
w COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. [ti

*

MOWto M.
SALA I’ W

RtOLgîAKI DIN TOATI ȚAftîlg, OWȚl Va I

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 5 octombrie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Iiomân.

Au participat, ca invitați, 
membri ai guvernului, preeum 
si alți conducători de instituții 
centrale.

în cadrul ședinței, au fost 
examinate si aprobate rapoar
tele cu privire la proiectele 
Pianului national unic de dez
voltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România 
și Planului de dezvoltare a a- 
griculturii, industriei alimen
tare silviculturii si gospodări
rii apelor ne anul 1983.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că proiectul Planului 
national unic ne anul 1983 se 
întemeiază pe orientările și 
sarcinile stabilite în documen
tele Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, in 
expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu

Comitetul Politic Executiv » 
suîjliniat că elaborarea preve
derilor pentru anul 1983 s-a 
desfășurat sub conducerea di
rectă, nemijlocită a tovarășului 
Nicolae 
iizat, in 
punerile 

“'■miel si 
parte.

Examinînd în continuare ra
portul cu privire la proiectul 
planului de dezvoltare a agri
culturii, industriei 
silviculturii 
apelor 
mitetul 
subliniat 
plan elaborat sub conducerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
asigură o mai deplină punere 
în valoare a potențialului agri
col al țării.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat programul . lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, care 
asigură înfăptuirea într-o con
cepție unitară a amenajărilor 
ce urmează a fi făcute în a- 
cest cincinal.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat Programul 
privind înfăptuirea măsurilor 
de autoconducere și autoapro- 
vizionare în vederea asigurării 
unei bune aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimenta- 
re și bunuri industriale de 
consum pe trimestrul IV 1982 
și semestrul I 1983.

întocmit pe baza indicațiilor 
'tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
programul conține prevederi 
menite să asigure o bună apro
vizionare a populației cu pro
duse agroalimentare și indus-

Ceaușescu, care a ana- 
mai multe etape pro
ne ansamblul econo- 

pe fiecare minister in

Ș< 
anulin 

Politic 
că

alimentare, 
gospodăririi 
1983, 

Executiv 
proiectul

Co- 
a 

de

triale specifice sezonului, într-o 
gamă sortimentală diversificată 
și de calitate, in concordanță 
cu nivelul și structura venitu
rilor populației, potrivit obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român, privind ridicarea con-

- - - - altinuă a nivelului de trai 
întregului popor.

Comitetul Politic Executiv 
analizat Raportul cu privire 
depunerile in bani, ca parte 
socială, pentru fondul de dez
voltare economică de către 
membrii organizațiilor coopera
tiste.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, de ase
menea, proiectul Legii privind 
participarea, cu părți sociale, 
a oamenilor muncii din 
tățile economice de stat 
constituirea fondului . de 
voltare economică.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat propunerile 
privind reorganizarea Consiliu
lui Suprem 
conomice și 
niei.

Comitetul 
stabilit componența, 
tențele și modul de funcțio
nare ale Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca aceste documente să 
fie supuse dezbaterii Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

îu continuare, tovarășul 
Nicolae Ccaușcscu a prezentat 
o informare cu privire la vi
zita de prietenie efectuată in 
țara noastră. în zilele de 20 și 
21 septembrie a.c., de tovarășul 
Alimcd Sekou Toure, secretar 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Re
publicii Populare Revoluționare 
Guineea.

Comitetul Politic Executiv a 
luat cunoștință cu satisfacție 
de conținutul convorbirilor 
dintre cei doj conducători de 
partid și de stat, desfășurate 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă 
reciprocă.

Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsuri pentru tra
ducerea în viață a înțelegeri
lor și documentelor adoptate 
cu prilejul intilnirilor Ia cel 
mai înalt nivel, subliniind că 
acestea servesc în egală mă
sură intereselor celor 
țări și popoare, cauzei 
înțelegerii și cooperării 
naționale.

la

al Dezvoltării E- 
Sociale a Româ-

Politic Executiv a 
eompe-

Comitetul 
rezolvat, de 
bleme curente 
de partid și de stat.
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Fază din meciul Steaua — Dinamo, 
pament de culoare închisă, între doi 
săru, care controlează pucul)

NOASTRE FRUNTAȘE>

SCRIMERELE ROMÂNCE
Învingătoare In bulgaria

două 
păcii, 
inter-

★
Politic Executiv a 
asemenea, pro- 

ale activității

Gerczuly (Steaua), îg echi- 
dinamoviști (Solyom și Pi- 

Foto : Dragoș NEAGU

DE LA ECHIPELE
HOCHEI!

Noua ediție a campionatului 
Diviziei „A“ de hochei, începu
tă in septembrie la Miercurea 
Ciuc șl continuată în aceste 
zile la București, nu a prea 
reprezentat (cel puțin pînâ a- 
cum ; poate, în viitor...) un pas 
înainte pe drumul ridicării ni
velului calitativ al acestui 
sport, așa cum ar fi fost de aș- 

E 
că 
în

lăucă), creșterea consistentă 
aportului pe care „noul val“ 
aduce în joc (Jumătate, Pogă- 
ceanu, Gerczuly, Udrea), ca și 
comportarea constant bună a 
celorlalți jucători (Nistor, Oli- 
nici, Ungureanu) și în special 
a apărării (portarul Netedu.

a 
ii

teptat. 
gindim 
sezonul 
prezentatlvă 
un examen destul de greu, 
buind ca la viitoarea ediție a 
C.M. să se claseze pe un loc 
came să-i aducă calificarea pen
tru J.O. de la Sarajevo.

Ceva mai omogenă, mai bine 
pregătită și, în orice caz, cu 
un lot superior valoric, Steaua 
domină net lupta pentru întî- 
ietate, fiind evident cea mal 
bună echipă din cele patru 
competitoare la lupta pentru 
titlu. Valoarea primei linii de 
atac (Cazacu, V. Huțanu, Hă-

momentul 
ne 

care 
are

să 
aflăm 
echipa 

în

ne 
în

re- 
față 
tre-

(Continuare în pag 2-3)

Pe marginea consfătuirilor județene cu cadrele care predau educația fizică

PENTRU A
ESTE NEVOIE DE

AJUNGE LA 0 NOUĂ CALITATE
UN SPIRIT RESPONSABIL IN MUNCĂ

aflin- 
școlar

— Tovarășe director 
du-ne la început de an . 
și știind că în ajunul deschi
derii cursurilor s-au organizat 
consfătuiri județene cu cadrele 
care predau educația fizică in 
școli sau pregătesc tineri spor
tivi de performanță, am dori 
să ne faceți cîteva precizări in 
legătură cu obiectivele urmă
rite.

— Acțiunea realizată de sec
torul nostru de resort și spri
jinită de numeroși activiști ai 

au participat 
I a r 
ideile 
adresat 

tară a 
către

Interviu cu tovarășul Marin Iliescu, director

SOFIA, 5 (Agerpres). — 
Turneul internațional feminin 
de scrimă de la Ruse s-a în
cheiat cu succesul reprezentan
telor României, care au cîștl- 
gat atît proba individuală, cît 
și cea pe echipe. La individual, 
primul loc a fost obținut de 
floretista Rozalia Oros, învin
gătoare în finală cu 8—4 în 
fața polonezei Rusakowska. în
trecerile pe echipe au fost, de 
asemenea, dominate de scrime- 
rele din țara noastră, selecțio
nata României cîștigînd toate 
meciurile disputate, la același 
scor : 9—5, cu formațiile Bul
gariei (A), Bulgariei (B), Po
loniei, precum și cu reprezen- . 
tativa secundă a României.

Echipa țării 
alcătuită din Csila Ruparcsics, 
Rozalia " , ’
Georgeta Beka și Reca Lazăr.

noastre a . fost
Oros, Monica Veber,

411 ÎNCEPE BALCANIADA'
DE BOX A JUNKHHLOR

ATENA, 5 (Agerpres). — Miercuri 
la Salonic începe Balcaniada' de 
box pentru juniori, gala finală 
fiind programată duminică, 10 oc
tombrie. Din țara noastră parti
cipă puglliști la nouă categorii : 
Marian Rotaru (semlmuscă). Ma
rian Finătan (muscă), Corneluș 
Silitra (cocoș). Alexandru Gavri- 
lă (pană), Rudei Obreja (semi- 
ușoară) Marcel Vasile (ușoară). 
Alexandru Luparu (semlmljlocie), 
Gavril Țentea (mijlocie) și Dorin 
Răcaru (supergrea).

La primul turneu al C. N de baschet leminin

JOCURILE NECORESPUNZĂTOARE
REFLECTA SLĂBICIUNILE DIN PREGĂTIRI

C.N.E.F.S. care 
la consfătuiri 
spirată de 
în Mesajul 
rinței pe 
sportive de 
Nicolae Ceaușescu și în cuvin- 
tarea secretarului general al 
partidului la Plenara lărgită a 
C.C. al PC.P. din 1—2 iunie, 
idei care în esență prefigurea
ză noi pași pe drumul reali
zării unei calități superioare in 
învățămînt deci șl în educația 
fizică — cu binecunoscutele-i 
consecințe pozitive pe alte pla
nuri: intelectual, psihic, sani
tar, moral-cetățenesc al edu
cației patriotice revoluționare 
etc Obiectivul esențial 
consfătuirilor a fost acela 
a determina îmbunătățiri 
conținut întregii activități.

— Și la ce s-ar referi aceste 
îmbunătățiri de conținut?

fost in- 
cuprinse 

i Conje- 
mișcării 

tovarășul

al 
de 
de

— Principalul aspect pe care 
l-am avut in vedere este cel 
privitor la conținutul orelor de 
educație fizică, pîrghia de ba
ză prin care se realizează e- 
ducația fizici a tinerei genera
ții. incepind cu copiii din gră
dinițe și terminlnd cu studen
ta Obiectivul nostru a fost și 
este ca educatoarele, învățăto
rii și profesorii să se preocupe 
mai mult de lecția de educație 
fizică, de pregătirea și desfășu
rarea ei în condiții calitativ 
superioare, pentru că se mai 
găsesc cadre care nu acordă 
lecției atenția cuvenită, care 
lucrează superficial, neștiințific, 
formal, nu respectă programa, 
nu se pregătesc pentru lecție 
sau nu sînt la curent 
tățile apărute. S-a 
deci, responsabilizarea 
noastre.

— înțelegem că în 
de învățămînt educația fizică 
în școli cel puțin sub aspectul 
orelor din 
un salt și 
tiv...

