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Vineri, 8 octombrie, s-au în
cheiat lucrările Plenarei Comi
tetului Central al 
Comunist Român, 
sub președinția 
Nicolae Ceaușescu, 
ncral al ~ 
Român.

In cca 
narei, in 
luat cuvîntul 
Avram, Eva Feder, Ion Radu, 
Teodor Roman, Ion Pățan, Dan 
Surulescu, Trandafir Cocârlă, 
Gheorghe Dinu, Ilie Bologa» 
Nicolae Constantin.

Ileferindu-se la documentele 
supuse dezbaterii, toți vorbito
rii au dat o înaltă apreciere 
contribuției hotărîtoare, deter
minante, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și 
stalului nostru, consacrată creș
terii neîntrerupte a producției 
industriale și agricole a țării, 
dezvoltării științei, culturii 
artei, ridicării permanente 
bunăstării, materiale și spiritua
le, a întregului popor, înfloririi 
continue a patriei, în deplină 
libertate și independență, spo
ririi prestigiului și rolului Ro
mâniei socialiste în lume,

Răspunzînd îndemnurilor, o- 
Tientărilor și indicațiilor date 
de secretarul general al parti- 
duluij ei s-au angajat, în nu
mele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din colecti
vele în care își desfășoară ac
tivitatea să acționeze cu abne
gație și dăruire revoluționară 
pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor economice pe anul în 
curs și trecerea, în cele mai 
bune condiții, la înfăptuirea 
prevederilor planului pe anul 
1983, pentru realizarea integra
lă a obiectivelor actualului cin
cinal, pentru transpunerea nea
bătută în viață a hotărîrilor - 
Congresului al XII-lea al par
tidului.

Comitetul Central a aprobat, 
în unanimitate, documentele 
înscrise pe ordinea de zi a 
plenarei, adoptînd în legătură 
cu acestea o hotărîre, care se 
dă publicității.

Plenara a luat în dezbatere 
unele abateri de la disciplina 
de partid și respectarea legi
lor statului nostru și a adop
tat o serie de măsuri organi- 
zalorice.

Analizîndu-se gravele abateri 
care au avut loc in activitatea 
de comerț exterior și caie au 
adus importante prejudicii e- 
conomiei naționale, s-a consta- 

< tat că o mare răspundere în 
„ăvÎTȘirea acestora revine tova
rășului Cornel Burtică, fost mi
nistru al comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. Plenara a hotărît exclu
derea lui din Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. și 
din rindul membrilor Comite
tului Central al partidului.

Plenara a hotărit excluderea 
din rindul membrilor supleanți . 
ai Comitetului Central al par
tidului a tovarășului Victor 
Zglobiu, pentru săvirșirea unor 
abuzuri și încălcarea prevederi
lor legale, in funcția de di
rector ai I.A.S. Mangalia.

Plenara a hotărit, de 
nea. excluderea din 
membrilor supleanți ai 
P.C.R., precum și din

Partidului 
desfășurate 
tovarășului 

secretar ge- 
Partidului Comunist

de-a doua zi a ple- 
cadrul dezbaterilor au 

tovarășii loan

Și a

tibile cu calitatea de membru 
de partid.

Plenara a adus unele modi
ficări în componența Comitetu
lui Politic Executiv, a Secreta
riatului Comitetului Central al 
partidului și a Colegiului Cen
tral de partid :

— Tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., a 
fost eliberat din funcția de se
cretar al C.C. al P.C.R.. pri
mind alte insărcinări ;

— Tovarășul Miu 
membru supleant al 
Iui Politic Executiv 
P.C.R.. a fost ales 
de secretar al C.C.

— Tovarășul Marin Enache a 
fost eliberat din funcția de se
cretar al C.C. al P.C.R., pri
mind alte insărcinări, și a fost 
ales ca membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. ;

— Tovarășul 
membru al 
Executiv al 
fost ales ca 
P.C.R. ; în
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Dobrescu, 
Comitetu- 
al C.C. al 
în funcția 
al P.C.R. ;

Ilie Verdcț, 
Comitetului Politic 
C.C. al P.C.R., a 
secretar al C.C. al 
legătură cu aceas

ta, s-a propus eliberarea sa din 
funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Stat ;

— Tovarășii Petre Dănică și 
Gheorghe Dumitrache au fost 
eliberați din rîndurile membri
lor 
Politic 
P.C.R.

supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al

Azi și mi ine, la Deva Mare surpriză

GIMNASTELE ROMÂNCE SI ENGLEZE 
PROMIT UN SPECTACOL ATRACTIV

In „Gupa României"

la floretă feminin

Sala

aseme- 
rindul 

C.C. al 
rindul 

membrilor de partid, a tova
rășului Ovidiu Maitec, pentru 
săvirșirea unor fapte incompa-

Totodată, tovarășul Andrei 
Cervencovici a fost eliberat din 
funcția de membru al Colegiu
lui Central de Partid, primind 
alte însărcinări.

Tovarășul Ion Circei a fost 
desemnat ca membru al Cole
giului Central de Partid și ca 
vicepreședinte al Colegiului. 
. Comitetul Central a stabilit 
convocarea Conferinței 
nale 
mân 
brie 
dine

1. Cu privire Ia stadiul actual 
al edificării socialismului in 
țara noastră, la problemele 
teoretice, ideologice și activita
tea politică, educativă a parti
dului, la sarcinile ce revin or
ganelor și organizațiilor de 
partid pentru formarea omului 
nou, făuritor conștient al socia
lismului și comunismului.

2. Cu privire Ia modul în 
care se realizează planul națio
nal unic de dezvoltare ccono- 
mico-socială a României m pe
rioada 1981—1985 și măsurile ce 
se impun pentru îndeplinirea 
integrală a planului in indus
trie, agricultură. construcții, 
transporturi, circulația mărfu
rilor, pentru înfăptuirea întoc
mai a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al Partidului Comu
nist Român.

3. Programele speciale cu 
privire Ia dezvoltarea mai ac
centuată a bazei energetice, de 
materii prime, agriculturii și 
industriei alimentare in perioa
da 1981—1985.

In încheierea lucrărilor plena
rei a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
viu interes și deosebită atenție, 
cu deplină aprobare $1 profun
dă satisfacție, fiind subliniată, 
in repetate rinduri. cu puter
nice și însuflețite aplauze.

Națio- 
a Partidului Comunist Ro- 
în zilele de 16—18 decem- 
1982, cu următoarea or- 
de zi :

Astăzi și mîine, în 
sporturilor din Deva, gimnas
tica noastră feminină susține 
un test internațional : 
amical 
gliei, 
nuă ascensiune valorică. A-
ceastă întîlnire constituie un
bun prilej pentru antrenorii 
lotului - nostru reprezentativ de 
a verifica stadiul de pregătire 
atins de cele mai bune gim
naste ale țării șl va oferi, cu 
siguranță, concluzii utile pen
tru viitoarele antrenamente.

întîlnirea România — Anglia 
se va desfășura atît cu exer
cițiile impuse, cele pe care 
gimnastele le pregătesc pentru 
viitoarele campionate mondiale 
și Jocuri Olimpice, cit și cu 
exerciții liber alese. Fără să 
fie un examen prea greu pen
tru sportivele românce, evi
dent superioare adversarelor 
lor din aceste zile, confrun
tarea ca atare a fost privită 
cu toată atenția de colectivul 
tehnic și de sportivele care 
vor reprezenta culorile țării, 
pentru că concursul de azi și 
mîine reprezintă, în același 
timp, un test premergător al
tor examene importante, cum

meciul 
cu reprezentativa An- 

echipă aflată in conti-

ar fi „Cupa mondială", ce va 
avea loc peste două săptămîni 
în Iugoslavia, meciul cu echi
pa Olandei, programat în de
plasare, precum și Campiona
tele balcanice de ,r 
Pentru a nu mai 
într-o perspectivă i 
părtată, întrecerea i 
poate oferi destule 
în privința modulul cum 
trebui abordat 
mondial din octombrie 
de la Budapesta.

Antrenorul coordonator al 
lotului nostru, Adrian Goreac, 
ne-a spus ieri că s-a oprit a- 
supra următoarei formule de 
echipă : Lavinia Agache, Mi- 
haela 
mona 
reanu, 
teri na 
goraș 
motive de sănătate.

Oaspetele, sosite de joi 
prînz în Capitală, s-au depla
sat în aceeași zi la ~ 
vineri dimineață au 
un antrenament în 
concurs.

Atît simbătă cit și 
concursul începe la ora 17.

ÎNVINGĂiEHRE,

Astăzi, etapa a 10-a a

la Istanbul, 
aminti că, 

mai înde- 
de la Deva 

: elemente
va 

campionatul 
viitor,

BRAȘBVEAMCA
REKA

DE 15
LAZAR !

scrimă al
4 episoade 

încheie

ANI,

lunii 
sâp- 
anul

Stănuleț, Camelia și Si- 
Renclu, Dorina 
Magdalena Ranca.

Szabo și Cristina 
nu pot lua startul.

Ungu-
Eca- 
Gri- 
din

la
Deva, iar 

efectuat 
sala de
duminică

Serialul de 
octombrie, cu 
tămînale, care 
competițional 1982 prin desem
narea cîștigătorilor trofeului 
individual „Cupa României*  
și a echipelor campioane na
ționale la cele 4 arme, a de
butat vineri, in sala Floreas- 
ca din Capitală, cu proba fe
minină de floretă. Pe planșe, 
49 de scrimere. pentru a-șl 
disputa „Cupa României". Du
pă 3 tururi preliminarii, în 
care am consemnat eliminările 
premature și 
experimentatei 
și „speranței" 
ganu (Steaua) 
■nevoie pentru 
tușe în asaltul
Monica Veber, dar, după __ _ 
condus cu 2—0, a pierdut cu

nescontate ale 
Magda Chezan 
Elisabeta

— ultima 
calificare 

decisiv

Guz- 
avînd 
de 3 

cu 
ce a

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag a S-a)

Performeră a Diviziei „A“ de handbal,

STEAUA ȚINTEȘTE ACUM PRIMUL LOC IN C C E.!
• Ștefan Birtalan - golgeterul

Prima parte a camp onatului 
masculin de handbal, 
„A", s-a încheiat. Joi 
meciuri de mare luptă, în frun
tea cărora s-a aflat 
Steaua — Dinamo București, 
au pus punct final unei între
ceri care ne-a oferit multe par
tide spectaculoase, o creștere 
evidentă a puterii de luptă a 
multora dintre hapdbaliștii de 
pe prima scenă — și nu numai 
a celor tineri, ci și a celor cu 
vechi state de serviciu în spor
tul de performanță —, precum 
și evidențierea tinerilor din 
fruntea ierarhiei „noului vai". 
Dumitru Berbece, Virgil Nicu- 
lae (Steaua), Tudor 
George Dogărescu 
București), Cornel
(H.C. I" “ 
alții au crescut nu numai în 
ceea ce privește experiența, ci 
și în valoare, afltndu-se acum 
aproape d*  necesitățile echipei 
naționale. Acest atît de agitat 
tur al campionatului a eviden-

Divizia 
seară,

derbyul

Roșea, 
(Dinamo 
Porumb 

Minaur Baia Mare) și

Diviziei „A“ de fotbal

o „
o Dobrin revine la Tirgoviște, dar cu alte.,, j/ 
care promite mult ® La Tg. Mureș, o partidă 
Simionaș in prim-plan © După două prețioase „i 
examen greu (cu Dinamo) © La Hunedoara, liniile de înaintași vor decide © La 
București, liderul (Sportul studențesc) se prezintă ca „solist" © La Timișoara, „lan
terna roșie" față în față cu cel mai productiv atac © Chimia a învins la Iași, 

F. C. Constanța a pierdut acasă, dar meciul nu e ușor pentru vilceni © La Cra- 
muri rlîn nmi un *%»•**■*■■

RUNDA" CU MULTE PARTIDE ECHILIBRATE
gînduri @ Pe stadionul Steaua, un meci 

i cu „bătrîniî" Boloni, Hajnal, Romilă și 
remize" in deplasare, Jiul are un

ir

Tirgoviște : 
București :

Tg. Mureș : 
Petroșani : 
Hunedoara 
București :

Timișoara : 
lîm. Vîlcea : 
Craiova :

iova, din nou un „1“ pentru pronosportiști 
PROGRAMUL ETAPEI

CLUBUL SPORTIV - F.C. ARGEȘ 
STEAUA - F.C. OLT

(stadionul Steaua)
A S A. ---------- ----- --
JIUL 
CORVINUL
SPORTUL STUD.
(stadionul Politehnica)
„POLI" - F.C. BIHOR
CHIMIA - F.C. CONSTANȚA
UNIVERSITATEA - PETROLUL

- POLITEHNICA IAȘI
- DINAMO
- S.C. BACĂU
- F.C.M. BRAȘOV

Toate meciurile vor începe la ora 15

i
CLASAMENTUL

1. SPORTUL ST. 9 7 1 1 17- 4 15
2. Dinamo 9 5 4 0 17- 5 14
3. Univ. Craiova 9 5 1 3 16- 7 11
4. F.C. Olt 9 5 1 3 15- 8 11
5. Steaua 9 4 3 2 11- 9 1!

6— 7. S.C. Bacâu 9 4 2 3 14-11 10
F.C. Argeș 9 4 2 3 13-10 10

8. Corvinul 9 3 4 2 8- 6 10
9. F.C. Bihor 9 4 1 4 22-18 9

10. A.S.A. Tg. M. 9 4 1 4 9-11 9
11. Jiul 9 2 5 2 M2 9
12. Petrolul PI. 9 4 1 4 12-17 9
13. Chimia Rm. V. 9 4 0 5 8-12 8
14. Polit. lași 9 1 4 4 7-11 6
15. F.C.M. Brașov 9 3 0 6 12-18 6
16. C.S, Tirgoviște 9 1 3 5 5-13 5
17. F.C. Constanța 9 2 1 6 10-22 5
18. „Poli" Timișoara 9 1 2 6 5-16 4

turului campionatului • In 
țiat și un tînăr portar de mare 
talent, studentul Adrian Simion 
(Steaua), în virată de 21 de ani.

Fără îndoială, performera a- 
cestui tur de campionat este 
Steaua. De fapt, din nou Stea
ua, pentru ca această echipă, 
care deține recordul absolut al 
titlurilor de campioană a Ro
mâniei, își Incintă de aproape 
trei decenii suporterii, deopo
trivă și pe iubitorii handbalu-

actualitate: cupele europene
torii din 11 posibile ! Și nu tri
bute uitat că între aceste suc
cese se află și cele — obținute 
în deplasare — la două dintre 
echipele din elita Diviziei „A“, 
Politehnica Timișoara și H.C. 
Minaur, precum și în derbyuî 
derbyurilor, în partida cu Di
namo București. Steaua a de
venit din nou ansamblul care a 
„perforat" prin forță, omogeni
tate și putere de luptă handba-

Aruncare de la 1 m ! Execută
Diviziei „A“, Ștefan

lui, cu performanțe superioare. 
Acum, echipa preluată de Radu 
Voina, în cuplu cu Otto Tel
man, dar supravegheată și în
drumată cu aceeași pasiune de 
Cornel Oțelea, reușește exce
lenta performanță de a încheia 
prima jumătate a întrecerii 
fără înfrîngere, obținind 11 vic-

golgeterul turului campionatului 
Birtalan. Și înscrie...

lui internațional, ajungîtid în. 
vîrful Cupei campionilor euro
peni în 1968 și 1977. Pe sche
letul „vechii gărzi" (Nicolae 
Muntcanu, Cezar Drăgăniță,

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 4—5)

In numărul de miercuri 13 octombrie al ziarului

CALENDARUL COMPETIȚIILOR DE PERFORMANȚĂ 
PE ANUL 1983

Calendarul cuprinde, ca de obicei, toate întrecerile pe ra
mură de sport — puse sub semnul celei de a 3-a ediții a „Da- 
ciadei“ — de la fazele initiate pină la finalele pe tură, datele 
și locurile de desfășurare
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in parașutismul sportiv de masă

O NOUĂ PROMOȚIE BREVETATĂ

SUB EGIDA „DACIADEI"
In galeria sporturilor tehni

co-aplicați ve. parașutismul se 
bucură de o popularitate deo
sebită. Și este firesc, pentru 
că arena acestuia este unică, 
între cer și pămînt, solicitind 
celor care aspiră la titlul de 
„cavaler al văzduhului" cali
tăți deosebite și, mai ales, o 
pregătire în condițiile unei ma
xime exigențe. Să părăsești a- 
vionul In altitudinea de 1000, 
2 000 sau mai multe mii de me
tri coborînd spre pămînt, sub 
cupola multicoloră, înseamnă 
să-ți învingi frica, să ai curaj.

Aceste calități, nu ultimele, 
sînt cultivate cu perseverență 
și seriozitate în aerocluburile 
noastre sportive, iar numărul 
celor care-și îndreaptă pașii 
spre această disciplină este tot 
mai mare. Cel mai convingă
tor exemplu în acest sens l-au 
constituit și în acest an tabe
rele cu profil de parașutism 
organizate de secția de specia
litate din C.C. al U.T.C., în 
colaborare (exemplară și fruc
tuoasă) cu Aeroclubul central 
român în care peste 1300 de 
tineri elevi, băieți și fete, au 
făcut primii pași in parașutism. 
La Brașov și Pitești, la Plo
iești și Tg. Mureș, la Iași și 
Ciuj-Napoca, în alte aeroclu
buri, aerodromurile sportive au 
fost „inundate" de entuziasmul 
tinerilor în uniformă de cu
loarea cerului. După cum ne 
spunea Teodor Tufan, activist 
în secția de specialitate a C.C. 
al U.T.C., care a răspuns d;

0 inițiativă rodnică, In sprijinul realizării de economii

RACHETOMODELIȘTIl DIN SUCEAVA
IȘI CONSTRUIESC SINGURI MICROMOTOARE

O experiență unică pînă a- 
cum realizează, cu frumoase 
rezultate, Clubul sporturilor 
tehnico-aplicative din Suceava: 
construirea cu mijloace proprii 
de micromotoare pentru rache- 
tomodele. Inițiativa aparține 
președintelui acestui club, Sil
vestru Moraru, și ea este ma
terializată cu sprijinul unui co
lectiv din care mai fac parte 
antrenorul Ion Botoșan, strun
garul Dorin Tolodoc, electri
cianul Costică Croitoru și ttm- 
plarul Vasîle Antocî. De notat 
faptul că toți componenții a- 
Cestui colectiv sînt maeștri ai 
sportului la rachetomodelism, 
ceea ce și explică pe undeva 
pasiunea lor pentru acest sport 
tehnico-aplicativ și, mai ales, 
preocuparea de a găsi soluțiile 
cele mai economicoase care să 
asigure propășirea disciplinei 
îndrăgite.

„Timp de aproape un dece
niu, am studiat posibilitatea 
construirii unor micromotoare 
Pe pian local, ne mărturisea 
Silvestru Moraru, pentru a re
nunța la procurarea acestor 
piese — absolut indispensabile 
în rachetomodelism — prin im
port. Avantajul era dublu : pe 
de o parte realizam importante 
economii și apoi nu mai eram 
la discreția unor constructori 
de peste hotare".

în înfăptuirea acestei lăuda
bile inițiative colectivul Clubu
lui sporturilor tehnico-aplicati- 
ve din Suceava s-a bucurat de 
sprijinul organelor locale („care 
ne-au încurajat permanent șl 
ne-ati înlesnit accesul la do
cumentarea tehnică de rigoa

această activitate, „taberele de 
parașutism au constituit școli 
de specialitate în care primul 
loc l-a ocupat educația patrio
tică a tineretului, în spiritul 
valoroaselor noastre tradiții a- 
viatice. Ele au trezit în rîndul 
tinerilor uteciști cel mai viu 
interes".

Drept argument al afirma
țiilor interlocutorului nostru 
ne-nu fost. furnizate informații 
care dovedesc că tinerii aspi
ranți la glorie în sportul cura
jului au muncit în zilele de 
tabără cu conștiinciozitate și 
perseverență. Recenta finală 
Pe țară a „Cupei U.T.C. la pa
rașutism" — aflată la a patra 
ediție — pentru tinerii care 
au participat în această vară 
la taberele de profil s'-a bucu
rat de un remarcabil succes. 
Aeroclubul „Șoimii Bucovinei" 
din Suceava a fost, pentru a- 
cest eveniment, o gazdă primi
toare și competentă. Aici s-au 
prezentat să-și dispute diplo
mele „Daciadei" reprezentanții 
noii promoții de posesori ai 
brevetului de parașutist de ae
ronavă din 20 de județe. Au 
urcat pe podium realmente 
speranțe ale parașutismului de 
performanță : C. Berar (Mureș), 
M. Iliese (Suceava), E. Zanchîî 
(Iași) la băieți, și Irina Balînt 
(Mureș), Elena Muja (Vflcea) 
șl Marina Miron (Iași) la fste. 
Ii așteptăm cu speranțe șl la 
viitoarele competiții.

V. T. MUREȘ

re"), al organelor șl organiza
țiilor sportive din municipiul 
Suceava și din județ („intere
sate de reușita acestei expe
riențe, fiindcă aceasta ar În
semna dezvoltarea rachetomo- 
delismului pe plan local"), mo
tive temeinice de a căuta să 
fie dîpășKe toate dificultățile.

