședința oo- șl arbitrilor 
(toate eate-

DEA — REI.ON SAVINEȘTI 
11—17 (io—9). Orădenll au oondua 
tot timpul la unul sau două go
luri, dar au fost egalați de fie
care data. Gazdele au câștigat pe 
merit intr-un final Incandescent. 
Au Înscris : Kapomal 8, Croitoru 
S, Tărniceru 3, Mircea 1. respec
tiv Cosma S, Samson 5, Zaharia 
ț, Marin 2, Zamfir 1, Petre L (I. 
GHIȘA — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
H.C. MINAUR BAIA MARE 
tl—21 (10—10). Joc de mare am
biție pentru ambele echipe, cu 
foarte multe întreruperi din cauza 
numeroaselor faulturi (33 Politeh
nica, 40 Minaur), cu M minute 
de eliminări pentru gazde șl cu 
19 minute pentru oaspeți. Din 
min. 40 jocul a devenit foarte 
aspru, incheindu-se neplăcut. Au 
Înscris : FSlker Ș, Iankovlci 6, Fe- 
her 3, Ian to 3, Bucățea 1, respec
tiv Mlroniuc s, M. Voinea 5, Cs- 
vaclu 4, Boroș 2, Flangea 1, Ha- 
berpurseh 1, Oros 1, Porumb 1. 
(C. CREfU — coresp.).

DINAMO BRAȘOV — C.S1H. 
BORZEȘTI 29—18 (15—9). Victorie 
meritată a gazdelor. Au Înscris: 
Mintiei 7, Bota 5, Nlcolescu (, 
Andreescu 4, Dumitru 2, Mlcle 2, 
Cojocaru 2, Donca 1, respectiv 
G. Berbecaru 7, Ciocirlan 3, Ctm- 
poneriu 2, Pintilie 2, Bucioacă 1, 
Jiga 1, Gîrlescu 1, Lămășan 1. 
(C. GRUIA — coresp.).

în clasament conduce STEAUA 
cu 27 de puncte, urmată de H.C. 
Minaur Baia Mare — 24 p, Uni
versitatea Cluj-Napoca — îl p, 
Dinamo București, Constructorul 
Arad și Independența Carpațl 
Mlrșa — cite ÎS p.

Etapa a X-a, care programează 
unul dintre mrrile derbyuri, me
ciul H.C. Minaur Baia Mare — 
Steaua, se desfășoară duminică, 
3 octombrie. 

condus tot timpul: 1. Dinamo 
(C. Fosloiu, V. Oprea, A. Ben- 
deu, E. Dogaru) 5:52,4 — X 
Steaua (G. Halaicu. D. Popescu, 
T. Ghibar.. P. Maxim) 6:01,4 —
3. Steaua II 6:04,4 — 4. C.S.S. 
2 Buc. 6:30,9 — 5. Politehnica 
Timișoara 6:31,4.

Mereu frumoasă probă de 
8+1, care încheie de fiecare 
dată regatele, a reunit la start 
cele mai valoroase rame ale 
canotajului nostru masculin. în 
luptă directă pentru Întâietate 
au fost echipajele Steaua si 
Dinamo. Au cîștigat cum ara 
de așteptat, sportivii dlnamo- 
visți, avînd la ..bordul" ambar- 
cației lor 3 dintre medaliații 
cu bronz la, ultimele C.M. de 
la Lucerna. Clasament: 1. Di
namo (D. Voiculescu, G. Bu- 
larda, V. Toma, P. Iosub, D. 
Năstase. G. Arba. V. Tomoioa- 
gă, M. Lefter + L. Lovrenschi) 
5:39,1 — 2. Steaua 5:41,6 — 3. 
Politehnica Timișoara 5:55,5 —
4. Marina Mangalia 6:10,9.

Așadar, după dcuă zile de 
concurs sportivii de Ia Dinamo 
cuceresc 5 titluri de campioni 
(la 2 rame. 2 4-1. 4 rame, 4 
visle. 8+1) iar canotorii de la 
Steaua — 3 (la 4+1 rame, sim
plu șf 2 visle).

Vasile TOFAN
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PROFILURI
(Urmare din pag. 1)

• Despre „Bazil" mulți spun 
că a fost cel mai bun fotba
list român ai tuturor timpuri
lor. Afirmație temerară, poate, 
în lumea balonului nestatornic, 
dar nu e mai puțin adevărat 
că Bazil Marian a avut o pres
tanță și o eficacitate fără egal, 
coechipierii lui. în frunte cu 
Valentin Stănescu, continuînd 
să depene isprăvile celui care 
a îmbrăcat tricoul echipei na
ționale la vîrsta lui ...Pele și 
care nu a urcat spre record 
numai din cauza războiului.

Pe tabelul primilor zece mai 
figurează un mare talent al 
fotbalului C.Gusti“ Todor, fos
tul portar al Rapidului șl al e- 
chipei naționale), care s-a stins 
prea repede, fiind unul dintre 
cei pe care fotbalul și vîrteju- 
rile lui i-a smuls vieții cu a- 
devărat sportive, lăstndu-ne 
doar amintirea unui talent de 
excepție...
• Gheorghe Fopescu, o ade

vărată forță a naturii, a fost 
campion la aruncarea suliței, 
fiind „deschizătorul de pîrtie” 
al unei interesante tradiții at
letice, care a produs în ultima 
vreme un săritor ca Sorin Ri- 
zea și cîțiva juniori talentați, 
în cadrul echipei Minaur Zlat- 
na, dublă campioană națională 
de cros la juniori III... In a- 
cest context apare firească pre
zența fondistului Ilie Cioca...

• Portarul de hochei Anton 
Crișan. de cîteva zeci de ori în 
echipa națională, amintește iu
bitorilor hocheiului de simpa-

DIN

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• TRAGEREA OBIȘNUITA LO

TO de astâzi se desfășoară în
cepând de 1a ora 16 în sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dtr. Staicovici nr. 42 ; 
numerele câștigătoare vor fi 
transmise la televiziune la ara 
17,30 și la radio în cursul Berii.

