
COMITETULUI MURAL AL
PARTIDULUICOMIINIS T ROMAN

6nb președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, joi, 7 octombrie, au 
început lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Participanții au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria tovarășei Aurelia Dănilă, 
membru al C.C. al P.C.R., care 
a încetat din viață în perioa
da ce a trecut de Ia ultima 
plenară.

La propunerea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., plenara a adoptat în 
unanimitate următoarea ordine 
de zi :

1. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1983.

2. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii și industriei 
alimentare pe anul 1983.

3. Programul privind înfăptui
rea măsurilor de autoconducere 
ți autoaprovizionare în vederea 
asigurării unei bune aprovizio
nări a populației cu produse a- 
groalimentare ți bunuri indus
triale de consum pe trimestrul 
IV I982 ți semestrul I 1983.

4. Programul unitar privind 
realizarea în complex a lucră
rilor de imbunătățiri funciare.

5. Proiectul de Lege privind 
participarea, cu părți sociale, 
a oamenilor muncii din unitățile

economice de stat la constitui
rea fondului de dezvoltare eco
nomică.

6. Propuneri privind convoca
rea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român.

7. Propuneri privind reorgani
zarea Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice ți Sociale 
a României.

8. Unele probleme organiza
torice.

La lucrările plenarei partici
pă, ca invitați, primi secretari 
ai comitetelor județene de par
tid, miniștri și conducători ai 
unor instituții centrale, șefi și 
adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, adjuncți ai ministrului 
agriculturii și industriei ali
mentare, precum și cadre de 
conducere ale organizațiilor de 
masă și obștești, redactori șefi 
al presei centrale, care nu sînt 
membri ai C.C. al P.C.R.

în cadrul dezbaterilor din 
prima zi a lucrărilor plenarei, 
au luat cuvîntul tovarășii : Pa- 
raschiv Benescu, Ion Stoian, 
Ferdinand Nagy, Ion Lăză- 
rescu, Vasile Caroiică, Radu 
Bălan, Gheorghe Vlad, Gheor- 
glie Tănase, Neculai Agachl, 
Ilaralambie Aiexa, Zamfir 
Stancu, Constantin Savu, Ion 
Albulețu, Gheorghe Caranfil, 
Alexandru Czege, Cornel Pa
coste, Gheorghe Dinu, Diaman- 
ta Laudoniu, Ion Teșu, Maria 
Ghițulică.

Lucrările plenarei continuă.
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Un strălucit succes al șahului românesc

MARGARETA MUREȘAN, CALIFICATĂ 
PENTRU MECIURILE CANDIDATELOR, 
In elita jucătoarelor lumii;
înaintea plecării la „interzo

nalul" feminin de la Tbilisi, 
Margareta Mureșan ne spunea 
cu umor și cu modestie : 
„Șansa mea este câ... nimeni 
nu-mi acordă nici o șansă !“ 
Intr-adevăr, nici chiar cei mal 
optimiști dintre noi n-o vedeau 
printre primele trei intr-un 
turneu la care participau (aca
să) cinci (!) jucătoare sovietice. 
Doar antrenorul și secundantul 
ei în concurs, maestrul Șerban 
Neamțu, era de altă părere ; 
„Margareta este excelent pre
gătită, se află într-o formă 
foarte bună și în perfectă sta
re de sănătate. Ea poate juca 
de Ia egal Ia egal cu cele mai 
bune șahiste ale lumii. Și poate 
să învingă

Pronosticul antrenorului s-a 
adeverit. Margareta Mureșan 
a avut o evoluție strălucită Ia 
Tbilisi, a cîștigat turneul, s-a 
calificat peutru meciurile can
didatelor la titlul mondial, ob- 
ținind titlul de mare maestră 
internațională și REALIZÎND 
CEA MAI MARE PERFOR

MANȚA DIN ISTORIA ȘA
HULUI ROMÂNESC.

Originară din Cluj-Napoca 
(Juncu, după numele de fală), 
Margareta s-a născut in ziua 
de 13 martie 1950. A absolvit 
Facultatea de filologie, fiind 
profesoară de limba franceză. 
Este căsătorită cu un cunoscut 
atlet, profesorul Vasile Mure
șan, fost campion național de 
decatlon. Au un băiat, Cristian, 
care la 12 iulie a împlinit 6 
ani. Face parte din clubul Me
dicina Timișoara. (V. Ch.)

In ultima rundă, a 15-a, dispu
tată aseară, Margareta Mureșan a 
întrerupt partida cu Elena Ahmt- 
lovskaia (U.R.S.S.). Principala sa 
contracandidată, Irina Levitina 
(U.R.S.S.), a obținut doar remiză 
în partida cu iugoslava Plhaillci, 
acumulînd 9,5 puncte. Așa cum 
s-a anunțat, Margareta Mureșan

acumulase 9,5 puncte după runda 
a 14-a. Pe locul trei, înaintea dis
putării partidelor întrerupte, sa 
află Liu Shllan (R. P. Chineză), 
care a totalizat 9 puncte în urma 
victoriei în partida cu Tltorenko. 
Șahlsta chineză poate fl ajuns* 
doar de Ahmîlovskala, aflată pa 
locul patru, cu 8 puncte șl o par
tidă întreruptă.

Din nou, In primul tur al „Cupei Davis“

ROMÂNIA —CHILE
La încheierea turului Diviziei „A“ de handbal

S7W4 -/>£ PRIMUL LOC NEÎNVINSĂ!
In derbyul întrecerii, campioana victorioasă la limită, 23-22, In fața lui Dinamo București

La stadionul Roland Garros 
din Paris a avut loc, joi, trage
rea la sorți a ediției 1983 a 
Cupei Davis. Tabloul final al 
grupei de elită (competiția 
non-zonală) arată astfel :

Franța — U.R.S.S. 
Cehoslovacia — Paraguay 
Australia — Anglia

Chile — ROMANIA
Indonezia — Suedia 
Danemarca — Noua Zeelandă 
Irlanda — Italia
Argentina — S.U.A.

Primul tur se va disputa la 
4—6 martie, următorul la 8—10 
iulie, iar semifinalele intre 30 
septembrie și 2 octombrie 1983.

Ieri s-a încheiat turul cam
pionatului masculin de-handbal, 
Divizia „A“. La finele celor 
11 etape, Steaua se află pe 
primul loc, neînvinsă, perfor
manță demnă de elogiat, care-i 
obligă însă pe handbaliștii mi
litari la o deplină confirmare 
in Cupa campionilor europeni. 
Urcă, alături de ea, pe „podiu
mul toamnei", II. C. Minaur 
Baia Mare șl Universitatea 
CIuj-Napcca.

STEAUA — DINAMO 
BUCUREȘTI 23—22 (13—16).
Așa cum am anticipat, derbyul 
turului ediției a 25-a a cam
pionatului ne-a oferit aseară, 
în sala Floreasca din Capitală, 
un meci de mare luptă, cu 
neașteptate răsturnări de situa
ții și mult dramatism. Eloc
vent în această privință este fi
nalul : în min. 58, la 22—22, Di
namo beneficiază de o arunca
re de la 7 m, Tase execută 
puternic, dar Munteanu apără 
extraordinar ! Un atac prelun
git al campionilor și — In ul
timul minut de joc — Drăgă- 
niță se strecoară cu abilitata 
printre apărătorii advefși șl 
înscrie golul victoriei I Pină 
la această parte finală, cu 
deznodămînt favorabil Stelei, 
am asistat la o dispută acer
bă, la o teribilă incrîncenare 
între două forțe sensibil egale 
ieri seară. Acest echilibru,

Primele declarații ia

Un atac în viteză al Stelei și lui Virgil Nlculae i s-a creat, 
între dinamoviștii Dogărescu—Tase și Georgescu, o breșă cit 
un... bulevard. Firește, Niculae va înscrie Foto : Ion MIHAlCA

neindicat de antecedente, s-a 
produs prin ușoara coborire a 
echipei lui Vasile Stingă șl 
prin brusca și spectaculoasa 
ascensiune de formă și de po
tențial de luptă ale dinamoviș- 
tilor. Elevii lui Ghiță Licu și 
Valentin Samungi s-au apărat,

Hristache NAUM

(Continuare In oao 2-3)

A început Divizia „A** de baschet masculin

JOC SPECTACULOS IN DERBY-UL ZILEI
BAIA MARE, 7 (prin tele

fon). Majoritatea meciurilor e- 
tapei inaugurale a ediției a 
34-a a campionatului național 
de baschet masculin au oferit 
întreceri 
culoase. 
țiunilor 
precizia 
precum 
nări de 
nent trează atenția publicului 
bâimărean.

Din programul zilei, un in
teres deosebit l-a stîrnit par
tida dintre chipele Steaua, 
campioana țării, și I.C.E.D.

echilibrate și specta- 
în care rapiditatea ac- 
de atac, frecvența și 

aruncărilor la coș, 
și captivantele răstuf- 
scor au ținut perma-

C.S.Ș. 4 București, clacată pe. 
locul 4 în campionatul trecut.
Campionii au aplicat o apă

rare în zonă, foarte activă, 
și au folosit permanent și— e- 
ficient presingul, ceea oe 1-a 
incomodat vădit pe basclietba- 
liștii de la I.C.E.D., cara au 
fost nevoiți să puncteze de cele 
mai multe ori prin aruncări de 
la semidistanță și distanță. în 
plus, echipa I.C.E.D. a fost do
minată în lupta sub panou, de 
unde unii jucători au și ratat

(Continuare in pag 2-3)

El Dia“ din Ciudad de Mexico

l«

Întoarcerea tcnismonilor noștri
Ieri au sosit, victorioși, 

la Ciudad de Mexico, 
noștri terii<-mani care (împreu
nă cu Ilie Năstase) au reușit 
să mențină echipa României in 
grupa de elită a „sportului 
alb" mondial. încă de la ae
roportul Otopeni, căpitanul-ne- 
jucător al formației, antrenorul 
emerit Alexe Bardan, ne-a de
clarat : „A jost un meci greu, 
pe care l-am ciștigat în pri-

Divizia de hochei

de 
tinerii

A DOUA „REMIZĂ11 A ÎNTRECERII
DUPĂ UN JOC FOARTE FRUMOS

STEAUA — DINAMO 4-4!
în sfîrșit, 

ziei „A" de 
amorțeală I 
spectatori prezenți la patinoa
rul „23 August” din Capitală 
au fost martorii unui joc foarte 
rapid, electrizant în multe mo
mente și — ca o ultimă și 
deosebită satisfacție — cu o

campionatul Divi- 
hochej a ieșit din... 

