
Vizita tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU, 
in Republica Populară Bulgaria

Cunoașterea unor aspecte ale 
construcției socialiste, econo
mice și social-culturaie in țara 
vecină ți prietenă s-a înscris 
ca o parte distinctă in progra
mul celei de-a doua zi a vizi
tei oficiale de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu o 
întreprind în Republica Popu
lară Bulgaria.

Dimineață, inalții soli ai po
porului român, însoțiți de to
varășul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, au fost oas
peții oamenilor muncii de la 
Uzina și Institutul de mașini- 
unelte din Sofia.

Mulțimea, adunată pe platoul 
de la intrare, poartă por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, ale tovarășului To- 
,ur Jivkov, stegulețe, multe și 
mari buchete de flori. Neîntre
rupt se scandează urări de în
tărire și dezvoltare, în conti
nuare, a prieteniei trainice din
tre popoarele, partidele și ță
rile noastre.

Pe parcursul vizitării prin
cipalelor secții de fabricație, 
sînt prezentate amănunte asu
pra evoluției producției de ma- 
șini-unelte în cei 30 de ani 
de existență a uzinei.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Todor Jiv
kov au fost înconjurați cu ace
leași sentimente de sinceră sti
mă și prețuire, cei prezenți ex- 
primindu-și din nou, cu pute
re, prin ovații și urale, bucu
ria de *-i avea ca oaspeți dragi. 

să salute cu toată căldura ini
milor pe inalții oaspeți.

Primarul orașului, Stoian 
Koșulev, arată că ti revine 
deosebita cinste de a inmî- 
na tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, ca semn de înalt 
respect, al onoare! pe care 
populația acestui vechi și im
portant centra urban al țării o 
are de a găzdui pe solii 
poporului român, distincția cea 
mai înaltă a orașului — „În
semnul orașului Plovdiv, clasa 
I".

In aplauzele mulțimii, care 
umple pînă la refuz imensul 
perimetru central al orașului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu pri
mesc distincția.

La sediul Comitetului jude
țean de partid are Ioc, apoi, o 
intîlnire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a tovarășului 
Todor Jivkov eu reprezentanți 
al organelor locale de partid 
șl de stat.

După-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invita
ții complexului agricol de cer
cetare și producție „Ghcorghi 
Dimitrov", din comuna Părve- 
neț, în apropierea orașului.

Au fost vizitate platforma de 
rachete antigrindină — sistem 
modern de îndepărtare a peri
colului pe care aici, in zona 
submontană, îl prezintă schimbă
rile bruște în atmosferă —, 
plantațiile intensive de meri, 
precum și cele de viță de vie.

La plecare, inalții oaspeți ro
mâni au fost salutați, încă o 
dată, cu deosebită dragoste șl 
prietenie de oameni ai muncii, 
care au ținut să fie prezenți la 
lntilnirea cu conducătorul par
tidului și statului nostru.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXVIII - Nr. 10 217 / 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 14 octombrie 1982

La paralele sau la pupitrul de arbitrâ:

NAREA NOASTRĂ SPORTIVĂ NADIA (0MĂNEC1 
PLEDEAZĂ PENTRU FRUMUSEȚEA GIMNASTICII

...în momentul în care crai
nicul întîlnlrii internaționale 
de gimnastică dintre echipele 
feminine ale României și An
gliei anunța componența bri
găzii de arbitre, din sală au 
izbucnit ropote de aplauze 
cînd a fost făcut cunoscut nu
mele arbitrei nr. 4. Aceasta 
nu era alta decît marea noas
tră gimnastă, multiplă cam
pioană olimpică, europeană șl 
mondială, cîștigătoare a nu
meroase și mari trofee inter
naționale. Nadia Comăned. 
Așadar, un debut spectaculos, 
un debut pe care publicul iu
bitor de gimnastică din Deva 
l-a primit ca atare, un debut 
care cu siguranță va avea un 
larg ecou internațional. Un 
prilej pe care l-am folosit și 
noi, pentru a afla opiniile Na- 
diei despre această nouă pre
ocupare, despre ceea ce face 
în prezent și despre ceea ce-și 
propune să realizeze în peri
oada următoare.

— Cum ți s-a părut, Nadia, 
trecerea de „cealaltă parte a 
scenei" 7

— Ce să vă spun, odată și 
odată trebuia să fac și acest 
pas. Am considerat că-i bine 
să inaugurez activitatea mea 
de arbitri chiar aici, la Deva, 
unde am muncit atiția ani, in 
fața publicului care m-a încu

ia noua sa oaFitata, da arbitră, Na
dia primași» primate felicitări...

mă credeți, dar aveam nevoie 
și la acest debut de încurajă
rile publicului spectator, de 
încrederea lui și tocmai de a- 
ceea slnt deosebit de bucu
roasă că prima mea misiune 
de arbitri a fost îndepliniți 
în orașul Deva.

— A fost greu, cunoșteal 
bine exercițiile impuse 7

— Ca sd fiu sinceră, nu a 
fost foarte foarte greu, deoa
rece, după optnia mea, e mai 
ușor să arbitrezi exercițiile 
impuse — pe care se înțelege 
ci le cunosc —, declt cele li
ber alese. Oricum, arbitrajul 
solicită o concentrare deosebi
tă, firește de alti natură decli 
concentrarea de care au ne
voie gimnastele. Faptul că in 
echipa României nu au figurat 
sportive cu care eu si fi con
curat împreună mi-a ușurat 
Intr-o mare măsuri misiunea 
șt am putut fi mai degajată 
și, sper, cit mai obiectivi.

