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iN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

DINAMO BUCUREȘTI — ASTON VILLA
CUPA U.E.F.A.

CORVINUL — F. C. SARAJEVO
SHAMROCK ROVERS —UNIV. CRAIOVA

Citiți în pag. a 8-a programul complet al turului secund, 
scurte prezentări ale adversarelor echipelor noastre.

Miine, in sala „Dacia“ din Baia Mare Astăzi și miine, etapa a 9-a a Diviziei „A“ de fotbal

LA BUCUREȘTI Șl HUNEDOARA, PARTIDE
CLASAMENT

DE CUPE EUROPENE!
Intrat în ultima linie dreap

tă a turului, campionatul mas
culin de handbal (Divizia ,,A“) 
programează mîine unul din
tre derbyurile sale de mare a- 
tracție: II. C. Minaur —
Steaua. înainte însă de a vorbi 
despre acest meci, care opu
ne primele două formații din 
clasamentul alcătuit după nouă 
etape, să aruncăm o privire 
spre etapa de joi.

Partide de mare luptă, dra
matice, cu victorii obținute în 
ultimă instanță și scoruri la 
limită — iată caracteristica e- 
tapei- a 9-a a campionatului. 
Am văzut un meci de mare 
frumusețe. Steaua — Universi
tatea Cluj-Napoca, și am reținut 
nu numai în memorie, ci și în 
suflet, un gest de mare fru
musețe, un admirabil exemplu 
de fair-play. Scăpase pe con-

traatac Vasile Stingă, urmărit 
de unul dintre handbaliștii 
clujeni. Era clar că interul 
stelist nu putea fi oprit decît 
prin fault și un fault la vi
teza de derulare a fazei ar 
fi putut avea consecințe grave. 
In acea clipă de' mare ten
siune, antrenorul universitari
lor, Gh. Zamfir, s-a ridicat de 
pe bancă și i-a strigat spor
tivului său : „Fără fault !“
Tehnicianul de pe malul So
meșului a preferat să primeas
că un gol, decît să pună în 
pericol un alt sportiv, un alt 
tînăr, un alt om. La polul o- 
pus, antrenorul timișorean Con
stantin Jude. Acest tehnician, 
căruia îi purtăm un respect

Hristache NAUM

(Continuare In pag. a 7-a)

@ Steaua - Dinamo și Corvinul - Universitatea Craiova, două 
derbyuri de la care așteptăm foarte mult 0 Jiul a plecat in 
orașul Crișurilor cu speranța repetării rezultatului din meciul de 
la București, cu , Sportul 0 Cu ani în urmă, „Poli" Timișoara 
a cîștigat pe terenul lui F.C. Olt 0 In Trivale, un meci cu fru- 
moașe tradiții : F.C. Argeș - A.S.A. 0 Studenții bucureștenî vor 
încerca să cîștige, pe malul mării, punctul pierdut acasă, dar 
F.C. Constanța știe că e gazdă 0 Va „fora" Petrolul un punct 
si ne stadionul de sub Timpa ? 0 Tîrgoviștenii urcă pe Bistrița cu

la București, cu , Sportul 0 
a cîștigat pe terenul lui F.C.

și pe stadionul de sub Timpa ? 0 Tîrgoviștenii urcă pe Bistrița 
moralul ridicat 0 Vilcenii in fața unui dificil examen la lași.
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: MARGINEA ACTIVITĂJII 
FOTBALISTICE 
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Campionatul național de baschet feminin
II

IN MECIUL ZILEI: OLIMPIA - POLITEHNICA 6Î-55
Lupta dîrzâ pentru promoTarca in prima grupă valorică

BRAȘOV, 1 (prin telefon). 
Deși nu s-au disputat decît două 
etape, în campionatul național 
de baschet feminin s-au des
prins de pe acum (prin valoa
rea loturilor prezentate și a 
jocurilor prestate) patru echi
pe, aceleași care au ocupat 
locurile fruntașe în ediția tre
cută a competiției : Universi
tatea Cluj-Napoca, Politehnica, 
Voința șl Olimpia București. 
Tnise celelalte participante se 
anunță o dispută echilibrată 
pentru promovarea în grupa 
valorică 1—6. Rezultate :

COMERȚUL LICEUL BO
LYAI TG. MUREȘ — C.S.U. 
PRAHOVA PLOIEȘTI 51—58 
(33—28). Mureșencele au con
dus în majoritatea timpului 
pentru că au acționat organi
zat și au respectat indicațiile 
tactice date de antrenorul Ni- 
colae Viciu. Ploieștencele, cu 
un lot destul de valoros, nu 
au izbutit nici de astă dată 
să formeze o echipă. Au mar
cat : Kloos 20, Opriciu 14, Bor- 
bely 15, Mathe 8, Csenteri 2, 
Fărcaș 2 pentru Comerțul, res
pectiv Lambrino 18, Grigoraș

10, Ciocan 12, Ciobotaru 8, O- 
prescu 2, Stan 6, Biasutti 2. 
Arbitri : C. Dumitrache și E. 
Ulrich.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
57—53 (33—29). In vreme

bucureștencele au cîștigat al 
doilea meci la potou, timișo- 
rencele au pierdut, tot al doi
lea joc, la o diferență mică. 
Faptul că au fost lipsite de

D. STANCULESCU

(Continuare In pag. a 7-a)

Cursul de inițiere s-a 
minat cu bine pentru toată lu
mea... O nouă serie de copii 
sibieni au învățat să înoate. 
Profesoara Draga Savu le a-
cordă micilor înotători diplo
mele de atestare.

Foto: V. CÎRDEI — Sibiu
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LA GIMNASTICĂ MASCULINĂ
Activitatea competițională a 

gimnasticii cunoaște în această 
perioadă o simțitoare intensi
ficare, întîlnirile internaționale 
aflate în imediată perspectivă 
probînd din plin afirmația 
noastră: astăzi și mîine, la 
Bistrița, se vor întîlni repre
zentativele masculine ale Româ
niei și Cubei, iar la finele 
săptămînii viitoare, la Deva,

va avea loc un ineci de real 
interes. între echipele feminine 
ale României și Angliei.

Antrenorii lotului nostru s-au 
fixat asupra următoarei echi
pe pentru partida de astăzi și 
miine : Kurt Szilier, Emilian 
Nicula, Aurelian Georgescu, 
Valentin Pîntea, Dumitru Sîr- 
bu și Dan Odorhean. Alexan
dru Nistor este rezervă.

La închiderea ediției

ROMÂNIA
in prima zi a meciului de „Cupa Davis“

MEXIC 1-0

La Ciudad de Mexico, în prima zi a meciului de tenis pentru 
Cupa Davis Mexic — România, formația țării noastre a luat con
ducerea cu 1—0 prin victoria obținută de Iile Năstase asupra lui 
Francisco Maciel cu 6—4, 2—6, 6—3, 10—8, la capătul unei partide 
care a durat 2 ore și 45 de minute. în partida următoare se în- 
tilnesc Raul Ramirez și Florin Segărceanu.

1. DINAMO 8 5 3 0 16- 4 13
2. Sportul stud. 8 6 1 1 15- 4 13
3. Univ. Craiova 8 5 0 3 16- 7 10
4. Steaua 8 4 2 2 10- 8 10
5. F.C. Olt 8 4 1 3 13- 8 9
6. S.C. Bacâu 8 4 13 14-11 9
7. Corvinul 8 3 3 2 8- 6 9
8. A.S.A. Tg. Mureș 8 4 1 3 9-10 9
9. Petrolul Ploiești 8 4 13 11-12 9

10. F.C. Bihor 8 4 0 4 21-17 8
11. F.C. Argeș 8 3 2 3 12-10 8
12. Jiul 8 2 4 2 8-11 8
13. Politehnica lași 8 1 4 3 7-10 6
14. Chimia Rm. V. 8 3 0 5 7-12 6
15. F.C. Constanța 8215 10-20 5
16. C.S. Tîrgoviște 8 1 2 5 5-13 4
17. „Poli" Timișoara 8 1 2 5 5-14 4
18. F.C.M. Brașov 8 2 0 6 7-17 4

orbi Ir ii meciurilor

- JIUL PETROȘANIF.C. BIHOR
(I. Dima - Sighișoara; L Jakab — Cluj-Nap., I. Târcan — Reghin)

F.C. ARGEȘ - A.S.A. TG. MUREȘ
(A. Gheorghe — P. Neamț; M. Abramiuc, Gh. Arhire — ambii Suceava)

S.C. BACAU - C.S. TIRGOVIȘTE
(M. Axente — Arad; FI. Tâbîrcâ, Gh. Constantin — ambii Rm. Vîlcea)

F.C. CONSTANȚA - SPORTUL STUDENȚESC
(A. Mustățea — Pitești; M. Man — Cluj-Nap., L. Măieran — Brașov)

POLITEHNICA IAȘI - CHIMIA RM. VÎLCEA
(Cr. Maghiar; Gh. Manta, P D. Manole - toți București)

F.C. OLT - „POLI" TIMIȘOARA
(V. Antohi; M. Stânescu, S. Rotârâscu — toți lași)

F.C.M. BRAȘOV - PETROLUL PLOIEȘTI
(M. Neșu; I. Medveș - ambii Oradea, P. Seceleanu — București)

Duminică

CORVINUL HUNEDOARA - UNIVERSITATEA CRAIOVA
(Fl. Popescu; A. Moroionu — ambii Ploiești, V. Naumcef — lași) 

STEAUA - DINAMO
(N. Rainea — Bîrlad; D. Petrescu, M. Nicuiescu — ambii București) 

Stadionul Steaua. Meci televizat
Toate partidele vor începe la ora 15.
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După primul „maraton“ al polo-ului

0 In echipa campioană - juniorii dau tonul 0 Defensiva fero
viarilor a fost greu de trecut 0 Speranțele pregătesc în cam

pionat competițiile majore ale anului 1983
© Noul campionat a readus 

în prim-planul celei mai in
teresante dispute a 
de polo din primul 
sionantul derby — 
RAPID. După ce 
au condus de 8 ori și Rapid 
o singură dată, în final, Radu 
Tinioc și Rolf Schilha, cei doi 
arbitri internaționali de cate
goria „A“. au consfințit 
ia oficială o primă 
(9—9). © Cu o medie 
goluri pe meci (99 în 
tide), record absolut 
un turneu al Diviziei 
namo București — în egală 
măsură și cu gîndul la Oden
se. la debutul în C.C.E. — a 
demonstrat că este pusă pe 
fapte mari chiar de la înce
putul competiției. Echipa joa
că modern, într-un ritm acce
lerat în majoritatea timpului.

formațiilor 
eșalon pa- 
DINAMO- 
ciimpionii

în foa- 
remiză 
de 14

7 par- 
pentru 

,A“, Di-

Are două extreme de i 
(Moiceanu și Ciobăniuc), 
fundaș cu calități deosebite 
(Ardeleanu) și un centru (Ș. 
Popescu) din ce în ce 
puternic și mai ambițios. A- 
lături de ei — inegalabilul 
nar Vlad Hagiu, care s-a și 
instalat în fruntea top-ului 
„Sportul" cu 26 de goluri. • 
Antrenorul Iuliu Capșa a fost 
foarte mulțumit și de evolu
țiile jucătorilor cu state mai 
vechi de serviciu : Spînu, D. 
Popescu, V. Rus și L. Râdu- 
canu. • Rapid — redivivus, cu 
doi ex-dinamoviști în noua for
mație (A. Munteanu și E. Io- 
nescu) I Defensiva este punctul 
forte al echipei din Giulești:

clasă 
, un

mai

tu-

Adrian VASILIU

(Continuare tn pag. a 7-a)

O NOUA CALITATE Șl MAI MULTĂ RÎVNĂ 
ÎN DEZVOLTAREA SPORTULUI PENTRU TOȚI!
In Mesajul tovarășul ui 

NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, 
președintele României, adresat 
Conferinței pe țară 
sportive, document 
seninătate deosebită 
zătoarea acțiune de 
a sarcinilor ce 
hotărîrile adoptate de Congre
sul al XII-lea al partidului, se 
subliniază necesitatea ca „ma
rea competiție sportivă națio
nală «Daciada» să cuprindă, 
practic, în cadrul ei, întregul 
tineret al patriei, să se afirme 
tot mai puternic ca o uriașă

a mișcării 
de o în- 
în cuprln- 
îndeplinire 
revin din

mișcare de masă care să asi
gure participarea celor mai 
largi categorii de oameni ai 
muncii de la orașe și sate la 
practicarea organizată și siste
matică a 
sportului și 
ccsta fiind 
mental pus 
mișcării noastre sportive in a- 
ceastă perioadă". In spiritul

exercițiilor fizice, 
turismului — a- 
obiectivul funda- 

de partid în fața

în paginile 4,

prețioaselor idei și orientări 
ale Mesajului secretarului ge
neral al partidului, care stau 
la baza documentelor Conferin 
ței pe țară a mișcării sportive, 
a fost elaborat de către 
C.N.E.F.S., împreună cu orga
nizațiile și departamentele cu

(Continuare In pag. a S-a)
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CALENDARUL COMPETIȚIILOR DE MASA 
PE ANUL 1983 DIN CADRUL „DACIADEI*



DIN CULISELE- - - - - - - - - - - - - - - j PROGRAMUL Șl ARBITRII
ETAPEI DE MÎINE

MECIURILOR NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE
I Praga --------------------
I • Iată notele acordate de antrenorul 

Dumitru Nicolae-Nicușor jucătorilor săi 
Idupă dublul meci cu Dukla Praga: Mo- 

raru 9, 1. Marin S. Dinu 9, Nicolae 8, 
Stredie 7, Augustin 7, Dragnea 8, Mul- 
(eseu 9, Custov 8. Iordache 7. Dudu 

| Georgescu 9. Văetuș 7 Orac 7, Țălnar 8. 
O medie generali de 8. o apreciere cit 

Ise poate de obiectivă 0 Ladislau Novak, 
antrenorul campioanei cehoslovace a 
considerat, după meci, că ieșirea din 

Ijoc a lui Nehoda. ca și scăderea poten
țialului fizic al lui Vlzek, nerestabilit 
complet, au determinat eliminarea echl- 

Ipei lui din competiție Mai puțin ade
vărată a fost invocarea... neșansei ui- 
tind cită neșansă a avut Dinamo la 

(București 0 Antrenorul federal Cornel
Drăgușin i-a atenționai pe dinamoviști' 
asupra jocului portarului Stromsik. ieșit 

I Madrid --------------------

1
9 28 septembrie La cursa TAROM 
București — Madrid, un grup de tineri 
I spanioli care se inapoiau in patrie, se- 
sizînd prezenta printre pasageri a ju

cătorilor de la F.C. Baia Mare a început 
Isă facă galerie Realului încă din dru

mul de la aerogară spre avion. Curind, 
insă, s-a ajuns la un „armistițiu". pină 
la meci. Unde or fi fost și după ternii- 

I narea partidei „tifosii" madrileni, nu se 
știe. Este foarte posibil ca ei să se fi 
numărat printre cei care au așteptat

1 echipa din Baia Mare la ieșirea din 
stadion și au aplaudat-o cu multă căl
dură. 0 tn seara antrenamentului de a-

Icomodare pe stadionul „Santiago Berna- 
beu", jucătorii băimăreni au fost invitați 
să viziteze sala de trofee a clubului 
Real Madrid, care cuprinde peste 1000 

Ide cupe, de ‘toate mărimile formele și- 
compozițiile cucerite in cele mai di
verse competiții interne și internaționa- 

Ile Sala trofeelor clubului madrilen este, 
fără exagerare un unicat și. in ace’ași

I Florenfa -------------------
0 Luni 27 septembrie. La prim. Un 

I charter TAROM decolează spre Pisa, cu
Universitatea Craiova la bord. Țicleanu 
face primul pronostic: .Tradiția nu va 

Ifi înfrîntă! Fiorentina a mai fost elimi
nată de noi! Eram un copilandru pe 
atunci, în ’73!“ 0 După patru ore de 

Izbor, pe aeroportul de lingă vestitul 
turn al Fisei din Piața Miracolelor. Se
cundul craiovean, Nicolae Ivan, și vice
președintele clubului Cornel Stroe ne 
întâmpină. Au văzut ultima partidă a 
Fiorentinei, cea cu Udinese. .Sînt fu- I rioși al naibii, nene! spune Cornel Stroe. 

I Zic că ne bat!...Ce zici Iile?!" Bălăci re
plică scurt: „Lasă-i. bre să zică! Noi să 
ne vedem de treabă!..." 0 Nicolae Ivan 

I discută cu antrenorul principal Constan
tin Oțet. Tactica jocului devine o pro
blemă pentru două nopți albe'... 0 De 
la Pisa, cu autocarul, o oră și jumătate 

Ipină in tulburătoarea Florență. Jucătorii 
merg direct la antrenament. Se inapo-

Iiază pe la ora 22 (23 ora Bucureștiului) 
Toți sînt frînți de oboseală. „Villa la 
Massa", la vreo 7 kilometri de oraș,

Hunedoara --------------

10 Total neobișnuit chiar bizar, echi
pamentul portarului Ekmecici. al echi
pei A.K. Graz: dacă tricoul și mănușile 

erau... normale. în schimb pantalonii cu 
| care a apărut pe teren erau — ca și 
I in meciul de la Graz — largi și lungi, 

trecînd bine de genunchi în jos. cam 
Ila fel cum poartă țăranii noștri de prin 

părțile Maramureșului. Se spune că 
și-i croiește singur.. 0 L-am urmărit 

Icu multă atenție la orele de pregătire 
pe „veteranul" Hulshoff.. De fiecare da
tă era primul la antrenament și pleca 
ultimul de pe teren. Ba mai mult, la 

IGraz. pe stadionul clubului austriac, 
l-am găsit intr-o seară, singur, antrenîn- 
du-se de zor. Nu este de mirare că in 

I ambele partide Corvinul — A.K. Graz,
dar cu deosebire la Hunedoara, Hulshoff 
a fost cu adevărat de netrecut în apă- 

t rarea echipei sale 0 Președintele clu- 

mereu dintre buturi, arătîndu-le acest 
lucra și pe filmele făcute la meciurile 
praghezilor Și Ion Marin era gata-gata 
să-l surprindă în prima repriză pe 
Stromsik, iar Țălnar a șl făcut-o în acel 
fast minut 94 0 Anatoli Milcenko a con
dus excelent partida de la Praga, despre 
care afirma că „a fost pasionantă, cu 
goluri clare si desfășurată sportiv din 
minutul 1 pină în minutul 120“ 0 Ne
hoda. extrem de supărat după meci, a 
afirmat că „Dukla a ratat calificarea in 
prima repriză", după care a fost condus 
cu aplauze de suporterii echipei sale 
spre ieșire. Jucase excelent în primele 
45 de minute 0 Primul de pe banca di- 
namoviștilor care a sărit să-l îmbrăți
șeze pe Țălnar, autorul golului califică
rii, a fost Paul Moga. din conducerea 
secției de fotbal, cel care ține atit de 
mult la „Țintarul", amândoi fiind de 

timp, o istorie în fapte și performanțe a ce
lebrului club spaniol 0 Apropo de istoricul 
clubului Real Madrid, reținem din progra
mul editat cu prilejul meciului de miercuri 
cîteva date deosebit de semnificative. 
Clubul a luat ființă în martie 1902. deci 
are 80 de ani de existentă, timp în 
care a cucerit, printre altele de 20 de 
ori campionatul Ligii, de 15 ori cam
pionatul Spaniei, de 0 ori Cupa cam
pionilor europeni (fiind clubul care de
ține în proprietate Cupa Europei, ciști- 
gată de 5 ori consecutiv), o dată Cupa 
intercontinentală... 0 tn dimineața jo
cului, fotbaliștii de la F.C. Baia Mare 
au făcut un tur al Madridului, prilej 
cu care au luat cunoștință cu citeva 
dintre celebrele obiective istorice și tu
ristice ale capitalei Spaniei: Puerta de 
Alcala, Fuente de la Cibeles, Piaza Co
lon. Calle Mayor, Puerta del Sol. mu
zeul Prado și multe altele. 0 Clubul 
Real, situat în cartierul madrilen Cha- 