Ieri, numeroșii

palpitantă evoluție a scorului. 
Protagonistele acestui meci, de 
toată frumusețea, au fost frun
tașele hocheiului nostru, echi
pele Steaua și Dinamo, intrece-

Călin ANTONESCU

'Continuare In nap 2-3)

St REIA „TURUI ROMÂNIEI" IA CICLISM
O știre deosebit de îmbucurătoare pentru 

pedale și nu numai pentru ei, ci și pentru 
general : în 1983 se va relua „Turul României" la ciclism 1

întreruptă acum 9 ani, populara competiție rutieră iși va re
lua startul cu ediția a XXI-a, programată între 7 și 14 august pe 
un traseu care va fi definitivat nu peste multă vreme de Comi
sia de organizare.

amatorii sportului cu 
iubitorii de sport în

mul rînd pentru câ am fost în
crezători in victorie A fost 
greu pen.ru că — in ciuda u- 
nui arbitraj corect — a trebuii 
să jucăm in ambianta creată 
de un public de... fotbal. Acli
matizarea din timp ne-a ajutat 
să trecem peste handicapul al
titudinii neobișnuite a capitalei 
mexicane. înainte de meci, zia
rul mexican «Uno mas uno» 
scria că «in Cupa Davis nu m 
cîștigă cu un singur jucător». 
Știam că aluzia privește am
bele echipe, care contau m 
primul rind pe fruntașii lor, 
Ilie Năstase și Raul Ramirez. 
Iată de ce am intuit că dublul 
va decide și am ales (și am 
pregătit serios) dublul Năstase 
— Segărceanu, care a jucat 
splendid, tnclintnd batanta n» 
favoarea noastră. La dublu, 
Năstase s-a simțit mai la înrfe- 
mînă, avlnd de acoperit o por
țiune mai mică de teren, iar

Victor BANCIULESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

ANA CIOBANII — LOCUL 2
LA „CUPA TĂ5HL0P LATINE

Șl GRECIEI” LA ȚIU
în proba de pistol a . Cupei 

țârilor latine și Greciei", des
fășurată Ia Marignao (Franța), 
Ana Ciobanu s-a clasat pe lo
cul secund, cu 581 p, învingă- 
toarea. Ann Goffin (Belgia), 
totalizînd 584 p.

Pe echipe : 1. Belgia 1723 p, 
2. România 1717 p. La pistol 
precizie t 1. Cola (Franța) 586 P, 
2 Beutler (Bclg;a) 563 p, X 
Tondo (Italia) 558 p.

pen.ru


După cflmpionatcie balcanice de tenis <îc masă

FETELE CONFIRMA VALOAREA,
BINAMfl A CÎȘT

„CUPĂ LLDfRAJItr LA I

RIDOREA CALITĂȚII RUGBYO
Nu e nevoie, credem, să teoretizăm prea mult asupra im

portanței primordiale a CAMPIONATULUI NAȚIONAL, 
competiția nr. 1 către care se îndreaptă cu precădere in
teresul opiniei publice sportive din țara noastră, din orice 
țară. De aceea, o întrecere echilibrată, care reunește echipe 
puternice, de valori (pe cit posibil) apropiate — ceea ce 
ie permite abordarea disputei sportive cu șanse aproximativ 
egale — este întotdeauna urmărită cu atenție, adesea cu 
pasiune. De regulă, valoarea campionatului dă măsura for
ței unui sport, pentru că de pe urma unei întreceri bune 
rezultă, aproape firesc, și echipe reprezentative puternice, 
competitive pc plan internațional : Iată motive care ple
dează pentru necesitatea de a asigura campionatului o ire
proșabilă desfășurare. Nimănui nu-i poate fi indiferent mo
dul de desfășurare a Diviziei naționale, calitatea partide
lor. Nu se abate de Ia regulă, desigur, nici campionatul de 
rugby. i

Cum se prezintă la noi întrecerea divizionarelar 
general, la un nivel destui de modest. Cu 
care în ultimul deceniu s-au numit Steaua, 
(lor adăugîndu-li-se sporadic, conjunctural, 
Universității Timișoara, cînd cel al Griviței 
țoi Petroșani sau al colegei acesteia din Baia Mare), pu
tem spune, fără teama de a greși, că majoritatea competi
toarelor nu au „ținut trena" întrecerii la un nivel cit de 
cit acceptabil. în atari condiții, mai poate însemna între
cerea — în ansamblul ei — un test concludent ? Firește că 
nu ! S-a ajuns — apreciem — la situația că, să spunem 
așa, 75 la sută dintre partide să aibă un caracter formal 
(simple prezențe în teren a echipelor mai slabe în fața 
celor de vîrf, în singurul scop, adesea declarat, de a nu 
pierde punctul din clasament inacordabil în cazul unui 
forfait), de unde scoruri astronomice, după o caricatură de 
joc. Și atunci, de unde calitate ?

Mult suferă echipele, competiția în ansamblu! ei — ne-au 
declarat-o în majoritatea lor antrenorii — și din cauza 
ritmului în asalt în care sînt programate adesea etapele : 
duminică-miercuri-duminică ; iată o succesiune excesivă. 
Apoi, pauze repetate pentru a se face* loc partidelor inter
naționale. Mulți ne-au spus, — să-i cităm doar pe prof. 
Mihai Naca, arh. Mihai Nicolescu sau Gh. Rășcanu — că 
„in felul acesta este dat peste cap tot procesul de pregă
tire a echipelor (tehnic, fizic), însuși campionatul în în
tregul său". Tnțr-adevăr, oricît de al ii ar fi un antrenor 
e! nu-și poate menține în formă echipa Ia infinit. Obosea
la, de pe urma solicitării așa de dese, la care trebuie adău
gat și timpul, deloc scurt, consumat cu deplasările, nu 
poate fi ușor de recuperat. Nemaivorbind că etapele in
termediare (de miercuri) se dispută de multe ori dimineața, 
in fața unor tribune goale, neexistînd interes deeît rareori, 
doar atunci cînd sînt in joc cei doi poli ai clasamentului.

Am ridicat această problemă și după terminarea trecutei 
ediții a campionatului, arătînd că nu i-au putut face față 
deeît Dinamo, Farul și Steaua ; restul echipelor doar cu 
mare indulgență, deoarece, să nu uităm, în divizia noastră 
de rugby sînt șase echipe universitare și alte cinci sindi
cale. Situația se repetă și anul acesta. Recent, campiona
tul a fost perturbat (a se citi : sacrificat) din cauza tur
neului echipei irlandeze Munster. Oare chiar era strict ne
cesar ? Nu se putea juca unul din meciuri miercuri și ce
lelalte două duminica, cu amînarea doar a uneia sau două 
partide, salvîndu-se integritatea campionatului ? Noi cre
dem că da. Ne gîndim că în campionatul francez (cu 80 de 
divizionare ,,A“), ținînd seama și de faptul că formațiile 
reprezentative din această țară au de făcut față la infinit 
mai multe solicitări și obligații internaționale deeît ale 
noastre, nu se joacă decit duminica și niciodată în timpul 
săpțămînii !

Ce propunem, așadar ? Să nu se întrerupă campionatul 
deeît în cazuri strict legate de obligații de calendar (la ni
vel de reprezentative) ȘI IN NICI UN CAZ MAI MULT DE 
DOUA SĂPTAMÎNI, revenindu-se la o singură partidă heb
domadară, duminica. Aceasta nu ar fi deeît în folosul spo
ririi valorii întrecerii, al sănătății jucătorilor. Doar un cam
pionat puternic poate duce la ridicarea calității rugbyului 
nostru.

3—4 
Farul, 
cînd 

Roșii,

„A“ ? In 
excepții, 
Dinamo 
numele 

al Știin-

Dimitrie CALLIMACH1

BĂIEȚII BAT PASUL PE LOC!
fiecare ediție „campio- 
balcanice de tenis de 

ilustrează tot mai preg- 
ascensiunea valorică a

Cu 
nalele 
masă 
nant 
participantilor, in primul nnd
ca ui mare a dezvoltării gene
rale a acestui spori pe plan 
european și mondial, apoi da
torită contactelor tot mai dese 
cu jucători din elita discipli
nei. Dealtfel, este un luciu 
confirmat • numai participarea 
la turnee de valoare poate 
contribui la progresul conti
nuu a! jucătorilor. Ia obținerea 
unor rezultate care să-i plase
ze pe poziții fruntașe în topu
rile computerelor. în acest 
context, campionatele balcani
ce — competiție de tradiție, 
care la Izmir și-a consumat 
cea de a XlX-a ediție — figu
rează ca un punct important 
în calendarul federației euro
pene. în întreaga competiție, a 
fost evident faptul că echipele 
(unele la fete, altele la băieți) 
au marcat o ascensiune pe 
toate planurile : de la cel teh
nic (în primul rînd) la cel al 
puterii de luptă, al pregătirii 
psihice.

Conform așteptărilor fetele 
ne-au adus cele mai mari sa
tisfacții. Rezultatele sînt cu
noscute : 3 titluri (echipe ț
simplu — Olga Nemeș ; dublu 
— Eva Ferenczi, Olga Nemeș), 
un loc secund (Maria Alboiu) 
și un loc 3 (la dublu, prin 
Maria Alboiu, cu iugoslava 
Gordana Perkucin). Dar nu 
atit rezultatele în sine ne de
termină să Ie felicităm, cit e- 
votuția în sine, modul cum 
și-au pus în evidență calitățile. 
Argumentele sînt numeroase : 
doar un set (!) pierdut în cele 
12 partide susținute în compe
tiția pe echipe, printre parte
nere aflîndu-se Branka Batinlci 
(nr. 16 în Europa, 43 în lume), 
Gordana Perkucin (18—46), Da
niela Gherghelceva (23) ș.a. ; 
maniera în care Olga Nemeș 
a dispus la simplu, în finală, 
de Batinici, în fața căreia și-a 
luat o categorică revanșă, 
după acel 2—3 de la Constan
ța ’81 ; diferența de clasă, ex
primată printr-un joc sigur, 
precis, cu impunerea unui stil 
modern ș! eficace în probele 
de dublu. Dacă Olga Nemeș 
și Eva Ferenczi au evoluat la 
valoarea cunoscută, cu un plus 
de ambiție parcă — deși de 
ele se așteaptă șl mai mult, 
vind în vedere potențialul 
care dispun — o mențiune 
cuvine Măriei Alboiu. Pe post 
de „out-sider", ea a arătat de 
această dată, mai mult ca ori- 
cînd, că are reale calități, iar 
meciul din semifinale, cu Olga 
Nemeș, a fost considerat ca 
adevărata finală a competiției, 
el fiind urmărit de spectatori 
cu deosebită atenție, deși in

acel moment la celelalte! mese 
evoluau jucâtoni-gazdă. 
îndoială, drumul fetelor 
trebuie să se
Ele și-au format o carte 
vizită care impune, iar faptul 
că tenisul de masă a fost in
clus în programul J.O. trebuie 
să ducă Ia o muncă în pro
funzime, pentru că 
după opinia noastră, 
laj încă prea mare 
3 și următoarele, cu 
gumentele 
are numai