— Dorința tuturor arbitrelor 
este aceea, cum se spune, de 
a intra în nota medie. Cum

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag. a <-a)

rafat și m-a purtat de atitea 
ori spre frumoase și minu
nate victorii. Poate nu o să COMPORTARE BUNĂ

*

Tn continuarea vizitei oficiale 
de prietenie pe care o între
prind In Republica Populară 
Bulgaria, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit, miercuri la 

, amiază, în orașul Plovdiv, cel 
< mai mare centru urban al țării, 

după Sofia.
Populația orașului a transfor

mat această zi intr-o adevărată 
sărbătoare. Marile bulevarde 
străbătute de coloana oficială 
de mașini sînt adevărate culoa
re vii. Mii și mii de locuitori 
ai Plovdivului, bărbați și fe
mei, tineri și virstnici, au ieșit

O verificare UTILĂ (prin concluziile ei) cu „olimpicii4* bulgari

NU TREBUIE SĂ OCOLIM ADEVĂRUL
ECHIPA REPREZENTATIVĂ A ARĂTAT DESTULE SCĂDERI, 

CARE SE CER-Șl TREBUIE!-GRABNIC REMEDIATE
Rămăsesem cu frumoasa Im

presie pe care echipa națio
nală ne-o lăsase în meciul cu 
Suedia. Apoi, bunele rezultate 
din cupele europene constitu
iau și ele o reală promisiune 
pentru revirimentul mult aș
teptat. A urmat, însă, această 
partidă de verificare, pe care 
lotul național (ECHIPA NA
ȚIONALA, DE FAPT) a sus
ținut-o marți seara în compa
nia selecționatei olimpice a 
Bulgariei și am văzut că, din 
păcate, lucrurile nu stau — 
astăzi — chiar așa de bine, că 
situația nu e atît de roză, cum 
părea, probabil, pentru unit 
și am văzut că mai sînt încă 
multe de făcut.

Ieri l-am rugat pe Mireea 
Lucescu să ne spună dacă i-a 
plăcut cum au jucat „trico
lorii" 7 Sintetizăm răspunsul 
lui : „Vreu să precizez că a 
fost vorba de un meci de ve
rificare șl nu unul de rezultat. 
A fost o intîlnire foarte utilă 
pentru noi pe care, din păca
te. jucătorii au tratat-o cu 
destulă ușurință. Abia după 
ce au văzut că sînt conduși 
cu 1—0 au luat lucrurile în 
serios. Tn perioada eare a tre
cut de Ia ultima acțiune, com-

*

Comitetul județean de par
tid Plovdiv al P.C. Bulgar șl 
Consiliul popular județean au 
oferit, miercuri, în onoaroa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu, un dineu oficial.

După dineu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
tovarășul Todor Jivkov, au 
asistat la un spectacol folclo
ric.

Iată-l pe Cămătaru, singur în luptă cu apărarea „olimpicilor" 
bulgari. Unde erau, insă, coechipierii lui ? Foto : Dragoș NEAGU

ponenții Iotului s-au cam înde
părtat de la ideea noastră de 
joc. Au fost preocupări la 
construcția jocului, dar In trei
mea adversă s-au blocat. Si
gur, prin indisponibilitatea lui 
Baiacl a lipsit conducătorul da 
joc. Am folosit acest meci 
pentru verificarea unor fotba

Campionatul de hochei

DUPĂ AL DOILEA TURNEU, 
DISPUTA S-A ECHILIBRAI

Două din cela șase turnee 
ale campionatului Diviziei „A" 
la hochei s-au consumat. Unul 
la Miercurea Ciuc — dominat 
de Steaua, care a acumulat, n- 
tunci, 12 puncte din 12 posibile 
și altul la București, încheiat 

liști (M. Mihai, Custov, Coraș) 
in Ideea de a forma un lot 
de 20—22 de jucători, care să 
cunoască foarte bine, și ori-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3) 

recent, și care a fost mult mai 
echilibrat, lidera clasamentului, 
tot da Steaua este vorba, lă- 
sînd un punct In Dinamo și 
două la S.C. Miercurea Ciuc. 
Cu alte cuvinte, după un înce
put mai puțin, promițător sub 
aspectul echilibrului de forțe 
în lupta pentru cununa de 
lauri a celei de a 55-a ediții a 
campionatului țării, întrecerea 
a căpătat impulsuri noi, deve-

Câlin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

CALENDARUL COMPETIJIILOR DE PERFORMANTĂ,
INSTRUMENT ACTIV Șl EFICIENT 

PENTRU SPORIREA POTENJIAEUEUI 
MIȘCĂRII SPORTIVE ROMÂNEȘTI

Ieri, ziarul nostru a publicat 
calendarul competițiilor repu
blicane de performanță pe a- 
nul 1983. Cu acest prilej au 
luat cunoștință de calendar or
ganele teritoriale ale mișcării 
sportive, cluburile, asociațiile, 
sportivii și tehnicienii, toți a- 
ceda care animă zi de zi spor
tul do performanță din țara 
noastră.

Avînd la bază prevederile 
programului de dezvoltare a 
mișcării sportive pe perioada 
1981—1985. menite — pe baza 
sarcinilor de înaltă responsabi
litate ce revin tuturor factori
lor cu atribuții in domeniul 
spartului — si dea dimensiuni 
mai ample și o nouă calitate 
performanței, structura și con
ținutul calendarului competiți
ilor republicane pe anul 1983 
aiu fost stabilite la propuneri
le federațiilor de specialitate.