Rezultatele au fost spectacu
loase : în 1980 clubul sucevean 
a scos prima „șarjă" de micro
motoare utilizate inițial pentru 
propriile nevoi, apoi din 1981 
producția s-a extins reușind să 
acopere și cerințele altor clu
buri similare, nu mai puțim de 
68, cifră care se va repeta a- 
nul acesta. Practic, rnchetomo- 
deliștii din lași și Deva din 
Galați și Sibiu, din Bacău și 
București, din Arad și Tîrgo- 
viște, din Cluj-Napoca șl Cra
iova se aprovizionează cu mi- 
cromotoar; (de 2,5—5—10 și 40) 
realizate de harnicii construc
tori din Suceava.

„Cu sumele obținute — spu
nea președintele C.S.T.A. din 
Suceava, reușim să rezolvăm 
toate problemele Ivite în acti
vitatea noastră competițională, 
inclusiv cele legate de depla
sări".

Așa știind lucrurile apare 
firesc ca rachetomodeliștli, din 
Tarn de Sus a Moldovei să se 
arate a fi la fel de... harnici 
și în performanță — câștigă
tori a 8 titluri de campioni 
naționali, al unui tltiu de cam
pioni internaționali (S 3 A) prin 
Ion Botoșan, precum și ai lo
cului I ta recentul concurs al 
țărilor socialiste de la Sofia. 
Felicitări! (t. st.).

SĂ OCROTIM

„BABELE"
Șl „SFINXUL"!.;:

„Muntele — scrie înitr-o bro
șură de popularizare a turis
mului, apărută la Brașov — 
înseamnă In viața oamenilor: 
natură, cunoaștere, prietenie, 
îndrăzneală. El este prietenul 
nostru înțelept, sincer, generos". 
Ne-am reamintit de aceste rfn- 
duri, scrise de Virgil Ludu, 
recent, cu prilejul unei vizite 
făcute la Bușteni, stațiune nu
mită și „Poarta Buceg'Jor" de
oarece este cel mai important 
punct de plecare în drumețiile 
și ascensiunile alpine din ma
sivul Bucegi.

Ne spunea atunci Ion Dinu, 
de la Agenția de turism Buș
teni, că prin nceastă „poară" 
trec spre munți, de ani, mii și 
mii de oameni. Numai teleca- 
bina Bușteni — Babele, de pil
dă, duce sus, în zilele de vîrf,

Intre 1500 și 1 700 de turiști. 
„Păcat că nu toți oaspeții 
muntelui — preciza el — pre
țuiesc cum se cuvine natura, 
nu toți o respectă. Fiindcă 
muntele... n-are un stăpîn a- 
nume, pe el nu-1 apără nimeni. 
Toți fac ce vor pe el".

Gîndul ne-a dus, nuzind a- 
ceste cuvinte, la două monu
mente naturale — unice în Eu
ropa — pe care le aflăm în 
Bucegi : Babele și Sfinxul (un 
cap de dac, cioplit de... na
tură). Ambele monumente stau 
la... dispoziția naturii care le-fi 
creat și care acum, încet, în
cet. le distruge. Prin vlnt, 
ploaie, zăpadă, îngheț. Dar nu 
numai natura...

Oare chiar nu se poate face 
nimic pentru a ocroti aceste 
monumente rare cu care ne 
mfndrim ? Cei puțin să le fe
rim de anumiți turiști. Un 
gard împrejmuitor n-ar mai 
permite scrierea de nume (prin 
cioplire sau vopsire) pe aceste 
monumente, ar frîna accesul 
celor care de cum ajung acolo 
ss urcă imediat cu bocancii, 
fără nici o milă. Pentru că, 
atrași parcă de o forță nevă
zută, toți care ajung acolo se 
reped — imediat — sus pe 
cele două stînci, umblă pe ele, 
se fotografiază. Cum tac cei 
<fin Imaginea noastră, fac mulți 
alții — mii — în fiecare an.

Să ocrotim cele două monu
mente naturale, numite Babele 
și Sfinxul !

Modesto FERRARINI

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Un catren adresat lui Aurel Mo
rar, care a obținut titlul mondial 
la aeromodele indoor :

Privlndu-și avionul, 
In lunga Iui plutire, 
Desigur, campionul 
Plutea... de fericire !
EMANUEL DORU, PITEȘTI, 

Pauza dintre reprizele unul med 
de fotbal nu constituie pentru 
jucători șl o... pauză In ceea ce 
privește disciplina. Ca atare, 
dacă In pauza dintre reprize, In 
drum spre cabine, un fotbalist 
săvlrșește un act de Indisciplină

DIN CĂRȚILE CONFRAȚILOR NOȘTRI
NOUA AVENTURĂ 
REPORTERICEASCĂ 

A LUI IOAN CHIRILĂ
Pentru a clncla oară In' ul

timii ÎS ani, loan Chirilă ne 
oferă cronica sentimentală 
(ceea ce nu exclude înalta 
competență ziaristică și de 
specialitate) a campionatului 
mondial de fotbal. întîl au 
fost : In 1968 — „World Cup", 
In 1970 —„Mexico", In 1974 — 
„învingătorul lul Cruyff", In 
1978 — „Argentina" și acum, 
ca la un frumos jubileu, iată, 
„Espaiia ’82“ (Editura Sport- 
Turlsm). Chirilă ne surprinde 
de fiecare dată cu un neobiș
nuit record de operativitate 
publicistică, anulind aproape 
orice tentativă personală de 
meditație asupra subiectului șl 
lmpunîndu-ne, cu forța ini
țială a promptitudinii, pro
pria sa imagine și viziune. Și 
de astă dată, cu farmecul său 
absolut personal, Chirilă ne 
poartă pe cărările aventurii 
sale reportericești, mlxînd In- 
timplărl gazetărești cu epopei 
fotbalistice, impresii de călă
tor (sau de cititor atent, cu 
memorie bună) cu anecdote 
de hazard, toate însă țesute 
pe canavaua indestructibilă a 
temei majore : turneul final 
al campionatului mondial de 
fotbal. El șl cînd calcă po
deaua de piatră a catedralei 
din Toledo se gîndește la an
trenorul Santamaria... Șl-apol, 
considerațiile fotbalistice, de 
o originalitate și acuitate a 
observației care sporesc Încă

POVESTEȘTE 
PAUL OCHIALBI

Ar trebui să fim triști — 
Prin fluidul solidarității de 
vlrstă — ori de cite ori un 
coleg de breaslă se hotărăște 
să-și depene amintirile profe
sionale. Șl totuși, de astă 
dată, ne bucurăm pentru eă 
— In duda aluziilor la mo
mentul pensionării — conside
răm că pentru Paul Ochialbl, 
fidel slujitor al presei pugl- 
llstice de peste 30 de ani, car
tea sa „8, 9, 10... out 1“ (Edi
tura Sport-Turlsm) reprezintă 
frumoasa Încununare a unei 
cariere dominată de nestăvi
lită curiozitate (prima condi
ție a gazetarului adevărat), de 
corectă interpretare a fenome
nului box, de cheltuire nedră
muită a eforturilor personale 
(adesea cu prețul sănătății) 
pentru profesie șl pentru „no
bila -artă". Despre Paul Ochi
albl — autor a 5—6 cărți În
chinate pugilatului, comenta
tor prețuit de televiziune In 
jurul „careului magic", zia
rist prezent In apropierea rin
gului la marile arene mon
diale — despre el se poate 
spune eă „a mlncat box pe 
pline" șl că are ded atuul 
moral necesar pentru a ne 
povesti amintiri originale și 
Impresii culese de-a lungul 
unei cariere. „8, 9, 10... out 1" 
este titlul ingenios pe care

OFICIUL NAȚIONAL 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 sru flotant în Bucu
rești, pentru examenul de 
•elecționare la cursurile de

— chiar șl Împotriva unui coechi
pier — el riscă să primească Car
tonașul galben și chiar pe cel 
roșu, In funcție de gravitatea ac
tului său de indisciplină. E clar, 
nu 7 Sperăm să fie clar și pentru 
jucătorii care s-ar considera in... 
pauză.

ȘTEFAN UNTU, BRAȘOV. Nu 
este de mirare că, de-a lungul 
anilor, unii au uitat (Iar alții, 
poate că nici n-au știut) despre 
acest meci de box : In finala 
turneului olimpic din 1952, de la 
Helsinki, reprezentantul nostru 
Vasile Tlță l-a avut ca adver

„șarmul" povestitorului. Șl 
această nouă carte a lui Chi
rilă se citește pe nerăsuflate; 
ești aproape „dus de nas" de 
acest narator Iscusit. îți vine 
să-l invidiez! copiii, care se 
vor fi bucurat de mereu năz
drăvanele născociri ale tatălui 
lor. Ei bine, chiar dacă nu 
mai avem vlrsta copilăriei, ne 
dedarăm bucuroși printre au
ditorii (cititorii) Săi fideli. 
Cine vrea să retrăiască aven
tura Mundiatalui spaniol, să se 
grăbească — pină nu se epui
zează — să-și procure cartea 
lui loan Chirilă, noua sa reu
șită, de care pe bună dreptate 
e atit de mîndru.

l-a dat rubridl condusă de 
el In diverse publicații ; a- 
cum, „numărătoarea finală" a 
devenit titlul unei cărți care 
ne plimbă de la Lucian Po
pescu la Larry Holmes, mai 
abitir ca o enciclopedie. Paul 
Ochialbf ne-a dovedit din nou 
că are Încă sacul plin cu po
vești puglllstlce, de care me
reu alte generații de dtitori 
așteaptă să se bucure !

Victor BANCIULESCU

ghizi-interprețl colaboratori 
externi, la sala Universită
ții cultural-științifice din str. 
Biserica Amzei nr. 7. secto
rul 1 (in localul fostului 
muzeu Simu).

Condițiile și actele nece
sare sînt afișate la sediile 
O.N.T. „Carpați" București 
și Universității cultural- 
științifice, sălile Dalles. Ba- 
tiște și Amzei.

sar pe... Floyd Patterson, faimo
sul campion mondial de box pro
fesionist la toate categoriile, de 
mal tirziu. Patterson a cîștigat 
prin abandon. Dar, oricum, Va
sile Tlță are ca amintire medalia 
de argint, ca și faptul că a În
crucișat mănușile, fie șl cîteva 
minute, cu Floyd Patterson.

C.S., SATU MARE. Regretăm, 
dar nici una dintre epigramele 
trimise nu Întrunește „baremul" 
necesar pentru a fi publicate.

VLAD LUPȘA, BUCUREȘTI. 
Frații Dumitru și Anton Mun- 
teanu, care au activat tn urmă 
cu 25 de ani în formația Petro
lului, activează in alte , domenii 
decît cele care ar avea 6 contin
gență directă cu sportul. Nu le 
căutați, deci, numele, printre cele 
ale antrenorilor noștri.

LOZUL 
TOAMNEI

Mari succese la fntfcmlna tuturor I

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

• 50 000. 10000 lei etc

Agențiile Loto-Pronosport și Tlmatorfl voianți 
ca olcra zilnic emisiunea speciala LOLUL TOAMNEI!

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

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

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

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

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

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

Aceste minunate clipe de destindere slnt oferite de ÎNTREPRIN
DEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI, 
prin filialele din: str. Mendeleev nr. 14 (telefon 59.37.80), 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 bloc 55 bis (telefon 11.08.48).



ULTIMELE VEȘTI
* C. S. TlltG J vTȘTE, cu 

moralul refăcut in urma punc
tului de la Bacău, va alinia 
„ll“-le din ©tapa precedentă, 
dar. se pare, cu Sava în cen
trul liniei de atac 9 F. C. Ar- 
GEȘ va utiliza aceeași for
mulă de echipă care a fost 
trimisă în teren sîmbăta tre
cută.

* STEAUA a urmat ciclul 
săptăminal obișnuit de antre
namente. cu cîte două ședințe 
de pregătire zilnice. Balint, 
căruia i-a expirat suspendarea 
de o etapă, iși va relua locul 
în formație • F. C. OLT a 
venit în Capitala cu efectivul 
complet. Antrenorul Florin Ha- 
lagian va trimite 
lași „11" care a 
bâta trecută, pe 
șoara.

* A.S.A. TG. 
susținut miercuri 
la Reghin cu Avîntul din lo
calitate, de care a dispus cu 
2—0, prin golurile semnate de 
Fanici și Biro I. După entor
sa la gleznă. C. Ilie și-a re
luat antrenamentele și este po
sibilă folosirea lui. în schimb, 
Ispir este gripat și folosirea 
lui este incertă • POLITEH-

DE LÂ CELE 18 DIVIZIONARE „A

în teren ace- 
învins, sîm- 
„Poli" Timi-
MUREȘ a 
un „amical",

DE LA COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR
In legătură cu ședința de lucru 

din 1 octombrie 1982 organizată 
de F.R.F., in cadrul căreia au 
tost analizate in prezența condu
cătorilor de cluburi, a antrenori
lor de la Divizia „A" și „BK șl 
s -arbitrilor. brimele 8 etape ale 
campionatului divizionar, se a- 
duc la cunoștință următoarele :

1. — Colegiul Central Iși expri
mă totala sa adeziune față de 
măsurile luate de F.R.F. în vede
rea îmbunătățirii pe toate pla
nurile și la toate nivelele a ac
tivității fotbalistice.

2. — Pentru o mai bună pregă
tire a jucătorilor, în vederea ri
dicării nivelului valoric al celor 
chemați să ne reprezinte în con
fruntările Internaționale tnterclu- 
buri sau interțărl, Colegiul Cen
tral al antrenorilor, cere antreno
rilor de la echipele divizionare 
,,A“ șl ,,B“ să ducă o muncă 
mai bună de valorificare a tuturor 
resurselor de care dispune fot
balul nostru la ora actuală.

Procesul lnstructlv-educatlv în 
cadrul căruia antrenorul este fi
gura centrală, trebuie să se ca
racterizeze permanent prlntr-o 
atmosferă de muncă susținută, 
de corectitudine, disciplină, pune-

Campionatul speranțelor CAMPIOANA ÎNVINSĂ LA
Cîteva rezultate surprinzătoa

re au punctat ultimele două 
etape ale campionatului de 
speranțe. C. S. Tîrgoviște, 11- 
derul întrecerii, și-a adjudecat 

• derby-ul etapei a 8-a, învin-
C. Constan- 
dus la Ba
la scor, cu

gînd cu 3—1 pe F. 
ta. după care s-a 
cău și- a cîștigat
5—1, meciul cu Sport club, ni
meni alta decît campioana edi
ției trecute a întrecerii 1 Ce 
se 
le 
în
Să

întimplă, oare, cu speranțe- 
băcăuane, aflate, an de an, 
disputa pentru întîietate 7 
fie cumva de vină... laurii

11. C.S. T-VIȘTE 9 6 2 1 29- 8 1-4
2. Urviv. Craiova 9 6 0 3 23-15 12
3. F.C. Argeș 9 5 2 2 17- 9 12
4. Petrolul 9 5 1 3 28-17 îl
5. F.C.M. Brașov 9 5 1 3 17-10 11
6. ,,Poli“ Timiș. 9 5 1 3 18-16 11
7. Sportul stud. 9 4 2 3 12-12 10
8. Jiul 9 3 4 2 13-13 10
9. F.C. Constanța 9 4 1 4 22-21 9

10. F.C. Biho-r 9 4 1 4 16-20 9
11. Corvinul 9 4 0 5 16-12 8
12. S.C. Bacâti 9 4 0 5 17M5 8
13. Steaua 9 4 0 5 14-15 8
14. F.C. Olt 9 4 0 5 17-30 8
15. Polii, lași 9 3 1 5 10-12 7
16. A.S.A. Tg. Mureș 9 3 0 6 12-23 6
17. Dinamo 9 2 1 6 9-15 5
18. Chimia 9 1 1 7 5-32 3

PROGRAMUL 
ETAPEI DE MÎINE
SERIA I l C.S.M. Borzești — 

Gloria Buzău : M. Stoenescu
(București), Minerul Gura Humo
rului — Prahova Ploiești; I. Med- 
veș (Oradea), C.S. Botoșani — 
Gloria Bistrița : M. Man (Cluj- 
Napoca), Ceahlăul P. Neamț — 
Viitorul Gheorghenl : T. Chclu 
(Giurgiu) Dunărea Călărași —
C, S.M. Suceava : S. Necșulescu 
(Tîrgoviște), C.S.M. Sf. Gheorghe
— Viitorul Mecanică Vaslui : R. 
Matei (București), Dunărea C.S.U. 
Galați — T.M.U. Medgidia : P. Se- 
celeanu (București), Unirea Di
namo Focșani — Delta Tulcea :
D. Manole (București), 
Progresul Brăila — Oțelul 
L. Măieran (Brașov).

SERIA A II-a : Minerul
— Unirea Alexandria : A. 
(Petroșani), Autobuzul București
— Mecanică fină Steaua Bucu
rești : C. Voicu (București) — 
terenul Autobuzul, Chimica Tîr- 
năveni — i.p. Aluminiu Slatina : 
C. Teodorescu (Buzău), C.S.M. 
Drobetâ Tr. Severin — Carpațl 
Mîrșa : Gh. Constantin (Rm. Vîl
cea), Gaz metan Medias — Pre
cizia Săcele : C. Gheorgliiță (Bră- 

F.C.M. 
Galați:

Motru 
Stoker

NIC A IAȘI a plecat spre Tg. 
Mureș cu efectivul complet. An
trenorul Kurt Gros anunță une
le modificări în formație.

• JIUL a efectuat săptămî- 
na aceasta anbrenamnte tehni- 
co-tactice de o intensitate deo
sebită, ținind seama de impor
tanța partidei de simbătă. Nu 
sînt absențe in lot • DINAMO 
va alinia o echipă din care 
vor lipsit jucătorii suspendați, 
precum și Dudu Georgescu, ne
refăcut după accidentul sufe
rit în meciul de la București 
cu Dukla Praga. Este incertă 
și participarea lui Custov.
• CORVINUL. Klein, Dumi- 

trache. Rodnic și Gălan au 
urmat un program special de 
refacere și se speră în utili
zarea lor • S. C. BACĂU îl 
are. în continuare, indisponibili 
pe Cărpuci și Movilă, iar pe 
Vamanu și Verigeanu... absenți 
de la pregătiri. Folosirea 
Șoiman este incertă.

• SPORTUL STUDENȚESC 
a efectuat antrenamente obiș
nuite. întreg efectivul este apt 
de joc. Miercuri, „alb-negrii“ 
au susținut un joc-școală cu 
echipa de speranțe • F.C.M. 
BRAȘOV are trei indisponibili-

lui

din 
factorilor (antre- 
preparatorl fizici,

tualitate, de maximă exigență, 
de angajament total, cu răspun
dere personală șl colectivă 
partea tuturor " " "
nori, medici, 
psihologi etc.).

3. — Colegiul 
trenorilor să 
toate indicațiile tehnlco-metodice 
elaborate pentru campionatul ac
tual și să urmărească realizarea 
integrală a trăsăturilor fotbalu
lui modern, discutate cu ocazia 
cursurilor de perfecționare șl a 
consfătuirilor avute cu antreno
rii.

4. — Constatîndu-se o serie de 
abateri grave, compromisuri șl 
neprlnclplalltățl, practici care au 

dus la instaurarea unei mentali
tăți greșite, se cere antrenorilor 
să-șl unească toate forțele de 
care dispun pentru a Instaura în 
activitatea de pregătire și com- 
petlțională un climat în care să 
primeze sentimentul patriotic, 
munca perseverentă, inițiativa 
creatoare, entuziasmul șl dăruirea 
exemplară.

5. — Se atrage tuturor antreno
rilor atenția că nu se vor mat 
tolera sub nld o formă abateri 
de la normele de comportare șl

Central cere an- 
respecte întocmai

cuceriți plnă acum sau să fie 
vorba de o scurtă perioadă 
mal puțin fastă 7 Dar, orice 
s-ar întîmpla acum la Bacău, 
să remarcăm încă o dată evo
luția foarte bună a tirgovișle- 
nilor, porniți pe fapte mari în 
actualul campionat.

După cîteva eșecuri la scor 
în primele etape, F. C. Olt, 
una dintre cele mai slabe e- 
chipe ale campionatelor trecu
te, a reușit apoi citeva rezul
tate bune, întrecînd pe Dinamo 
București, apoi pe F.C.M. Bra
șov, iar în runda a 9-a a cîș
tigat chiar la Tg. Mureș, acolo 
unde puține echipe au reușit 
așa ceva. Sînt, se pare, pri
mele semne ale unei preocu
pări mult mai atente din par
tea clubului, față de echipa de 
speranțe. Cu atît mai mult cu 
cît, din acest sezon, la F. C. 
Olt lucrează unul dintre cei 
mai capabili antrenori tineri, 
evidențiat nu o dată pentru 
bunele rezultate obținute în 
activitatea cu juniorii. Ne re
ferim desigur, la Silviu Stă- 
nescu, care a lucrat pînă în 
vară la Universitatea Craiova.