• ciștigurile tragerii
LOTO DIN 24 SEPTEMBRIE 1982. 
Cat. 1 : 3 variante 25% — auto
turisme Dacia 1300 ; cat. 2 : 7
variante 25% a 13.025 lei ; cat. 
3 : 2 variante 100% a 9.351 lei 
și 31 variante 25% a 2.338 lei ; 
cat. 4 : 32,25 a 2.827 lei ; cat. 5 : 
125,75 a 725 lei ; cat. 6: 262,50 a 
347 lei ; cat. X : 1.571 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1î 
240.258 LEi. Autoturismele „Dacia 
1300“ de la categoria 1. obținute 
pe bilete jucate 25%, au reve
nit participanților: Lucian Bob 
din Llpova, jud. Arad, Dumitru 
Marciu din Craiova șl Sofia 
Bock din Dumbrăveni, jud. Si
biu.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 29 SEPTEM

BRIE
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determină 
Unii s-au 
listai Gelu 
drumul CI

I. Dukla — Dinamo Buc. 1
II. Corvinul — A.K. Graz 1

III. Fiorentina — Univ. Cv. 1
IV. Real Madrid — F.C. B. M. 1
V. Napoli — Dinamo Tbilisi 1

VI. Slovan Bratislava — Inter 1
VII. Ipswich Town — A.S. Roma 1

VIII. Glasgow — B. Dortmund 1
IX. Valencia — Manchester U. 1
X. Dundalk — Liver. ANULAT
XI. Ajax — Celtic Glasgow 2

XIT. Beșiktas — Aston Villa x
XIII. T-S.K.A. — A.S. Monaco X

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
332.279 LEI.
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MITRAN - CAMPION NAȚIONAL I TURUL II îl CUPELOR EUROPENE
RE FOND LA JUNIORI I
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prezentat și de o formație de 
dub).

La actuala ediHe a „Cupei 
orașelor", In care s-au dispu- 
tat 16 etape cu un total de 1087 
km. au luat startul 12 echipe, 
cu 95 de alergători, dintre 
au terminat 
sportivi.

Iată acum 
melor două 
municipiul Constanța. Etapa a 
15-a: Constanța — Mangalia — 
Constanța (70 km) — 1. I. 
Schneider (Arad). 2. Z. Lorincz 
(Brașov). 3. Al. Ion (Voința 
Buc.); etapa a 16-a: Constanta 
— Tariverde — Constanța (82 
km) — 1. Al. Moisescu (Bucu
rești), 2. C. Petcu (București), 
3. I. Schneider (Arad).

Clasament general individual 
al ediției a 25-a a „Cupei orașe
lor: 1. O. MITRAN (Voința 
București) — campion național 
de mare fond, 2. Gh. Filin (Vo
ința București). 3. Z. Lorincz 
(Brașov) 4 I Schneider (Arad), 
5. E. Simion (Brăila). Clasa
ment general pe echipe: 1. VO
INȚA BUCUREȘTI, 2. Brașov,

5.

întrecerea 75
care

de

ultî-clasamentul 
etaoe găzduite de

3. București. 4. Plodeșffl. 
Arad.
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BA
din Sebeș, 
i cu cei 
;heață ar

o 
de

arte mulțl 
nar e cel 
fotbaliști- 

ii jucători 
ostul rapl- 
continuînd 
rlan, cu 
să nu mai 
Hst“ Kol- 
il» Mărgi- 
lungi lis- 

*rma o 
icheiem cu 

căpitan 
de juniori, 
irum...
SavaT — 

iril. E 
b tenis
briela Ca- 
« plecat 
a unde ta
ie tinerele 
1 Daniel 

C.J.E.F.S. 
un județ 

i, ceea ce 
-și ta «bo
ii un timp 
itut de Is- 
ru e plin 
tnă 1» .to- 

inst’ 
ii”), 
z Gizdavu, 
um ta A- 
schipa na-

1-au pre- 
ațional din 
iș. ta pri- 
1 Gizdavu 
n s-a scris 
crspectiva... 
id .— cum 
st Alexan-

pe care 
sau fără 

acest eam- 
A.merica de

imilor zece 
inevitabile, 
baachetba- 

care a luat 
ții au po-

menit lAtmele tînărului haltero
fil Ion Buta... Cei mai mulțl 
regretă însă absența „școlii al- 
bene de gimnastică", în frunte 
cu Silviu Magda, Vaslle Mur- 
guleț, Ion Sabău și Gheorghe 
Lăpăduș, primii trei gimnaști 
de lot, ultimul — și jucător de 
volei. într-o perioadă în care 
la Alba Iulia lucrau cu pa
siune doi mari dascăli de sport. 
Emil Tămaș și Eduard Sturek, 
doi antrenori de prim rang, 
care au reușit să capteze multe 
din energiile pe care le desco
periseră cele două cupe ale 
vremii — CUȚ și CTM.

Astăzi, județul Alba Încearcă 
să-și descopere alte orizonturi. 
Judo-ul a început să pună stă- 
pînlre pe inimile copiilor. Din 
păcate, judokanii de frunte au 
venit de prin alte părți (Dră- 
goi, Toma, Marian etc.), „dar 
na e nimic rău în asta — spu
ne Ovidiu Cheiioglu — pentru 
eă cineva tot trebuia să „prin
dă" elanul copiilor noștri".

O anume mișcare plină de 
promisiuni e la tir, unde Con
stantin Paraschiv (skeet) șl 
Marian Oncică (glonț) slnt la 
loturile naționale, dar albenli 
duc șl ei dorul uralelor pe care 
le stîmesc jocurile sportive. 
Fotbalul șchioapătă. S-a spe
rat un timp că fostul interna
țional Cornel Pavlovici va ur
ca echipa în „B“. dar nu s-a 
putut, și Pavlovici a plecat; 
acum se încearcă cu fostul 
„u”-ist Răduță. fără prea multe 
șanse. însă. Dorul de joc e 
mare în Alba. Iată, de pildă, 
Burianul a încercat să-și re
facă echipa de hochei, chiar 
fără patinoar artificial. Cei din 
Sebeș s-ar încumeta să facă 
și naveta la Hunedoara, unde 
există patinoar, dar nu e fior 
pentru hochei. în cele din ur
mă s-a renunțat ori s-au amî- 
nat planurile pentru la anul. 
Cei din Sebeș vă3 în refacerea 
Surianului un fel de nou start 
în cursa spre afirmare a aces
tui județ fără studenți... N-ar 
fi rău să reapară Surianul.

Dar oare numai de asta de
pinde noua respirație a ținu
tului în care s-au născut Sîr- 
bu. Linca și Marian ?

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

ELIMINATA, F.C. BAIA MARE 
A PĂRĂSIT ONORABIL COMPETIȚIA

MADRID, 30 (prin telefon).
Cu greu și-ar fi putut Închi
pui cineva că F.C. Baia Mare 
să reușească la Madrid elimi
narea din competiție a celebru
lui Real, oricit de rotundă ar 
fi mingea in jocul de fotbal. 
Pentru că chiar și legile ne
scrise ale acestuia respectă in 
cele din urmă ierarhia reală 
a valorilor și măsura firească 
a faptelor. S-ar putea apune, 
totuși, că bălmărenii au avut 
nu numai teoretic, ci și prac
tic, șansa calificării, cel puțin, 
atîta vreme cît scorul s-a men
ținut (1—1). Pentru spectatorii 
madrileni, care au urmărit la 
fața locului meciul de miercuri 
seară de pe stadionul Santiago 
Bernabeu, nu a existat însă 
nici un moment de Îndoială că 
echipa lui Di Ștefano, aflată 
lntr-o formă de zile mari șl 
funcționînd ca o veritabilă 
„mașină de fotbal", va obține 
victoria și dreptul de a juca 
în turul următor al competi
ției. Rămînea deci de văzut 
care va fi replica formației din 
Baia Mare, contribuția sa > la 
realizarea spectacolului spor
tiv. Din capul locului, va tre
bui să spunem că „11 “-le an
trenat de Paul Popescu a lă
sat, prin comportarea sa in an
samblu, o impresie frumoasă, 
jocul său fiind de elan, curat, 
deschis, fără cea mai mică ur
mă de antijoc, aplaudat, la 
scenă deschisă.