într-o comună, pe malul rîului Arno, 
oferă o odihnă excelentă. Pentru că, 
aici la „Villa la Massa", se aude, doar 
liniștea nopții 0 Marți, un tur al ora
șului. Antrenorii Oțet și Ivan, Ștefănes- 
cu și Bălăci au mai fost pe aici. Toată 
lumea este tulburară de capodoperele 
artei universale. Gîndul meciului ne stă- 
pînește însă pe toți. Mai ales că ziarul 
„Corriere dello Sport-Stadio" anunță 
„Fiorentina vrea să spele rușinea elimi
nării din Cupa Italiei și a înfrîngerii de 
duminică, acel 1 —2, cu Udinese". Seara 
încă un antrenament pe Stadio Comu
nale, la lumina reflectoarelor la ora la 
care se va disputa partida. Ii cer an
trenorului Oțet formația. Cea care a 
început partida tur .Cu Cirțu. ll simt 
ingîndurat 0 Seara meciului. Plecăm 
cu echipa de la „Villa la Massa". Toți 
sînt tăcuți. Cristian Țopescu crede in 
calificare. Sebastian Domozină, ros de 
emoții, gindește cu glas tare: „Dacă ii 
scoatem din cursă pe Antognoni, Gra
ziani și Passarella, îmi rad mustața de 
bucurie!". Cost ied Donose îl aude și-i 

bului hunedorean, prof. Mircea Pascu, a 
fost repede simpatizat — și la Graz, ca 
și la Hunedoara — de întreaga delega
ție austriacă, datorită talentului său de 
caricaturist. Din citeva trăsături de cre
ion realiza o foarte reușită „copie de pe 
natură" 0 Bucurie mare în tabăra fot
baliștilor hunedoreni in momentul fluie
rului final, care consfințea victoria lor. 
Unii s-au prăbușit pe cazon (descărcare 
nervoasă), iar un altul, parcă Rednic, 
și-a manifestat bucuria.. mergînd in 
mâini! 0 De remarcat că primele două 
goluri ale meciului au fost realizate de 
aceiași jucători care au înscris punctele 
victoriei și în partida internațională 
România — Suedia, adică Andone și 
Klein. Doar ordinea a fost inversă... 0 
0,,Andone va fi un bun jucător", de
clara după meci antrenorul austriac Sta- 
rek. Este și părerea noastră. Numai că 
Klein l-a egalat în joc. Acesta din urmă

prin părțile Albei 0 Foarte frumos ges- |
tul celor doi absenți de la Praga, Dudu 
Georgescu și Custov. Ei au venit la ae- i
roport să-i îmbrățișeze și să-i felicite pe I
coechipierit lor care s-au bătut cu atita I
dăruire la Praga 0 Moraru, deși lovit 
la mina stingă, a dat dovadă de o deo- I
sebită abnegație, ca dealtfel și ceilalți |
coechipieri ai lui care au rămas cu... 
urme de la ultima par1 iad din campio- I 
nat, fapt pentru care merită felicitări. 
Toți. 0 Surprinzător de puțini specta- * 
tori in tribunele stadionului Dukla, în 
care a apărut și o mică galerie a echi
pei noastre. Au fost vreo 70—80 de ro- | 
mâni, aflați la Praga, care au ținut mult 
să vadă meciul și să încurajeze echipa I 
noastră campioană. Ceea ce au și făcut, | 
uneori chiar măi... zgomotos decit gale
ria Duklei! i

Laurențiu DUMITRESCU

martin, are in afara stadionului „San
tiago Bernabeu" (10b.000 locuri, acoperit i 
cu prilejul C.M. din acest an) și o fru
moasă bază de antrenament cu citeva 
terenuri de fotbal, toate cu instalații de . 
nocturnă pentru antrenamente 0 Jucă
torul român cel mai căutat de ziariștii I 
spanioli a fost Koller, cel care realizaze 
aceea ,bară" în finalul jocului din tur, 
de la Baia Mare. „Aici n-am să mai I 
greșesc" le-a spus Koller înainte de meci 
și intr-adevăr n-a greșit, el înscriind 
in minutul 13 primul gol al meciului. 0 
Interesant de reținut este că jucătorii 
noștri au înscris, prin Koller și Buzgău, < 
primul și ultimul gol al meciului. 0 
Cel mai bun jucător de pe teren a fost, 
indiscutabil Juan Gomez Gonzales, zis . 
Juanito. in virstă de 28 de ani. Deșt nu 
are deloc un gabarit... deosebit (1,68 m I 
înălțime, 70 kg) el a îmbrăcat de 34 de 
ori tricoul primei reprezentative a 
Spaniei.

Mihai IONESCU

A DIVIZIEI „B"
SERIA 1: Viitorul Mecanică Va

slui — Viitorul Gheorgheni: I. 
Ghergheli (Baia Marc), Gloria 
Buzău — C.S.M. Sf. Gheorghe : 
A. Stoker (Petroșani), Delta Tul- 
cea — C.S.M. Borzești: C. Voicu 
(București). Dunărea Călărași — 
Dunărea C.S.U. Galați: M. Ludo- 
șan (Sibiu), Minerul Gura Hu
morului — F.C M. Progresul Bră
ila: C. Pădurăriței (Oradea), Pra
hova Ploiești — Unirea Dinamo 
Focșani: L. Vescan (Aiud), C.S.M. 
Suceava — Ceahlăul P. Neamț: 
R. Matei (București), Oțelul Ga
lați — Gloria Bistrița: J. Grama 
(București), I.M.U. Medgidia —
C. S. Botoșani: I. Vasile (Bucu
rești).

SERIa A Il-a: Automatica
București — C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin: V. Donțu (Galați) — te
renul Automatica, Luceafărul 
București — Metalul București: 
V. Dobrescu (București) — sta
dionul ,,23 August", Progresul 
Vulcan București — Unirea A- 
lexandria: G. Pîrvu (Constanța)
— stadionul Progresul, Șoimii 
IP A Sibiu — Autobuzul Bucu
rești: S. Necșulescu (Tîrgoviște), 
Mecanică fină Steaua București
— Carpați Mîrșa: C. Gheorghită 
(Brăila) — terenul Mecanică fi
nă, Rapid București — Precizia 
Săcele: I. Velea (Craiova) — Sta
dionul Republicii, I.P. Aluminiu 
Slatina — Minerul Motru: I. Bă
lan (Arad), Gaz metan Mediaș
— Dinamo Victoria București: A. 
Cuzinanovici (Reșița), Chimica 
Tîrnăveni — Pandurii Tg. Jiu:
D. Buciuman (Timișoara).

SERIA A IlI-a: Gloria Reșița
— Metalurgistul Gugir: R. Rota
ru (București), Someșul Satu 
Mare — C.S.M. Reșița: M. Gheor
ghiu (Giurgiu), Minerul Cavnio
— C.F.R. Timișoara: A. Porum- 
boiu (Vaslui), Strungul Arad ■— 
Ind. sîrmei C. Turzii: M. Con- 
stantinescu (București), U.M. Ti
mișoara — Aurul Brad: N. Di- 
ncscu (Rm. Vîlcea), C.I.L. Sighet
— F.C. Baia JWare — amînat pen
tru 13 octombrie, înfrățirea Ora
dea — Armătura Zalău: M. Po
pescu (Craiova), U.T. Arad — 
Olimpia Satu Mare: S. Panteli- 
moncscu (Ploiești), ,,U“ Cluj-Na- 
poca — Rapid Arad: R. Petrescu 
(Brașov). Toate meciurile vor 
începe la ora 15.

replică: „Să nu uiți asta la sfirșit. nea 
Sabie1" 0 La stadion, Infernul (firește, | 
nu al lui Dante). Focuri roșii în tribu
ne. focuri bengale, fum pe stadion, bu- I 
huituri. „Forza Viola" irump tribunele. 
Jos. sub tribune, De Sisti nu anunță 
încă formația. O așteaptă mai întii pe a i 
noastră. Si C. Oțet face o mișcare de 
ultim moment. Nici Cirțu (apărut pe 1 
coperta programului de meci). nici 
Geclgău. Irimescu. al patrulea mijlocaș, 
„pentru că este puternic!" 0 După meci, I 
toți consideră ca meritată calificarea 
craiovenilor. „Vi-i dăm pe Antognoni și 
Passarella. dati-ne pe Bălăci și Cămă
tarul" zic ziariștii locali. „Cum, Lung 
nu e portarul naționalei?" întreabă un | 
altul. „A fost și va mai fi" replică doc
torul V. Frinculescu. In „Gazzetta dello 
Sport", Bălăci a primit cea ' mai mare . 
notă: 8! O asemenea notă se acordă o 
dată la o jumătate de an în campio- ‘
natul italian!... După joc De Sisti remarcase 
foarte sportiv: „N-am ce le reproșa bă
ieților mei. Ne-a eliminat o echipă I 
mare!"

Mircea M. IONESCU I

DE LA COMISIA

a fost înlocuit in finalul meciului pen
tru că „am dat totul în prima repriză 
și nu mai puteam" ne spunea el la 
vestiare 0 ..Sîntem la primul nostru 
succes internațional de anvergură și, 
pentru a-1 realiza, toată lumea a mun
cit cu dăruire. Ne dăm seama că acum, 
pentru turul al doilea, va trebui să 
muncim și mai mult pentru a-1 trece cu 
bine", au fost primele gînduri ale an
trenorului Remus Vlad după terminarea 
meciului 0 Prof. M Pascu cu glasul 
său ponderat, ne spunea cîteva cuvinte 
după joc: „Trebuie să răminem și in 
continuare aceiași oameni modești și 
muncitori pentru a ne atinge țelul. $1 
cred că nu surprinde pe nimeni dacă 
spun că pe aceste temeiuri s-a reușit 
totul la clubul Corvinul, inclusiv această 
calificare".

Mirceo TUDORAN

DE DISCIPLINĂ
• Nici n-a făcut bine ochi în 

fotbal, și Adrian Girșanu (de la 
Torpedo Zărnești), în etate de 17 
ani, și-a permis să folosească cu
vinte grosolane la adresa arbi
trului, cu 25 de ani mai în vîrs- 
tă dccît el ! Comisia de discipli
nă l-a suspendat pe 6 etape. Dar 
ce au de spus părinții, condu
cerea asociației, antrenorul echi
pei ?
• Rapid Arad conducea cu 4—0 

în meciul cu Someșul Satu Ma
re. Dar, chiar și în această si
tuație, de natură să instaureze 
calmul și satisfacția în rîndunle 
echipei arădene, un jucător al 
acesteia, Octavian Ardelean, și-a 
lovit un adversar în timp ce jo
cul era oprit. Consecința ? Nu 
va juca 4 etape.
• Pentru o faptă identică, să- 

vîrșită în meciul cu Rapid Bucu
rești, Marcel Runceanu (Autobu
zul) a fost și el suspendat pe 4 
etape. Autobuzul, se pare, a în
ceput să fie un musafir nedorit 
al Comisiei de disciplină. Să spe
răm că aceste vizite vor lua 
Bfîrșit...

ȘTIRI•
• LUNI 4 OCTOMBRIE, la ora 

17, în sala I.S.B. din str. Berzei, 
va avea loc plenara Comisiei mu
nicipale de fotbal, care va dez
bate probleme educative. Sînt in
vitați a lua parte conducătorii și 
antrenorii echipelor bucureștene 
de fotbal din toate eșaloanele.
• DELTA TULCEA — RAPID

BUCUREȘTI 1—2 (0—1). Partida
amicală s-a disputat joi și a re
venit feroviarilor prin golurile 
înscrise de Damaschin (min. 22) 
și Tiță (min. 53). Pentru gazde 
a marcat Ionescu (min. 81). (P. 
COMȘA — coteăp.).

CROAZIERA PE DUNĂRE CU MOTONAVELE
„CARPAȚI" Șl „OLTENIȚA"

Durata: 4 zile. Plecări, în zilele de 16, 20 și 24 octombrie. Ple
care cu autocarul spre Giurgiu. îmbarcare pe motonava cu 
care se parcurge următorul traseu:

Giurgiu — Turnu Măgurele — Calafat — Drobeta Turnu Se
verin — Porțile de Fier — Moldova Nouă și retur.

Se organizează seară de dans și concursuri distractive. 
PREȚ: între 750 și 1350 lei, în funcție de categoria de con

fort a cabinelor.
CU MOTONAVA „FELDIOARA" pe traseul Oltenița - Că

lărași. Durata: o zi. Plecări în fiecare duminică, la ora 7,30. 
Masă pescărească la restaurantul Chiciu. Preț: 195 lei.

Aceste minunate clipe de destindere sînt oferite de ÎNTREPRIN
DEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI, 
prin filialele din: str. Mendeleev nr. 14 (telefon 59.37.60), str. To- 
nitza nr. 13 (telefon 14.95.94), bd. 1848 nr. 4 (telefon 14.98.81). 
bd. N. Bă’cescu nr. 35 (telefon 15.74.11), bd. Republicii nr. 63

I (telefon 14.08.00), calea Moșilor bloc 55 bis (telefon 11.08.48). 
i

ASTAZI — ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE !

® Numai astăzi se mai pot pro
cura bilete cu numerele alese de 
participant pentru tragerea spe
cială Loto de mîine, 3 octombrie 
1982. Tragerea va avea loc la ora 
16 în sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. Stai- 
covici nr. 42; numerele cîștigă- 
toare urmează a fi transmise la 
televiziune șl radio în cursul se
rii. • Tot astăzi este ultima zi 
șl pentru depunerea buletinelor 
pentru atractivul concurs Prono
sport al acestei săptămîni, care 
cuprinde partide din campionatele 
divizionare „A“ și ,,B“ ale Italiei. 
ÎNCERCAȚI SA VA NUMĂRAȚI 
ȘI DV. MÎINE PRINTRE MARII 
CÎȘTIGATORI I

miMSULHIA Dl SUI 1010 PIWMHPOIH
CIȘTIGURILE • CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 29 SEPTEM

BRIE 1982

Categoria I (13 rezultate) : 1
variantă 100% a 10.493 lei șl 34 
variante 25% a 2.623 lei. Catego
ria a IX-a (12 rezultate) : 93 va
riante 106% a 517 lei și 1.429 va
riante 25% a 129 lei. Cîștigul de 
categoria 3 fiind sub plafonul 
minim de 40 lei fondul acestei 
categorii conform regulamentului 
s-a atribuit celorlalte două ca
tegorii.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 1 OC
TOMBRIE L982. Extragerea I : 
15 50 28 1 39 81 30 3 75. Ex-

IWOirit W A
tragerea a Il-a : 70 25 51 17 21 
67 12 49 88. Fond total dc eîș- 
tiguri : 979.437 lei. din care
240.258 lei report la catego
ria I.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
2 DIN 26 SEPTEMBRIE 1982. Cat. 
1 : 1 variantă 25% autoturism DA
CIA 1300 ; Cat. 2 ; 3 variante 100% 
ă 16.101 lei și 6 variante 25% a 
4.025 lei : cat. 3 : 16 variante 100% 
a 2.709 lei și <3 variante 25% a 
677 lei ; cat. 1 : 135,75 variante a 
534 lei ; cat. 5 : 303,50 a 200 lei ; 
cat. 6 : 2.351.25 a 100 lei. Auto
turismul DACIA 1300 de la cate
goria 1 a fost obținut de MA- 
GHIS IOAN din Cermei jud.
Arad.



FOTBALUL ROMÂNESC POATE CONTRIBUI MAI MULT
LA AFIRMAREA MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE

EXIGENTA, INDIFERENT DE 
„CAZURILE" CARE SE PREZINTĂ 

IN FAȚA COMISIEI
Gheorghe I’RODEA (președin

te al Comisiei de competiții și 
disciplină) : „Marea scenă a
fotbalului se sprijină pe cei 4 
factori : conducători, antrenori, 
jucători și arbitri. Dacă linul 
dintre aceștia nu funcționează 
cum trebuie, spectacolul se de
teriorează. In ceea ce ne pri
vește, noi, cei care alcătuim 
această comisie, nu rm fost 
întotdeauna fermi în a 
sancționa exemplar atitudi
nile nesportive săvirșite pe 
terenurile de fotbal. Promitem 
ca pe viitor să analizăm cu 
un mai mare discernămînt fie
care abatere și să dovedim e- 
xigență, indiferent de „cazuri
le" care se prezintă în fața 
comisiei".
PRIN DISCIPLINA Șl CORECTI
TUDINE LA POTENȚIALUL REAL

Leonid ANTOHI (antrenor 
al echipei Dunărea — C.S.U. 
Galați) : „Ca activist în do
meniul fotbalului, regret foarte 
mult faptul că rezultatele bune 
obținute în ultima vreme de 
echipa noastră națională, pre
cum Și de reprezentantele noas
tre în cupele europene au fost 
umbrite de unele manifestări 
de indisciplină, cu repercusi
uni asupra nivelului tehnic și 
spectacular al jocurilor".
S-A NEGLIJAT, IN MOD NEPER- 

MIS, LATURA EDUCATIVA
Cornel TURCU (vicepreședin

te al clubului Politehnica Ti
mișoara) : „Cele petrecute la 
jocul Politehnica Timișoara — 
Steaua, mă refer la atitudinea 
nesportivă dovedită de unii 
componenți ai formației noas
tre, nu caracterizează pe „Po
li.". Ele au fost posibile. to
tuși, deoarece. în ultimii ani. 
conducerea clubului și a sec
ției — preocupate mai mult cu 
schimbarea antrenorilor — a 
neglijat. în mod nepermis, la
tura educativă din . procesul de 
pregătire. Pentru a preveni, 
în viitor, asemenea fapte, ju
cătorii recalcitranți la această 
partidă — și nu numai aceștia 
— au fost sancționați și de 
club. A fost întocmit un Plan 
de măsuri care prevede. între 
altele, discuții individuale cu 
fotbaliștii".
AM LUAT 3 PUNCTE ANGLIEI, 

DAR NU NE AM CALIFICAT...
Marius POPESCU (redactor 

șef adjunct Ia ziarul „Sportul"): 
„Aflați sub impresia frumoa
selor reușite, de miercuri, ale 

-celor trei „ambasadoare" ale 
fotbalului nostru de club, este 
cazul, cred, să le raportăm 
atît la trecut, cit și la pers
pectivă. Să nu uităm, de pil
dă, că echipa României a în
vins renumita reprezentativă 
a Angliei la București și a ob
ținut un rezultat egal la Lon
dra, dar de calificat la tur
neul final al C.M. din Spania 
nu s-a calificat. Cu alte cu
vinte, succese de etapă fot
balul nostru a mai obținut, dar 
obiectivele finale au fost, știm 
cu toții, ratate. Au fost rata
te din diverse motive, între 
care — motiv esențial — o sta
re de disciplină necorespun
zătoare, tolerată de cluburi și 
de federație. Aceste motive-ca- 
uze trebuie rezolvate din timp 
și trebuie rezolvate total, dacă 
yrern ca fotbalul nostru să a- 
jungă, în sfîrșit, la traduce
rea vorbelor (frumoase) în 
fapte și reușite de prea mulți 
ani așteptate".

MERIT SANCȚIUNEA PRIMITA
Mircea SALOMIK (arbitru) : 

„Regret foarte mult faptul că, 
în actualul campionat, după o 
serie de arbitraje la care am 
primit numai calificative de 
bine și foarte bine, în ultima 
etapă, la meciul Dinamo — F.O. 
Argeș, am avut o prestație sla
bă. Maniera în care am con
dus acest important joc, ezi
tantă, lipsită de autoritate, pre
cum și unele decizii eronate, 
au favorizat acte nesportive din 
partea jucătorilor ambelor for
mații. Reflectînd îndelung asu
pra greșelilor săvîrșite de mi
ne și care mi-au atras o sanc
țiune meritată, sper ca pe vii
tor să mă număr, din nou, 
printre cavalerii fluierului bi
ne apreciați".
CONDUCĂTORII Șl ANTRENORII 

PRIMII DATORI SA IA 
ATITUDINE

Mircea LUCESCU (director 
tehnic al F.R.F.): „Se constată 
în fotbalul nostru, în ultima

SĂ PUNEM CAPĂT INDISCIPLINEI CARE SUBMINEAZĂ
POTENȚIALUL REAL AL

Ieri. în aala de conferințe a hotelului „Tu
rist" din București, a avut loc o consfătuire 
pe marginea activității fotbalistice, organi
zată de către C.N.E.F.S. și F.R. Fotbrl, in ca
drul căreia au fost dezbătute măsurile care 
trebuie luate. în continuare, pentru îmbu
nătățirea activității fotbalistice, pe toate pla
nurile:. La lucrările ședinței de lucru au 
participat conducătorii echipelor divizionare 
„A“ și „B“, antrenorii lor principali, arbitrii, 
factori de răspundere din cadrul j'.R.F. și 
ziariști.

