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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
inaugurat, miercuri, 6 octombrie, 
cea de-a VIII-a .ediție a Tîrgu- 
lui Internațional București, im
pozantă manifestare ce ilustrea
ză in mod elocvent rezultatele 
remarcabile ale politicii de in
dustrializare în ritm susținut a 
țării, ridicarea nivelului tehnic 
și competitiv al producției in 
toate ramurile, cit și dorința 
nestrămutată a poporului nostru 
de a extinde relațiile de coope
rare economică și comercială cu 
toate popoarele, voința sa fermă 
de a participa tot mai activ la 
schimbul mondial de valori, la 
întărirea colaborării, înțelegerii 
și păcii in lume.

I.a sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
au fost intimpinați cu multă 
dragoste și căldură, cu manifes
tații de puternic entuziasm. Mii
le de bucureșteni prezenți în 
incinta Complexului expozițio- 
nal din Piața Scînteii scandau 
cu însuflețire și mîndrie numele 
partidului, al secretarului său 
general, reafirmîndu-și șl cu 
acest prilej sentimentele de 
aleasă stimă și profund respect 
pe care le nutresc, asemeni în
tregului popor, față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, încrede
rea nestrămutată în conducăto
rul înțelept și clarvăzător al 
partidului și statului nostru, de 
numele căruia sînt indisolubil 
legate progresul și prosperitatea 
patriei socialiste, bunăstarea și 
fericirea națiunii noastre, creș
terea prestigiului și rolul Româ
niei in lume,

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Nicolae 
Constantin, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale.

Apoi, in aplauzele entuziaste 
ale celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a tăiat pan
glica inaugurală, declarind des
chisă cea de-a VIII-a ediție a 
Tirgului Internațional Bucur . ști.

imagine sintetică a nivelului 
atins de producția industrială și 
agricolă, a celorlalte sectoare, 
T.I.B. ’82 relevă în mod conclu
dent faptul că România este 
astăzi o țară cu o economie vi
guroasă, de 15 ori mai bogată 
decît în 1950, cu fonduri fixe 
moderne al căror volum este 
de 9 ori mai mare decît 
în urmă cu 30 de ani, cu

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE POT FACE MAI MULT 
PENTRU DEZVOLTAREA ATLETISMULUI GĂLĂȚEAN

© Numeroși tineri bat la porțile afirmării 9 Accent pe calitate in munca antrenorilor Q Pro
fesori „premianți", profesori „corijenți* O Un stadion in... suferință

Activitatea atletică gălățeană 
este structurată pe trei nivele : 
cercuri in școlile generale, clu
burile sportive școlare 1 și 2 
din Galați și cel din Tecuci, 
cluburile Oțelul și C.S.U., a- 
vind ca probe preferate semi- 
fondul și fondul. O filieră care 
poate asigura circuitul normal 
al unui tinăr, de, la faza de 
inițiere la cea de mare perfor
mantă. Și. în mare măsură, așa 
se și intimplă, exemplele atle- 
ților Fița Lovin, George Șole- 
ru, Liliana Alexandru. Genove- 
va Modiga, Livia Roșlovcana 
ș.a. fiind convingătoare, ei de- 
butind mai intii sub culorile 
..școlare", ca apoi să treacă la 
secțiile unuia din cele două 
cluburi de seniori. Discutînd cu 
factorii de răspundere din 
mișcarea sportivă gălățeană, cu 
antrenori, profesori, buni cu
noscători ai atletismului, am 
ajuns la convingerea că, deo
camdată, pentru atletismul dîn 
această zonă veriga cea mai 
importantă o constituie clubu

gimnaști români în polonia
Au plecat spre capitala Polo

niei pentru a participa la Cam
pionatele internaționale de gim
nastică ale acestei țări, două 
tinere gimnaste șl doi gimnaști. 
Este vorba de Letluța Rus și 
Augustina Badea (ambele de 
la Clubul sportiv școlar din 

un potențial' uman, științi
fic, de cercetare și pro
iectare de un înalt nivel.

Auspiciile favorabile sub care 
se desfășoară această prestigioa
să manifestare sint rezultatul fi
resc al politicii generale externe 
promovate de partidul și statul 
nostru, personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu, care acordă 
o atenție deosebită dezvoltării și 
diversificării pe multiple pla
nuri a relațiilor economice cu 
toate țările lumii, indiferent de 
orinduirea socială, pe baza res
pectării ferme a principiilor in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc. Drept 
urmare, țara noastră întreține 
astăzi relații economice cu pes
te 150 de state, față de numai 
28 in anul 1950. Volumul co
merțului exterior al țării noas
tre a sporit de la an la an, 
pe calea exportului realizindu-se 
in acest an 34 la sută din ve
nitul național.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au vizitat pavi
lioanele cu exponate românești.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului și 
statului au vizitat pavilioanele 
naționale și standurile firmelor 
din țările reprezentate Ia cea 
de-a VIII-a ediție a T.I.B.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu deosebită 
cordialitate de șefii misiunilor 
diplomatice, de directorii pavi
lioanelor ți reprezentanți ai fir
melor străine expozante, care 
și-au exprimat satisfacția de a 
participa Ia importanta mani
festare găzduită de Capitala 
României.

La plecare, miile de bucu
reșteni aflați in incinta Comple
xului expozițional au salutat din 
nou, cu multă însuflețire șl deo
sebită căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, dind expresie, 
și cu acest prilej, sentimentelor 
de dragoste și prețuire față de 
conducătorul partidului și sta
lului nostru, recunoștinței fier
binți pentru neobosita sa activi
tate pusă în slujba dezvoltării 
multilaterale în ritm accelerat a 
țării, sporirii necontenite a ni
velului de trai material șl spi
ritual al intregulul popor, creș
terii prestigiului României so
cialiste în lume.

rile sportive școlare, aceasta 
atit pentru „funcția lor impor
tantă in formarea unu; bun 
sportiv*, cit, mai ales, pentru 
faptul că „atletismul gătățean 
trece printr-o perioadă de re
venire, de reieșire la supra
față", după cum spunea pre
ședintele C.J.E.F.S., Florin Ba- 
laiș.

Citeva „semne" par să con
firme afirmația anterioară. „In 
primul rind Livia Roșloveanu, 
care se află în primul ei an 
de seniorat, dar care are certe 
perspective. Apoi, dintre atle- 
ții care se pregătesc Ia 
C.ȘS. 1, patru au fost chemați 
la lot — Călin Tarău, Vletor 
Neacșu, Ghiță Irimia, Mioara 
Lăture —. în... rezervă, tot airi, 
mai fiind Romeo Hurduc șt 
Mircea Agrigoroaie, in timp ce 
Ia C.S.Ș. 2 Daniela Antipov șl 
Corina Roșioru, încă junioare 
III, se afirmă ca autentice ta
lente. Să mai adăugăm de 
asemenea, intensificarea activi
tății de selecție, precum și

București), debutante într-o 
competiție internațională, pre
cum și Sorin Cepoi și Adrian 
Căpățînă. Campionatele inter
naționale ale Poloniei, care 
urmează să se desfășoare sîm- 
bătă șl duminică, prevăd nu
mai exerciții liber alese.
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Astăzi, de la ora 16,45, In sala Floreasca, la handbal: Divizia „A" la hochei

VA FI DERBYULSTEAUA-DINAMO BUCUREȘTI 
UN APOGEU AL SEZONULUI DE TOAMNĂ?

Astăzi este programată ulti
ma etapă a turului campiona
tului masculin de handbal, Di
vizia „A", ediția a 25-a. Se 
încheie, de fapt, sezonul intern 

Alertă I Mingea este la Vasile Stingă ! Ion Tase ți Mircea
Grabovschi au ți alcătuit baraje succesive... (Fază dintr-o intilnire 
anterioară, Steaua — Dinamo Bucurețti). Foto : Dragoș NEAGU

de toamnă, tradiționalul meci 
Steaua — Dinamo București 
constituind „capul de afiș* al 
acestui epilog. Intîlnirea poate 
— ar fi chiar necesar — să în
semne apogeul sezonului, me
ciul care să stăruie cel mai 
mult în amintire (pînă la re
luarea Întrecerii, în primăva
ră), partida-etalon, cil ajutorul 
căreia să judecăm și să stabi
lim nivelul atins de handbalul 
nostru în preajma startului In 
întrecerile internaționale.

Desigur, datele problemei 
s-au mai schimbat. Cele două 
rivale nu mai merg „cot la 
cot* în campionat. In timp ce 
Steaua a urcat, reușind să se 
prezinte neînvinsă înaintea a- 
cestui derby, Dinamo București 
a coborît. aflindu-se pe locul 
IV in ierarhie, după ce a su

munca mai susținută pe care o 
depun antrenorii Ionel Tămă- 
șanu. Dumitru Văduvoiu. Ionel 
Măceacă, Gheorghe Zaharia, 
Ștefan Corciova fiind cei mai 
buni" — ne spune Ionel Mușat, 
vicepreședintele Comisiei jude
țene de atletism. Din cele

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag 2-3)

Start in edifia a 31 a

a campionatului masculin

de baschet
La numai o săptămină după 

echipele feminine, a venit rîn- 
dul formațiilor masculine de 
baschet să ia startul în edi
ția a 34-a a campionatului na
țional. Evenimentul se petrece 
astăzi, în Sala sporturilor din 
Baia Mare, unde se desfășoară 
etapa inaugurală a primului 
turneu al Diviziei „A", uimind 
ca pînă la 19 decembrie să ai
bă loc alte cinci turnee, la în
cheierea cărora vor fi cunos
cute grupele valorice 1—6 și 
7—12.

Referitor la întrecerile came 
încep azi, trebuie să menționăm 
că pentru prima dată în is
toria competiției, poate fi con
semnat un număr impresio- 

ferit patru infrîngeri (21—24 
cu Universitatea Cluj-Napoca, 
24—26 cu H.C. Minaur Baia 
Mare, 21—22 cu Independența 
Carpați Mîrșa șl 20—21 cu

Constructorul Arad). In pofida 
decalajului existent înaintea 
fluierului de începere a der- 
byulul, Steaua și Dinamo Bucu
rești pot realiza un meci mare. 
Steaua dorește nu numai să 
termine neînvinsă turul Divi-

Hristoche NAUM

(Continuare in pag a 4-a)

în etapa a 3-a a campionatului de volei (f)

IEȘENCELE ȘI SIBIENCELE 
CÎȘTIGĂ ÎN DEPLASARE

Ieri s-a desfășurat etapa a 
treia a campionatului feminin 
al primei divizii de volei.