Pomindu-se de la necesitatea

A BOXERILOR JUNIORI 
LA BALCANIADA

Zilele trecute, la Salonic, tn 
Grecia, s-au Încheiat întrece
rile balcanice de box pentru 
juniori. Au fost prezenți tineri 
pugiliști din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și România. 
Lotul sportivilor români a fost 
alcătuit din nouă boxeri. El 
au avut o comportare remar
cabilă reușind să cucerească 
patru titluri de campioni bal
canici prin Marian Rotaru (se- 
mimuscă), Marian Fănățan 
(muscă), Cornel Siliiră (cocoș) 
și Rudei Obreja (semiușoară). 
Pe treapta a doya a podiumu
lui au urcat Alex. Gavrilă 
(pană), Gavril Țentea (mijlo
cie) și Dorin Răcaru (grea). 
Marcel Vâri (ușoară) și Alex. 
Luparu (semimijlocie) s-au cla
sat pe locurile 3—4.

pregătirii la nivelul cerințelor 
internaționale, a creșterii ni
velului calitativ al competiți
ilor republicane, a apariției u- 
nor valori sportive, calendarul
— cadru organizatoric de bază
— își propune să remedieze 
deficiențele rezultate din apli
carea în practică a calendare
lor din anii precedenți, prin* 
îmbunătățirea raportului dintre 
volumul competițiilor locale și 
cele cu etape finale republica
ne, corelarea mai judicioasă ■ 
activității sportive interne cu 
cea internațională (în vederea 
asigurării unor verificări con
cludente a sportivilor din lo
turile naționale în perspectiv» 
J.O. 1984), promovarea în fa
zele finale a unor sportivi d« 
reală valoare st perspectivă, o 
zonare cit mai corespunzătoare.

(Continuare in pag a 4-a)



Prezențelor entuziaste la stringerea recoltei, ti
nerii le-au adăugat și participări la diferite între
ceri sportive desfășurate sub genericul „Daciadei". 
despre care ne-au informat corespondenții noș
tri din țară.

„CUPA ENERGETICI ANULUI" 
Șl A DESEMNAT CÎȘTICĂTORII

Municipiul Rm. Vîlcea a găz
duit, timp de două zile, o 
frumoasă competiție de masă 
organizată în cadrul „Daciadei" 
de Uniunea sindicatelor pe ra
mură a întreprinderilor din sec
toarele mine, petrol, geologie, 
energie electrică, șl anume fi
nalele „Cupei energeticianului". 
O competiție care a atras în 
fazele ei de masă, după cum 
afirmă organizatorii, circa 
55 000 de participanți, 346 din
tre ei ajungind in finale. în
trecerile, la șase discipline 
sportive (atletism, popice, șah, 
tenis de cîmp, handbal și vo

TINERII TULCENI - FRECVENTI
ANIMATORI Al BAZELOR SPORTIVE

Am urmărit, nu de mult, o 
suită de întreceri sportive de 
masă organizate pe frumosul 
complex „Bididia" din Tulcea, 
lntr-un splendid cadru tomna
tic. cu bogată paletă de culori 
In frunzarele pădurii. Se între
ceau tineri, băieți și fete, mai 
lntîi la cros — mult gustatul 
ctros —, apoi la handbal, volei 
și — nu se putea altfel — 
fotbal. Un concurs de excep
ție ? „Nu ! — ne răspunde ini
mosul președinte al C.J.E.F.S. 
Tulcea, Gheorghe Damian. Este 
o întrecere din programul „Da
ciadei", o după-amiază ca atî- 
tea altele pe bazele sportive tul
cene. Și avem baze multe și 
frumoase asaltate de tineretul 
iubitor de acțiuni sportive în

SimDdtâ șl duminică

FINALELE 
„CUPEI U.T.C." 

LA ÎNOT
înotul este, fără îndo

ială, un sport mult în
drăgit de cetățeni, tineri 
sau vîrstnici. Dar mai 
ales la vîrstele fragede 
înotul se dovedește un 
excelent mijloc de călire 
a organismului, de dez
voltare a calităților fi
zico. Iată de ce U.T.C. 
organizează anual o în
trecere deschisă elevilor 
de 14—15 ani, care reu
nește la start, în cadrul 
etapelor de masă, zeci 
de mii de tineri. Așa a 
fost și anul acesta. Iată 
insă că se apropie mo
mentele decisive ale 
„Cupei U.T.C." : sîmbă- 
tă și duminică vor a- 
vea loc finalele, cu par
ticiparea ciștigătorilor e- 
tapelor județene. în ba
zinul de înot al hotelu
lui „Parc" din Mamaia, 
Analiștii se vor Întrece 
în probele de 100 și 200 
metri liber, băieți și 
fete.

DIN AGENDA „DACIADEI"

lei) au avut următorii cîștigă- 
tori : 800 m — Georgcta Badea 
(Giurgiu) ; 1 500 m — I. Făget 
(Hunedoara) ; lungime — E- 
îena Iriinie (Hunedoara) și D. 
Bărăgan (Hunedoara) ; greuta
te — Floarea Bunei (Timiș) și 
C. Călimaru (Suceava) ; popice 
Cornelia Ciceu (Bacău) și E. 
Rotărescu (Brașov) ; șah — 
Veronica Moțoc (Iași) și I. Ia- 
cob (Argeș) ; tenis de masă — 
Doina Teodorcscu (Argeș) și 
P. Marian (Argeș) ; handbal 
(m) — municipiul București ;
volei (m) — Energia Bacău.

Pavel GIORNOIU

aer liber". Ca argumente la a- 
ceastă afirmație pot fi citate 
cîteva cifre. Complexul „Sport 
și sănătate", o acțiune de re
ferință a „Daciadei", a angre
nat în acest an peste 25 000 de 
copii între 6 și 14 ani, peste 
15 000 de tineri pînă la 19 ani 
și alți 9 000 care au depășit a- 
ceastă vîrstă. în mediul rural, 
peste 4 000 de lucrători ai o- 
goarelor au răspuns cu bucurie 
„prezent !“ la acțiunile marii 
competiții sportive naționale 
„Daciada". Desigur, mulți din
tre acești adepți ai sportului 
s-au numărat printre partici- 
panții la cele peste 1 200 de ac
țiuni turistice organizate, la 
manifestările cultural-sportive, 
la competițiile devenite tradi
ționale : „Cupa 23 August", 
„Cupa metalurgistului", „Ziua 
voinicului la sate" etc.

„Sigur că ne bucură fiecare 
succes al sportivilor noștri în 
arena performanței — ne spu
nea prof. Gheorghe Stan, se
cretar al C.J.E.F.S., legat de-o 
viață, cu pasiune, de sportul 
tulcean — dar unul din marile 
noastre obiective, de fapt pri
mul, este să furnizăm oame
nilor acestor meleaguri bucu
riile sportului — ca sportivi, 
ca amatori de mișcare recon
fortantă în aer liber".