— Asta 
s<i vedem 
le dezbătute și rezultate din 
consfătuiri. Sînt condiții pentru 
un suflu nou pentru impune
rea unor exigențe pe 
etapei in 
numai in perimetrul programei 
de învățămînt. ei și al celor-

cu nou- 
urmărit, 
cadrelor

noul an

programă, va marca 
cantitativ, și calita-

dorim Și așteptăm 
puse în practică ce-

măsura
care ne aflăm. Nu

sportive. din 
tineretului prt-

lalte activități 
timpul liber al ________  ....
școlar, școlar și universitar. In 
acest sens s-a accentuat in 
consfătuiri necesitatea cuprln-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

întrecerile turneului inaugu
ral al campionatului național 
de baschet feminin — ediția a 
34-a — au dezamăgit din cau
za nivelului tehnic necorespun
zător al jocului practicat. Apă
rările pasive (rareori 
aplicat presingul, în 
zona clasică a fost 
permanent folosită), 
de atac lente și încheiate 
destul de puține aruncări 
coș, ratările (chiar și de 
panou 1) și pasele greșite 
fost frecvente în cele 24 
partide disputate în Sala spor
turilor din Brașov. Dealtfel, și 
numărul mic al punctelor în
scrise (între 50 și 60 de echi
pă, in cele mai multe meciuri) 
exprimă valoarea tehnică scă
zută a întîlnirilor care au fost 
departe de a reflecta efortul 
depus cu prilejul pregătirilor 
efectuate în perioada premer
gătoare campionatului. Pentru 
că, sintem convinși, toate echi
pele s-an pregătit (unele mai 
mult, altele mai puțin), dar la 
fel de convinși sîntem că defi
citară • fost și rămîne CALI-

a fost 
schimb 

aproape 
acțiunile 

cu 
la 

sub 
au 
de

Cu
Și 

lucrează la antrena- 
— iată două întrebări 
antrenorii divizionare- 
au rămas datori cu 

ne-au

TATEA PREGĂTIRILOR, 
ce Intensitate se lucrează 
cum se 
mente ? 
la care 
lor „A“
răspunsurile, așa cum 
demonstrat, din păcate, la Bra
șov.

Restanțieri au rămas antre
norii și la capitolul jucătoare
lor pivot, dotate cu talie co
respunzătoare acestui post. 
Ștefania Borș, Gheorghița Bo
lovan și Elena Opriciu domină 
de mulți ani acest post. In 
vreme ce baschetbaliste în care 
se puneau speranțe progresea
ză lent sau chiar bat pasul pe 
loc, cum este cazul Dietlindel 
K13ss (Comerțul Lie. Bolyai 
Tg. Mureș) sau al Rodicăi 
Chepețan (Universitatea Timi
șoara). Cît privește pe timișo- 
reancă, ea marcase spre sfîr- 
șitul campionatului trecut un 
salt calitativ vizibil, dar la

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag 2-3)

Rezultate nesatisfăcătoare la campionatele europene de tir

CE ÎNVĂȚĂMINTE
Campionatele europene de pe 

poligonul Umberto Uno din 
Roma reprezentau pentru tirul 
românesc un interes limitat, 
circumscris doar la noile probe 
olimpice, cele feminine, și în 
primul rînd cea de pistol stan
dard. Cele 3 senioare prezente 
la această a 18-a ediție a în
trecerilor continentale au obți
nut rezultate contradictorii — 
în raport cu antecedentele, ca 
și cu posibilitățile proprii. Este 
adevărat că echipa a ocupat lo
cul 4, la doar 3 puncte dife
rență de medalia de bronz (ca
re a revenit echipei Albaniei), 
dar și la... 33 de puncte de 
totalul formației cîștigfttoare 
(1732 față de 1765 U.R.S.S.).

" ■>
Mai semnificativă ni se pare 

însă aprecierea performantelor 
individuale Campioana euro
peană de anul trecut la pistol 
standard, Ana Ciobanu (victo
rioasă atunci cu 591 p), acum, 
sub presiunea psihică explicabi
lă a purtătorului de titlul con
tinental nu mai realizează de- 
cîl 573 p și se clasează pe lo
cul 15 I Fluctuația aceasta 
îngrijorătoare. La o analiză 
apropiată a rezultatelor 
constată că Ana Ciobanu 
Încă foarte bună la secțiunea 
de viteză a tragerii (al treilea 
rezultat al concursului — 296 
p) dar manifestă o anume slă
biciune te secțiunea de pre
cizie (numai 8 concurente din

este 
mai 

se 
este

TRAGEM ?
42 sini mai slabe decît ea ; Cio
banu trage 280, față de 296 — 
ciștigătoarea campionatului). Ia
tă o problemă — nu doar acum 
relevată — pe care antrenorii 
responsabili de lot Virgil Ata- 
nasiu și Ștefan Petrescu încă 
nu au putut-o rezolva. Pe lin
gă acest detaliu (privind lun
girea dăunătoare a timpu'ui de 
declanșare — un tic la Ana 
Ciobanu) celelalte scuze invo
cate devin adiacente chiar a- 
tunci cînd e vorba de slaba 
acomodare la condițiile noi de

Victor BANCIULESCU

(Continuare <n pag • 4-4)



SA NU BARAM CALEA TINERETULUI!
Cine ar avea curiozitatea «ă 

parcurgă lista cu loturile e- 
cMpelor divizionare feminine 
de volei, ar avea surpriza de 
a constata că In 10 formații 
de categoria .A" figurează nu 
mal puțin de 34 jucătoare In 
vîrstă de peste 25 de ani, din
tre care 
peste 30 
pină la o maximă 
ani), ceea 
un sfert din totalul 
relor divizionare !

Știm. firește, că 
de culme In cariera 
listică se află undeva 
23 și 27 de ani. Cunoaștem, 
firește. proverbele -■
cu nevoia de ,.bă- 
trlnl". înțelegem, fi
rește, că pentru a 
avea un model viu 
in echipă, pntru a se 
putea bizui pe acumularea de 
experiență competitionaid, 
nil antrenori au nevoie 
cite un executant rutinat, 
de aici pină la a păstra 
loturile primului eșalon 
campionatului un număr 
de mare de jucătoare virstni- 
ce, ni se pare nepotrivit ți 
nejustificat. Nu cumva in fe
lul acesta barăm In mod ar
tificial drumul tineretului spre 
înalta performanță T Nu cum
va, tn acest fel, tnttrziem con
sacrarea tinerilor talentați 
(din meschinul calcul că pen
tru o victorie de moment e 
mal bine să ne bazăm pe ex
periența unei jucătoare mal 
vechi) ?

Dacă ar fi să luăm tn se
rios argumentele unor antre
nori care justifică păstrarea 
In formația divizionară a mai 
multor jucătoare de 30—34 de 
ani prin presupusa lor „va
loare sigură", ar însemna im
plicit că tn întreaga țară dis-

12 avînd chiar 
de ani (mergind 

de 34 de 
ce înseamnă peste 

jucătoa-

perioada 
volei ba- 

tntre

punem de peste W de jucă
toare de foarte bună calitate, 
ceea ce. din păcate, rezultatele 
echipei naționale feminine de 
volei nu confirmă deloc. Și 
atunci ?

Nu cumva unor antrenori le 
vine mal ușor rd-și facă me
seria. să-și poarte sarcina, cu 
sportivi oricum trecuți prin
toate, hirșiți de 10—15 ani prin 
bătăliile campionatelor, decit 
să se străduiască să crească 
elemente noi — ceea ce, fireș
te, e mult mai incomod, cere 
răbdare, efort, stăruință, dă
ruire, cere căutare perseve
rentă. triere, șlefuire, perfec- 
—.,— țlonare. Și de ce 

toate astea, cînd
SEMNIFICAȚII pofi să faci *ată tn hJLStKreiB iVtM fll campionat, de bine

u- 
de 

Dar 
in 
al 

atti

de rău, și cu o mină 
————— ae fete (mai corect 
ar fi: femei In toată firea) care 
știu jocul, au o anumită ru
tină. suficientă pentru a pă
căli orice adversară fără ex
periență t

Nu stă, tn intenția noastră 
de a face proces nimănui. 
Fiecare antrenor e liber să-și 
alcătuiască lotul cum dorește. 
Iar jucătoarele care ajung la 
o anumită vtrstă se bucură 
de întreaga noastră stimă. Noi 
am dori doar să supunem a- 
cest subiect meditației celor 
tn drept, care se pot tntreba 
asupra mecanismului promo
vării tineretului tn sport, asu
pra căilor celor mat potrivite 
(șl prin intermediul campiona
tului national) pentru a pre
găti și forma lotul național 
cu o generație de jucătoare 
care să nu mai fie timorate 
de prezența „gărzii vechi", 
care să știe că prin muncă ți 
rlvnă drumul e liber spre a- 
flrmare I

Victor BANCIULESCU

Astâ/I, etapa a 3 a in campionatul lcminin de volei

Astăzi după-amiază sînt pro
gramate partidele etapei a 
treia a campionatului feminin 
al primei divizii de volei. In 
primele două etape, terenul 
propriu s-a dovedit de mare 
importanță în împărțirea punc-

• •• TERENUL PROPRIU?
telor (doar Dinamo a obținut 
victoria și în... deplasare, ju- 
clnd de fapt tot In București). 
Se vor desprinde, In această 
etapă, echipele mai bine do
tate și pregătite 7 Iată progra
mul etapei :

NOUA GENERAȚIE DE PENTATLONIȘTI
DE LA STEAUA SE IMPUNE

competițională a 
modern s-a înche- 
an cu campionatul 
juniorilor, un mo-

CIuj-Napoca 
Baia Mare : 
Constanța : 
București :

UNIVERSITATEA — CHIMPEX CONSTANȚA 
MARATEX — C.S.M. LIBERTATEA SIBIU
FARUL — C.S.U. OȚELUL GALAȚI
FLACĂRA ROȘIE — CALCULATORUL BUC.

(Sala Lie. ind. 6 M.I.U., ora 17)
DINAMO

(Sala
RAPID

(Sala

— ȘTIINȚA BACĂU 
Dinamo, ora 17)

— PENICILINA IAȘI 
Rapid, ora 17)

REZULTATELE DIN DIVIZIA „B‘
DE TINERET LA VOLEI

In Divizia „B“ de tineret la vo
lei s-a disputat prima etapă a 
campionatelor feminin șl mascu
lin, ediția 1982—1983. Iată rezul
tatele :

feminin, seria I i Ceahlăul 
Piatra Neamț — Univ. București 
3—0, I.T.B. — Zimbrul Suceava 
3—0, Prahova I.P.G. Ploiești — 
Voința Buc. 0—3, Confecția Buc.
— Penicilina II Iași 3—0 ; seria 
■ n-a : Chimia Rm. Vîlcea — Chi
mia Tr. Măgurele 3—0, Dacia Pi
tești — Chimpex II Constanța 
*—3, Bralconf Brăila — Spartac 
Buc. 3—1, Flacăra roșie II Buc.
— Univ. Craiova, amlnat pe 24 
octombrie ; seria a ni-a : 
G.I.G.C.L. Brașov — Armătura Za
lău 3—1, A.S.S.U. Craiova 
llmpla Oradea 3—0, 
ransebeș — Textila 
Unlv. Timișoara — 
Tg. Mureș 3—2.

MASCULIN, seria

în clasament, Dinamo și 
C.S.M. Libertatea Sibiu 4 p, 
Știința Bacău, Chimpex Con
stanța, Flacăra roșie, Penicili
na, Maratex, C.S.U. Oțelul și 
Universitatea — cîte 3 p, Cal
culatorul 2 p, Farul șl Rapid 
(ambele din cîte un joc, oeil 
direct fiind amînat) — cîte 1 p.