în prima parte- a ședinței, Constantin Di- 
nulescu, secretar al F.R.F., a prezentat un 
referat în care s-a făcut analiza primelor opt 
etape de campionat. Această analiză — s-a 
specificat — intră în practica F.R.F. la sfîr- 
șitul turului, dar ea, a fost devansată ca ur
mare a unor fenomene nedorite petrecute In 
ultima vreme, mai cu seamă în etapa a 8-a.

Analiza a subliniat creșterea interesului ma
relui public față de jocurile campionatului, 
dovadă fiind și faptul că în primele opt etape 
au fost înregistrați aproape un milion de 
spectatori, adică o medie de peste 12 000 de 
spectatori la fiecare joc.

Au fost menționate de asemenea unele 
succese ale fotbalului nostru repurtate In a- 
ceastă toamnă — victoria asupra Suediei, în 
campionatul european, și frumoasa compor
tare a echipelor Dinamo București, Universi
tatea Craiova și Corvinul în cupele europene, 
în cadrul cărora aceste echipe „au obținut 
nu numai calificări de răsunet internațional, 
dar au făcut și o bună propagandă fotba
lului nostru in Europa". S-a arătat. în acest 
context, că fotbaliștii noștri s-au autodepășlt. 
luptînd exemplar pentru culorile patriei.

Pe de altă parte, insă, referatul a scos Îs 
iveală calitatea scăzută a unora dintre jocu
rile campionatului nostru. „în etapa a 8-a, 
am putea spune că aproape toate cele nouă 
meciuri desfășurate s-au situat sub media 
admisă de exigențele actuale". în același timp, 
s a arătat că „în etapa a 8-a s-au jucat două 
partide (Politehnica Timișoara — Steaua și 
Dinamo — F.C. Argeș) în care S-au petrecut 
fante grave, abateri de la sportivitate și dis
ciplină, vinovați fiind jucătorii, antrenorii, 
conducătorii de echipe și arbitrii".

Referatul a parcurs în amănunt toate faptele 
reprobabile întimplate pe teren șl care aiu 
dus la măsurile luate în ședința extraordinară 
a Biroului F.R.F. din 29 septembrie a.c., mă
suri confirmate de Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S.

Materialul prezentat a stîrnit o vie par
ticipare la dezbateri. Cei mai mulți vorbi
tori s-au referit la faptul că fotbalul nos-

FOTBALULUI NOSTRU!
tru nu mai poate tolera lipsa de disciplină 
și, in egală măsură, lipsa de exigență. S-a 
arătat că cele mai multe dintre neîmplini- 
rile fotbalului nostru — atenuate din cînd 
în cînd de unele performanțe izolate — 
au la bază tocmai lipsa de disciplină, aban
donarea fair-play-ului, cultivarea interese
lor înguste în dauna celor generale. S-a 
arătat că talentul multora dintre fotbaliștii 
noștri — afirmat din cînd în cînd, așa cum 
a fost cazul miercurea trecută — se iro
sește, în timp, tocmai ca urmare a încăl
cării normelor de sportivitate și ca urmare 
a îngăduinței pe care o practică adeseori 
tocmai antrenorii și conducătorii de clu
buri subminînd prin aceasta calitățile ne- 
turale ale fotbaliștilor noștri.

Unde a fost adevărata față a fotbalului 
nostru — s-au întrebat unii —, în meciul 
cișligat cu Anglia sau în cel pierdut cu 
Elveția 7 Răspunsul trebuie căutat numai în 
lipsa de continuitate în procesul de muncă 
și educație care face ca fotbalul nostru să 
strălucească doar meteoric, cedînd pasul 
unor echipe cu fotbaliști mai puțin talen
te ți, dar mai tenace și mai serioși.

Pe prim plan, s-a spus, trebuie să se afle 
munca de educație ! Ea trebuie să stimu
leze dorința de autodepășire a fotbaliștilor 
noștri, care nu ar trebui să se impace eu 
gindul că echipa noastră națională s-a ca
lificat o singură dată in turneul final al 
Campionatului mondial in toate cele opt 
ediții de după război. Este adevărat, fotba
lul nostru a fost deseori la un pas de ca
lificare, — întreaga lume a fotbalului a 
fost uimită de faptul că în Spania a lip
sit. „naționala care a obținut trei puncte 
din patru în compania Angliei" — dar a- 
ceasta nu face decît să confirme că poten
țialul real al soccerului nostru se ridică 
deasupra modalității sale de exprimare, 
fapt care SE DATOREAZÂ, ÎN PRIMUL 
RÎND, NUMEROASELOR CANALE DE 
SCURGERE PE CARE LE ALIMENTEAZĂ 
LIPSA DE DISCIPLINĂ ȘI ÎNGĂDUINȚA 
GREȘIT ÎNȚELEASĂ.

în încheierea lucrărilor ședinței de anali
ză, tovarășul general-locotenent Marin Drag- 
nea, președinte al C.N.E.F.S., a atras aten
ția asupra necesității de a se instaura un 
climat de muncă intensă și intransigență, pu- 
nînd pe prim plan interesele generale ale 
mișcării noastre sportive, care este ferm an
gajată în lupta pentru cinstirea culorilor 
sportive ale patriei.

La lucrările ședinței a participat tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

vreme, o atitudine de joc an
gaja ntă, care a stat la baza 
unor comportări și rezultate re
marcabile ale echipelor noas
tre. Din păcate, la unele me
ciuri s-a făcut simțită și o 
stare de nervozitate, din par
tea unor jucători care a dus 
la situații de genul acelora 
înregistrate în etapa a 8-a a 
Diviziei „A". Pentru curmarea 
lor, conducătorii și antrenorii 
trebuie să fie primii factori 
care să ia atitudine față de 
orice abatere de la morala 
sportivă".

PROBLEMELE LE-AU CREAT 
TOCMAI „CONSACRAȚII*

Francisc COLOȘI (președin
tele Colegiului central de ar
bitri) : „Avem un Iot de ar
bitri divizionari restrîns și e- 
terogen ca valoar». înaintea 
deschiderii sezonului competi- 
țional oficial au fost organi
zate cursuri de perfecționare, 
teste teoretice și practice, dar, 
cu toate acestea, cele mai mari 
neplăceri ni le-au creat toc
mai arbitrii consacrați, Salo- 
mir, Igna și Cristian Teodores- 
cu. Una am stabilit împreună, 
ca arbitrii să dea dovadă de 
autoritate, de p jrsonalitate. in
diferent de numele echipelor 
pe care Ie arbitrează, și alta 
au făcut conducătorii de joc. 
Pe viitor, Colegiul central al 
arbitrilor, cu sprijinul F. R. 
Fotbal, își propune să delege 
la jocuri numai pe arbitrii 
competenți și corecți".
PRIMUL SEMNAL DE ATITUDINE 
NESPORTIVA, DE PE BANCA... 

CONDUCĂTORILOR Șl 
ANTRENORILOR

Vasils IANUL (președintele 
clubului Politehnica Iași) : „în- 
trucît cel mai rdesea, primul 
semnal la atitudine nesportivă 
pleacă de pe banca conducă
torilor și a antrenorilor, pe 
aceștia îi consider principalii 
vinovați de abaterile săvîrșite 
de jucători. De aceesi, apre
ciez că nd, conducătorii și an
trenorii trebuie să fim primii 
care să avem grije ca jucătorii 
să fie disciplinați".

A VENIT TIMPUL CA FOTBALUL 
SA INTRE PE UN FAGAS 

NORMAL
Ion VOICA (antrenor la 

Sportul studențesc) : „Din cau
za numeroaselor acte de in
disciplină, cînd jucătorii caută 
să-și plătească anumite polițe, 
mei vechi sau mai noi, meciu
rile din campionatul intern 
sînt, în marea lor majoritate, 
de scăzut nivel. în confruntă
rile internaționale, cum au fost 
și cele din cupele europene, 
văzîndu-și de joc, echipele 
noastre au o comportare supe
rioară. în ce-i privește pe ar
bitri, aceștia sînt influențați 
negativ de numeroși factori ex
terni, devenind uneori victime 
ale jucătorilor, antrenorilor și 
conducătorilor, care nu admit 
înfrîngerea. Ședința de astăzi 
este de o mare importanță, pen
tru că a venit timpul ca acti
vitatea, fotbalistică să intre pe 
un făgaș normal, de cinste și 
corectitudine".

MULTI JUCĂTORI Șl CHIAR 
ANTRENORI NU CUNOSC 

REGULAMENTUL
Nicolae HAINEA (arbitru) : 

„în îndelungata mea activitate 
de arbitru divizionar de peste 
25 de ani, am constatat că foar
te mulți jucători și chiar an
trenori nu cunosc regulamen
tul. De aici, proteste nejusti
ficate la unele decizii, ceea ce 
creează o stare de nervozitate, 
atît pe teren cît și in rîndu- 
rile spectatorilor. Sînt foarte 
mulți arbitri care nu au cu
rajul să aplice regulamentul 
în mod egal la toate meciuri
le și atunci ei devin principa
lii vinovați. în general, cînd 
o întîlnlre este de slabă ca
litate nici arbitrajul nu poate 
fi la înălțime. F.R.F. trebuie 
să reanalizeze problema carto
nașelor galbene deoarece în 
acest campionat, numărul lor 
a crescut îngrijorător".

LA CLUBUL DINAMO NU POT 
FI TOLERATE ASEMENEA ACTE 

DE INDISCIPLINA I
Vasile ANGHEL (vicepre

ședinte al clubului Dinamo) : 
„Țin să salut măsurile dis
ciplinare luate, acsstea fiind 
în deplină concordanță cu rea
litatea obiectivă. Chiar n doua 
zi, după meciul cu F.C. Argeș, 
am analizat cu simț de răs
pundere cele întimplate, pen
tru că la clubul nostru nu pot 
fi tolerate asemenea acte de 
indisciplină. Căpitanului de 
echipă Cornel Dinu i s-a ară
tat că nu merită să sfîrșească 
o frumoasă carieră sportivă 
într-o asemenea postură. Se 
pare, că la meciul cu F. C. 
Arg>ș nervii i-au cedat. Mul
țumim conducerii C.N.E.F.S. 
pentru telegrama de încuraja
re trimisă la Praga înaintea 
meciului cu Dukla și promi
tem ca, în continuare, să avem 
o preocupare constantă în mun
ca de educație a jucătorilor".
LA ECHIPA NOASTRA NU VOR 

MAI AVEA LOC ASEMENEA 
ACTE REPROBABILE

Dan SILVASAN (președinte 
la F. C. Argeș) : „Imediat după 
meciul cu Dinamo am ana
lizat cu simț de răspundere si
tuația și am ajuns la conclu
zia că vinovați am fost noi- 
Cei doi căpitani de echipă, 
Sfiancu și Dinu, trebuiau să 
fie primii care să aplaneze sta
rea de spirit și atunci inci
dentele nu ar fi luat o aseme
nea amploare. Consider un 
accident cele petrecute sîmbă- 
tă și promitem ferm că a- 
semenea acte reprobabile nu 
vor mai avea loc la echipa 
noastră".
CARTONAȘE CU SUSPENDĂRI !

Ion ALEXANDRESCU (vice
președinte al clubului Steaua): 
„Cu cît vor fi mai drastice mă
surile disciplinare, cu atît va 
avea de cîștigat fotbalul, ni
velul calitativ al jocurilor. P în
tru reducerea actelor de in
disciplină, propun reintrodu
cerea pedepsei de suspendare 

a jucătorilor care au acumulat 
două sau mai multe cartona
șe galbene. Trebuie să fim in
transigenți și trebuie să facem 
totul, pentru ca fotbalul nos
tru să fie cît mai competitiv, 
atît pe plan intern cît, mai a- 
les, pe plan internațional".
NORMELE ETICII Șl ECHITĂȚII 
TREBUIE SA ACȚIONEZE SI IN 

FOTBAL
Constantin ALEXE (redactor 

la. ziarul „Sportul") : „Am apre
ciat cu toții și ne-sm bucurat 
de startul bun pe care echipa 
României l-a luat în prelimi
nariile C.E. și de frumoasele 
comportări și rezultate reali
zate în această săptămînă de 
formațiile noastre de club. în 
cupele europene. Aceste rezul- 
tsite promițătoare nu trebuie 
să ne facă însă pe noi toți, 
cei ce activăm in acest sport, 
să trecem cu vederea gravele 
abateri care au avut loc in u- 
nele meciuri de campionat, mai 
ales în jocurile Politehnica Ti
mișoara — Steaua și Dinamo — 
F. C. Argeș. Acestea au fost, 
de fapt, expresia unor stări 
de lucruri mai vechi, ale unor 
carențe în procesul de pregă
tire și de educație, capitol atît 
de important în formarea unui 
sportiv adevărat, aspect rare, 
din păcate, este ignorat de că
tre unii antrenori și conducă
tori de echipe și cluburi, orbiți 
de goana după cele două punc
te puse în joc. Trebuie să se 
pună capăt unor influențe de 
tot felul în scopul obținerii vic
toriei cu orice preț, trebuie să 
înceteze folosirea unor mijloace 
de intimidare a partenerilor de 
joc. a arbitrilor și a altor fac
tori din fotbal. In ceea ce ne 
privește, vom milita pentru 
spiritul de sportivitate, pentru 
ca normele eticii șl echității, 
prezente in toate sectoarele 
vieții noastre sociale, să opereze 
și în fotbal, sportul iubit de 
milioane de oameni din țara 
noastră".
BANDEROLA DE CĂPITAN DE 
ECHIPA TREBUIE ÎNCREDINȚATĂ 

JUCĂTORULUI MODEL
Dumitru ANESCU (președin

tele clubului Chimia Rm. VII- 
cea) : „Nici echipa noastră nu 
a făcut excepție de la unele 
acte de indisciplină pe care 
însă le-am curmat la timp. 
Banderola căpitanului de echi
pă trebuie să i se încredințeze 
celui mai reprezentativ jucă
tor care se remarcă prin spi
rit de sportivitate. El trebuie 
să fie exemplu de comportare 
pe teren și în afara lui. Cu 
toții, conducători, antrenori, ar
bitri și jucători, trebuie să ne 
angajăm, cu corectitudine și 
cinste. în lupta pentru ridica
rea. calitativă a fotbalului pe 
toate planurile".

EDUCAȚIA ESTE INDIVIZIBILA
loan CHIRILĂ (redactor la 

ziarul „Sportul"): „în centrul 
atenției trebuie să se afle 
munca de educație, iar educația 
este indivizibilă. E greu de în
țeles cum, în momentul în 
care un jucător este suspen
dat pe un număr de etape de 
campionat, el este acceptat în 
lotul echipei naționale. Au fost 
cazuri cînd la numai cîteva 
ore de la rostirea sancțiunii 
jucătorul în cauză și-a făcut 
valiza pentru a se integra lo
tului, ascunzîndu-și cu mare 
greutate un zîmbst la adresa 
comisiei de disciplină care s-a 
străduit să dea o sancțiune co
rectă, după ce a cîntărit-o în
delung. A face educație într-o 
lume atît de agitată cum ests 
aceea a fotbalului înseamnă a 
fi. in primul rînd, consecvent. 
In caz contrar, efortul de edu
cație joacă doar rolul bu
merangului".
ECHIPIERI SAU ADVERSARI, NE 

RESPECTAM RECIPROC
Valeriu CALINOIU (observa

tor federal): „Pe vremea cînd 
eram jucător, cu toții, echipieri 
și adversari, eram adevărați 
prieteni, ne respectam reci
proc, atît pe teren’, cît și în 
afara lui. înțelegeam1 să ne a- 
părăm șansele corect, cel mal 
bun să cîștige. Comisia de 
disciplină es'te bine să cuprin
dă și foști jucători interna
ționali care impun respect față 
de cei chemați la ordine. Sta
țiile de amplificare ale sta
dioanelor să fie mai des fo
losite pentru dezbaterea unor 
articole din regulamentul de 
joc care, din constatările mele, 
nu prea sînt cunoscute".



CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASA 
PE ANUL 1983 DIN CADRUL „DACIADEI"

FC

I [TAPA DE IARNA

SANIE
„CUPA PIONIERUL"

(categoria 11—14 ani ■ 
clasele V—VIII)

și școală,
16.1

pînă la :
30.1

etapa De clasă 
pînă La :
claca oe localitate

— etapa pe județ si municipiul
București, pînă la : 13.11

— finala pe țară: Vatra Dornei
18—20.11

SĂNIUȚĂ DE ARGINT

(categoria 14—19 ani — toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 16.1

— etapa pe comună, centru de
comună orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 6.11

— etapa pe iudeț și munici
piul București pînă la : 13.11

— finala r>e tară : Vatra Dornei
19—20.11

SCHI
„CUPA U.T.C." — PROBE 

DE FOND

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri) și peste 19 
ani (tineri clin mediul rural)

— etapa oe asociație sportivă,
pînă la : 16.1

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele municipiului Bucu
rești pînă la : 6.II

— etapa pe .iudet și munici
piul București, pînă la : 13.11

— finala pe tară : Semenic
26—27.H

„CUPA U.T.C." — PROBE 
ALPINE

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

Participă județele : Alba. A- 
rad. Argeș. Bihor Bistrița 
Năsăud.' Brașov. Covasna. 
Caraș-Severin, Cluj, Dîmbo
vița. Gorj. Harghita. Hune
doara. Mehedinți. Maramii- 
reș, Neamț, Prahova, Sucea
va, Satu Mare. Sibiu, Timiș, 
Vîlcea și Vrancea.

— etapa oe asociație sportivă,
pînă Ia : 23.1

y- etapa pe comună, centru de 
comună, orașe, municipii, 
sectoarele municipiului Bucu
rești, pînă la : 6.II

■— etapa pe județ, pînă la : 20.11
— finala oe tară : Păltiniș

5—6.III

„CUPA PIONIERUL" — LA 
BIATLON, SCHI FOND ȘI TIR

Categoria 11—14 ani — clasele 
V—VIII.

— etapa pe clasă și școală,
pînă la : 16.1

— etapa pe localitate, pînă la :
30.1

— etapa pe județ șl munici
piul București pînă la î

13.11
— finala pe tară : Vatra Dornei

18—20.11

„CUPA UT.C." LA BIATLON 
Categoria 14—19 ani (tineri din 

cercui ile tehnico-aplicative)

■— etapa Pe cercuri tehnico- 
aplicative. pînă la : 16.1
etaoa pe județ și munici
piul București pînă la : 13.11

— finala pe tară: Semenic
26—27.11 

„CUPA U.G.S.R." — SCHI
FOND ȘI ALPIN

— etapa pe localitate pînă la
25.1

— etapa ce județ și municipiul
București, pînă la : 5—13.11

— finala pe țară : Vatra Dornei
26—27.11

FESTIVALUL PIONIERESC 
DE SCHI

Categoria 11—14 ani — clasele 
V—VIII.

— finala pe țară : Băișoara —
Cluj 28—30.1

DINAMOVIADA

— etapa pe cerc și asociație
sportivă, pînă la : 13.11

— finala Pe tară : Semenic
23—25.11

CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE IARNA — 
PROBE ALPINE, TRIATLON, 

PATRULA. PLUTON

— etapa Pe unități I.XII.1982 —
15.1.1983

— etapa pe garnizoană
16.1—24.11

— finala De Ministerul Apără
rii Naționale 6—13.111

PATINAJ
„CUPA U.T.C." LA PATINAJ 

VITEZA

Categoria 14—15 ani (toate ca
tegoriile de tineri).