Dumitru MORARU SLIVNA

La întreprinderea ,,23

CAMPIONATUL 
AL CĂMINELOR
De la clubul sportiv Metalul 

București, prin vicepreședintele 
acestuia, N. Nicolae, aflăm de o 
inițiativă foarte interesantă : pen
tru tinerii (circa 800) care lo
cuiesc în cele 10 blocuri — că
mine de nefamiliștl — s-a organi
zat un campionat de toamnă la 
diferite discipline sportive. La 
șah și tenis de masă întrecerile 
®e desfășoară chiar în incinta în
treprinderii, la cercul sportiv al 
secției Mecanică 1, într-o sală 
special amenajată. La fotbal, 
handbal (b-f-f), tenis de cîmp, vo
lei (b+f), campionatul se dispu
tă la Complexul sportiv din Pan- 
teflimon.

Interesant de menționat în le-

ÎNTRECERILE 
COOPERATORILOR

MEȘTEȘUGARI 
SIBIENI

Devenită tradițională, între
cerea (care încheie, la Sibiu e- 
tapa de vară a „Daciadei"), 
desfășurată sub titulatura „Zi
lele cooperatorilor sibieni" a 
atras pe terenurile de sport, 
timp de o săptămină, peste 
2 000 de oameni ai muncii, co
operatori din nouă cooperative 
meșteșugărești. Organizată ire
proșabil de Uniunea județeană 
a cooperativelor meșteșugărești, 
în colaborare cu asociația spor
tivă Voința din Sibiu, cea de 
a V-a ediție s-a desfășurat la 
disciplinele : atletism, volei,
handbal, șah, tenis de masă, 
orientare turistică șl fotbal. 
Iată-i pe cîștigători: atletism — 
Doina Coșulschi, de la coope
rativa „Textila", care a cîști
gat trei probe : 100 m plat, a- 
runcarea greutății și cros (1 500 
m) ; Gprtrude Schneider („I- 
giena") a cîștigat săritura în 
lungime, iar Hardine Ncamțu 
(„Tehnica nouă") a fost cea mai 
bună la 400 m plat ; Ion Ha- 
segan (Textila) a cîștigat la 
100 m și aruncarea greutății ; 
Ion Mohan („Igiena") a fost 
primul la săritura în lungime, 
iar Gheorghe Cerga („Timpuri 
noi") s-a dovedit cel mai bun 
la 800 m și la cros (3 000 m). 
La handbal fete, pe locul I s-a 
situat „Textila", iar la băieți 
„Timpuri noi" ; la volei au cîș
tigat fetele de la „Textila", iar 
la băieți cei de la „Tehnica 
nouă". întrecerile de șah au 
revenit la fete Gcrtrudei Stoi
ca, iar la băieți lui Dumitru 
Pop (ambii de la „Igiena"). 
Gertrude Skrotzky („Gheata") 
a fost cea mai bună la orien
tare turistică, iar la băieți Ma
rian Onea („Tehnica nouă"), 
în sfîr.șit, la cea mai disputată 
disciplină sportivă — fotbalul 
— finala a opus echipele 
„Munca tîmplarilor" și „Teh
nica nouă", cîștigată de prima 
echipă cu 4—2. Trofeul trans
misibil a fost cucerit de coope
ratorii de la „Textila", pe locu
rile următoare situîndu-se cei 
de la „Tehnica nouă" și „Tim
puri noi".

Ilie IONESCU

August44 din Capitală

DE TOAMNĂ 
DE NEFAMILIȘTI
gătură cu acest „campionat de 
toamnă al căminelor de nefami- 
liști", rezervat tinerilor de la în
treprinderea ,,23 August", este 
faptul că la organizarea lui lși 
aduc contribuția 30 instructori 
(la cele 24 cercuri sportive) și -că 
el se desfășoară în etape pe eta
je, pe bloc, între blocuri și, fi
rește, cu etapă finală.

Și încă ceva : în secțiile marii 
uzine circa 7200 de oameni ai 
muncii practică gimnastica la 
locul de muncă (în pauza. de 
prînz). Pînă la sfîrșitul anului, 
urmează ca numărul acestora să 
se ridice la 9 000.

Octavian GUȚU

•De miine, la Cluj-Napoca

AL DOILEA TURNEU AL DIVIZIEI „A" 
DE BASCHET FEMININ

0 FOI 
LA

Campionatul național de bas
chet feminin va fi reluat, inli
ne, prm jocurile celui de al 
doilea turneu, care va dura 
pînă duminică. întrecerile, găz
duite de Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca, prezintă un deo
sebit interes, deoarece rezulta
tele unor meciuri pot avea 
importanță hotărîtoare asupra 
departajării grupelor valorice 
1—6 și 7—12. în plus, sint pro
gramate și două derby-uri : 
Voința București — Politeh
nica (vineri) și Universitatea 
Cluj-Napoca — Voința Bucu
rești (sîmbătă).

Iată programul meciurilor de 
vineri : de la ora 10 : Voința 
Brașov — I.E.F.S. C.S.Ș. 4

Notații pe marginea turneului inaugural

al Diviziei „A“ de baschet masculin

TINERII „GIGANȚI44
NU AU MAI STAT PE TUSA»

Au fost, Insă, și cazuri de folosire formală a jucătorilor de 2 m
Campionatul național de bas

chet masculin a început specta
culos, cu multe meciuri încheiate 
la diferențe mici, cu un adevărat 
carusel al rezultatelor (doar 
Steaua este neînvinsă și nici o 
echipă nu a rămas fără măcar 
o victorie), cu multe întîlniri in 
care vioiciunea apărărilor, acțiu
nile alerte în atac, frecvența și 
precizia aruncărilor la coș s-au 
făcut din plin simțite. Fără în
doială, în sala „Dacia" din Baia 
Maie am asistat la un debut 
cum de mult nu am văzut în 
întrecerea celor mai buni bas- 
chetbaliști ai țării, ceea ce de
monstrează, în primul rînd, că 
pregătirile dinaintea campiona
tului au avut mai multă consis
tență dccit In anii trecuți.