Punctul 
tuie, însă, 
zițiile ocupate (modeste) 
grijorează, cit mai ales modul 
cum au jucat. Dacă A. Fcjer 
are circumstanța atenuantă 
de a fi luptat, de a fi fost 
„bătăios", dacă P. Ilaldan pe 
cea a lipsei de experiență, el 
fiind încă junior, (ne gîndim 
Insă că și suedezul J. Waldner 
la aceeași virstă este și vice-. 
campion european de seniori !), 
în schimb Șt. Moraru și Eug. 
Florescu, pe a căror maturitate 
se conta (cel din urmă ciști- 
gase cu puțin timp îfi urmă 
concursul de la Primorsko în 
fața acelorași adversari de 
care avea să fie învins la 
Izmir), aa clacat. Ei doi, dar 
și ceilalți chiar, au evoluat 
oscilant. După un set foarte 
bun, au urmat altele sub orice 
critică. Pierderea jocurilor 
nu s-a datorat atit deficiențe
lor de ordin tehnic (deși nu se 
poate spune că și la acest ca
pitol s-ar fi stat foarte 
eît mai 
psihic, 
Pentru 
Haldan 
tig. lor 
dauge si alții. Generația cade- 
ților (C. Toma, V. Florea, C. 
Tiugan ș.a.) este. încă prea 
mică. Deci, moi are un drum 
lung de străbătut.

Fetele, deci, au confirmat, 
băieții însă bat pasul pe loc.. 
Este de datoria tehnicienilor și 
a forului de specialitate să 
Intervină eu mai multă hotă- 
rire, pentru ea tenisul nostru 
de masă să se afle pe poziții
le pe care le merită și la cate 
poate aspira cu îndreptățire. 
Este oare atit de greu ?

Fără 
nu 

oprească aici, 
de

există, 
un dcca- 

între cele 
toate ar- 
(și Olgatinereții

14 ani...).
nevralgic îl consti- 
băieții. Nu atit po- 

in-

bine), 
plan 

luptă, 
și P.

ales celor pe 
al puterii de 

echipă, A. Fcjer 
reprezintă un real ciș- 
trebuie insă să Ii se a-

La asociația sportivă Voința UCECOM București

la 
a- 
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Emanuel FANTANEANU

CONCURS DE iNDEMlNARE
LA AUTOMOBILISM

Sîmbătă 9 octombrie, In- 
cepînd dî In ora 12, con
curs de îndemînare la au
tomobilism organizat de că
tre Filiala A.C.R. București. 
Locul de desfășurare : poli
gonul Școlii de șoferi din 
str. Ilioara.

1500 DL PRACTICANT! Al GIMNASTICII LA LOCUL DL MUNCA
în paralel, un

Aproape 1500 de angajați ai 
UCECOM, membri ai aso
ciației sportive Voința Bucu
rești, și-au dat adeziunea pen
tru gimnastica la locul ds 
muncă. Femei și bărbați, ti- 
neți si Yîrștnici, în frunte cu 
tng. M. Pădufeăhu, "președinte
le acestei asociații sportive, 
pot fi văzuți zilnic, începînd 
cu data de 1 septembrie, exe- 
cuitlnd cu sîrg, cu mult inte
res, exerciții de brațe și 
trunchi, rotari și sărituri, sub 
Îndrumarea cîte unui instruc
tor voluntar, în toate cazurile 
tovarăși de muncă. La C La
test instructor penitru gimnas
tica la locul de muncă se chea
mă Gheorghe Grigore, la C 3 
— Ion Catrina, la C 4 — Radu 
Tuțeica. Mai bine de 30 de a- 
teliere.

Am asistat și noi la o „re
priză", care a reunit pe anga- 
Oații de la C 3, 10 minute de 
destindere prin mișcare, o ac
tivitate desfășurată cu toată 
convingerea, „pentru că folosul 
gimnasticii este evident, nu mai 
trebuie demonstrat!“ ține să 
ne asigure Nicoleta Moldovan, 
n»na din angajatele care au sa
lutat printre primele inițiativa 
experimentării acestei acțiuni 
chiar acolo, în ateliere. Tot ea, 
împreună cu Bodies Popescu,

centru de gimnastică
tovarășă de muncă, și-au dat 
primele adeziuni pentru înfiin
țarea centrului de gimnastică 
de întreținere, care își va 
inaugura cursul în zilele urmă
toare. Conducerea UCECOM 
a venit în sprijinul solicitante
lor (cifra calor care se esti
mează că vor activa va fi de 
cel puțin 100, pentru început!) 
găsind soluții pentru degajarea 
unei săli, transformată, acum, 
ad-hoc, intr-un laborator (în 
devenire) al sănătății prin miș
care, prevăzut cu bănci de 
gimnastică, biciclete ergonome- 
trice, alte „piese" pentru in
ventarul de rigoare.

„Sufletul" gimnasticii — la 
locul de muncă și pentru în
treținere sste prof. Constanța 
Antonescu, pînă mai ieri spor
tivă de performanță, voleiba
listă, acum instructoare a aso
ciației sportive Voința 
UCECOM București. „S-au 
schimbat multe, de la numirea 
acestei instructoare, ținea să 
ne spună prof. Aurelian Mate- 
laș, vicepreședintele asociației. 
Și ne face cîteva precizări : 
„In fiecare miercuri, pe sta
dionul Voința, din cartierul 
Floreasca, sînt prezenți tot 
mai mulți tineri și tine
re, care practică atletismul, 
tenisul, diferite jocuri. Da

de întreținere
altfel, profesoara-instructoare 
este pe cale să înființeze și o 
echipă de volei — fete, ceea 
ce nici nu i-ar fi prea greu ; 
sportiva de ieri poate deveni 
antrenoarea de miine... In 
sprijinul acestei inițiative se 
Înscrie și acțiunea de preluare 
a bazei sportive aflată în ve
cinătatea instituției noastre, 
care cuprinde, între altele, și 
un excelent teren de volei. 
Lucrările de reamenajare au și 
început, astfel că...“.

Așadar gimnastică la locul 
de muncă și gimnastică d» în
treținere, precum o zi pe săp- 
tămînă dedicată sportului de 
masă. Iar în perspectivă, o ac
tivitate competitională a tine
relor de la UCECOM, dornice 
să se dedice voleiului. Să a- 
mintim, în fine, că împreună, 
băieții și fetele de la Voința 
UCECOM București pot fi în- 
tflniți tn activitatea turistică, 
la concursurile de orientare ce 
se organizează aproap? în fie
care lună. Prima, din această 
toamnă — la Predeal, iar ur
mătoarele, tot pe Valea Pra
hovei, în sa’ba de stațiuni de 
la poalele Buceg lor...

Tiberiu STAMA

La Snngov s-au desfășurat ieri 
cursele finale ale concursului do
tat cu „Cupa F.R.K.C,“, competi
ție adresata seniorilor și juniori
lor. în ciuda cîtorva absențe im
portante (Patzaichin, I. Bîrlădea- 
nu, Simionov, Maria Ștefan etc.) 
am asistat la curse interesante. 
Echilibrul permanent al disputei 
dintre Dinamo și Steaua, la se
niori, s-a materializat, pînă la 
urmă, într-uri rezultat de egali
tate în clasamentul pe echipe, 
lucru rarisim în concursurile in
terne ale ultimilor ani ! Dlnamo- 
viștii și-au adjudecat totuși tro
feul datorită victoriei obținută în 
întrecerile juniorilor, care i-a 
adus primul loc in clasamentul 
combinat.

Rezultate, SENIORI : probe de 
500 m : K 1 : V. Dîba (Dinamo) 
1:49.7, N. Fedosei (Steaua) 1:51.1, 
T. Milascu (D) 1:51,8 ; C 1 : Gh. 
Titu (D) 1:59.2, C. Olaru (S) 
2:00.0, I. Feodorov (D) 2:01.6 :
K 1 F : Adriana Tomiuc (S) 
2:05.0, Nastasia Burl (D) 2:05,7,
Anișoara Sidor (S) 2:06,8 : K2 : 
Dinamo (G recea nu — Filipov) 
1:38,5, Steaua (Gh. Nițu — Leț- 
caie) 1:39.0, Dinamo (Luca ■— Ni- 
colae) 1:39,7 ; C 2 : Dinamo (Ca- 
pusta — Anane) 1:44,5, Steaua 
(Cornecnco Nenciu) 1:45.0, Di
namo (Toma — Frângeți) 1:46.7 ; 
K 2 F : Steaua (Tonescu — Avram) 
1:50,5, Dinamo (Buri — Băbeanu) 
1:53,0, Steaua (Sidor — Pascale) 
1:55,6 : probe de 1 000 m : K 1 : T. 
Geantă (D) 3:50,0. I. Lețcaie (S) 
3:51,0, T. Milașcu (D) 3:51,2 ; K2: 
Dinamo (Dimofte — Jigarov) 
3:31,4, Steaua (E. Bîrlădeanu — 
Marinescu) 3:31.9, Dinamo (Cioba- 
nu — Ticu) 3*34,6 ; Cl : C. Ola
ru (S) 4:13.0. Gh. Titu (D) 4:15.8, 
M. Timofte (S) 4:16.6; K4: Di
namo (Luca — Geantă — Nicolae 
— Dîba) 3:08,8, Steaua (Velea — 
Constantin — Gh. Nițu — Fedo
sei) 3:10,1, Steaua (Tonescu — 
Frigioiu — Keri — Tudose) 3:12,5: 
C2: Dinamo (Anane — Bețlu) 
3:46,0, Dinamo (Toma — Frânge

DiVIZIA „A“
(Urmare din pag. 1)

rea lor îneheintlu-se la egali
tate 4—4 (9—0. 0—1. 4—3).

Ambele formații au merite 
egale, eu toate că — cel pu
țin așa ni s-a părut — Dinamo 
a muncit mai mult. Steaua a 
evoluat mai șters in primele 
40 de minute, pentru ca. apoi, 
'a fel ca în partida anterioară, 
cu S.C. Miercurea Giuc. să 
„explodeze", pur și simplu. în 
final, cînd a avut 10 minute 
de excepțională prestație. în 
rest, cum spuneam, dinamoviș- 
tii s-au „văzut" mai mult, au 
insistat în zona „neutră" și au 
beneficiat și de aportul porta
rului lor nr. 1, Gh. Huțan. Nu 
vom uita însă să precizăm că 
și în... poarta cealaltă, Valerian 
Nctcdu nu s-a lăsat mai pre
jos și a făcut, uneori, „minuni".