F.C. Baia Mare a jucat bine 
la Madrid. In ciuda înfrînge- 
rii suferite la trei goluri dl- 
fierență (nemsivorbind că la 
unul dintre ele, al treilea, un 
rol decisiv l-a avut arbitrul 
Intîlnirii). Dincolo însă de a- 
plauzele unui public foarte 
exigent, o serie de alte argu
mente de natură obiectivă vin 
să întărească afirmația potri
vit căreia formația băimăreanfi 
nu numai că nu a dezamăgit, 
ci. dimpotrivă, a fort pentru 
puternica formație a gazdelor 

de 
le 

poartă (17—13), al șuturilor pe 
spațiul porții (7—6) și mai alea 
acela al acțiunilor ofensive din 
prima repriză (48—48) indică, 
indiscutabil, o anumită ten
dință de echilibru în raportul 
de forțe în teren. Să ne mai 
glndîm. de asemenea, că a în
scrie două goluri lui Real Ma
drid pe terenul său — acolo 
unde, cu numai cîteva zile ta 
urmă, Atletico Madrid pierdea 
cu 1—3 — nu este la îndemî- 
na oricui. Și ar mai fi de a- 
dăugat că în primele 45 de

un adversar valoros. Așa 
pildă, raportul șuturilor

minute ale întilnirii F.C. Baia 
Mare a avut 3—4 ocazii clare 
de gol, care au făcut să „în
ghețe" tribunele, mai ales a- 
tunci cînd scorul era egal sau 
gazdele Încă nu reușiseră să se 
desprindă.

Firesc, In aceste condiții, în
trebarea care se pune ar fi i 
putea F.C. Baia Mare să reali
zeze mal mult, atît pe planul 
jocului, cît mai ales al rezulta
tului final 7 Fără ezitare răs
pundem că da. De ce nu a reu
șit atunci, să zicem, o remiză, 
care ar fi însemnat calificarea, 
sau cel puțin o infrîngere Ia 
limită ? Răspunzînd din nou, 
ar trebui să ne referim, ta pri
mul rind, la cauzele care au 
dețpins de formația băimărea- 
nă : 1. Lipsa sa de experiență 
competițională internațională, 
care, Bă recunoaștem, este scu
zabilă ; 2. lipsa de curaj, care 
nu mai poate fi scuzată, pen
tru că ea tine de o pregătire 
moral-volitivă. aceasta putîn- 
du-se realiza cu mijloace edu
cative simple și cu un plus de 
voință și ambiție pe care-1. pu
tem pretinde unor jucălori de 
performanță in împrejurări de 
excepție. Ar mai trebui adău
gat referitor la F.C. Baia Mare 
că jocul său prea deschis, deși 
plăcut ochiului, a favorizat 
realizarea planului tactic al 
gazdelor, care, cu mai multă 
experiență și într-o formă de 
zile mari, au sprintat spre vic
torie cu siguranța și aplombul 
caracteristic marilor echipe. 
Așa cum este la această oră, 
Realul. liderul campionatului 
spaniol, o veritabilă colecție de 
internaționali.

Fără îndoială că despre con
fruntarea de miercuri seară de 
pe stadionul Santiago Bema- 
beu ee mai pot spune încă 
multe lucruri ca argumente 
pro sau contra referitoare la 
nivelul jocului și dimensiunile 
rezultatului obținut de. echipa 
din Baia Mare la prima sa •- 
pariție In arena marelui fotbal 
continental. Dincolo de toate 
acestea, ceea ce nu trebuie ui
tat și nici măcar ocolit este 
faptul că F.C. Baia Mane, „bu
turuga mică", care nu a reușit 
să răstoarne un car prea mare 
pentru ea, a reușit. în schimb, 
să facă totuși, prin jocul prac
ticat, prin ținuta sa sportivă, 
• bună propagandă fotbalului 
românesc. Acolo, pe terenul 
unde nu demult s-a decis soar
ta campionatului lumii. Să re
cunoaștem, pînă la urmă, că și 
aceasta înseamnă ceva.

Mihai IONESCU

noastre, care putea învinge la 
un scor mult mai mare decit 
•cest 3—2 general, care însu
mează scorurile din cele două 
partide. Așadar jucînd foarte 
bine la București și bine la 
Praga, Dinamo s-a calificat ta

turul II al Cupei campionilor 
europeni șl a Întors și fila- 
Dukla. o... poveste frumoasă.* 
Va urma o alta, o vrem cu’ 
toții la fel de -pasionantă, șl' 
sperăm, cu același „happy-end“ 
ca cel de la Praga.

UNIVERSITATEA CRAIOVA NU S-A INTIMIDAT 
DE SOLII CAMPIONILOR MONDIALI

(Urmare din pag. 1)
aveau Insă și un handicap nu
mit Inter ’80, clnd pierduseră 
cu 2—0 la Milano. „Lecția In
ter" a servit foarte mult pen
tru că dacă, atunci, In sep
tembrie ’80, studenții olteni 
și-au pierdut calmul și luci
ditatea după primirea unui pe
nalty — șoc psihologic în min. 
8 —, de data aceasta, chiar 
dacă au fost împovărați cu o 
lovitură de la 11 m, tot In 
debut de partidă, ei n-au mai 
repetat greșeala de a devia 
de la ideea de joc stabilită. Un 
2—0 pentru gazde fe era sufi
cient aici, la Florența, violeți- 
lor după acel 3—1 din Bănie. 
Prezent la Milano acum doi 
ani, antrenorul Constantin O- 
țet, împreună cu recentul său 
secund, Nicolae Ivan, cu ex- 
perimentații și valoroșii jucă
tori craioveni au găsit tactica 
pentru Florentina. „Joc calm, 
in care nu trebuie să ne e- 
nervăm, indiferent de ce de
cide arbitrul, joc prin care să 
surprindem și să enervăm 
noi, eventual, adversarul". 
Bravii jucători olteni au 
evoluat calm, gindit, cu rafina
ment tehnico-tactic, întreaga 
echipă fiind admirabilă în dă
ruirea sa, reușind să facă fa
ță presiunii unui adversar do
minat de ideea calificării. „Și 
aceasta — cum remarca MIR
CEA RĂDULESCU, care a fort 
desemnat de F.R.F. să ajute la 
pregătirea formației craiovene, 
printr-un joc modern și variat 
In ambele faze ale sale, dar, 
mai ales, în cea de atac". De
altfel, faptul că studenții cra- 
foveni au expediat 17 șuturi la 
poarta lui Galii (!), mai multe 
decit echipa gazdă, spune foar
te mult. Cu puțină șansă și 
mal multă concentrare, craio- 
venii puteau înscrie, căci au 
avut cel puțin șase situații bu
ne. Oricum, dacă ei au pier
dut cu 1—0, din acel penalty 
acordat pripit, jocul lor, care 
a pus uneori în umbră careul 
de ași florentin, a fost re
marcat de toți cei prezenți aici, 
In frunte eu antrenorul și se
lecționerul recențllor campioni 
al lumii, ENZO BEARZOT, cane

declara în ziarul La Gazetta 
dello sport de joi că : „Uni
versitatea Craiova este o e- 
chipă extrem de valoroasă".