CADOURI SI>1
Ne-am aflat, recent cu pri

lejul unei frumoase competi
ții de mas5, la Buzău. Fi
resc, ©dată ajunși în oraș, am 
ținut sâ vedem noua, impu
nătoarea construcție sportivă 
dată de curînd în funcțiune: 
Sala sporturilor „Dacia**.

Tovarășul 
președintele 
și Marian 
șeful sălii, 
condus 
prezentînd-o. O con
strucție originală în 
exterior, plăcută, 
2 000 de locuri (scaune 
plastic, frumoase) în tribune, 
vestiare moderne cu respecti
vele grupuri sociale, săli de an
trenament, cabinet medical, 
garderobă ș.a. O sală fru
moasă, luminoasă, multifunc
țională — evident. Aici, o 
spun marcajele, se poate juca 
volei, handbal, baschet, tenis, 
minlfotbal ș.a. Privim 
tați totul, aparatura, 
de handbal, de pildă,

— Acum trebuie să 
cem porți de handbal, 
tea nu sînt bune,

Nicolae
C.J.E.F.S. 
Costea, 

ne-au 
la „Dacia",

Dragu, 
Buzău,

NU
nici stllpi 
nourile d

— Cum 
necorespu 
făcut așa

Și aflăi 
crede — 
sală a pr 
din Bucui 
re, bune

Incln- 
porțile 
clnd...

ne fa
că as- 

Nlcl ele.

dacă 
gea se ci 
lei buni i 
(„pentru 
făcut alțl 
baschet 
■labe) I

Nu-1 vo 
(nici nu 
dotări, d 
punzătoar 
ce rost a 
iască ban 
pe astfel

M

MIHNEA NASTASE-PRINTRE BUNII

o-
Expormln Ca- 
Cisnădle 3—2, 
Metalotehnlca

Activitatea 
pentatlonului 
lat tn acest 
republican al . 
tiv în plus ae a ne opri, fie șl 
tn puține cuvinte, 
care pot 
autentice 
tăzl.

Așadar, 
ganizare

la sportivii 
constitui mîine rezerve 
pentru maeștrii de as-

la Timișoara, într-o or- 
__  remarcabilă, timp - de 

cinci zile, pentatloniștli juniori 
jl-au disputat titlurile de cam
pioni pe echipe și la Individual. 
Dacă forța de concurs a gazde
lor era binecunoscută și se pu
tea anticipa că tinerii sportivi al 
Clubului sportiv școlar din Timi
șoara vor avea un cuvînt greu 
de spus în disputa pentru locu
rile fruntașe, a constituit o ade
vărată revelație evoluția sporti
vilor reprezenttnd clubul Steaua, 
într-o perioadă relativ scurtă 
(clubul Steaua a reafillat secția 
de pentatlon modern cu cîteva 
luni în urmă), munca depusă 
aici dă șl primele roade palpa
bile, sportivii bucureșteni doml- 
nlnd autoritar campionatul națio
nal de juniori. In consecință, ei 
au cîștigat atît pe echipe cit și 
la individual, succese care au ca 
autori pe Dragoș Pătrui, Florin 
Potmol, Marian Gheorghe, 
rlan Andrei și Llvlu Pavel, 
flrmînd buna evoluție de la 
pionatele naționale, Dragoș 
trui a fost cel mai bun sportiv 
al competiției republicane de ju
niori, cîștigînd distanțat titlul de 
campion la individual, după ce 
terminase învingător In probele 
de scrimă și cros Iată-1 șl pe

ceilalți 
călărie 
Marian 
Ciocan 
sați la _ .
trul 5513 p, Eugen Vlrag 5142 p, 
Laszlo Horgo 5078 p (ambii de la 
C.S.ș. Timișoara). Pe echipe : 
Steaua (Dragoș Pătrui, Llvlu Pa
vel, Marian Andrei — antrenor 
Gheorghe Tomluc) 15 236 p, C.S.Ș. 
Timișoara 15 018 p, C.S.Ș. Bucu
rești 13 858 p. Olimpia 12 591 p.

cîștigători al probelor : 
— Florin Potmol, tir — 
Gheorghe, Înot — Gabriel 
(Olimpia). Primii trei cla- 
individual : Dragoș Pă-

_ .-------I : PECO Plo
iești — Tractorul n Brașov 3—2, 
I.O.R. Buc. — Constructorul Bră
ila 3—1, Prahova I.P.G. Ploiești
— Viitorul Bacău 1—3, A.S.A. Bu
zău — Relonul Săvlneștl 0—3 ; 
seria a Ii-a : I.c.M. Caransebeș
— Electra Buc. 3—0, Metalul Hu
nedoara — Vulcan Buc. 3—1, Ra
pid Buc. — SARO Ttrgovlște 1—3, 
——~ — C.S.M. DeltaSteaua n Buc. _____________
Tulcea, amlnat pe 7 noiembrie ; 
seria a m-a : „U« Cluj-Napoca 
— Oțelul or. dr. Petru Groza 3—0, 
Voința Beluș — Politehnica Timi
șoara 0—3, A.S.A. Sibiu — Voința 
Alba Iulla 3—1, Voința Zalău — 
Eleetromureș Tg. Mureș 1—3. (Co
respondenți : N. Mateescn, Gh. 
Lazăr, V. Popovici, C. Gruia. S. 
Giomoiu, N. Costin, I, Domuța, 
N. Magda, C. Crețu, I. Pocol, O. 
Bălteanu, Fl. Dacin, I. Ionescu, 
L Fețeanu).

„U* Cluj-Napoca

ULTIMA ETAPA A CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE KARTING

Sezonul com petitioned in aer 
liber al acestui an c marcat 
pentru Mihnea Năstase (n. 7 
februarie 1967, 1,81 m, 70 kg) 
începutul consacrării pe plan 
international. Ne confirmă a- 
ceasta ultimul clasament com
puterizat al juniorilor. întocmit 
de Federația internațională de 
tenis: Mihnea ocupă locul 49 
(din cei mai buni 250 de juni
ori 
De 
cei 
nea 
ani 
censiunea ce fi confirmă talen
tul. dar mai ales munca sîrgu- 
incioasă depusă pentru a răz
bate într-un sport cum este 
tenisul. In care „top“-ul se a- 
tinge din ce în ce mai greu ți 
unde, pe zi ce trece, turneele 
devin tot mai puternice. Nu 
trebuie omis faptul că tatăl 
său, Constantin Năstase — fost 
component activ ți căpitan ne
jucător al echipei de „Cupa 
Davis" a României — i-a pus 
fiului său racheta 
pindu-se apoi de 
in latura tehnică 
pregătirii fizice.

In cursul acestei veri. Mih
nea Năstase a cițtigat un im-

ai lumii luafi in evidentă), 
menționat insă că toți
situați înaintea lui Mih- 

sînt cu doi sau trei
mai vîrstnici decit el. As-

tn mină, ocu- 
instruirea lui 
ți in cea a

portant turneu in
ternațional de ju
niori in Marea 
Britanie. la Win
chester, unde a în
trecut tineri mai 
vtrstnici decit el 
ți a participat, de 
asemenea, cu suc
ces la alte turnee 
In Anglia și Italia. 
Farmecul personal 
al celui ce poartă 
numele celebrului 
său unchi 
Năstase 
diverse 
să îi 
prezența 
nurile de .

■fel „Sport News", 
din Norwich, scrie: 
„Unde 
Mihnea 
apare 
mai 1 
în turneul de la 
in proba de simplu a juniori
lor. Mihnea a dispus. în primul 
tur, cu 6—3, 6—2 de iugoslavul 
Goran Prpicl (născut în 1964), 
cel care puțin mai tîrziu. avea 
să devină campion european de 
tineret, invingîndu-l in finală 
pe românul Cristinel $tefănes- 
cu In schimb. Ia Roland Ga
rros, ca și la Flushing Meadow,

(lie 
determină 
publicații 
aprecieze 
pe tere- 
joc. Ast-

evoluează 
i Năstase, 

Și 
menționăm

Ma- 
Con- 
cam- 

Pă-

„CUPA FEDERAȚIEI** 
LA CAIAC-CANOE

Cea de a 5-a etapă și ulti
ma a campionatului republican 
de karting (viteză și anduran- 
ță), desfășurată pe kartodro- 
mul din Galați, a avut la start 
peste 60 de concurenți din 11 
asociații sportive existente In 
țară Rezultate : 50 cmc, ju
niori mici — 1. A. Miclăuș 
(I.I.R.U.C.)), 2. M. Lazăr (U.
Tricolor), 3. D. Ciocan (Pescă
rușul Constanța) ; 50 cmc, ju
niori — 1. M. Grecu (L.I.A. 
Timișoara), 2. D. Popescu (U- 
nirea Tricolor București). 3. D. 
Antohie (Pegas Arad) ; 50 cmc, 
seniori — 1. O. Badea (Hidro
tehnica Constanța), 2. N. Gre- 
can (I.I.R.U.C. București), 3. 
M. Natail (Hidrotehnica Iași) ; 
125 cmc — L P. Nicuiescu (U.

1.

(U.Tricolor), 2. M. Lungu
Tricolor), 3. F. Preda (Automo
bilul Galați) ; 175 cmc — 1. 
S. Budu (U. Tricolor), 2. L. Ște
fan (Hidrotehnica C-ța), 3. T. 
Todașcă (Danubius Galați) ; 
250 cmc — 1. D. Țăranu
(L.I.A.), 2. G. Panait (Hidr. 
Constanța), 3. V. Săiceanu 
(I.P.A. Sibiu) ; fete — 1. Da
niela Derban (L.I.A.), 2. M. 
Roșea (Automobilul Galați), 3. 
Ileana 
Anduranță : 
C. Nedelcu 
Todașcă — 
bius), 3. M.
(Automobilul). Echipe : 1. Uni
rea Tricolor, 2. L.I.A. Timișoa
ra, 3. Hidrotehnica Constanța.

Telemac SIRIOPOL, coresp.

Lungu
1. 
(U.
A.

(U. Tricolor).
I. Bobocel —
Tricolor), 2. T.
Tănase (Danu- 

Roșca — D. Epure

La Snagov a început ieri 
„Cupa F.R.K.C.", ultimul con
curs din calendarul republican 
la criac-canoe. în program fi
gurează probe de 500 și 1 000 
m. După seriile la 1 000 m des
fășurate marți după-amiază, as
tăzi dimineața vor avea loc 
seriile la 500 m, după-amiază 
semifinalele la 500 m, joi diml- 
neetă semifinalele la 500 m, iar 
joi după-amiază (de la ora 15) 
toate cursele finale.

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE DIRT-TRACK
Sezonul competlțional intern de 

dirt-track s-a Încheiat cu cam
pionatul individual, care șl-a de
rulat ultimele secvențe (Întrece
rile etapei a S-a) pe stadionul 
Metalul din Capitală. Pe podiu
mul laureaților au urcat siblanul 
IONEL PAVEL, noul campion al 
țării, bucureșteanul Marin Dobre

*(fostul deținător al titlului) 
brălleanul Stellan Postolacbe.

CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1) In 

In
fundașii Ioniță, Justinian, Po
pescu) —■ toate la un loc au 
făcuit ca Steaua să se impună, 
destul de ușor, In fața unei 
echipe dimamoviste mult Înti
nerită, de perspectivă, dar care 
— în plus — nu șl-a putut va
lorifica pe deplin șansele din 
cauze obiective, și în fața for
mației din Miercurea C5uc, ca
re muncește mult, se zbate pe 
gheață, patinează spectaculos și 
în viteză, dar — in păcate — 
nu prea joacă... hochei. Cîte- 
va cuvinte și despre Dunărea 
Galați. Si In acest an, verita
bila „uzină“ de produs talen
tate elemente tinere care este

Au- 
re-

Galațiul re face remarcată 
hocheiul nostru, promovind 
prima echipă clțiva hocheiști 
cu perspective In consecință, 
la Galați, se lucrează și se lu
crează bine. Roadele nu vor ln- 
tîrzia să apară...

Ieri, la patinoarul „23 
gust" a avut loc ultima
priză a jocului Steaua — Di
namo, amînait de duminică. Re
zultat final T—3 (3—1, 3—1,
1—1). Au marcat : Hălăucă 2, 
Cazacu 2, V. Huțanu, Olinici și 
Nistor — Steaua, Costea, Pisăru 
și Solyom — Dinamo.
Programul de azi : Dinamo 

— Dunărea Galați (ora 15,30) 
și Steaua — S. C. Miercurea 
duc (ora 18).

Talentatul alergător Ionel Pavel 
a reîmbrăcat tricoul de campion 
după o perioadă de... rătăcire, 
siblanul înțelegînd acum că per
formanțele trec (obligatoriu) și 
prin munca de atelier. De data 
aceasta, el șl-a pregătit temeinic 
motocicleta pentru concurs și a 
acordat atenția cuvenită exerclțil- 
lor fizice, ceea ce l-a permis să 
stăplnească „caii putere" ai ma
șinii. La 22 de ani, el posedă o 
tehnică remarcabilă șl curaj, lan- 
slndu-se In arena europeană ca 
un redutabil motocicllst : a cîști
gat anul acesta două concursuri 
in R.D. Germană șl a urcat pe 
podium în alte reuniuni peste ho
tare, fiind singurul senior care a 
reușit să se ridice la un nivel In
ternațional. în rest, cunoscuțil 
alergători Eugen Botezatu, Ale
xandru Pis șl chiar Marin Dobre 
n-au mai strălucit ca altă dată, 
el făeînd parte dintr-o generație 
care a început să apună. In 
schimb, printre „roadele campio
natului" se poate număra șl aflu
ența de cadre de perspectivă, 
dornice de afirmare, 7 din pri
mii 10 clasați In actualul cam
pionat reprezentlnd generația tî- 
nără. Stellan Postolache, Nicolae 
Puraveț, Marius Șoaită, Sarchls 
Halagian, ca să cităm numai 
cîțlva dintre animatorii campio
natului, precum șl foarte tinerii 
lor colegi Boris Lazăr, Dan Gaș- 
par sau Sorin Ghlbu se anunță 
alergători de nădejde.

Traian lOANIJESCU

Mihnea Năstase primind c
neul de Io

Să 
că

spectacolul". 
faptul 
Wimbledon,

Mihnea A 
nat in pri 
pionatele 
S.U.A. s-t 
opt In pr

Să nu t 
consemnat 
din Roma 
tase vorbe 
ți engleza 
anului șc< 
solvit clas 
IAceul nr. 
din Bucu 
fiind pren

CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE TENIS
Pe terenurile Tenis Club și 

„23 August" din Capitală au 
început întrecerile campiona
tului divizionar de tenis (pen
tru locurile 9—16). Din cauza 
timpului nefavorabil competiția 
masculină s-a întrerupt, dar 
este sigură retrogradarea echi
pei Politehnica București. La 
feminin, partea a Il-a a cla-

samentului arată astfel : 9. Să
nătatea Oradea 24 
Gheorgheni 20 p, 
Tîrgoviște 18 p, 
Timișoara 17 p, 
Baia
Deva 
la 8 
reș 2

Mare
11
P,
P-

P-
16.

p, 10. C.S.Ș. 
Metalul 

12. Electrica 
13. Cuprom 

14. Cimentul

11. DIVIZIi
12 P,
15. Spartacus Brăi- 

Mureșul Tg. Mu-

Se dispută „Cupa Politehnica14
Clubul Politehnica București 

organizează în aceste zile un 
concurs rezervat seniorilor, cu 
participarea și a unor tenis- 
mani din R. F. Germania și 
Norvegia. întrecerile au loc pe 
terenurile din parcul 
Printre favorite (au 
scrise pe tablou 34 
toare) In competiția 
sînt _ ~
Romanov, 
Dorina Brăștln. 
sînt favoriți B. Almăjan, Cr. 
Ștefănescu, Tom Zacharias șl 
Volker Dybus (ambii din R.F.

Progresul, 
fost în
de jucă- 
feminină 

Lucia Romanov, Maria 
Marilena Totoran, 

La masculin

Turnee de baraj
și calificare

Se dispută turneele de cali
ficare și baraj pentru promo
varea In prima divizie. La ca
lificări participă echipele : Să
nătatea Satu Mare, C.S.M. Sf. 
Gheorghe, Jiul Craiova, C.S.Ș. 
2 Constanța, C.S.Ș. Unirea Iași, 
Constructorul 
Constructorul 
mănătoarea
IMATEX Tg. Mureș — la mas
culin ; Mureșul Tg. Mureș, 
Spartacus Brăila, C.S.Ș. Bra- 
șovia și C.S.Ș. Unirea Iași — 
la feminin.

S. IONESCU — coresp.

Cluj-Napoca, 
Alba Iulia, Se- 
Bucurcști și

Germania). Citeva rezultate : 
I. Șesu (Dinamo Buc.) — R. 
Mihai (T.C.B.) 6—2, 6—1, L. 
Ursuleanu (Jiul Petroșani) — 
M. Zacopceanu (Progresul)
6— 0, 6—4, D. Ciucă (Dinamo 
Buc.) — M. Savu (T.C.B.) 6—4,
7— 6, M. Comănescu (Progresul) 
— Gh. Copăceanu (Electrica 
Timișoara) 6—4, 6—4.- întrece
rile continuă.

(Urmare din pag 1)

Brașov am văzut-o mai mult 
pe banca rezervelor, ea fiind 
introdusă în teren doar 18 mi
nute în decurs de patru me
ciuri 1 Evident, așa nu se poa
te progresa.

Un punct luminos a repre
zentat debutul unor junioare 
al căror talent incontestabil 
sperăm că va fi completat, și 
de acum înainte, cu seriozitate 
și dăruire în pregătire. Ne re
ferim, de pildă, la Carmen 
Costanașiu (Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca), Suzana 
Grilnwald (Voința Brașov — 
ambele provin de la C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca, antrenor 
H. Pop), Adinca Horea 
(I.E.F.S. C.S.Ș. 4 — provine de 
la C.S.Ș. 4, fostul Club școlar 
de baschet, antrenor Gh. Lăză- 
resett), Edith Mathe (Comerțul 
Lie. Bolyai Tg. Mureș — pro-

MASCUL 
tatea Bucu 
șov 14—10, 
trolul Tele 
lațl — Da, 
loza Brăili
23— 21, Șt» 
sitatea laș: 
stanța — 
In clasame 
2. C.S.U. ' 
rul Brașov 
Iul 10 p, 1 
Seria a II 
Metalul H 
monla Fă|
24— 22, Met 
Mlnaur ” 
Satu Mare 
28—22, Voi 
Moldova 
Arad — 1 
20—19. In < 
Mare 17 p 
16 p, 3. J 
p... 11. Șl

vine de 
antrenor 
rica Angl 
rești — 
clubului, 
Grigoresc 
are talia 
lui de pi 

în sfîrș 
pre arbit 
buna des 
fost inco 
treaba ci 
perfecțior 
puțină v 
rii camp 
la punct 
autoritari

• discipline 
pei" de 
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Ploiești, 
rich —
nescu, C 
mancea, 
și C. M 
merită c
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stfel de 
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IEȘENII NU CAUTĂ
...Minutul 91 al partidei Po

litehnica Iași — Chimia Km. 
Vilcea. Jucătorii echipei orspete 
se îmbrățișau cu antrenorul lor, 
Ion Oblcmenco. Romilă. Simio- 
nas si coechipierii lor se în
dreptau spre tunelul de ieșire 
cu caoeieie plecate, in timp ce 
cronicarul reținea opinia lucidă 
a spectatorului din tribună: 
„Ce să mai zicem, vilcenii au 
fost mai buni dccit ai noștri...“

Da. Chimia fusese simbălă, 
in teren mai harnică, mai rea
listă, ea impresionase prin ceea 
ce de regulă numim SPIRIT 
DE ECHIPA, prin forță și 
combativitate în ambele mo
mente ale iocului — vizavi de 
o echipă ieșeană cu „comenzile 
blocate'*, cu un surprinzător 
tonus de joc scăzut, cu un gol- 
geter (Nemțeanu) neinspirat 
etc, etc. Si țoale aceste slăbi
ciuni ale localnicilor au venit 
dună niște semne Incuraiatoa- 
re In etapele anterioare (vezi 
victoria de acasă asupra lide
rului campionatului, vezi meciul 
pierdut — se știe cum — cu 
Dinamo, la București).

...La cabina ieșenilor, o liniș
te de mormînt. Romilă rupe, 
totuși, tăcerea: . Noi sintem vi
novat!. cine alții-.?"

DE LA MECIURI ADUNATE
• La anunțarea for

mațiilor din meciul F.C. 
Bihor — Jiul, un spec
tator de lingă masa 
presei a făcut urmă
toarea remarcă : „Avem 
doi oră de ni la Jiul, an
trenorul L. Vlad și ju
cătorul M. Marian. O 
să fie mai ușor !*. A- 
celași spectator, la sfîr- 
șitul meciului : „Mai 
greu a fost insă cu o- 
rădenii de la... F.C. 
Bihor, unii au jucat 
doar cu numele. Nu 
l-am văzut niciodată 
așa de neinspirați*. 
Deci, pe lingă punctul 
pierdut, F.C. Bihor a 
coborît cîteva trepte 
bune și la „impresia ar
tistică**. • Referitor la 
victoria cu 2—0 asupra 
Politehnicii Timișoara, 
antrenorul lui F.C. Olt, 
Florin Halagian, spunea 
după meci : „Sînt bu
curos că băieții mei au 
clștigat astăzi, chiar 
dacă jocul nu s-a ridi
cat la o valoare deose
bită. Ei știau că astăzi,

RILESCI

îtapa a
: Universi- 
ctorul Bra- 
;ști — Pe- 
C.S.U. Ga- 

2—16, Celu- 
București 

— Univer- 
aerțul Con
ului 28—23.
Bacău 19 p,
3. Tracto- 

letalul Vas- 
icurești 9 p. 
L Cavnic — 
—25, Nitra- 
talul Lugoj 
Ai că — H.C. 
29*—21, Unlo 
L’aia Sprie 
— Minerul- 

1, Strungul 
a Petroșani 
1. Unio Satu 
nia Făgăraș 
ia Mică 15 
Sprie 12 p,

FEMININ
Tg. Mureș, 
și la FIo- 

isul Bucu- 
<1 pepiniera 

Niculina 
a jucătoare 
ziare postu-
m.