Prima repriză a fost, poate, 
partea cea mai puțin intere
santă a meciului, cele două e- 
chipe manifestind o surprinză
toare reținere în joc și irosind 
astfel multe și bune situații. 
Mai diferit, mai spectaculos 
s-au petrecut lucrurile în re
priza secundă, cînd în ultimele 
ei secvențe. la capătul unui

A ÎNCEPUI DIVIZIA „A“ DE BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

aruncări la coș din ăitiații 
favorabile. La capătul celor 40 
de minute de joc, Steaua a re
purtat victoria cu scorul de 
102—80 (54—36). De menționat
că, în absența lui Costel Cernat 
(accidentat), coșgeterul invingă- 
gorilor a fost tînărul jucător 
Cătălin Scarlat, autor a 23 de 
puncte. Celelalte puncte ale 
steliștilor au fost înscrise de : 
Ermurache 20, Opșitaru 18, Ne- 
tolitzchi 13, Căpușan 9. Ocze- 
lak 8. Șarlă 5. Bărbulcseu 4, 
V. Ion 2. Pentru I.C.E.D au 
punctat : Ardelean 18 (ca și 
Scarlat. un baschetbalist foarte 
tînăr), Chircă 14, Carpen 10, 
Grădinarii 9 Fogonaru 9. Cons
tantin 6, Dragnea 4, Mihalcea

4. Marinescu 2, Cheorleu 2, 
Voicu 2. Au condus bine arbi
trii V. Ilin (Timișoara) și N. 
Georgescu (Oradea).

Alte rezultate :
C.S.U. BRAȘOV -- C.S.U.

BALANȚA STBIU 85—78
(47—41).

DINAMO ORADEA — POLI-
TEHNICA C.S.Ș. UNIREA
IAȘI 80—75 (39—38).

RAPID BUCUREȘTI — PO-
LITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU-
REȘTI 100—92 (50—47).

IMUAS BAIA MARE — 
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA' 90—76 
(40—27).

FARUL CONSTANTA — DI
NAMO BUCUREȘTI 87—107 
(48—55).

Andrei CRIȘAN, coresp.

ANUNȚ
OFICIUL NATIONAL DE 

TURISM „CARPAȚI" BUCU
REȘTI anunță că, pînă la 15 
octombrie 1982, zilnic, cu ex
cepția duminicilor, între ore
le 12—18. face înscrieri de 
candidați, cunoscători de 
limbi străine cu domiciliul 
stabil s?u flotant în Bucu
rești, pentru examenul de 
selecționare la cursurile de

ghizi-interpreți colaboratori 
externi, la sala Universită
ții cultural-științifice din str. 
Biserica Amzei nr. 7. secto
rul I (în localul fostului 
muzeu Simu).

Condițiile șl actele nece
sare sînt afișate la sediile 
O.N.T. „Carpați" București 
și Universității cultural- 
științifice, sălile Dalles. Ba- 
tiște șl Amzei.
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Cuplaj atractiv, marți, pe stadionul „23 August'*
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LOIUL „â“-„
In deschidere, reeditarea meciului dintre selecționatele ’70 și '80

H OLIMPICII BULGARI
meciului de la 4 decembrie cu Italia, tricoloriiIn vederea _ . ____ , _______

vor susține cîteva jocuri amicale, de pregătire. Printre acestea 
sint și jocurile de la 12 octombrie (cu selecționata olimpică a 
BULGARIEI, la București) și 17 noiembrie (cu reprezentativ^ 
R.D. GERMANE, la Karl Marx Stadt). Pentru meciul cu olim
picii bulgari (prevăzut să se dispute pe stadionul „23 August", 
de la ora 18,30), au fost convocați, duminică (ora 12, la centrul 
„23 August"), următorii jucători : Moraru, Ducadam — portari ; 
Rednic, M. Marian, Sameș, Iorgulescu, Ștefănescu, Andone, Un- 
gureanu, Bogdan — fundași ; Țicleanu, Bdloni, Klein, Augustin, 
Custov — mijlocași ; Gabor, Coraș, Cămătarii, Cîrțu, Bălăci, 
Turcii.

In deschidere la meciul lotului „A", de la ora 16,30, se vor 
întilni selecționatele ’70 și ’80. Iată și componența loturilor : 
SELECȚIONATA ’70 (antrenor Angelo Niculescu) : Răducanu, 
Ghiță, L. Sâtmăreanu, Dinu, Lupesou, Mocanu, Deleanu, Pescaru, 
Ilălmăgeanu, Dumitru, Anca, Domide, Tătara II, Dembrovschi, Do- 
brin, Luceseii, Neagu. SELECȚIONATA ’80 (antrenor C. Cer- 
năianti) : Cristian, Speriatu, N'egrilă, Cheran, Al. Nicolae, Tili- 
hoi, Meliedințu, Vigu, Romilă, T. Stoica, Mulțescu, Beldeanu, 
Crișan, M. Sandu, Doru Nicolae. Prezentarea jucătorilor acestor 
două selecționate — marți, ora 12, la F.R.F.

I ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI „A"
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C. S. Tirgoviște — F. C. Ar
geș : C. MAGHIAR ; V. Alexan
dru și R. Rotaru (toți din Bucu
rești) ;

Steaua — F. C. Olt : FL. 
POPESCU ; S. Pantelimonescu 
(ambii din Ploiești) și M. A- 
bramiuc (Suceava) ;■

A.S.A. 1». Mureș — Foliteh»- 
nica Iași ; A. MUSTAȚEA (Pi
tești) ; M. Gheorghiu (Giur
giu) și V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin) ;

Jiul Petroșani — Dinamo : I. 
IGNA (Timișoara) ; L. Frunză 
(Sibiu) și ~ 
Vilcea) ;

Corvinul
Bacău : O. 
man și C.
Oradea) ;

Sportul studențesc — F.C.M. 
Brașov : N. RAINEA (Bîrlad) ; 
M. Stănescu și V. Naumcef 
(ambii din Iași) ;

„Poli" Timișoara — F. C Bi
hor ; A. GHEORGHE (P. 
Neamț) ; Gh. Arhire (Suceava) 
și I. Tănase (Tirgoviște) ;

Chimia Rm. Vîlcea — F. C. 
Constanța : M. NE.ȘU (Oradea) ;
M. Huștiuc și N. Voinea (am
bii din București) ;

Univ. Craiova
Ploiești : R. PETRESCU ; 
Orzață (ambii din Brașov)
N. Bițin (Salonta).

Petrolul
I.
Si

încă nu s-au stins comenta
riile privind buna comportare 
a echipelor românești in cupe
le europene. A elimina pe 
Dukla Pro ga, pe Fiorentina și 
chiar pe A. K. Graz — iată 
performanțe pe care multe e- 
chipe cu renume în fotbalul 
continental ar dori să le aibă 
în palmaresul lor.
lăudabilă este și comportarea 
divizionarei „B", 
Mare, în fața faimoasei 
Madrid.

Dealtfel, agențiile de 
din străinătate au scos in evi
dență aceste ■■ezultate înregis- 
tiate de echipele românești. 
De pildă, France Prcsse notea
ză performanța Universității 
Craiova „care a reușit să eli
mine din Cupa U.E.F.A., cu 
scorul general de 3—2, pe Fio
rentina, formație cu mulți ju
cători celebri din Italia și din 
Argentina". T.a rîndul ei, agen
ția italiană ANSA menționea
ză că „Fiorentina nu a reușit 
să înscrie Ia Florența decit un 
gol — și acela dintr-o lovitură 
de Ia 11 m — formației româ
nești Universitatea Craiova, 
care a jucat foarte bine în a- 
părare, unde a avut un veri
tabil dirijor, iu persoana iibe- 
ro-ului Ștefănescu". La rîndul 
ei, agenția cehoslovacă C.T.K. a 
transmis că ,.Dinamo a jucat 
cu multă ambiție la Traga, cu 
multă dorință de a obține ca
lificarea, dovedind și o capaci
tate de efort deosebită, ceea 
ce a permis jucătorilor români 
să atace de multe ori periculos, 
cu deosebire în prelungiri".

Iată aprecieri măgulitoare 
care 3e adaugă celor făcute 
după rezultatele înregistrate in

După cum

F. C. Baia 
Real

presă

această toamnă de echipa re
prezentativă. Ele nu trebuie 
să ne facă să uităm însă și u- 
ncle nereușite, să trecem cu 
vederea .unele capitole m care' 
fotbaliștii noștri au destule ca
rențe. Și ne referim în primul 
rind la numărul mare de jucă
tori români care in aceste me
ciuri (l-am adăugat și pe cel 
susținut de Dinamo, în com
pania lui Valerengen Oslo) au 
fost sancționați 
cartonaș galben, 
mai mult decit 
fotbal : 13 ! In schimb, numai 
7 jucători din rîndul adversare
lor noastre au fost avertizați 
in același fel

Astfel, Dinamo va aborda cel 
de al doilea tur al C.C.E., di
ficilul meci cu Aston Villa, de
ținătoarea Cupei campionilor 

■ europeni, cu Mulțescu, AI. Ni
colae și Orac, avind cite o 
sancțiune ; Universitatea Cra
iova are 5 jucători sancționați 
in cele două partide cu Fio
rentina (Ungureanu, Bălăci, 
Ștefănescu, Donose și Tilihoi), 
față de numai 3 italieni (F. 
Rossi — cu 2 cartonașe galbe
ne. Passarelln si Mazzaro). Un- 
gureanti fiind avertizat și la 
meciul de la Craiova cu Fio
rentina (pentru fault) și la 
Florența (atenționat in două 
rînduri de arbitru pentru ne- 
respectarea distanței de 9,15 m 
la executarea unei lovituri li
bere, a primit cartonaș galben 
la a treia încălcare a regulei), 
nu va putea juca în partida de 
la Dubim, cu Shamrock Rovers 
— o pierdere importantă pen
tru echipa sa de club.

Dar o disproporție și mai 
mare, dacă se poate spune așa,

cu cile un 
însumați, fac 

o echipă de

s-a înregistrat in dubla con
fruntare Cort inul — A. K. 
Graz : hun dort nii au primit in 
cele 180 minute de joc 4 car
tonașe galbene (Bogdan 
Klein — la Graz, Andone 
Dumilrachc — 1. Hunedoara),
fată de numai unui al ad
versarilor (jucătorul Stenng, ia 
Graz).