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 9.1

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele municipiului Bucu
rești, pînă la : 23.1

— etaDa pe județ și munici
piul București, pînă la: 30.1

— finale Pe tară : Miercurea
Ciuc 5—6.II

TENIS DE MASĂ
„CUPA PIONIERUL"

Categoria 11—14 ani, clasele 
V- VIII

— etapa pe clasă și școală,
pînă la : 23.1

— etapa pe localitate oină la :
6.II

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 20.U

— finala pe țară : Ploiești
4—6.III

„CUPA U.T.C."

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri) și peste 19 
ani (pentru tinerii din mediul 

rural)

— etapa Pe asociație sportivă,
pînă la : 2Ț.I

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 13.11

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 27.III

— finala pe tară : Baia Mare
16—17.IV

NOTA :

— In ziua de 20 februarie în 
toate județele tării se vor or
ganiza crosuri pe schiuri sub 
denumirea „maratonul sănătă
ții" cu participarea tuturor ca
tegoriilor de vîrstă.

— In zilele de 12—13 mar
tie. oe toate patinoarele arti
ficiale se vor organiza spec
tacole si carnavaluri ne gheată.

— în intervalul 18 februarie
— 13 martie se vor organiza 
festivaluri ale sporturilor de 
iarnă, serbări ale zăpezilor si 
alte manifestări sportive de 
masă.

II. ETAPA DE IAPA
ATLETISM

CAMPIONATUL PE ECHIPE 
AL ȘCOLILOR GENERALE

Clasele V—VIII

------ etapa pe clasă si scoală, 
pînă la : I.XII.1982

— etapa pe localitate si sec
toarele din municipiul Bucu
rești. pînă la : 17.IV

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă Ia 23—24.IV

— etapa interjudețeană :
7—8.V

— Zona I — la Zalău (parti
cipă județele: Satu Mare, 
Bihor. Maramureș. Sălaj).

— Zona a II a — la Timișoa
ra (Participă județele: Arad,
Caras Severin, Hunedoara, 
Timiș).

— Zona a III-a — la Alba Iu- 
lia (participă județele : Cluj.
Bistrița Năsăud. Mureș, 
Alba).

— Zona a IV-a — la Sf. Gheor- 
ghe (participă județele: Si

biu Harghita. Brașov. Co
vasna).

— Zona a V-a — la Drobeta- 
Tr. Severin (participă jude
țele : Gorj. Dolj. Vîlcea, 
Mehedinți).

— Zona a VI-a — la Slatina 
(participă județele : Argeș, 
Teleorman, Dîmbovița. Olt).

— Zona a Vil-a — la Ploiești 
(participă județele : Giurgiu, 
Buzău Ialomița. Prahova).

— Zona a VIII-a — la Tulcea 
(participă județele : Brăila, 
Călărași, Constanța, 'Tulcea).

— Zona a IX-a — la Vaslui 
(participă județele : Vrancea, 
Galați. Bacău. Vaslui).

— Zona a X-a — la Iași (par
ticipă județele : Suceava, 
Neamț. Botoșani. Iași).

— Zona a XI-a — M. Bucu
rești (participă câștigătorii 
sectoarelor).

— finala pe țară : Tg. Mureș
18— 19.VI

„CROSUL PIONIERILOR"

Categ. 11—12 ani și 13—14 ani, 
clasele V—VIII

— etapa pe clasă și școală,
pînă la : 5.IV

— etapa pe localitate si sectoa
rele din municipiul Bucu
rești. pînă la : 18.IV

— etapa pe iudet și municipiul
București, pînă la : 8.V

— etapa interjudețeană 14—15.V
— finala pe tară : Pitești

27— 29.V

„CROSUL TINERETULUI"

Categoria 15—16 ani, 17—19 ani 
și peste 19 ani (toate catego

riile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pină la: 27.III

— etapa pe comună centru de
comună. orașe. municipii 
și sectoarele municipiului 
București, pînă la : 10.IV

— etapa pe județ si municipiul
București, oină Ia : 24.IV

— finala pe țară : Ploiești
15. V

PENTATLONUL ATLETIC 
ȘCOLAR — INDIVIDUAL

Categoriile 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
Pină la : ' 24.IV

— etapa pe comună, centru 
de comună, orașe munici
pii și sectoarele municipiu
lui București, pînă la : 8.V

— etapa pe județ și munici
piul București, pină la: 22.V

— finala pe țară: Galati
11—12. VI

CONCURSUL ȘCOLAR DE SE
LECȚIE (100 M PLAT ȘI SĂ
RITURĂ IN LUNGIME) PEN
TRU TINERII DIN MEDIUL 

RURAL

Categoria 14—15 ani și 16—17 ani

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 15.V

— etapa pe comună, pînă la :
29.V

— etapa pe județ și sectorul 
agricol Ilfov pînă la : 12.VI

— finala pe țară : Brăila
13—19.VI

CONCURSUL DE ȘTAFETE 
AL ELEVILOR 

Categoria 14—19 ani (elevi)

— etapa pe asociație sportivă,
pină la : 24. IV

- etapa pe comună, centru 
de comună municipii ora
șe. sectoarele municipiului 
București, pînă la : 8.V

— etapa pe iudet și' municipiul
București, pînă la : 22.V

— finala pe tară : Galati
11—12. VI

„CROSUL TINERILOR MUN
CITORI" (ȘTAFETA M + F)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 30. IV

— etapa ne județ și munici
piul București pînă la :

15.V
— finala pe tară • Alba IUlia

28— 29,V

„CROSUL TIPOGRAFILOR"

— etapa pe asociație sportivă
l.IV—30.IX

— finala pe tară : București
6.XI

„CUPA U.N.C.A.P." — CON
CURSUL NAȚIONAL SĂTESC

— etapa de masă pe unitate și
localitate, pînă la : 2.V

— etapa oe consilii unice agro
industriale. pînă la : 15.V

— etapa pe județ, pînă la :
29.V

— finala pe țară : Timișoara
4—5.VI

.DINAMOVIADA"

— etapa pe cerc și asociație
sportivă pînă la : 5.VI

— finala pe țară : Craiova
17—18.VI

„CROSUL CONSTRUCTORU
LUI *DE MAȘINI"

— etapa pe asociație sportivă
pînă la : 10.III

— etaDa De județ și munici
piul București : 20—27.III

— finala pe tară : Craiova
17. IV

„CROSUL 
METALURGISTULUI"

— etapa pe asociație sportivă,
Pînă la : 30.VI

— etapa pe iudet si munici
piul București: 10—24. VII

— finala pe tară : Cimpia Turzii
7.VIII

..MARȘUL FACTORILOR 
POȘTALI"

— etaoa pe asociație sportivă :
l.III—20. V

— etapa pe județ și municipiu!
București : 5—19.VI

— finala Pe țară : Bacău
25—26. VI

„VOINȚ1ADA FETELOR" 
LA CROS

(Individual)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 3. IV

— etapa ne iudet si munici
piul București pînă la :

24. IV
— finala pe țară: Ploiești 8.V.

NOTA :

Pentru aplicarea măsurilor 
speciale aprobate de Plenara 
C.N.E.F S. și a prevederilor 
Programului de dezvoltare în 
toate iudetele tării se vor or
ganiza acțiuni pentru îmbu
nătățirea atletismului :

— întreceri la diferite probe, 
la nivelul asociațiilor sportive :

— divizii locale, pe municipii, 
orașe (sectoarele din M. Bucu
rești) la diferite probe si ca
tegorii de virstă. sistem tur- 
retur care să cuprindă mai 
multe etape de-a lungul între
gului an :

— acțiuni speciale de selec
ție etc.

ALPINISM
ALPINIADA ViNATORILOR 

DE MUNTE

— etapa pe unitate :
I.V.—30.VI

— etapa pe mari unităti :
1—31.VII

CONCURS DE VERIFICARE 
ÎN ȘCOLILE ALPINE 

(CADRE)

— iarnă : Munții Făgăraș
7— 19.III

— vară : Munții Bucegi
6—18.VI

TROFEUL FR.TA. PENTRU 
FORMAȚIILE SALVAMONT

— fir.ala pe tară : 7—11.X

AUTOMOBILISM
„RALIUL FEMEII"

— etapa pe comune, centre
de comune, orașe, municipii, 
sectoarele din M. București. 
Pînă la : 30.X.1982

— etapa pe iudet si municipiul
București : l.XI.1982—

20.11.1983
— finala pe țară. Sf. Gheorghe

19.III

„CONCURSUL ECONOMIEI"

— etapa pe județ și municipiul
București : LIV—31.VIII

— finala pe tară : Brașov’
10.IX

„RALIUL 
TEHNICO-APLICATIV"

— etapa Pe comune, centre 
de comune orașe municipii, 
sectoarele din M. București:

5.1—31.V
— etapa pe județ și municipiul

București : 1.VI—31. VIII
— finala pe tară : Buzău 24.IX

CONCURS DE INDEMINARE

— etapa De asociație sportivă,
cerc ACR : 1.XI.1982—

31.V.1983
— etapa pe comune, centre de

comune, orașe. municipii, 
sectoarele din M. București, 
Pînă Ia : I VII

— etapa pe iudet si municipiul 
București pînă la : l.VIII

— finala ne tară : București
15.VIII

CONCURSUL MAȘINILOR 
DE EPOCA

— etapa de zonă : București,
Bacău. Tîrgu Mureș. Timi
șoara 5.1—31.V

— finala pe țară : în zona „Ra
liului Dunării"

CONCURS INTERUNIVERSI- 
TAR DE RALIU

— 5 etape : București Cluj- 
Napoca, Iași, Sibiu, Timi
șoara.

CAMPIONAT)
GEN)

Clasele

— etapa pe cl
— turul pin
— returul 1

— etapa Pe ce 
comună. 01 
sectoarele 
București, p

CAMPION A.
GEN1

Clasele

— etapa pe c 
pînă la :

— etapa pe co. 
comună, m 
sectoarele m 
rești. pînă •

— etapa pe itk
București, p

— etapa interj

— Zona I — 1
tâcipă jud
Năsăud. I
Neamț. Suc<

— Zona a II-
Ciuc (părți
Bacău. G«
Vaslui. Vrai

— Zona a III
(participă j
Buzău. Con
Tulcea. Căi:

— Zona a TV-;
dria (păru

BASCHET
FESTIVALUL NATIONAL 

PIONIERESC DE MINI- 
BASCHET

Categ. 8—10 ani si 11—13 ani 
clasele IH—VI

— etapa r. asociație snortivă,
localitate și sectorele din 
municipiul București, pînă 
la : 10.1

— etapa pe iudet si municipiul
București, pînă la : 17 IV

— finala ne tară : Rm. Vîlcea
16—30.VI

„CUPA U.T.C."

Categ. 14—19 ani băieți (toate 
categoriile de tineri)

— etapa De asociație sportivă.
Pînă la : 10. IV

— etapa ne comună, centru de
comună. orașe. municipii 
si sectoarele din municipiul 
București pînă' la : 24.IV

— etapa pe iudet si municipiul
București, pină la : 8.V

— etapa interjudețeană :
14—15.V

— Zona I — la Brăila (parti
cipă județele : Argeș Ba
cău Botoșani. Buzău. Călă
rași. Galați .Ialomița Iași, 
Tulcea, Vaslui. Vrancea).

— Zona a II-a — la Pitești 
(participă județele : Brăila, 
Constanta Dîmbovița. Dolj, 
Giurgiu Olt. Prahova. Te
leorman. Vîlcea. municipiul 
București).

— Zona a IH-a — la Tg. Mu
res (participă județele :
Alba Brașov. Bistrița Nă
săud. Cluj. Covasna. Harghi
ta Neamț. Sibiu Suceava, 
Timiș).

— Zona a IV-a — Ia Timișoa
ra (participă județele Arad, 
Bihor. Caras Severin. Gorj, 
Hunedoara Maramureș. Me
hedinți Mureș, Satu Mare, 
Sălaj).

— finala ne tară : Vaslui
28—29.V

Dîmbovița. 
Teleorman.

— Zona a V- 
(participă j 
Dolj, Gorj.

— Zona a VI
(participă
Caras Seve 
Mehedinți, 1

— Zona a Vi
Mare (part 
Bihor Clu 
Satu Mare.

— Zona a VI 
Gheorghe 
țele : Alba, 
na, Mures

— finala pe I

Categoria de 
(elevi născuți 

brie

— etaoa pe a 
pînă la :

— etapa pe lo

— etapa pe f 
piui Bucui«

Categoria de 
(elevi născuți 

bric

— etaoa pe s 
pînă la :

— etapa pe lo

-. etapa oe 
piui Bucur

GIML
CAMPIONAȚ 

GEN

Clasei

— etapa pe

— etapa pe 1
— etaoa oe ii 

București :
— etapa intei

CANOTAJ

„CUPA MEI"

— finala oe țară : București
14—15.V

CICLISM

„FLOAREA PRIETENIEI" 
(EXCURSIE CICLOTURISTICA)

Categoria 11—14 ani (m + f) 
clasele V—VIII

— etapa pe iudet si municipiul
București : 20.VI—15.VII
la forumurile județene si al 
M. București.

— etana republicană: 1—15.VIII 
la Forumul Național.

— Zona I — 
(participă 
Satu Mare. 
Iaj).

— Zona a 11- 
reș (pârtiei 
trita Năsău 
ta Cluj).

— Zona a II 
participă 
Alba Car; 
Hunedoara)

— Zona a 1^ 
participă j 
Mehedinți.

— Zona a V 
(participă 
na. Prabov

— Zona a V 
(participă 
șani Neai 
ceava Bac

— Zona a \ 
stanta (n 
Tulcea. 
Călărași).

— Zona a V 
(participă 
Argeș, Tel

— Zona a IX 
(participă 
Galați, Jal

— Zona a X 
(participă 
ralor).



*TBAL
*JL ȘCOLILOR 
ERALE

> III—VI

asă si școală : 
ă la : 15.X 1.1982 
>înă la : 30.IV

.rnună. centru de 
-așe. municipii, 
din municipiul 
ină la : l.VI

-L ȘCOLILOR 
ÎRALE

VII—VIII

iasă Și școală,
30.IV 

nună, centru de 
unicipii. orașe, 

.umcipiului Bucu- 
la : 10.V
let si municipiul 
nă la : 30.V
idețeană :

23—25. VI

i Botoșani (par-
■țele : Bistrița
otoșani, Iași,
ava).

Miercurea
ipă județele :
ați. Harghita,
:ea).
» — la Tulcea
detele : Brăila,
Lan ța. ialomița,
ași).
— la Alexan-

.pă județele :
. irgiu Prahova. 

București).
— la Slatina 

letele : Argeș, 
)lt, Vilcea).

— la Reșița 
dețele : Arad, 
n. Hunedoara, 
miș).
a — la Salu 
Dă iudetele : 

Maramureș, 
ălaj).
•a - la Sf. 
articipă jude- 
îrașov, Covas- 
biu).
ă : Slatina

21—24. VII

stă 15—16 ani 
pă 15 septem- 
966)

iatie sportivă. 
30.IV 

tate. pînă la î 
30. VI

'ț si munici- 
pină la : 

17.VII

tă 17-18 ani 
lă 15 noiem- 
64)

ație sportivă,
19.VI 

ate. pînă la :
19 VII

t si m -’cir-— 
pînă Ta :

26. VII

ncA
ȘCOLILOR 
LE

-VI

ă. pînă la :
31.1 

ate : 1—28.11 
5i municipiul

2—3.IV 
eană :

9—10.IV

Satu Mare 
ele : Bihor, 
amureș. Să-

la Tg. Mu- 
dețele : Bis- 
reș. Harghi-

- la Deva 
■le : Timiș, 
'erin. Arad,

— finala pe tară : Bacău
17—19.V1

FESTIVALUL ANSAMBLURI
LOR ȘCOLARE DE GIMNAS
TICA RITMICA MODERNA

Categoria 14—19 ani (eleve)

— etapa pe asociație sportivă
pină la : 20.11

— etaoa ne comună centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele municipiului Bucu
rești, pînă la : 6. III

— etaoa pe iudet si munici
piul București, pînă la :

20.III
— finala pe tară : Brașov

9—10.IV

FESTIVALUL PIONIERESC 
DE GIMNASTICA

Categoria 7—10 ani — clasele 
II—IV

— etapa pe iudet si municipiul
București : 25—26.XII.1982

— finala ne tară : București
18-19.IV

„SERILE DACIADEI"

Ansambluri de gimnastică rit
mică modernă și dans modern

— etapa pe scoli și localități.
Pînă Ia : 30. IV

— etapa ne județe și munici
piul București, pînă la :

8.V
— etapa interjudețeană :

14—15.V

— Zona I — la Focșani (par
ticipă județele: Botoșani, Ba
cău. Brăila, Galati. Iași, 
Neamț, Suceava, Tulcea, Vas
lui, Vrancea).

— Zona a Iî-a — la Bistrița
(participă județele : Alba,
Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, 
Covasna Harghita. Mureș, 
Maramureș, Sălaj. Satu 
Mare).

— Zona a IlI-a — la Tg. Jiu 
(participă județele : Arad, 
Caras Severin Dolj. Hune
doara. Mehedinți, Olt, Si
biu. Timiș. Gorj. Vilcea).

— Zona a IV-a — la Con
stanța (participă județele : 
Argeș. Brașov. Buzău. Con
stanța Dîmbovița. Giurgiu, 
Ialomița, Prahova. Teleor
man. M. București. .Călărași).

— finala pe tară : Buzău
4—5.VI

HANDBAL

„CUPA PIONIERUL" 
categoria 13—14 ani — clasele

VII—VIII

— etapa pe clasă și școală, pînă
la : l.XIl. 1982

— etapa pe localitate, pînă la :
20.V

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 10.VI

— etapa interjudețeană :
27—30.VI

— Zona I la Bistrița, (parti
cipă județele : Botoșani, Iași, 
Neamț. Suceava, Bistrița-Nă- 
săud).

— Zona a Il-a la Galați (par
ticipă județele : Bacău, Har
ghita, Vaslui, Vrancea, Ga
lați).

— Zona a IlI-a la Buzău 
(participă județele : Brăila, Că
lărași. Constanța, Ialomița, Tul
cea, Buzău).

— Zona a IV-a la Tîrgoviște 
(participă județele : M. Bucu
rești, Giurgiu, Prahova, Teleor
man, Dîmbovița).

— Zona a V-a la Tg. Jiu 
(participă județele : Argeș, Dolj, 
Olt, Vîlcea, Gorj).

— Zona a Vl-a la Arad (par
ticipă județele : Ccraș-Severin, 
Hunedoara. Mehedinți. Timiș, 
Arad).

— Zona a VII-a la Zalău 
(participă județele ’ Bihor. Cluj, 
Maramureș, Satu Mare. Sălaj)
— zona a VIII la Alba-Iulia 
(participă județele : Brașov, Co
vasna, Mureș, Sibiu. Alba).
— finala pe țară : 27—30.VII

Bistrița-Năsăud

la Craiova 
Gorj, Olt, 

i. Dolj).
la Ploiești 

le : Covas- 
iu. Brașov).

la Bacău 
de : Boto- 
•ancea. Su- 
'i).
- la Con- 

iudețele :
Constanța,

- la Buzău 
? : Giurgiu, 
. Buzău).
i Tîrgoviș'e 

' >le Brăila.
Dîmbovița).
i București 
arii sectoa-

„CUPA U.T.C." 
Categoria 14—19 ani fete (toate 

categoriile de tinere)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 10.IV

— etapa pe comună, centre de
comună orașe, municipii și 
sectoarele municipiului Bucu
rești. pînă la : 24.IV

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 8.V

— etapa interjudețeană :
14—15.V.

— Zona I la Brăila (parti
cipă județele : Argeș, Bacău, 
Botoșani Buzău. Călărași. Ga
lați. Ialomița Iași. Tulcea, Vas
lui. Vrancea.

— Zona a II-a la Pitești (par
ticipă județele : Brăila, Cons
tanța. Dîmbovița, Dolj. Giur
giu, Olt. Prahova, Teleorman, 
Vîlce-a și Municipiul București).

— Zona a III-a la Tg. Mu
reș (participă județele: Alba, 
Brașov. Bistrița-Năsăud, Cluj, 
Covasna. Harghita, Neamț, Si
biu, Suceava, Timiș).