.■uvinte deș
ir aport la 
turneului a 

Se vede 
J curs de 
fășurat cu 
ițea începe- 
a fost pus 

nt. Prompți, 
i curme in- 
■nții „echi- 

(G. Dutka 
hoveanu — 
,.cu și E. Ul- 
. Constanti- 
chc, M. Di-
— București
- Tîrgoviște) 

foarte bine.

Vll-a) DE HANDBAL
12. Minerul Moldova Nouă 11 p. 
FEMININ. Seria I : Textila Plo
iești — I.E.F.S. Universitatea 
București 17—18, Precizia Vaslui
— Confecția Bacău 17—11, Fila
tura Focșani — Didactica Alexan
dria 24—18, Argeșeana Pitești — 
Vulturul Ploiești 5—7, C.F.R. Cra
iova — Relon Săvinești 10—12, 
Rapid București — Nitramonia 
Făgăraș 24—18 In clasament : 1. 
Vulturul Ploiești 20 p, 2. Relon 
Săvinești 20 p, 3. Rapid București 
19 p... 11- Didactica Alexandria
10 p, 12. Textila Ploiești 9 p. Se
ria a Il-a : Progresul Timișoara
— 'Chimia Arad 20—11, Universi
tatea Cluj-Napoca — Textila Se
beș 15—12, Tricotextil Sighet — 
Constructorul Timișoara 17—26, 
Constructorul Baia Mare — AEM
11 Timișoara 23—13, Voința Odor- 
hei — Industria ușoară Oradea 
14—14, Constructorul Hunedoara
— Textila Zalău 14—15. în clasa
ment : 1. Constructorul Timișoara 
21 p, 2. Textila Zalău 19 p, 3. 
Constructorul Baia Mare 19 p...
11. Universitatea Cluj-Napoca
12 p, 12. Textila Sebeș 9 p.

A început returul
„Cupei de toamnă11
A început returul „Cupei de 

toamnă “ pentru echipele femi
nine divizionare „A*. Rezultate. 
Seria I : TEROM IAȘI — TEX
TILA BUHUȘI 28—18 (13—6). Cî
teva marcatoare : Corban 9, Dîscă 
5, respectiv Raciiș și Popovici 
cite 6 (A. NOUR — coresp.) CON
FECȚIA BUCUREȘTI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 17—19 (9—11).
Mălureanu și V. Constantinescu
— cite 4. respectiv Popa 6. Oltean
5. ȘTIINȚA BACAU — HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 23—20 
(12—13), Hrițcu 10, respectiv Bo- 
căneală 7. (I. IANCU — coresp.). 
Seria a Il-a : C.S.M. SIBIU — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 25—18 
(12—7). Oneu 10, respectiv Dorgo 
tO. (I IONESCU — coresp.). RUL
MENTUL BRAȘOV — CHIMISTUL 
RM. VÎLCEA 24—18 (11—9). Ma
rian 5, respectiv Andronache 4. 
(C. GRUIA — coresp.). AFM TI
MIȘOARA — C.S.M. SF. GHEOR- 
GHE 26—19 (13—10). Luțaș 8, Co- 
jpcaru 8, respectiv Florea 7, An
ilor 4. (C, CREȚU — coresp.).

„ACARI PĂUN"...
Arbitrii se dezechipează și 

ei în liniște. Chiar dacă au fost 
și unele inexactități. ni
meni nu le reproșează nimic, 
nu-i deraniează; așa cum -se 
mai întîmplă. din păcate mai 
aleS atunci cînd gazdele pierd 
și capete înfierbintate încalcă 
legile sportivității.

Politehnica a aiuns acum la

ETAPA S-A fNCHEIAT, 
COMENT ARIILE CONTINUĂ |

* ■ ...... '............... , , - .... ■> .... ț

și la ieșirea de pe gazon. Fru-—4 în „clasamentul adevăru
lui", situație grea fără discu
ție. Din vina ei. toată lumea o 
recunoaște. Deci nu se caută 
(cu luminarea) „acari Păun". 
Aplaudăm această frumoasă 
victorie a fair-play-ului ieșean, 
de care are atîta nevoie nu 
numai Politehnica, ci Si fotba
lul nosrtru in general. Pentru 
că numai în acest cadru se pot 
analiza cu luciditate lipsurile, 
se pot lua cele mai eficiente 
măsuri in procesul instruirii.

Stelian TRANDAFIRESCU

2 octombrie, s-au Împli
nit... 21 de ani de la că
sătoria mea, dintre care 
peste 12 ca antrenor..." 
• Un promițător talent 
pe firmamentul Diviziei 
„A**. Este vorba de tî- 
nărul Videscu, în vîrstă 
de 17 ani, care a îm
brăcat tricoul cu nu
mărul 11 al echipei Po
litehnica Timișoara. El 
s-a zbătut mult, sîm- 
bătă, în meciul cu 
F.C. Olt, semn că vrea 
să rămînă titular. • 
F.C. Argeș a avut sîm- 
băta trecută una dintre 
slabele ei evoluții din 
actualul campionat, 
cauzele fiind, desigur, 
mai multe, dintre care 
nu putem omite lipsa 
de mobilizare. „E ade
vărat, azi am jucat 
slab, dar am cîștigat, 
afirma, obiectiv, Nico- 
lae Dobrin. Cu Sportul 
studențesc și Corvinul 
am jucat bine și-am 
pierdut trei din cele 
patru puncte. Sigur că 
e mult mai bine să

joci și bine și să și cîș- 
tigi*. • Trei „bătrîni** 
se mai află acum în 
lotul mureșenilor : Is- 
pir, BOloni și Hajnal. 
Primii doi au jucat 
bine și la Pitești. Ca de 
obicei. Cel de al trei
lea, Hajnal, a evoluat 
șters. • Am văzut în 
partida de la Iași, în 
echipa de speranțe a 
Chimiei Rm. Vîlcea, un 
tlnăr jucător (se zice, 
talentat) care a lăsat 
o impresie penibilă — 
Tudorel Petre. Alerga 
plictisit în teren, tră
gea mereu „pe dreap
ta*, în timp ce coechi
pierii săi luptau din 
greu în fața avalanșei 
de atacuri ale „speran
țelor* Ieșene. Mai mult, 
el a avut neobrăzarea 
să-și Insulte colegii, 
atunci cînd greșeau. 
Normal, antrenorul 
Traian Popa l-a scos 
din teren. Nu știm cît 
de afectat a fost T. P.: 
știm însă sigur că, pro- 
cedînd astfel, respecti
vul n-are nici o șansă 
să se afirme în eșalo
nul performanței ! •
Mircea Savu, înaintea

CONSFĂTUIRII[ CU CADRELE CARE PREDAU
(Urmare din pag. I)

derii tuturor elevilor și stu
denților în activitățile sportive 
din cadrul „Daciadei". ca sar
cină deosebit de importantă 
pusă de conducerea partidului 
in fata intregii mișcări sporti
ve românești a noastră in pri
mul rînd. tn cadrul dezbateri
lor care au avut loc în consfă
tuirile cu cadrele didactice de 
specialitate s-a subliniat îndeo
sebi importanța desfășurării 
unor activități sportive perma
nente la nivelul nucleelor de 
bază (clasă, grupă de studiu', 
unitate școlară) a organizării 
riguroase șt serioase a etapelor 
de masă ale competițiilor. In 
acest sens, s-au căutat căi pen
tru o mai bună conlucrare in
tre profesorii-antrenori și ce
lelalte cadre care predau edu
cația fizică, pentru a se realiza 
și o largă selecție.

— Avind în vedere faptul că 
școala este pepiniera marii 
performanțe, poate vă referiți 
și la probleme rezultînd din 
acest sector și care au format 
obiectul dezbaterilor în consfă
tuiri...

— în întreaga tară există 
acum peste 200 de cluburi 
sportive școlare, cu mii de „a- 
teliere" în care se cizelează ta
lente. Putem spune că rezulta
tele obținute de acestea sini 
apreciabile dar nu ne mulțu
mesc pe deplin Si aceasta pen
tru că nu toți tehnicienii, nu 
toți profesorii-antrenori care 
lucrează în secțiile cluburilor 
școlare își aduc contribuția la 
crearea valorilor sportive. Sînt 
chiar secții care se disting 
prin aportul lor la performan
tă dar unii muncesc cu sirg 
și eficiență, iar alții an activi
tate formală, nu se preocupă 
de selecție, de pregătirea spor
tivilor la nivelul exigențelor. 
Conștientizarea acestora a for

JOC BUN! DAR
Spectatorii si telespectatorii 

care au urmărit duminică to
cul de la H-.medoara. Corvinul 
— Universitatea Craiova. au 
fost, cu siguranță, satisfăcuti 
de calitatea partidei - (ne-au 
demonst^at-o aplauzele din tri
bune). mai ales în prima repri
ză. Ritm alert acțiuni purtate 
în viteză (ne gîndim la cursele 
lui Gabor si Crișan). ioc curat, 
aerisit. Cu foarte nutine excep
ții a fost atmosferă de sporti
vitate. completată cu atitudi
nea tribunei, care i-a aplaudat 
pe oasoeti la intrarea ne teren 
(pentru frumosul succes cu 
Florentina). în timpul iocului

mos!
In aceste condiții fotbalul 

are numai de cîstigat iar cî- 
teva dueluri ne-au arătat des
tule potente ale iucătorilor 
noștri: Ungureanu — Gabor, 
Andone — Cămălaru. Bogdan 
— Crișan Țiclcanu — Klein.

Nu totul a fost insă perfect, 
în primul rînd. e vorba de 
o carență mai veche: INEFI
CACITATEA. Raportul șuturi
lor ne soatiul porții e grăitor: 
3—4! Cel mai tipic exemplu ni 
l-a oferit Cămătaru Ca si la 
Florența, vîrful de atac craio-

jocului de la Iași : 
„Pînă acum n-am prea 
avut spor aici, dar simt 
că azi vom fi noi nașii...* 
Catargiu, căpitanul 
echipei, l-a completat : 
„N-am venit doar să 
ne apărăm, să distru
gem...*. Prima repriză 
a fost elocventă, caseta 
tehnică conținînd ur
mătoarele date : rapor
tul șuturilor : 8—6 (pe 
poartă : 4—2), cornere : 
4—2, în favoarea echi
pei lui Oblemenco. • 
Antrenorul Vătafu a 
avut destule probleme 
de rezolvat în alcătui
rea formației S.C. Ba
cău, deoarece mai mul- 
ți jucători erau indis
ponibili. Iată lista a- 
cestora : Cărpuci — en
torsă la genunchiul 
drept ; Movilă — mîna 
stîngă în ghips: Chitaru 
— entorsă ; Mareș — 
plagă musculară la 
piciorul drept ; Veri- 
geanu — plecat din 
localitate. Lipsa aces
tora s-a făcut din plin 
simțită, grevînd atît 
asupra calității jocului 
formației băcăuane, cît 
și a... rezultatului.

mat unul din punctele princi
pale ale dezbaterilor. Dealtfel, 
eficiența in depistarea șl for
marea sportivilor de valoare 
este un criteriu de apreciere a 
activității profesorilor pe care 
noi l-am statornicit și care tre
buie privit cu toată seriozitatea 
și răspunderea de conducerile 
acestor unități și de inspecto
ratele școlare. Cine nu imunecș- 
te ca lumea, nu are ce căuta 
in performantă!