Tot la capitolul pozitiv trebuie 
trecut șl faptul că echipele au 
folosit cu insistență pe unii 
dintre jucătorii cu talie înaltă, 
cum este cazul lui Sorin Arde
lean, devenit coșgeter al forma
ției I.C.E.D. La Dinamo Bucu
rești, antrenorul Gheorghe No
vac a avut curajul (și bine a fă
cut) de a-1 utiliza pe Alexandru 
Vinereanu ca jucător de bază 
în meciul cu Steaua, iar pe Ne- 
lu Lefter l-a introdus destul de 
mult în teren în alte meciuri. 
Alți baschetbaliști cu talie înal
tă (ne referim, bineînțeles, la 
cel tineri) folosiți în turneul băi- 
mărean au fost Walter Zoppclt 
(C.S.U. Sibiu). Gabriel Șarlă 
(Steaua), Ion Ionescu și Dumitru 
Dănăiață (Politehnica București), 
care nădăjduim că vor răsplăti 
încrederea ce li se acordă prin 
seriozitate șl disciplină in pre
gătire șl în cursul meciurilor. 
Dar, trebuie menționat, utiliza
rea „giganților" nu a avut în 
toate cazurile un aspect pozitiv, 
deoarece antrenorii unor echi
pe au introdus în teren jucătorii 
înalț! doar pentru a îndeplini 
FORMAL obligația regulamenta
ră de a avea și folosi cel puțin 
trei baschetbaliști de 2 m. Așa 
s-a petrecut cu Mihaî Chirie,. 
Ionel Ilucă (Farul), Vasile Cheor- 
leu și Viorel Constantin (I.C.E.D.), 
Titus Becea (Rapid), Attila 

București, Progresul București 
— Comerțul Lie. „Bolyai" Tg. 
Mureș ; de la ora 15 : Uni
versitatea Timișoara — Crișul 
Oradea, C.S.U. Prahova Plo
iești — Olimpia București, U- 
niversitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca — Rapid Bucu
rești, Voința București — Po
litehnica C.S.Ș. 2 București.

Clasamentul înaintea acestor 
intilniri : 1. Voința București
8 p, 2. „U“ Cluj-Napoca 8 p, 
3. Progresul 8 p, 4—5. Uni
versitatea Timișoara și Olim
pia 6 p, 6. Politehnica 6 p, 
7. Comerțul 6 p, 8. Voința Bra
șov 6 p, 9. Crișul 5 p, 10. 
C.S.U. 5 p, 11. Rapid 4 p, 12. 
I.E.F.S, 4 p.

Kineses (C.S.U. Sibiu), Marian 
Dumitru (Dinamo Oradea) și 
Dorin Gligor (Politehnica Iași). 
Să sperăm că jucătorii respec
tivi se vor strădui mai mult 
pentru a face dovada calităților 
lor, iar antrenorii le vor acorda 
ceva mai multă încredere. .

După cum spuneam la înce
put, campionatul a început sub 
semnul unui evident echilibru 
valoric între majoritatea echipe
lor, ceea ce anticipează o dis
pută aprigă pentru calificarea 
în grupa valorică 1—6. în aceste 
condiții, nu a fost de mirare că 
tensiunea nervoasă a crescut 
uneori mult, iar cîteodată a dus 
la exprimări peste limita spor
tivității, sancționate (și nu toa
te) cu 19 greșeli tehnice (nici 
una din echipe nu a scăpat de 
această sancțiune !), dintre care 
cinci au revenit baschetbaliștilor 
de la Farul, a căror excelentă 
evoluție tehnică a fost umbrită 
de atitudini care nu le fac 
cinste.

Nu este mai puțin adevărat că 
nici arbitrii delegați nu s-au ri
dicat la nivelul solicitat de un 
turneu divizionar »A", greșelile 
de Interpretare, deciziile în com
pensație, insuficienta autoritate 
fiind frecvente în prestațiile e- 
chlpei alcătuită din Emil Nico- 
lescu, Valeriu Ilin, Iosif Szabo 
(arbitri internaționali), Ion Da
vid, Nicolae Georgescu și Ion 
Olaru. Departe din a face din 
deciziile eronate ale arbitrilor o 
scuză pentru ieșirile jucătorilor, 
trebuie să subliniem. însă, că 
de competența, promptitudinea 
Îi fermitatea arbitrilor depinde, 
n mare măsură, buna desfășu

rare a unui meci de baschet și 
chiar valoarea tehnică a acestuia. 
De aceea, apreciem că este de 
datoria Colegiului central al 
arbitrilor ca la viitoarele turr/?e 
să delege pe cei mai buni „ca
valeri ai fluierului" disponibili, 
Iar a acestora să depună toate 
eforturile pentru a-și îndeplini 
misiunea fără poticneli ale căror 
urmări sînt neplăcute.

Dumitru STĂNCULESCU
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• DIN LIPSA UNOR MATERIALE 

CORESPUNZĂTOARE...

...competițiile de «crimă au ^pauze" 
nedorite și păgubitoare pe planul per
formanței, prea adesea în acest an irj- 
regisțrîndu-se „scurt-circudte" in 
timpul concursurilor, datorate defec
țiunilor apărute, dnd ți-e lumea mai 
dragă, la arme, fire de corp, mănuși, 
aparate, majoritatea datorate uzurii 
lor accentuate. Situație care nu scuză, 
Insă, nefolosl-rea cronometrelor în ar
bitraj (împotriva regulamentului), a- 
cestea Mind în dotarea sălii Floreasca, 
sau ținuta vestimentară necorespunză
toare a unor sportivi, cum s-a obser
vat recent și la întrecerea ftoretiste- 
lor, excepție nefăcînd nici componen
tele echipei campioane, C.S. Satu 
Mare.