— Zona a IV-a la Timișoara 
(participă județele : Arad. Bi
hor, Caras-Sevcrin, Gorj. Hu
nedoara, Maramureș, Mehedinți, 
Mureș, Satu Mere, Sălaj).
— finala pe țară: 28—29. V. 

Vaslui

ÎNOT
„CUPA SPERANȚELOR OLIM

PICE"
categoriile 8, 9, 10, 11 ani — 

clasele III—VI

— finala pe țară:
Reșița 9—11. IV

„CUPA U.T.C." 
Categoria 14—15 ani (toate ca

tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 23.VIII

— etapa pe comună, centre de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele municipiului Bucu
rești, pînă la : 4.IX

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 18.IX

— finala pe țară :
Reșița 8—9.X

JUDO
„CUPA U.T.C." — FESTIVA
LUL SPORTURILOR TEHNI- 

CO-APLICATIVE 
Categoria 14—20 ani (toate ca

tegoriile de tineri)

— etapa pe cercuri tehnico-a-
plicaitive. pînă la : 19.VI

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 17.VII

— finala pe țară : București
5—7.VIII

DINAMOVIADA

— etapa pe cerc și asociație 
sportivă, pînă la ; l.XIl

— finala pe țară: Galați
22—24.XII

FESTIVALUL PIONIERESC DE 
JUDO

categoria 9—10 ani și 11—12 ani 
— clasele III—VI

— finala pe țară : București
24—26.XII

KARTING
FESTIVALUL SPORTURILOR 

TEHNICO-APLICATIVE
Categoria 14—20 ani (toate ca

tegoriile de tineri)

— etapa pe cercuri tehnico-a-
plicative, pînă la : 19.VI

— etapa pe județ și municipiul 
București, pînă la : 17.VII

— finala pe țară : București
5—7.VIII

„CUPA DE PRIMĂVARĂ"
— etapa pe județ și municipiul

București, pînă la : 3.IV
— finala pe țară: Cluj-Napoca

9—10.IV

„CUPA F.R.A.K."
— etapa pe județ și municipiul 

București, pînă la : 20.VIII
— finala pe țară : București

2—4. IX

„CUPA DE TOAMNĂ" 

— finala pe țară : Galați
23—25. IX

LUPTE
„CUPA U.N.C.A.P." — CON
CURSUL NATIONAL SĂTESC 
DE LUPTE GRECO-ROMANE

— etapa pe centru de lupte sau
consiliu unic agroindustrial, 
pînă le,: 6.II

— etapa de județ, pînă la :
20.11

— etapa interjudețeană :
26-27.11

— Zona I Focșani (participă 
județele : Bacău, Botoșani, Bu
zău Iași. Neamț, Suceava, Vas
lui, Vrancea).

— Zona a II-a, Alexandria 
(participă județele : Argeș, 
Brașov, Covasna, Dîmbovița, 
Harghita, Olt, Sibiu, Teleor

man).
— Zona a III-a Craiova (par

ticipă județele : Alba. Caraș- 
Severin. Gorj, Dolj, Hunedoa
ra, Mehedinți. Timiș, Vîlcea).

— Zona a IV-a Satu Mare 
(participă județele : Arad, Bi
hor. Bistrița Năsăud. Cluj, Ma
ramureș, Satu Mare, Sălaj, Mu
reș).

— Zona a V-a Slobozia (par
ticipă județele : Brăila. Cons
tanța. Galați, Ialomița. Călă
rași, Giurgiu, Prahova, Tulcea, 
Sector Agricol Ilfov).
— finala pe țară : Botoșani

11—13.III

MODELISM

„CUPA U.T.C." — AERO,
AUTO, NAVO $1 RACHETO- 
MODELE, Festivalul sporturi

lor tehnico-aplicative, 
eategoria 14—20 ani (toate ca

tegoriile de tineri)

— etapa pe cercuri tehnico-a-
plicative, pînă la : 19.VI

— etapa pe județ și municipiul 
București, pînă la : 17.VII

— finala pe țară : București
5—7.VIII

CONCURS DE AUTO, AERO, 
NAVO ȘI RAC1IETOMODELE, 

DOTAT CU
„CUPA ROMÂNIEI"

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : l.V

— finala pe țară : Timișoara
6—8.V

TROFEUL „H. COANDÂ" PEN
TRU PIONIERI ȘI ȘCOLARI

— etapa pe școală : în vacanța,
de primăvară

— finala pe țară :
Pucioasa — Dîmbovița

10—12. VI

TROFEUL „MIRCEA"

— etapa pe asociație sportivă,
pînă Ic,: 15.VIII

— finala pe țară :
Mangalia — Neptun 3—4.IX

„CUPA VOINȚA" — AERO, 
AUTO. NAVO ȘI RACHETO- 

MODELE

a) aeromodele și rachetomo- 
dele :

— finala pe țară Deva 4—6.VI
b) navomodele :

— finala pe țară Neptun
30—31. VIII

c) auto :
— finala, pe țară : Deva 23.X

„CUPA U.GSR." — AUTO, 
AERO. NAVO ȘI RACHETO- 

MODELE

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 15.VIII

— finala pe țară : Tîrgoviște
17—18.IX

TROFEUL „TINERE SPERAN
ȚE" — AERO ȘI NAVO

MODELE"

— etapa pe școală : în vacanța 
de primăvară.

— finala ne țară, la aeromo
dele : Tabăra CNOP — Sibiu

— finala ne tară, la navomo
dele : Tabăra CNOP Amara 
— Ialomița.

CONCURS DE MODELISM 
(M. Ap.N.)

— etapa pe unitate : 1—3.VI

MOTO
MOTOCICLETA MOBRA, CA
TEGORIA PINA LA 21 ANI, 

CLASA 50 CMC.

— etapa ne județ și munici
piul București, pînă la :

15. VII
— finala pe țară : Tg. Mureș

31.VII

OINĂ
„CUPA PIONIERUL"

Clasele V—VIII

— etapa pe localitate, pînă la :
20.V

— etapa pe județ si munici
piul București, pînă la :

10.VI
— finala pe tară : Mangalia

1—15.VIII

„CUPA U.T.C."

Categoria 14—19 ani (pentru 
tinerii din mediul rural).

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 17.VII

— etapa ne comună si centru 
de comună pînă la : 24.VII

— etapa pe județ șl sectorul 
agricol Ilfov pînă la : 31.VII

— etapa interjudețeană :
6—7.VIII

— Zona I — la Buzău (par
ticipă județele : Brăila. Bo
toșani. Călărași. Constanța, 
Galați. Giurgiu. Ialomița, 
Prahova Tulcea. Vrancea Și 
sectorul agricol Ilfov).

— Zona a Il-a — la Rm. Vîl- 
cea (participă județele : Ar
geș. Brașov, Buzău, Dîmbo
vița. Dolj. Gorj Olt Mehe
dinți Sibiu. Teleorman).

— Zona a III-a — la Tg. Mureș
(participă județele : Alba,
Arad. Bihor. Caraș Severin, 
Cluj. Hunedoara, Maramu
reș, Satu Mare Timiș, 
Vilcea).

— Zona a IV-a — la Botoșani 
(participă județele : Bacău, 
Bistrița Năsăud. Covasna. 
Harghita. Iași Mureș, Neamț, 
Sălaj. Suceava. Vaslui).

— finala pe țară: Prundul Bîr- 
găului — Bistrița Năsăud.

20—21.VIII

„CUPA U.N.C.A.P,"

— etapa pe consiliul unic a- 
groindustrial pînă la: 24.VII

— etapa pe județ, pînă la :
7.VIII

— etapa interjudețeană :
13—14. VIII

— Zona I — la Vaslui (par
ticipă județele : Botoșani, 
Suceava, Iași. Vaslui. Ba
cău. Vrancea. Neamț) ;

— Zona a II-a — la Tulcea
(participă județele : Con-
stanța. Buzău, Ialomița,
Călărași, Tulcea. Galați
Brăila).

— Zona a III-a — la Zalău
(participă județele : Mara-
mureș, Satu Mare. Bihor,
Bistrița Năsăud. Cluj Să-
laj).

— Zona a IV-a — la Giurgiu
(participă județele : Praho-
va, Dîmbovița, Argeș. Te
leorman, Giurgiu. Sector a- 
gricol Ilfov).

— Zona a V-a — la Tg. Mureș 
(participă județele: Harghita, 
Covasna. Brașov, Mureș. Al
ba, Sibiu, Hunedoara).

— Zona a Vl-a — la Drăgă- 
șani (participă județele : 
Arad. Caras Severin Timiș, 
Mehedinți, Dolj. Vilcea, 
Gorj. Olt).

— finala pe tară : Strehaia —
jud. Mehedinți 2—4.1X

„DINAMOVIADA"

— etapa pe cerc și asociație
sportivă, pînă la : 10.V

— finala pe țară : Tulcea
26—28.V

ORIENTARE TURISTICĂ
„CUPA U.T.C."

Categoria 14—20 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa ne cercurile tehnico-
aplicative .pînă la : 19.VI

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 17.VII

— finala ne tară : București
5—7.VIII

CONCURSUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR

— etape ne centru universitar
15.V

— finala pe țară : Petroșani
27—29.V

„VOINȚIADA"

— etapa pe județ și municipiul 
București pînă la 8.V.

— etapa interjudețeană :
4.VI—2.VII

— Zona I — la Tîrgoviște 
4.VI (participă județele: 
Argeș. Brăila. Buzău. Călă
rași. Constanța, Dîmbovița, 
Dolj Giurgiu. Ialomița. Olt, 
M. București. Teleorman, 
Tulcea. Prahova).

— Zona a II-a — la Roman 
17.VI (participă județele : 
Bacău. Bistrița Năsăud. Bo
toșani. Galați. Iași, Mureș, 
Neamț, Suceava. Vaslui, 
Vrancea. Covasna. Harghita).

— Zona a III-a — la Hune
doara 2.VII (participă județe
le Arad, Alba, Bihor, Brașov, 
Caraș Severin. Cluj. Mehe
dinți, Hunedoara. Sibiu. Să
laj, Timiș, Satu Mare, Ma
ramureș. Gorj. Vîlcea).

— finala pe țară : 22—24.IX

CUPA ORIF.NTAR1ST 
COMPLET

— etapa de iarnă : 17—18.11
— etapa de noapte : 23—24.V ;

24—25.V
etapa de sală : 26.V

— etapa de vară : 7—9.IX
— etapa cursă lungă : 5.XI

CUPA ROZA VfNTURILOR

Pentru copii, categoria 11—12 
ani și 13—14 ani

finala pe țară (3 etape) 24.IV;
16.VI  și 23.X

ZIUA ORIENTĂRII 
TURISTICE

Toate iudetele: 24.IV-și 23.X

PARAȘUTISM
„CUPA U T.C." — LANSĂRI

DIN AERONAVA

Categoria peste 16 ani (toate 
categoriile de tineri)

— finala pe tară : Pitești
31.VI1I—4. IX

POPICE
„CUPA U.G.S.R."

— etapa pe asociație sportivă :
1.V—15.VII

— etaoa pe iudet si municipiul
București 20—24.VII

— finala oe țară : Tg. Mures
6—7.VIII

CUPA U.N.C.A.P — CON
CURSUL NAȚIONAL SĂTESC

— etapa de masă pe unități și
localități, pînă la : 23. X

— etaoa De consilii unice agro
industriale. pînă la : 20.XI

— finala pe țară : Tg. Mureș
2—4.XII

VOINȚIADA

— etapa ne iudet si munici
piul București, pînă la :

17.VII
— finala pe țară : Tg. Mureș

26—28.VIII

ȘAH
CUPA SĂNĂTĂȚII 

(Echipe mixte)

— etapa pe asociație sportivă :
1.1—36 III

— finala pe tară : Baia Mare
22—24. IV

CUPA SINDICATELOR DIN 
PRESA

— etapa pe asociație sportivă :
l.VI—20.VII

— finala pe țară: București
5.VIII

TENIS DE CÎMP
CUPA PIONIERUL

Categoria 11—12 ani și 13—11 
ani — clasele V—VIII

— etapa pe clasă si scoală,
pînă la : 19.VI

— etapa ne localitate pînă la :
24.VII

— etapa pe iudet si municipiul 
București, pînă la : 31.VIII

— finala ne tară : Brăila
13—14. VIII

CUPA U.T.C.

Categoria TI—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 24.VII

— etapa pe comună, centra de 
comună, orașe. municipii, 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 14.VIII

— etapa pe județ și munici
piul București pînă la :

28.VIII
— finala pe tară : Satu Mare

10— 12.IX

CUPA UT.C. — BADMINTON

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 18.IX

— etapa pc comună, centru de
comună. orașe, municipii 
și sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 25.IX

— etapa pe județe si munici
piul București pînă la : 16.X

— finala De tară : Zalău
29—30.X

CUPA UASCR — BADMINTON

— etapa pe centru universitar 
Pînă la :

16.1
— finala De tară : București

11— 12.11

TENIS DE MASA
CUPA CENTROCOOP

— etaoa de masă Dină la :
4. IX

— etaoa pe iudet si municipiul
București pînă la : 25.IX

— finala De tară : Rm. Vîlcea
26—27. XI

TIR
FESTIVALUL SPORTURILOR 

TEHNICO-APLICATIVE

Categoria 14—20 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa de masă în cadrul cen
trelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea pa
triei odată cu executarea

(Continuare in pag. a 6-n)
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ședințelor de tragere, pînă 
la :

— etapa
cip'.ul

pe județ 
București.

— finala pe tară :

19.VI 
și m unici- 

pînă la :
17.VII

București
5- 7.VIII

CAMPIONATUL ȘCOLAR, DIN 
ȘCOLILE GENERALE

FESTIVALUL SPORTURILOR 
TEHNICO-APLICATIVE LA 
TIR, JUDO, ORIENTARE TU
RISTICA, KARTING, MODE- 

LISM

DINAMOVIADA

— etapa pe cerc și 
sportivă pînă la :

— fimla pe țară :
Napoca

asociație
19 IV
Cluj-

29—30. IV

TRÎNTÂ

NAȚIONALCAMPIONATUL
SĂTESC DE TRÎNTA

Categoria 14—19„=___ __ ani
tinerii din mediul

(pentru 
rural)

asociație sportivă,
16.X

— etapa pe 
pînă la :

— etapa pe comună, centru de 
comună.

•— etapa pe județ și sectorul 
agricol Ilfov, pină la : 20.XI

— finala pe țară: Arad 3—4.XII

pînă la : 30.X

TURISM

EXPEDIȚIILE „CUTEZĂTORII" 
— PENTRU PIONIERI 

categoria 11—14 ani 
l.VII—31.VIII

AMICII DRUMEȚIEI

— finala pe tară 1—3. IX

ACȚIUNEA COMPLEXA TU
RISTICA „PIONIERI CUTEZĂ

TORI"

clasele V—VIII

— etapa 
nă la :
— etapa

pe

pe

pe

clasă și școală pî- 
24.IV 

localitate, pînă la:
8.V.

județ și municipiul
26.VI

Brașov
11—17.VII

— etepa . .
București, pînă la :

— finala pe țară :

— etapa pe 
pină la :

— etapa pe

asociație sportivă,
l.V

localitate, pînă la: 
l.VI 

județ și municipiul
■ “ ■ 6-12.VI

— etapa pe .
București, pină le :

III. ALTT ACTIVITĂȚI ȘI

Întreceri sportive de masa

DIN CADRIL „DACIADEI**
CONCURSURILE SPORTIVE 
ȘI APLICATIV MILITARE DE 

VARA — M.Ap.N.

(atletism, gimnastică, judo, înot, 
baschet,

li tar.

— etapa
— etapa

volei, tir, Țriatlon mi- 
patrulă, pluton)

pe unitate : l.IV—15.V 
pe garnizoană :

16.V—12.VI

COMPLEXUL APLICATIV 
.PENTRU APĂRAREA 

TRIEI"

categoria 13—14 ani,
VII—VIII

— etapa 
meat,

— etapa

rA-

clasele

detașa-
29.V.

pe centru și
pînă la :
pe localitate, pînă la :

5.VI. 
pe județ și municipiul

................. 19.VI.
— etapa . .

București, pînă la :
— finala pe țară : Cheia — jud.

Prahova 29. VI.—7.VI11.

COMPLEXUL APLICATIV 
„PENTRU APARAREA 

PATRIEI"

categoriile 15—16 ani, 17—18 ani 
și 19—30 ani (toate 

de tineri)

pe centre 
tineretului

categoriile

de pregă- 
pentru a-

— etapa 
tire a 
părarea patriei, pînă la: 10.IV

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la:24.IV

— finale, pe țară : Iași 4—5.VI

0 NOUĂ CALITATE Șl MAI MIJITĂ Him
(Urmare din pag. 1)

atribuții în mișcarea sportivă, 
•cu federațiile sportive și cu 
consultarea consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport 
și apoi discutat și aprobat în 
ședința Comitetului Executiv 
ăl C.N.E.F.S. din 4 august 
1982, Calendarul competițiilor 
sportive de masă din cadrul 
marii întreceri sportive națio
nale „Daciada", ediția a III-a, 
pe anul 1983, pe care îl publi
cam în numărul de astăzi al 
ziarului.

In elaborarea Calendarului 
s-a acordat o atenție deosebi
tă organizării unui număr spo
rit de întreceri de masă Ia 
sporturile de iarnă și de va
ră. mai ales Ia cele nomina
lizate în Programul 
voltare a mișcării 
cum sînt — de pildă — atle
tismul, gimnastica, înotul sau 
handbalul.

Atrage atenția și faptul — 
important pentru toate organi
zațiile și organele sportive sau 
cu atribuții în 
— că, potrivit 
„Daciadei", în 
avea loc finale 
sporturile de iarnă, 
cele de vară. De aici necesi
tatea unei excepționale orga
nizări — sub aspect cantitativ 
și calitativ — a fiecărei faze 
și mai ales a celor care vi
zează unitățile de bază — sec
țiile și atelierele, clasele, anii 
de studiu și fiecare asociație 
sportivă sătească. Aceasta pen
tru a satisface cerința de bază 
reieșită din documentele de 
partid, din Mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, DE A FACE 
DIN „DACIADA" O URIAȘA 
MIȘCARE DE MASA, ca și 
pentru a asigura o largă șl 
reală selecție a celor care vor 
urma să reprezinte fiecare eșa
lon, tot ce există mai bun tn 
sportul de masă, candidați va
loroși pentru secțiile de per
formanță, cu precădere la spor
turile deficitare. Se înțeleg», 
este de datoria tuturor asocia-

de dez- 
sportive.

acest domeniu 
Regulamentului 
anul 1983 vor 
pe țară, atît la 

cit și la

țiilor sportive, a tuturor orga
nelor locale sportive sau cu 
atribuții să asigure o cît mai 
largă participare la fazele ue 
masă ale „Daciadei", o bună 
organizare, cu mobilizarea tu
turor forțelor de care dispun, 
precum și O vie și convingă
toare propagandă în jurul fie
cărei întreceri. Numărul jnatc 
de competiții înscrise în calen 
dtr, atît cele care se ateesea- 
ză tuturor, cu sau fără ftnaie 
pe țară, cît șl competițiile spe 
<!fice erganizațiilor și depar
tamentelor cu atribuții în miș
carea sportivă (cupele pe ra- 
r.iură de producție organizate 
de U.G.S.R., cupele U.T.C., cu
pele Pionierul, cupele U.N.C A.P. 
sau U.C.E.C.O.M., Dinamovia- 
dele șl Concursurile sportiv- 
aplicative militare) impun din 
partea factorilor interesați o 
grijă aparte în urmărirea fie
căreia dintre ele. După cum, 
indiferent de numărul acestor 
competiții, Calendarul trebuie 
considerat ca minimal, organi- 
zîndu-se în plus in fiecare a- 
sociație, localitate sau județ 
alte și alte întreceri tradițio
nale sau izvorîte din inițiativa 
locală, îndeosebi după consu
marea fazei pe asociații.