Dincolo de marea putere de 
luptă, de rezistența psihică și 
fizică, de unitatea de acțiune 
a ECHIPEI nu putem omite 
meritele individuale, pentru că 
în linia defensivă, foarte bună 
în întregime, Lung a făcut un 
meci remarcabil ; Șțefănescu a 
redevenit stîlpul apărării, Un- 
gureanu s-a dovedit același 
piston neobosit, Tiiihoi a jucat 
curat și sigur, Negrilă a în
cercat des poarta adversă. Din
tre ceilalți jucători, Donose a 
realizat din nou o partidă ma
re, Bălăci a vrut să fie și a 
fost mai bun decît Antognoni. 
Țicleanu a muncit cît pentru 
trei partide, iar Irimescu, chiar 
dacă ne-a creat emoții In min. 
30, cînd putea să înscrie un 
autogol, ne-a relevat forța su- 
tului său de temut în min. 51 
ți s-a zbătut mai mult ca pri
cind. Crișan a fost același ju
cător incomod de parcă n-ar 
fi avut o nedorită pauză coni- 
petițională îndelungată, iar Că- 
mătaru s-a dezlănțuit realmen
te In repriza secundă, cînd a 
reușit pătrunderi de mare e- 
fect, trecînd de puțin pe lîngă 
gol.

Dintre cele cinci „ambasa
doare" ale campionilor lumii, 
In actuala ediție a Cupelor eu
ropene, una singură a ieșit din 
cursă : Fiorentina. A eliminat-o 
Universitatea Craiova, „echipă 
de talie europeană", cum 
a numit-o antrenorul DE 
6ISTI. A eliminat-o pentru că 
no s-a crezut inferioară, cra- 
iovenii reușind să depă
șească complexul de infe
rioritate căruia fotbalul nostru 
l-a plătit — pînă acum — 
destul tribut pe plan interna
țional. Șl cum această regă
sire a personalității s-a făcut 
In fața unui adversar de mar
că, în prologul Intîlnirii e- 
chipelor naționale ale Italiei și 
României de la 4 decembrie, 
din campionatul european, ne 
glndim că succesul Universită
ții Craiova poate să însemne 
și un ații serios pentru mo
ralul „tricolorilor".

CAMPIOANA NOASTRĂ, MAI BUNĂ PE PARCURSUL 
I CELOR 210 MINUTE ALE CONFRUNTĂRII CU DUKLA

SUCCESUL CORVINULUI DESCHIDE FOTBALULUI 
HUNEDOREAN CALEA SPRE AFIRMARE

(Urmare din pag. 1)
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rOMBRlE 1982
SPECIALA___OT»

7 EXTRAGERI IN
3 FAZE. CU UN 
TOTAL DE 64 
NUMERE!
Oricine participă 
poate obține:
• AUTOTURISME 

..Dacia 1300“
® BANI, sume va

riabile si fixe: 
50.000. 10.000 lei 
etc.

O EXCURSII PES
TE HOTARE, în 
RS. Cehoslova
că sau R. P. 
Bulgaria

BILETELE DE 25 
LEI VARIANTA 
PARTICIPA LA 
TOATE EXTRA
GERILE

de participare
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pe teren, una mult mai stăpină 
pe ea, cu apărarea mal grupată 
șl mai decisă în intenții, cu 
linia de mijloc urcînd treptat 
la pupitrul partidei și cu un 
atac de astă dată mai Incisiv, 
schimbat în bine în formula 
Țălnar — Iordache — Orac, 
primii doi șarjînd periculos pe 
frontul stîng 
lor.

Ajunsă în 
2—2, balanța 
să se plece — pe parcursul re
prizei a doua — cînd lntr-o 
parte, cînd în alta (ocazii Drag- 
nea, Augustin. Iordache, Roti, 
Vizek, Vania) dar a rămas în 
cumpănă voind neapărat și 
un... supliment de 30 de mi
nute Ia cele 180 atit de pasio
nante. Iar în al 4-lea minut al 
prelungirilor Țălnar a marcat 
un gol rar, gol de excepție, cu 
un șut pe diagonala careului, 
sus în colțul lung al porții Iul 
Stromsik, cel rămas pironit, 
fără replică, uimit. GOL CARE 
A DECIS, care a înaripat echi
pa noastră campioană, ea con
ducted apoi pînă te final „os
tilitățile" avind și marea șan
să a egalării, dar pe care Drag- 
nea a irosit-o în min. 113. Un 
2—2 ar fi fost și mai frumos 
și PE DEPLIN MERITAT, de
oarece dacă tragem linie și a- 
dunăm. absolut la toate capito
lele, ajungem la un bilanț 
favorabil dinamoviștilor. 
dimineața, pe aeroportul 
Praga, antrenorul Dumitru 
colae-Nicușor afirma : 
București pm dominat 70 
minute din 90. iar in partida 
retur o repriză a fost a gaz-

al apărării gazde-

echilibru perfect, 
calificării a tins

net 
Ieri 
din 
Ni- 
„La 

de

delor (prima), una perfect •- 
chiiibrată (a doua), iar pre
lungirile ne-au aparținut în to
talitate, noi fiind mult mal 
rezistenți. deși au existat des
tul jucători nerestabiliți com
plet după meciul din campio
nat. Așa stind lucrurile, consi
der că obținerea calificării a 
fost o consecință logică a jo
cului nostru mai organizat, mai 
bine gindit, mai complet".

Foarte exact, iar concluzia 
care se desprinde este aceea 
că din cele 210 minute ale du
blei confruntări cu Dukla, di
namoviștilor le-au revenit 100, 
45 au fost echilibrate, iar 45 
trebuie trecute în contul cam
pionilor cehoslovaci.