De ce un număr atît de mare 
de cartonase primite de jucă
torii români ? Explicațiile sint 
mai multe și... de mai multe 
feluri. Dar principala credem 
că este neatenția caic se acor
dă în cluburile noastre MUN
CII DE EDUCAȚIE cu jucă
torii. In al doilea rind — blin- 
dețea arbitrilor noștri, care nu 
aplică intru toiul regulamen
tul, fac deosebiri între „gazde" 
și „oaspeți", între „jucători de 
rind" și „internaționali", ui- 
tind că, de nildă. tocmai aceș
tia din urmă trebuie să fie 
exemplu pentru cei dinții. Din 
această BL1NDETE GREȘIT 
ÎNȚELEASA, și de arbitri și 
de jucători, au de pierdut fot
baliștii (și deci fotbalul nostru) 
in momentele cirul au in față 
un cava'er al fluierului din 
altă țară, care, sever, dar co
rect, înțelege să aplice toate 
prevederile regulamentare.

Tocmai de aceea, EXIGENȚA 
CAVALERILOR FLUIERULUI 
TREBUIE SA FIE ACEEAȘI 
PENTRU TOȚI JUCĂTORII. 
Altfel, fotbaliștii noștri se pre
zintă cu un minus apreciabil 
în confruntările lor internațio
nale, care se traduce cu un 
plus de. cartonașe galbene, ni
mănui folositoare !

Mi-eeo TUDORAN

FI. Tăbîrcâ (Rm.

Hunedoara — S. C. 
ȘTRENG ; I. Cara- 

Pădurăriței (toți din

„CUPA ROMÂNIEI"
Alte rezultate din etapa de 

miercuri a „Cupei României" : 
Textila Roșiori — Unirea Ale
xandria 0—1 (0—0), Bihorul Be- 
luș — înfrățirea Oradea 0—1
(0—0), Unirea Alba Iulla — Meta
lurgistul Cuglr 1—0 (0—0), Vul
turii IURT Lugoj — U.M. Timi
șoara 2—1 (1—1), Flacăra roșie
București — Metalul București 
1—0 (1—0), Metalul Rădăuți — Mi
nerul Gura Humorului 1—0 (0—0), 

„30 Decembrie" — Auto- ------ !_!), 
Su- 

Jiul Rovlnarl 
1—2 (1—1), Chi- 
Olimpia Satu 
1—1, 1—1) — 
la 11 m, C.I.L.

----- 0—1

și 
și

VÎLCEA —ÎNTRE PĂGUBITOAREA PRACTICĂ A „IMPORTULUI" 
DE JUCĂTORI Șl ANTRENORI Șl OBLIGAȚIILE PERFORMANȚEI

I
I

,-,*^geșul .. 
uztri București : 

Chimia Fălticeni 
eeava 1—2 (0—1),
— Minerul Motru
mia Tășnad — 
Mare 3—4 (0—1,
după lovituri de 
Blaj — „U" Cluj-Nâpoca
(0—0, 0—0), Sllvanla Cehu Silva- 
nlel — Someșul Satu Mare 4—1 
(2—0), Chimia Buzău — Gloria 
Buzău 1—0 (1—0), Victoria Forțenl
— Viitorul Cheorghenl Of—3 (0—2), 
Mureșul Luduș — Armătura Za
lău 2—1 (2—0), Metalul Sighișoara
— Chimica Tirnăvenl 5—3 (0—0,
3—3), Mecanizatorul Șlmian — 
Gloria Reșița 1—3 (0—0, 0—0),
Unirea Slobozia — I.M.U. Medgi
dia 1—0 (0—0) Meciul C.F.R. Cluj- 
Napoca — F.C. Baia Mare a fost 
amînat.

1-3 (1-0,
— C.S.M.

I-a venit acum rîndul jude
țului Vîlcea să-i facem obiș
nuita radiografie a fotbalului 
care aduce în discuție o mul
titudine de probleme, reflecta
te, intr-un fel sau altul, fn tre
cutul și prezentul divizionarei 
„A", —
așa din 
baștrii" 
ramidei 
se știe, 
trecutul 
loc 8 fn clasamentul general, 
cea mai bună performanță din
tre toate participările lor în 
Divizia „A". Suporterii echipei 
lui Gîngu. Carabageac, Teleș- 
pan, Cincă, Roșea, Catargiu și 
a celorlalți jucători s-au bucu
rat pentru acest frumos succes. 
Aceiași suporteri mai știu însă 
că echipa lor favorită a simțit, 
în anumite momsnte ale altor 
participări în campionatele Di
viziei ,.A“ (nu mai departe de 
ediția trecută), „cuțitul la os" 
și că numai printr-o maximă 
mobilizare a forțelor ea a reu
șit desprinderi spectaculoase 
de zona retrogradării. Sigur că 
astfel de situații au o anumită 
legătură cu procesul de uzură 
și îmbătrînire a unor jucători: 
„nucleul" foștilor rapidiști adu
nă implacabil anii, Catargiu are 
și el o vîrstă, Carabageac și 
Basno vin și ei repede din ur-

Chimia. Este firesc să fie 
moment ce „alb-al- 

se află în vîrfu) pi- 
fnJhnbilni vflr*n<n. Cum 
chimiștii au reunit în 
campionat un notabil

mă. Cine le ia locul, ce va
lori bat la poarta lotului vîl
cean ? Rezolvările nu pot veni 
din altă parte decit din rezer
vorul numit „potențialul jude
țului" sau „resursele locale".

Care este in realTate acest 
potențial ? Tovarășul Sergiu 
Zbîrnea, secretar al C.J.E.F.S. 
Vticea, ne încredințează, de la 
bun început, că partea de con
tribuție a județului la crește
rea fondului valoric de jucă
tori este foarte subțire, dacă 
nu ca și inexistentă. Să notăm 
că în întreg județul activează

rarhic (e și foarte greu) ele
mente de valoare, competitive, 
cum ar putea, la rîndul lor, s-o 
facă campionatele județean și 
cel zonal către eșalonul 
Mergînd pe 
lui vîlcean 
punctul său 
nivelul copiilor și juniorilor, 
adică acolo unde toată lumea 
este de acord că județul nu 
duce lipsă de „materia primă 
necesară". Cum se prezintă 
insă situația ?

La C.S.S. Rm. Vîlcea ceva- 
ceva s-a făcut (sîn>t unele spe-

III ? 
firul fotbalu- 
ajurigem la 

de plecare, la

Secții afiliate : 65.
Jucători legitimați :
Echipe divizionare :

3 „C“.
Echipe de juniori : 

blicani I, 3 republicani II.
Echipe de seniori : 28 în 

camp, județean : 28 în camp, 
zonal.

Centre de copii și juniori : 
1 — Chimia cu 120 de jucă
tori legitimați.

Cluburi școlare : 2 (C.S.S.
Rm. Vîlcea. C.S.S. Drăgășani).

2500
1 „A",

3 repu-

Potențialul fotbalistic al județelor
!n Divizia „C“ doar trei echi
pe (Lotru Brezoi, Minerul Ho
rezu și Viitorul Drăgășani), 
toate au gîfîit în trecutul cam
pionat, abia scăpînd dj retro
gradare ! Și mai rețineți un a- 
mănunt: numai ultima echipă 
are un antrenor retribuit, cu 
normă întreagă, celelalte sînt 
pregătite de instructori remu
nerați cu om I Ce să mai vor
bim de echipele proprii de ju
niori, ele deținînd în campio
natul trecut adevărate recor
duri în materie de goluri pri^ 
mite — d3 la 65 în sus ! Și 
dacă din eșalonul III al fot
balului nu se pot pompa, ie-

MCHEIEREA TURULUI DIVIZIEI DE
Iff. 1)

ciulul, mai 
Laborioasa 
defensivă 

are a ata- 
iu asigurat 
topa arun- 
i Dumitru, 
de extre- 
dverși. în 
t mai lucid, 
ndu-se la 
iii : 9—7

:, 15—10 in 
a min. 30). 
1 „sfetnic 
;ia condusă 
Jto Telman. 

.. revenit la 
oare portar, 
atentă, iar 

mai multă 
in min. 37, 
—16), apoi 
ap la cap" 
ndescent pe 
î cars a a- 
onilor țării, 
respuns sub 
dăruirii ju- 
ai (în multe

• majoritatea 
taculozir.ății, 
cizat că in-
• miza din- 
de mare n

f, a dus și

la multe greșeli, la o infier- 
bîntare care, din fericire, s-a 
potoli* la timp.

Arbitrii Remus Antochi și 
Iîans Boschner (Brașov) n-au 
fost ieri seară în forma cu care 
ne obișnuiseră în acest cam
pione Ei au interpretat dife
rit aceleași infracțiuni și au 
dezavantajat pe rînd ambele 
echipe (pe Steaua în prima re
priză, pe Dinamo București în 
cea de a doua). Este adevărat 
că au avut de condus un meci 
extrem de greu, dar experiența 
și valoarea confirmată în atîtea 
meciuri dificile creau suportul 
necesar evitării greșelilor co
mise.

Au marcat : Stingă 8, Dumi
tru 5. Drăgăniță 3, Daniel 3, 
Nicuiae 2. Mirică 1 și Berbece 1 
— pentru Steaua, Roșea 6, Be-, 
divan 5. Dogărescu 4, Tase 4, 
Jianu 2 și Oprea 1 — pentru 
Dinamo București

C.S.M. BORZESTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
28—34 (11—19). Joc de nivel 
mediocru cu multe greșeli de 

. ambele părți. Cu o circulație 
maj bună a balonului, clujenii

- s-au desprins în min. 17 și nu
- au mai cedat inițiativa. Au 

marcat: Biicioacă 8. Berbeearu 
6, Gîrleșcu 3 Smerea 3. Lă- 
mășanu 3 Blaj 3, Cicîrlan 2, 
respectiv Avram 10, Tătari» 6,

„A“
4. Jurcă 4, Căl-
1. Moldovan 1,

HANDBAL
Petru 5, Pali 
dare 2, Pop 
Tetcu 1. (Lică MANDLER — 
coresp.)

CONSTRUCTORUL ARAD — 
INDEPENDENȚA CAltPAȚI 
MtRSA 26—22 (15—10).
în min. 20 oaspeții 
apropiat la un gol : 19—
20. pentru că în rest arădenii 
au avut inițiativa. Au marcat : 
Vasilache 6. Jcnea 5. Dcacu 5, 
Kolleth 4, Vojtilă 3, Istode 2, 
Ioneseu 1 —. pentru Construc
torul Arad ; Birtalan 14, Kicsiil 
5, Rău 2, Tîlvîc 1 — pentru 
Independența Carpați Mirșa. 
(N. STRAJAN — coresp.)