Organele și organizațiile spor
tive, toți cei ce au răspunderi 
în domeniul activității 
de masă au datoria 
din fiecare competiție 
în Calendarul celei 
III-a ediții a „Daciadei" 
mijloc puternic de perfecționa
re, în continuare, a tuturor ma
nifestărilor din cadrul marii 
competiții sportive naționale, 
așa cum a indicat secretarul 
general al partidului în Me
sajul adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive, astfel 
îneît exercițiile fizice, sportul 
șl turismul de masă să-și mă
rească neîncetat contribuția la 
creșterea unor generații vi
guroase, călite fizic și moral, 
la menținerea și întărirea să
nătății și capacității de mun
că a populației, la petrecerea 
în mod plăcdt și util a timpu
lui liber.

sportive 
să facă 
înscrisă 

de a 
un

categoria 11—20 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa pe cercuri tehnico-a-
plicative, pînă la : 19.VI

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la :

17.VII
— finala pe țară București

5—7.VIII

ÎNTRECERILE SPORTIVE ALE 
COOPERATORILOR HANDICA
PAȚI FIZIC, LA ATLETISM. 
POPICE ȘI TENIS DE MASA

— etepa pe județ și municipiul
București, pînă la : 3.VII

— finala pe țară : Ploiești
11—13.IX

CUPA CONSTRUCTORULUI 
DE MAȘINI LA ATLETISM 
(m+f), VOLEI (m+f), HAND

BAL (m+f)

— etapa de masă : l.III—30.V
— etapa pe județ și municipiul 

București :
— etapa pe zonă : 
Focșani 
P. Neamț 
Alexandria 
Pitești 
Oradea 
Timișoara
— finala pe țară :

8—22.V

11—12. VI

18—19. VI.

25—26. VI.
Tg. Mures

2—3.VII.

CUPA FORESTIERULUI
ATLETISMI.A

— etapa
— etapa

BOX ȘI 
(m+f)

de masă : 
pe județ și

l.V—30. VI 
municipiul 

București : 24—31.VII 
mai la atletism)

— finala pe țară :
— box : Brăila
— atletism Reghin

(nu-

27—29.VI
27—28.VIII

CUPA FORESTIERULUI 
LA POPICE (m+f)

— etepa de masă: l.VII—31.VIII
— etapa pe județ și municipiul 

București;
— finala pe țară :

4—ll.IX
Sighet

23—24. IX

CUPA LUCRATORILOR DIN 
INDUSTRIA ALIMENTARA LA 
POPICE (m-tf), CAIAC-CA- 
NOE (m+f), VOLEI (m+f) 

ȘI BOX

— etapa de masă : popice și
caiac-canoe : l.II—31.III
volei și box : l.VII—31.VIII

— etapa pe județ și municipiul 
București la : popice și ca- 
iec-canoe 
volei și box

— etapa 
volei 
volei 
volei 
volei

— finala pe țară : 
popica Ploiești 

caiac-canoe Tulcea 
box Brăila 
volei Sibiu

de zonă :
Reșița
Buzău 
Vaslui
Alba Iuiia

16— 24.IV
17- 25.IX

8—9.X 
15—16.X 
22—23.X 
29—30.X

21—22.V
14—15.VIII

17—18.IX
12—13.XI

CUPA ÎNVĂȚAMÎNT — 
CULTURA LA VOLEI (m+f), 
TENIS DE MASA (m+f), TE
NIS DE -------CIMP (m+f), SAH 

(m+f)

de 
pe

masă : 
județ și

i.i—3i.ni 
municipiul 

2—17.IV

— etapa
— etapa 

București
— etapa pe zonă :

Oradea, Alba Iulia. Pitești, 
Constants, Ploiești, P. Neamț 

7—8.V.
— finala pe țairă : Tg. Jiu

27—29.V

MIINE, „\
Reuniunea de joi a fost domi

nată de formațiile M. Ștefănescu 
șl V. Gheorghe, ambele învingă
toare In cite două probe. In 
principala cursă a zilei, Herlea, 
excelent condus de tînărul D. Ar- 
sene, a obținut o facilă victorie. 
Dintre ceilalți învingători reți
nem pe Crater, un mînz frumos 
conformat, care dispune de reale 
posibilități. Am fost profund sur
prinși de starea de nervozitate 
a tînărului A. Ștefănescu, care 
a cravașat complet inutil pe Cla
ra, în finalul probei.

Mllne se dispută „Premiul tine
retului", alergare clasică în care 
se Intîlneso vedetele doi anilor 
(Crișan, Herald, Sudltu) cu cel 
de 3 ani, tn frunte cu campio-

CUPA INDUSTRIEI UȘOARE 
LA ATLETISM (f), HANDBAL 

(f), VOLEI (f), POPICE (t)
— etapa de masă :
— etapa pe județ 

piui București:
— etapa pe zonă : 

Constanța 
Suceava 
Cluj-Napoca 
Tg. Jiu 
Dr. Tr. Severin 
Sibiu 
București

— finala pe țară :

Și
1.1—31.111 

munici- 
10—24.1V

21—22.V
21—22.V
21—22.V
28—29.V
28—29.V
28—29.V

4—5.VI 
Timișoara 

25—26. VI
LA VOLEI 

DE MASA
CUPA SĂNĂTĂȚII
(m+f), TENIS 1
(m+f), TENIS DE CÎMP (m + f), 

ȘAH (m+f), CROS (f)
l.II—31.111

Șl
— etapa de masă :
— etapa pe județ ; 

piui București:
— etapa pe zonă :

Iași 
Focșani 
Slatina 
Arad 
Zalău

— finala pe țară : 
Sibiu 

; masă
— volei :
— tenis de 

Năsăud
— tenis de cîmp

— șah
— cros

munici-
16—24.IV

18—19. VI
Bistrița

28-29.X 
Arad 

10—ll.IX
1—2.X

15—16.X
IAS ȘI

LA

Deva 
Reșița

CUPA PROGRESUL 
CONSILIILE POPULARE
VOLEI (m+f). ȘAH (m+f). TE
NIS DE CÎMP (m+f), TENIS 

DE MASA (m+f)
l.II—30.IV 
municipiul 

14—22.V

— etapa de masă :
— etapa pe județ și 

București :
— etapa

— finala

pe zonă :
Zalău
Buzău
Deva
Tulcea
Alexandria
Iași
București 

pe țară :
Galați

CONSTRUCTORULUI

11—12.VI

25—26. VI
3.VII

9—10.VII
CUPA
LA CROS (m+f), POPICE (m), 
FOTBAL, HANDBAL (m), VO

LEI (m)
masă : 
județ și

— etapa de
— etapa pe

București
— etapa pe
— finala pe țară :

zonă :

l.II—31.111 
municipiul 

11—30.IV 
8.V—3.VII 

Pitești
23—24.VII

LA ATLE-CUPA MINERULUI
TISM (m+f), TENIS DE CIMP 
(m+f), ȘAH (m+f), 
(m+f), VOLEI (m),

(m)
— etapa de masă :
— etapa pe Județ 

piui București :
— finala pe țară :

POPICE 
HANDBAL

l.IV—31.V 
și munici- 

16—26.VI 
Deva

30—31.VII

CUPA METALURGISTULUI 
LA ATLETISM (m+f), HAND
BAL (m+f), POPICE (m), 

VOLEI (m+f)
de masă : 
pe județ 

București: 
pe zonă : 

Reșița 
București 
Galați 

pe țară :

— etapa
— etapa 

piui
— etapa

— finala

l.IV—31.V 
și munici- 

19—26.VI

23—24. VII
13—14.V1II 
Tîrgoviște 

3—4.IX

CUPA CHIMISTULUI 
ATLETISM (m+f), HAND

POPICE (m+f),
LA 
BAI. (m), 
ȘAII (m+f), TENIS DE MASA 

(m+f), VOLEI (m)
1.1—31.111 

munici- 
9—17.IV

— etapa de masă :
— etapa pe județ 

piui București :
— etapa pe zonă :

Craiova 
Arad 
București 
Tg. Mureș 
Iași 
Tulcea

— finala pe țară : Piatra Neamț
10-ll.IX

Ș‘

8.V
15.V
29.V
5.VI

12. VI
29.VI

CEFERIADA LA 
ATLETISM, TENIS 

POPICE, ȘAH
— etapa de masă :

VOLEI, 
DE MASA, 
(m+f)
LIII—30.IV

PREMIUL TINERETULUI7'
nul Trifoi șl revelația Strunga, 
o alergare care se anunță pa
sionantă și care va da cîștig de 
cauză spectacolului hipic. Favori
tul nostru pentru această cursă 
este Trifoi. De o mare atracție 
se bucură șl pariul austriac, care 
va avea duminică un report de 
25.384 lei. Favorlțil noștri pentru 
reuniunea de duminică sînt: Ga- 
lița, Melin, Răsad, Excelent, Pa
licar, Percutor, Onix șl Dalba. 
Dorim o reîntîlnire cu alergările 
rezervate amatorilor.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
Iî 1. Nego3tfna (V. Gheorghe), 2. 
Respect. Cota: ctștig. 2, ord. 5. 
cursa a Ii-a: 1. crater (M. Ște
fănescu) rec. 1:38,7, 2. Turturica, 
3. Jep. Cota: cîștig. 1, ord. 20,

— etapa pe județ și munici
piul București : 29 V—12.VI

— etapa pe zonă :
Craiova
Iași 16—17.VII
Timișoara
Cluj-Napoca
Galați 23—24 VII
Constanța
Brașov 30—31. VII
București 6—7 VIII

— finala pe țară ; Constanța
3-4. IX

CUPA TIPOGRAFILOR 
LA VOLEI, TENIS DE MASA, 

ȘAH (m+f)
— etapa de masă : l.IV—31. VIII
— etapa pe zonă :

Cluj-Napoca 
Iași
Satu Mare 9 IX

— finala pe țară : București
23—”4 IX

CUPA PETROLISTULUI 
LA ATLETISM (m + f), HAND
BAL (ni), TENIS DE CIMP 
(m + f), VOLEI (m), ȘAH (m+f)
— etapa de masă :

l.VII—31 VIU
— etapa pe județ și munici

piul București : 11—25.IX
— finala pe țară : Tîrgoviște

1-2.X
CUPA ENERGETICIANULLT 

LA ATLETISM (m + f), ȘAH 
(m+f), TENIS DE CÎMP (m + f), 

HANDBAL (m), VOLEI (m)
— etapa de masă : l.V—31.VII
— etapa pe județ și munici

piul București : 7—21 VIII
— etapa pe zonă :

Bacău 3—4.1X
București 10—ll.IX 
Timișoara 17—18.IX 
Oradea 24—25.IX

— finala pe țară : Craiova
8 —9.X

CUPA COMERȚULUI 
LA ȘAH, POPICE, TENIS DE 
MASA, CROS, CONCURS DE 

ÎNDEMÎNARE (m + f)
— etapa de masă : l.V—31.VIII
— etapa pe județ și munici

piul București : 10—25 IX
— finala pe țară : Predeal

29-30.X

IV ACȚIUNILE DE SELECȚIE 
A TALENTELOR PENTRU

SPORTUL DE PERFORMANTĂ
GRĂDINIȚE

(pentru copii de 4—6 ani)
— sporturi de iarnă : februarie
— sporturi de vară : iunie

ȘCOLI ȘI LICEE
(pentru tineri de 7—18 ani) 

mai — iunie, octombrie
ÎNTREPRINDERI 
ȘI INSTITUȚII

Jpentru elevii școlilor profesio
nale și tinerii muncitori) 

mai și octombrie
COMUNE, ORAȘE, MUNICIPII 

(pentru copii și tineri) 
mai și iunie

NOTA :
— în zilele de 14—15 mai se 

vor organiza în toate județele 
și localitățile crosuri de masă 
sub deviza „Aleargă să fii să
nătos" cu participarea tuturor 
categoriilor de vîrstă ;

— județele în care sînt pro
gramate finale, vor organiza 
serbări sportive și reprize de 
gimnastică pe stadioane ;

— cu prilejul închiderii anu
lui de învățămînt în toate ju
dețele se vor organiza serbări 
cultural-sportive.

— cu prilejul zilei de 1 iunie 
în toate județele se vor orga
niza acțiuni și întreceri spor
tive specifice copiilor ;
— organizarea de acțiuni pen
tru trecerea probelor comple
xului polisportiv „Sport" și să
nătate" ;

— finalele „Serilor Daciadei" 
se vor organiza în zilele de 
4—5 Iunie Ia Buzău ;

— Simpozionul Daciadei s« 
va organiza în zilele de 30—31 
mai la' București.

H I P I S.M
ev. 9, ord. triplă 298. Cursa a 
III-a: 1. Silicon (M. Ștefănescu) 
reo. 1:36,5, 2. Hadeș. Cota: cîștig. 
8, ord. 34, ev. 21. Cursa a iv-a:
1. Siderala (Moisev) rec. 1:29,7,
2. Rural, 3. Sabău. Cota: cîștig. 
2,40, ord. 38, ev. 163, ord. triplă 
1040. Cursa a V-a: 1.Ostia (L 
Stoian), 2. Sucă. Cota: ctștig. 10, 
ord. 31, ev. 12, triplu cîșt. 3—4—S 
2420 lei. Cursa a Vl-a: 1. Herlea 
(D. Arsene) rec. 1:28,5, 2. Vigu,
3. Dorobanț. Cota: cîștig. 3, ord. 
20, ev. 35, ord. triplă 148. Cursa 
a VII-a: 1. Rodolfo (I. Nacu) rec. 
1:34,4, 2. Florida. Cota: cîșt. 1.60,' 
ord. 85, ev. 28, triplu 5—0—7 68» 
lei.

A. MOSCU



MiiNE, IN CAMPIONATUL DE RUGBY, ETAPA A VII A „CUPA DE TOAMNA" LA MOTOCROS
București

Timișoara

STEAUA — ȘTIINȚA CEMIN B. MARE
(Teren Steaua, ora 9,30, arb. A. Briceag, Buc.)

RAPID — R.C. SPORTUL STUD.
(Teren Giulești, ora 10,30, arb. I. Vasilică, Buc.)

UNIVERSITATEA — C.S.M. SIBIU
(Teren „1 Mai“, ora 9,30, arb. Gh. Bănceanu, Buc.)

Arad GLORIA P.T.T. — R.C. GRIVIȚA ROȘIE
(Teren Gloria, ora 11,30, arb. C. Cristăchescu, Buc.) 

Cluj-Napoca POLIT. 16 FEBR. — DINAMO
(Teren V. Babeș, ora 11, arb. C. Stanca, Constanța) 

POLITEHNICA
(Teren Tineretului, ora 9,

ȘTIINȚA
Știința, ora 10, arb.

Iad

Petroșani
(Teren

— FARUL CONSTANȚA 
arb. Șt. Rădulescu, Buc.)

— RULMENTUL BÎRLAD 
Fl. Zamîlrescu, Constanța)

ÎN ÎNTRECEREA REALIZATO
RILOR DE ESEURI — dotată cu 
„Trofeul Sportul" — constănțea-

1. FARUL 6 6 0 0 190- 17 18
2. Stea ua 6 6 0 0 148- 57 18
3 Dinamo 6 5 0 1 144- 34 16
4. Șt. Ba io Ma re 6 3 0 3 68- 52 12
5. Rulm. Bîrlcd 6 3 0 3 24- 72 12
6. Grivița Roșie 5 3 0 2 52- 43 11
7. Șt. Petroșani 5 2 2 1 55- 52 11
8. Rapid 6 2 13 44- 82 11
9 C.S.M. Sibiu 6 2 13 50-105 11

10 Po'it. lași 5 2 0 3 41- 79 9
11. Polit. Cj.-Nap. 5 113 22- 74 8
12 ,,U“ Timișoara 6 0 2 4 36- 89 8
13. Sp. studențesc 6 0 2 4 44- 96 8
14 Gloria Arad 6 0 15 47-111 7

mainul ADRIAN PLLOȚSCHI a 
acumulat un punct, avînd acum 
10 reușite. Numai că Adrian Lun- 
gu, colegul său de la Farul, s-a 
apropiat simțitor, acumulînd în 
prezent 8 eseuri !
• In perspectivă, două specta

culoase transferuri: Gheorghe 
Florea (fundașul echipei naționa
le) și Gheorghe Vărzaru (centru 
internațional) vor schimba culo
rile Farului cu cele ale Stelei, 
ambii urmînd a-și satisface ser
viciul militar. O serioasă întărire 
de efectiv pentru XV-le din 
Ghencea. Constănțenii, cu multe 
rezerve valoroase, nu par însă 
îngrijorați peste măsură !

Ultima competiție a sezonului 
de motocros, „Cupa de toamnă", 
a reunit -de-a lungul celor trei 
etape — un număr crescînd de 
alergători de toate categoriile. E- 
tapa finală desfășurată, în orga
nizarea asociației sportive I.T.A. 
Buzău, pe un traseu ales în co
muna Cîndeștl, situată la circa 
20 km de municipiul Buzău, a 
fost urmărită de cîteva mii de 
spectatori. Sufragiile publicului 
le-a întrunit tînărul alergător de 
la clubul Steaua, Alexandru Ilieș 
(antrenor — maestrul emerit al 
sportului Gheorghe loniță) care, 
cîștigînd detașat la clasa 125 cmc, 
a reușit să termine neînvins în 
toate cele ' '
vingătoril

trei reuniuni. Iată în- 
ultimei etape: Petrișor

Titilcncu (Torpedo Zărnești) la 250 
cmc seniori. Al. Ilieș (Steaua) la 
125 cmc tineret, Gabor Belle (E- 
lectro Sf. Gheorghe) la 80 cmc 
și Csaba Tompa (Electro Sf. 
Gheorghe) la 50 cmc.

CLASAMENTELE GENERALE : 
250 cmc seniori — 1. E. Millner 
(Torpedo) 75 p, 2. P. Titilencu 
69 p, 3. N. Arabadgi (Loc. Plo
iești) 60 p; 125 cmc tineret — 1.
Al. Ilieș 85 p, 2. Fl. Pop (I.R.A.
Tg. Mureș) 63 p, 3. P. Schmidt
(Poiana Cîmpina) 62 p; 80 cmc —
1. E. Moașa (St. “
2. G. ------  -
r. Bv.) 42 p: 
Tompa 87 p, 2 I. 
Sf. Gheorghe) 80 
ca (St. r. Bv.) 48

- 1. E.
2. P.

r. Bv.) 85 p,
Belle 75 p, 3. I. Dulca (St. 

50 cmc — 1. C.
Mathe (Electro 

p, 3. C. Bular- 
P-

DIVIZIA „A" DE HOCHEI SE REIA MÎINE IN CAPITALA

SUCCESELE PESCARILOR BUCUREȘTENI LA BELGRAD
Numeroși belgrădenl au fost 

prezenți, pe malul rîului Sava, 
la concursul internațional de pes
cuit sportiv la care au participat 
selecționatele orașelor Belgrad șl 
București. In final, pescarii bucu- 
reșteni au obținut un frumos suc
ces cîștigînd întîlnirea: 1. Ion Pa
nă 3141 puncte, 2. Gheorghe Pîr- 
vu 2781 p... 5. Teodor Bentu 2464

p, 6. Mihai Calapcreanu 2399 p, 
7. Mihai Ambrozie 2370 p. Dintre 
gazde s-au remarcat Milorad Raj- 
kovici — locul 3 cu 2770 p — șl 
Dragoliub Golubovicl — locul 4 
cu 2475 p. în timpul celor trei 
ore de concurs, cel mal mulțl 
pești l-a prins bucureșteanul Ion 
Pană — 281.

Cel de-a! doilea turneu al cam
pionatului Diviziei „A" de hochei 
Pe gheață începe mîine în Capi
tală, programînd încă din pri
ma etapă un joc „tare", prin 
tradiție interesant șl atractiv : 
Steaua — Dinamo. Aflată pe lo
cul al 3-lea în clasament, echi
pa dinamovlstă a intrat în pro
gramare cu acest număr, astfel 
că în prima etapă a disputei în- 
tîlnește formația cu numărul 1, 
aceasta fiind explicația apariției 
atît de... „timpurii" a acestui 
meci.