Și mergînd mai departe, la 
elementele concrete ale parti
delor. semnificative ni se par 
a fi opiniile jucătorilor Mul- 
țescu șl Ion Marin. Primul a 
fost cel mai bun în meciul de 
la București, cel de al doilea 
pe parcursul celor 120 de mi
nute de la Praga. 
dinamoviștilor 
„Dukla are o clasă peste Vale- 
rengen, are jucători de mare 
valoare ca Vizek. Nehoda, 
Stambacher, Krîz. care-și cre
ează bune ocazii de gol, care 
pot învinge orice apărare”. La 
rîndul lui. Ion Marin sublinia 
că „dificultatea partidei retur 
s-a datorat marilor ratări din 
prima manșă, cînd puteam În
scrie cel puțin încă un gol sau 
două. Important e că n-am că
zut după 0—2 și ara reușit să 
înscriem golul calificării". în- 
tra-adevăr, și după numărul 
total al șuturilor (34—26) ți 
după marile ocazii (17—9) se 
ajunge, de asemenea, la o si
tuație favorabilă campioanei

.Optarul"
consideră că

Și Intr-adevăr, echipa din 
Graz așa a *i început meciul, 
avind în debutul partidei mai 
multe acțiuni de atac decit 
Corvinul: 13 față de 9. Dar a- 
oeasta si datorită formației gaz
dă. vădit marcată de tirac. de 
importanta rezultatului care ar 
fi cailificat-o în turul secund al 
competiției. Dar pe măsură ce 
timpul se scurgea. Corvinul a 
devenit tot mai sigură pe to
cul său și a încheiat cele 90 
de minute in forță. meciul 
avînd astfel o cu totul altă 
desfășurare decît cel de la 
Graz. In care prima repriză a 
aparținut românilor, iar cea de 
a doua formației austriece.

Așa cum scriam și în croni
ca meciului, grupul de inter
naționali ai Corvmului s-a de
tașat Drin valoare si .prestație. 
Dar în același timp, ceilalți 
jucători au făcut dovada bunei, 
lor pregătiri, adueîndu-si o 
contribuție importantă la vic
torie. De pildă. Dumitrache. în 
ciuda anilor, face în continu
are dovada talentului său. 
Miercuri, cu toate că „tribuna" 
cerea înlocuirea sa. antrenorii 
Corvi nul ui l-au lăsat pe ve
chiul nostru internațional in 
teren si acesta si-a luat re
vanșa Darticipînd activ la mar
carea celui de al doilea gol, 
cel semnat de KIein. și pece
tluind scorul prinbr-o execuție 
de mare finețe. Cei introduși 
în repriza secundă. Găîan, dar 
mai ale3 Maiteuț, au demon
strat că la Corvinul si rezer
velor li se acordă în pregătire 
aceeași importantă ca si celor 
ce alcătuiesc nucleul echipei.

Meciul din turul secund al 
Cupei U.E.F.A. va fi. desigur,

mai greu decît cel de debut. 
Tocmai de aceea. antrenorii 
vor trebui să gindească si mai 
mult asupra jocului de ansam
blu al echipei. Si ne gîndim, 
în special, la predilecția hune- 
dorenilor de a păstra mingea 
printr-o suită de pase laterale 
si Înapoi, portarul avind un 
rol important în acest ioc. care 
le tocește insă elanul ofensiv. 
Desigur, ofensiva trebuie cit 
mai bine pregătită ca să a bă 
finalitate, să se încheie cu su
turi la poartă și... goluri. Or, 
miercuri, ca urmare a unui ast
fel de ioc. în care mingea a 
fost pasată de citeva ori la 
rind lui Ioniță, arbitrul Ihsan 
Tiure a sancționat 11-le hune- 
dorean cu o lovitură liberă in
directă — în spiritul actualelor 
prevederi regulamentare — din 
interiorul careului mare, la 8 
m de poartă. Noroc că șutul 
Iun Zueiieni, după o combina
ție cu GossI. a fost deviat de 
Dumitrache în corner... Apoi, 
credem că marcajul trebuie 
făcut mult mai sever si mplit 
mai atent. Și Ia Hun-'doara, 
ca și in partida de la Graz, 
fundașul central Gamauff a fă
cut nenumărate incursiuni oină 
în fata porții lui Ioniță si ni
meni nu a încercat să-1 stope
ze. Iată doar două elemente 
care se impun ca la antrena
mentele viitoare să fie corecta
te. Pentru că o astfel de ac
țiune soldată cu gol sau cu o 
altă lovitură liberă indirectă, 
acordată pentru „ioc pasiv", 
pot compromite rezultatul unui 
meci.

In încheiere, cîteva cuvinte 
pentru clubul Corvinul care 
merită felicitări pentru, modul 
în care a organizat această a- 
devărată sărbătoare a fotbalu
lui hun ed onean.



Azi, In Argentina, începe campionatul mondial masculin

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI DEBUTEAZĂ (mîine) ÎN FAJÂ CELOR POLONEZI
în Argentina. începe astăzi 

(de fapt, mîine ătre zori, după 
ora României) ediția a X-a a 
campionatului mondial mascu
lin de volei. Echipa României, 
care. după participarea la 
„mundialito" în Brazilia, a a- 
juns la Buenos Aires, unde a 
si efectuat citeva antrenamen
te de acomodare, abordează 
marea competiție mondială cu 
următorul lot de iucători: Nicu 
Stoian, Dan Girieanu, Marius 
Căla-Chițiga. Petre lonescu, 
Marian Mî(u. Florin Mina. Vio
rel Manoie, Emilian Vrincuț, 
Vaieriu Spînu loan Hind* si 
Ovidiu Glzdavu (antrenori: N. 
Sotir si V. Dumitrescu). Volei
baliștii noștri, care se află in 
aceeași erupă preliminară (D)

O NOUĂ FORMULĂ DE DISPUTARE A C. M.
La Buenos Aires s-a desfă

șurat Congresul Federației in
ternaționale de volei, la car* 
au fost reprezentate 89 din 
cele IM de federații naționale 
afiliate la acest for. Printre 
alte probleme luate in discuție 
s-a aflat ți modificarea siste
mului de desfășurare a C.M. 
Astfel, după cum relatează «- 
genția „France Presse", la edi
ția viitoare (a 11-a la mascu
lin și a 10-a la feminin), care 
va avea Ioc In 1986 fn Franța 
(m) și Cehoslovacia (f), vor 
participa și la masculin șl la 
feminin cite 32 de echipe (in 
loc de 24), dar pe două grupe 
valorice separate : grupa de e- 
lită, cu 16 echipe, ți grupa 
ața-numită „promoția mondia
lă", cu site 16 echipe. Acestea 

din urmă tși vor desfășura cam-

DE AZI, IMPORTANTE 
ÎNTÎLNIRI

ÎN „CUPA DAVIS“
Un sfîrșit de săptămînă în

cărcat pentru participantele la 
ediția din 1982 a „Cupei Davis". 
De vineri pînă duminică se 
vor disputa semifinalele cele
brului trofeu, care opun for
mațiile : Australia — S.U.A. la 
Perth și Franța — Nou* Ze
eland* la Aix-en-Provence.