CONSTRUCTORUL ORADEA 
— UNIVERSITATEA CRAIO
VA 22—20 (12—14). Meciul a 
plăcut în primul rind datorită 
ritmului foarte alert in care 
s-a disputat, precum și nume
roasele răsturnări de scor în
registrate pe tabela de marcaj. 
Dacă în 
orădenii 
doar de 
în min. 
apoi din 
țiunile de atac, apărindu-se cu 
exactitate. Astfel, in min. 18 
gazdele conduceau cu 10—7 
Apoi craiovenii au fost cei 
care au avut inițiativa, cendu- 
cîr.d cu 19—16 in min. -10. In-

Doar 
s-au

primele zece minute 
au reușit să înscrie 
două două ori (2—4 

10). ei și-au construit 
ce în ce mai bine ac-

tr-un final electrizant, Con
structorul se impune prin jo
cul mai viguros, foarte multe 
acțiuni fiind încheiate cu suc
ces de Tudor. Au marcat : 
Croitoru 10, Tudor 7. Kapor- 
nay 3, Halmagyi 1, Mircea 1
— pentru Constructorul ; Aga- 
pie 5, Dumitru 4. Cornea 4, 
laeobi 4. Lucian 1. Frică 1, 
Barcan 1 — pentru Universita
tea. (P. LORINCZ — coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— RELON SĂVINEȘTI 21—18 
(11—8). Dorind să „repare" im
presiile mai puțin bune lăsate 
propriilor suporteri în ultimele 
partide, studenții timișoreni au 
evoluat în disputa cu handba- 
liștii din Săvinești mai aproape 
de valoarea lor obișnuită. Deși 
au avut un partener de joc in
comod. elevii lui Constantin 
Jude s-au impus 
ales prin forța de 
lui FBlker și a lui 
Ei s-au apărat, dc 
cu multă exactitate, 
victorie muncită 
tată. Au marcat : 
Iancovici 8. Dilită ‘ 
2, 
nescb 1 
Samson 3 
Cosma 2. 
Spiridon 
Coresp.).

în a ta: mai 
aruncare a 

, Iancovici. 
asemenea, 
obținînd o 
și meri- 
Fiilker 10, 

2. Bucățea 
Nagy 2, Manolac'ie 1. Gu- 

resoectiv Petre 
Zâhaiia 3. Zamfir 
Zăbavă 2. Slot

1. (C. ( REȚU

ranțe îndreptățite), dar la
C. S.S. Drăgășani lucrurile 
șchioapătă, instruirea este sla
bă, producția, să nu mai vor
bim ! O consecință firească a 
provizoratului, a muncii tempo
rare în materie de antrenorat 
(posturi în schemă există la 
ambele cluburi !). Centrul de 
juniori și copii al Chimiei este 
singurul care beneficiază de 
doi antrenori cu normă întrea
gă (harnicul Traian Popa, șe
ful centrului, și Valer'u Enă- 
chescu) ; de aici (după o pe
rioadă mai ..secetoasă" de la 
Teleșpan și Pavel încoace) au 
apărut cîteva nume promiță
toare, promovate — dealtfel
— în lotul lărgit al primei e- 
chipj : Ciofică, IJo’aru. Mar- 
dale, Strîmbeanu ; la care se 
adaugă Diaconeașa, prezent in 
lotul U.E.F.A., care a evoluat 
In „Turneul Prieten’a" 
R.P.D. Coreeană, 
Nica, foști 
București și 
copii dotati
D. Coca, D.
— realizarea 
formanței dep nzînd de calita
tea muncii (prezenfă și viitoa
re) în procesul de instruire.

Fiindcă veni vorba de așa 
ceva, să redăm și ooinia prof. 
N. Dinescu (cunoscutul arbi
tru divizonar „A", președin- 
'tele colegiului județean al an
trenorilor) : „Tot răul fotbalu
lui din județul nostru, sărăcia 
lui, provine de >a activitatea 
riesalisfăcătoare din sfera in
struirii, la toate nivelurile. Cum 
să nil fie așa cirul din totalul 
celor 52 de cadre tehnice (cu 
specializare în fo'bal) numai 
trei mai sînt la locurile pen-

d:n
Catrinoiu, 

la „Luceafărul" 
un mic grup de 
(E. Moldovacanu, 

Iepure, L. Stoica) 
lor pe planul per-

4,
2,-
1,

tru care s-au pregătit ; restul 
și-au schimbat specializarea". 
Dumitru Anescu, 
Chimici de acum 
— care aducea la 
cea „Cupa României'
nr. 35 — acum președintele 
clubului vîlcean, completa acest 
tablou : „Instabilitatea antre
norilor, lipsa unui sistem corn- 
petițional echilibrat pe planul 
județului, lipsa de răbdare, ne
încrederea implantată ani de-a 
rîndul față de elementele lo
cale (jucători 
creat o state 
moditate, de 
dere..."

...Adevăruri _ 
poate trece cu vederea : 
competiționată locală î 
necompetitivă, 
și-au

antrenorul 
nouă ani 

Rm. Vîl- 
i“ ediția

și antrenori) au 
de apatie, de co- 
fugă de răspun-

peste care nu se 
; arie 
redusă, 

antrenori care 
renegat sneeializarca, prea 

puțină atenție față de cei pes
te 24 000 de elevi d’n orașul 
Km. Vîlcea (ca să-i numim 
numai pe ci. imens rezer
vor neexploatat 1), subaprecierea 
posibilităților locale, — iată 
cîteva teme dc meditație pen
tru toți cei care .iubesc fotba
lul, care an atribuții în aceas
tă sferă (C.J.EF.S. C.M.E.F.S. 
ele.). Nimeni nu spune că nu 
mai există și greutăți, dar tot 
atît de bine trebuie recunoscut. 
fap*ul că la aceleași condiții 
se putea realiza mult mai 
mult. Fotbalul vîlcean are ca
rențe dar și rzsurse ; important 
este ca acestea din urmă să 
fie depistate și. mai ales, va
lorificate intr-un cadru de or
dine, de disciplină, și de înaltă 
responsabilitate. Un început a 
și fost făcut de clubul Chimia 
— foștii ei iurâtori Horia Po
pescu, Too lor Cîobanu și Con
stantin
recent. ... ... . .
jun'ori. und» ouvfTul de ord - 
ne este

PintVie fiind cooptați, 
la centrul de copii și

CALITATEA MUNCII.

Stelian TRĂNDAFIRESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT 1010 PRONOSPORT INTORMEAEA
CIȘTIGURILH TR AGERII LOTO 

DIN 1 OCTOMBRIE 1982. Cat. 2 : 
1 variantă 100% a 47.336 lei șl 3 
variante 23% a 11.834 lei
13.75 variante a 6.025 lei
35.75 variante ă 2.317 tei 
181 variante a 4S8 lei ; cat. 
299 variante a 277 lei : cat.

cat. 3 : 
cat. 4:
cat. 5 : 

6 : 
x : 

1.363,50 variante a 100 lei. Report

la categoria i : 378.321 lei. Cîști- 
gul in .floare de 47.336 ici de ia 
categoria 2, obținut pe un bilet 
jucat 100%, a revenit participantu
lui Sandu Curelez din Birlad.

Trazcri-"- cbRiiiliot Lolo d<‘ as
tăzi. 8 oClomh'iC 1W. SP televi
zează in direct înceoind de la 
ora li.ri.

:nt.ru


Da astăzi, la Oradoa GIMNASTUL NOASTRE VOR
CRISUL JA UN NOU START

ÎN „CUFA CUPELOR" LA POLO 
CU GINDUL LA TURNEUL SEMlFIHAL

LA „CUPA MUNDIALÂ" DE
PARTICIPA
LA ZAGREB

Start în cea de a IX-a ediție 
a Cupei cupelor Ia polo La 
Paris, Innsbruck, Duisburg și 
Oradea încep astăzi întrecerile 
turului preliminar al prestigi
oasei competiții continentale 
care reunește în acest an 18 
echipe.

Reprezentanta noastră. Crișul 
Oradea, se aliniază pentru a 
doua oară consecutiv la start. 
La ediția precedentă, echipa 
antrenată de Nicolae Rujiuschi, 
deși nu a susținut nici un joc 
în fața propriilor susținători, a 
ajuns pînă in turneul final cla- 
sindu-se pe locul secund, fiind 
întrecută, în întreaga competi
ție, doar de POSK Brodomerkur 
Split, ciștigătoarea trofeului, pe 
terenul acesteia.

De această dată, orădenii au 
cinstea de a debuta in compe
tiție în piscina special amena
jată în cadrul „Complexului 1 
Mai", de lingă Băile Felix. Cu 
sprijinul primit din partea or
ganelor de partid și de stat, 
bazinul Venus a fost rearnena- 
jat și pregătit pentru a găz
dui, în bune condiții. primul 
turneu cu caracter internațio
nal. De astăzi și pînă duminică 
la prînz, în fief-ul orădenilor,

LA1 ÎNTOARCEREA
TENISMANILOR NOȘTRI

(Urmare din pag. 1)

Crișul, Partizan Belgrad — 
una dintre cele mai puternice 
formații de club din întreaga 
lume, Polytechnik Londra și 
Akademik Sofia își vor disputa 
dreptul de a promova in turne
ele semifinale, mai precis cla
sarea pe unul din primele două 
locuri.

Ce șanse au orădenii în a- 
cest turneu ? Alexandru Tordai, 
președintele clubului, este con
vins că echipa sa se va califi
ca și așteaptă cu nerăbdare 
tragerea la sorți a grupelor se
mifinale care va avea loc du
minică la Innsbruck. lai Gri- 
gore Kacuci, vicepreședinte al 
clubului, ne-a declarat : „Echi
pa noastră este pregătită pentru 
a oferi satisfacții numeroșilor 
iubitori ai sportului orădean, 
mari amatori ai acestui joc. 
Vrem să obținem un rezultat 
bun și în foarte dificila parti
dă cu Partizm".

Programul meciurilor : vineri, 
de la ora 15,30 : Partizan — 
Akademik și Crișul — Poly- 
tcchnik ; simbătă, de la ora 
15,30 : Polytechnik — Partizan 
și Akademik — Crișul ; dumi
nică, de la ora 10 : Akademik 
— Politechnik și Crișul — Par
tizan. Arbitri neutri : Rasmaj- 
dan (U.R.S.S.) și Szarka (Un
garia). Delegatul Ligii europe
ne de natație — Jarousek (Ce
hoslovacia).