Așteptăm de la noul turneu o 
creștere valorică pe toate planu
rile la echipele noastre fruntașe, 
dar in special In direcția disci
plinei. Este de dorit să înceteze 
protestele la deciziile arbitrilor,

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL DIVIZIA „A"

(Urmare din pag. 1)

deosebit pentru profesionalita- 
tea sa și pentru dragostea cu 
care slujește handbalul, nu-și 
poate stăpîni — în ultima vre
me — nervii. Motiv pentru ca
re arbitrii sînt obligați să-l 
descalifice. Cum s-a întîmplat 
și în etapa de joi. Arbitrul 
Pândele Cîrligeanu ne mărtu
risea vineri dimineață cu amă
răciune că antrenorul Constan
tin Jude l-a insultat grav, mo
tiv pentru care l-a descalificat, 
atitudinea sa instigîndu-i 
handbaliștii timișoreni.

PROGRAMUL ETAPEI
; UNIVERSITATEA 
: UNIVERSITATEA 
; KELON SAVINEȘTI 
: INDEPENDENTA 
; H. C. MINAUR

: DINAMO
(sala Floreasca, de

10,15. partida feminină 
GREȘUL BUCUREȘTI,

Craiova 
CluJ-Napoca 
Piatra Neamț 
Mîrșa 
Baia Mare 
București

înla ora 11,30; 
dintre CONFECȚIA 
din cadrul „Cupei

— C.S.M. BORZEȘTI
— DINAMO BRAȘOV 

CONSTR ARAD
— CONSTR. ORADEA
— STEAUA
— POLIT. TIM. 
deschidere, de la ora
BUCUREȘTI și PRO- 

de toamnă").

loviturile nercgulamentarc, intîr- 
zleri intenționate ale jocului, ges
turile nesportive și toate celelal
te lucruri care au dus la sanc
țiunile dictate la capătul primu
lui turneu. în plus, așa cum a 
precizat Biroul federal la ultima 
sa ședință, trebuie să crească 
preocuparea cluburilor, cu secții 
fruntașe de hochei, pentru a se 
asigura participarea echipelor lor 
la competiție în condiții regula
mentare. Trebuie evitat ceea ce 
s-a întîmplat la partida Steaua 
— Dinamo, unde vina pentru În
treruperea jocului o poartă nu 
numai antrenorul Eduard Pană 
(cel sancționat), ci șl Biroul sec
ției respective care a șl fost a- 
tenționat de Biroul federal, pen
tru ca să manifeste o grijă mai 
mare față de rezolvarea cerințe
lor unei formații fruntașe, cum 
este cea de hochei de la Dinamo 
București.

In turneul de la București, cele 
două jocuri zilnice încep la orele 
15 și 17,30, etapele fiind progra
mate „perechi", cu zi de pauză 
după două etape. Iată progra
mul de mîine: S.C. MIERCUREA 
CIUC — 
STEAUA 
continuă 
pauză.

CAMPIONATUL 
DE VOLEI (f)

Mîine se dispută cea de a doua 
etapă a campionatului republican 
de volei feminin, etapă de la 
care așteptăm — de ce să n-o 
spunem ? — o ameliorare în evo
luțiile echipelor.

In București, o singură întîlni- 
re, cea dintre Calculatorul 
r.I.R.U.C. București și Dinamo 
(sala Olimpia, ora 10), evident di
ficilă pentru gazde, care au de 
înfruntat sextetul campion al ță
rii. Jocuri interesante se vor dis
puta și în alte orașe, ca de pil
dă la Iași, unde Penicilina (care 
a arătat lucruri frumoase la 
București în etapa trecută) va 
primi replica Farului din Con
stanța, precum și la Galați unde 
echipa locală C.S.U. Oțelul va 
avea de înfruntat tînăra echipă 
Flacăra roșie București, unde e- 
voluează jucătoare în care se 
pun mari speranțe.

Celelalte 3 întîlniri ale etapei: 
Chimpex Constanța — Rapid 
București, Știința Bacău — Mara- 
tex Baia Mare și C.S.M. Liber
tatea Sibiu — Universitatea Cluj- 
Napoca.

Miercuri 6 octombrie se dispu
tă cca de a treia etapă.

CLASAMENT

cu plă- 
,cavaler al

pe
Urma-

DUNĂREA GALAȚI și 
— DINAMO. Turneul 

luni; marți este zi de

CLASAMENT

1. Steaua
2. s.C. M. Cluc
3. Dinamo Buc.
4. Dunărea Galați

1. STEAUA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

10. 
1'1.

H.C. Minau: 
..U“ Cluj-Napoca 
Oinamo Buc. 
Independența 
Constr. Ar. 
Dinamo Brașov 
„Poli" Tim. 
Constr. Oradea 
„U" Craiova 
Re'on Sâv.

12. C.S.M Borzești

9 9 0 0 266-169 27
9 7 1 1 261-190 24
9 6 0 3 215-217 21
9 5 0 4 222-190 19
9 5 0 4 200-217 19
9 5 0 4 180-192 19
9 4 0 5 186-193 17
9 3 2 4 161-185 17
9 3 0 6 193-215 1i5
9 2 1 6 192-243 14
9 2 0 7 186-206 13
9 1 0 8 184-249 11

rea : Roland Gunesch — pen
tru insulte și Adrian Diliță — 
pentru lovirea cu piciorul a 
partenerului (Măricel Voinea), 
cînd acesta era căzut la pă- 
mînt — au fost descalificați 
Două exemple aflate la polii 
opuși ai sportivității...

Despre arbitri am scris a- 
desea critic, evoluțiile unora 
dir t re ei nemulțumind în a-

cest campionat. Primim 
cere opinia unui „i 
fluierului", Gh. Sandor, despre 
prestația colegilor săi M. .Stăn- 
cilă (București) și I. Nicolae 
(Ploiești): „Deși au condus o 
partidă dificilă, pe muchie de 
cuțit, cei doi arbitri au avut 
o prestație deosebită, dovedind 
că ecusonul de arbitru inter
național, primit anul acesta, 
este pe deplin meritat". Să re
cunoaștem că de puține ori un 
arbitru are tăria de a-și apre
cia laudativ colegii...

Să revenim la derbyul de 
mîine. Steaua merge la Baia 
Mare cu aureola de echipă ne
învinsă în cele 9 etape desfă
șurate pînă acum. Cu Nicolae 
Munteanu la apogeul carierei 
sale, cu Stingă, Dumitru și 
Drăgăniță în mare formă, cu 
ținerii Mirieă, Berbece, Nicu- 
lae, Marc și ceilalți integrați 
aproape perfect în 
campioanei, Steaua 
resc, victoria. H. 
pe care tribunele 
cia“ o înaripează, 
ea în plenitudinea 
potențial maxim. Mizînd pe o

evoluție la nivel ridicat a por
tarului Neșovici, pe iscusința 
lui Iosif Boroș, pe măiestria 
lui Măricel Voinea, pe forța de 
percuție a lui Mironiuc și 
Flangea, pe experiența lui Ni- 
colae Voinea și pe aportul ce
lorlalți echipieri, Minaur do
rește — desigur — să repete 
isprava din primăvară, adică 
să obțină victoria în fața celei 
mai puternice echipe din hand
balul românesc. De partea cui 
va fi izbînda ?

Meciul din sala Floreasca, 
Dinamo — Poli Timișoara, este 
și el de mari rezonanțe, un 
meci în care fiecare dorește 
reabilitarea. O va obține, lără 
îndoială, cel calm, cel care 
va juca și se va preocupa nu
mai de handbal.

12 
6 
6

__________ 0
Clasamentul eficacității: 1. TRA- 

ÎAN CAZACU (Steaua) 20 p (12 
goluri și 7 pase); 2. Vasile Hu- 
țanu (Steaua) 13 p (54-8); 3. 
Laszlo Solyom (Dinamo) 11 p 
(84-3); 4. Alexandru Bălăucă (Stea
ua) 9 p (64-3); 5. I. Gheorghișan 
(Dinamo) 9 p (34-G).

43-12 
21-23 
21-24
12-48

CAMPIONATUL 
NAȚIONAL DE OINĂ

Finala pe țară a campionatului 
național de oină continuă mîine, 
la București, cu întrecerile turu
lui II. După confruntările de la 
Craiova, unde și-au disputat în- 
tîietatea 10 echipe, în cursa pen
tru cucerirea invidiatului titlu se 
mențin următoarele formații: Di
namo București, C.P. București, 
Laminorul Roman și Viață Nouă 
Olteni (jud. Teleorman).

Constituind o formație omoge
nă, atît la ,.prindere", cît șl la ,.bă
taia mingii", dinâmoviștli au do
minat copios confruntările de la 
Craiova și au terminat neînvinși 
în toate partidele, luînd astfel 
o serioasă opțiune în lupta pen
tru cucerirea tricourilor de cam
pioni.

Penultimul tur al finalei cam
pionatului va începe mîine (de 
la ora 9) pe Stadionul tineretului 
din Capitală, de la următoarea 
situație în clasament: 1. Dinamo 
9 p (punctaveraj 4-31), 2. C.P. 
București 5 p (0). 3. Laminorul 
Roman 5 p (—7), 4. Viața Nouă 
Olteni 5 p (—24).

ACTUALITĂȚI
• în campionatul Diviziei „A", 

azi se dispută etapa a III-a, care 
programează o serie de jocuri a- 
tractive, dintre care amintim der- 
by-ul tîrgmureșan, dintre cam
pioana țării Voința și Electromu- 
reș, precum și partidele: Rapid 
București — Voința Galați, Voin
ța Craiova — U.T.A., Voința Ti
mișoara — Voința Oradea — la 
femei, Petrolul Băicoi Cîmpina — 
Constructorul Galați, Chimpex 
Constanța — Carpați Sinaia și

DIN POPICE
C.F.R. Timișoara — Tehnoutilaj 
Odorheiu Secuiesc.
• în meci devansat din etapa 

a IV-a a campionatului feminin: 
Voința Oradea — C.S.M. Reșița 
2402—2302 pd. Joc restant din pri
ma etapă — masculin: Petrolul 
Băicoi Cîmpina — Voința Bucu
rești 5162—5141 pd și tot din cam
pionatul masculin, două partide 
din etapa a Il-a: Chimica Tîrnă- 
veni — Constructorul Tg. Mureș 
5638—5433 pd, Voința București — 
Chimpex Constanța 4949—4923 pd.

mecanismul 
țintește, fi- 
C. Minaur, 
sălii „Da- 
se află și 
forțelor, la

(Urmare din pag. I)

* TROFEUL EFICACITĂȚII
Fostul golgeter al campionatelor naționale și al campionatului 

mondial. Ștefan Birtalan, trăiește a doua tinerețe. Iată, deși a jucat 
numai 8 din cele 9 etape ale campionatului Diviziei „A" (a absen
tat în meciul cu Steaua), el l-a egalat în „Trofeul eficacității", con
ferit de ziarul „SPORTUL", pe actualul golgeter al campionatelor 
naționale și ale campionatului mondial, Vasile Stingă... Și Birtalan 

are 34 de ani ! Clasament după 9 etape:
1-2. VASILE STINGĂ (Steaua) șl ȘTEFAN BIRTALAN (Indepen

dența Carpați Mîrșa) cite 78 de goluri Înscrise; 3. ’ ’
<h.c. t” Z---_  -___ __ _____  ___ ,
63; 5. Alexandru Fâlker (Politehnica Timișoara) 62; 6. M~ihal Mironiuc 
(H.C. Minaur Baia Mare) 59; 7. Gheorghe Dumitru (Universitatea 
Craiova) 56; 8. Marian Dumitru (Steaua) 52; 9. Tudor Roșea (Dinamo 
București) 51; 10. Florin Tătaru (Universitatea Cluj-Napoca) 47.

. , ___ _ „____  _______ , Măricel Volnea
Minaur Bala Mare) 70; 4. Ștefan Deacu (Constructorul Arad)

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. 1)

Marcelei Bodea (sus- 
pe o etapă pentru a- 
ireverențioasă față de 

partidei cu Voința Bra- 
constituit desigur un

aportul 
pendată 
titudine 
arbitrii 
șov) a 
handicap pentru studente, dar 
nu aceasta este principala cau
za a insuccesului lor. Mai de
grabă motivele constau în ne- 
foiosirea întregului potențial al 
jucătoarelor, de pildă prin 
aplicarea, unei forme mai 
tive de apărare. în plus, 
mația timișoreană a avut 
rioade lungi în 
incredibil, ca de pildă 
priza secundă, cînd a 
doar de șase ori din 
aruncări din acțiune, 
preciat în schimb 
baschetbalistelor de la Progre
sul. care — conduse deseori 
— au avut capaciîatea de a re-

veni și cîștiga datorită coșu
rilor înscrise de Georgeta Si- 
mioană într-o perioadă hotărî- 
toare a întrecerii (min. 27 - 
3G). Au marcat : Simioană 23, 
Ivănescu 22, Hagiu-Stoichiță 6, 
Pușcașu 4, Tatu 2, pentru Pro
gresul, respectiv Catrina 16. 
Czmor 14, Chepețean 10, Hosu 
7, Armion 6. Arbitri : M. I’ra- 
hoveanu și C. Dumitrache.

ne- 
ac- 

tor-
pe- 

care a ratat 
în re- 
înscris 
32 de 

Am a- 
stăruința

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — CRIȘUL ORADEA 
79—70 (42—34).

VOINȚA BUCUREȘTI - 
IE.F.S. C.S.S. 4 BUCUREȘTI 
92—52 (48—32).

VOINȚA BRAȘOV — RAPID 
BUCUREȘTI 65—61 (25—28,
59—59).

OLIMPIA BUCUREȘTI - 
POLITEHNICA C.S.S. 2 BUCU
REȘTI 67—55 (28—28),

a primit cele mai puține go
luri (38) în turneul inaugural. 
Mihai Simion a apărat ca la 
echipa națională, adică exce
lent, iar A. Schervan, Gh. Ilie, 
H. Niță și G. Arsene, alături 
de cel doi noi „recruți", alcătu
iesc un nucleu valoros pe ca
re Cornel Rusu îl pregătește 
în liniște pentru un nou titlu, 
în turneul următor, care va 
fi găzduit de bazinul Floreas
ca, acolo 
ca la el 
clus ca 
treacă la 
întîmplă
bă toți cei care nu au avut 
posibilitatea să urmărească 
partidele turului orădean An
trenorul Nicolae Rujinschi a 
încercat să ne explice : „Am 
pierdut două piese de bază din 
echipa de anul trecut și nici 
nu ne-am putut antrena serios 
în august și septembrie, la pis
cina Venus, unde apa (terma
lă) a avut permanent peste 
32—34 de grade !“ • Lipsa de 
pregătire a fost evidentă la e- 
chipa clasată pe locul doi în 
finala Cupei cupelor, din iar
na trecută ; doar 11 jucători 
au reușit să treacă normele 
de control impuse de F.R.N., 
iar... vijelioasele contraatacuri 
ale Crișului au devenit o a- 
mintire. Nici portarii (Kiss și 
Rada) nu au fost prea inspi
rați în partidele cu Rapid 
(8—9) și Dinamo (11—14). Oare 
a dispărut interesul pentru 
polo în familia celor de pe 
Criș ?... • Voința Cluj-Napo
ca este o echipă în declin. De 
ce ? • Progresul,
și Rapid Arad au apărut cu

unde Rapid se simte 
acasă, nu ar fi ex- 

„7“-le feroviar să 
conducere. • Ce se 

cu Crișul, se întrea-

C.N.A.S.E.

loturi mult întinerite, încă ne
coapte pentru jocul modern, în 
permanentă mișcare. • O re
velație — lotul juniorilor 
născuți în 1965 și 1966, 
nițl în formația Liceului 
2 din București. Există în 
dul lor cîțiva jucători de 
re talent: Ghiță, Zaharia, 
gea, Vamoș, Diaconescu, Opri- 
șan. Nu au încă forță, teh
nica lor încă nu este pusă la 
punct, dar tot au obținut două 
victorii. • Și am mai văzut 
cîțiva jucători talentați, care 
„fac tușă“ la echipele lor de 
club : Kiss (Crișul), Onea (Ra
pid Arad). Oare locul lor nu 
ar fi tot în această selecțio
nată a juniorilor ? • Antre
norul federal Anatol Grințescu 
a notat în permanență. Note 
pentru arbitri, pentru jucători. 
El s-a declarat mulțumit de 
comportarea selecționabililor, 
exceptîndu-i pe Gordan 
rofeanu. Și-a notat și 
viitori candidați pentru 
națională, dar 
mări, în turul 
buturi plăcute 
bitrilor" : Gh. 
țilă, A. Soos, 
o altă prezență inedită, pe ca
re ne grăbim s-o salutăm : pe 
banca dinamoviștilor, alături 
de antrenorul Iuliu Capșa a 
apărut... Dan Niculescu, nu al
tul decît cel care a pregătit 
și a condus peste 20 de ani 
echipa Dinamo și, în unele 
perioade, echipa reprezerftativă 
de baschet 1 Reîntîlnirea sa cu 
Marius Dolhan, una din fostele 
glorii ale baschetului orădean, 
actualmente director al hotelu
lui Crișana din Băile Felix, 
ea,re i-a găzduit pe oaspeți, a 
fost emoționantă.

reu- 
nr. 

rîn- 
ma- 
Ra-

și Ga- 
cîțiva 

echipa 
confir- 
• De-

așteaptă 
următor.
în „echipa ar- 
Nistor, C. Fră- 

V. Goian. © Și

„UNIVERSIADA ’81" 
PE ECRANE

Este încă vie în memoria 
iubitorilor de sport marea 
competiție mondială studen
țească de anul trecut care a 
făcut din București capitala 
de două săptămîni a sportu
lui universitar internațional. 
Acum avem documentul în 
Imagini al acestei mari sărbă
tori sportive. De cîteva zile, 
în cinematografele Capitalei, 
rulează documentarul de lung- 
metraj „universiada ’81", 
operă a regizorului Eugen Po- 
piță care a însumat toată ex
periența sa profesională și 
dragostea sa perenă pentru 
actul sportiv, realizînd un film 
demn de importantul eveni
ment. Timp de o oră și ju
mătate spectatorul retrăiește 
prin intermediul splendidelor 
imaglni-color momentele cele 
mai semnificative ale Univer
siadei, de la dîrzele bătălii 
ale „mușchetarilor" pe planșa 
de scrimă pînă la abundent 
filmatele partide de polo pe 
apă, de la antrenantele între
ceri atletice pînă la geome
tria în spațiu a săritorilor de 
la trambulină, de la reburul 
lui Ștefan Rusu pînă la reve
rul lui Florin Segărceanu, de 
la avîntatele jocuri de volei 
pînă la emoționantele finale 
de baschet (cu uriașii sovie
tici și americani), totul încu
nunat cu scenele de neuitat 
ale galei gimnasticii, avînd o 
stea incontestabilă în marea 
noastră campioană Nadia Co- 
măneci. Iată un film care ar 
merita atenția asociațiilor 
sportive, a unităților de tine
ret, a grupelor de școlari.
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Campionatele Balcanice de tenis de masă de la Izmir PROGRAMUL ETAPEI A DOUA
OLGA NEMES, CALIFICATĂ IN FINALA 

PROBEI DE SIMPLU
IZMIR, 1 (prin telefon). Cea 

de a XlX-a ediție a Campiona
telor balcanice de tenis de masă 
a continuat cu desfășurarea 
probelor individuale. Reprezen
tantele noastre, Olga Nemeș și 
Maria Alboiu, s-au aflat în 
prim-planul întrecerilor, ele e- 
voluînd bine și confirmîndu-șl 
valoarea cunoscută. Din păcate, 
Eva Ferenczl, acuzînd o stare 
febrilă, nu a putut evolua în 
plenitudinea forțelor, fiind scoa
să din competiție din primele 
faze.

O remarcă pentru Olga Ne
meș, care s-a calificat în finala 
probei de simplu, urmînd ca 
simbătă să-și dispute titlul 
balcanic în compania redutabilei 
jucătoare iugoslave Batinici. 
Sportivele noastre au jucat bine 
și în proba de dublu. Eva Fe- 
renezi — Olga Nemeș s-au cali
ficat, de asemenea, în finală și 
vor avea ea partenere perechea 
Maria Alboiu (România) — Per
kucin (Iugoslavia).