RAPID BUCUREȘTI — PE
NICILINA IAȘI 0—3 (—11, 
—4, —14). Cu o garnitură tî- 
nără, bine dotată fizic și bine 
instruită, antrenorul N. Roi- 
bescu a pornit, se vede treaba, 
la o nouă ofensivă de recuce
rire a pozițiilor fruntașe. E- 
chipa sa a făcut și ieri o bu
nă impresie în Capitală (sala 
Rapid), unde nu a cedat nici 
un set giuleștencelor. Acesțea 
se prezintă însă cu destule 
puncte slabe. In primele două 
seturi superioritatea ieșencelor 
a fost clară, pentru ca în cel de 
al treilea oaspetele să slăbească 
atenția și să permită rapidiste- 
lor o detașare la 7 puncte (9—2), 
după care însă Penicilina a re
făcut sigur handicapul, cîștigînd 

TALIA ECHIPELOR A CRESCUT, 
SĂ CREASCĂ SI CALITATEA JOCULUI!
nant de jucători de 2 m și mai 
inalți : 55 1 Desigur, faptul se 
datorează, în primul rind, o- 
bligației regulamentare ca fie
care echipă să aibă cel puțin 
trei jucători de 2 m, dar la a- 
ceastă limită s-au rezumat doar 
două echipe (IMUAS Baia 
Mare și Farul Constanța), cele
lalte avînd patru, cinci și chiar 
șase (I.C.E.D. șl Politehnica 
București) jucători de 2 m. 
Desigur, această impresionantă 
creștere numerică a „giganților* 
este îmbucurătoare, dar antre
norii au obligația de a trans
forma cantitatea în calitate, în 
sensul de a-i pregăti și folosi 
Pe jucătorii Inalți in așa fel 
inott aceștia să ajungă, cit mal

JOCURI FRUMOASE 
ÎN ETAPA DE IERI

Etapa de Ieri a turneului bucu- 
reștean al campionatului Diviziei 
,,A“ la hochei a fost mult mai 
Interesantă decît cele prece
dente. In primul rînd, prin fap
tul că nu mult a lipsit ca să se 
înregistreze cea dintîi surpriză a 
întrecerii, Dinamo învingînd la 
limită, după emoții, pe Dunărea 
Galați (5—4). Apoi, pentru că în 
meciul vedetă, ambele formații 
(Steaua și S.C. Miercurea Ciuc) 
au jucat frumos, rapid și spec
taculos. i

DINAMO — DUNAREA GA
LAȚI 5—4 (1—1, 1—0, 3—3). Un
joc palpitant, în care un mare 
merit revine tinerilor jucători gă- 
lățenl, care n-au cedat nici o 
clipă ,, pasul". Dlnamovlștii au 
început „tare" (gol în primele se
cunde), după care s-au văzut e- 
galați în finalul primei reprize, 
ajungînd să conducă abia în ul
timele secunde ale reprizei se-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

HBCHEIȘTII DE U STEAUA 
IN C.C.E.

Echipa Steaua, campioana ță
rii la hochei, își va tace de
butul în noua ediție a C.C.E, 
pe teren propriu. După cum se 
știe, adversara formației bucu- 
reștene este campioana Ungari
ei. Dozsa Budapesta. Ca urma
re a înțelegerii dintre cele două 
cluburi, s-a ajuns la un acord, 
in sensul ca ambele partide ale 
acestei prime runde să se dis
pute la București. Au fost sta
bilite și datele : 27 și 29 oc
tombrie.

setul in prelungiri și, astfel, 
jocul. Arbitrii Gh. Ferariu (Bra
șov) și I. Costiniu (București) 
au condus bine echipele : RA
PID — Elena Ilie, Ileana Tîrno- 
vean (Gabriela Dogaru), Ana 
Grecu (Angela Lehăduș), Ma
riana Apostolescu, Amalia Ene, 
Constanța Iorga; PENICILINA— 
Elena Istrati (Marina Bejenaru), 
Gabriela Coman, Gabriela Bor
dei, Aneliese Boltres, Kate Tala- 
bă, Carmen Cuejdeanu. (A. B.).

FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI — CALCULATORUL 
BUCUREȘTI 3—1 (8, —4. 1, 9). 
După cum începuseră, se pă
rea că elevele lui S. Chiriță se 
vor impune detașat, mai ales 
după ce au luat conducerea cu 
11—1 In setul I, scor realizat

(Continuare in pag 2-3)

grabnic, la o valoare competi
tivă reală (șl nicidecum să fio 
menținuți in loturile respecti
ve doar pentru a îndeplini 
„norma de talie" impusă do 
regulament). De fapt, creșterea 
valorică a „giganților" ar dues 
la însăși sporirea potențialului 
fiecărei echipe și, in mod 
direct la posibilitatea întăririi 
reprezentativei țării cu ele
mentele de care duce o lipsi 
cronică.

Dorind ca întrecerile cam
pionatului să se ridice Ia ur 
nivel calitativ și spectaculal 
cît mai înalt, ca jocurile să M 
desfășoare lntr-un climat d< 
perfectă sportivitate. urăm 
participantelor deplin succes I



• LA CURSUL DE
PERFECȚIONARE...

...a antrenorilor de atletism- 
sărituri, inițiativă excelentă, 
în premieră, organizat la 
București, din 46 de specia
liști invitați au fost prezenți, 
în prima zi, 18. Ieri, în ziua 
a doua, participarea s-a mă
rit.. substanțial, cu vreo 3—4 
antrenori bucureșteni provin
ciali.
0 LA ACEASTA ORA...
...arbitrul internațional de 

ciclism Octavian Amza oficia
ză în Turcia, în „Turul prezi
dențial". între numeroasele 
ocazii de a se remarca pe 
plan internațional s-au numă
rat Campionatele mondiale de 
șosea și velodrom, pentru a- 
matori și profesioniști, din 
Cehoslovacia, din 1981 și în
trecerea similară, din Vene
zuela, desfășurată în 1979, 
competiții în care a îndepli
nit funcția, mai mult € 
onorantă, de comisar-șef 
curselor, investitură de 
prestigiu. Din 1968, de 
este nominalizat arbitru 
național de categoria 
vian Amza a devenit 
naîitate a ciclismului
• CU TOTUL IEȘITA 

COMUN...
...a fost cauza întreruperii 

meciului de hochei de dumi
nică, dintre Steaua și Dinamo, 
desfășurat la patinoarul „23 
August". O ceață densă a 
Inundat hala, determinată de 
condiții atmosferice rar intll-

decît 
t al 
mare 
cînd 

lnter- 
Octa- 

o perso- 
mondial.
DIN

COMPETIȚII ÎN CADRUL „DACIADEI
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

CAIMI
(U rmart

Se împlinesc anul acesta 25 de ani de la ultimul mare suc
ces repurtat de motoc Ic llțtil români îrvtr-o cursă internațională 
de viteză („Marele premiu al Budapestei”, 1957, cijtigotă de 
G. Mormocea ta 500 cmc |l do Gh. Voiculescu, ia 350 cmc). 
In 1932, singurele epatate aliate la dispoziția vrteziftllor sîn4 
cîteva C.Z.-uri de 125 cmc, care dezvoltâ 18 C.P. (pentru com
pletarea Informației : pe plan internațional, ta această cate
gorie, fără un motor de 30-32 C.P., nu mol merge nimeni, in 
nici o cursă). Antrenamentele sint efectuate pe motorete Mo- 
bro (4 C.P.), acomodorea cu cei 18 C.P. din concursurile in
terne făcindu-se pe linia de start. Cea de a doua cale de „a 
face rost’ de motociclete de viteză este transformarea (codru, 
pistoane, cilindri fabricați artizanal) de către alergători a apa
ratelor uzate deja del alergătorii de dirt-track. De$l, după cum 
am fost Informați de către forul de specialitate, planurile unui 
motor corespunzător există, moi de mult, iar la această oră la 
I.M.G.B. studiile in această direcție sint avansate. Sperăm că, 
de această dată se va realiza ceea ce s-a sperat ți cu ani in 
urmă, de Io întreprinderile „Steagul roșu” Brașov șl „6 Mar
tie” Zămești. Mai ales că aplicabilitatea practică o acestui mo
tor sepoate extinde — spun specialiștii — la mici tractoare de 
munte, la mașini de tuns iorba, pluguri de grădină, la trans
portul rutier.

FINALELE PE ȚARA ALE „CUPEI PETROLISTULUI**

nite : temperatura lacului din 
apropiere era de plus 22 de 
grade, cea a atmosferei de 
plus 19 grade, coborlnd dea
supra gbețil pină la doar 3 
grade. Repriza a treia s-a ju- 

miercurl.
• SPLENDIDA 

COMPORTARE...
Iul Florin Seg&rceanu — 
ani — autorul punctului

cat...

...a
31 de
decisiv In meciul victorios cu 
echipa de tenis a Mexicului, 
readuce in atenție tinerele ta
lente ale acestei discipline. 
Iată locurile juniorilor noș-

RASPLATA PE MĂSURĂ... COMODITĂȚII
Munca la nivelul juniorilor și copiilor cere pasiune, 

stăruință și multă pricepere. Impune, de asemenea, un 
„ochi" care să știe sd vadă in ttnărul încă neformat pe 
vtttorul performer de valoare. Activitatea antrenorilor 
care se ocupi de căutarea, pregătirea și lansarea In cir
cuitul performanței a unor tineri de perspectivă se bu
cură (sau ar trebui sd se bucure) de o binemeritată 
apreciere.

Din păcate, cind tocmai acești „căutători de comori" 
nu-și fac datoria, atunci se... sapă la temelia disciplinei 
respective, produeîndu-se In timp o scădere pe plan va
loric. De la C.M.E.F.S. București aflăm că aproape 100 de 
antrenori și profesori de educație fizică, In a căror atri
buții se află munca de selecție și pregătire a viitorilor 
atleți, nu lucrează pe măsura posibilităților și condițiilor 
de care dispun. Cele mat flagrante cazuri — Dumitru Pe
trescu și Dumitru Buiac, care au fost pină de eurtnd la 
C.S.ș. Triumf și, respecttv, Olimpia. Scriem au fost, pen
tru că, in urma rezultatelor nesatisfăcătoare (și nu de 
iert, de alaltăieri...), s-a renunțat la serviciile lor.

Un avertisment și pentru cei care se stmt In aceeași 
critică situație 1

tri in clasamentul computeri
zat al Federației internațio
nale de tenis : M. Năstase — 
locul 49, E. Hnat — 96, F. 
Chiru — 161, C. Moroșan — 
184 la băieți (din 400 de ju
niori) ; Daniela Molse — 28, 
Alice Dănllă ‘
Radu — 236,- 
251, Teodora 
fete (din 350 
ale lumii).
• NU MAI ESTE BUNA...

...Doina Prăzaru-Mathe care, 
ani la rînd, a apărat culorile 
lui „U“ Cluj-Nanoca ? Să a- 
mlntim doar că ultimele două 
ediții ale campionatelor na
ționale de baschet au revenit 
sportivelor cttt pe Someș, eu 
Doina titulară. La reluarea 
campionatului în cum, maestra 
aportului Doina Prăzaru-Mathe 
a aflat că face parte doar din 
lotul lărgit de 16 Jucătoare, 
adică nici măcar din cel de 
12, trecut, de obicei, pe foaia 
de arbitraj. La originea aces
tei bizare măsuri se află mal 
▼echi șl 
cordanțe 
ttvă șl 
Martin.
• O întrecere bizara ...

...este concursul republican 
de speologie sportivă, Intitu
lat „Speo-sport — ’82". Nu de 
alta, dar acțiunea, care vrea 
să fie, conform titulaturii 
sale, una petrecută în dne 
știe ce peșteră, este găzduită 
de localitatea... maritimă Cos- 
♦inești.