în etapa de azi. două parti
de atrag în mod deosebit a-

Șl ARBITRII

Automatica
București :

A DIVIZIEI „B"
ila), Progresul Vulcan București
— Dinamo Victoria București :
Gh. Manta (București) — stadio
nul Republicii (ora 15), Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Rova Roșiori : 
V. Antohi (Iași), Pandurii Tg. 
Jiu — Luceafărul București : C. 
Bitlan (Craiova), ' ' 
București — Rapid ______
M. Constantinescu (București) — 
Stadionul Republicii, ora 17.

SERIA A III-a : C.S.M. Reșița
— tnfrățlrea Oradea : I. Crăciu- 
nescu (Rm. Vîlcea), Armătura 
Zalău — F.C. Baia Mare : I. Tăr- 
cap (Reghin), Ind. slrmel C. Tur- 
zll — C.I.L. Slghet : C. Gheorghe 
(Suceava), Metalurgistul Cuglr — 
U.M. Timișoara : M. Nlculescu 
(București), Strungul Arad — 
Rapid Arad : M. Axente (Arad), 
Olimpia Satu Mare — Gloria Re
șița : M. Ludoșan (Sibiu), Aurul 
Brad — Someșul Satu Mare: 
I. Velea (Craiova), „U“ Cluj-Na- 
poca — Minerul Cavnlc : A. Ml- 
țaru (Rm. Vîlcea), C.F.R. Timi
șoara — U.T. Arad : D. Petrescu 
(București). Toate partidele vor 
începe la ora 15, cu excepția me
ciului Automatica — Rapid. 

tați : Popa, Bența și Ciobanu. 
Este posibilă recuperarea fun
dașului Naghi.
• „POLI" TIMIȘOARA ane 

din nou probleme de efectiv, 
pe lingă cei doi jucători sus
pendați intervenind și indispo
nibilitățile lui Vlătănescu șl 
Lehmann, ambii accidentați • 
La F, C. BIHOR, după acci
dentarea din etapa precedentă, 
folosirea Iul Kiss este incertă.
• CHIMIA RM. VlLCEA a- 

nunță ca probabilă reintrarea 
lui Teleșpan și Carabageac, re- 
făcuți după accidentările sufe
rite •' F. C. CONSTANȚA nu-1 
poate folosi pe Buduru, care a 
mărit astfel lunga listă a in
disponibilităților mai vechi.

• UNIVFRSITATEA CRA
IOVA a efectuat zilnic cîte 
două antrenamente. Toți jucă
torii sint valizi Cămătarii este 
ușor răcit, dar va fi prezent 
în teren • PETROLUL îl are 
nerefăcut complet pe Grigore. 
După evoluția foarte slabă din 
meciul de la Brașov, portarul 
Haralambie a fost temporar 
scos din lot, între buturile 
echipei fiind preferat Mirzea-

că se vor lua cele mai drastice 
măsuri pentru încălcarea obliga
țiilor lor de muncă stabilite prin 
regulamente sau a normelor de 
conduită șl de etică, antrenorii 
fiind răspunzători de comporta
mentul jucătorilor lor în teren și 
în afara terenului.

6. — Colegiul Central al antre
norilor se angajează ferm să 
contribuie permanent la ridica
rea nivelului tehnic al jocului 
prlntr-o îndrumare cît mal te
meinică a întregului corp de teh
nicieni, să generalizeze perma
nent experiența pozitivă acumu
lată pe parcursul anilor in pro
cesul de antrenament al fotba
liștilor noștri, să prospecteze co
ordonatele necesare dezvoltării 
jocului la nivelul cerințelor fot
balului internațional, să asigure 
o disciplină șl comportare exem
plară a corpului de antrenori, să 
fie permanent în primele rîndurl 
ale acelora care militează șl do
resc fierbinte ridicarea pe noi 
trepte valorice a soccerului ro
mânesc, să fie exponentul tutu
ror celor care doresc creșterea 
permanentă a prestigiului antre
norilor noștri atît pe plan Intern 
cit și internațional.

SCOR ACASA !
tenția. La Tîrgoviște vor juca 
„locurile 1 cu 3". iar la Cra
iova — „locurile 2 cu 4". Ră- 
mîne de văzut în ce măsură 
aceste meciuri vor EVIDENȚIA 
ȘI JUCĂTORI pe măsura po
zițiilor ocupate de respectivele 
echipe în clasamentul alăturat. 
(L. D.).

SURPRIZE Șl
„Cupa României" (o știm 

cu toții) este o competiție a 
marilor surprize. De aceea 
a și fost numită, atit de 
plastic, competiția k.o.-uri- 
lor. Dar de cîțiva ani, la 
noi, SURPRIZELE ÎNTREC 
MĂSURA. Iată, din cauza 
acestor rezultate neaștepta
te, F. C. Baia Mare, o di
vizionară „B" de locul 9, a 
ajuns să înfrunte pe cele
brul stadion Santiago Ber- 
nabeu nu mal puțin celebra 
Real Madrid. Toată stima 
pentru F. C. Baia Mare, 
pentru evoluția ei onorabi
lă, dar formația băimăreană 
a fost singura noastră echi
pă care nu s-a calificat in 
turul următor al cupelor 
europene.

Acum e in plină desfășu
rare o nouă ediție a „Cu
pei României". Miercuri au 
intrat in întrecere diviziona
rele „B“. Unele însă (și 
nu puține) așa cum au in
trat, așa au ieșit 1 Numărul

• ••

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Nu o dată, in coloanei? noas

tre au apărut numele unor ju
cători îndepărtați pe 1 an sau 
chiar pe 2 ani din activitatea 
fotbalistică, pentru lovirea arbi
trului. Și, totuși, mal se ivește 
cîte un jucător care nu vede eșe
cul echipei în propriile sale slă
biciuni, ci, exclusiv, în greșelile 
de arbitraj. Astfel, Saly Iasar 
(Chimpex Constanța) șl-a vărsat 
focul pe arbitri, după meciul cu 
Șoimii Cernavodă, lovind cu pi
ciorul șl cu pumnul pe doi din
tre cel trei arbitri. El a 
SUSPENDAT PE 2 ANI I

fost

• Jucător bun, Doru Nicolae 
(Gloria Bistrița) nu s-a putut 
abține să nu comită un gest nes
portiv, Intr-un meci, cu Oțelul

Dialog cu antrenorul M. RADULESCU, observator 
la meciul Cehoslovacia — Suedia

Miercuri seara, în tribunele 
stadionului Slovan din Bra
tislava, care a găzduit meciul 
dintre echipele Cehoslovaciei și 
Suediei, disputat in grupa a 
5-a preliminară a C.E. și în
cheiat cu un r.cor nedecis 
(2—2), s-a aflat' și antrenorul 
secund al formației noastre 
reprezentative, Mircea Radu
lescu. „Asemenea publicului șl 
jucătorilor — și-a început el 
observațiile — nit voi uita, 
multă vreme, finalul dramatic 
al acestei partide in care Sue
dia, condusă 88 de minute cu 
2—0, prin golurile înscrise de 
Janecka in minutele 47 și 52, 
a reușit un extrem de rar 
„happy-end". Intr-atit de repe
de s-au derulat fazele la golu
rile oaspeților, realizate in mi
nutele 89 și 90, incit pe tabela 
electronică n-au mai apărui 
numele marcaturilor Jongblad 
și Eriksson". Dealtfel, în mln. 
88, la 2—0, multă lume pleca...

— Cum a fost pină in... mi
nutul 89 ?

— Am urmărit o partidă ex
trem de spectaculoasă, dispu
tată in mare viteză, de două e- 
chipe serios renovate. Insufi
cient omogenizate (nici nu au 
avut cind), ambele formații 
n-au pierdut prea mult timp 
cu construcția atacurilor și cu 
„tacticizarea", jocul căpătind, 
in aceste condiții, un aspect de 
mare angajament fizic, pe în
treaga durată a partidei, cu 
dueluri aspre pentru balon, dar 
purtate in limitele regulamen
tului in pof>da terenului difi
cil din cauza ploii.

— Ce echipă a aliniat Ceho
slovacia 7

— Una fără Stromsik, Neho- 
da, Stambacher și Vizek, ulti
mul avind două cartonașe acu
mulate la C.M. din Spania. Au 
jucat deci : Hrușka — Iakubek, 
Flala, Jurkemik, Ondra — Bfe- 
zik (din min. 64 Clialaupka), 
Zcleniski, Bei ger — Janecka, 
Danek (din min. 76 Luhovi), 
Pokluda. In pofida modificări
lor intervenite, „ll“-le ceho
slovac iși păstrează din parti
cularități, dar jocul îl fac tot 
cei „vechi" — fundașii centrali 
Fiala și Jurkemik, precum și 
mijlocașul Berger — care, da
torită experienței și tehnicită
ții, „trec" multe baloane direct 
spre linia I, îndeosebi spre 
Janecka care, prin gabarit și 
rafinament tehnic, aduce mult 
cu spaniolul Juanito.

DEZINTERES!
lor e alarmant. In confrun
tări cu formații de Divizia 
„C“ și, chiar, din campiona
tele județene, nu mai pu
țin de 28 (din 54) de echi
pe divizionare „B“ AU PĂ
RĂSIT COMPETIȚIA. De 
necrezut : U.T.A. a fost e- 
liminată de Șoimii Lipova ; 
de necrezut : Rapid Bucu
rești, echipa atit de popu
lară și iubită, a mai făcut 
o figură în stilul ei și a 
fost eliminată la Moreni, 
după loviturile de la 11 m. 
Rapid, care în seria sa se 
joacă cu celelalte formații; 
de necrezut : o divizionară 
B (F.C.M. Drobcta Tr. Se
verin) pierde cu 0—7 la 
C.F.R. Craiova, iar alta, 
Delta Tulcea, e surclasată 
la Isaccea (1—5). Strungul 
Arad, Șoimii I.P.A. Sibiu, 
C.S.M. Reșița, Gaz metan 
Mediaș, C.F.R. Timișoara, 
U.M.T., Gloria Buzău, Me
talul București și altele 
s-au înscris și ele pe aceas-

Galați, disputat plnă atunci (și 
după aceea) intr-un climat disci
plinar dintre cele mai bune. El 
șl-a făcut autocritica în fața Co
misiei de disciplină, care l-a sus
pendat, totuși, pe o etapă.

• Cu un avertisment a scăpat 
Boldlcl (Universitatea Craiova), 
care, deși nici nu luase parte la 
joo in meciul echipelor de spe
ranțe dintre F.C. Bihor șl Uni
versitatea Craiova, cl se afla la 
marginea terenului, l-a luat la... 
rost pe arbitru. Cu prilejul ana
lizării acestui act de indisciplină, 
s-a putut constata cu surprindere 
că un club de talia Universității 
Craiova nu s-a preocupat să gă
sească un delegat pentru meciu
rile de speranțe, recurglnd la

ți Suedia *— Spuneați ci 
renovat...

— Determinată 
indisponibilități, 
dă, este accidentat, Peter Nib*  
sson n-a avut drept de joc, «ta 
primind, cum se știe, cartonați 
roșu În meciul cu noi. Ața in
cit suedezii au început meclitf 
cu Thomas Ravelli in poarl&jț 
cu Andreas Ravelli, Dahlquieb 
Hyssen și Erlandsson — fui»» 
dași ; cu Persson, Pryt< 
Stromberg și Andersson — mij
locași ; cu Eriksson și Sven
sson — vlrfuri. In minutul 60, 
Ia puțin timp, deci, după cel 
de-al doilea goi al Iui Janecka» 
antrenorul Lars Arnesson l-a 
introdus în echipă pe BJor- 
klund — in loeul lui Persson — 
și Jongblad, in locul lui Sven
sson. Deși condusă cu 2—0 pină 
in finalul partidei, echipa Sue
diei, dornică să sc reabilitez*  
după înfringerea de la Bucu
rești, a prestai un joc remar
cabil, curajos, s-a văzut mal 
mult in atac, dar, trebuie sptUL 
ea n-a fost mai deloc lucidă a 
eficientă la finalizare, primul 
ei șut notabil pe spațiul por
ții lui Hrușka, la o ncsineronf- 
zare intre portarul cehilor țl *•  
părătorii săi, insemnind — tal 
min. 89 1 — și primul goU.

— A fost un gol norocoa, 
care a condus, în cele din ur
mă, la un rezultat nesperat—

— Care înseamnă insă u*  
plus 1 in dreptul Suediei I*  
„clasamentul adevărului". Bat*  
un dopplng moral pentru ea. 
In măsură să scurteze timpul 
necesar omogenizării in plantai 
tacticii de joc.

— Vreți să spuneți că, ia 
1983, pe „tricolori" ii așteapl*  
un examen sever în Suedia—

— Șl acolo, și in Cehoslova
cia, intrucît pină atunci va *•  
vea timp șî ea să-și definiti
veze formula de echipă, ta 
ceea ce ne privește, startul 
nostru este încurajator. Spr*  
deosebire de Cehoslovacia, do 
exemplu, noi am întrecut e» 
chipa Suediei. Vom putea oț- 
tiga și „afară" dacă vom con
solida ceea ce am construit 
piuă acum Ia echipa noastră 
reprezentativă. Posibilități pen
tru o creștere a potențialului 
de joc sint, au denionstral-o, 
recent, toți „tricolorii" angajați, 
cu echipele lor de club, ia 
prestigioasele cupe europene.

ți de unei*  
Bort, de pU»

Gheorghe NICOLAESCU

in- 
nu 
ul- 
de- 
Ti-

deloc onorabilă. 
Lipsă de valoare în această 
contraperformanță, dar și 
de interes. O condamnabilă 
atitudine de dezinteres față 
de „Cupa României". Cazul 
tipic (și grav) — echipa din 
Drobeta-Tr. Severin, F.C.M, 
care a trimis juniorii la 
cupă, seniorii preferind • 
deplasare în Iugoslavia 1 7

Cele întimplate miercuri 
trebuie să constituie și o a- 
tenționare serioasă a divi
zionarelor „A", care vor in
tra și ele în întrecere 
peste mult timp. Să nu 
tăm că anul trecut, la 2 
cembrie, U.T.A., „Poli." 
mișoara, Jiul (la Certej), 
A.S.A. (la Mîrșa) și Progre
sul Vulcan părăseau com
petiția după meciurile de 
debut. După ele au urmat 
alte ieșiri premature șl 
F. C. Bala Mare a trebuit 
să înfrunte pe Real Madrid.

Constantin ALEXE

antrenorul Zamfir, care nici mă
car nu șl-a notat numele jucăto
rilor care primiseră cartonașe 
galbene I De ce nu este lăsat an
trenorul Zamfir să se ocupe de 
treburile Iul — ba e trimis să 
reprezinte echipa și la Comisia 
de disciplină 1 — șl nu se ape
lează la unul din membrii seo- 
țiel de fotbal să îndeplinească 
sarcina de delegat la meciurile 
de tineret, fiind instruit, în prea
labil, despre ce are de făcut îa 
această calitate 7 (J. B.).
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DUPĂ ÎNCHEIEREA PRIMEI ETAPE DE PREGĂTIRI
SE CONTUREAZĂ 0 EORMUEĂ DE ECHIPĂNici două luni nu le mai 

despart pe hardbalistele echi
pei reprezentative a țării 
noastre pînă la marele examen 
care este campionatul mondial. 
Competiție de supremă res
ponsabilitate (se știe că doar 
primele trei formații clasate 
iși vor Cîștiga dreptul de par
ticipare la J.O. din 1984), la 
startul căreia echipa României 
are datoria de a se prezenta 
In formă maximă, de a aborda 
fiecare partidă numai și nu 
mai cu gîndul de a o cîștiga !

Am asistat în aceste zile la 
cîteva antrenamente și ne-am 
convins că se muncește cu 
dăruire, că antrenorii și jucă
toarele nu-și drămuiesc efor
turile pentru ca deficiențele 
care mai persistă să fie, rind 
pe rind, înlăturate. „Cu parti
ciparea la turneul internațional 
de Ia Vilnius am încheiat o 
primă etapă a pregătirilor — 
ne spunea antrenorul principal 
al echipei României, profesorul 
Remus Drăgănescu. Și peniiu 
eă in jocuri, mai mult decit Ia 
antrenamente, se reliefează de
ficiențele, știm acum exact ce 
mai trebuie perfecționat. Ori
cum, este un bun ciștigat fap
tul că in ceea ce privește acu
mulările individuale rezultatele 
Bînt mulțumitoare. Am ajuns 
la stadial cind se conturează o 
formulă de echipă, pe care 
urmează să o folosim aiit la 
puternica ediție din acest an a 
„Trofeului Carpați", cit și in 
meciurile bilaterale amicale ce 
le avem in program pină la 
plecarea la campionatul mon
dial".

Atît Remus Drăgănescu, cit 
ji colegul său de la conduce
rea tehnică a echipei națio
nale, Constantin Lache, au 
apreciat dăruirea și înțelegerea 
manifestate de Viorica Ionică, 
Niculina Iordache și Angela 
Avădanei la turneul de la Vil
nius. „Ele au contribuit foarte 
mult la crearea omogenității 
echipei, proces pc care sintem 
pe cale de a-1 finisa, înirucit 
este un capitol de maximă im
portanță in privința randa
mentului individual reflectat 
in comportarea generală a echi
pei"— sînt de părere cei doi

Rodica Grigoraș va inscrie peste apărarea adversă. (Fază din 
intilnirea amicală dintre selecționata divizionară ji Confecția 
București). Foto : I. MIHĂICĂ
antrenori. Din cite am putut 
constata, precum și din cele 
spuse de antrenori, pregătirea 
fizică s-a îmbunătățit • consi
derabil. Dar și pe acest front 
se acționează in continuare, 
întrucît loc de mai bine există 
oricind.

Programul echipei naționale 
în săptămînile următoare pre
vede, cum spuneam, participa
rea la „Trofeul Carpați" (unde 
vor fi prezente campioana o- 
limpică, echipa R. D. Germane, 
precum și alte două mari for
țe ale handbalului feminin 
mondial, reprezentativele U- 
niunii Sovietice și Ungariei), 
precum și jocuri cu reprezen
tativa R. D. Germane (24 oc
tombrie la Brașov), cu echi
pele Ungariei și U.R.S.S. (30 
octombrie și 1 noiembrie) și, 
în sfîrșit, două jocuri cu na
ționala Iugoslaviei (10 și 11 no
iembrie, la Kikinda). „Pro
gramul este judicios, ne. vom 
intîlni cu formațiile cele mai 
puternice, astfel că vom avea 
criterii de comparație. De a- 
ceea, vom aborda meciurile 
respective ca și cum ar fi din 
campionatul mondial, urmărind 
cunoașterea detaliată a fiecărei

echipe, a celor mai valoroase 
jucătoare și a modului lor de 
exprimare, puterea colectivă 
in atac și în apărare. Toate a- 
cestea pentru a ști cum să ne 
pregătim replica in partidele 
campionatului mondial" — au 
opinat cei doi antrenori...

Niculina iordache, Viorica Io
nică, Angela Bloj, Rodica Gri
goraș, ca și mai noile jucătoa
re venite la let, sint dornice 
să se perfecționeze, muncind 
fără a-și menaja forțele. Iată 
și lotul complet al handbaliste
lor din rîndul cărora urmează 
să fie alcătuită echipa. Por
tari : Viorica Ionică, Angela 
Blvj, Hajnal Falfy, .Ana Moldo
van ; jucătoare de semicerc : 
Elena Ciubotaru, Nicoleta Ple- 
șoianu, Maria Hamza, Valenti
na Turbata, Maria Torok, A- 
driana Pătruț, Zoranca Ștel'a- 
novici, Zita Biro ; jucătoare 
la 9 m : Niculina Iordache, An
gola Avădinei, Elena Leontc, 
Rodica Covaiiuc, Laura Lupșor, 
Gheorghița Oprea (venită la 
lot în ziua de 6 octombrie), 
Rodica Grigoraș și Mariana 
Oacă.

Ion GAVRILESCU

IMBOLD ÎN PREGĂTIREA HALTEROF 
NOȘTRI PENTRU JOCURILE OLIM

• un bilanț remarcabil la C.M. și C.E. dc haltere-. 5 medalii și 6 record
® ...dar nici recordurile mondiale nu stau pc loc! • România, 1 
in concurs, printre primele din lume, Înaintea unor țâri cu

R ecent, în sala Tivoli din Liubliana, unde s-au încheiat 
campionatele mondiale și europene de haltere pentru se
niori, 5 reprezentanți ai sportului nostru, în frunte cu 

Virgil Dociu (care a cucerit un mănunchi de 5 medalii mondiale 
și europene), au obținut cel mai mare succes dobîndit pînă acum 
de halterofili» românească în competiții de o asemenea anver
gură.

Nicicînd pînă în prezent la o întrecere de o asemenea amploa
re, cum a fost cea de la Liubliana (cu 30 de țări participante), 
reprezentanții noștri nu au realizat o prestație atît de remar
cabilă : locul 5 in clasamentul mondial pe medalii, locui 7 (mon
dial) și 6 (european) în ierarhia pc puncte.

Halterofilii români au îmbunătățit 6 recorduri naționale — 
desigur valoroase acum —, dar... nici recordurile mondiale nu 
stau pe loc, ele fiind depășite cu acest prilej în 9 cazuri ! De
calajul dintre primii clasați — ne referim îndeosebi la repre
zentanții Bulgariei și U.R.S.S. — și sportivii români (chiar dacă 
s-a mai micșorat față de trecut) este încă destul de mare, dacă 
ne raportăm la posibilitățile pe care le au sportivii noștri.