Concomitent, in vederea ob
ținerii dreptului de a rămine 
in grupa de elită non-zonală a 
competiției se vor întîlni 8 e- 
chipe: U.R.S.S. — india, Me
xic — Români». Spania — Ma
rea Britanie și Argentina — 
R.F. Germania. Echipele Învin
se vor retrograda in grupele 
tonale continentale.

CAMPIONATELE BALCANICE 
[ DE TENIS DE MASA

(Urmare din pag- 1) 

cu cei polonezi cubanezi si 
venezueiam. vor debuta în 
C.M. în noaptea de sîmbătă 
spre duminică (ora 3,30 — ora 
României), cînd .vor întîlni ad
versarii cei mai puternici, ju
cătorii polonezi. Iată, dealtfel, 
programul complet al prelimi
nariilor: VINERI: Italia — 
Australia R.D. Germană — 
Canada (gr. C. la Rosario),
R. P. Chineză — Franța. Coreea 
de Sud — Finlanda (gr. E. la 
Buenos Aires); SIMBÂTA: Ja
ponia — Mexic, Argentina — 
Tunisia (gr. A. la Rosario), 
U.R.S.S. — Chile. Bulgaria —
S. U.A. (gr. B. la Catamarca), 
R.D.G. — Australia, Italia — 
Canada (gr. C. la Rosario), Cu
ba — Venezuela, România — 

pionatul înaintea „mondiale
lor" elitei, iar primele 3 clasa
te fn acest turneu al „promo
ției" (găzduit în 1986 de Irak 
— la masculin și Turcia — la 
feminin) vor promova fn rîn- 
dul elitei. Astfel, participantele 
la grupa elitei în 1986 vor Ci: 
primele 7 clasate la ediția 1982 
a C.M., cîștigătoarele titlurilor 
(sau următoarele clasate după 
cele deja calificate prin C.M.) 
în cele 5 continente, primele 3 
clasate în turneul „promoției" 
ți, în fine, echipa țării organi
zatoare. Cele 16 echipe vor Ci 
repartizate în 4 grupe preli
minare, desfășurarea C.M. în 
continuare fiind asemănătoare 
celei actuale (cu o fază inter
mediară pe serii valorice, a- 
pol cu semifinale In cruciș și 
finale).

AGENDĂ
• La ultima ședință a Bi

roului F.R. Șah a fost defini
tivat lotul echipelor României, 
în pregătire pentru participarea 
la apropiata Olimpiadă șahistă, 
care se va desfășura la Lucer
na (Elveția), în perioada 30 
octombrie — 17 noiembrie. La 
masculin, sînt nominalizați : 
Mihai Șubă, Florin Gheorghiu, 
Victor Ciocâltea, Mihai Ghin
dă. Valentin Stoica. Ovidiu Foi
șor. Theodor Ghițescu (antre
nor : Constantin Ungureanu) ; 
la feminin: Margaret* Mure
șan, Marina Pogocevid. Dana 
Nuțu-Terescenco, Elisabeta Po- 
lihroniade. Gertrude Baumstark 
(antrenor : Mircea Pavlov).
• Pentru Balcaniada de 1* 

Plovdiv (Bulgaria), programa
tă intre 4 și 12 octombrie, la 
mesele seniorilor vor jura M. 
Șubă. M. Ghindă, V. Stoica, 
Th. Ghițescu, O. Foișor. C. lo- 
nescu. Ad. Negulescu. Gertru
de Baumstark șt Gabriela O- 
lărașu.

Polonia (gr. D la Euenos Ai
res), Coreea de Sud — Franța,
R. P. Chineză — Finlanda (gr. 
E, la Buenos Aires). Cehoslova
cia — Irak Brazilia — Libia 
(gr. F la Mendoza): DUMINI
CA: Japonia — Tunisia. Argen
tina — Mexic (gr. A). Bulgaria 
— Chile. U.R.S.S. — S.U.A. 
(gr. B), Canada — Australia, 
Italia — R.D.G. (gr. C), Polo
nia — Venezuela. România — 
Cuba (gr. D). Franța — Finlan
da, R.P. Chineză — Coreea de 
Sud (gr. E). Brazilia — Irak, 
Cehoslovacia — Libia (gr. F); 
LUNI: Mexic — Tunisia Ar
gentina — Japonia (gr. A),
S. U.A. — Chile. U.R.S.S. — 
Bulgarie (gr. B), România — 
Venezuela, Polonia — Cuba (gr. 
D). Libia — Irak Brazilia — 
Cehoslovacia (gr. F).

Rezultatele primelor două zi
le de concurs vor fi publicate 
In ziarul de luni.

TURNEUL INTERZONAL 
FEMININ DE ȘAH

In runda a 11-a a turneului 
Interzonal feminin de șah de la 
Tbilisi, Nlkolln a dștlgat la Ka- 
dllkar, Plhalllci a pierdut la Gu- 
gensberger, In timp ce partidele 
Levitina — Veroczt, Gurlell — 
Shllan șl Flschdick — Severald» 
s-au încheiat remiză. Mureșan a 
Întrerupt tn poziție complicați 
partida cu Minoghlna. în clasa
ment continuă să conducă Mar
gareta Mureșan (România) eu 
7 p (1), urmată de Levitina 
(U.R.S.S.) — 8,5 p (1), Shllan
(R.P, Chineză) — 6,5 p. Gurlell 
șl Ahmilevskala (ambele U.R.S.S.) — cu ctte 8 p.

ȘAHISTĂ
• Turneul feminin organizat 

în Capitală de clubul sportiv 
Politehnica a fost cîștigat, la 
egalitate, de Edit Ștefanov și 
Mariana Nechifor, cu cite T 
puncte (din 10 posibile), ur
mate de Stela Radu și Rodica 
Relcher — 6,5 p, Voichița Cft- 
linescu 5,5 p. Viorica Carabei* 
I p, Carmen Butt și Angela 
Cabariu 4 p. Simona Mihai 3,5 
p, Cristina Pogorevlcl șl Eu
genia Ispas 3 p.
• Au fost desemnați cam

pionii țării la categoriile de 
juniori și copii, în întrecerile 
desfășurate la Piatra Neamț 
și Eforie Nord. Titlul la juniori 
I • revenit lui Lucian Vaai- 
lescu (Universitatea București), 
iar la junioare I Marianei Bi- 
dlci (Politehnica București). 
Campioni la juniori II sint AL 
Constantin (Petrolul Ploiești) 
șl Mirele, Stoicea (Chimia Tr._ 
Măgurele). Iar la copil Claudlu 
Zetocha (C.P.L. Arad) și Alina 
Mânu (Petrolul Ploiești).