Rubrica redactata de 
Radu UMOFTfc

— 84, Monica 
Ileana Trocan — 
Tache — 262, la 
de junioare bune

neprincipiale necon- 
de vederi între spor- 
antrenorul Nlcolae

£

Sportivii de ieri, dascălii de azi

„ASUL ESCHIVELOR"GHEORGHE VLAD CHEAMA 
COPIII ARGEȘULUI ÎN MIJLOCUL RINGULUI

5
Nu cu mult timp in urmă, 

pe ringurile din Capitală a 
fost deseori aplaudat pentru 
felul în care lupta. Boxer teh
nic, viguros, în ciuda aspectului 
destul de firav, el a făcut multe 
clipe grele unor pugiliști renu- 
miți din Cuba, Uniunea Sovie
tică, Ungaria etc. Participările 
la „Centura de aur" și la 
turneele finale ale campionate
lor naționale au stîrnît uneori 
senzație, deși el nu s-a aflat 
totdeauna în grațiile juriilor 
care l-au frustrat de victorii 
pe care le merita din plin. Dar, 
așa este (uneori 1) boxul.

Iar Gheorghe Vlad a știut să 
primească înfrîngerea cu dem
nitate, să nu facă din ea o 
tragedie. Și, anii au trecut. A- 
lături de antrenorul emerit 
Cristian Panaitescu, acolo la 
Cimpulung Muscel, in timp ce 
se pregătea pentru competiții, 
a început să deprindă tainele 
meseriei de la maestrul său pe 
car» îl ajuta, de pe atunci, la 
antrenamente. Muncitor, pasio
nat de meserie — intre timp 
a absolvit studiile la I.E.F.S., 
evident cu specializarea box — 
a prins aproape totul de la an
trenorul său care, atunci cind 
a ieșit la pensie, i-a predat 
ștafeta. Și, trebuie să spunem 
eă bătrinul maestru a avut o

excelentâ intuiție cind l-a re
comandat ca urmaș al său pe 
Gheorghe Vlad.

Și astfel, de doi ani, Gheor
ghe Vlad a pus mănușile de 
box în cui. Evident, cele de 
concurs, deoarece la antrena
mente el poate fi văzut zilnic 
lucrind cot la cot cu devii săi.

Dragostea de meserie, serio
zitatea, știința de a se face 
iubit de sportivii cu care lu
crează, au contribuit ca secția 
de box de la S. C. Muscelul 
să-și continue tradiția excelen
tă. să descopere șl să formeze 
pugiliști redutabili, capabili să 
aspire la marea performanță. 
Și. iată, la recentul turneu fi
nal al campionatelor naționale, 
sportivii din Cimpulung Muscel 
au făcut o excelentă figură. 
Dintre cei trei boxeri prezenți 
la ultima fază a Întrecerii, doi 
au urcat pe cea mal înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere lmbrădnd tricourile de 
campioni naționali, Iar al trei
lea a obținut medalia de argint. 
Succesul lui Viorel Ioana și al 
Iul Mircea Fulger nu poate fi 
contestat în finale, cei doi e- 
levi ai lui Gheorghe Vlad au 
dștigat ne merit (a fost pre
zent, normal, și maestrul Cris
tian Panaitescu, sosit special 
pentru acest important eveni
ment din viața secției la care

a contribuit și el), făcînd ca 
S. C Muscelul să treacă prin
tre performerii campionatelor.

Deci, antrenorul Gheorghe 
Vlad a pășit cu dreptul in 
această grea meserie. Succese
le dobîndite acum, sîntem con
vinși, vor fi o trambulină de 
lansare spre alte performanțe...

Născut acum 32 de ani în 
comuna Mioarele-Argeș,, tină- 
rul antrenor ni se confesa : 
„Nu trebuie să vă spun cii mă 
bucură succesele băieților mei. 
Este adevărat, eu nu am urcat 
niciodată pe prima treaptă a 
podiumului, am fost stopat in 
finale — la Centura de aur, 
ca și la campionatele naționale 
fie de neșansă, fie de reaua cre
dință a unor arbitri-judecători 
(dar să rețineți că nu sint su
părat pe ei, probabil că eu nu 
am cîștigat suficient de... clar), 
fie că am fost maj slab... Acum 
un o singură dorință : copiii 
Argeșului să Îndrăgească boxul. 
Voi face tot ce depinde de 
mine pentru a-i atrage spre 
acest frumos sport. Eu ani mun
cit și am învățat mult, maes
trul Panaitescu este alături 
oricind cu un sfat de neprețuit, 
aceasta mă face să cred că nu 
se poate să nu reușesc".

Mult succes, Gheorghe Vlad !

Paul IOVAN

CROAZIERĂ PE DUNĂRE CU MOTONAVELE
„CARPAJI" Șl „OLTENIȚA"

Durata: 4 zile. Plecări, In zilele de 18, 20 șl 24 octombrie. Ple
care cu autocarul zpre Giurgiu. îmbarcare pe motonava cu 
care se parcurge următorul traseu:

Giurgiu — Turnu Măgurele — Calafat — Drobeta Turnu Se
verin — Porțile de Fler — Moldova Nouă șl retur.

Se organizează seară de dans și concursuri distractive.
PREȚ: intre 750 șl 1350 lei, In funcție de categoria de con

fort a cabinelor.
CU MOTONAVA „FELDTOARA" pe traseul Oltenița — Că

lărași. Durata: o zi. Plecări In flecare duminică, la ora 7,30. 
Masă pescărească la restaurantul Chlciu. Preț: 195 lei.

Aceste minunate clipe de destindere sint oferite de ÎNTREPRIN
DEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI, 
prin filialele din: str. Merideleev nr. 14 (telefon 59.37.60), str. To-
nltza nr. 13 (telefon 14.95.94), bd. 1848 nr. 4 (telefon 14.98.81),
bd. N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15.74.11), bd. Republicii nr. 68
(telefon 14.08.00), calea Moșilor bloo 55 bis (telefon 11.08.48).

Timp de trei zile, la Pitești 
s-a*u desfășurat, în organizarea 
Uniunii sindicatelor din mine, 
petrol, geologie si energie e- 
leotrică întrecerile finale pe 
tară ale „Cupei petrolistului", 
la care au luat parte cîștigăto- 
rii etapei ne iudete. întrecerile 
au fost de o bună factură teh
nică si au fost cîstigate de ur
mătorii :

— atletism, 800 m : Maria 
Radu (Argeș) : 1500 m : Costel 
Simionescu (Bacău) ; lungime : 
Lorelia Radu (Dîmbovița) și 
Adrian Ungureanu (Bacău) ; 
greutate : Dorina Guțan (Dim-

bovița) și Marin Buharu (Bra
șov) ; popice : Ștefania Stîr- 
ceaTiti (Prahova) și Vaileriu Bo- 
iac (Brașov) ; tenis de cîmp : 
Mionorina Grigorescu (Praho
va) și Ovidiu Negulescu (Dîm
bovița) ; șah : Veronica Vo- 
renaru (Prahova) și 
Oprescu (Argeș) ; volei 
culin : “ 
culin : 
locuri 
dețele 
bovița- 
cune. 
mii în obiecte.

(Die FEȚEANU — ooresp.)

Mircea 
mas- 

Prahova ; handbal mas- 
Argeș. Primele trei 

au fost ocupate de iu- 
Argeș. Prahova si Dîm- 

Cîștigătorii au primit 
diolome, medalii si nre-

„CUPA DE TOAMNĂ" LA KARTING
Pe modernul kartodrom din 

Galați s-a desfășurat, într-o 
bună organizare asigurată de 
către Filiala A.C.R. Galați, cea 
de a 3-a ediție a „Cupei de 
toamnă" la karting, contînd ca 
finală pe țară a „Dacjadei" la 
această disciplină. La startul 
întrecerii s-au prezentat 47 de 
concurenți din 25 de asociații 
sportive existente în diferite 
județe ale țării (Constanța, 
Cluj. Vaslui Neamț, Brașov, 
Galați, Prahova ș.a.), care au 
oferii, numeroasei asistențe o 
dispută spectaculoasă, de bun 
nivel tehnic. Concurenții, care 
au dovedit calități certe, au 
luat parte la 7 manșe de ca-

lificări și recalificări. După 
desfășurarea finalei — cursă 
constînd din 13 ture — câști
gători ai „Cupei de toamnă" au 
fost declarați : Nicoleta Moldo- 
veanu (Politehnica Cluj-Napo- 
ca) și Gabriel Gacin (Pescăru
șul Constanța). (Telemac SIRIO- 
POL, coresp.j.

prin blocajeli 
Ettz și Geo 
prin atacurili 
Danielei Drăj 
bună de pe 
tui 2, Calcul, 
echipă : mai 
și mai atentă 
in seturile ? 
jucătoarelor 
și-a' spus cu’ 
cureșteni I. 
Găleșanu au 
marcate : Geo 
cia Ettz, Geo 
niela Drăghic 
Stanciu, Mire 
nîca Șusman.

DINAMO - 
CAU 3—1 (—1 
meciul cu uși 
campioanele a 
fața băcăuane 
revenit însă și 
formă : Victor 
mai bună din 
Banciu — Doi 
tate consistei 
Mirela Pavel, 
nou o victorie 
Știința Bacăt 
Marilena Boi 
Pescaru și r 
Bordianu (de 1 
bitrajul presta 
(Brașov) și 
(București). (M

DEZVOLTAREA ATLETISMULUI
(Urmare din pag. 1)

MULȚI REALIZATORI

DE ESEURI

ÎN DIVIZIA DE RUGBY
30 de jucători au reușit să 

înscrie pînă acum cel puțin 
două eseuri. Ir. fruntea lor 
continuă să se afle constăntea- 
nul PLLOTSCHI, primul lau
reat al „Trofeului Sportul" — 
cu 10 eseuri, urmat de colegul 
său de echipă Lungu — 8. de 
Fuicu (aripa Stelei și a națio
nalei reintră In „top" !) și Za- 
fiescu II (Dinamo) — cite 5, 
Aldea. Paraschiv, Podărescu, 
Marghescu (Dinamo), Nistor 
(Politehnica Iași), Radu („U“ 
Timișoara) — cîte 4 etc. De 
remarcat că jucătorul Titus 
loader a înscris in acest cam
pionat 3 eseuri : unul pentru 
fosta sa echipă. Steaua, si alte 
două pentru actuala formație, 
cea băimăreană ! In clasamen
tul pe echipe continuă să con
ducă Farul cu 37 eseuri. In 
urma sa venind Dinamo — 27, 
Steaua — 26. Știința CEMIN — 
10. , Universitatea Timișoara
(frumoasă surpriză) 1 — 9
ș.a.m.d.

• Cu un sentiment de adîn- 
că Întristare am luat cunoștin
ță de decesul lui Dumitru (Mi
tică) Ionescu, unul dintre pio
nierii rugbyului românesc, das
căl neîntrecut prin a cărui 
mină au trecut generații de 
rugbyști.

spuse, am reținut, cu deosebire, 
faptul că munca tehnicienilor 
a căpătat mai multă consisten
ță, ca urmare a măsurilor lua
te pentru ca „acest sport, care 
se află la temelia tuturor dis
ciplinelor, să se situeze pe o 
poziție cu adevărat prioritară". 
Măsurile au vizat, pe de o 
parte, întărirea disciplinei, a 
ridicării pe o treaptă superioară 
a calității antrenamentelor, iar 
ț>e de alta, pe plan organizato
ric, elaborarea unor planuri 
concrete, eșalonate pe mai 
mulți ani, pentru „a ști ce 
vrem și ce urmărim cu adevă
rat", pentru că o destul - de 
lungă perioadă. Gala țiul a avut 
mulți performeri de real ta
lent, la juniori II și III. • dar 
cei mai mulți au dispărut, ca 
urmare a muncii necorespun
zătoare de pregătire.