In orice caz, cu „momentul Liubliana" ne putem mîndri întru- 
cit atît în clasamentele pe medalii, cit și în cele pe puncte, 
România figurează (cu numai 7 concurenți — dintre care 5 au 
terminat concursul — față de alte țări care au prezentat cite 
10 sportivi) înaintea Cubei, Japoniei, Ungariei, Statelor Unite, 
R.F. Germania, ca să enumerăm doar cîteva țări care s-au afir
mat la alte ediții. Este firește meritul celor 5 concurenți, clasați 
toți printre primii 6 din lume.

Zilnic, 30 de tone ’
în repetate rînduri. de-a lun

gul anilor, am subliniat că 
numai printr-o pregătire com
plexă se pot realiza progrese, 
performante competitive pe 
plan mondial. Iaită cîteva ex
plicații ale succeselor de acum, 
date de cei prezenți la aceste 
campionate.

Dragomir Cioroslan. unul 
dintre cei mai vechi si mai va
loroși component! ai • lotului,

ne spunea: „Ne-am pregătit 
bine, am avut continuitate in 
antrenamente și nu le-am mai 
fragmentat în perioade cu pau- 
ze dezavantajoase, cum. din 
păcate, am greșit in trecutul 
nu prea îndepărtat. Ne-am 
bucurat de condiții generale de 
pregătire excelente; iată doar 
cîteva fapte deosebite care au 
contribuit la afirmarea halte
relor din țara noastră". Secre-

CLASAMENTELE CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE LA LIUBLIANA

clasament PE MEDALII (în ordine, între paranteze: aur, 
argint, bronz); 1. Bulgaria (13, 6, 3), 2. U.R.S.S. (10, 15, 3), 
3. Polonia (5, 2, 2), 4. R.D. Germană (2, 2, 3), 5. ROMANIA 
(0, 2, 0) (România a mai ob(lnut două medalii de argint șl 
una de bronz p» campionatul european), 6. R.P. Chineză (0, 1, 
3), 7. Cuba (0, 1, 3), «. Japonia (0, 1, 0), ». Cehoslovacia (0, 0, 8), 
10. R.F. Germania (0, 0, 2), 11. Ungaria (0, 0, 2).

CLASAMENT PE PUNCTE : 1. U.R.S.S. 293 p, 2. Bulgaria 
271 p, 3. Polonia 186 p, 4. B.D. Germană 186 p, 5. Cehoslovacia 
130 p, 6. R.p. Chineză 102 p, 7. ROMANIA 99 p (locul 6 în 
clasamentul european), 8. Cuba 79 p, 9. Ungaria 77 p, 10. R.F. 
Germania 71 p, 11. S.U.A. 53 p, 12. Japonia 50 p etc.

tarul responsat 
de specialitate, 
ne-a mărturisit 
vânt, care su 
deosebită depui 
sportivii ' nostr

Gran
La Liubliana 

7 sportivi rom 
5 au ocupat io 
mii 6 ..dia Iun 
alti doi haltere 
Maltei (cat. coc 
Dinu (cat. semi 
tat cele trei i

RECORDURI 
OBȚINUTE 1 
ROMANI LA
Cat. pană: < 

kg la total (v. 
kg la „smuls*  
Mircea Tuli 16 
cat", (v.r. 1574 
Radu).

Cat. semlmlji 
Cioroslan 342,a 
(v.r. 340 kg) 
„smuls" (v.r.

Cat. semigre: 
Pi 207.5 kg ia 
205 kg).

STEAUA ȚINTEȘTE ACUM
(Urmare din pag. 1)

Vasile Stingă și Marian Du
mitru, acesta din urmă avînd, 
totuși, un stagiu mai redus la 
echipa campioană), noii veni ți 
— Dumitru Brebece, Marian 
Mirică, Virgil Niculae, Adrian 
Simion, Mihaî Daniel, Ovidiu 
Marc ș.a. — s-au grefat neaș
teptat de repede, s-au străduit 
și au reușit să fie la înălțimea 
Exigențelor unei formații frun
tașe în handbalul mondial. 
Fructificarea forței da arunca
re a interilor, îmbinată cu abi
litatea și eficiența jucătorilor 
de semicerc, noutățile tehnico- 
tactioe și creșterea puterii de 
luptă a întregului colectiv sînt 
tot atîtea atuwi pe care Steaua 
le aruncă în lupta cu adversa
rii, triumfînd chiar în condi
țiile cele mai dificile. Rămîne, 
ea un „cui al lui Pepelea", lip
sa de concentrare în apărare, 
Ușurința cu care primește go
luri, liniștea cu care jucătorii 
privesc această carență, con
vinși că vor compensa totul 
printr-o mai mare eficiență în 
atac. Din păcate situația nu 
este întotdeauna așa cum și-o 
imaginează ei. în Cupa cam
pionilor europeni, In startul 
căreia Steaua se aliniază dumi
nică la Atena, vor Intîlni și 
formații puternice, cu apărări 
ermetice, peste care nu se va 
putea trece c*u  ușurință si, în 
aceste condiții, ponderea defen-

PRIMUL LOC IN C. C. E.
sivei proprii va crește foarte 
mult. Iată de ce este imperios 
necesară nu numai o «plecare 
mai atentă asupra antrenamen
tului în apărare, ci și o obli
gatorie schimbare a opticii a- 
supra cantității de efort depusă 
în această fază (mobilitate 
permanentă, agresivitate, un 
baraj continuu al miinilor etc.). 
Steaua este acum capabilă să 
repete performanțele din 1968 
și 1977, de aceea .amatorii de 
handbal îi vor urmări cu ma
xim interes evoluțiile în C.C.E., 
îi vor susține cu entuziasm 
încercarea de a ajunge din no<u 
în vîrful piramidei.

Despre alte merituoase for
mații — H.C. Minaur Baia Ma
re, Universitatea Cluj-Napoca 
etc. —, despre echipele care 
ne-au dezamăgit, ca și despre 
problemele' evidențiate de acest 
tur de campionat ne vom face 
cunoscută opinia într-un viitor 
comentariu.

ȘTEFAN BIRTALAN - GOLGHER I
Deși ore im meci moi puțin Jucat 

în acest tur de campionat, fostul ste- 
Hst, actualmente component al for
mației Independența Carpați Mîrșa, 
ȘTEFAN BIRTALAN, a devenit golge- 
teru! competiției, conducînd autoritar 
în clasamentul „Trofeului eficacității**,  
conferit de ziarul „SPORTUL". Feli
citări I

1. ȘTEFAN BIRTALAN (Independența 
Carpați Mîrșa) - 99 de goluri în
scrise ; 2. Vasile Stingă (Steaua) 92; 

8. Alexandru FSIker (Politehnica Ti
mișoara) 81 ; 4. Măricel Volnea (H.C.

Minaur
JDeacu 
Mihai 
Mare) 
sitatea 
GiU" Cluj-Napoco) 67 ; 9. Marian 
Dumitru (Steaua) 65 ; 10. Viorel Croi- 
toru (Constructorul Oradea) 63. k

CLASAMENTUL
1. STEAUA

2. H.C. Minaur
3. U. Cluj-Nap.
4. Dinamo Buc.
5. Constr. Arad

6. Independența ♦) 
" Poli Tim. 

Dinamo Bv. 
Constr. Or 
Relon Săv. 
U. Craiova 
C.S.M. Borz.

♦) Independența . , 
fost sancționată cu pierderea 
punct, ' 
cu Steaua pe jucătorul D. 
— suspendat și fără să-și 
normele.

Baia Mare) 80 ; 5, Ștefan 
(Constructorul Arad) 75 ; 6.
Mironiuc (H.C. Minaur Baia 
72 ; 7. Gh. Dumitru (Univer- 
Croiova) 71 ; 8. Vasile Avram 

Cluj-Napoca) 67 ; 9. Marian

--------- La 31 octombrie, in partida

la două stiluri 
un stil si astfe 
gurat în clasai 
tal". Dacă Gh. 
oarecare scuză 
timpul deplasâr 
în Schimb Ghe 
greșit, deoareot 
concurs, optînd 
tate mal mare 
tile sale, retine 
rile.

Dar adevărat 
de fond, trebu 
unele practici i 
care persistă d 
La anitrenamei 
eovîrșitoaire a i 
tasl se prezinți 
greutatea-limltă 

oficială

7.
8.
9.

10. 
11. 
12.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Carpați Mîrșa

11 0 0 313-212 33
8 1 2
8 0 3
6 0 5
6 0 5
6 0 5 
4 2 5 222-240 21 
407 229-249 19 
4 0 7 238-259 19 
3 0 8 220-240 17 
2 2 7 238-291 17 
1 1 9 238-309 14

a 
unui 

deoarece a folosit în meciul 
Cojocarii 
fi trecut

309-238 26 
278-264 27 
281-233 23 
219-230 23 
246-266 22

ECHIPELE NOASTRE IN CUPELE 
EUROPENE

In acest sfîrșit de săptămînâ, toate 
cele trei echipe masculine românești 
angajate In cupele europene vor 
susține meciurile tur din prima etapq. 
lată programul :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Mîine, ia Atena : IONICOS ATENA 

- STEAUA BUCUREȘTI
CUPA CUPELOR

Mîine, la București (sola Giulești, 
de la ora 11 ; in deschidere Intil
nirea feminină dintre Sel. Divizionară 
și Rapid, de la oro 9,15) : DINAMO 
BUCUREȘTI - MACCABI PETACH 
TIKVA (Israel), Returul va avea loc 
luni, de la ora 18, tot în sala Ciu
lești.

CUPA I.H.F.
Astăzi, la Verio : PHILLIPPOS VE- 

RIA (Grecia) - H.C. MINAUR.

Etapa a 4-a In Divizia „A“ (f) de volei

UN DERBY INEDIT: C.S.M. LIBERTATEA SIBIU-DINAMO
Cea de a patra etapă din 

campionatul feminin al pri
mei divizii de volei oferă cel 
tnai interesant program de pî
nă acum, cinci meciuri din 
șase aflîndu-se sub semnul e- 
chilibruluî. „.Capul de afiș" 11 
deține întîlnirea de la Sibiu, 
dintre echipa locală C.S.M. 
Libertatea și Dinamo, un der
by inedit, dar justificat de

creșterea evidentă în acest se
zon a echipei pregătită de 
Mareș Gheorghița, Campioa
nele, din rîndul cărora va 
lipsi Irina Petculeț-Velicu 
(care va efectua ultima din 
cele 4 etape de suspendare), 
vor avea un meci foarte greu 
pe terenul Mirelei Popoviciu, 
Marcelei Pripiș, Marinelei 
Țurlea, Iulianei Răceam și

ECHIPA NAȚIONALĂ DE RUGI
— cu unele retușuri în joc și modificări

SĂ NE ADUCĂ 0 NOUĂ Și FRUMOi
Rugbyul românesc și-a mărit con

siderabil, în anii din urmă, aria 
contactelor internaționale. Cu toate 
acestea, un meci cu Franța rămîne în

totdeauna un „eveniment al anului", 
mai cu seamă că e vorba de o întîlnire 
regulată, devenită din 1968 oficială, de 
cînd F.I.R.A. a lansat o întrecere la 
nivel continental.

îată-ne acum la mai puțin de o lună

@ Dezbatere pe marginea onor prob
cu balonul oval, co participarea ui
\\\\\\\\\\\^^^^^

_ , înaintea ediției cu numărul 32 a tra
diționalei partide. Jucînd acasă, în fața unui pubiic mereu mai entuziast, tricolorii 
noștri pot șl trebuie să confirme progresul lor, frumoasele rezultate obținute la 
București în 1974 (15—10), în 1976 (15—12) și, mai ales, în 1980, anul celei mai 
categorice izbinzi asupra reprezentativei cocoșului galic (15—0 !).

Cum se prezintă rugbyul nostru la această oră, care sînt perspectivele echipei 
reprezentative în contextul marelui meci de la 31 octombrie ? Este o întrebare 
care-i frămîntă, desigur, nu numai pe responsabilii „XV‘‘-lui național sau pe cei 
15—20 de Jucători, prezumtivi purtători ai tricourilor cu emblema frunzei de ste
jar, în orice problemă interesînd destinele sportului 

românesc, 
terminind 
un singur

cindu-se întreaga „suflare" a rugbyului 
acestui sport, Începîra de la jucător și 
să acționăm într-o singură direcție, spre 
formulă echipei naționale dc rugby î

nostru cu balonul oval impli- 
In fond, cu toții, Iubitori ai 
cu simplul spectator, trebuie 
țel: să găsim cea mai bună

Constanța :
Galați :
Sibiu :
Bacău :
București 5
Cluj-Napoca :

PROGRAMUL ETAPEI A 4-a :
CHIMPEX — PENICILINA IAȘI
C.S.U. OȚELUL — RAPID BUCUREȘTI
C.S.M.. LIBERTATEA — DINAMO BUCUREȘTI
ȘTIINȚA — FLACĂRA ROȘIE BUC.
CALCULATORUL — FARUL CONSTANȚA
(Sala Olimpia, ora 10) A
UNIVERSITATEA — MARATEX BAIA MARE

compania. Sub semnul incer
titudinii stau și jocurile de la 
Constanța, Bacău, București 
și Cluj-Napoca. Doar la Ga
lați studentele locale sînt net 
favorite în fața giuleștencelor, 
aflate în acest an într-o si
tuație și mai delicată decit 
anul trecut. In clasament : Di
namo și C.S.M. Libertatea Si
biu (ambele, setaveraj 9:2) 6
p, Penicilina (7:4), Flacăra ro
șie (7:5), „U" Cluj-Napoca
(6:5) — cite 5 p, Chimpex și 
Știința (5:6), C.S.U. Oțelul 
(5:7), Maratex (4:7) — cite 4 
p, Farul (4:5) și Calculatorul 
(3:9) — cite 3 p, Rapid (0:6) 
— 2 p (Farul și Rapid au un 
meci mai puțin).

Cel mai greu meci
După părerea unuia dintre artizanii 

celei dinții victorii asupra Franței 
(11—5 în 1960), inginerul VASILE 
MLADIN —astăzi director la X.M.M.R. 
Grivița Roșie — „echipa națională a 
făcut, pe măsura trecerii anilor, pași 
tot mai importanți spre consacrare 
și aceasta datorită deosebitei forțe 
de șoc șî mobilității Înaintării, sti
lului spectaculos de joc. Sint calități 
ce trebuie confirmate si la 31 octom
brie, în cel mai greu meci din ulti
ma vreme, deoarece francezii vor de
plasa Ia București o echipă extrem 
de puternică, cu jucători experimen
tați. Pentru a o depăși, consider ne
cesare, printre altele, accentuarea

din ultima vreme
pregătirii fizise. pentru ca inconstan
ța dintre cele două reprize — sesi
zabilă in ultimele evoluții ale echipei 
naționale — să fie eliminată; acțio
narea în direcția realizării unei uni
tăți desâvîrșite: antrenori — căpitan 
de echipă — jucători; punerea accen
tului pe plimbarea mingii, nu a ju
cătorilor; linia a treia să reprezinte 
cu adevărat un punct forte, prinir-o 
prezentă continuă in toate fazele; 
executarea placajelor cu întreaga de
cizie; orientarea spre o echipă expe
rimentată, verificată, fără improviza
ții: precum și atenție deosebită la li
nia I care, prin poziția sa în grăma
dă, decide soarta unei partide".

Multă mobilitate în gândire
„întreaga activitate rugbyslică tre

buie subordonată intereselor echipei 
naționale/ — a afirmat răspicat fostul 
internațional, col. CAROL KRAMER, 
membru al Biroului F.R.R., secretar 
al clubului Steaua. Deoarece scopul 
dintîj îl reprezintă*  nu încape vorbă, 
pătrunderea rugbyului românesc în 
elita mondială, pentru care orice in- 
tîlnire cu Franța este de referință. 
Cînd e vorba de interesele reprezen

tativei, trebuie să dovedim — toți 
aceia care iubim și slujim rugbyul — 
multă mobilitate în ce gindim și de
cizie în Ce înfăptuim. Consider că 
federația are o asemenea mobilitate, 
campionatul avînd o formă corespun
zătoare, mai puțin prea desele între
ruperi — și cînd e cazul și cînd nu 
e. fapt care subminează continuitatea 
capacității de efort la cluburi. Pentru 
intilnirea de Ia finele lunii, opiniez



R
CRISUL ORADEA SI PARTIZAN BELGRAD AU OBTINUT 

PRIMELE VICTORII IN „CUPA CUPELOR" LA POLO
hilt 
tivi 
’’ții

VIRGIL DOCIU (component al clubului Steaua, student 
in ultimul an la T.E.F.S.), nu este, firește, un nume nou 
in halterele românești. Încă din copilărie, el a învățat de 
la tatăl său Ilie și de la unchiul său Gheorghe (cu trei 
decenii in urmă foști campioni și recordmani ai țării) că 
numai printr-o muncă conștiincioasă, prin disciplină și se
riozitate — cu deosebire intr-un sport, atit de greu și de 
pretențios ca acesta — se poate porni spre virful pirami
dei. De peste un deceniu, Virgil Dociu este un model de 
modestie și de rivnă, lucrind intens la îmbunătățirea per
formanțelor sale. Caldele felicitări care i se cuvin i-au 
fost adresate și de general lt. Marin Dragnea, președin
tele C.N.E.F.S., in cadrul unei scurte festivități.
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care vor 
condiții, 
priu-zis ei sînt nevoiti să slă
bească într-un 
multe kilograme (5—8). 
nuindu-si astfel forțele 
în momentul celei mai 
solicitări. în clipa întrecerii. 
Pe' de altă parte, tendința e- 
xagerată de a fi la limita pon
derală a categoriei — un avan
taj de moment — se poate ușor 
Ce mai trebuie făcut plnă la Jocurile Olimpice

la* * 
id fi- 
„to- 

! O 
it in 
irai), 

a 
in 

;reu- 
i'lită- 
îrcă-

necesară o implicare mai te
meinică a medicinii sportive și
• cercetării științifice, factori 
exterm de Importanți în dez
voltarea «portului de înalta 
performanță în zilele noastre.

Ion OCHSENFELD

cele 
în 

ișite. 
eme! 
jatea 
'run- 
muM 
ii la

campionatul mondial: „Dacă în 
urmă eu cîtiva ani. la un an
trenament, un sportiv fruntaș 
ridica 6 -7 tone zilnic, acum 
acest total a ajuna la 30 de 
tone!"

concura. în asemenea 
la concursul pro-

timp scurt 
dimi- 
exact 
mari

Rezultatele bune obținute la 
Liubliana nu trebuie să de
termine un optimism necondi
ționat în rindurile specialiștilor 
halterofiliei românești. Dimpo
trivă, este necesar să se ana
lizeze cu luciditate mijloacele 
prin care halterofilii noștri ar 
putea ajunge să concureze pen
tru primele locuri pe podium 
la Jocurile Olimpice din 1984 
de la Los Angeles. Cîteva obi
ective trebuie punctate si lu
ate în vedere cu deplină răs
pundere si maturitate.

1. Se cere MUNCĂ și mai 
multă, permanentă CONTINU
ITATE în pregătirile de zi eu 
zi, cu atît mai mult eu cit 
sportivii fruntași se bucură de 
condiții bune pentru realizarea 
obiectivelor pe care Ie au de 
îndeplinit.

2. Se impune în timpul scurt 
care a mai rămas pină la J-O. 
ea membrii lotului olimpic 
să-și îmbunătățească DEZVOL
TAREA CAPACITĂȚII DE 
EFORT (volum, intensitate). 
Este necesară căutarea perse
verentă a celor mai talentate 
elemente (unii dintre eî in

3 n ț a ____________________________________

•OATE
nponet.țu —

VICTORIE
ualitate In sportul nostru 
ități de Ieri și de azi
\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

rea trebuie să fie deosebit 
ică, agresivă, îndeosebi la 
liei I ; jucătorii să aibă o

Unele lipsuri 
hea gardă, mereu prezent 
■iie de rugby. NELU PO- 

■săpitan al naționalei, ne 
u experiența uoud septua- 

fost lung drumul de Ia 
orie a unei echipe romă- 
ța (7—fl cu selecționata Co- 
lyonez, în 1935) și pină la 

15—0 de acum doi ani. 
aceea, din mare prețuire 
saltul realizat, socotesc că 

r va ții pot ajuta. Cred, de 
înaintașii se preocupă prea 
icul în forță, de „percuții", 
î pasă făcută la timp și cu
storul mobilizare are rol decisiv
NICOLESCU, prețuitul ar- 
ă mal ieri în activitatea 
nanță, privește cu spirit 
jția selecționabililor din re- 
:i cu Munster. „înaintarea 
-ut „frumoasă", cu gabarit, 
jutin mobilă, fără îndemî- 
ficientă convingere în joc. 
le nu au arătat mai nimic, 
de atac fiind greșit por- 

iu se desfășoară într-un 
iportanța „capului de grămadă11
t să aflăm si opinia antre- 
ieral VALERIU IRIMESCU, 
ie-a cerut îngăduință pină... 
ul cu Franța, spunîndu-ne 
■xtrem de importantă va fi 
unui „cap de grămadă" 

iar mobil. în stare să su- 
ienta adversarului, cu si-

guranță foarte puternică. In aceeași 
măsură ne vom ocupa și de celelalte 
linii. Echipa va fi, categoric, competi
tivă, capabilă de autodepășire, așa 
cum a dovedit-o adesea tocmai în 
meciuri ou Franța".