• TOCMAI LA CAMPIONATELE 
MONDIALE...

...voleibaliștii noștri au b Coînpor- 
tare slabă, • continuare, de fapt, a 
rezultatelor în scădere înregistrate în 
a£est an in diverse competiții interna
ționale (simptom deja vizibil la sfîr
șitul anului trecut, la „europene"). 
După cîte se pare, la forma nesatisfă
cătoare a jucătorilor s-ar adăuga și 
unele disensiuni existente între spor
tivi, ceea ce, desigur, grevează și mai 
mult asupra evoluțiilor de la C.M. 
Vrem să credem că la întoarcerea e-

chipei noastre forul de specialitate va 
face o analiză serioasă șl via „pune un 
blocaj" ferm tuturor neajunsurilor 
care se manifestă, de la o vreme, în 
voleiul nostru.

• 50 DE ANI DE SPORT...

... a împlinit, în vara aceasta, prof. 
Gheorghe Fdlldp de la Liceul „Bolyai" 
din Tg.’ Mureș. Cu jumătate de veac 
în urmă, Gheorghe FillIOp a luat star
tul în primul său concurs de înot, la 
vlrsta de numai 11 ani. Apoi, viața sa 
sportivă a urmat o ascendență im
presionantă, care a culminat cu pe
rioada de acum trei decenii, cînd 
mureșanul a făcut parte din repre
zentativele României în trei ramuri 
sportive (fiecare practicată în medii 
diferite) : baschet, polo șl hochei pe 
gheață. Ulterior, remarcabilul poli

sportiv a devenit un apreciat antre
nor, cu rezultate deosebite în selecția 
și instruirea tinerelor baschetbaliste.

• PARTICIPAREA...

... la marile competiții ale sportu
lui reprezintă pentru cei selecționați 
în loturile reprezentative marea șansă 
a afirmării în arena internațională. 
Campionatele balcanice, europene, 
mondiale sînt trepte spre înalta per
formanță, învingătorii lor fiind celebrați 
de miile de iubitori ai sportului. Din 
păcate, însă, nu toți sportivii înțeleg

acest lucru. Iată de ce, pentru lipsă 
de combativitate la campionatele mon
diale de canotaj (atitudine criticată la 
vremea respectivă de ziarul nostru), 
Ana Maria Nagliiu (Olimpia Bucu
rești) șl Luminița Furcilă (Dinamo) 
au fost sancționate de federația de 
specialitate ou suspendarea din lotul 
național pe timp nelimitat.

Depinde doar de ele pentru a re
veni, din nou, pe scena marii per- 
tormațe a canotajului nostru.

• STRÎNSÂ INTERDEPENDENTA...

... între absența unui cadru medical 
la teren și pierderea meciului nu 
poate fi. înțeleasă cu nici un chip de 
unele formații din campionatul Divi
ziei ,,B“ de rugby. In consecință, Au
tomobilul Galați, Știința CEMIN II 
Baia Mare — ca să oferim doar două 
exemple — au cedat cu 0—4 la „masa 
verde", din motivul expus mai sus, 
în fața echipelor URA Tecuci și Poli
tehnica „16 Februarie" Cluj-Napoca. 
Cei cane se ocupă de organizare, cum 
ar fi fost ..«recompensați ?

• O SITUAȚIE RAR INTÎLN1TÂ...

... a fost consemnată în meciul d’n- 
tre formațiile din eșalonul secund al 
handbalului Tractorul Brașov și Arc
tic Găești. Jucătorii oaspeți nu au 
reușit să marcheze nici un gol timp 
de 42 de minute ! ! ! Pe foaia de ar
bitraj. in dreptul echipei din Găești 
scorul a „Înghețat" lin mim. 17 (4—9)

O „directă44 binevenită
In jurul ringurilor de box se adună cu regularitate numeroși 

acestei discipline, dornici să urmărească disputa dintre adep 
arte". Și In box, ca în oricare alt sport, se cere o muncă i 
sionată, pentru că depistarea, pregătirea și lansarea tn arena 
formanțe a sportivilor talentați impune un regim de lucru 
din partea tehnicienilor, dar și a sportivilor.

In prezent, cei care doresc să se dedice boxului, să urce tr 
medaliile de campioni au posibilitatea să se pregătească tn 22 
vacă pentru unii sportivi și antrenori noțiunea „pregătire" es 
așa cum se cuvine, pentru alții ea nu are nici un... sens. Ori, 
aceea a unui loc călduț și fără griji prea multe. Rezultatele de 
ale boxerilor noștri sînt departe de a fi mulțumitoare, fapt ca 
nâ forul de specialitate să nu se mai poarte tn continuare ci 
Prin urmare, după cum aflăm, se intenționează ca 30— 40 di 
secții să fie radiate, avîndu-se în vedere munca total necore; 
și, prin urmare, rezultatele foarte slabe.

Iată o „directă" care, sperăm, va pune pe gînduri pe toți c< 
cred că pot juca doar box cu... umbra eforturilor !

și s-a... topit ușor abia în min. 59, 
cînd cei de la Arctic au mal înscris 
un punct !

Un record de neinvidiat !

0 PE MARGINEA...

... articolului „19 antrenori retribuiți, 
nici un atlet de valoare...", clubul 
Politehnica Timișoara ne trimite un 
răspuns din care reținem atitudinea 
autocritică („absența rezultatelor de 
mare valoare la noi esoe un adevăr.

și ne nemulțumește...*), 
faptul că s-au adoptat 
măsuri pentru redresare 
letismulul la acest clu' 
unde, așa cum reiese și 
activează antrenori price 
zescu, Gh. Popescu, C. 
colegii lor N. Petcu și 
pot urma exemplul ?