Un punct principal pe agen
da de lucru a antrenorilor îl 
constituie acțiunile de selecție, 
care nu se limitează numai la 
perimetrul orașului, ci iși 
caută resurse si în comunele ju
dețului. („La Tulucești am gă- 
sil-o pe Iulia Roșu, iar Ia Scîn- 
teiești pe Liliana Dobre, pe 
care Ie vom lansa in circuitul 
de mare performanță in ciclul 
olimpic ’84—’88”), aici aflîn- 
du-se numeroase elemente ta
lentate. Aceasta și ca urmare 
a faptului că in unele școli sint 
cadre didactice care lucrează 
bine, cu pasiune și competență 
(A. protar, C. Marin — Șen- 
clrenl, Maria Moldoveanu — 
Băleni. D. Foirea — Piscu. C. 
Ioviță. I. Georgescu, Maria 
Roșu — Tulucești). ceea ce a 
permis să fie luați in evidență 
mulți copii talentați. „Ceea ce 
dorim noi — ne spune Ionel 

—Mușat — este să desființăm, Ia

nivelul clubur 
țiunea de iniți 
gs*«. pregătiți 
Pe făgașul pe- 
păcate, insă, 
unde testele au 
necorespunzăto; 
profesorilor." 
nou a11 școlar, 
spre exemplu : 
prezenți la unt 
rile atletice | 
fete și 86 băie 
îndeplini baren 
fel, fetele nu 
lerge 500 m îi 
2:15. iar băieți: 
puțin de 3:16 ! 
pus sub semnul 
ca profesorilor 
zică de la șco] 
sita. Covadineșt 
dan, Cornui^ 
Conachi ș.a. 
principal, rezol 
in domeniul atj 
cluburilor, secții 
specializați, dar 
tuturor profesor 
fizică să contrib 
terile Ia < 
rea unor 
dacă nici 
pregătire : 
realizează, 
„*' .uit 
prin 
prezență ? 
an ei iși vor t 
atitudinea.

Atletismul g; 
poate plînge că 
o bună bază n 
sfiit și necazuri 
mis o grabnică 
acestora. Totuși, 
privește dezvolte 
teriale s-ar pute 
mult, și Încă fă 
eforturi. „în 1 
față pregătirile

depist: 
eleme 
mă ca 

fizică 
, atu: 

activ 
semnarea 

Poa

LOTURILE DIVIZIONARELOR DE BASCHET (m)
STEAUA BUCUREȘTI : Gh. Oc- 

zelak (2,00 m), C. Cernat (1,93), 
V. Căpușan (1,96), R. Opșitaru 
(2,10), FI. Ermurache (1,96), P. 
Brănișteanu (1,88), A. Netolitzchi 
(1,82), V. Ion (2,04), B. Bărbu- 
lescu (1,94), C. Scarlat (1,98), D. 
Rădulescu (2.04), G. Sarlă (2.04). 
Media de talie : 1,98 m. Antre
nori : M. Nedef și N. Pirșu.

DINAMO BUCUREȘTI : V. Popa 
(1,97), D. Nlculescu (1,93), I. U- 
glal (1,97), L. Ivascencu (2,01), G. 
David (1,95), M. Braboveanu (1,88), 
M. Marinache (1,97), L. Vasllică 
(2,02), Al. Vinereanu (2,10), D. 
Crlstea (1,91), N. Lefter (2,04), V. 
Iacob (2,01), A. Popovici (1,94).

ADMINISTRAȚIA de stat loto pronosport informează
• PRONOSTICURI... Concursul 

Pronosport de la sfîsșitul acestei 
săptămîni se anunță a fi un nou 
șl bun prilej de mari succese. 
Iată — ca sursă suplimentară de 
Inspirație — pronosticurile făcute 
de Giancarlo de Sisți, antrenorul 
cunoscutei echipe Italiene Floren
tina : I. Ascoll — Udinese 1, X ; 
n. Cagliari — Pisa 1 ; III. Cesena
— Genoa X ; IV. Fiorentina — 
Juventus 1, X ; V. Napoli — Roma 
X, 2 ; VI. Sampdoria — Catan
zaro 1 ; VII. Torino — Inter 1, 
X, 2 ; Vin. Verona — Aveîîino 
1 ; IX. Atalanta — Catania 1 : 
X. Milan — Bari X ; XI. Perugia
— Bologna 1, 2 ; XII. Reggiana
— Como 1 ; XIII. Varese — A- 
rezzo 1.

• NUMAI ASTAZI SE MAI 
POT PROCURA BILETE cu nu
merele alese de partlcipanțl pen
tru tragerea obișnuită Loto de 
vineri 8 octombrie 1982. Nu oco
liți prilejul de a vă număra și 
dv. mîine printre clștigătoril de 

1300“ șl mari
dv. mîine printre 
autoturisme „Dacia 
sume de bani 1

EXTRASE 
PILONO-

• NUMERELE 
LA TRAGEREA 
EXPRES DIN 6 OCTOMBRIE 
1S82. EXTRAGEREA I : 25 -12 
3 40 34 21 ; Extragerea a II a : 
35 45 1 17 41 14. Fond total de 
cîștiguri : 981.727 lei. din care 
204.664 lei, report la catego
ria 1.

Media de talie : 1,97 m. Antrenor: 
Gh. Novac.

C.S.U. BRAȘOV : C. Moraru 
(1,94), L. Kriszbai (1,84), D. Be- 
nedek (2,04), L. Hegyesi (1,98), 
R. Tecău (1,94), C. Orban (2,03), 
W. Zoppclt (2,02), A. Flaundra 
(2,00), D. Csender (1,90), L. Cu- 
cerzan (1,88), V. Tace (1,95), FI. 
Zori (1,94), G. Tudorache (1,90), 
R. Stoenescu (1,90), E. Jerebie 
(1,84), L. Fodor (1,93). Media de 
talie : 1,93 m. Antrenor : Gh.
Marcu.

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI : 
P. Grădișteanu (2,00), D. Bercea- 
nu (1.98), C. Voicu (1,96), I. Car
pen (1,97), D. Chircă (1.87) M. 
Marinescu (1,85), V. Cheorleu 
(2,03), S. Ardelean (2,05), R. Măr
gărit (1,97), V. Dragnea (2,02), 
Al. Panaitescu (2,00), V. Constan
tin (2,00), P. Mihalcea (1,92), V. 
Pogonaru (1,92). Media de talie : 
1,96 m. Antrenor : M. Câmpeanu.

RAPID BUCUREȘTI : V. Bulan- 
a (1,88), D. Vintilă (1,91), Gh. 

Dumitru (2,01), M. Țurcanu (1,95), 
V. Suciu (1,97), D. Sipoș (1,93), 
Gr. Bradu (1,91), T. Becea (2,03), 
Gh. Mihuță (2,04), M. Stratulat 
(2,01), M. Plămadă (1,95), C. Cio
chină (1,97), M. Caraion (1,97), 
St. Bănică (1,91), N. Dăiescu 
(1,94), Cr. Fluturaș (1,88). Media 
de talie : 1,95 m. Antrenor : H. 
Tursugian.

IMUĂS BAIA MARE : E. Cio
can (1,97), C. loan (1,97), I. Mu- 
rășan (1,90), Tr. Florea (1,95), Gh. 
Munteanu (1,97), T. Susanu (1,95),
C. Berindean (1,80), M. Cociș 
(1,87), D. Dumitru (2,00), V. Clo- 
cian (2,00), Cr. Anghel (1,82), I. 
Marian (2,00), D. Marian (1,91),
D. Mara (1,83), M. Mărginean

• PROGRAM 
ȘOV — C.S.U. 
C.S.Ș. Unirea 
nica C.S.Ș. 2 
I.M.U.A.S. Bai; 
poca, Farul Co
• AU CUCEI 

1950, 1952 ; LOl 
BUCUREȘTI : : 
ții în șir, 1979 
1964, 1966, 1967,

(1,97). Media de
Antrenor: A. Mol 

FARUL CONSTA 
ceanu (1,96), L. C< 
Cucoș (2,00), I. I 
Mănăilă (1,96), 
(1,88), C. Moldove; 
Martinaș (1,94), V, 
Gh. Radu (1,86), A 
V. Șerban (1,96), M 
O. Domocoș (1,99). 
lie ; 1,93 m. Antrc 
toș.

C.S.U. BALANȚA 
Tonca (1,87), N. 1 
M. Mladln (1,96), 
(1,99), M. Cosma (1, 
nescu (1,84), K. Tal 
Chlrilă (2,00), FI. 
D. Bleahu (1,97), 
(1,95), H. Bretz (2,00 
(1,82), A. Kineses i 
de talie : 1,94 m. 
Stoica.

DINAMO ORADE/ 
reanu (1,98), L. Moi 
Schuller (1,95), C. 
A. Alexe (1,94), M. 
C. Iile (1,90), Z. K 
Tavasi (1,85), V. Mc 
Dolhan (1,95), Z. (
L. Nagy (2,00), M. D
M, Costin (1,90), 
(2,05). Media de ts 
Antrenor : Tr. Con
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MARATEX BAIA MARE — 
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
1—3 (—12, —3, 6, —6). Gazdele 
s-au prezentat slab, mai ales în 
apărarea din cele două linii. în 
schimb, sibiencele au evoluat 
bine, cîștigînd pe merit. Eviden
țiate : Silvia Dobrovolschi, Ni- 
culina Stanică (M), Marinela 
Țurlea, Mirela Popovici și Mar
cela Tripiș (CSM). Arbitri : O. 
Drăgan și D. Negroiu (Timi
șoara). (A. CRIȘAN, coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA 
CHIMPEX CONSTANTA 3- 
(14, —12, 11, 9). Partidă de nivel 
modest. în prima ei jumătate, 
oaspetele au jucat bine (9—1, 
12—3, în setul I), apoi gazdele 
au preluat inițiativa : Remarca
te : Sorina Henteș, Laura Ruja, 
Simona Boldor (,,U“), Liliana 
Văduva și Emilia Mănăilă (C). 
Arbitri: D. Baba (Tg. Mureș) și 
I. Rusu (Timișoara). (I. POCOL, 
coresp.).

FARUL CONSTANTA 
C.S.U. OȚELUL GALAȚI 
(5, —10, —14, 13, 4). Meci 
te frumos. Remarcate : Doinița 
Popescu (cea mai bună de pe 
teren), Maria Enache, Carmen 
Marinescu (F), Iulia Moldo- 
veanu, Gabriela Cojocaru și Ma
ria Muscă (CSU). Au arbitrat 
bucureștenii D. Rădulescu și C. 
Gogoașe. (Ch. GOLDENBERG, 
coresp.).
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SE APROPIE TURUL II IN CUPELE EUROPENE

MULȚESCU:

3—2 
foar-

la stadionul Dunărea — ne 
spune Gheorghe Plesnilâ, di
rector adjunct la C.S.Ș. 2 —, 
dar in partea de jos a orașului 
mai există un stadion (Portul 
roșu), care stă nefolosit deoa
rece dotările care s-ar putea 
face pentru a-1 integra in cir
cuitul atletismului intirzie. Deși 
utilitatea lui este recunoscută 
de fiecare activist sportiv. A- 
ceasta este una din explicațiile 
penii u care sint puțini elevii 
de la școlile din zonă care se 
dedică atletismului, drumul pinâ 
in partea cealaltă a orașului 
solicitind mult timp, de care 
școlarii nu prea dispun". 
Intr-adevăr, acesta reprezintă 
un motiv real și pentru a că
rui rezolvare C.J.E.F.S. și clu
burile interesate ar trebui să 
manifeste mai multă receptivi
tate.