Dimitrie CALUMACHI 
Geo RAEȚCHI

se recurge 
sportivilor, 
la Liubli- 
au pierdut 
mai pufin

transforma în dezavantaj cînd. 
în caz de egalitate, 
la criteriul greutății 
Din această cauză, 
ana sportivii noștri 
„la cîntar" (!?!) nu
de 6 medalii (Dragomir Cioros- 
lan — 4 de bronz, dintre care 
două la ..mondiale" și tot ati- 
tea la europene", pe stiluri; 
Miroea Tuli una de bronz la 
„europene" și Virgil Dociu, 
una de bronz la „mondiale"). 
Desigur aceste medalii ar fi 
putut atîrna pe pieptul sporti
vilor de mai sus dacă la cîn- 
tarul oficial ei ar fi fost mai 
ușori doar cu cîteva sute de 
grame decît adversarii lor. cu‘ 
care terminaseră pe podiumul 
de concurs la egalitate!

prezent accidentați sînt recu
perabili), care ar trebui să a- 
jungă rapid Ia trepte valorice 
de nivel internațional.

3. Federația de specialitate 
este obligată să efectueze un 
control riguros nu numai Ia 
nivelul Ioturilor, ci și în sec
țiile de specialitate de Ia clu
buri și asociații. Planul meto
dic orientativ elaborat de fede
rație este oare respectat de 
către secțiile de haltere din în
treaga țară 7 De asemenea este

LOCURILE OCUPATE
LA LIUBLIANA

La „total" (C.M. șl C.E.): 
loc 2 : Virgil Dociu, cat. ușoa
ră; loc 4: Dragomir Cioro- 
Blan, cat. semlmijlocie; loc 5: 
Gelu Radu, cat. pană, șl Va- 
sile Groapă, cat. semigrea: 
loc t: Mircea Tuli, cat. pană.

mare experiență; cel 15 ..aleși" să 
dețină, Ia ora jocului, o mare dispo
nibilitate de dăruire : linia de trei- 
sferturi să dovedească siguranță in 
apărare, eficientă în atac; sînt ne
cesari, în teren, cel puțin doi trans
former!; fundașul și uvertura să țină 
echipa, cu baloanele ciștigate. cit mai 
departe de propriul teren; 'căpitanul 
de echipă să fie calm, decis si cu 
ascendentă asupra celorlalți". La ru
gămintea noastră Carol Kramer a 
sugerat și o formulă de echipă fă- 
cînd precizarea că problema principa
lă rămîne pilierul dreapta: Florea 1 
(Bucos) — Fuicu, I.ungu Vărzaru 
(David). Aldea — Alexandru (Bucos), 
Paraschiv — Stoica. L Constantin, 
Murariu — Dumitru. Caragea — Cor- 
neliu (Gheorghe). Munteanu. Bucan. 
O formulă intr-adevăr de luat în 
considerare!
remediabile—

adresă constituie, de cele mai multe 
ori. cheia victoriei. Jucătorii din li
nia de treisferturi atacă prea lateral, 
poartă prea mult balonul, abuzează 
de lovituri de picior (uneori inefici
ente). neglijînd, pare-se, că și acestea 
se joacă cu... capul. Avînd în vedere 
aceste neîmpiiniri. remediabiie desi- 
bur, echipa are datoria să probeze 
progresul rugbyuluj romanesc, să do
vedească în teren o ținută exempla
ră, spre a fi la înălțimea măgulitoa
relor aprecieri făcute Ia adresa ei 
de recunoscute personalități din rug- 
byul internațional".

mod controlat, nu prea au acoperire 
tehnică, nu se încadrează în scheme 
coerente, iar soluția cu Podărescu, pe 
fundul terenului, mi s-a părut, și nu 
numai mie, absolut neavenită. Lucru
rile se pot însă îndrepta pină la me
ciul cu Franța, pe care-1 privesc, to
tuși. cu optimism, deoarece întotdea
una intr-un „moment mare" rugbyștii 
noștri găsesc resurse nebănvite de 
mobilizare care Ie dau aripi".

ORADEA, 8 (prin telefon). 
Vineri după-amiază într-un 
autentic decor de toamnă, cu 
nori negri ce amenințau să re
verse peste complexul „1 Mai" 
o ploaie puțin dorită au înce
put întrecerile grupei prelimi
nare din cadrul „Cupei cupe
lor" la polo, turneu care reu
nește 4 formații.

Primul joc a pus față în fa
ță pe Partizan Belgrad, echipa 
cu cel mai prestigios palmares 
din polo-ufl european, și Aka
demik Sofia în rindurile căreia 
evoluează 6 jucători din națio
nala Bulgariei. Disputa a fost 
deosebit de echilibrată și s-a 
încheiat cu victoria sportivilor 
iugoslavi la scorul de 6—4 
(1—0, 1—2, 2—1. 2—1).

Partizan a avut un debut 
mai convingător și datorită 
renumițilcr Manojlovici și 
Sredanovici a ajuns la 2—0. 
Putea fi și 3—0, dar Bclama- 
rici a ratat un penalty. A 
fost momentul unui puternic 
reveriment al studenților so-

Toamna, discutind despre sezonul de; iarnă

BRAȘOVENII, PORMIJI PE FAPTE MARI, 
ȘI-AU FĂCUT, VARA, SANIE

Brașov, județ cu tradiție și 
cu pondere in sporturile de 
iarnă, aflat — putem spune — 
într-un moment de cumpănă 
din punct de vedere al per
formanței. De aceea, se impu
neau unele măsuri, luate din 
vreme, pentru ca sportivii din 
județ, practicanți ai schiului, 
bobului sau patinajului, să con
tribuie în mai mare măsură Ia 
îmbunătățirea performanțelor 
internaționale în sporturile de 
iarnă. In sezonul viitor, schio
rii români vor fi prezenți la 
campionatele mondiale univer
sitare din Bulgaria, la con
cursul preolimpic de la Sara
jevo, la Balcaniada din Grecia 
Îi la alte competiții intema- 
ionale, participarea la acestea 

din urmă avînd drept scop 
principal îmbunătățirea punc
tajului F.I.S. Ce s-a întreprins 
— NOU FAȚA DE SEZONUL 
TRECUT — pentru ca, în iarna 
viitoare, reprezentanții Brașo
vului, incluși în loturile națio
nale, să aibă o. prestație cit 
mai bună, am aflat in urma u- 
nei convorbiri purtate cu ION 
VINTILOIU, metodist al 
C.J.E.F.S. Brașov, specialist în 
sporturile de iarnă.

— Reorganizarea secțiilor, 
ne-a declarat prof. Vintiloiu, a 
constituit o primă preocupar». 
In momentul de față există, la 
nivel olimpic, secția de bob și 
sanie A.S. Armata, iar la nivel 
internațional cele de schi, biait- 
lon, bob-sanie și patinaj viteză 
de la Dinamo, A.S. Armata, 
C.S.Ș. Brașovia și Tractorul. 
Acestea au filiale la Bran, In-

Divizia ,,A“- de hochei ECHIPELE FRUifTAȘE
Șl-AU ACHITAT CEVA DIN... DATORIE!

într-un comentariu anterior 
spuneam că „echipele noastre 
fruntașe de hochei, de Ia care 
am așteptai mai mult..." au 
rămas datoare publicului. A- 
cum, mai ales după spectacu
losul joc dintre Dinamo și 
Steaua, se poate afirma că ele 
și-au... achitat ceva-ceva din 
„datorie". Prin aceasta vrem 
să spunem că, după un înce
put modest, puțin îngrijorător 
sub aspectul calității presta
ției hocheiștilor susceptibili de 
a face parte din lot, turneul 
bucureștean al campionatului, 
cel de al doilea al întrecerii, a 
început să ne ofere și partide 
mai frumoase, mai aproape de 
ceea ce înseamnă hochei mo
dern.

Cînd facem această afirmație 
ne referim la jocurile dintre 
cele trei formații fruntașe: 
S. C. Miercurea Ciuc — Dina
mo 3—3, Steaua — S. C. Mier
curea Ciuc 6—3 și Steaua — 
Dinamo 4—4, în care nu atit 
evoluția scorului, care în me
ciurile de hochei constituie lo
tuși unul din factorii de spec
taculozitate, ci mai ales felul 
în care s-au comportat aceste 
echipe, care constituie princi
pala „sursă de aprovizionare" 
a lotului, este de natură să ne' 
bucure. Am remarcat forma 
deosebită a unor „veterani" 
(termenul este, totuși, puțin 
impropriu...) ca Tureanu ți 

fioți și în min. 13 scorul a 
devenit 2 —2. Mai viguroși în 
defensivă și cu un atac mai 
lucid, poloiștii de la Parti
zan au condus din nou cu 
4—2 și 5—3. Dar Akademik nu 
a abandonat lupta ; a redus 
din handicap (4—5) și chiar 
a marcat golul egalizator, 
dar după ce sirena anunțase 
încheierea celor 35 de secun
de' de atac, arbitrii anulind 
punctul. In final, Partizan a 
mai înscris o dată, Akademik 
a ratat un penalty, echipa iu
goslavă obținînd un succes me
ritat. Au marcat : Sredanovici 
3, Manojlovici 2, Milanovici, 
respectiv Kasabov 3 și Dara- 
danov. ’ Arbitri : Rajmajdan 
(U.R.S.S.) și Szarka (Unga
ria).

în partida vedetă, Crișul O- 
radea a jucat excelent în pri
mele 2 reprize împotriva for
mației Polytecknik Londra, 
Contraatacurile rapide con
cretizate de Fcjer, Garofeanu 
ți Costrăș, in mare vervă, au 

torsura Buzăului, Fundata, Co
mandau, Bușteni, Predeal și 
Azuga. Menționez că secțiile 
și-au definitivat loturile, unele 
dintre ele renunțînd la spor
tivii care nu mai dădeau nan- 

’ damentul dorit, cum este cazul 
lui Ioan Cavasi (Dinamo), 
Ioana Foriko (Tractorul), 
Gheorghe Pelin (Steagul roșu). 
In locul lor au fost promovați 
tineri talentați, despre care se 
speră ca, prin pregătire perse
verență, să atingă, cît mai cu- 
rînd, un bun nivel internațio
nal. Este vorba, printre alții, 
despre Dan Iliescu, Delia Pa
rate (probe alpine), Luminița 
Bășa (fond) de la Dinamo, An
gelica Rîșnoveanu (fond) de la 
Tractorul. Pregătirile din 
timpul verii au. fost verificate 
prin probele și normele de 
control, anul acesta «le avînd 
un grad de dificultate sporit 
față de sezoanefle trecute. Să 
mai amintesc de activizarea 
colegiilor județene, care și-au 
intensificat preocupările de 
control și îndrumare la nivelul 
secțiilor.

— Preocupările pentru per
fecționarea activității din punct 
de vedere organizatoric sînt 
evidente. Ar fi interesant, însă, 
să ne spuneți ce s-a întreprins 
pentru îmbunătățirea bazei 
materiale 7

— Poate mai mult decît în 
alte sporturi, în cele hivernale 
este perfect valabilă zicala „o- 
mul gospodar își face vara sa
nia și iarna car". In sporturile 
noastre, dacă nu te îngrijești 
în timpul verii de îngrijirea

Costea (Dinamo), Ioniță și 
Netedu (Steaua), ca și a unor 
tineri, printre care vom nota 
pe Jumătate și Gerczuly 
(Steaua), Baricz (S. C. Miercu
rea Ciuc).

Revenind la întâlnirea dintre 
Steaua și Dinamo, care ar me
rita (cel puțin pină acum !) 
premiul de frumusețe al cam
pionatului, trebuie să spunem 
că Steaua a lăsat impresia că 
este prea sigură de victorie, 
fapt la care trebuie să adău
găm și pe acela că întreaga 
echipă este — intr-un fel — 
„subordonată" poftei de joc a 
lui Traian Cazacu. Capricios, 
el are momente de excepție, 
care alternează — din păcate 
— cu subite „dispariții" din 
confruntarea de pe gheață. 
Așa s-au petrecut lucrurile și 
joi seara. In trei minute, Ca
zacu a înscris trei goluri, din
tre care unul superb (a driblat 
doi jucători, l-a scos pe Gh. 
Huțan din poartă, a ocolit 
poarta, a făcut o fentă de șut 
și, abia apoi, a plasat pucul in 
colțul lung). Dar asta — nota 
bene — după ce ratase un șut 
de penalitate ! Acesta este Ca
zacu... Dinamo, în schimb, a 
muncit enorm, cu abnegație 
(splendid efortul lui Tureanu, 
Axlnte, Pisăru și alții), gru- 
pîndu-se in jurul lui Gh. Hu- 
țan, care a apărat tot ce era 
de apărat. Meritul mare al di-

smuls ropote de apauze nu 
meroșilor spectatori : 4—f 
5—1, 9—3. Se părea eă von 
asista ia un scor fluviu. Da' 
antrenorul N. Rujinscbi a făcu 
apel și la rezerve și pe mă
sură ce timpul se scurge; 
londonezii au ajuns să echi
libreze disput.i abilul Bir 
mingham mareînd 5 goluri. O- 
rădenii au cîștigat eu 13—! 
(4—1, 3—2, 2—2, 4-4) dar îi
ansamblu evoluția lor nu a 
convins pe deplin. Atacul și-a 
făcut datoria, deși Gordan a 
ratat foarte mult ; în schimt 
echipa a primit multe go
luri cu ușurință. Oricum îm
potriva lui Akademik, țsîmbă- 
tă) și Partizan (duminică) Cri
șul trebuie să joace mult mai 
atent. Au înscris : Fcjer 5, Ga- 
rofeanu 3, Gordan 3, Costrăș 5 
respectiv Birmingham 5, S. M« 
Kartney 2, Sandoy, Berstcd, 
Arbitri: Klemncici (Iugoslavia) 
și Lalov (Bulgaria)

Adrion VASILILI

Pîrtia Lupului, însă, se află

in pericol de a nu putea

fi utilizată !

bazelor sportive, cjnd vine se
zonul treburile merg prost. 
Ața că unitățile din județ s-au 
străduit să-și amenajeze ba
zele gazde ale viitoarelor între
ceri. De pildă, A.S. Armata 
și-a amenajat poligonul, cu pis
tele aferente, de pe Valea Rîș- 
noavai; în aceste zile vor fi 
bomate pista le biatlon da la 
Poiana Brașov și cele de fond 
de la Predeal; pentru probele 
alpine, au fost curățate pîrtiile 
Sulinar, de sub Ruia, de sub 
teleferic, toate fiind pregătite 
pentru ca, după prima ninsoa
re consistentă, să poată fi uti
lizate de schiori. La Pîrtia 
Lupului, însă, lucrările de lăr
gire din zona „S“-ului mare 
sînt întârziate și există parico- 
lul ca vremea rea (iminentă în 
această perioadă) să blocheze, 
pur și simplu, terminarea lor 
pînă In primăvară. Aceasta ar 
însemna nefolosirea singurei 
pîrtii de coborîre din țară pe 
un sezon întreg, ceea ce ar a- 
fecta pregătirea schiorilor al
pini în mod destul de grav. Re
feritor la pîrtii, amintesc des
pre deschid area pistei de la 
Bunloc, cu teleschi și tele- 
scaun amenajată special pen
tru copil. In sfîrșit, mai do
resc să menționez că, prin gri
ja federației de specialitate, 
secțiile au fost dotate cu ma
teriale (schiuri, bețe, legături, 
ghete etc.), competitive pe 
plan internațional, în cantități 
suficiente,

O. STAUGULESCU ;

care cei care nu l-au văzut au

namoyiștilor 
lovitura 
minute 
duși cu 1—4 fii 
avut puterea 
mele picături 
într-un splendid 
ță, să se apropii, 
de o egalare pe 
tată. In concluzie, urr maei

de ce-1 regreta...
In încheiere, un alt fapt 

Îmbucurător : deși aprige, foar
te echilibrate, partidele s-au 
consumat într-un deosebit spi
rit de disciplină. Este foarte 
bine așa ! Se poate, deci, să se 
joace „tare", aspru și discipli
nat, fără proteste, fără gesturi 
nesportive. Totul este ca a- 
ceastă atmosferă să dureze 1

1 
Călin ANTONESCU )

CLASAMENT

1. Steaua
2. S. C. M. C.
3. Dinamo
4. D-rea Galați

10 91 0 74-26 19
10 5 1 4 51-4011
10 4 2 4 36-42 10
10 0 0 Î0 28-81 0

Programul de azi și miine 1 
Steaua — Dunărea (15,30) și
S. C. Miercurea Ciuc — Dina
mo (ora 18) — azi ; Dinamo — 
Dunărea (ora 11) și Steaua —■ 
S. C. Miereurea Ciuc (ora 
13,45) — mîine.



SĂ APĂRĂM, CU TOATĂ FERMITATEA, 
AMBIANȚA SPORTIVĂ 

PE STADIOANELE NOASTRE!
Activitatea sportivă ciști- 

gă in amploare și interes, 
odată cu desfășurarea ei 
publică. Prezența specta
torilor în tribune dă culoa
re oricărei manifestații 
sportive, o ridică la rangul 
unei sărbători populare. A- 
plauzele, încurajările, ura- 
lele stimulează capacitatea 
de performanță a concuren- 
ților, creează în ei senti
mentul utilității, anulind o- 
rice gînd de izolare. Soli
daritatea tribunelor cu 
sportivii stă la temelia unei 
inegalabile ambianțe, a li
nei comuniuni pe care, prin 
proporții, nici teatrul nu o 
poate realiza.

Lâ orice întrecere, intre 
spectatori și sportivi curge 
in ambele sensuri un nevă
zut fluid cu putere de in
fluențare reciprocă. Cam
pionii prestației atletice 
produc publicului emoții, 
bucurii (și uneori tris
teți trecătoare). Spectatorii 
transmit spre arenă căldu
ra suportului moral, stimu- 
lind creativitatea, purtînd 
— cum se spune — pe ari
pile victoriei o echipă sau 
un performer.

Această relație, atît de 
frumoasă și de inălțătoare, 
merită stima noastră. Dar 
ea solicită — din păcate — 
și atenția celor răspunzători 
de buna desfășurare a eve
nimentelor sportive. Facem 
cuvenita rezervă „din pă
cate", intrucit, pe alocuri, 
în sălile și pe arenele noas
tre sportive, relația dintre 
tribune și actul sportiv în
cepe să se deterioreze. In 
marea masă a spectatorilor 
corecți, minați de gindul 
frumos al participării la o 
manifestație încintătoare, au 
apărut de la o vreme mici 
grupuri compacte (mult mai 
vizibile decît turbulenții izo
lați). care se manifestă — 
la fotbal, la hochei, uneori 
ia handbal — împotriva 
normelor de conviețuire fi
rească organizind așa-nu- 
mite „galerii" nesportive, 
proferînd, uneori, în cor 
trivialități, VICIIND SPIRI
TUL COMPETIȚIEI și trans- 
formînd arena în cu totul 
altceva decît îi este 
menirea. Aceste micro- 
galerii se ascund, in 
majoritatea cazurilor, sub 
masca suporterilor de club. 
Le auzi încercind să pară 
susținătoarele înfocate ale 
cluburilor Steaua sau Dina
mo sau ale echipei de fot
bal Rapid. Sîntem con
vinși că nici unul din aceste 
cluburi fruntașe ale mișcă
rii noastre sportive nu încu
rajează formarea de „gale
rii" josnice, preocupate doar 
să-și facă auzite imundită- 
țlle jalnic versificate. Ase
menea grupuri, cu structu
ră aparent organizată în ju

Reuniunea de joi a fost mar
cată de victoriile obținute de 
ajutorii de antrenori șl aprantll. 
In principala cursă a zilei, Sol- 
stlțiu, frumos susținut de I. Cră
ciun In lupta finală, l-a învins 
pe Dirijor, pe ultimii 40 de me
tri. Tot I. Crăciun a mal cîștl- 
gat cu Rudy, iar G. Grlgore a 
învins, cu Vrednic, într-o aler
gare frumos concepută pe a doua 
parte. Au mal cîștigat Oșana, o 
frumoasă fiică a lui Godeanu, 
Manuc, la a doua victorie conse
cutivă, arătînd că mai are re
zerve, Ienupăr, cu prețul ultimu
lui efort, și Sudița, a cărei per
formanță contravine regulamen
tului de desfășurare a alergări
lor.