Rubrică realizai
Emanuel FA
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NIMENI NU l-A UITAT

care întâlnire. Iosif Minac, Ni- 
colae Păsărică și Alexandru 
Bobeică. La „prinderea min
gii", UDde s-au realizat 196 de 
puni.T, au apărut In evident 
progres Ion Paulescu, Constan
tin Oancea și Gheorghe Chițu, 
iar centrul mijlocaș Nicolae Pă
sărică și fundașul Traian Per
șinaru au dovedit că au re
surse nebănuite. Fructificîn- 
du-și calitățile, dinamoviștii au 
înregistrat și un record abso
lut, ei terminînd neînvinși com
petiția.

Cum a evoluat fosta cam
pioană a țării, C. P. Bucu
rești ? In primul tur. la Cra
iova, tipografii au fost aproa
pe de nerecunoscut, au acțio
nat parcă fără vlagă și dez
orientați, gustînd din amără
ciunea înfrîngerii chiar și In 
fața unei echipe fără preten
ții — Viață Nouă Olteni. în 
partidele de la București, ju
cători de bază ca Gheorghe 
Drăghici, Ion Anton, Aurel 
Biircică și alții au revenit la 
potențialul cunoscut, iar Vasile 
Gălâțeanu, Marin Simoiu și A- 
lexandru Putinței au apărut 
Intr-o creștere valorică spec
taculoasă, ei aflîndu-se în prim- 
planul întrecerilor decisive.

^jaminorul Roman (pregătită 
de instructorul-jucător Petre 
Gălățeanu) a înregistrat o as
censiune remarcabilă, ureînd 
pe cea de a treia treaptă a 
podiumului laureatelor. Dar, ca 
și principala sa adversară. Via
ță Nouă Olteni, formația laml- 
noriștilor nu s-a ridicat la cota 
actualelor cerințe, dovedind ca
rențe de ordin tehnic și tac
tic, care — e drept — se re
duceau de la un turneu la al
tul, ceea ce denotă că oiniștii 
din Roman și cei din comuna 
Olteni duc lipsă de meciuri 
pînă la începerea campionatu
lui republican. Cine oprește, 
însă, comisiile de specialitate 
din județele respective să or
ganizeze concursuri pentru e- 
chipele lor ?

Troian IOANIȚESCU

--------- - ' asac

CAMPIONATUL DE
(Urmare din pag. 1) 

nind mai interesantă, mnl a- 
traetivă,

Important este acum să ve
dem dacă în turneul buicureș- 
tean acest echilibru al rapor
tului de forțe a apărut pe fon
dul creșterii înregistrate de 
celelalte două protagoniste ale 
luptei pentru titlu — este vor
ba de S.C. Miercurea Ciuc și 
Dinamo — sou s-a datorat scă
derii potențialului fizic al ocu
pantei primului loc în clasa
ment, echipa Steaua ? Noi cre
dem că acest echilibru a apă
rut din ...ambele „sensuri". In 
primul rînd, a fost evident — 
și foarte curios, In același timp 
— că la București STEAUA 
s-a comportat mai slab, mai 
puțin convingător ca la 
Miercurea Ciuc. Forța de pe
netrație și superioritatea cla- 
Tă dovedită In primul turneu 
de liniile sale de atac (și in 
special de prima garnitură : 
Hăîăucă, V. Huțanu, Cazacuj.ca 
și soliditatea și rutina „careu
lui" defensiv, alcătuit din por
tarul Netcdu și cei trei „muș
chetari" Ioniți, Justinian și
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cind „partitura" echipei na
ționale".

Reluînd analiza noastră, tre
buie să subliniem că, mai bine 
de o oră, evoluția „tricolori
lor" a fost confuză, sub cota 
minimelor pretenții, chiar dacă 
era vorba de un meci de ve
rificare. Cu atît mai mult, lip
sind miza punctelor, a califi
cării, era de așteptat să ve
dem în teren (cu toate indis
ponibilitățile, de care ținem 
seamă) o echipă care gîndeș- 
te, care știe ce vrea și care 
are un potențial tehnico-tactic 
in măsură să-i asigure suc
cesul. Dar, de unde. La cîr- 
ma jocului s-au aflat mai 
mult oaspeții. Ei au Impus rit
mul, ei au Început să șuteze 
la poartă, arătînd un rggistru 
mai complet, mai variat, cu 
atacuri pe un front larg, cele 
două rapide extreme — Iov- 
cev și Ganev — constituind 
permanente pericole pentru a- 
părătorii noștri. Luîndu-și 
rolul foarte în serios (evident, 
ca să se afirme), fotbaliștii 
bulgari au scos Ia Iveală o 
serie de... carențe în jocul de
fensivei noastre. Dar parcă 
numai în defensivă 7 Și Ia 
mijloc au fost destule s»iderl, 
iar in atac doar Cămătaru a 
demonstrat că este ceea ce 
trebuie să fie.

Față de echipa care a susți
nut meciul oficial cu Suedia, 
marți s-au produs schimbări 
determinate de accidentarea 
lui Moraru, Klein, Bălăci, D. 
Georgescu. Marile pierderi ale 
echipei s-au numit Klein și 
Bălăci, mai ales Bălăci. Lipsa 
Iui a determinat mari schim
bări In fizionomia jocului e- 
chipei noastre. Nimeni nu a 
apărut în rolul de conducător 
de joc, nimeni nu a conceput 
acțiunile, nimeni nu a dat cu
loare... In îmbulzeala de la 
mijlocul terenului se cerea „o 
minte limpede" (un jucător cu 
calitățile tehnico-tactice potri
vite, pe care nu Ie au nici B3- 
loni, nici Țicleanu și nici Cus- 
tov). Atunci ne-am gîndit la 
Mulțescu, parcă singurul In 
măsură să schimbe registrul 
tactic In funcție de joc, de ad
versar. Acest înlocuitor al lui 
Bălăci (poate fi găsit și alt 
jucător, dar el trebuia, ori
cum, găsit) trebuie Insă pre
gătit. A lipsit și Klein și acest 
lucru s-a văzut îndeosebi In 
preajma careului advers. NuI- - - - - - - - - - - - - - - -
ȘEDINȚA CU CONDUCĂTORII, 