„Pentru noi — afirmă Florin 
Balaiș — acest an este cel mai 
bun ia nivelul seniorilor, ceea 
ce ne face să plasăm atletis
mul pe locurile 1—2 în județ, 
la concurență cu boxul." Proba 
cîștigată de Gheorghe Zaharia 
(10 000 m), locurile fruntașe pe 
care s-au plasat Liliana Alexan
dru (400 mg), Fița Lovin (1500 
m), Genoveva Modiga (300 m), 
George Scholer (200 m) la cam
pionatele naționale confirmă. 
T în același timp, să nu 
uităm că doar Fița Lovin fi
gurează (cu destule incertitu
dini) pe lista candidaților pen
tru J.O. Ceea ce, să recunoaș
tem. este mult prea puțin. Iată 
de ce, și cluburilor sportive 
școlare din județ Ie revine în 
perioada următoare 
lanseze în marea 
sportivi 
care să 
gălățean 
elemente
tive in arena internațională, e- 
vitîndu-se astfel în viitorul ci
clu olimpic situația actuală.
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sarcina să - 
performanță

capabili de rezultate, 
asigure 
și, implicit, național, 
care să fie competi-

atletismului

TAPEI DE AZI. De la ora 10 : C.S.U. Bra- 
V-a sibiu, Dlnamo Oradea — Politehnica 
d« la ora 15 : Rapid București — Politeh- 

•eștl, Steaua — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București, 
re — Universitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
ța — Dlnamo București.
CAMPIONATUL. METALUL „23 AUGUST" : 
1TIVA P.T.T. BUCUREȘTI : 1951 ; DINAMO 
1954, 1955, 1957, 1965, 1968 — de alei, 10 edl- 
8AUA : 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 
1980, 1981, 1982.

: 1,92 m.

: V. Băl
ti,87), A. 
(2,00), N. 

Martinescu 
(1,86), La 

ișca (1,88), 
>înu (1,96), 
liric (2,00), 
dla de ta- 
: Al. Bo-

T.CBIU : 
egy (2,02), 
. căpățînă 
M. Șerbă- 

I (2,02), M. 
>StU (1,82), 
h. Dălan 
. Copăclan 
l). Media 
trenor : F.

D. Lăză- 
r (1,98), A. 
abo (1,95), 
istln (1,92), 
i (1,87), T. 
I (1,95), M. 
llert (2,00), 
litru (2,07), 

Antochi 
î : 1,95 m. 
antinescu. 
3.Ș. VIITO- 

M. Cră-

ciun (2,04), M. Barna (1,84), K. 
Herbert (2,00), șt. Mate-Prăzaru 
(1,90), Gh. Aldea (1,93), M. Bug- 
nariu (1,81), G. Dunca (1,94), G. 
Erschek (1,95), St. Ilea (1,82), M. 
Moldovan (2,02), H. Nlcoară (1,95), 
V. Oniciu (1,89), M. Rotaru (1,84), 
Tr. Trlf (2,01), A. Szabo (2,02). 
Media de talie : 1,93 m. Antrenor: 
Gh. Roman.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI : D. Popescu (1,86), L. 
Popescu (1,94), A. Popescu (1,89), 
Gh. Pascu (1,91), M. Petrof (1,91), 
V. Condescu (1,91), R. Popovici 
(1,96), A. Constantinescu (1,98), 
I. lonescu (2,10), D. Georgescu 
(2,01), D. Dănfliață (2,03), M. Lo- 
gofătu (2,02), Dl Daian (2,02), FI. 
Miclu (2,01), H. Luțaș (1,91), M. 
Bărbulescu (1,85). Media de, ta
lie : 1,95 m. Antrenori : M. Băr
bulescu și L. Vasilescu.

POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI : D. Molsescu (2,01), P. Mă- 
gurean (2,00), G. Mihăilescu (1,80), 
R. Boișteanu (1,97), I. Matei 
(1,88), R. Dănăilă (2,02), V. Bah- 
rin (1,96), I. Bădăluță (1,96), I. 
Cilibiu (1,96), B. Petraru (2,00), 
D. Gligor (2,04), L. Dabija (1,85), 
D. Rusu (1,92), L. Grigoriu (1,98), 
D. Zolobceastîi (1.82). Media 
talie : 1,94 
velescu.

Jucătorii 
nul acesta

de
m. Antrenor : D. Pa-

subliniat! debutează a- 
in echipele respective
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„ACUM E MOMENTUL!!!"
tie roate spune, fără a greși, că plusul teh

nic general al dinamovistilor. în ultimul an — 
materializat, dealtfel, prin eliminarea lui Alto- 
belh și Nehoda — se datorează în orimul rind 
constituirii unei linii de mijloc de valoare in
ternațională. Și dacă mai adăugăm că la baza 
acestei linii se află „Gigi" Mulțescu, 
e mai normal ca acest dialog să fie 
cel care dacă s-ar fi aflat mereu în 
lecționerilor — pe parcursul ultimilor 
ar fi fost astăzi pe primele locuri în 
couirillor echipei naționale.

nimic nu 
Durtat cu 
văzul se- 
10 ani — 
tonul tri-

Între

bine.

— Deci, „Gigi", sintem 
Dukla Si Aston Villa

— Sintem. Și-mi pare 
Acum e momentul. Echipa mea
a atins virsta medie a perfor
mantei maxime si nu trebuie 
să pierdem acest moment pen
tru că eu împlinesc 31 de ani 
in noiembrie si nici măcar nu 
sint veteranul echipei. E ade- 
văiat, Aston Villa e campioana 
Europei, dar Mundialul și „eu
ropenele* 
săm numele echipei 
ultimul plan.

— Ce înseamnă 
PIERDEM ACEST

— înseamnă să repetăm 
cui și scorul cu Dukla 
București, situație in care 
putem califica.

— Te-am auzit apunînd 
echipă mai bună 
acum doi ani. De 
fapt se datorează

ne-au invătai să lă- 
adverse pe

NUSA
MOMENT 7

jo
ia
ne

că
Dinamo * o 
decit cea de 
acord. Cărui 
acest plus 7

— 1. Portarului Morarn ; 2. 
Mijlocului ; 3. Progresului in
dividual al unor jucători. eu 
mentionîndu-1 In primul rind 
pe Ion Marin Ia acest capitol.

— Care *u fost cete mal 
bune locuri ale voastre în cu- 
neîe europene 
ani ?

— 1. Prima

din ultimii

eu
2. Pre

ia

repriză 
Levski, la București ; 
lungirile cu Inter : 3. Dukla 
București.

— Și ale lui Mulțescu 7
1. Dukla la București ; 

Prelungirile cu Inter și 
Frankfuilul de acum trei ani,

BĂLĂCI:

A-7

2.
3.

infrîngere care a determinat, 
prin amărăciunea ei, maturiza
rea actualei echipe, o maturi
zare care s-a continuat P* 
San Siro, acest stadion formi
dabil, care poate 
chipă.

— Ce ai simțit 
tru Dukla 7

— Mi s-au tăiat picioarele, 
dar asta a durat doar citeva 
secunde... M-am uitai in ochii 
lui Augustin, in ochii celor
lalți, mi-am dat seama că sint 
deciși să scoată din piept ul
timele rezerve de energie și 
ne-am spus, fără să vorbim, eă 
trebuie să ne batem pentru 
gol chiar cu riscul lui 0—3.

— Ce zici de eliminarea 
Găteborg 7

— Fără Nilsson, plecat 
Kaiserslautern si fără Eriksson, 
care a ajuns la Benfica, Gfite- 
borgul nu mai e aceeași echi
pă...

— Cum îți explici ascensiu
nea ta din ultima vreme 7

— Nu c ușor să te încadrezi 
intr-o echipă, 
fii acceptat, e 
Dar înainte de 
de un plus de . 
crez cu cei puțin 30 la sută 
mai mult si mai intens decit 
la Jiul. La Jiul, antrenamen
tele erau mai ușoare, dar du
minicile erau mal grele. Acum 
e invers...

— Ce vă lipsește acum 7
— Ne lipsește un Văetuș cu 

mintea ini Dudu...
loan CHIRILA

căli orice e-

la 2—0 pen-

minăm doar echipa irlandeză, 
ci să ajungem în fazele supe
rioare ale Cupei U E.F A. Cred 
că echipa noastră are. 
actuală o 
nală reală 
că asa au 
specialiștii 
Bearzot in 
Universități _______ ___
scos Fiorentina fără drept de 
apel, șl Dinamo, si Corvinui 
pol să treacă de Aston Villa și 
Sarajevo chiar dacă, acesta este 
adevărul, ele. și îndeosebi. 
Aston Villa, deținătoarea Cupei 
campionilor europeni, sînt par
tenere puternice.

Dinamo a eliminat, doar, pe 
Inter, anul trecut ! Și ea nu 
are ce pierde. Numai englezii 
au ce pierde Cînd noi. craio- 
venii. am căzut cu Leeds, 
ne dădea vreo 
eliminat !... Și

la ora 
valoare internațio- 
Nu o spun pentru 
declarat ziariștii și 
italieni, cu Enzo 

frunte Asemenea 
Craiova, care •

ANDONE

șansă ?! Și 
Sarajevo

cine 
i-am 
e o

„AM Șl

formație solidă, dar poate fi 
■ scoasă din cursă.

— Pedalezi pe factorul psi
hic...

— Pentru că nouă, fotbaliștilor 
români, ne-a lipsit tupeul in 
fata marilor echipe. Acum, mi 
se pare că am căpătat o anu
me încredere in noi. După 
meciul tur cu Fiorentina, le-am 
spus alor mei : „îi eliminăm, 
domne, că avem si noi vreo 
trei... Antognoni în formație 
Și asa a fost ! Trebuie să cre
dem cu toții în valoarea noas
tră. Și in șansa jocului. Toamna 
asta a ridicat moralul fotbalu
lui românesc, ceea ce e un 
atu. Ceea ce nu înseamnă 
însă că există vreun joc ușor. 
Nici măcar cu Shamrock Ro
vers nu ne gindim să nu ju- 
cr~ m la cota maximă a seriozi
tăți I

Mircea M. IONESCU

LUAT STARTUL
ÎN «CAMPANIA SARAJEVO»*1

Corvinui — Sarajevo, în turul II al Cupei 
U.E.F.A. Un nou examen, pentru huinedoreni. 
Despre această dublă confruntare am vorbit cu 
Andone, unul dintre tinerii internaționali ai 
echipei, fotbalist talentat, dîrz, plin de abne
gație, gata oricînd să se dăruiască pînă la ul
tima picătură de energie pentru culorile echi
pei sale și «de reprezentativei, așa cum a fă
cut-o și în recenta partidă cu Suedia. In plus. 
In ciuda celor numai 22 de ani, Andone este 
un foarte bun interlocutor...

Nu e ușor să 
nevoie de timp, 
asta, e vorba si 
pregătire. Lu-

„DUPĂ CE AM TRECUT UE FIORENTINA
SEMIflNALE!"