IMPETUOASA ASCENSIUNE 
A SPORTULUI CHINEZ

Se împlinesc astăzi 33 de ani de la proclamarea Repu 
blicil Populare Chineze. în cele peste trei decenii care av 
trecut de la acest eveniment de importanță istorică, har
nicul popor prieten chinez, sub conducerea partidului co
munist, a obținut succese remarcabile în toate domeniile 
construcției socialiste. în rîndul acestora se includ, firesc, 
șl realizările cu adevărat impresionante ale mișcării de e- 
ducație fizică și sport.

Zile de toamnă blîndă, 
senine, in Beijingul 
milenar, străjuit de 

palatele împăraților vechii 
Chine și de înnoirile moder
ne, începînd cu aeroportul 
fi încheind eu hotelul Ghe- 
gien. Pe arterele largi ale 
orafului, care l-au surprins, 
chiar cu dimensiunile lor 
de atunci, pe Marco Polo, 
cu 700 de ani in urmă, trec 
acum mii, zeci de mii de 
biclclifti, pe benzile rezer
vate lor. ca intr-o cursă ci
cliști fără de sfirșit. tn 
Beijing stnt înregistrate 
peste J milioane de bici
clete, la o populație de 9 
milioane, în timp ce in in- 
treaga Chină circuli peste 
100 de milioane de bicicle
te la 1 miliard de locuitori.

tn ansamblul realizărilor 
din ultimii ani ale Chinei 
Noi, sportul ocupă un loc 
vizibil la orice pas. Dorin
ța de mișcare a devenit o 
necesitate. De la ora 6 di
mineața se pot vedea gru
puri de maturi și bitrini, 
adunați in locurt publice, 
făctnd tradiționale exerclfil 
„Wushu*, un complex de 
mișcări pentru sănătate șl 
apărare, timp de 15—20 de 
minute. Vizitatorul neavizat 
este surprins atunci cind, 
in trecere pe străzile Șan- 
haiului. de pildă, aude prin 
stațiile de radioficare o mu
zici puternici și vede mii 
de oameni pe trotuare exe- 
cutind gimnastică de destin
dere timp de 4—5 minute. 
Apoi, totul intră Jn normal, 
ea mai ttrziu, la intervale 
de 3—4 ore, muzica și exer
cițiile să se repete. In pre
zent, aproape 25 de milioa
ne de maturi și bătrini 
au trecut normele unui 
complex de gimnastici pen
tru întreținere și sănătate.

Festivalurile sportive, cu 
ediții de m&t fi finale, 
sint manifestări care arată 
I* ce măsură exercițiile fi- 
ziee ți sportul sint adine 
pătrunse in uriașa popu
lație a acestei fărt. La în
ceputul lunii septembrie am 
asistat In orașul Huhehott, 
capitala regiunii Mongoliei 
interioare, la Festivalul 
sporttu al celor 55 minori
tăți naționale ale Chinei, 
care însumează o populația 
de paste 50 de milioana. 
Timp de o (dptdmtnd, I* 
cinstea celui de al Xll-lea 
Congres al Partidului Co
munist Chinez. cel 1000 de 
flnaliftl s-au întrecut in 

sporturi tradiționale ev 
costume și obiceiuri incin 
tătoare. Perfecta desfășura
re a acestui festival a ară 
tat o mare capacitate dc 
organizare. In această peri
oadă sint programate „spar 
tachlade" ale provinciilor și 
regiunilor selecție pentru 
cea de a 5-a Spartachiadă a 
Chinei populare, care se va 
desfășura anul viitor, de la 
19 la 29 septembrie 19S3, la 
Șanhai, la 25 de sporturi, cu 
6 000 de finallști. Șanhai, 
cel mai mare oraș al Chi
nei (11 milioane) poseda 
înainte de anul 1949 un 
stadion, o sală de sport fi 
un bazin, iar acum numiră 
9 stadioane, 12 săli de sport 
din care una cu 18 000 de 
locuri, 196 bazine descoperi
te și acoperite. 426 terenuri 
de baschet etc. A început 
construcția unei mari pisci
ne acoperite, cu trambuli
ne, iar proiectul pentru sta
dionul de 100 000 de locuri 
este gata.

tn ultimii trei ani, spor
tul de performanță a luat 
un mare avint în China. 
Numai din 1979 pînă la în
ceputul anului 1982, sporti
vii chinezi au cucerit 44 de 
titluri de campioni mondi
ali, au stabilit 67 de recor
duri mondiale fi au obținut 
2453 de titluri de maestru 
al sportului- Forurile spor
tive chineze și-au propus 
ca la prima participare la 
Jocurile Olimpice de vară, 
la Los Angeles, in 1934, de
legația Chinei si se claseze 
printre primele 10 națiuni 
ale lumii. Este un obiectiv 
pentru care se investește și 
se muncește cu sîrguinti și 
ambiție. Afară de cele două 
mari institute de educație 
fizică fi sport din Beijing 
fi Șanhai. cu cite 2 000 de 
studenfi fiecare, școlile 
sportive înfloresc una după 
alta, cu capacități ți dotări 
corespunzătoare. La cele vi
zitate, la Huhehott 300 de 
elevi, la Șanhai, 700 de 
elevi. ochii mici și calzi ai 
tuturor ardeau parcă de do
rința fă devină campioni.

înainte de plecare, volei
balistele echipei reprezenta
tive a Chinei promiteau ti
tlul mondial și s-au ținut 
do cuvint.

Impetuoasa ascensiune a 
sportului chinez este tn plini 
desfășurare.

Aurel NEAGU
Beijing, septembrie 1982.

— Uhr 0—2 (—16, —18), Haldan
— Kalinici 0—2 (—8, —10), Fe-
her — Kovaci 2—0 (18, 19), Mo- 
raru — Kalinici 0—2 (—13,
—17), Haldan — Uhr 0—2 (—12, 
—11). Datorită jocului oscilant 
din confruntarea cu formați» 
Bulgariei, echipa masculină a 
țării noastre a trebuit să se 
mulțumească cu locul IIL într-o 
altă partidă din proba masculi
nă pe echipe, Bulgaria a dis
pus cu 5—3 de Turcia.

Clasament final (echipe mas
culine) : 1. Iugoslavia, 2. Bul
garia, 3. România, 4. Turcia.

Vineri Încep întrecerile indi
viduale, tn care sportivele noas
tre — FerenCzl, Nemeț și Al- 
boiu — sint favorite.

TELEX • TELEX • TELEX
FOTBAL • Meciuri amicale de 

juniori: Cehoslovacia — R.D. Gor
man* 0—1; Polonia — Danemar
ca 1—1. • La Rutherford (3.U.A.): 
Cosmos New York — Flamengo 
»—* (med 1ucat cu prilejul re
tragerii jucătorului Carlo» Al
berto).HANDBAL • Turneul Interna
țional feminin de la Vilnius »-a 
Încheiat cu victoria primei repre
zentativ* a U.R.S.3., urmat* de 
R.S.3. Lituaniană, U.R.S.S. (tine
ret), Româniși șl R.D. Germană. 
Ut ultimele două partide: U.R.S.S. 
> R.D. Germană 1#—M (IO—15»: 
U.R.S.S. (tineret) — România 
10—17 (»—10).