Adrian VASILIU

între 20 și 24 octombrie ora
șul iugoslav Zagreb va găzdui 
întrecerile „Cupei mondiale" la 
gimnastică. La această tradițio
nală competiție, la care suit 
invitați cei mai buni gimnaști 
și cele mai bane gimnaste din 
lume, România va fi reprezen-

tată în concursul feminin de 
Lavinia Agache, Rodica Dunca 
și Mihaela Stănuleț.

★
Trei zile mai tîrziu, cele trei 

gimnaste românce vor fi pre
zente la Budapesta la un con
curs internațional.

PROGRAMUL TURNEELOR SEMIFINALE
ALE C. M. DE VOLEI (m)

La propunerea federației ar- 
gentiniene, faza a doua a C.M. 
masculin de volei a suferit 
modificări față de regulament. 
Iată, deci, noul program al jocu
rilor în cele 4 turnee semifi
nale, programate joi, vineri, 
duminică și luni:

LOCURILE 1—12, seria „W“: 
Japonia — Canada, R. P. Chi
neză — R.D.G., Argentina — 
Coreea de Sud (ziua I), R.D.G.
— Coreea de Sud, Argentina — 
Canada, R. P. Chineză — Ja
ponia (II) — ambele zile, la 
Rosario ; R. P. Chineză — Ca
nada. Japonia — Coreea de 
Sud., Argentina — R.D.G. (III), 
Canada — Coreea de Sud, Ja
ponia — R.D.G., Argentina — 
R. P. Chineză (IV) — ambele 
zile, la Buenos Aires ; seria 
„X" : Bulgaria — Cehoslovacia, 
Polonia — Brazilia, U.R.S.S. — 
Cuba (I). U.R.S.S. — Cehoslova
cia. Cuba — Brazilia, Polonia
— Bulgaria (II) — la Mendoza; 
Cuba — Cehoslovacia. Bulgaria
— Brazilia, U.R.S.S. — Polo
nia (III). Cuba — Bulgaria, 
U.R.S.S. — Brazilia, Polonia — 
Cehoslovacia (IV) — la Cata-

marca. LOCURILE 13—24, se
ria „Y" ; Italia — Finlanda, 
Mexic — Australia, Franța — 
Tunisia (I), Finlanda — Austra
lia, Franța — Mexic, Italia — 
Tunisia (II) — la Buenos Ai
res ; Finlanda — Mexic, Tuni
sia — Australia, Italia — Fran
ța (III), Finlanda — Tunisia, 
Italia — Mexic, Franța — Aus
tralia (IV) — la Rosario ; se
ria „Z“ : Venezuela — Irak, 
România — Chile, S.U.A, — 
Libia (I), Libia — Chile, Ro
mânia — Irak, S.U.A, — Ve
nezuela (II) — la Catamarca ; 
Venezuela — Chile, România
— Libia. S.U.A. — Irak (III), 
Venezuela — Libia, Irak — 
Chile, România — S.U.A. (IV)
— la Mendoza.

La Jocurile Commonwsalthuîul

TRACEY WICKHAM-*
ULTIMA VICTORIE...

BRISBANE, 7. — înotătorii aus
tralieni continuă să domine con
cursul de natație din cadrul 
Jocurilor Commonwealthului, în 
care au obținut 5 victorii din cele 
7 finale disputate pînă acum. 
Tracey Wickham (19 ani) șl-a a- 
dăugat o a doua medalie de aur, 
după cea de la 800 m, cucerind-o 
și pe cea de la 400 m liber (f), 
cu timpul de 4:08,82, rezultat care 
este totuși la 2,54 sec. de recor
dul mondial vizat. Celebra cam
pioană a anunțat, după cursă, că 
a fost ultimul el start din ca
rieră...

Tot unei australience, Lisa 
Curry, i-a revenit proba de 400 
m mixt, cu 4:55,09, iar compa
trioata sa Lisa Forrest a finișal 
prima, în 2:13,46, pe 200 m spate. 
Alte rezultate, la bărbați : 100 m 
spate — Mike West (Canada) 
57,12 ; 100 m bras — Adrien Mo
orhouse (Anglia) 1:02,93 ; 1 500 m 
liber — Max Metzker (Australia) 
15:23,94 ; ștafeta 4 X 100 m — 
Australia 3:47,34.

După șase zile de întrecere, în 
clasamentul general conduce Aus
tralia, cu 73 medalii (29 aur), ur
mată de Canada 61 (22), Anglia 
51 (14), Scoția 13 (3), Noua Ze- 
elandă 10 (3) etc.

JUCĂTORI NOI IN ECHIPELE 
CEHOSLOVACIEI Șl SUEDIH

Florin l-a secondat admirabil. 
Dealtfel, Segărceanu a ciștigat 
clar ultima partidă, de simplu, 
cea decisivă. Întreaga echipă 
a contribuit la victorie. Sînt 
dator să amintesc că Andrei 
Dîrzu, Dumitru Hărădău și Li- 
viu Mancaș au ajutat mult pe 
titulari in perioada pregătitoa
re, netezindu-le calea spre bi
ruința. Deși nc-am îndeplinit 
obiectivul principal pe acest an, 
aștept cu nerăbdare Balcaniada 
de la Timișoara, unde trebuie 
să dovedim că avem cele mai 
bune echipe în această parte a 
Europei. De asemenea, aflind 
de tragerea la sorfi pentru 
Cupa Davis de anul viitor, mă 
bucur că vom avea ocazia să 
ne luăm, revanșa, acasă, in 
fața formației chiliene

„Ca de obicei — ne spune Du
mitru H trădau — Ilie a făcut 
cinste sportului românesc. Nu 
degeaba scria ziarul „Excelsior" 
din Mexico : „Năstase a făcut 
din tenis unul din cele mai 
spectaculoase sporturi ale tim
purilor moderne“. Un alt ziar 
mexican, „El Dia", scotea la 
iveală „seriozitatea și discipli
na românilor", liotărîtoare pen
tru victorie".

— Florin Segărceanu, cum a 
fost meciul cu Raul Ramirez ? 
„Greu, ca toate meciurile. Dar 
parcă greu voi uita că am a- 
vut trei setbaluri în primul set 
și — n-o să credeți — 4 setba
luri în setul 2 ! Cum să nu-mi 
fie ciudă ? In primul rind pe 
mine, că nu reușesc să mă 
conving anticipat că sînt capa
bil să înving și jucători de re
nume ca Ramirez. Sper să nu 
treacă multă vreme pînă voi 
obține această convingere...".

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS
NEW YORK, 7 (Agerpres). — 

Au continuat întrecerile turneu
lui internațional feminin de 
tenis de la Deerfield Beach 
(Florida), în cadrul căruia Vir
ginia Ruzici a eliminat-o cu
6— 4, 1—6, 6—0 pe Kathy Hor
vath (S.U.A.). O surpriză a 
furnizat jucătoaiea americană 
Anne White care a invins-o cu
7— 5, 4—6, 6—3 pe cehoslovaca 
Hana Mandhkova. Alte rezul
tate : Pam Shriver (S.U.A.) — 
Sue Barker (Angiia) 8—0, 6—4;

Sylvia Hanika (R.F.G.) — Sha
ron Walsh (S.U.A.) 6—2, 7—5 ; 
Virginia Wade (Anglia) — 
Betty Stove (Olanda) 6—4,
6— 4.
• Rezultate din turneul in

ternațional masculin de la 
Barcelona : Lendl — Soler
7— 6, 6—3 ; Vilas — Bedel 6—3, 
6—1 ; Barazzutti — Luna 6—4, 
1—6, 10—3 ; Tulasne — Dibbs 
6—3, 6—0 ; Kirmayr — Taroczy 
3—6, 6—0, o—Z ; Clerc — Si-
monsson 3—5, 7—5, 6—L

TELEX ® TELEX 0 TELEX @ TELEX ® TELE.
ATLETISM • Frank Ehmelmann 

(R.D. Germană), campion euro
pean pe 100 m la Atena, în vîrstă 
de 21 de ani, a anunțat că anul 
viitor va concura și în proba de 
400 m.

tulul campion belgian Rik van 
Looy.

PENTATLON MODERN • Cam
pionatul mondial a continuat la 
Roma cu proba de scrimă, în 
care victoria a revenit francezu-

AUTO • în cadrul C.M. de ra
liuri, concursul * 
a fost ciștigat 
Blomquist (în 
de finlandezul

de la San Remo<5- 
de suedezul -Yen-’ 

5h 57:32), urmat 
Hannu Mikkola

la 6:02 și Michele Mouton (Fran
ța) la 6:04, toți pe mașini „Au-
di-4“.

BASCHET © In Cupele euro
pene s-au desfășurat mai multe 
meciuri. Iată citeva rezultate mal 
importante : C.C.E. : YMCA
Turku — Slavia Praga 90—63. In 
„Cupa Koraci" : Tofas Bursa — 
Steaua Roșie Belgrad 80—96, Ha- 
poel Affula — ARIS Salonic 
113—87, Heraklis Salonic — Mes
tre Lebole (Italia) 85—90, A.E.K. 
Atena — Latte Sole Bologna 
72—89, Bayreuth — Anderledht 
92—77, Galatasaray — Zalaegers- 
zeg 101—87, Efes Istanbul — Os
trava 83—80.

CICLISM © Comitetul director 
al curselor cicliste întrunit la 
Paris a decis ca „Marele trofeu 
al anului 1982“ să fie atribuit fos-

• LA 13 SEPTEMBRIE s-au redeschis 
școlile în Grecia. In chiar prima zi a nou
lui an școlar s-a constatat un interes ex
traordinar pentru orele de educație fizică, 
mal precis pentru atletism și — șl mal pre
cis — pentru aruncarea suliței ! Profesorii 
de educație fizică au fost, pur șl simplu, 
asaltați de marele număr (în special fete !) 
al celor care doreau să deprindă secretele 
aruncării suliței. Victoria Annel Verouii, la 
9 septembrie, la campionatele europene de 
atletism de la Atena, a provocat această 
extraordinară animație în legătură cu atle
tismul, cu aruncarea suliței !... © In ALPII 
FRANCEZI, la Val Thorens, a fost inau
gurat nu de mult cel mai mare teleferic 
din lume : două cabine, flecare de cîte 10 
tone, putînd transporta cîte 178 de pasageri, 
de la 2 300 m la 3 200 m, pe muntele Ca
ron, unde sînt amenajate numeroase pîr- 
til de schi © UN RADIOAMATOR SOVIE
TIC, Viktor Filipenko din Petropavlovsk, 
R.S.S. Kazahstan, a cîștlgat medalia de aur 
a competiției internaționale „Pace în lume". 
In decurs de 24 de ore el a stabilit legă
turi radio cu 867 de „emițători" din 153 de 
țări ale lumii. Fratele său, precum șl so
ția și fiul lui Filipenko sînt șl el radioama
tori. Așadar, familie sportivă ! © CITEVA 
RECORDURI pe durata a 24 de ore : fin
landezul Ahti Nevala a parcurs pe schiuri 
280,905 km, elvețianul Werner Hug, fost cam
pion mondial de juniori la șah, a jucat cu

Redacția n adminlitroțio l cod 79773 BucuroJU 
r.ntru «Irâinălale , abonament, prin IlEXIM -

jjlui Paul Faur cu 1 076 p. Tot el 
xSîteonduce în clasamentul general

individual, urmat de Masala (Ita
lia) șl Csacsari (Ungaria). Pe 
echipe în frunte se află echipa 
Franței, urmată de Italia și Un
garia.