Rezultate din întrecerea femi
nină de simplu : Olga Nemeș a 
dispus cu 3—0 (7, 7, 17) de 
Taleva (Bulgaria), iar în semi
finală a întrecut-o cu 3—1 (—21, 
17. 13, 18) pe Maria Alboiu. în- 
tr-una din semifinale, Ferenczi 
— Nemeș (România) au cîștigat 
cu 3—0 (12, 16, 14) in fața pe
rechii Ghergkelceva — Taleva 
(Bulgaria), iar perechea Alboiu

— Perkucin a întrecut cu 3—0 
(13, 15, 8) cuplul Poyrazoglu — 
Yigyt (Turcia) și cu 3—0 (14,12, 
18) perechea Batinici — Palati- 
nus (Iugoslavia).

Ca și în întrecerea pe echipe, 
băieții — cu excepția lui Andrăs 
Fehăr, care a avut o comportare 
meritorie — s-au lăsat, ușor de
pășiți, manifestînd oscilații de 
la un set la altul și, uneori, 
chiar pe parcursul aceluiași set. 
Rezultate : Florescu — Lukov 
(Bulgaria) 0—3 (—19, —17, —13), 
Fejer — Cimen (Turcia) 3—2 
(—14, —18, 12, 12, 16). Feher — 
Lupulescu (Iugoslavia) 3—1 
(—19, 10, 16, 17). In semifinală: 
Fejer — Kalinici (Iugoslavia) 
0—3 (—12, —17, —12). Paul Hai
tian a dispus cu 3—1 de Emgin 
(Turcia), pierzînd apoi cu ace
lași scor în fața iugoslavului 
Uhr, în timp ce Moraru a cîști
gat cu 3—0 la Erdun (Turcia), 
pentru a fi apoi întrecut cu 3—1 
de compatriotul acestuia din 
urmă, Alexandridis. în proba 
masculină de dublu Fejâr — 
Haldan au dispus cu 3—1 (—20, 
18, 14, 13) de Cimcn-Yaldiz
(Turcia), dar în semifinală au 
fost întrecuți de bulgarii Stoia- 
nov—Ștefanov cu 3—1.

în ultima zi a competiției se 
vor desfășura finalele de simplu 
și dublu.

ÎN CUPELE
Ieri, la Zurich, au fost stabi

lite prin tragere la sorți meciu
rile din etana a doua a cucelor 
europene intercluburi la fotbal. 
Intilnirile tur sînt programate 
la 20 octombrie iar cele retur 
la 3 noiembrie.

Reprezentantele tării noastre

CUPA CAMPIONILOR
Standard Llege 
F.C. Liverpool 
Dinamo București 
Real Sociedad 
Hamburger S.V. 
Rapid Vlena 
T-S.K.A. Sofia 
Nandori Tirana

CUPA
B.K. Copenhaga 
Steaua Roșie Belgrad
A.Z. ’67 Alkmaar
F.C. Aberdeen 
Galatasaray 
Swansea

PE SCURT
ASTON

Emanuel FANTANEANU

EUROPENE LA FOTBAL
vor iuca după cum urmează.

în C.C.E. Dinamo București 
va susține primul meci acasă, 
cu Aston Villa (Anglia).

în CUPA U.E.F.A.: Univer
sitatea Craiova va evolua 
Drima întîlnire

EUROPENI
— Juventus Torino
— H.J.K. Helsinki
— Aston Villa
— Celtic Glasgow
— Olympiakos Pireu
— Widzew Lodz
— Sporting Lisabona
— Dinamo Kiev

CUPELOR
— Waterschei (Belgia)
— C.F. Barcelona
— Internazionale
— Lech Poznan
— Austria Viena
— Paris St. Germain

DESPRE
VILLA

în
în

deplasare cu

Real Madrid 
Tottenham

Corvinul 
Napoli 
P.A.O.K.

ADVERSARELE

Shamrock Rovers (Irlanda). în 
timp ce Corvinul Hunedoara — 
va întîlni în primul ioc pe te
ren propriu pe F.C. Sarajevo, 

Iată programul complet pri
mele formații fiind gazde la 20 
octombrie:

CUPA
Hunedoara

— Ujpesti Dozsa
--- Bayern MUnchen ș

U. E. F. A.

Salonic
F.C. Zttrich
Shamrock Rovers (Irl.)
Glasgow Rangers 
Hajduk Split 
Roma
Dundee United
S.C. Lokeren
St. Etienne
F.C. Haarlem (Ol.)
C.F. Valencia 
Werder Bremen 

Anderlecht
Wroclaw

R.s.c. 
Slask

— F.C. Sarajevo
— F.C. Kaiserslautern
— F.C. Sevilla
— Ferencvâros
— Universitatea Craiova
— F.C. Koln (sau A.E.K.)
— Bordeaux
— I.F.K. Norrkdping
— Viking Stavanger
— Benfica Lisabona
— Bohemians Praga
— Spartak Moscova
— Banik Ostrava
— Brage (Suedia)
— F.C. Porto
— Servette Geneva

DIN COMPETIȚIILE CONTINENTALE
F. C. SARAJEVO SHAMROCK ROVERS

Ieri s-au disputat jocur.le 
etapei a treia a turneului in
ternațional masculin de volei 
organizat, în condiții excelente, 
de asociația Calculatorul 1IRUC. 
In primul joc, Dinamo Bucu
rești — Dobrudja Tolbuhin 3—0 
(6, 4, 3), după o oră le joc. 
Elevii Iui W. Schreiber s-au 
impus net. blocajele fiind punc
tul forte al echipei : Gheorghe, 
Slabu, Dumănoiu, Păușescu, E- 
nescu. Oltean. în cel de-al doi
lea joc s-au întîlnit Calcula
torul București și Tractorul 
Brașov. Scor : 3—1 (16, 5, —12, 
5) pentru gazde. Spectatorii, 
destul de numeroși, au asis
tat la o partidă echilibrată, cu 
multe faze de volei autentic 
și acestea datorate, în special, 
jucătorilor bucureșteni, care au 
realizat 
variate 
apărare 
terenul, 
eșecului 
linie ascendentă în joc, într-un 
moment în care echipa 
tructurează d!n mers.
timul meci Carpați Rm. Vîlcea 
— Septemvriska Slava Mihai
lo vgrad 3—0 (11, 9, 9), proce
sul de închegare al echipei vil- 
cene fiind din ce în ce mai 
evident. Astăzi, de la ora 14 :

Tractorul — Dobrudja, Calcu
latorul — S. Slava și Carpați 
— Dinamo, iar duminică, de la 
ora 11,30 : Calculatorul — Di
namo, Carpați — Dobrudja și 
Tractorul — S. Slava.

Mihail VESA

(Anglia)
Echipa din Birmingham, una 

dintre cele mai vechi din Insu
lele Britanice (înființată in 
1874) participă la actuala edi
ție a competiției în virtutea 
faotului că este deținătoarea 
trofeului, pentru că titlul. în 
campionatul 1931—82. j-a cuce
rit F.C. Liverpool. S-a calificat 
pentru turul secund al C.C.E. 
întrecînd pe Beșiktcs Istanbul 
cu scorul general 3—1 (victorie 
la Birmingham si scor alb la 
Istanbul). De 7 ori campioană 
a Angliei tot de 7 ori ciștigă- 
toare a Cupei Angliei și de 3 
ori a Cupei ligii, echipa antre
nată de Tony Barton se distin
ge prin valoare și bună pregă
tire chiar dacă în ultimele e- 
tape din campionat nu a rea
lizat rezultate dintre cele mai 
bune.

(Iugoslavia)
Echipa F.C. Sarajevo este la 

ora actuală una din fruntașele 
campionatului Iugoslaviei. După 
8 etape ocupă locul 3 avînd 10 
puncte. în prima etapă a Cu
pei U.E.F.A. a eliminat pe Sla
via Sofia (2—2. la Sofia si 4—2 
acasă). în meciul de miercuri, 
F.C. Sarajevo a condus cu 2—0, 
la pauză scorul a devenit egal 
(2—2) pentru ca după reluare 
să se detașeze. Formația are 
doi atacanți de certă valoare 
internațională: Muscmici (auto
rul a trei goluri în meciul de 
miercuri» si Susici (el a înscris 
al 4-lea gol cu Slavia. în min. 
90'). Iată și echipa standard: 
Vukadin — Radelias. Iiapeta- 
now'ci, Vidovici, Hapieghin, Mi- 
lak, Susici, Hapialaghin (Lu- 
kjei), Musemiei. Jaius, Vukicc- 
vicj (Bujovicif.

(Irlanda)
Shamrock Rovers s-a clasat 

pe locul 3 în campionatul 1981 
—32 al Irlandei. Participările 
sale in cupele europene au fost 
destul de rare. Din 1975. „ll“-le 
din Dublin 
zent decît 
79 a Cupei ___  , ... ___  _
întrecut pe ApoeJ Nicosia (2—0 
șl I—0). dar a fost eliminată 
în turul următor de Banik Os
trava (0—3 și 1—3). Anul aces
ta în Cupa UEFA a eliminat 
Pe Fram Reykjavik (3—0 la 
Reykjavik șl 4—0 la Dublin), 
în acest ultim meci, golurile 
irlandezilor au fost realizate da 
O’Carrol (min. 45) Buckley 
(min. 79). Beglin (min. 83) șl 
Gaynor (min. 88) cu toții in
ternaționali. Buckley a mar
cat în campionatul irlandez de 
anul trecut 16 goluri!

nu a mai fost pre
ia ediția din 1973— 
cupelor. în care a

Stop-cadru
(«■■■■naiaaHMBaMMM

în Cupa cupelor la polo

GARI KASPAROV IȘI PUNE CANDIDATURA!
combinații rapide și 

în faza de atac, iar în 
au acoper't mai bine 

Brașovenii, în ciuda 
suferit — pe aceeași

se res- 
în ul-

MARGARETAMUREȘAN
SE MENȚINE LIDERA

turneul in- 
șah de la

După 12 runde în 
terzonal feminin de . 
Tbilisi se menține lideră marea 
maestră româncă Margareta 
Mureșan cu 7,5 puncte (1), ur
mată de Irina Levitina (URSS) 
— 7 puncte (1), Ahmilovskaia 
(URSS) și Liu Shilan (R.P. Chi
neză) — cîte 6,5 puncte. în run
da a 12-a Mureșan a remizat cu 
Levitina, egalitatea fiind con
semnată. de asemenea, în parti
dele Ahmîlovskaia — Garcia și 
Kadilkar — Veroczi. Titorenko 
a cîștigat la Nikolin, iar Shilan 
a pierdut la Minoghina.

Are doar 19 ani. Și este, de 
pe acum, al doilea șahist al 
lumii în sistemul de aprecie
re Elo (coeficient 2 675), după 
campionul mondial 
Karpov (2 700). Cu alură de 
sportiv, umeri largi și brațe 
puternice, bine proporționat 
(1,76 m — 69 kg), vioi în pri
viri și cu permanente rezerve 
de bună dispoziție, n-ai zice că 
poate fi capabil să stea con
centrat la masa de joc cîte 
o jumătate de zi. Dar, așa 
este !

A fost un „copil-minune" al 
șahului, ca pe vremuri Capa- 
blanca, Smîslov . sau Fischer, 
uimind lumea cu performan
țele sale precoce. La 7 ani 
frecventa o școală de șah din 
Baku, capitala R.S.S. Azer
baidjan, orașul său natal. La 
12, fiind campion școlar al U- 
niunii Sovietice, învingea pe 
marele maestru I. Averbach și 
remiza cu L. Polugaevski. Se 
spune că primul său mare suc
ces s-a datorat unei... greșeli 
organizatorice. Federația unio
nală voia să-l înscrie pe tînâ- 
rul de 16 ani Gări Kasparov 
într-un turneu de juniori în 
Iugoslavia, dar el ajunse la 
Banja Luka, fn aceeași țară, 
într-o concurență de 14 mari 
maeștri și — stupoare ! — o- 
cupă primul loc. Un an mai 
tîrziu, în 1980, devine cu ușu
rință campion mondial de ju
niori. Ca în primăvara anului

Anatoli

în curs, în turneul de la Bu- 
goino, să-1 învingă strălucit (.cu 
negrele) pe actualul deținător 
al titlului suprem.

Așa stînd lucrurile, victoria 
lui Gări Kasparov în „interzo
nalul" de la Moscova, recent 
încheiat, nu poate surprinde pe 
nimeni. Nici chiar prin avan
sul său de 1,5 puncte asupra 
secdndului clasat, A. Beliavski. 
7 victorii, 6 remize, nici o în- 
frîngere — iată scorul marcat. 
Cum joacă ? Cu mare inspira
ție, evitînd adesea căile bătu
te ale teoriei, cu o notă de 
deosebită 
compară 
neuitatul 
perioadei 
încă în profunzimea concepției 
șahiste. „Kasparov îi seamănă 
și cind greșește..." — spune, cu 
umor, dascălul său recunoscut, 
M. M. Botvinnik. Se ocupă 
el din anul 1973. Mai are 
antrenori pe A. Mikitin și 
Saharov. Este student al 
stitutului de limbi 
Baku, la cursurile 
ză și engleză.

Programul zilnic 
candidat la titlul

8 ore de șah, apoi pre- 
fizică. prin alergare, 
fotbal. „Să rămîi cre- 
stilului tău propriu,

originalitate. Unii îl 
cu Aleksandr Alehin, 
campion mondial al 
interbelice, neegalat

de 
ca 
A 

In- 
dinstrăine 

de france-

al noului 
mondial : 5

pînă la 
gătire 
înot și 
dincios 
chiar în momentele dificile 
— este deviza sa.

Radu VOIA

• TELEX • TELEX £ TELEX • TELEX • TELEX £ TELEX £ TELEX £ TELEX £
ATLETISM • într-un concurs 

la Kranj (Iugoslavia), Ivan Ivan- 
cici a cîștigat proba de arunca
rea greutății cu 20,31 m.

BASCHET • La Amsterdam, In 
„Cupa Wiliam Jones": Den Bosch
— Leiden 67—64, Den Bosch — 
Ferrocaril (Argentina) 97—77. • 
In turneul feminin de la Buda
pesta: M.T.K. — Union Vlena 
82—62, Vozdovac Belgrad — Ru- 
jomberok (Cehoslovacia) 78—74.

FOTBAL • Joi seara în me
ciuri retur din prima etapă: CU
PA CUPELOR: A.Z. '67 Alkmaar
— Limerick (Irl.) 1—0 (în tur 
1—1); CUPA U.E.F.A.: F.C. Por
to — F.C. Utrecht 2—0 (în tur 
1—0); Shamrock Rovers (Irl.) — 
Fram Reykjavik 4—0 (în tur 3—0).

Meciul retur dintre F.C. K61n — 
A.E.K. Atena (în tur 1—0), la 6 
octombrie.

ȘAH • In prima rundă a tur
neului de mari maeștri de la 
Tilburg (Olanda): Karpov — HUb- 
ner 1—0, Browne — Portisch 1—0, 
Tlmman — Larsen 1—0, Nunn — 
Sosonko 1—0, Petrosian — An
dersson și Torre — Smîslov re
mize, • La Stara Pazova (Iu
goslavia), după 7 runde, conduce 
Tovcici, cu 5,5 p. Volodea Vais- 
man ocupă locul 4, cu 4,5 p (1).

TENIS * A început turneul de
monstrativ de la Montreal, în ca
drul căruia îșl va face reintra
rea BJ6m Borg, concurînd ală
turi de Jimmy Connors șl Ivan 
Lendl. Primele rezultate: Solo

mon — Forget 7—6, 6—3; Mayotte 
— Buehnlng 6—3, 6—7, 6—1. • In 
turneul femintn de la Philadelp
hia : Pam Shriver — Lucia Ro
manov 6—3, 6—0; Wendy Turn
bull — Rosemary Casals 6—3, 
6—3; Barbara Potter — Susan 
Mascarin 6—2, 6—3. • La Ottawa, 
în meci demonstrativ : Borg — 
Connors 1—6, 6—3, 6—3, 4—6,
6—2. • In semifinalele Cupei
Davis, după prima zi: la 
Perth, Australia — S.U.A. 
0—2 (McNamara — McEnroe 4—6, 
6—4, 2—6, 4—6 și Alexander — 
G. Mayer 4—6, 6—3, 1—6, 2—6) și 
la Alx en Provence, Franța — 
Noua Zeelandă 2—0 (Tulasne — 
Simpson 6—3, 4—6, 7—5, 6—2 și 
Noah — Lewis 6-3, 6—1, 7—5).

PARTIZAN BELGRAD-0 REDUTABILĂ 
ADVERSARĂ PENTRU CRIȘUL ORADEA

Peste cîteva zile — start fn 
cea de a IX-a ediție a Cupei 
cupelor la polo. Și-au anunțat 
participarea 18 echipe care au 
fost repartizate în patru grupe 
preliminare, după cum ur
mează :

PARIS — Marne Charenton 
(Franța), AZC Alphen (Olan
da), Neptun Stockholm, ȚSKA 
Moscova și cîștigătoarea Cupei 
din Turcia ;

INNSBRUCK - Montjuich 
(Spania), Glyfada Atena, TWV 
Innsbruck, Esbjerg (Danemar
ca) șl cîștigătoarea Cupei din 
Ungaria ;

DUISBURG — Duisburg 98 
(R.F.G.), Bogliasco (Italia), No- 
vacki (Cehoslovacia), Gent 
(Belgia) ;

ORADEA — Crișul, Partizan 
Belgrad, Akademik Sofia și 
Polytechnik Londra.

La a doua sa participsze în 
competiție, formația orădeană 
Crișul este din nou organiza
toare a unei grupe din turul 
preliminar. De această dată 
însă, poloiștii antrenați de Ni- 
colae Rujinschi vor evolua în 
fața propriilor suporteri, la 
piscina Venus din cadrul com
plexului „1 Mai", între 8 și 
10 octombrie.

4 —------------■
Dintre viitoarele adversare 

ale Crișului, cea mai puternică 
se anunță a fi Partizan Bel
grad, echipa care deține cel 
mai valoros palmares în po- 
lo-ul european. Ea are pînă în 
prezent 32 de victorii în cam
pionatul și Cupa Iugoslaviei. 
Partizan a participat de 15 ori 
în „Cupa campionilor europeni", 
cîștigînd de 6 ori trofeul : a 
susținut 140 de partide din ca
re a cîștigat 107, a pierdut 21, 
terminînd cu rezultate egale 
alte 12 meciuri, a înscris 1 002 
goluri (!) și a primit 480. Ju
cătorii din Belgrad participă 
pentru prima oară în 
cupelor", trofeul fiind 
la această oră tot de 
mație iugoslavă, POSK 
merkur Split.

Akademik Sofia a ajuns în 
1974 în turneul final (locul IV) 
și a fost de trei ori semi- 
finaiistă; în 1975, la Sibemk 
(locul IV), în 1977 la Kupari 
(locul IV) și în 1980, la Buda
pesta (locul III). Polytechnic 
Londra a mai evoluat o sin
gură dată în competiție, în 
1979, ocupînd locul III în gru
pa preliminară de Ia Barce
lona.

„Cupa 
deținut 
o for- 
Brodo-

La Bordeaux, în zilele de 4-7 octombrie

„CUPA ȚĂRILOR
Tradiționala competiție inter

națională de anvergură la tir 
„Cupa țărilor latine" se dispu
tă anul acesta în Franța. la 
Bordeaux, în zilele de 4—7 oc
tombrie. Federația noastră pre
zintă la întreceri concurent! la 
probele de pistol viteză, pușcă 
și pistol standard. Din lot fac 
parte pistolarii Marin Stan și 
Corneliu Ion, pușcașii Florin

LATINE--LA TIR
Crlstofor si Romulus Nicolescu, 
concurentele la pistol standard 
Maria Macovei si Ana Ciobanu 
La întreceri vor fi orezenți 
sportivi din următoarele țări: 
Andora. Belgia, Elveția. Franța, 
Grecia. Italia. Luxemburg, Mo
naco, Porlugalia, România. San 
Marino și Spania. în afară de 
concurs vor mai participa Bra
zilia. Mexic s! Venezuela.
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