TENIS • la optimile de finală 
ala turneului feminin de la Phi
ladelphia, Luda Romanov a ta- 
vins-o pe americanca Shelly So- 
lomon cu 8—4, 8—7, 6—1. In alte 
partide: Barbara Potter — Klm »CSM» 7—8, 8—1; Yvonne Ver- 
■aaa* — Jenny Kl'jtch 6—4, 6—4.

După prima etapă a cupelor europene

MULTE FORMAȚII DE RENUME ELIMINATE!
Azi, la Ziirich, tragerea la sorți a meciurilor din etapa a doua

Prima etapă a cupelor eu
ropene a fost mai Interesan
tă decît cele din edițiile pre
cedente. Pentru că ne-a oferit 
miercuri seara o întreagă gamă 
de superlative din care n-au 
lipsit victoriile in deplasare 
(12). calificările obținute gratie 
golurilor înscrise pe terenurile 
adversarilor (6) și In prelungiri 
(3). Desigur, surprinde că în 
Cupa U.E.F-A., de pildă, echi
pele care activează in prima li
gi a Angliei (Arsenal, Ipswich, 
Southampton. Manchester Uni
ted) au părăsit competiția, ea 
si faptul că fcrmațlile din R-D. 
Germană — bine cotaite pe plan 
european — au fost eliminate 
din toate cele trei competiții.

Firește, toate aceste fapte au 
fost pe larg comentate de a- 
gentiile de presă, din care a-a 
lipsit nici sublinierea că re
prezentantele fotbalului româ
nesc au avut o prestație foar
te bună: 3 din cele 4 prezente 
I» start s-au calificat pentru 
etapa următoare. Valoarea cali
ficărilor creste cu atlt mai 
mult cu rit adversarele echi
pelor noastre au fost dintre 
cei!» bine cotate De plan inter
național (formațiile întilnlto 
fiind din acele țări care au 

fost prezente la „El Mundial", 
carte de vizită deloc neglija
bilă!).

VIITOARELE ADVERSARE 
ÎN ETAPA A DOUA ALE RE
PREZENTANTELOR NOAS
TRE LE VOM AFLA ASTĂZI, 
CU PRILEJUL TRAGERII LA 
SORTI DE LA ZURICH.

Din numărul da ieri al zia
rului nostru au lipsit citeva 
rezultate, pe care le publicăm 
acum. în C.C.E.: Sporting Lisa
bona — Dinamo Zagreb 2—4 
(tn tur 0—1); Widzew Lods — 
Hibernians Malta 3—1 (tn tur 
4—1); în CUPA U.E F.A : Betta 
Sevlll» — Benfica Lisabona 
1—2 — In tur 1—2! Aseară s-au 
mai disputat 3 jocuri, ale căror 
rezultate nu ne-au sosit pini 
la închiderea ediției, locuri In 
care gazdele nu puteau scăpa 
calificarea: Alkmaar — Lime- 
rik (1—1 fn tur) tn Cupa cu
pelor; F. C. Porto — F. C. 
Utrecht 1—0, Shamrock — 
Fram Reykjavik 3—0, ambele 
rezultate din tur. tn Cupa 
U.E.F.A.

în C.C.E.. două calificări au 
foet decise In prelungiri: 
Ț.S.K.A. Sofia — Monaco (2—0) 
și Dukla Praga — Dinamo 
București 2—1. Surprind rezul

tatele dintre Juventus — Hvido- 
vre 2—3 si cel realizat de Cel
tic. care a ristigat in declasa
re eu AJax, la Amsterdam! Ju
re Si Celtic sint calificatei

In Cupa cupelor. C.F. Barce
lona a terminat la egalitate 
(1—1). in Cipru, cu Apollon, 
după ce dstlgaae in tur cu 
8—0. Ujpestl Dozs» a eliminat 
pe I.F.K, Goteborg (deținătoa
rea Cupel U.E.F.A.). iar B. K. 
Copenhaga a cîștigat cu 2—1 la

------------------ ECHIPELE 

• CUPA CAMPIONILOR EUROPENI: F.C. Liverpool, Stan- 
ear* LUge, Hamburger S.V., Juventus, Dinamo Kiev, Celtic 
Glasgow, T-S.K.A. Sofia, Aston Villa, Beal Sociedad San Se- 
oaatiaa, Bapld Vlena, Wldxew Lodz, Helstngln (Finlanda), 
DINAMO BUCUREȘTI, Nandorl Tirana, Olymplakos Pireu, 
Sporting Lisabona.
• CUPA CUPELOR: Tottenham, St. Germain Paris, Steaua 

Boși» Belgrad, C.F. Barcelona, Bayern MOnchen, Beal Madrid, 
Austria Vlena, Internazlonale, Ujpestl Dozsa, B.K. Copenhaga, 
Lech Poznan, Galatasaray, Swansea, F.C. Aberdeen, Waterscbel 
(Belgia) șl Invlngâtoarea dintre Alkmaar — Limerick.
• CUPA U.E.F.A.: Bohemians Praga, Lokeren. F.C. Sevilla, 

F.C. Valencia, Banlk Ostrsva, Scrvettț Geneva, Benfica Lisa
bona, Haarlem, St teflefflle, Roma, Ferencvaros, Hajduk Split 
Anderlecht, Slask Wroclaw, Brage (Suedia), Werder Bremen, 
Dundee United, Spartak Moscova, Viking Stavanger. Bordeaux. 
Norrkopplng, Glasgow Rangers, P.A.O.K. Salonic, UNIVERSI
TATEA CBAIOVA, F.C. ZOrlch, Napoli, Kaiserslautern, F.C. Sa
rajevo, COBVINUL HUNEDOARA, F.C. K61n (sau A.E.K. A- 
tena), F.C. Porto (sau Utrecht), Schamrok Rovers (sau Fram 
Beykjavlk).

fața lui Dynamo Drasda si 
calificat mai departe pentru 
că in deplasare marcase două 
goluri (2—3).

Fără precedent apare rezul
tatul de la Londra, unde Arse
nal a fost surclasată cu 5—2 de 
Spartak Moscova. Alte sur
prize: calificarea lui Slash 
Wroclaw, învingătoare la Mos
cova cu 1—0 In fața lui Dina
mo (In tur 2—2). și eliminarea 
lui Lokomotive Leipzig de că
tre norvegienii de la Viking 
Stavanger. Lokeren (in con
fruntarea cu Mielec) și PAOK 
Salonic (cu Sochaux) au obți
nut calificarea abia tn prelun
giri, in timp ce Napoli a intra* 
In turul secund gratie golului 
marcat tn deplasare cu Dinamo 
Tbilisi.

Ion OCHSENFELO

CALIFICATE------------------
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