• SUCCESE PERMANENTE LA 
LOZ ÎN PLIC ! ieri au fpst pu
blicate, în această rubrică, nu
mele cîtorva participanți care au 
obținut recent autoturisme la LOZ 
IN PLIC. Vă facem astăzi cunoș
tință și cu cîțiva recențl cîștigă- 
tori ‘de premii în bani : Gaiță 
Aurica (Agnita). Radu Marin 
(corn. Sîrma, jud. Prahova), Chi- 
rilă Rodiră (corn. Tetchea, satul 
Subpiatră, jud. Bihor), Reva 
Gheorghe (Sulina), Vasiliu loan 
(Urziceni) Ispas Ioan (com. Dala 
Română, jud. Aibă) — CÎTE 
20.000 LEI ; Măceș an u E ca teri na

Sportul

ADrUNISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
(Craiova), Petran loan (Satu 
Mare), Georgescu Gheorghe (corn. 
Merișanl, jud. Argeș), Zirbău 
Ioan (Oradeal, Zaharia Nicolai 
(Gura Humorului), Mihai Nicolae 
(Timișoara) Tonco Gheorghe 
(Piatra Neamț), Ioan Cornel 
(Bâicol) șl Papelaș Alexandru 
(Bala Mare) — ClTE 10.000 LEI. 
încercați șl dv. să obțineți suc
cese asemănătoare sau chiar mai 
marl 1
• ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE ! « Agențiile Loto- 
Pronosport mal pot elibera doar 
astăzi bilete cu numerele dv. 
preferate pentru tragerea Loto 2 
de miine, 10 octombrie 1982. (Tra
gerea va avea loc tnceptnd de la 
ora 16 In sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Stalcovici nr. 42 ; numerele ex
trase vor fl anunțate in cursul

rul cite unui „tartor" care 
ii incită pe ceilalți, in loc 
să-și încurajeze echipa fa
vorită, așa cum se cade u- 
nor adevărați suporteri, se 
ocupi mai mult de adver
sar, de arbitri, de ceilalți... 
Cind auzi astfel de ieșiri 

v sonore, îți vin fără să vrei 
în minte exemplele toni
fiante ale unor celebre (șl 
adevărate) galerii, stimula
toare, dînd culoare estetică 
manifestărilor lor, cum au 
fost, de pildă, cele de la 
„Poli." Timișoara sau „U.“ 
Cluj-Napoca. Revenind la 
buruienile pe care le cule
gem astăzi, să mai tragem 
un semnal de alarmă : in 
grupurile care maculează 
acustica sălilor sau stadioa
nelor noastre se află, in ge
neral, oameni tineri ! Aces
tora, în primul rind, ar 
trebui să le atragem aten
ția că în tribune sint. copii 
și fernei. Vulgaritățile ex
primate sînt de nesuportat !

Toate acestea nu sint, fi
rește, doar constatările 
noastre. Sesizate de aseme
nea fapte, organizațiile 
sportive teritoriale și cen
trale sînt ferm hotărîte să 
ia măsuri severe împotriva 
cluburilor organizatoare care 
nu asigură o atmosferă 
demnă, morală, sportivă, pe 
terenuri și în jurul lor. Se 
va merge piuă la SUS
PENDAREA TERENURI
LOR, iar ca urmare vor 
pierde atit echipele, cit șl 
suporterii lor.

Soluții de îndreptare exis
tă. Cluburile trebuie să in
tensifice munca do educația 
in rindurile propriilor sus
ținători (care, odată taxa de 
membru plătită, nu primesc 
și... dreptul de a lansa im
precații !). Pe stadioane, 
stațiile de amplificare ar 
trebui mai stăruitor folosite 
pentru apeluri la comporta
re civilizată, la atitudine co
rectă, sportivă. Mai mult, 
însăși marea masă a publi
cului, formală din oameni 
educați, trebuie să aibă o 
reacție drastică, ori de cite 
ori apare în tribune pleava 
pusă pe destrăbălare. Lu
mea vine la sport să se 
destindă, să se bucure, nu 
să se enerveze, nu să as
culte cite un cor de haima
nale, executînd texte im
provizata. pline de insani
tăți. Federațiile sint șl 
ele decise să curme astfel 
de manifestări, contribuind 
cu orice preț — chiar și a- 
cela al suspendării terenu
rilor — Ia instaurarea unui 
climat cu adevărat sportiv, 
pentru apărarea frumuseții 
morale a tribunelor de 
sport !

Avem reală nevoie de 
sportivitate și în tribune 1 
Și o putem asigura.

Victor BÂNCIULESCU

0 RFUNIUNEIX CARE ANTRENORII N-AU CÎȘTIGAT NICI 0 ALERGARE
Miine, la Ploiești, In principala 

alergare a zilei ne vom reînttlnl 
cu Perj ar, campionul turfulul, 
fiul Iul Talion find obligat a su
porta un handicap aproape exce
siv de 130 metri unor cai cu fru
moase performanțe pe hipodrom. 
Alergarea suscită un mare Inte
res șl prin distanța de desfășu
rare a el (2200 m). Pariul aus
triac, de asemenea, suscită un in
teres deosebit prin suma cu care 
începe : 20.849 lei. Favorițll noș
tri sînt, în ordinea alergărilor : 
Ploicică, Persoana, Cochet, Ho
roscop. Suporter, Solara, Pruna, 
Sadău și Răsad.

REZULTATELE TEHNICE ALE 
REUNIUNII DE JOI : Cursa l i 
1. Sudița (Grlgore), 2. Sutghlol. 
Cota : cîșt. 4, ord. 7. Cursa a 
ll-a : 1. Oșana (Slmion) 1:34,8, 2.

Miine, pe stadionul

tineretului din Capitalâ

ACT FINAL 
ÎN CAMPIONATUL 

NAȚIONAL 
DE OINÂ

Desfășurată în cîteva etape, 
finala pe țară a campionatului 
național de oină sa va încheia 
miine pe Stadionul tineretului 
din Capitală, unde sint progra
mate (de la ora 9) întrecerile 
turului 3.

Dintre cele 10 finaliste, 
au mal rămas în lupta pen
tru un loc pe podium, echipele 
Dinamo București, C.P. Bucu-, 
iești, Laminorul Roman Șl 
Viața nouă Olteni (jud. 
Teleorman). Avînd o com
portare constant valoroasă, dl- 
namoviștii au fost imbatabili 
pînă în prezent, detașîndu-se 
în clasament în urma unor 
partide spectaculoase, mai ales 
în confruntările lor cu tipogra
fii bucureșteni, de fiecare dată 
întUniriile acestor formații, care 
aparțin de ani de zile elitei 
sportului nostru național, con
stituind adevărate derby-uri. 
Intr-o pasionantă dispută pen
tru cea de a treia poziție a 
podiumului laureatelor sînt an
grenați oiniștii din Roman și 
comuna Olteni. Prin urmare, 
avem toate motivele să sperăm 
că cele patru echipe rămase în 
cursa pentru locurile fruntașe 
vor furniza miine meciuri a- 
tractive și viu disputate. Iată 
clasamentul înaintea turului 
final: 1. Dinamo București
18 p, 2. C.P. București 12 p, X 
Laminorul Roman 10 p, 4. Via
ță nouă Olteni 8 p.

0 NOUA ETAPA 
1N DIVIZIA „A“ 

DE TENIS DE F1ASA
Campionatul Diviziei „A" de 

tenis de masă continuă, sim- 
bătă șl duminică, cu partidele 
din etapa a Il-a a returului. 
Uuul din jocuri s-a desfășurat 
in devans (Spartac București
— înfrățirea Tg. Mureș 1—S și 
2—5), astfel că programul eta
pei cuprinde următparele in- 
tilniri :

MASCULIN : C.S.M. Buzău
— Voința Satu Mare, Tracto
rul Brașov — Muntenia Buzău, 
Sticla C.S.Ș. Bistrița — Con
structorul Tg. Mureș, Tricodava 
București — STIROM Bucu
rești.

FEMININ : Constructorul Tg. 
Mureș — MEFMC București, 
C.S.Ș. Rm. Vileea — Metalur
gistul Cuglr, C.S.Ș. 1 București
— C.S.M. Iași.

Tușan, 3. Repetiția. Cota : cîșt
4, ord. 29. ev. închis, ord. triplă
1324 lei. Cursa a IH-a : 1. Ienu
păr (Mitrolu) 1:30,2, 2. Papln. 
Cota : cîșt. 2,40,ord. 18, triplu 
1—2—3 2560 lei, ev. 28. Cursa a 
tv-a : 1. Solstlțlu (Crăciun)
1:30,8, X Dirijor, 3. Copăcel. Cota: 
cîșt 3, ord. 35, ev. 10, ord. tri
plă 331 lei. Cursa a V-a : 1. Vred
nic (Grlgore) 1:32,3, 2. Florida, 
cota : cîșt 15, ord. 15, ev. 30, 
triplu 3—4—5 124 lei. Cursa a
Vl-a : 1. Manuo (Al. V'aslle), 2. 
Osmana, 3. Lazăr. Cota : cîșt. 4, 
ord. 20, ev. 17. ord. triplă 82 let 
Cursa a VII-a î 1. Rudy (Cră
ciun) 1:33,0, 2. Ruleta. Cota : cîșt.
5, ord. 35, ev. 38, triplu 5—6—7 
152 lei.

A. MOSCU

serii Ia televiziune și radio) • 
De asemenea, numai astăzi mal 
pot fl depuse buletinele de par
ticipare la atractivul concurs 
Pronosport al acestei săptămlnl, 
care cuprinde partide din cam
pionatele divizionare ,,A“ șl ,,B“ 
ale Italiei. NU PIERDEȚI PRILE
JUL DE A VA NUMĂRA ȘI DV. 
MÎINE PRINTRE MARII CtȘTI- 
GĂTORI LA SISTEMUL DE JOC 
PREFERAT 1

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 8 OC
TOMBRIE 1982. Extragerea I : 
70 37 30 60 13 9 39 14 17 ; 
extragerea a Il-a : 43 11 51 90 
89 85 63 18 81. Fond de cîști- 
guri : 723.799 lei, la care se a- 
daugă eventualul report după 
omologarea tragerii speciale 
Loto din 3 octombrie 1982.

AZI, ÎN DIVIZIA
Azi, in campionatul Diviziei 

„A" de popice se dispută eta
pa a IV-a, incompletă, intrucit 
o serie de formații simt an
gajate In partide internaționale 
peste hotare : echipele din Tîr- 
gu Mureș, Voința (f) și Elec- 
tromureș (m) — campioanele 
țării — participă la turneul fi
nal al C.C.E. din Iugoslavia, 
Iar Voința București (f) și Vo
ința Tg. Mureș (m) alcătuiesc 
selecționatele UCECOM care 
iau parte la un turneu inter
național la Espenheim (R.D. 
Germană). Cu toate aceste... 
goluri în program, etapa de azi 
are cîteva jocuri „tari", ca de 
pildă : Gloria București — Vo-

„TR1UMF“-Ul Șl HARNICII SĂI ANTRENORI
Clubul sportiv școlar „Tri

umf" București nu tși dez
minte calitatea da pepinieră 
a performanței. O dovadă de 
dată recentă : nu mai puțin 
de 9 dintre foștii el jucători, 
de rugby, care au trecut de 
vlrsta junioratului, au fost 
promovați în loturi
le unor formații di
vizionare „A" : Ga
briel Manda, > Dan 
Petrllă, Vasile Spl- 
ru și Florin Oprea 
ta Dinamo, Cornel 
Florescu la Steaua, 
Octavian Prodană 
la R. C. Gri-
vlța Roșie, Cristian Gheor
ghe la Știința Petroșani.
Valerlu Ciobotaru la Gloria
P.T.T. Arad și Gheorghe Lun- 
gu la Rapid.

Artizanii care și-au unit stră
daniile pentru a da la iveală 
din ...piticii de teri, voinicii 
de astăzi se numesc Crlstache

\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

..CUPA ROMÂNIEI" LA FLORETĂ FEMININ
(Urmare din pag. 1)

„A“ DE POPICE
ința Ploiești, Rapid București
— Petrolul Băicoi, Voința Cra
iova — Voința Timișoara (f). 
Rafinorul Ploiești — Olimpia 
București, Carpați Sinaia — 
Gloria București și Tehnoutilaj 
Odorheiu Secuiesc — Metalul 
Hunedoara (m).

După trei etape, în fruntea 
clasamentelor se află echlpile: 
Voința București 6 p — seria 
Sud, C.S.M. Reșița (4 jocuri) 
6 p — seria Nord — la femei. 
Voința București 4 p — seria 
Sud și Aurul Baia Mare 6 p
— seria Nord — la bărbați.

O parte din jocurile amînata 
din etapa a IV-a se vor dis
puta miercuri 13 octombrie.

Mltrea și Horia Făgărășanu. 
Doi profesori, doi antrenori, 
dar și doi educatori pricepuțt, 
așa sînt cunoscuți ei în ca
drul „Triumf"-ului de către 
toată lumea — colegi de „ate
liere", elevi și părinți. Doi 
modelatori de talente, care 

continuă tradiția 
creată in rugby de 
Cornel Munteanu, 
cu aproape două 
decenii In urmă.

Cu elanul și pri
ceperea lor, cei doi 
profesori - antrenori, 
cărora clubul le 
oferă condiții ex

celente de lucru, sint In 
măsură să continue acest 
drum către împlinire al mul
tor juniori. spre satisfacția e- 
levllor lor, dar șl spre cinsti
rea frumoasei meserii pe care 
și-au ales-o 1

T. ST.

două reprezentante ale „nou
lui val" : Lazăr șl Ruparcsics) 
două surprize : Lazar — Zsak 
8—5 și Ruparcsics — Dan 9—7, 
continuate apot în asaltul pen
tru desemnarea cîșttgătoarel 
prestigiosului trofeu de o ade
vărată „lovitură de teatru" 1 
junioara mică Reka Lazar (ÎS 
ani), deva tînărului antrenor 
Șerban Vlad (Tractorul Bra
șov) șl proaspătă campioană 
balcanică de junioare, a în-> 
vins-o pe Csila Ruparcsics. 
titulară în echipa reprezenta
tivă, cu 10—8, după un asalt 
deosebit de spectaculos și do 
ținută tehnică remarcabilă pen
tru linerțea protagonistelor. In 
asaltul pentru locurile 3—4 : 
Moldovan-Zsak — Dan 8—3. 
Astăzi șl miine, ultima etapă 
a Diviziilor „A" și „B“ la flo
retă feminin.

echipe de fotbal cuprinse tn 
activitatea competițională
(campionatele județean, muni
cipal șl sătesc). Marea majo
ritate a echipelor, aproape 90 
la sută, au la dispoziție tere
nuri regulamentare. • LA 
MACIN (jud. Tulcea) s-a 
inaugurat, nu de mult. Sta
dionul tineretului, o frumoasă 
bază sportivă avtnd tribună 
cu 5 000 locuri, teren de fot
bal, pistă șl sectoare de atle
tism, vestiare etc. Darea tn 
folosință a fost marcată prln- 
tr-o frumoasă festivitate la 
care elevii școlilor din loca
litate au prezentat frumoase 
exerciții de gimnastică, iar 
echipa de fotbal Arrublum, 
din Divizia „C“, a susținut un 
„amical" cu F.C. Argeș • LA 
POIANA BRAȘOV a Intrat în 
probe tehnice de rodaj cea 
de-a doua telecabină de mare 
capacitate, 60 de locuri (cea 
mal mare din țară). Teleca- 
blna pornește de lingă hote
lul Sport șl urcă plnă la vlr- 
ful Kantzer, lungimea cablu
lui find de 2802 m, fixat pe 
numai trei stîlpl ; diferența 
de nivel 736,5 m șl durata de 
transport este tn jur de 10 
minute. • ZILELE TRECUTE 
o serie de sportivi din Mlzil, 
alături de numeroși oameni 
al muncii din oraș, au parti
cipat la strlngerea recoltei. Au 
fost prezenți la această acțiu
ne patriotică membrii asocia
țiilor sportive, Relaxa, Voința, 
Filatura șl A.S.A. • CEA 
DE-A Vl-a EDIȚIE A „CU
PEI IAȘULUI" la baschet 
(m) — la care au participat 
echipe din Cluj-Napoca, Ora
dea, Brașov, Sibiu șl, firește. 
Iași — a revenit, după o se
rie de meciuri antrenante, 
formației „U“ Cluj-Napoca 
(115—104 cu Dinamo Oradea. 
113—84 cu Balanța Sibiu, 
79—75 cu C.S.U. Brașov). Au 
urmat In clasament Politeh
nica Iași și Balanța Sibiu.

RELATĂRI DE LA : M. Foc- 
șan, T. Sirlonol, D. Glăvan, 
C. Grnla, S. Telemac, D. Mo- 
raru-Sllvna, I. Jlpa, G. Lo
me, R. Alcxandrescu șl Gh. 
Vasiliu.

5—2 ! — s-a disputat faza 
eliminărilor directe și recali
ficărilor.

în finala de 8 s-au calificat 
direct Marcela Moldovan-Zsak 
(C.S. Satu Mare), Reka Lazar 
(Tractorul Brașov), Aurora 
Dan (Dinamo București) și 
Csila Ruparcsics (C. S. Satu 
Mare), iar din recalificări 
Carmen Docan (Dinamo), Cor
nelia Chelaru (C.S.Ș. Energia 
Buc.), Otilia Hochdorfer (C.S. 
S.M.), Salvina Ionescu (Trac
torul). Rezultatele din faza fi
nală : Zsak — Ionescu 8—0, 
Lazar — Hochdorfer 8—5, Dan 
— Docan 8—5, Ruparcsics — 
Chelaru 8—4. In semifinale 
(două trăgătoare experimen
tate : Dan și Moldovan-Zsak,

• LA DROBETA TR. SE
VERIN a avut loc, In cadrul 
„Daciadel", o reușită întrecere 
de viteză șl îndemînare la 
karting șl automobilism. La 
karting a cîștigat C. Vlșan, la 
„auto" — Dacia 1109 — I. Dan 
șl la Dacia 1300 — P. Doană 
— toți din Drobeta Tr. Seve
rin * IN ULTIMA PERIOA
DA, fn cadrul celei mai tinere 
asociații sportive din Galați, 
la A.S. Elnav (de pe lingă 
întreprinderea navală de e- 
Ilce), s-a intensificat activi
tatea. Astfel, șase formații 
s-au Întrecut la fotbal (a clș- 
tlgat secția mecano-energetl- 
că), șahiștii au participat la 
un reușit concurs (pe primul 
loo s-a situat strungarul Gh. 
Avram), Iar cel mai tineri au 
fost prezențl la un cros (a 
terminat învingător modelie- 
rul L. Oplnceanu). Echipele 
de fotbal și handbal Elnav 
participă, în prezent, la dis
putele campionatelor munici
pale. • O FRUMOASA INI
ȚIATIVA a C.S.M. Reșița : în 
pauzele meciurilor de fotbal 
sportivii clubului execută de
monstrații de gimnastică, at
letism, badminton, ciclism, 
box, lupte, sporturi care se 
practică la C.S.M. sau tn mu
nicipiul Reșița. • RECENT A 
ÎNCEPUT o amplă competiție 
de masă, în județul Brașov, 
„Festivalul sportului muncito
resc brașovean" organizat de 
forul județean sindical. In
zeci de asociații sportive din 
județ au loo concursuri de
atletism, handbal, volei, tenis 
de masă, popice și fotbal. 
Etapa județeană va avea loo
spre sfîrșitul lunii. 9 ÎN
SCOPUL DEPISTĂRII unor 
elemente de perspectivă pen
tru luptele libere, recent, în 
comuna Pechea (jud. Galați), 
unde funcționează unul din 
cele șase centre de antrena
ment comunale, s-a desfășu
rat un reușit concurs cu par
ticiparea a 78 Je tineri. Prin
tre cîștlgătorl s-au numărat 
tinerii I. Iile. N. Slmion, C. 
Ivașcu șl N. Surlanu, care se 
pregătesc la centrele din Pe- 
chea șl LI ești. • tN JUDE
ȚUL GIURGIU există 120 de
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VICTORII PE PLANȘA, 
VICTORII ÎN VIATĂ

Pentru profesorul Eugen 
Turcu, luna iulie 1982 va ră- 
mine o amintire dintre cele 
mai frumoase, datorită perfor
manțelor obținute de elevii 
săi, tineri sportivi la Clubul 
sportiv școlar nr. 1 Bucu
rești. Desigur, glndul cititoru
lui se va fi indreptat spre 

- niscaiva rezultate din spațiile 
de întrecere. Și, în parte., nu 
se inșeală, „colecția" de me
dalii dobîndită la campiona
tele naționale ale speranțelor 
scrimei — mai exact în între
cerile de sabie — imbogățin- 
du-se și de data aceasta, nu
mărul trofeelor ajungind la 
aproape 40. Marea mindrie a 
profesorului Turcu este însă 
alta. Să ne explicăm...

Așadar, luna lui Cuptor 
(măcar cu numele!). Printre 
miile, zecile de mii de elevi 
care au trăit emoțiile exame
nului de treaptă s-au aflat și 
bucureștenii Gheorghe Leca, 
Bogdân Tepșan, Marian Mânu. 
în rindul celor care au trecut 
acest prag s-au numărat și 
cei trei. La citeva zile dis
tanță, aceiași băieți au trăit 
alte emoții, cele ale campio
natului de juniori II, ei for- 
mind nucleul de bază al echi
pei C.S.Ș. 1. Un nou examen 
trecut cu succes : cucerirea ti
tlului de cea mai bună echi
pă, iar Leca a urcat pe cea 
mai înaltă treaptă și in clasa
mentul individual.