— Fiindcă am ajuns la acest 
punct important pentru soarta 
performanței, deși nu am reți
nut din rapoartele de la cons
fătuirile județene o astfel de 
problemă. cunoaștem totuși 
unele situații în care catedre 
de specialitate de la C.C.Ș. sint 
ținute prin detașări temporare 
de profesori-antrenori. Ceea ce 
perturbă performanța...

— Desigur, dar nu poate fi 
vorba dccit de cazuri izolate, 
iar părerea noastră este că 
inspectoratele școlare județene 
trebuie să rezolve această pro
blemă in sensul stabilizării ca
drelor. mai ales cînd este vor-

LOZUL 
TOAMNEI

Surpriza sezonului in indcmina tuturor '

ORICINE JOACĂ POATE OBȚINE:
• autoturisme ..Skotfa 120 L" și ..Trabant 601"

® 50 000, 10000 lei etc

Agențiile lolo-Pronosport șl vlnzatoril rolanțl 
din întreaga țară vâ olcrA zilnic LOZUL TOAMNEI!

EFICACITATEA ?
vean a făcut citcva curse fru
moase i-a depășit cu abilitate 
pe apărători (Andone o poate 
confirmai dar a greșit la fina
lizare In minutele 36 si 75 a 
avut ..golul în picior", ca ia 
Florența dar a ratat. Or un 
atacant central indiferent cit 
ioacă de bine în cimo (cum 
ne spuneau chiar iucătorii). 
trebuie sâ si înscrie; cu condi
ția firește de a-si perfecționa 
tehnica lovirii balonului. Cam 
asa au stat lucrurile si cu 
Gahor. Corvinul acuză o scăde
re evidentă a potențialului li
niei de înaintași după retrage
rea lui Lucescu, plecarea Iui 
Văetus si mai recentă, a iui 
Ghiță. Gabor a rămas cam sin
gurul atacant, autentic (Dumi- 
trache e la anusul carierei) 
forma lui e satisfăcătoare dar 
ineficacitatea persistă în iocul 
său. Gabor cel care in Aus
tralia înscria splendide goluri 
din ’ovituri libere, nu mai iz
butește acest lucru. Să se fi 
mulțumit oare doar cu ce a 
realizat ca iunior?

Constantin ALEXE

AII. 0 NOUA ETAPA 

1N „CUPA BONÂNIEF
Tradiționala competiție „Cupa 

României*, care se desfășoară 
sub egida „Daciadei*, programea
ză astăzi o nouă etapă, marcată 
de intrarea în scenă a diviziona
relor „B*. Toate partidele vor 
începe la ora 14.

ARBITRII MECIURILOR
ÎN CUPELE

U.E.F.A. a comunicat numele 
arbitrilor care vor conduce echi
pele noastre în etapa a Il-a a 
cupelor europene intercluburi 
(meciurile tur-retur).

Astfel, în C.C.E., jocul Dinamo 
— Aston Villa, care se va dis
puta, la 20 octombrie, la Bucu
rești, va fi condus de o brigadă 
din Spania, avîndu-1 la centru pe 
Emilio Muro Guruceta, urmînd

ANTRENORUL MIRCEA RĂDULESCU
PREZENT LA MECIUL 

CEHOSLOVACIA - SUEDIA
Astăzi se va disputa, la Bratis

lava, meciul Cehoslovacia — Sue
dia din cadrul grupei a 5-a pre
liminară a C.E., din care face 
parte șl reprezentativa țării noas
tre. Partida va fi urmărită de 
Mircea Rădulescu, antrenorul se
cund al echipei naționale a Ro
mâniei.

EDUCÂJIA FIZICĂ
bu de oameni cu vocație do
vedită pentru meseria de cue- 
lator de talente.

— Ce alte aspecte izvorite 
din acțiunea care a precedat 
noul an de învățămînt ați pu
tea să mai subliniați?

— S-au făcut multe propu
neri pe care direcția le are in 
vedere, între care realizarea u- 
nor cursuri de perfecționare cu 
învățătorii, responsabilizarea 
conducerilor de unități de în
vățămînt în legătură cu atenția 
ce trebuie acordată activităților 
sportive, difuzarea programei 
pentru treapta I de liceu Îm
bunătățirea normelor SUVA, 
demersuri pentru creșterea ca
lității materialului didactic etc. 
Importantă insă rămine CALI
TATEA MUNCII. în acest do
meniu trebuie acționat cu mai 
mult spirit de răspundere, ca
drele noastre avind obligația 
să-și reconsidere poziția față 
de munca pe care sint chemate 
să o vresteze. Din această re
considerare așteptăm in primul 
rînd realizarea unei calități 
noi. superioare.

Scrisoare de la Sportul studențesc

„SISTEM HOTĂRÎTI 
SĂ ACTIOKĂM

CU FERMITATE'
Biroul de conducere al Clu

bului de Fotbal „SPOR'l UE, 
STUDENȚESC" in ședința sa 
lărgiți din 30 sept, a.c., n ana
lizat in spiritul concluziilor 
materialelor apărute recent >n 
presă și ale Biroului Comitetu
lui Executiv al C.N E.F S., 
comportarea p- terenul de sport 
Si in viata curentă a totbaliș- 
lilor.

In cuvlntul lor toți mento
rii s-au anqo.iat sâ aibă un 
comportament civiliza', in spi
ritul eticii si moralei noastre 
socialiste

Biroul clubului, in scopul în
tăririi muncii de educație in 
rândurile sportivilor, pentru a 
asigura in permanentă un ca
dru adecvat competiției sporti
ve. a elaborat un plan de ac
țiuni bazat ne un sistem ope
rativ de urmărire și control

Sintem hotăriți să acționăm 
cu fermitate pentru a preveni 
si sancționa crice abatere de 
la normele de comportare ci
vilizată ne terenul de sport și 
în viață

Președinte.
dr. arh. Emil Barbu POPESCU

ECHIPELOR NOASTRE 

EUROPENE
ca partida retur, de la 3 noiem
brie, de la Birmingham, să fie ar
bitrată de un trio din Suedia, 
avîndu-1 la centru pe Erik Fre- 
driksson.

In Cupa U.E.F.A., meciurile din
tre Shamrock Rovers și Univer
sitatea Craiova vor fi conduse de 
Alain Delmer, din Franța (20 oc
tombrie la Dublin) și Laszlo 
GySri, din Ungaria (3 noiembrie, 
la Craiova). Tn sfîrșit, cele două 
partide dintre Corvinul Hunedoa
ra și F.K. Sarajevo vor fi arbi
trate de Romualdas Jushka din
U.R.S.S. (20 octombrie, la Hune
doara) și Gianfranco Menegali, 
din Italia (3 noiembrie, la Sara
jevo).

ADMINISTRAȚIA DE STAT

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AUTOTURISMELE — PREZENȚA 
PERMANENTA PE LISTELE DE 

CIȘTIGURI !

Tragerile obișnuite Loto prile
juiesc în permanență numeroase 
cîștiguri în autoturisme și mari 
sume de bani. La ultima tragere 
din luna septembrie, de exem
plu, s-au atribuit, între altele : 
TREI AUTOTURISME ..Dacia 
1300“ la categoria I, obținute pe 
bilete achitate 25% de către par- 
ticipanții Bock Sofia din Dum
brăveni, jud. Sibiu, Bob Lucian 
din Lipova, jud. Arad și Marciu 
Dumitru din Craiova. ȘAPTE 
CIȘTIGURI A CÎTE 13.025 LEI 
FIECARE la categoria a doua, de 
asemenea pe variante achitate 
25% etc. Procurînd bilete cu nu
merele preferate pentru apropiata 
tragere de vineri 7 octombrie 
1982, puteți avea și dv. satisfacții 
asemănătoare sau chiar mai 
mari !

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 5 octombrie 1982, se 
televizează în direct începînd de 
la ora 17,40.

CÎSTIGURTLE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 3 OCTOM
BRIE 1982. Cat. 1 (12 rezultate):
2 variante 100% a 39.448 lei și 7 
variante 25% a 9.862 lei ; Cat. 2 
(11 rezultate) : 9 variante 100% a 
3.945 lei și 144 variante 25% a 
986 lei ; Cat. 3 (10 rezultate) :

69 variante 100% a 610 lei și 1.469 
variante 25% a 153 lei. Cîștigurile 
de categoria 1 (100%) a cîte 
39.448 lei fiecare, au revenit par- 
ticipanților Stelian Grigore și 
respectiv Lica Uba, ambii din 
București.



82-73 la Soci In meciul cu echipa R.S.F.S. Ruse

FRUMOASĂ VICTORIE A ATLETELOR NOASTRE
ECHIPELE IUGOSLAVIEI Șl GRECIEI 
PENTRU BALCANIADA DE TENIS

Atletele noastre au încheiat 
sezonul cu o frumoasă victorie 
obținută în deplasare, 82—73 în 
meciul (desfășurat la Soci) cu 
puternica reprezentativă a 
R.S.F.S. Ruse. Dintre rezulta
tele individuale (o parte le-am 
anunțat în ziarul de ieri) se 
remarcă cele obținute de Na
talia Caraiosifoglu — 23,3 la 
200 m (record personal) și 
Eva Zorgo-Raduly — 61,52 m 
la aruncarea suliței.

Iată rezultatele complete ale 
meciului (atletele noastre sînt 
scrise cu litere mai negre) : 
100 m : Marina Romanova 11,6, 
Natalia Caraiosifoglu 11,8, Doi
na Jinga 11,9, Olga Zolotario-

Inaintca ultimei runde

MARGARETA MUREȘAN 
CONDUCE LA TBILISI

MOSCOVA. 5 (Agerpres). — 
Cu o rundă înainte de în
cheierea turneului interzonal 
feminin de șah de la Tbilisi, 
în clasament conduce Margareta 
Mureșan (România) cu 8,5 
puncte și o partidă întreruptă, 
urmată de Levitina (U.R.S.S.) 
3 puncte (1). Garcia (Spania), 
Ahmilovskaia (U.R.S.S.), Liu 
Shilan (R. P. Chineză) cîte 8 
puncte, Titorenko (U.R.S.S.) 
7,5 puncte (1).

în runda a 14-a Garcia a cîș
tigat la Nikolin, Gurieli a în
vins-o pe Gugensterger. iar Liu 
Shilan’ a obținut victoria în 
partida cu Kadilkar. A fost con
semnată remiza in partidele 
Minoghina — Pihaillci și Ahmi
lovskaia — Veroczi. Mureșan a 
întrerupt partida cu Titorenko.

Miercuri se desfășoară parti
dele întrerupte.