în primul tur al Cupei U.E.F.A., Universi
tatea Craiova a obținut o calificare de_răsunet, 
eliminînd Florentina. Printre artizanii acestui 
splendid succes s-a numărat și Die Bălăci, 
„Antognoni ai României", cum l-a numit presa 
italiană, jucătorul de mare virtuozitate și <cu 
plăcere am constatat acum), cu mult calm și 
foarte altruist. Ilie Bălăci — o stea între ste
lele Craiovei, o stea care a început să fie 
remarcată și în „constelația" fotbalului european.

— Cum se prezintă Corvinui 
la ora actuală, Andone 7

— Parcurgem o etapă «am 
dificilă, acesta e adevărul. E- 
chipa trece momentan printr-o 
criză de formă, pentru eă nu 
mai are atac. Paradoxal, in loc 
să se întărească pentru „exa
menele U.E.F.A.", Corvinui a 
pierdut trei jucători din atac, 
cum spuneați și dv. în „Spor
tul", pe Lucescu, Văetuș și 
Ghijă, și am ajuns în situația 
eă nu mai are nici cine să cen
treze. O fac fundașii laterali, 
dar ei au sarcinile lor de re
zolvat. de apărători, și apoi de 
atacanți.

— Duminică, Corvinui a de
monstrat că suferă și la „cons
trucția jocului", în principal la 
conducătorul de ioc.

— Așa e. S-a discutat 
lung despre acest aspect, 
si în această săptămină. 
Mircea (n.n. — Lucescu)
plinea acest rol cum nu se pu
tea mai bine. Petcu încearcă 
să-l suplinească, dar încă n-a 
reușit.. De aceea a apărut 
foarte des la construcție Oncu. 
EI este un jucător dirz, cu o 
bună capacitate de efort, vine 
mereu la pasă, dar nu el tre
buie să îndeplinească acest 
rol.

— De ce nu se angajează 
Klein intr-o asemenea postură 7

— Duminică 
ren nerefăcut 
(ca și Rednic) 
tivului redus, 
să-l Înlocuiască.

inde- 
chiar 
Nea 

înde-

zic invin-
a-

— Ilie Bălăci, ce 
gătorii Florentinei despre 
ceastă „necunoscută" Sham
rock Rovers din Dublin ?

— Se pot spune 
primul rind. firește, 
șansă, de data 
du-ne, cred eu. 
adversar. Numai 
tăzi. in fotbalul 
prea mai există 
echipe miei, 
dispută de calificare, eu me
ciuri tur-retur. Să nu uităm, 
că anul trecut după ce elimi
nase pe faimoasa Inter, Dina
mo 
tre 
III 
rea 
rămasă .in cursă. Și tocmai acea 
echipă a cîștigat Cupa U.E.F.A.!

— Nu cumva te gindești că 
această Shamrock Rovers...

multe. In 
, am avut 

aceasta, căzin- 
cel mai ușor 

că, vedeți, as- 
mondial, nu 

echipe mari și 
Mal ales intr-o

isi dorea ca adversar din- 
formațiile ajunse in turul 
pe ...I. F. K. Găteborg. Pă- 
cea mai ..subțire" echipă

— Nu mă gîndesc decit că 
trebuie să jucăm in primăva
ră I Adică, in turul IV, în cel 
mai rău caz. Știți ce vă spu 
neam înaintea meciului 
Fiorentina, eă dacă trecem 
Antognoni și ceilalți 
junge în semifinale. Sper să 
nu mă dezic. Pentru aceasta 
trebuie, mai Intii. să trecem de 
..mica 
Rovers, care 
marcat trei goluri In deplasare, 
la Reykjavik, e drept, dar trei 
goluri nu-s de ici. de colo ! 
Poate eă era mai bine să ju
căm primul meci la Craiova, 
insă, oricum, noi nu avem voie 
să nu trecem de turul II. Nu 
ne-ar ierta nfmeni. tocmai pen
tru că adversarul pare neîn
semnat. Eliminarea Florenti
nei ne obligă ! Și nu să eli-

vom

cu 
de 
a-

buturugă" Shamrock 
în primul tur *

a intrat in te- 
după accident 

din cauza efee- 
Nu avea cine

A FOST ALCĂTUIT

PENTRU MECIUL

ieri, In „CUPA ROMÂNIEI"
Șoimii Lipova — U.T. Arad 2—1 

(1—0), Energia Gh. Gheor ghiu
ri e) — C.S.M. Borzeștl 0—1 (0—0), 
DEMAR Mărășești — Unirea Di
namo Focșani 2—1 (0—0, 1—1),
Flacăra Morenl — Rapid Bucu
rești 6—S (1—0, 1—1, 1—1), — du
pă lovituri de la 11 metri, Voința 
Oradea — Rapid Arad 1—4 (1—2), 
Minerul Ghelar — Aurul Brad 
1—4 (0—0) — după lovituri de 
la 11 m, C.F.R. Craiova — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin 7—0 (3—0) I, 
A.S. Auto Timișoara — Strungul 
Arad 2—1 (0—1), Chimia Brăila 
— F.C.M. Progresul Brăila 0—3 
(0—1), Viitorul Drăgășani — Șoi
mii I.P.A. Sibiu 1—0 (1—0), Mi
nerul Moldova Nouă — C.S.M. 
Reșița 1—0 (1—0), Celuloza Piatra 
Neamț — Ceahlăul Piatra Neamț 
4—3 (4—1), I.C.S.I.M. București — 
Progresul-Vulcan București 0—1 
(0—0), utilajul Făgăraș — Gaz 
metan Mediaș 2—1 (0—1, 1—1),
URBIS București — Automatica 
București 1—2 (0—0, 1—1), IMTX 
Agnita — Ind. strmel Clmpia Tur- 
zil 1—2 (0—0, 1—1), Electronistul 
Curtea de Argeș — I.P. Alumi
niu Slatina 3—5 (1—0, 1—1, 1—1), 
Minerul Anlnoasa — Pandurii

în vederea meciului amical 
pe care lotul de tineret îl va 
susține la 13 octombrie, la Tuia, 
în compania reprezentativei se
cunde a U.R.S.S., antrenorul 
Cornel Drăgușin a convocat ur
mătorii jucători : Lovaș și 
Gîrjoabă — portari ; Mănăilă, 
Stancu. Pană. Popicu, Eduard

I.p.

Tg. Jiu 4—3 (2—2), Minerul Bălța
— Minerul Cavnlc 0—2 (0—1), Chi
mia Brazi-Plolești — Dlnamo 
Victoria București 2—1 (1—1),
Gloria Focșani — Dunărea C.S.U. 
Galați 0—1 (0—1), C.F.R.-Victoria 
Caransebeș — C.F.R. -----------
3—1 (1—0), Inter Vaslui 
structorul ~ ~
Letea Bacău — Viitorul mecanica 
Vaslui 2—1 (2—0), Avîntul Matca
— Oțelul Galați 3—2 (2—0, 2—2), 
Carpațl Sinaia — Prahova Plo
iești 1—0 (0—0), Sportul muncito
resc Caracal — ROVA Roșiori 
3—1 (1—0), Metalul Tg. Secuiesc
— C.S.M. Sf. Gheorghe 0—2 (0—2),
Șiretul Bucecea — C.S. Botoșani 
12—11 (0—0, I—1, 1—1), Metalul 
Bogdan Vodă — C.I.L. Sighet 1—3 
(1—1), Unirea Răcori — Meca
nica fină Steaua București 2—4 
(0—2), Foresta Bistrița — Gloria 
Bistrița 3—4 (0—0) — după 11 m. 
Progresul Isaccea — Delta Tulcea 
5—1 (4—1) I, Constructorul Călă
rași — Dunărea Călărași 2—3 
(0—1), Tractorul Brașov — Preci
zia Săcele 4—1 (2—1), Metrom
Brașov — Carpațl Mîrșa 
(0-1).

Corvinui își cu- 
minusurile din jo- 
crezi despre parti-

— Deci, 
noaste bine 
cui său. Ce ___
dele cu Sarajevo ?

— Luni, imediat după anali
za meciului cu Universitatea, 
am început „campania Sara
jevo". Echipa nu e o necunos
cută pentru noi. In primăvară, 
ci nd tricolorii de la Corvinui 
se aflau cu lotul national in 
America. Corvinui s*a deplasat 
in Iugoslavia, unde. în cadrul 
unui turneu, a evoluat si e; 
chipa iui Suțici. Deci, colegii 
noștri ii cunosc, oarecum pe 
viitorii adversari. La sfirșitnl 
acestei săptămini, un trimis al 
clubului va merge să o vadă pe 
Sarajevo in campionatul iugo
slav. Desigur meciurile vor fi 
dificile pentru că fotbalul din 
tara vecină nu mai are nevoie 
de prezentări. îmi amintesc de 
Buducnost, din ..verificarea" de 
la București, cu lotul naționa.. 
Fotbal de clasă, nu alta, mai 
puțin finalizarea. Dar am auzit 
că Musemiii e la 
ca Sușici. în ceea 
veșie. sint convins 
zindu-ne așa cum 
cu Graz, ne putem 
Totul depinde de jocul 
Hunedoara, unde trebuie să în
scriem goluri. Iu depaisare e- 
voluăm mai bine Să sperăm 
că temporara criză a atacului 
va fi depășită și că tinerii Tir- 
noveanu, Maleut sau Cojocarii 
vor rezolva măcar una din pro
blemele acestui compartiment.

Constantin ALEXE

fel 
ce 
că 

am

de bun 
ne pr>- 
mobili- 
făcut-o 

califica.
de 1»

LOTUL DE TINERET

CU U. R. S. S. (B)
și Matei — fundași ; Balint.. 
Minea. Eftimie, C. Ilie și Han- 
ghiuc — mijlocași ; Fișic. Ser- 
tov, O. Popescu și Udrică — 
înaintași.

Reunirea acestui lot va avea 
loc sîmbătă seara, în cazul di
vizionarilor „A", și duminică, 
pentru divizionarii „B”.

Timișoara
Con- 

lașl 2—1 (0—0, 1—1),

NOI POSIBILITĂȚI 
DE MARI SUCCESE!

• MARI SUME DE 
BANI,

ULTIMA ZI DE PAR.
T1CIPARE :
sîmbătă 9 octom
brie 1982.

Oricine poate ob
ține :

• AUTOTURISME 
„Dacia 1300"

în frunte cu cete 
de 50 000 lei, pe 
fiecare variantă ju
cată

ț



TURNEUL FINAL AL CCE. LA POPICE A 33-a aniversare a proclamării Republicii Democrate Germane
CAIIHCAIA PINIIill 

Illlffll CANDIDATELOR
Turneul interzonal feminin 

de șah de la Tbilisi a conti
nuat miercuri cu disputarea 
partidelor întrerupte din pen
ultima rundă. Marea maestră 
Margareta Mureșan și-a valo
ri ticul cu precizie avantajul' 
obținind victoria în partida cu 
Titorenko (U.R.S.S.), victorie 
deosebit de prețioasă în urma 
calicia a acumulat 9,5 p, rezul
tat ce îi asigută calificarea în 
turneul candidatelor la titlul 
mondial, indiferent de ce se 
■ ,i înregistra in ultima rundă, 
.n celelalte partide întrerupte, 
.evilina a cîștigat la Fischdick, 

..ir Pihailici a remizat cu Gu-
■?ii. Clasamentul înaintea ul

ii iei runde: Margareta Mure- 
sah (România) cu 9,5 p, Irina 
.evitina (U.R.S.S.) — 9 p, Ele

na Ahmilovskaia (U.R.S.S.), Liu 
Shilan (R.P. Chineză), 
Garcia (Spania) — cite 8 p

Nieves 
etc.