Și tot in iulie 1982, campioni 
de ieri pregătiți de prof. Tur
cu — Ion Stanciu, Călin Hăl- 
măjan, Mihai Pelle — au in
trat intr-o nouă etapă de 
viață, studenția, prin reușita 
la examenul de admitere la 
Institutul politehnic.

Se înțelege toate aceste

I__________________________
,ț
• A. S. Locomotiva 
București și antrenorul 
său 9 Puterea colec
tivului O Trei minori in 

grija altui minor... 

victorii — in viață sau pe 
planșele de concurs — ale ti
nerilor amintiți mai sus sint, 
in primul rind. rodul străduin
țelor șt al talentului lor. Dar, 
totodată, ele sint rodul spriji
nului acordat de familii, edu
catori, printre aceștia nu- 
mărindu-se și profesorul-an- 
trenor. Pentru care, ne măr
turisea deunăzi: „Munca edu
cativă începe odată cu selec
ția (făcută la Școala generală 
108, din cartierul Berceni). 
Pentru a fi cooptat In colec
tivul sabrerilor, elevul nu tre
buie să aibă notă mai mică 
de 7. Pe parcurs, țin o strînsă 
legătură cu școala, cu familia. 
Dacă apare o situație nemul
țumitoare, analizez împreună 
cu părinții cauzele, stabilind 
de comun acord care anume fac
tor influențează negativ și 
trebuie eliminat. Poate vizio
narea exagerată a programe
lor de televizor, poate vreo 
prietenie nefastă. în nici un 
caz o notă mică nu înseamnă 
Întreruperea antrenamentelor, 
pentru că ar fi efectiv o mare 
greșeală : sportul cu învăță
tura pot merge braț la braț, 
In modul cel mai fericit. Au 
demonstrat-o — o spun cu cea 
mai mare satisfacție — și 
elevi de ai mei". Multe bucu
rii, prin urmare, pentru profe
sorul Turcu. Dar și un necaz: 
lipsa unei săli pentru o pre
gătire corespunzătoare. O so
luție ? — l-am întrebat. „La 
școaia generală 104, care dis
pune de un spațiu corespun
zător" — a venit, prompt, răs
punsul.

Să-l așteptăm insă pe acela 
al factorilor de decizie...

Geo RAEȚCHI

O MARE
care, dar întîi face rost de 
bani. Trebăluicște, de aproape 
o lună, prin vecini. Cind mai- 
că-sa este insă acasă...

— Păi, ziceai că e plecată...

— E plecată, dar nu-i ajung 
banii cuveniți copiilor. Halbă 
eere... băutură, nu glumă ! 
Deci, cind vine pe-acasă, ia ce 
găsește prin cămară, mal vin
de un lucru...

— Nu se poate ! spun re
voltați copiii.

,N« se poate !“ au spus și 
oamenii mari. A fost tânărul 
antrenor Constantin Cirstoi 
pe la el. pe la Depoul de lo
comotive București Triaj, a 
vorbit cu unul, cu altul, s-a 
întîlnit si cu alți caiac iști care 
acum lucrează Pe „Diesele", 
cu Doru Bărdaș. cîndva la Di
namo. azi maistru pe locomoti
ve. cu poză la panoul de o- 
noare. A intervenit strada, 
cei de la consiliul popular, si 
„mama" n-a mai semnat, n-a 
mal ridicat drepturile bănești 
re li so cuveneau copiilor. 
Cum juniorul Aureii Stanciu 
era minor, si nu i se puteau 
încredința alti trei minori, t-a 
adoptat pe toti strada, asociația 
sportivă, oamenii de bună cre
dință. tutore fiind deputatul 
pensionar Gheorghe Picvan, iar 
„frate mai mare" utecistul 
Constantin Cirstoi, antrenorul.

Muncitor, serios, învățat cu 
truda, cu disciplina de la ca
iac-canoe. Aurel Stanciu a ter
minat liceul, si-a înscris toam
na acesta la scoli frații mai 
mici, are griiă de casă, merge 
la serviciu — e srtructurist la 
avioane, la 1.R.M.A, — nu lip
sește de la antrenamente. Sec
ția de caiac-canoe a A. 8. Lo
comotiva ființează din toamna 
trecută. Ființează cu spriji
nul federației de specialitate 
(care a dotat-o cu bărci și 
motor pentru șalupă), cu sori-

SCUTIRILE DE EA ORELE DE SANATATE, 
0 PROBLEMĂ PE CALE DE REZOLVARE!
De vorbă cu dr. Nicolae lonescu, directorul 

Spitalului studențesc din București
— Tovarășe doctor Nicolae 

lonescu, a început un nou an 
de învățămînt. Cum debutează 
acest eveniment vizavi de o- 
mul pus să vegheze la sănăta
tea tineretului studios ?

— Aș avea o singură dorin
ță — aceea de a constata că 
numărul pacienților noștri este 
in descreștere !

— Așa ar fi și firesc, ținind 
seama de condițiile oferite azi 
tinerilor care se pregătesc pen
tru muncă și viață...

— De bună seamă dacă s-ar 
înțelege mai bine rostul miș
cării. al exercițiului fizic in 
prevenirea unor maladii por
nind de la cele mai banale, a 
unor simple răceli, n-am mai 
întilni situații in care scutiri
le de la orele de sănătate ar 
angaja inutil o parte a perso
nalului nostru.

— Trebuie să înțelegem de 
aici că scutirile rămin ceea ce 
se cheamă o problemă 7

— în pofida faptului că. în 
raport cu anii precedenți. nu
mărul scutirilor a scăzut cu o 
treime, această problemă iz- 
vorită dintr-o gravă caren
ță de educație cetățenească se 
face încă simțită. De aceea 
mai avem de luptat de demon
strat necesitatea mișcării in aer 
liber pentru orice tinăr. elev 
sau student, beneficiul imens 
al exercițiului fizic pentru să
nătate. in prevenirea acțiunii 
unor factori de risc

— Cine creează de fapt o 
astfel de problemă ?

— însăși familia, care ar tre
bui să fie primul nostru aliat. 
Vin aproape zilnic la mine pă
rinți care îmi solicită să elibe
rez scutiri de la orele de edu
cație fizică, aducind in spriji
nul cererii lor argumente fără 
nici un suport ; de pildă acela 
că copiii lor n-au făcut nici
odată sport in școală, in liceu, 
cum să fie obligați să participe 
la lecții de educație fizică in 
facultate ?.’?

FAMILIE
linul consiliului acestei vechi 
si cunoscute asociații sportive 
bucurestene (secretar. Mircea 
Cîmpeanu). Performanțe ? Lo
cul 3, în vară, la campionatele 
republicane de juniori (in 
proba de C2 — 500 m). nouă 
echipaje în finala acestor na
ționale. Alte „performanțe" 7 
Constantin Cirstoi — cel mai 
tinăr antrenor de caiac-canoe 
din țară (la 21 de ani avea 
carnet) : un lot de 20 de copii 
talentați. silitori — 15 au dat 
anul acesta examenul de treap
tă — to(i au reușit ! Antreno
rul Constantin Cirstoi nu admi
te nici o „întîrziere" !

Vosile TOFAN

„SUFERINȚELE" PATINOARULUI DIN GALAȚI..:
După cum bine se știe, la 

Galați, datorită strădaniilor de
puse de organele locale, cu 
sprijinul C.N.E.F.S., a fost con
struit cu ani în unmă un mo
dern patinoar artificial, o ade
vărată bijuterie arhitectonică, 
funcțional, capabil să găzduias
că întreceri de hochei și pati
naj de mare anvergură. De
altfel, orașul de la Dunăre a 
organizat pînă acum două edi
ții ale campionatului mondial 
de hochei. Construcția acestui 
important obiectiv sportiv a fa
cilitat proliferarea hocheiului 
și patinajului în rindul elevi
lor, Galațiul devenind în scurt 
timp, unul din principalele 
centre de hochei din țară. Că 
e3te așa, o dovedesc, cu priso
sință și cele citeva titluri de 
campioni naționali la juniori 
și copii, cucerite de echipele 
Dunărea și C.S.Ș. 2, precum 
și lansarea în circuitul marii 
performante, a unor sportivi de 
certă valoare.

Dar nu o eventuală retrospec
tivă a hocheiului gălățean este

— E posibil să fi existat ase
menea situații ?

— Sint convins ! Originea 
poziției retrograde a unor pă
rinți față de exercițiul fizic 
datează din anii de debut ai 
copilului in școală. Cocoloșit 
de familie. „înțeles" de me
dici. tinărul student de azi a 
trecut o lungă perioadă de 
școlarizare fără a gusta măcar 
bucuria mișcării. S-a format 
astfel o optică deformată care 
se modifică lent In această ac
țiune simțim nevoia de a ne a- 
propia și mai mult profesorii 
de specialitate.

— Dar aceștia sint. prin de
finiție. colaboratorii dv. cei 
mai apropiați ! Am văzut doar 
cu cîtă grijă caută unele co
lective de catedră — la I.M.F. 
și Institutul de construcții din 
București, la Institutul poli
tehnic din Iași, la Universita
tea din Brașov, să apropie stu
denții de exercițiul fizic.

— Este adevărat I La exem
plele amintite, aș vrea să-l a- 
daug pe cel al Centrului uni
versitar București, care a creat 
un nucleu de recuperare mo
inei, in strada Barbu Dela- 
vrancea, prevăzut cu aparatură 
modernă și cu cadre didactice 
specializate. Totuși, consider că 
trebuie făcut mult mai mult...

— De pildă ?
— Profesorii de educație fi

zică să-și rezerve timp pentru 
a cunoaște, mai întii. tipologia 
fiecărui tinăr. elev sau student, 
comportamentul său emotiv și 
fiziologic, și in funcție de da
tele culese, să stabilească exer
cițiile și. în general, activitățile 
sportive cu colectivul grupei, 
al clasei, al anului de studii. 
Procedind astfel și lăsind in 
subsidiar, undeva pe ultimul 
plan notarea — care trebuie să 
țină seama de posibilitățile 
fiecăruia și de dorința. de 
ambiția de a lucra — cred că 
problema scutirilor de la orele 
de sport iși va găsi o mai 
certă rezolvare. Modele ? Pro
fesorul Victor Tibacu apoi 
conferențiarii Ion Oprișescu 
Mioara Șerban. Desigur mai 
sint și alții:

— Procedind astfel elevii, 
studenții ar aborda cu convin
gere și plăcere aceste lecții !

— Absolut I Am ajunge la 
situații în care copiii, tinerii 
înșiși s-ar opune ca părinții 
lor să mai intervină pentru 
scutiri medicale, atunci cind 
ideea de notare nu va mai sta 
ca o... amenințare în cataloa
ge. In acest sens repet, profe
sorii de educație fizică. ' prin 
tactul, prin simțul lor pedago
gic, prin obiectul muncii lor 
care este și trebuie să fie 
lingă... inima fiecărui tinăr. ne 
pot fi colaboratorii cei mai de 
preț 1

Tiberiu STAMA

rostul rîndurilor de față, ci 
altul, de natură să frezează din 
inerție pe cei puși să gospo
dărească această bază sportivă. 
Pentru că, la ora actuală, pa
tinoarul gălățean se prezintă 
într-o stare îngrijorătoare, ca
re periclitează funcționalitatea 
sa în viitor. Așa, de pildă, cind 
plouă afară plouă și în pati
noar, cînd viscolește, zăpada 
intră în voie prin mai multe 
locuri neetanșeizate, vestiarele 
și grupurile sanitare se află în- 
tr-o stare jalnică, instalațiile 
de iluminare, radioficare și 
ventilație — nerevizuite perio
dic — funcționează necorespun
zător, gheața și marcajul se 
află în mare suferință, multe 
scaune și alte anexe sint în- 
tr-uin stadiu avansat de de
gradare. prin jurul patinoaru
lui gunoiul și bălăriile consti
tuie o sursă de infestare, nu 
sînt asigurate condiții optime 
pentru practicarea patinajului 
de agrement etc. etc. Ce mai, 
la patinoarul cu pricina, spiri
tul gospodăresc lipsește eu de-

TOT PE DRUM, 
PE DRUM, 
PE DRUM...
DAR ACASĂ 
NICIDECUM?
Asociația sportivă „Vo

ința" Beiuș (președinte 
loan Dud) ființează pe 
lîngă cooperativa „Mun
citorul" Beiuș (președin
te loan Feflea). In pre
zent, asociația numără 
peste 500 membri coti
zând și susținători, a 
căror activitate se ma
terializează prin succe
sele dobîndite atît la 
locul de muncă, cît și 
prin îmbinarea armonioa
să a activității cultural- 
artistice și sportive de 
masă. Grupul vocal, so
liști ca Voichița Mihoc, 
Maria Popa, laureati ai 
Festivalului național 
„Cîntarea României", au 
făcut ca folclorul neal-

terat din zona Beiușului, 
să fie cunoscut în întrea
ga țară.

Conducerea coopera
tivei, factorii de răspun
dere au dat dovadă de 
multă înțelegere față de 
aceste activități, iar îm
binarea în mod strălucit 
a sportului de masă cu 
cel de performanță, con
stituie un exemplu grăi
tor al faptului că, atunci 
și acolo unde există ța- 
siune și preocupare, re
zultatele nu întîrzie să 
apară.

Un singur — dar mare 
necaz — ii frămîntă pe 
cei care se ocupă de 
destinele echipei de vo
lei masculin (resp. secți
ei Constantin Glorea), 
promovată anul trecut in 
Divizia „B“ de tineret : 
în orașul Beiuș nu există 
o sală corespunzătoare 
pentru disputarea meciu
rilor de campionat, echi
pa fiind nevoită să-și 
dispute meciurile progra
mate acasă, în... Orașul 
dr. Petru Groza.

Edilii orașului ar tre
bui să se gindească și 
la numeroșii iubitori ai 
voleiului din localitate 
care — deși au o echipă 
în Divizia „B" tineret 
— nu o văd niciodată a- 
casă. Și de ce să fie o- 
bligați voleibaliștii din 
Beiuș să evolueze mereu 
în deplasare. Oare nu 
se putea găsi posibilita
tea lărgirii, reamenajării 
sălii liceului sau a’ celei 
de la Casa copilului din 
localitate ?
Ilie GH1ȘA — coresp.

săvirșire și aceasta în pofida 
existenței unui număr cores
punzător de personal de între
ținere.

Supunem atenției forurilor 
competente posibilitatea ca a- 
cest patinoar să fie gospodărit 
de Administrația bazelor spor
tive (unitate specializată), pen
tru că trebuie să recunoaștem, 
I.J.G.C.L, Galați (actualul pro
prietar) nu s-a dovedit capa
bilă să administreze corespun
zător această bază sportivă. 
Starea patinoarului, redeschi
derea sa cu întîrziere și costul 
exagerat (cel mai scump din 
țară !) al orelor de gheață au 
influențat evident și procesul 
de instruire a echipelor gălă- 
țene, ceea ce constituie o pro
blemă gravă a acestui puternic 
centru hocheistic al țării.

T. SIKIOPOL — coresp.
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Aurel Stanciu, canoist la 
A. S. Locomotiva București, a 
linsit o lună de ne lac. Iar 
aici, pe Băneasa. cine întârzie 
cinci minute de la antrenament 
poate să-si ceară transferul ! 
Acum, in sfîrșit, iată-i că 
vine : vine grăbit, cu zimbetul 
în coltul gurii, cu părul puțin 
răvășit. E un tinăr frumos, 
înalt, brunet, si. pe deasupra, 
cu ochi albaștri. Cînd îl văd, 
băieții dau fuga spre hangar, 
scot, iute bărcile pe ană si vîs- 
lesc din răsputeri către malul 
opus. Da. e penibil să asiști la 
această „înduioșătoare" re
vedere. la această ..amicală" 
discuție despre punctualitate, 
când antrenorul e „ceas" — 
poartă în buzunar un carnet 
de aiutor mecanic pe locomo
tivă Diesel electrică. După 
un timp, un iurrior mai curios 
întoarce capul. In clioa urmă
toare. se răstoarnă cu barca. 
Antrenorul, la braț cu sporti
vul. se plimbă De ponton I

— Am aflat — anunță după 
citeva zile, un puști.

— A căzut la treaptă ?
— Nu. Băiatul a rămas fără 

tată. Acum a rămas st fără 
mamă Adică, malcă-sa nu s-a 
prăpădit a fugit cu unul de-I 
spune Halbă. I-a lăsat singuri.

— Pe cine 7

— Pe eî. că sint patru frați. 
Aurel si aiti trei mai miei, de 
care tot el are grijă.

— Vrei să spui că spală, că 
face mineare 7

— Ce-1 rușine ? Face și min-



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
MARGARETA MURESAN A CÎST1GAT SI PARTIDA ÎNTRERUPTĂ LA 

INTERZONALUL DE ȘAH
a Turneul interzonal feminin 

de șah de la Tbilisi s-a. încheiat 
vineri seara cu victoria mare! 
maestre românce Margareta Mu- 
reșan, care a-cișligat partida În
treruptă din ultima 
Elena Ahmîlovskaia 
Clasamentul final : 1. 
Mureșan (România) — 
Levitina (U.R.S.S.) —
Liu Shllan (R.P. Chineză) 
4—6. Gurieli (U.R.S.S.) 
(Spania)’, Ahmîlovskaia .
— Cp ; 7—8. Mmogh'na șl Tlto- 
rcnko (U.R.S.S.) 7,5, p ; 9.
Fisehdbck (R.F.G.) — 7 p ; 10—11. 
Nikolin (Iugoslavia), Veroczi (Un
garia) — 6.5 p ; 12. Pihoillcl (Iu
goslavia) — 5.5 p ; 13—14. Kadil- 
kar (India), Severaide 
5 p ; 15. Gugensberger 
bi>a) — 1,5 p.
s.ate - 
Shilan 
neul candidatelor. După cum se 
Știe, de la primul turneu inter
zonal desfășurat la Bad Kissin- 
gen s-au calificat Nona Gaprin-

rundă cu 
(U.R.S.S.). 
Margareta
10.5 p, 2.
9.5 p; 3.

— 9 p; 
, Garcja 
(U.R.S.S.)

(S.U.A.) 
(Colum- 

Primele trei cla- 
Mureșan, Levitina și Liu 

—* sint calificate ta tur-

dașvili, Lidia Semenova (ambele 
(U.R.S.S.) și Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria).
• In turneul de la Stara Pazo- 

va (Iugoslavia), după 14 runde 
conduce maestrul bulgar Toșkov 
cu 10 p urmat-de iugoslavul Ve- 
licikovici cu 9,5 p, V. Vaisman 
(România) ocupă locul 7 cu 7,5 
p. (1).
• In runda a doua a Balcaniadei 

de șah, care se desfășoară la 
Plovdiv, echipa masculină a Ro
mâniei conduoe cu 4—1 (o par
tidă întreruptă) în meciul cu 
Turcia. Șahiștii români au câști
gat cu 4,5—1,5 prima întâlnire, eu 
Grecia. La feminin, ta turul doi, 
România a întrecut Grecia cu 
1,5—0,5.

A început faza a doua a C.M. de volei (m) LEX

ÎNTRECERILE TENISMANELOR
Conținuta d seria victoriilor în 

turneul feminin de tenis de la 
Deerfield Beach (Florida), Virgi
nia Ruzici a 'invir. -o pe Duk Hee 
Lee cu 6—2, 6—0. In alte partide: 
Pam Shriver — Lele Forood 6—3, 
6—3 ; Barbara Poter — Pat Me- 
drado 6—2, 6—3 ; Andrea Land — 
Ann Kiyomura 6—4, 1—6, 6—0.

IONEL PANAITE LAUREAT 
ÎN TURNEUL T.S.C.-BERLIN

Printre laureațil celei de a 13-a 
ediții a turneului internațional de 
box T.S.C. de la Berlin s-a nu
mărat și pugillstul român Ionel 
Fanaite, învingător la puncte (de
cizie 5—0), în finala categoriei 
pană, asupra lui Rauschnig (R.D. 
Germană). Iată pe ceilalți câști
gători, în ordinea categoriilor : 
Alvarado (Cuba), Pool (Venezue
la), Klrchsteiin, Krueger, Schultz, 
Poye (toți R.D. Germană), Guz
man (Cuba), Friesse (R.D. Ger
mană), Miehalowskl (Polonia), 
Schmid (R.D. Germană), Jakov
lev (U.R.S.S.).

MARI SURPRIZE IN PLUTONUL FRUNTAȘ!3
2 p (0:6) ; seria „X“ : Bulgaria 
— Cehoslovacia 3—2 (—13, —12, 
6, 12, 9), Brazilia — Polonia 
3—0 (11, 8, 10) !, U.R S.S. — 
Cuba 3—0 (12 3, 6). în clasa
ment : 1. U.R.S.S, 4 p (6:0), 2. 
Brazilia 3 p (4:3), 3. Cehoslova
cia 3 p (5:4), 4. Polonia 3 p 
(3:4), 5. Bulgaria 3 p (3:5), 6. 
Cuba 2 p (1:6). LOCURILE 
13—24, seria „Y“ : Italia — 
Finlanda 3—0 (13, 10, 11), Me
xic — Australia 3—0 (6, 9, 4), 
Franța — Tunisia 3—0 (4, 1, 4). 
In clasament : 1 Italia 4 p
(6:4), 2. Mexic 4 p (6:1), 3. 
Franța 4 p (6:1), 4. Tunisia 
2 p (1:6), 5. Finlanda 2 p (1:6), 
6. Australia 2 p (0:6) ; seria 
„Z“: România — Chilie 3—0 
(5, 4, 3), Venezuela — Irak 3—1 
(4, 5, —11, J), S.U.A. — Libia 
3—0 (7, 1, 3). în clasament: 1.