CUI FOLOSESC ÎNTRECERILE OPEN?
A existat de mal multă vreme 

o tendință subterană de apro
piere a sportului amator de cel 
profesionist. ..Deghizate" sau în- 
mînate după paravan, ,,premiile** 
sau primele acordate unor concu- 
renți aveau, fără îndoială, meni
rea să-i apropie pe cicliștii ama
tori de arena exclusă din aria 
sportului olimpic. Iată însă 
că de la o vreme această prac
tică iese din culise și pretinde 
oficializarea. S-au găsit chiar fo
ruri sportive internaționale care 
— prin formule avocățești — ela
borează statute pentru un început 
cert de universalizare a profe
sionismului sau pentru introdu
cerea sportivilor „profil* în arena 
amatorismului. Astfel, recent, 
I.A.A.F. (Federația Internațională 
de Atletism Amator) a hotărît că 
atleții pot lua premii în bani și 
rămîn amatori dacă îi depun în 
bancă, obligîndu-se să nu-i ridice 
decît la încheierea activității. Șl 
mai recent, Adunarea Generală 
a F.I.T. (Federația Internațională 
de Tenis) a decis că la Jocurile 
Olimpice din 1988 vor putea par
ticipa „jucătorii — amatori șl 
profesioniști fără deosebire — 
dacă nu vor evolua, în cei patru 
ani care preced Jocurile Olim
pice, decît la întrecerile recu
noscute Je F.I.T.**. Adică la Ro
land Garros, Wimbledon, Flu
shing Meadow, la turneele de 
Grand Prix etc.

Credem însă că în fruntea plu
tonului celor care luptă pentru 
demolarea barierei dintre profe
sionism și amatorism se află ci
clismul. El a intrat de multă 
vreme în conflict cu Statutul O- 
limpic, specializîndu-se în slalo
marea printre regulile C.I.O. Cu 
nu prea multă vreme în urmă, 
C.I.O. a cerut forului internațio
nal al sportului cu pedale — 
U.C.I. —- să-i despartă pe amatori 
de profesioniști, atît în ceea ce 
privește conducerea activității, 
cît și în ceea ce privește orga
nizarea întrecerilor Oamenii ci
clismului din vestul Europei, pre
dominanți în U.C I., legați prin 
mii de fire de firme și afaceri, 
de fabricanții de biciclete și alte 
accesorii de echipament, au gă
sit un mijloc de a se supune, nu
mai de ochii lumii,, acestor hotă- 
rîri. Astfel. au fost înființate 
două federații —- Federația Inter
națională a Ciclismului Amator 
și Federația Internațională a Ci
clismului Profesionist — dar, adă
postite sub obrocul aceleași „pă
lării* (a se citi : Uniunea Ciclis- 
tă Internațională), ele au deve
nit, în fapt, două secții ale ace
luiași organism. Cu campionatele 
mondiale s-a respectat — pînă 
acum... —■ doar regula de a nu 
se mai organiza întreceri în anii 
olimpici, la probele incluse în 
programul J.O. Despărțirea •— or
ganizarea întrecerilor pentru . a- 
m a tori și profesioniști în locuri 
diferite — n-a ținut decît foarte 
puțină vreme. După cum se știe, 
acum disputele ambelor categorii 
figurează pe același program. în 
aceleași velodromuri sau pe ace
leași șosele, în cursul acelorași 
săptămînt.

va 12,0 ; 200 m : Caraiosifoglu 
23,3, Jinga 23,9, Romanova 
24,0, Larisa Krîlova 24,1 ; 400 m: 
Nadejda Lialina 53,51, Iboia 
Korodi 54,25, Daniela Matei 
54,88, Ecaterina Fesenko 56,92 ; 
800 m : Doina Melinte 2:02,30, 
Valentina Lastovka 2:02,54, 
Gulbira Nurtdinova 2:03,70, 
Elena Tărîț& 2:08,14; 1 500 mî 
Nurtdinova 4:23,0, Maria Radu 
4:23,6, Mitica Junghiatu 4:28,1, 
Olga Ilina 4:28,4; 3 000 m:
Maricica Puică 9:05,0, Galina 
Zaharova 9:12,0, Olga Bonda- 
renko-Krențer 9:16,6, Cristina 
Orbețu 10:04,2 ; 100 mg : Nina 
Derbina 13,3, Mihaela Stoica 
13,7, Ilona Dumitrașcu 13,7, 
Natalia Pozdina 13,8 ; 400 mg : 
Ecaterina Fesenko 58,70, Cris
tina Cojocaru 58,77, Natalia 
Baranova 59,57, Cristina Vlăs- 
ceanu 61,76 ; înălțime : Irina

REZULTATE DE VALOARE LA JOCURILE 
COMMONWEALTH-ULUI

Cîteva rezultate de valoare au 
fost obținute luni în concursul 
de atletism din cadrul Jocurilor 
Commonwealth-ului, la Brisbane 
(Australia) : feminin: 100 m: 
Angela Taylor (Canada) 11,00, 
Merlene Ottey (Jamaica) 11,03, 
400 m : Raelene Boyle (Austra
lia) 51,26 ; 3 000 m : Anne Audain 
(Noua Zeelandă) 8:45,53 ; diso : 
Meg Ritchie (Scoția) 62,98 m ; 
masculin : 400 m : Bert Cameron 
(Jamaica) 45,89, 110 mg : Mark 
McKoy (Canada) 13,37, Mark Hol
tom (Anglia) 13,43, Don Wright 
(Australia) 13,58, 3 000 m obsta
cole : Julius Korir (Kenia) 8:23,94, 
Graele Fell (Anglia) 8:26,64. La 
înot : 100 m spate (f) : Lisa Fo
rest (Australia) 1:03,48, Georgina 
Parks (Australia) 1:03,63, 400 m 
liber (m) : Andy Astbury (An
glia) 3:53,29, Peter Szmitd (Ca
nada) 3:53,74 ; 200 m liber (f) : 
June Croft (Anglia) 1:59,74 ; 200 m 
bras (m) : Vio Davis (Canada)

Asta n-a fost însă suficient. Ci
clismul profesionist se află de 
cîtva' timp pe o pantă descen
dentă. Cauzele sînt multiple, prin
tre ele aflîndu-se și îngreunarea 
continuă a traseelor, ca și exis
tența unei mari vedete — Eddy 
Merckx, care timp de un dece
niu a strîns tot ce se putea 
strînge, spulberînd speranțele ce
lorlalți. în atari condiții, soluția 
salvatoare s-a găsit în amesteca
rea amatorismului cu profesionis
mul. Anul trecut, în „Tour de 
l’Avenir*, devenit „open*, au fost 
introduși profesioniști de „mîna a 
treia*. Și, totuși, a cîștigat un 
,,neo-profi“, francezul Pascal Si
mon. Acum, la ediția recent în
cheiată, au participat rutieri pro
fesioniști (alături de amatori, fi
rește) de „mîna a doua*. A în
vins profesionistul american Greg 
Lemond, deși la start s-au aflat 
cei mai puternici amatori. Pen
tru 1983 este prevăzută participa
rea amatorilor în „Turul Fran
ței*...

Care șl de partea cui sînt a- 
vantajele ? Desigur, de cîștigat 
are numai ciclismul profesionist, 
adică firmele pentru care concu
rează cicliștii cu contract, organi
zatorii de competiții, aranjorii 
ș.a.m.d. Readucînd în prim-plan 
ciclismul profesionist, prin vîlva 
realizată în jurul bătăliei „Hinault 
contra celor mai buni amatori 
penetrația reclamelor în rîndurile 
publicului va fi și mai puternică, 
televiziunea și presa scrisă occi
dentale urmînd s-o amplifice. Va 
fi șl mult mal ieftină’ această 
propagandă : deși vor stîrni in
teresul, rutierii amatori nu vor 
primi prea mul ți bani. Din punct 
de vedere sportiv, se va conso
lida prestigiul profesioniștilor, 
care —- avînd într-adevăr o clasă 
înaltă — îi vor surclasa pe ama
tori, făcîndu-și, prin comparație 
directă, și mai evidentă superio
ritatea. Apoi, selecția viitorilor 
profesioniști din rîndurile ama
torilor va fi maî lesne de reali
zat, cursa și — implicit — clasa
mentele reprezentînd criterii so
lide.

Amatorii au, deci, numai de 
pierdut. Șl cel mai prețios lucru 
pe care-1 pot pierde este posibi
litatea de a mal participa Ia 
Jocurile Olimpice. Aceasta pen
tru că, nu ne îndoim, C.T.O. nu 
va accepta ca partenerii Iul Hi
nault din „Turul Franței* să-și 
dispute medaliile de aur la Los 
Angeles. Așa cum sperăm că pro
fesioniștii declarați ai tenisului 
nu vor concura la cununile olim
pice din 1988.

Ofensiva profesionismului este 
puternică, iar. tentațiile el foarte 
mari. Lumea sportului modern 
va găsi însă — vrem să credem 
— mijloacele necesare nentru a 
stopa această tendință de a aca
para arena amatoare, de a trece 
totul sub semnul hanului, de a 
risini iluziile a milioane si mili
oane de tineri de pe glob, dor
nici să lupte nentru gloria snor- 
tivă pură, de a submina cel mal 
frumos și cel maî măreț edificiu 
al sportului ; Jocurile OUmnîce

Hristache NAUM 

Rusakova 1,85 m, Niculina Va- 
sile 1,80 m, Mihaela Bălănescu 
1,75 m, Natalia Pozdina 1,50 m; 
lungime : Vali Ionescu 6,70 m, 
Anișoara Cușmir 6,62 m, Elena 
Drebezova 6,56 m, Olga Anu
frieva 6,31 m ; disc : Florența 
Crăciunescu 60,92 m, Svetlana 
Melnikova 56,76 m, Liubov U- 
rakova 56,60 m, Mariana Ioncs- 
cu-Lengyel 55,78 m ; suliță : 
Eva Z6rg3-Raduly 61,52 m, Co
rina Gîrbea 53,66 m, Tatiana 
Ermolaeva 53,42 m, Galina Zo
tova 52,86 m ; greutate : Miha
ela Loghin 19,67 m, Melnikova 
17,63 m, Natalia Zubehina 
17,13 m. Mioara Boroș 16,47 m; 
4 x 100 m : R.S.F.S. Rusă 45,57 ; 
echipa noastră a fost descali
ficată ; 4 x 400 m : România 
(Iboia Korodi, Stela Manea, 
Elena Tăriță, Daniela Matei) 
3:37,24, R.S.F.S. Rusă 3:37,57.

2:16,25, 4 X 200 m liber (m) : 
Australia 7:28,81 ; haltere : cat. 
90 kg : Robert Kabbaa (Austra
lia) 337.5 kg ; cat. 100 kg : Oliver 
Orok (Nigeria) 350 kg ; ciclism : 
urmărire individuală (4 km) : 
Michael Turter (Australia) 4:50,99.

DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

concurs (arbitraje nesilențioase 
etc.).