BALCANIADA
DE ȘAH

de-a 
șah.

La Plovdiv a început cea
14-a ediție a Balcaniadei de ,__
în prima rundă, echipa masculi
nă a României a întîlnit formația 
Greciei în fața căreia conduce cu 
2—0, patru partide fiind Între
rupte. Alte rezultate : Bulgaria — 
Turcia 2—0 (4) ; Iugoslavia — Al- 
bariia 3,5—0,5 (2). în turneul fe
minin, selecționata României a 
'nvins cu 2—0 echipa Greciei, 
ar Bulgaria a cîștigat cu ace
lași scor (2—0) meciul cu forma- 
ia Turciei. Rezultatele înregis

trate in concursul rezervat junio
rilor : Bulgaria — Turcia 2—0 (2); 
G ■ •c:<i — România 2.5—1.5.

Ol, IN DIVIZIA „A
UIAȘOV, 6 (prin

Dcvansind etapa a XI-a a Di
viziei „A“ de handbal masculin, 
partida dintre Dinamo Brașov 
și H.C. Minaur Baia Mare a 
atras în tribunele Sălii sportu
rilor peste 1 500 de spectatori. 
A fost un meci frumos, spec
taculos, cîștigat pe merit 
de oaspeți : Dinamo Brașov — 
H.C. Minaur 24—27 (10—13).
Brașovenii s-au străduit și au 
reușit să dea o bună replică 
valoroasei formații din Baia 
Mare. Oaspeții 
însă, conducînd 
uneori chiar cu

H

»»*■
telefon)

s-au impus 
în permanență, 
4—5 goluri. Cu

DERBYUL STEAUA
'Urmare din pag /)

ziei „A", ci și să tranșeze în 
favoarea sa acest meci de ma
re tradiție, altfel spus să pună 
panaș performanței sale, 
timp ce Dinamo București 
antrenorii săi, Ghiță Licu 
Valentin Samungi, știu că 
cesta este unicul prilej de 
se reabilita în fața clubului 
a suporterilor, de a se relansa 
psihic pentru aspra bătălie din 
returul campionatului.

Posibilități de a se transfor
ma derbyul în apogeu al sezo
nului de toamnă există. Atît 
Ia Steaua cit și la Dinamo 
București evoluează jucători de 
marcă. Nicolae Munteanu, Va- 
sile Stingă. Marian Dumitru, 
Cezar Drăgăniță, Mihai 
Mircea Bedivan, Tudor Roșea, 
Mircea Grabovschi sînt numai 
o parte din „actorii" de mare 
talent care pot ridica ștacheta 
nivelului valoric. Lor li se a- 
lătură „noul val", din rîndu- 
rile căruia se remarcă Adrian

în 
Și 
și 
a- 
a 

Și

Oradea : 
Arad : 
Timișoara î 
Bacău : 
București : 
de la ora 
divizionară

• Țara noastră va fi reprezentată de echipele mureșene Voința (r) 
- de două ori laureată a competiției continentale și Electromu- 
reș (m) • Echipele românești au 

valorosul
Cete mal bune echipe de popice 

de pe continent — 10 formații 
masculine șl 8 feminine — s-au 
reunit tn orașul iugoslav Celje, 
pentru a-și disputa Intiletatea In 
turneul final al „Cupei campio
nilor europeni" ediția 1982. La a- 
ceastă importantă confruntare In
ternațională participă și campi
oanele României : Voința Tg. 
Mureș — la femei și Electromu
reș Tg. Mureș — la bărbați, e- 
chipe care anul acesta au reu
șit să ctștige titlul. Voința este 
pentru a opta oară campioană a 
țârii, tar Electromureș șl-a în
scris pentru prima oară numele 
pe tabelul de onoare al celor 
mal bune formații.

Echipele noastre se prezintă la 
competiția de la Celje cu un pal
mares bogat : In cinci din cele 
13 ediții ale C.C.E. (echipele fe
minine au participat la 9 ediții) 
ele au terminat victorioase, clș- 
tiglnd valorosul trofeu. Astfel, 
formația feminină Voința Tg. 
Mureș a devenit campioană eu
ropeană în 1977 șl 1980, Laromet 
București a obținut locul I tn 
1978 (în 1979 a ocupat locul se
cund), Voința Galați a cucerit 
supremația anul trecut, In Ita
lia, la Brunlco. La bărbați, tro
feul continental a fost cucerit o. 
singură dată, tn 1976, de către 
Constructorul Galați. Printre me
daliate a mal fost șl Aurul Bala 
Mare — locul 3 la ediția din 1979

cucerit pină acum de cinci ori 
trofeu
■ C.C.E. Sperăm că șl acum e- 
chipele noastre vor avea o fru
moasă comportare, reprezentînd 
Cu cinste sportul popicelor din 
România care, de mulțl ani, se 
bucură de faimă mondială.

Atit Voința cit șl Electromureș 
— echipe cu o serie de jucători 
valoroși (Electromureș, de pildă, 
are tn componența sa doi spor
tivi din reprezentativa națională, 
campioană mondială — Iuliu Bice 
și Iile Hosu) s-au pregătit cu 
minuțiozitate pentru această con
fruntare și sînt capabile să se 
numere printre cele mal bune 
formații de pe continent. Cele 
două echipe au deplasat In Iu
goslavia următoarele formații : 
VOINȚA — Elisabeta Albert, Ma
ria Todea, Ikliko Szasz, Elisabeta 
Bonta, Ana Szabo, Marla Zslzsik 
șl Ana Gergely — antrenor : 
maestra emerită a sportului Mar
gareta Szemănyl. ELECTROMU
REȘ : Iuliu Bice, Hie Hosu, Io
sif Fodor, Ștefan OrdOg, Ladlslau 
Seres, Marton Farkas șl Bela Fa- 
zekas — antrenori : Iuliu Kado- 
vlci șl Ludovic Martina.

Competiția se desfășoară pe 
moderna arenă Glovec din Celje, 
Vineri șl stmbătă au loc califi
cările, Iar duminică turneele fi
nale la care participă primele 
patru echipe clasate In prelimi
narii, atit la femei, cit și la băr
bați. (T. R.).

JOCURILE COMMONWEALTH-ULUI
La Brisbane, în Jocurile 

mmonwalth-ului: atletism: 
cation: Daley Thompson (Anglia) 
p, greutate (O : Judith Oake» 
(Anglia) 17,92 m ; înot : 100 m 
bras (f) : Kathy Bald (Canada): 
1:11,89 ; 200 m fluture (f) ; Mi
chelle Ford (Australia) 2:11,89;

Co- 
de-

DE HANDBAL MASCULIN
această victorie, H.C. Minaur 
iși păstrează — orice rezultate 
s-ar înregistra în celelalte par
tide ale ultimei etape — locul 
II în clasament la linele tu
rului campionatului.
cat :

Au mar-
Nicolescu 10, Andreescu 

4. Micle 3. Mintiei 3. Bota 2, 
Chicomban 1 și Dumitru 1 — 
pentru Dinamo Brașov, Miro- 
niuc 8, Covaciu 6, M. Voinea 
6. Porumb 2, Flangea 2. Boroș 
2 și Haberpursch 1 — pentru 
H.C. Minaur Baia Mare. Au 
arbitrat bine : Marin Marin și 
Ștefan Șerban (București). (C. 
GRUIA — coresp.)

DINAMO BUCUREȘTI
Simion, Dumitru Berbece, Vir
gil Niculae, Ovidiu Marc, Geor
ge Dogărescu, Liviu 
sportivi care bat la 
consacrării, 
rea în lotul national. Pentru 
a se impune între „tricolori", 
prilejul meciului de astăzi este 
foarte nimerit : în tribune se 
vor afla atît selecționerii, cît 
și membrii Biroului federal.

Evident, se profilează o par
tidă de mare luptă. Este însă 
absolut obligatoriu ca ea să se 
desfășoare in limitele celui mai 
deplin fair-play. Meciurile 
Steaua — Universitatea 
Napoca și H.C. Minaur 
Mare

Jianu, 
porțile 

doresc selecționa-

Cluj-
Baia 

Steaua ne-au încre
dințat, dacă mai era nevoie, că 
orice meci, oricît ar fi miza 
Iui de mare, se poate disputa 
in condiții de sportivitate, eă 
handbalul iși dezvăluie marile 
Iui frumuseți numai atunci 
cînd echipele se respectă reci
proc și, împreună, respectă pu
blicul. Așa sperăm să fie și 
meciul Steaua — Dinamo Bucu
rești.

------  PROGRAMUL ETAPEI ___________ ' 
CONSTRUCTORUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA 
CONSTRUCTORUL - INDEPENDENTA CARPATI MIRSA 
POLITEHNICA - RELON SAVINEȘTI
C.S.M. BORZEȘT1 - UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI (sala Floreasca,
16,45 ; in deschidere, de la ora 15, tntilntrea dintre Sel. 
feminină ți Confecția)

RedI,

DIVIZIA „A“
(Urmare din pag l)

DE HOCHEI

100 m fluture (m) : Dan Thomp
son (Canada) 54,71 ; 4 x 100 m 
mixt (f) : Canada 4:14,33 ; ci
clism : viteză : Kendrick Tucker 
(Australia) ; haltere : 110 kg : 
John Burns (Țara Galilor) 347,5 
kg ; + 110 kg ; Dean Lukin 
(Australia) 377,5 kg.

Sîmbătă și duminica,
la Alba lulia

CAMPIONATELE
DE MARATON Șl MARȘ

Sîmbătă și duminică, la Alba 
lulia se desfășoară ultimele con
cursuri din calendarul intern al 
sezonului atletic 4- campionatul 
republican de maraton șl marș, 
întrecerile au loc după următo
rul program : sîmbătă : ora 8 : 
50 km marș seniori șl tineret ; 
ora 10 : 10 km marș senioare și 
tineret ; ora 13,30 : maraton se
nioare și tineret ; ora 14 : mara
ton seniori și tineret ; duminică, 
ora 8 : 20 km marș juniori ; ora 
10 : 10 km marș senioare ; ora 
11,15 : 20 km maraton redus ju
nioare ; ora 11,30 : 30 km mara
ton redus juniori.