șah © După 5 runde, în tur
neul de la Tilburg, în fruntea 
clasamentului se află Karpov șl 
Browne, cu cite 3,5 p, urmați de 
Sosonko șl Timman, cu cîte 3 p. 
Citeva rezultate : Browne — Lar
sen 1—0, Sosonko — Smlslov 1—0. 
S-au încheiat remize partidele : 
Nunn — Andersson, Timman — 
Karpov șl Torre - Hlibner, iar 
Portlsch și Petrosian au între
rupt.

TENIS DE MASA © In ziua a 
doua a „Cupei Mondiale" de la 
Hong Kong : Boggan (S.U.A.) — 
Gergely (Ungaria) 2—1, Douglas 
(Anglia) — Orlovskl (Cehoslova
cia) 2—1, Secretin (Franța) — 
Jonyer (Ungaria) 2—1, Yuehua 
(R.P. Chineză) — Brubba (Polo
nia) 2—0.

La Bratislava, în grupa a 
5-a a preliminariilor C.E., me
ciul dintre Cehoslovacia și 
Suedia (2—2), părea că va fi 
ciștigat de gazde, dar în ulti
mele două minute, cînd nimeni 
nu se mai aștepta, suedezii au 
egalat ! în ambele formații au 
apărut jucători noi, care, după 
declarațiile antrenorilor, nu au 
corespuns în întregime. Atit 
Ilavranek (Cehosl.) cit și Arne- 
sson (Sued.) au recunoscut că 
au făcut modificări neinspi
rate ! Iată, dealtfel, formațiile 
care au evoluat în* fața celor 
15 000 de spectatori : CEHO
SLOVACIA : Hruska — Jaku- 
bec, Jurkcmik, Fiala, Ondra — 
Berzik (Chalupa), Zelensky, 
Berger — Janecka, Danek (Lu- 
hovy), Fokluda, SUEDIA : To
mas Ravelli — Andreas Rave- 
lli, Hysen, Dahlquist, Erland- 
sson (Bjoerklund) — Persson, 
Prytz, Andersson — Eriksson, 
Stromberg, Svensson (Jingblad).
• Echipele de tineret au 

susținut un meci amical la 
Trencin ; Cehoslovacia — Sue
dia 2—1. Au înscris, pentru 
gazde, Siva și Griga, respectiv 
Larsson. în C.E. de tineret, la 
27 octombrie : Italia — Româ
nia. Dim această grupă mai fac 
parte reprezentativele Ceho
slovaciei și Ciprului.

BELGIA - ELVEȚIA 3-0
In grupa I a preliminariilor 

C.E., la Bruxelles, Belgia a 
dispus cu un scor categoric de 
Elveția : 3—0 (1—0), prin punc
tele marcate de Egli (min. 2 — 
autogol), Cock (min. 48) și 
Vanderberg (min. 82). Italianul 
Bergamo a condus echipele : 
BELGIA : Pfatf — Gerets, 
Meeuws, Daerden, Baecke — 
Vandermissen, Cocck, Vercau- 
teren — Czerriatinski, Vanden
berg, Cuelemans. ELVEȚIA : 
Burgener — Al bon, Liidi, Egli, 
Hermann — Wehrli (Favre), 
Barberis, Botlerou — Suiscr,

56(1 de parteneri. De notat faptul că în 
acest timp, mergînd de la o masă la alta, 

• Hug a parcurs 30 km ; francezii Andre
Martinie și Patrice Vaiton au trecut, din 
val în val, cu „windsurfing“-ul cale de 207 
km, în plină mare I © REPUTATUL AN
TRENOR sovietic Serghel Lomakin a fost 
angajat de Federația de box din Venezuela

pentru a pregăti puglliștil fruntași ai aces
tei țări în vederea participării la Jocurile 
Panamericane programate anul viitor, la 
Caracas. Se speră ca Lomakin să-i ajute 
pe boxerii venezuelani astfel ca el să devină 
candidați la podiumul marii competiții. Și 
este dos .ui de mare numărul celor care, 
realmente, au o asemenea perspectivă. © 
RECENT A AVUT LOC A 20-A EDIȚIE a 
importantei competiții cicliste internaționale 
„Tour de PAvenir". tntrecerea a fost re
zervată rutierilor amatori, abia de anul

trecut ea devenind „open". Iată cîștlgătorli: 
1961 — De Rosso (Italia), 1902 — del Moral 
(Spania), 1963 — Zimmermann (Franța), 
1964 — Gimondl (It.), 1965 — Hlaz (Sp.), 
1966 — Denti (It.), 1967 — Robi ni (Fr.),
1968 — Boulard (Fr.), 1969 — Zoetemelk (O- 
landa), 1971 — Ovion (Fr.), 1972 — Den Her- 
tog (OI.), 1973 — Baronchelli (It.), 1974 — 
Martinez Heredia (Sp.), 1976 — Nilsson (Sue
dia), 1977 — Schepers (Belgia) 1978 șl 1979 
— Șuhurușcenko (U.R.S.S.), 1980 — Florez
(Columbia), 1981 — Simon (Franța) profe
sionist, 2. Șuhurușcenko, 1982 — Lemond 
(S.U.A.) profesionist, 2. Șuhurușcenko. © 
IN FINALA CUPEI U.R.S.S. la fotbal s-au 
întîlnit echipele Dinamo Kiev șl Torpedo 
Moscova, fiecare avînd ciștigat de cite 5 ori 
prețiosul trofeu. Victoria a revenit fotba
liștilor din Kiev. Amănuntul cel mai im
portant ni se pare acela că portarii celor 
două formații au fost... frații Ceanov, Vik
tor la Dinamo și Viaceslav la Torpedo. 
Frate, frate dar... © DIN 1969 de la oficia
lizarea sa și pînă astăzi recordul mondial 
feminin la 4 X 400 m a fost îmbunătățit de 
13 ori, coborînd de la 3:47,4 la recentul 
3:19.05. Ultimele 6 „corecturi" au fost rea
lizate de echipa R.D. Germane, cel din 
urmă, de la C.E de la Atena, avînd o me
die de... 49,75. De precizat că sînt destule 
echipe masculine care nu realizează o ase
menea medie I

Romeo Vil ARA

Eisener, Schwiler (Maissen).
Din această grupă mai faa 

parte reprezentativele Scoției 
și R. D. Germane.

ASTON VILLA Șl SARAJEVO 
ÎNVINSE

• în Cupa ligii engleze (med 
tur) Astcn Villa, care va intilni 
in C.C.E. pe Dinamo București, 
a pierdut pe teren propriu in 
fața formației Nottingham 
County cu 2—1. Alte rezultate i 
Nottingham Forest — W. B. Al
bion 6—1, Leeds — Newcastle 
0—1, Manchester Utd — Bour
nemouth 2—0.
• în etapa a 10-a a campiona

tului iugoslav, noua promovați 
Galenika Zemun a întrecut pe 
F. C. Sarajevo (3—1), viitoarea 
adversară în Cupa U.E.F.A. a 
echipei Corvinul Hunedoara. 
Sarajevo ocupă acum locul 4 cu 
11 p, după Dinamo Zagreb — 
17 p. Partizan — 14 p, Hajduk 
Split — 12 p. Citeva rezultate 
din această etapă : Ljubliana — 
Steaua Roșie 1—2, Dinamo 
Vinkovlci — Hajduk Split 1—1, 
Dinamo Zagreb — Titograd 
4—2, Zeleznicear Sarajgv — 
Partizan Belgrad 1—1. j

F.C. KOLN CALIFICATA
în meci retur din prima eta

pă a Cupei U.E.F.A. : F. C. 
K61n — A.E.K. Atena 5—0 
(4—0). în tur 1—0 la Atena. 
Au marcat Fischer (2), Slivo 
(2) și Engels, din penalty.

în etapa a doua, Glasgow 
Rangers va intilni la 20 oc
tombrie pe F. C. Koln (med 
tur).
IN MECI AMICAL : FRANȚA - 

UNGARIA 1-0
La Paris, în meci amical.' 

Franța a dispus greu, dar me
ritat, cu 1—0, de Ungaria, prin 
golul înscris de debutantul 
Roussey (Șt. Etienne). Gazde
le au aliniat o formație redu
tabilă, în timp ce oaspeții au 
încercat cîțiva jucători tineri. 
Iată formațiile aliniate în fața 
celor 20 000 de spectatori. 
FRANȚA : Castenada — Bossis, 
Mahut, Tresor, Tusseau — Ți
gana (Couriol), Genghini (Fe- 
rreri), Glressc, Platini — Rou
ssey (Tanvlon), Six (Soler). 
UNGARIA : Katzîrz — Peter, 
Garaba, Kerekes, Toth — Ila- 
nnich, Pocsik (Csapo), Burcsa 
— Borostyan (Fazekas), Szcn- 
tes (Tărocsik), Hajszan.

ALTE ȘTIRI
• Juventus Torino a intrat 

în tratative cu clubul brazilian 
Ailetico Mineiro pentru a-1 
achiziționa in viitorul sezon 
pe Eder,

® Au fost alcătuite grupele 
semifinale ale „Cupei Liberta- 
d'ore.s" : „Â“: Flamengo (deți
nătoarea trofeului), Penarol, 
River Plata ; „B“ : Tolima,
(Columbia), Cobreola (Chile), 
Olimpia (Paraguay). Meciurile 
se joacă tur-retur, iar ciștigă- 
toarele grupelor se vor intilni 
in finală, la sfirșitul lunii no
iembrie.
• La Budapesta, în meci a- 

mical de tineret : Ungaria — 
Franța 0—2 (0—1).