Locul o el Măriei Macovei 
era pronosticat pe temeiul con
stanței ed în rezultate, anul a- 
cesta, cînd a ajuns la 590 p în- 
tr-un concurs în Ungaria și a 
cîștigat dificilul turneu de la 
Suhl. Mai puțin bine a tres 
la Roma campioana națională 
Elisabeta Bădiceanu. Și chiar 
dacă am lua în considerație pe 
Elena Ghioroaie-Taciuc (anul 
trecut locul 3 continental, anul 
acesta absentă) sau pe campi
oana balcanică de junioare Do
rina Guler, încă ar mai fi ne
voie să medităm la nevoia de 
a spori aria de selecție. Să ne 
gîndim dăar că centre ca Ale
xandria sau Brașov, bine dota
te și încadrate, încă nu au pro
dus nimic...

Juniorii — în afara medaliei 
de argint la echipe, la pistol 
liber — nu au realizat nici ei 
performanțe mulțumitoare, com
parativ cu posibilitățile. El au 
intrat pe stand fără un antre
nament de acomodare, dar a- 
ceastă împrejurare nu poate 
ascunde erorile în tehnica lor 
de tragere. Sorin Babii, la 
pistol liber, ocupă locul 6 cu 
o performanță cu 10 puncte in
ferioară celei obținute la cam
pionatele naționale de juniori

INTERNAȚIONALI DE LA ASTON 
VILLA IN ECHIPELE BRITANICE

La 9 octombrie, la Londra, 
în meci amical Anglia va în- 
tilni R.F Germania. Din lotul 
englez anuntat de antrenorul 
Bobby Robson face parte si 
atacantul Morley de la Aston 
Villa (viitoarea adversară In 
C.C.E. a dinamoviștilor bucu- 
resteni). în nartida din preli
minariile C.E. de la 13 octom
brie, la Glasgow dintre Scoția 
si R.D. Germană, din lotul sco
țian anuntat de Jock Stein face 
narte un alt lucător de la As- 

.ton Villa — fundașul Evans.
Din formația Aston Villa 

deținătoarea trofeului mal fac 
parte si alti lucători cunoscut!. 
ca nortarul Spink, mijlocașul 
Shaw, înaintașul Withe — fost 
in lotul Angliei la El Mun
dial".

• TELEX ® TELEX © TELEX © TELEX ® TELEX ® TELEX © TELEX ® TELEX @
ATLETISM ® Cunoscutul sprinter american Stan

ley Floyd, al treilea în topul mondial al sezonului 
la 100 m (10,07) și-a declarat intenția de a evolua 
în echipa profesionistă de base-ball Milwaukee Bre
wers. Floyd este al doilea atlet american care trece 
la profesionism în acest an, după recordmanul mon
dial ia 110 mg Renaldo Nehemiah. în prezent lucă
tor de fotbal american

BOx ® Refăcut după operația la ochi (dezlipire 
de retină), Ray ..Sugar* Leonard, campionul mon
dial al categoriei mijlocie mică (versiunile W.B.C. 
și WB A.), a anunțat că s-ar putea să boxeze un 
ultim meci al carierei în compania campionului 
mondial al categoriei mijlocie. Marvin Hagler.

TENIS Q Clasamentul la zl în Marele Premiu 
F.I.L.T. după 56 de turnee disputate : 1. Connors 
3 275 p (16 turnee), 2. Lendl 2 268 p (11), 3. Vilas 
2 210 p (12), 4. McEnroe 1 605 p (9). 5. Wilander 
1 200 p (15), 6. Higueras 1186 (12), 7. Gerulaitis 1160 
p (12), 8. Noah 959 p (12). @ Corrado Barazzutti a 
cîștigat pentru a 7-a oară titlul de campion al Ita
liei, învingîndu-1 în finală cu 6—1, 7—6, 3—6, 6—3 pe 
Claudio Panatta • Turneul de la Maui (Hawai) a 
fost cîștigat de australianul Fitzgerald, 6—2, 6—3. în 
finală cu americanul Teacher.

TENIS DE MASA o Azi începe la Hong Kong 
„Cupa Mondială* la care participă cel mai buni 
16 jucători ai lumii.

A fost anunțată echipa 
Iugoslaviei care va participa 
între 12 și 16 octombrie, la 
Timișoara, la Balcaniada de 
tenis a seniorilor. Vor face 
deplasarea cei mai buni ju
cători din țara vecină : Slo
bodan Jivojinovici (campionul 
european de seniori din 1981), 
Goran Prpici (campionul euro
pean de tineret de anul a- 
cesta) și Enes Husarici (căpi
tan nejucător Armenulici); 
Renata Sasak, Sabrina Goles 
și Zeljana Borovcici (căpitan

S-au încheiat grupele preliminare ale C. M. de volei (m)

DOUĂ MARI SURPRIZE!
Două mari surprize au mar

cat desfășurarea grupelor pre
liminare ale campionatului 
mondial masculin de volei (e- 
diția a X-a) găzduit de Argen
tina: eliminarea din plutonul 
fruntaș a echipelor României 
(distribuită în cea mai grea 
grupă, dar șl lipsită de coeziu
nea necesară ducerii unei lupte 
attt de dificile) și Italiei (vl-

(550 față de 560 p). Faptul că 
va fi încă junior in 1983 îi a- 
cordă circumstanțe favorizante. 
La pistol viteză, fostul meda
liat cu bronz, de anul trecut, 
Gabriel Cristache nu mai ocu
pă decît locul 11, iar campio
nul național de juniori pe ul
timii doi ani. Laurențiu Banu, 
care părea foarte constant în 
rezultate, pierde pur și sim
plu o siluetă la seria de 4 sec. 
Cu o slabă rezistență la stările 
emoționale nu se pot face mari 
performanțe 1 în sfîrșit. Lucian 
Tîrloiu nu a confirmat speran
țele puse în posibilitățile sale.

în concluzie, cu gindul la 
demna reprezentare a tirului 
românesc la Jocurile Olimpice 
de la L03 Angeles, trebuie să 
constatăm că întrecerile conti
nentale de la Roma — cu re
zultatele sale nesatisfăcătoare 
— nu au fost decît o etapă în 
vastul program de pregătire 
care mai cuprinde, chiar anul 
acesta, campionatele mondiale 
pentru seniori și senioare, la 
Caracas în Venezuela (29 oc
tombrie — 14 noiembrie). Un 
jalon intermediar care semna
lează însă precara conforma
ție a Ioturilor, ca șl un regis
tru de probleme tehnice de re
zolvat in perioadele următoa
re. Sîntem convinși că tirul 
nostru are capacitatea de a 
surmonta asemenea-handicapuri 
de moment.

DE CE NU POATE ORGANIZA 
COLUMBIA C.M. ’86 ?

După cum se știe, viitoarea 
ediție a turneului final al C.M. 
(1986) probabil nu va mad avea 
loc în Columbia, ci în Brazilia 
sau S.U.A. F.I.F.A. a precizat 
că pentru organizarea unul 
turneu final, tara gazdă tre
buie să aibă in total 12 sta
dioane dintre care în prima 
fază unele cu o capacitate de 
minimum 40 000 de locun pen
tru faza doua stadioane cu 
60 000 de locuri si pentru dis
putarea finalei unul de 80 000 
de locuri! Or în prezent. Co
lumbia nu are aceste stadioane. 
O știre de ultim moment : 
F.I.F.A. așteaptă un ultim răs
puns din nartea Columbiei, pl- 
nă la 10 noiembrie, după care 
va trimite o comisie la fata 
locului .

nejucător Gencici). Conducă
torul delegației : Djordje Dedici.

A sosit, de asemenea, înscrie
rea echipei Greciei, formată 
din George Kalovelonis, Folis 
Vazeos, Constantinos Efrenio- 
glu si Anastasia Bavelas, An- 
geliki Kanellopoulu, Olga Tsar- 
bopoulu. Xcnia Anastassiadu si 
Denise Panagopoulu (căpitan 
nejucător Christos Tsitsopou- 
los). Conducătorii delegației! 
Dimitros Stefanidis. George 
Papadeos.

cecarapioană mondială. intr-o 
grupă destul de modestă). In 
ultima zi â preliminariilor, e- 
chipa României a întrecut P« 
cea a Venezuelei cu 3—1 (13, 
9. —15. 9). dar voleibaliștii noș
tri vor evolua în faza următoa
re în plutonul secund (locurile 
13—24). Iată și celelalte rezul
tate din grupele care au avut 
programate iocuri. precum si 
clasamentele: grupa „A": Ja
ponia — Argentina 1 (—10, 
15, 11. 11). Mexic — Tunisia 
3—2 (—13, —11. 9, 9 7). Clasa
ment final: 1. Japonia 6 p. 2. 
Argentina 5 p. 3. Mexic 4 d. 4. 
Tunisia 3 n; grupa „B": 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 (7, 
5, 13). S.U.A. — Chile 3—0 (1. 
1. 5). Clasament: 1. U.R.S.S. 
6 p, 2. Bulgaria 5 p 3. S.U.A. 
4 p. 4. Chile 3 p; grupa „D“: 
Polonia — Cuba 3—1 (—9. 10, 
5. 10). Clasament: 1. Polonia
6 p, 2. Cuba 5 p. 3. România 
4 p. 4. Venezuela 3 p; grupa 
„F": Cehoslovacia — Brazilia 
3—1 (12, 14 —11. 8). Libia — 
Irak 2—3 (-7. 10, 13. —8, —6). 
Clasament: 1. Cehoslovacia 6 
p. 2. Brazilia 5 p 3. Irak 4 p, 
4. Libia 3 P- (Situația finală în 
grupele .,C" și ,.E“ a fost pu
blicată în ziarul de ieri).

Iată componenta turneelor 
semifinale. LOCURILE 1—12, 
seria „W“: R.P. Chineză 2 p. 
Canada 2 p. Japonia 2 p. Ar
gentina 1 P, Coreea de Sud 1 
p, R.D. Germană 1 p: seria 
„X“: U.R.S.S. 2 p Cehoslovacia 
2 p. Polonia 2 p, Brazilia 1 P, 
Cuba 1 n. Bulgaria 1 n. LOCU
RILE 13—24. seria „Y“: Italia 
2 p. Franța 2 p. Mexic 2 p. 
Finlanda 1 P, Tunisia 1 P. 
Australia 1 p; seria .,Z“: S.U.A. 
2 p. România 2 p, Irak 2 p. 
Libia 1 p, Venezuela 1 
Chile 1 p (punctajele sînt daiUr 
de rezultatele directe din gru- 
ne. care contează în turneele 
semifinale). De la această si
tuație vor continua incepiind 
de ioi noaptea disputele in 
cele 4 serii menționate.

TRIBUNA VEDETELOR

• Portari accidentali în cam
pionatul Italiei. Roberto Corti 
(Udinese) a avut o criză car
diacă în timpul meciului cu 
Torino și a fost urgent trans
portat la spital unde si-a re
venit. Portarul formației Ca
gliari, Goletti, a suferit un 
traumatism cranian.
• Paolo Rossi și Boniek (2) 

au fost autorii eolurilor pentru 
Juventus în meciul de dumini
că cu Napoli (3—0). Toate 
punctele au fost realizate din 
pasele lui Platini (care a ori- 
mit Drimul cartonaș galben).

• Kevin Keegan, acum în 
liga a doua eneleză la New
castle, a marcat sîmbătă 4 go
luri (5—1 pentru Newcastle in 
meciul cu Rotherham) și echi-. 
Da sa a aiuns in fruntea cla
samentului.
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