DE LA SPORTUL DE MASA
LA MAREA PERFORMANTĂ

de ani de la proclamarea Republi- 
eveniment cu profunde semnifica-

Astăzi se împlinesc 33
cii Democrate Germene. ... ___
ții în viafa poporului prieten, tn această perioadă, sub con
ducerea P.S.U.G., oamenii muncii din R. D Germană au ob
ținut succese remarcabile pe tărimul dezvoltării economice 
fi sociale, al edificării orinduirii socialiste. Printre aceste 
succese la loc de frunte se inscriu cele 
niul educației fizice și sportului.

obfinute in dome-

re® re- 
De- 
mai

Se vorbește mult si cu ad
mirație. pretutindeni in 
lume, despre marile perfor
mante obținute de 
zentanții Republicii 
mocrate Germane in
multe discipline sportive. 
S-a vorbit, chiar, atunci 
cînd se fac referiri la re
zultatele atleților si ale 
înotătorilor, despre un ade
vărat „miracol". Intr-adevăr, 
într-o perioadă șcurtă de 
timp. întinsă pe durata u- 
nui deceniu, un deceniu si 
iumătate, în aceste două ra
muri de mare importantă, 
atit în olan formativ cit si 
in cel al sportului de mare 
performantă. sportivii. si 
mai ales sportivele din 
R. D. Germană au înregis
trat progrese Impresionante, 
alungind, la nivel de an
samblu. sl nrintr-o seria 
de excepționale individua
lități în fruntea ierarhiilor 
mondiale. Referindu-ne
doar la ultimii ani sl fă- 
cind o selecție foarte rigu
roasă — poate imposibilă în 
alte părți — vom aminti cî- 
teva vedete care au devenit 
nume cu rezonantă ale șoca
tului mondial. în atletism, 
Renate Stecher. Rosemarie 
Ackermann. Annelie Ehr
hardt, Ruth Fuchs. Evelin 
Jahl au marcat puternic 
evoluția probelor lor In de
ceniul trecut așa cum o fac. 
astăzi. Marita 
la 400 m la 
europene de 
septembrie 
care îi va aduce, probabil, 
tîtlud de cea mai bună atle
tă a lumii în 1982 —,

Koch — 48.15 
campionatele 

la Atena ta 
nerformantă

ULTIMELE MECIURI
în ultimele meciuri de baraj 

din „Cupa Davis“, Danemarca 
a Învins Ungaria la Budapesta 
cu 3—2 (Mortensen — Machan 
6—2, 3—6, 16—8, 11—9), iar An
glia a tatnetut Spania la Bar-

„CUPA JARILOR LATINE"
localitatea Merlgnac (sudul 

Întrecerile 
tir 
Șl

In
Franței) au început 
tradiționalei competiții de 
pentru „Cupa țărilor latine' 
Greciei la care participă țlntașl 
din 12 țări. în proba de pistol (fe
mei — 10 m) sportiva româncă 
Ana Clobanu a ctștigat medalia

LA TIR
cu 377 puncte. Victoria 
țlntașel Goffln (Belgia)

de bronz 
a revenit , , _ .
— 380 puncte, urmată de elvețiană 
Gaechter — 379 puncte. Pe echipe 
primul loa a fost ocupat de El
veția — 1114 puncte, urmată de 
Franța — 1 110 puncte șl Româ
nia — 1105 puncta.

Aseară, la Bratislava, in C.E. 
CEHOSLOVACIA - SUEDIA 

2-2 (0-0)

ȘTIRI • REZULTATE

ta

Gohr. recordmană 
la 100 m, prima 

100 
mai puțin de 11 se- 
cu cronometrai eiec- 
Barbel Wotkel, cva- 
campioar.ă olimpică.

Neubert.

Marlies 
mondială 
femeie care a alergat 
m in 
cunde 
tronic. 
d rablă
Ramona Neubert. record
mană mondială la heptatlon 
etc. La înot, generația ma
rilor campioane de ieri, 
Kornelia Ender. Ulrike Tau
ber, Birgit Treiber. Ulrikc 
Richter este continuată de 
performere de același cali
bru : Barbara Krause. Iile 
Gewenigcr. Petra Schneider 
etc.

Explicația acestui „mira
col" — dacă acceDtăm cu- 
vintol — este la urma ur
mei simplă si ea poate ti 
aflată în organizarea în
tregului, sistem de educație 
fizică Si sport din R. D- 
Germană. Sportul de per
formantă are la bază o ac
tivitate de masă deschisă 
tuturor virstelor. dar cu 
deosebire tinerei generații. 
Începînd de la vîrsta preșco
lară. din grădinițe. Dină la 
terminarea studiilor copiii 
sînt angrenați într-o acti
vitate de educație fizică si 
sportivă sistematică. susți
nută elementele cele mai 
dotate. remarcate in ca
drul tradiționalelor Spar- 
tachiad» ale copiilor si ti
neretului urmînd apoi dru
mul secțiilor de performan
tă. Acolo se desăvirșesc 
campionii sl recordmanii de 
mai tîrziu. dar ei se for
mează la bază, acolo unde 
nu se pierde niciodată un 
potential oerfomer.

DE „CUPA DAVIS"
3—2 (Mottram —

6—2). învinge
cetona cu 
Luna 8—6 8—6. 
toarede iși păstrează locul in 
grupa non-zonală, învinsele vor 
juca anul viitor în zona euro- . 
peană.

ALPINISM • o expediție cana
diană a escaladat Everestul pe 
versantul sudic, cel mal dificil. 
Expediția, condusă de Laurie 
Skresled (34 de ani, ghid la Cal
gary), a fost ajutată de doi șer- 
pașl nepalezl.

BASCHET • In cupele euro
pene : Cupa cupelor : Etzella Et- 
telbruck (Luxemburg) — Kloster
neuburg (Austria) 90—109 (46—59); 
Panterrit Helsinki — Solna (Sue
dia) 66—75 (33—39); Cupa Koraci : 
C.E.P. ~ .
Roma 
Bursa 
80—96

Fleurus (Belgia) — Banco 
66—101 (29—43) ; To fa a

— Steaua roșie Belgrad 
(37—52).

cunde. cînd au înscris la o supe
rioritate numerică netă (5 contra 
3). Au condus apoi cu 3—1 (min. 
n>) șl chiar 5—2 (min. 50), dar fi
nalul jocului a aparținut, ca și 
în alte destule perioade, gătățe- 
nilor, el reălizînd o spectaculoasă 
reducere a diferenței. Au mar
cat : Costea 2, Moroșan 2, Axln- 
te, respectiv Antohl, Chiriță, 
Marcu și Ene. Arbitrului FI. Gu
bernii 11 reproșăm faptul că a 
acordat un gol (al doilea al în
vingătorilor) după ce a sunat si
rena, anunțînd finalul reprizei 
secunde.

STEAUA — S.C. MIERCUREA 
CIUC 6—3 (1—1, 1—0, 4—2). După 
două reprize de joc egal, foarte 
Hlguros, cu șarje frumoase, In 
care elanului echipei din Miercu-

rea Cluc, Steaua l-a opus o mal 
mare rutină, tn ultima parte 
bucureștenll s-au impus, ruptnd 
echilibrul partidei, prlntr-o spec
taculoasă „salvă" de trei goluri 
In... 2 minute. Meciul fusese ju
cat. Este de subliniat faptul că 
din repriza secundă formația 
campioană a jucat numai 
două linii forțînd victoria 
care a obținut-o In cele __
urmă tn mod meritat. Au mar
cat : Cazacu 2, V. Huțanu 2, 
Gerczuly, Hălăucă respectiv Ge- 
reb 2, Barlcz. A condus ' —
llnt.

Astfel, Steaua continuă 
ducă neînvinsă In acest 
nat care continuă azi cu _______
S.C. Miercurea Cluc — Dunărea 
(ora 15,30) șl Steaua — Dinamo 
(ora 17,30). Un program, deci, de 
mare atracție...

Aseară, la Bratislava, 
grupa a 5-a a preliminariilor 
C.E. reprezentativele Cehoslo
vaciei și Suediei au terminat 
la egalitate 2—2 (0—0). După 
o primă repriză mai slabă, in
fluențată de ploaie, după pau
ză și în finalul partidei lupta 
a fost deosebit de palpitantă 
șl interesantă. în min. 51 și 55 
Janecka înscrie de 
pentru gazde, pentru 
min. 88 Jingblad și 
min. 89 Eriksson 
pentru 
Robert

După 
mentul 
fel 5

marcheze 
arbitrat

două ori
ca în

apoi în
să 
A

(Scoția).
suedezi !
Valentine
primele jocuri, clasa- 

grupei se prezintă ast-
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cu 
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din

A. Ba-

să con- 
camplo- 
jocurlle

1. România
2. Cehoslovacia
3. Suedia
4. Cipru
5. Italia

2
1
2
1
0

2
O
O
0
0

O 
1
1
0
0

O 
O
1
1
O

5—1
2—2
2—4
1—3
0—0

4
1
1
O
O

meciuri din a-Următoarele 
cest an : la 13 noiembrie. Ita
lia — Cehoslovacia și Cipru — 
Suedia, iar la 4 decembrie I- 
taiia — România.

Alte amănunte în ziarul de 
mîlne.

• IN C.E. (tineret), la Liăge: 
Belgia — Elveția 0—0 • CAM
PIONATE — GRECIA (et. 3) : 
O.F.I. — Panathinaikos 1—1,
Olympiakos — Panahaikî- 2—1, 
Kastoria — A.E.K. 2—3. Hera- 
klis — Panionios 2—0. In cla
sament : Heraklls 5 p, Panathi
naikos 4 p, Ianina 4 p. ; FRAN
ȚA (et. 9) : Lille — St. Etienne 
1—1, “ _ ' 
Metz 
main 
ment : Nantes 15 p, Bordeaux 
13 p, Nancy 12 p • NOUL 
antrenor al echipei Anderlecht 
va fi Paul van Himst 
jucător 
lenbeck) 
de ani. 
belgian, 
goslavul 
DERA 
campionatul englez, Newcastle, 
are trei „stele" în echipă : 
Keegan, McDermott și pe in
ternaționalul irlandez McCreey. 
0 TN MECI AMICAL : Arabia 
Saudită — Maroc 2—1. • TREI 
ternaționalul irlandez McCreey. 
Mcrezkane și Guendouz vor fi 
probabil suspendați pe trei luni, 
deoarece nu s-au prezentat la 
3 jocuri de campionat pe care 
echipa lor, Mllaha, le-a susți
nut I

PENTATLON MODERN' 0 La 
Roma au Început campionatele 
mondiale. în prima probă, călă- 
rla, au realizat 1 100 p D. Masala 
(Italia), B. Kennedy (Canada),

TELEX
M. Hoyo (Mexic) șl P. Four 
(Franța). Pe echipe conduce Un
garia cu 3 130 p.

Brest — Bordeaux 0—1,
— Nancy 2—3, St. Ger-
— Bastia 1—0- în ciasa-

(fost 
la' Anderlecht $1 Mo- 
acum în virată de 39 

de 81 ari internațional 
El îl va înlocui pe iu- 
Tomlslav Ivid. • LI- 
divizlei secunde din

RUGBY • în turneu In Anglia, 
echipa Insulelor Fidjl a tost în
trecută la Redruth de o selecțio
nată locală cu 36—6 (9—6).

ȘAh • La Tilburg, Karpov a 
pierdut la L. Portlsch I Smîslov 
l-a Învins pe Nunn, Petrosian a 
remizat cu Torre, Andersson cu 
Tlmman. După 4 runde conducă 
Karpov cu 4 p, urmat de Browne, 
Smtslov jl Tlmman cu cite 2,5 p.

TENIS • La Deer Creek (Flo
rida) Lucia Romanov a pierdut 
tn primul tur la Duk Hee Lee 
cu 6—4, 5—7, “ "5—7.

MASA © Primele 
Cupa Mondială, la 
Guo Yuehua (R.P.

TENIS DE 
rezultate din 
Hong Kong : 
Chineză) — Ono (Japonia) 2—0. 
Vong Iu Veng (Hong Kong) — 
Grubba (Polonia) 2—0, Xie Saike 
(R.P. Chineză) — Gergely (Un
garia) 2—0, Appelgren (Suedia) — 
Douglas (Anglia) 2—0, Secretin 
(Franța) — Plnkevlch (Australia) 
2—0.