7” România 
(6:1), 3. Venezuela 3 p
4. Irak 3 p (4:5), 5. Libia 
(2:6), 6. Chile 2 p (0:6). 
urma surprizelor înregis- 
în plutonul fruntaș, șan-

„dlIMPIADA DE EA SARAJEVO VA OFERI
CONDIȚII DE ÎNTRECERE OPTIMt

P. rotțciitanu, vicepreședinte al r.l.D.T

în campionatul mondial mas
culin de volei, care continuă 
cu faza a doua în 4 orașe ar- 
gentiniene (Buenos Aires, Ro
sario, Mendoza și Catamarca), 
prima zi a turneelor semifinale 
a marcat surprize de proporții 
în cele două serii semifinale 
ale plutonului fruntaș. Cede 
mai neașteptate rezultate le-au 
obținut echipele Canadei și Ar
gentinei, învingătoare în fața 
a două puternice reprezentan
te ale voleiului asiatic, după 
cum tot în categoria marilor 
surprize intră și succesul in 
trei seturi al altei formații de 
pe continentul american, Bra
zilia, asupra fostei campioane 
mondiale șl olimpice, Polonia. 
Voleibaliștii români, cane evo
luează, după cum se știe, în 
turneele plutonului secund, au 
cîștigat, conform așteptărilor, 
în trei seturi, jocul cu modes
ta echipă chiliană. Iată rezul
tatele complete și clasamentele 
(în care este inclus, firește, și 
rezultatul din grupei’ prelimi
nare al fiecărei echipei cu par
tenera calificată în aceeași se
rie semifinală) : LOCURILE 
1—12, seria „W“: Canada — 
Japonia 3—1 (—14, 7, 11, 
Argentina — Coreea de 
3—2 (—10, 12, 7, —12, 8 !), 
Chineză — R.D. Germană 
(9, 12, 8). în clasament : 1.
Chineză 4 p (6:0), 2. Canada 
4 p (6:1), 3. Japonia 3 p (4:4), 
4. Argentina 3 p (4:5), 5. Co
reea de Sud 2 p (2:6), 6. R.D.G.

16) ! 
Sud 
R.P.
3—Q 
R.P.

S.U.A. 4 p (6:0), 2.
4 p * '■ " ”
(4:4), 
2 p

In 
trate 
sele calificării pentru semifina
lele simple ale locurilor 1—4 
s-au extins. Primul loc în cele 
două serii pare să surîndă e- 
chipelor B.P. Chineze ți res
pectiv U.R.S.S., dar pentru po
ziția secundă disputa rămîne 
deschisă. In seriile plutonului 
secund, favorite (la locurile 
13—16) sînt formațiile României 
și S.U.A. („Z"), Italiei și Fran
ței sau Mexicului („Y").

TURNEE AMICALE

La înapoierea de la Șarajevo, unde a fost delegat de F.I.B.T. 
(Federația internațională de bob și tobogganing) să conducă 
cursurile de pregătire și examinare a viitorilor organizatori și 
arbitri internaționali de bob, i-am solicitat prof. PETRE FOCȘE- 
NEANU, vicepreședinte al F.I.B.T. și secretar al federației ro
mâne de specialitate, vești despre bazele pe care se vor desfășura 
întrecerile Jocurilor Olimpice de

— Desigur, interesează, în 
primul rind, pîrtia pe care vor 
avea loc concursurile de bob și 
sanie. Ce ne puteți spune în 
această privință ?

— Pîrtia, amenajată în stați
unea Trebevici (la 9 km de Sa
rajevo) se află in stadiu de fi
nisare, urmînd ca in luna de
cembrie să aibă loc primele 
teste, cu bobul. Pîrtia este de 
un nivel ridicat, de mare vi
teză și tehnicitate, și o consi
der drept cea mai bună pîrtie 
artificială din Europa pentru 
bob 2, 4 și sanie. Pista respec
tivă are 1 260 m lungime, 15 
viraje, medie a pantei de 10 la 
sută și va permite, la bob 4, o 
viteză ajungind pină la 120 km 
pe oră. Instalațiile anexe (elă- 
dirile pentru vestiare, plecări 
și sosiri, tabela electronică de 
afișare a rezultatelor, instalația 
pentru nocturnă etc.) sint pe 
cale de a fi terminate; și ele 
vor fi testate in luna decem
brie. „Examenul" oficial al 
pîrtiei, instalațiilor și al noi
lor arbitri și oficiali va avea 
loc cu prilejul C.E. (între 24 
ianuarie și 6 februarie 1983).

— Probabil că ați vizitat și 
alte baze care vor găzdui J. O. 
de iarnă. Ce ați constatat ?

iarnă din anul 1984.
— Bineînțeles, am văzut toa

te celelalte baze, dintre care 
cel mai mult m-a impresionat 
complexul sportiv de la Zetra, 
compus din Palatul de gheață 
(unde se vor disputa turneul 
final la hochei și exercițiile 
liber alese la patinaj), cu o 
capacitate de 8 500 de locuri, 
patinoarul artificial pentru vi
teză și Stadionul de vară, re
construit, unde se vor desfășu
ra ceremoniile de deschidere și 
închidere. A mai fost constru
it un patinoar pentru figurile 
impuse la patinaj artistic. Pro
bele de schi fond, sărituri de 
la trambulină și biatlon vor a- 
vea loc la complexul de la 
Igman (15 km de Sarajevo), 
iar probele alpine se vor des
fășura la Bjelasnița (cele mas
culine) și la Jahorina (cele 
feminine). In sfîrșit, să amin
tesc că la Sarajevo se vor afla 
Satul Olimpic, Centrul de pre
să, clădirea special construită 
pentru transmisiile TV. și că 
toate bazele vor avea subcen- 
tre de presă. Cele văzute mă 
determină să apreciez că Olim
piada de la Sarajevo va oferi, 
datorită dotărilor complete, 
condiții de întrecere optime.

D. S.

Marți, tn Sala sporturilor 
din Brașov Începe un turneu 
internațional la care iau parte 
echipele masculine Dynamo 
Berlin, Dinamo București, 
C.S.U. Oțelul Galați și Trao- 
torul Brașov. Celor 3 divizio
nare „A“ române, competiția 
le oferă un nou prilej de ve
rificare în vederea apropiatu
lui start in ediția 1982—1983 a

JOCURILE COMMONWEALTHULUI
BRISBANE 8. — în concursul 

de atletism din cadrul Jocurilor 
sportive ale Commonwealthulul, 
arbitrii au consemnat un fapt 
nemaitatlln.it de la introducerea 
cronometrajului electronic ta pro
bele de alergării : la 200 m plat. 
Allan Wells (Scoția) șl Michael 
McFarlane (Anglia) n-au putut fi 
departajați nici de miiml de se
cundă, fiind declarați ambii câș
tigători, cu timpul de 20,43. De 
asemenea, cu rezultate egale, dar 
departajate ta clasamentul final 
prin numărul de Încercări, s-a 
încheiat proba masculină de înăl
țime, pe primul loc sltuindu-ae 
Milt Ottey (Canada), urmat da 
Stephen Wray (Bahamas), amta- 
dol cu 2,31 m. Ultimul, uin atlet 
de 20 de ani care se remarcă a- 
cum pentru prima oară, a eșuat 
de puțin la Încercarea de 2,38 m, 
ceea ce l-ar fi adus egalarea re
cordului mondial.

Alte rezultate : 400 m garduri 
(f) — Debbie Flintoff (Australia) 
55,89 ; 200 m (f) — Marlene Ottey 
(Jamaica) 22,10 ; suliță (f) — Su
sanne Howland (Australia) 84,40 
m ; 5000 m (b) — Dave Moorcroft 
(Anglia) 13:33,00 ; lungime (b) — 
Gary Honey (Australia) 8,13 m.

campionatului intern. (C. GRU- 
IA, coresp.).
• Astăzi sosește în Capitală 

selecționata masculină de vo
lei a orașului Shanghai, care 
va întîlni duminică dimineața 
(sala Olimpia, de la ora 11,30) 
pe divizionara „A" bucureștea- 
nă Calculatorul.
• Joi și vineri (de Ia ora 

16,30), iar simbătă (de la ora 
10) in sala „Dacia" din Baia 
Mare se desfășoară turneul 
masculin de volei dotat cu 
„Cupa Explorări", la care par
ticipă echipele de Divizia „A" 
Steaua București, Silvania 
Șimieu Silvaniel, Explorări șl 
Motorul Bala Mare.

BASCHET • în C.C.E. (tur 
preliminar) : Edlmburg — Frle- 
burg 74—78, Alexandria — Cibona 
Zagreb 55—65, Crystal Palace — 
Saturn Koln 75—74. A.B. Stock
holm — Real Madrid 93—99, Pa- 
natlilnalkos — Le Mans 58—55, 
Istanbul — Milan 82—86, Skov- 
lunde — Ț.S.K.A. Moscova 67—114. 
Tirana — Honved Budapesta 
90—81, Dudelange t- Cantu 51—99, 
• In Cupa Koraci : Orthez — 
Stelnsel 98—50, Monaco — SI 
Ferrol 89—89.

BOX • Meciul pentru titlul 
mondial (versiunea W.B.C.) la 
cat. mijlocie mică dintre dețină
torul titlului, portoricanul Benitez,' 
șl fostul campion, americanul 
Hearns, va avea loc la 3 decem
brie, In aceeași gală, tot pentru 
titlul mondial, se vor întîlni, la 
cat. pană, mexicanul Plntor, de
ținătorul titlului la „cocoș", cu 
portoricanul Gomez.

PATINAJ • în ooncursul de 
la Lake Placid, după figurile 
impuse, la bărbați, pe primele 
locuri se află Scott Hamilton 
(S.U.A.), Keiko Fischer (R.F.G.) 
șl James Santee (S.U.A.), la mas
culin șl Kristina Wegedius (Fin
landa), Sandra Cabrionl (Elveția) 
șl Jaky Farrell (S.U.A.), la fe
minin

PENTATLON MODERN « După 
trei probe, în C.M. de la Roma, 
ta fruntea clasamentului general 
a trecut Italianul Daniele Masala 
— 3403 p, urmat de francezul 
Paul Faur 3368 p șl Attila 
Csacsari (Ungaria) 3308 p. Proba 
de natațle a fost cîștigată de 
Sandow (R.F.G.).

ȘAH • După 6 runde, în tur
neul de la Tilburg, conduce Kar
pov cu 4,5 p, urmat de Browne 
3,5 p (1), Timman șl Sosonko 3,5 
p. Rezultate. Karpov — Nuno 
1—0, Andersson — Sosonko, Pe
trosian — Timman, Torre — Por
tis eh remize.

TENIS • In „sferturi", la Bar
celona : Lendl — Arrays 7—5,
8—4 I Gildiemeister — Maeso d—4, 
7—S. In „optimi" : Wilander — 
Banazzutti - - - 
Avendano 
Slozll 7—5, 
Alexander 
Gerulaitis 
6—2.

6— 3, 6—4 ; Vllaa —
7— 6, 6—2 ; Kirmayr — _
6—2. • La Melbourne:

— Fitzgerald 6—3, 7—6j
— Frawley 3—6. 6—t.

ECHIPELE TURCIEI PENTRU 
BALCANIADA DE TENIS

Au fost anunțate și formații
le din Turcia care vor partici
pa la Balcaniada de tenis de 
la Timișoara (12—16 octombrie). 
Iată componenta lor : Murat 
Erden, Birol Vural, Osman Ko
lat (căpitan — nejucător Atif 
Aksel), Nuray Derman, Gul 
Guzelbey, Elif Oguz (căpitan — 
nejucător Ziya Kipkiziloreni).

Din presa străină

KfPSPORT: UN CAMPIONAT EUROPEAN SUBAPRECIAT

PRIMUL CICLOCROS
AL SEZONULUI

Joi după-amiază, s-a inaugu
rat în Capitală sezonul alergă
rilor cicliste pe teren- acciden
tat. Competiția de debut, „Cupa 
Stirom", a avut loc la baza 
sportivă Metalul, din Șos. Pan- 
telimon, pe un traseu de 2 500 
m. pe care sportivii, în funcție 
de categorii, l-au acoperit de 
la 2 pină la 7 ori. în general, 
cursele au fost interesante, viu 
disputate, evidențiindu-se in 
mod deosebit reprezentanții a- 
sociației sportive organizatoare, 
Stirom, învingători în două 
din cele patru probe din pro
gramul alergărilor. A impresio
nat plăcut comportarea acestor 
rutieri la categoria juniori 
mici, unde toți cei trei concu
rența au ocupat în final pri
mele trei locuri ale disputei. 
Un merit revine, desigur, an
trenorului C. Voicit care, după 
cum s-a putut vedea, și-a pre
gătit atent sportivii'.

Iată cîștigătorii : ihcepăWri 
— K. Alexa (C.S.S. 2), juniori 
mici ; V. Buduroi (Stirom) ț 
juniori mari : C. Pelcu (Olim
pia), seniori : V. Batiu (Sli- 
rom). (Gh. Șt.).

Campionatul național de baschet masculin

AZI, DERBYUL STEAUA DINAMO
BAIA MARE, 8 (prin telefon). 

In preziua tradiționalului derby 
Steaua — Dinamo (care are loo 
sîmbătă la ora 18), campionatul 
național de baschet masculin a 
programat vineri 6 meciuri

POLITEHNICA BUCUREȘTI —
C. S.U. SIBIU 104—93 (53—42).
Bucureștenii au condus din prima 
șl pînă în ultima secundă de joc. 
datorită aplicării unei concepții 
moderne, bazată pe apărare a- 
greslvă, acțiuni rapide și multe 
aruncări la coș. Noua promovată 
în Divizia „A“ promite să devină 
o echipă redutabilă. La C.S.U. 
am „remarcat" că ambii condu
cători de joc — FI. Apostu șl I. 
Copăcian — s-au întrecut în a 
frîna jocul, fiecare țlnînd mingea 
pînă la o eventuală pasă decisi
vă. Au marcat : D. Dăian 32, I. 
lonescu 16, Gh. Pascu 17, A. 
Constantinescu 14, L. Popescu 8, 
A. Popescu 8, R. Popovicl 6 șl
D. Popescu 3 pentru învingători, 
respectiv Palhegy 32, Bretz 20, 
Takacs 15, Chirilă 10, Copăcian 
7. Apostu 7, Tonca 2. Arbitri : V. 
Ilin si I. Olaru.

I.C.E.D. — C.S.U. BRASOV 
93—91 (54—42). Cu un lot evident 
mal complet, bucureștenii au 
condus permanent din minutul 6 
ajungind ca în mln. 31 să dețină 
un avantaj de 16 puncte (77—61). 
Apoi văzîndu-se chipurile cu sa
cii în căruță și-au desconsiderat 
adversarii care — lăudabil de 
ambițioși — nu s-au lăsat rugați

șl au pornit o cursă de urmărire 
pe care au fost la un pas de a 
o clștiga. Menționăm că din e- 
chipa brașoveană lipsesc C. Mo- 
raru (acum antrenor la formația 
feminină Voința Brașov) șl He- 
gesy (a renunțat temporar la 
activitatea competițională). Au 
înscris : Grădișteanu 26, Ardelean 
22, Pogonaru 12, Carpen 10, Ma
rinescu 9, Mihalcea 8, V. Con
stantin 4, Voicu 2 pentru Învin
gători, respectiv Krisbay 25, Fla- 
undra 20, Tecău 18, Cucerzan 16, 
Benedek 6, Csender 4 șl Zoppelt 
2. Arbitrilor I. Szabo și I. Da
vid le reproșăm Insuficienta se
veritate în curmarea repetatelor 
proteste ale jucătorilor de la 
I.C.E.D.

STEAUA — POLITEHNICA IAȘI 
125—67 (62—18). Meciul a fost pen
tru campioni un simplu antrena
ment înaintea derby-ulul cu Di
namo.

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO ORADEA 100—72 (50—27).
Remarcabilă intenția antrenorului 
Gh. Novac de a-i folosi destul 
de mult pe jucătorii recent pro
movați dintre care Andrei Po- 
povici șl Alex. Vinereanu au cea 
mal apropiată perspectivă de a-și 
cuceri locurile în „5“-ul de bază.

Celelalte rezultate : RAPID — 
IMUAS BAIA MARE 65—64 (28— 
34) : UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — FARUL 82—91 (39—44).

Dumitru STANCULESCU

După campionatele europene 
de tenis amator, desfășurate 
recent la Nyiregyhăza (Unga
ria), ziarul „Nâpsport" din 
Budapesta scrie, printre altele, 
următoarele :

„După acceptarea întrecerilor 
open in tenis, in 1969, s-a 
născut campionatul european 
amator, dar in Istoria acestuia 
nu s-a mai intimplat ca la 
start să se prezinte doar jucă
tori din 10 fări și ca doar 
Toarte puține federații să-și 
înscrie cei mai bum tenismani. 
In acest domeniu, vecinii noș
tri românii au dat un exem
plu, particlpînd cu doi frun
tași ca Florin Segărceanu șl 
Lucia Romanov Datorită po
zițiilor lor în clasamentul com
puterizat (110, respectiv 47), ei 
au fost elementele cele mai 
bune prezente la Nyiregyhăza. 
Faptul că au absentat jucători 
din alte țări este inexplicabil, 
de vreme ce ETA (Asociația 
europeană de tenis) are 27 țări 
membre. Absențele nu pot fi 
motivate nici prin data ținerii 
campionatului, care a fost a- 
leasă înainte de începerea șco-

lilor. Este deci păcat că, in um
bra turneelor tot mai ‘-Ese 
de Grand-Prix și a concu. rls, 
lor aducătoare de puncte, 
campionatul european intră 
in anonimat, pierde din impor
tanță. Iar ETA pare că nici 
nu se sinchisește. Cum a fost 
posibil ca rtintr-un comitet de 
conducere de 10 persoane, la 
Nyregyhăza să fie delegată a-t 
reprezenta doar o... secretară 
administrativă ? Sau că pre
ședintele Comitetului compe
tițiilor amatoare din ETA nici 
măcar n-a răspuns la invita
ția de a participa ? Dimpotri
vă, camvionatul european ar 
trebui să devină un criteriu 
important de selecție pentru 
turneul olimpic 1 După opi
nia unui oficial străin prezent 
la Nyiregyhăza, dacă întrecerea 
continentală nu va fi luată m 
considerare ca mijloc de selec
ție olimpică, poate că nici nu 
mai merită să se țină compe
tiția. De această împrejurare, 
răspunzătoare este în primul 
rind Asociația europeană de 
tenis".

o..,

I

CETE
CAMPIONATE

BULGARIA (et. 7). Silven 
Ț.S.K.A. ' ", ~ ~ L
Belașlța 5—L Levski Spartak 
Burgas - - -
Levski 
H P. ' _______ -

U.R.S.S. (et. 27). Spartak — Di
namo ‘ ‘ ~ ’
Minsk - 
Dinam o 
Torpedo 
sament : 
Dlnamo 
35 o.

ARGENTINA (et. ,.____,
dlente — Union 0—0, River Plate 
— Sarmiento 2—1, Sers field — 
Boca Juniors 0—0. în clasament I 
Indcpendiente 23 p, Sarsfiold 22 p, 
Boca Juniors 21 p.

ȘTIR] • REZULTATE
• Federația italiană de fotbal 

l-a invitat pe brazilianul Ccsar

i .1—0. In clasament :
Spartak 12 p, f.S.K.A. 

Trakia Plovdiv 8 p.

1—1, Trakia Plovdiv

Moscova 2—0, Dinamo
— Dnepropetrovsk 2—0,

Tbilisi — Țașkent 2—1, 
— Kuban

Dinamo
Tbilisi 36

3—1. în cla- 
Mlnsk 38 p. 
p, Spartak

16). Indepen-

Coelho (care a arbitrat
C.M., Italia — 
că partida 
șl Elveția, 
tombrie, la
• Finala

le, dintre .__________  ______
-Aston Villa, și învingătoarea „Cu
pei Libert adores” (nedesemnată
pînă acum, in America de Sud), 
va avea loc la 12 decembrie, la 
Tokio.
• Un caz unic în arbitraj : ta 

meciul dintre Flamengo — Vasco 
da Gama (1—0) arbitrul Robert 
Wrigț a ascuns sub tricou un 
mtai-oasetofon înregistrînd toata 
convorbirile pe teren t Vasco da 
Gama a contestat jocul sus-

Îinltad că existența acestui aparat 
-a determinat pe arbitru să ia 
unele decizii eronate...
• în meci amical de juniori: 

Cehoslovacia — Austria 3—0 
(2-0).

finala 
— R.F.G.), să condu- 
amicală dlnitre Italia 
programată la 27 oc- 
Roma.
Cupei intercontincnta- 
cîștâgătoarea C.C.E.,

nemaitatlln.it