I ANTRENORII ȘI MEDICII ECHI- 
1 PELOR ANGAJATE IN CUPELE

EUROPENE

în cadruă unei ședințe a Bi- 
iroulul executiv al C.N.E.F.S., care 

a avut loc ieri șl la oare au luat 
parte și factorii responsabili ai 
F.R.F., s-a analizat stadiul pre- 

Igătirilor celor trei formații par
ticipante în turui al n-lea al 
cupelor europene. Au luate parte 
conducători de cJub, antrenori și 

I medici de la Dinamo, Universi
tatea Craiova șl Corvinul. Cu a- 
cest prilej, s-au făout unde re
comandări șl s-au luat măsurile 

I corespunzătoare pentru ca repre
zentantele fotbalului nostru să 
poată participa cu un potențial 
cit mal bun în meciurile de la 
20 octombrie șl 3 noiembrie.

HOCHEI, DUPĂ AL DOILEA TURNEU
Popescu au „dispărut" parcă 
pe gheața de la „23 August", 
adică tocmai acolo unde ar fi 
fost de așteptat să capete un 
avlnt deosebit. Este, credem, 
vorba de o scădere de ordin 
fizic, ceea ce ni se pare foarte 
îngrijorător.

Pe de altă parte n fost, de 
asemenea, clar pentru toți cei 
ce au urmărit turneul de la 
București că Dinamo și S. C. 
Miercurea Ciuc au făcut un 
„pas" înainte. Dinamoviștii, 
chiar dacă nu au beneficiat 
trei etape de „îngerul" lor 
păzitor, care este portarul Gh. 
Huțan, au acționat tdtușî mal 
legat, mai decis, au fost mai 
ambițioși, valorificind pe de
plin calitățile unei echipe care 
trăiește prin eforturile lăuda
bile ale cltorva hocheiști de 
certă valoare (Tureanu, Axinte, 
Pisăru, Gherghișan, Dumitru, 
Costea, și în ultima vreme, 
parcă, Moroșan), dar și prin 
speranțele pe care le dau clte- 
va elemente tinere (Keresteș, 
Dumitrache, Lucaci, Bejan, 
Korpoș, Marton și talții). Cit 
pr veș'e pe S. C. Miercurea 
Ciuc, am văzut, în fine, aceas

întîmplător, ne-am gîndit la 
vitalitatea debordantă a lui 
Balint, cîndva chemat la lot, 
acum nu, deși sînt chemați 
destul de mulți jucători.

Mai departe 1 Postul de li
bero a fost marți seara desco
perit și trebuie să ne gîndim 
la el în perspectiva exigențe
lor pe care le ridică un meci 
cu Italia, în deplasare. Iorgu- 
lescu comite erori, pasează 
defectuos. Se spune că olim
picii bulgari au jucat bine, 
că atacanții lor au avut vi
teză. De acord. Dar olimpicii 
bulgari nu sînt campioni mon
diali ! Am regretat că Ștefă- 
nescu a fost rezervă. Dar cînd 
a intrat în teren, ne-a deza
măgit. Cîtă diferență între 
Ștefănescu de marți seara și 
cel pe care l-am văzut pe mi
cul ecran, în meciul de la Flo
rența.

Am ajuns și la linia din 
față. Jocul înaintașilor a fost 
la fel de confuz ca al mijlo
cașilor și mai șters ca efi
ciență. A jucat foarte bine 
Cămătaru și aplauzele publi
cului sperăm să-i fi redat în
crederea în el, convingerea că 
poate juca bine și la Bucu
rești. Dar Cămătaru, singurul 
atacant periculos marți seara, 
s-a accidentat și a fost înlo
cuit la pauză. In schimb, Ga
bor continuă să fie o dezilu
zie. O singură fază a făcut, în 
min. 9, dar e prea puțin. Să 
stal în teren 90 de minute 
pentru o fază, pentru un șut, 
e un lux prea mare pentru e- 
chipă. Gabor e așteptat să 
joace bine cam de cînd a ve
nit din Australia, dar nu joa
că și, totuși, e titular de drept. 
Turcu a fost introdus tîrziu. 
Nu era Turcu înlocuitorul lui 
Cămătaru, cind acesta a fost 
bolnav 7 N-a fost Turcu în 
toate turneele din America 7 
Pe partea stîngă a fost încer
cat Coraș. Dar în „vijelia" im
pusă de adversari, mișcările 
lente ale lui Coraș (despre 
care Lucescu ne spunea că s-a 
blocat, dar îl va mai verifica) 
nu puteau avea sorți de izbîn- 
dă. Și a fost trimis Cîrțu în 
teren. Nici el nu e un jucător 
de 90 de minute și asta din 
cauza lui, a deconectării care
și-o permite destul de dies
(mai ales la club), dar are
sclipiri, uneori determinante 
In stabilirea rezultatului. Ca
marți seara : a făcut trei faze 
din care au rezultat două go
luri, goluri care au hofărît 
victoria și au mai atenuat din 
amărăciunea pricinuită de e- 
voluția generală modestă a 
echipei. Partida de marți 
seara ne-a arătat că mal sînt 
semne de întrebare și că mai 
sînt multe de rezolvat. Din a- 
cest punct de vedere, socotim 
că testul a fost binevenit și 
realmente util, Iar jucătorii 
vor trage și ei concluziile a- 
supra evoluției unora dintre 
ei. Preliminariile C.E. sînt în 
plină desfășurare și In „ll“-le 
tricolor intervin modificări (nu 
ne referim la cele impuse de 
accidentări), iar omogenitatea 
echipei suferă și odată cu a- 
ceasta șl randamentul, cum 
s-a întîmplat marți seara, 
cînd jocul fotbaliștilor noștri 
(care au uitat de orice idee 
de joc) a nemulțumit în mare 
parte. Un adevăr de care nu 
trebuie să ne ferim, pentru că 
nu am face bine nimănui.

tă formație jucînd colectiv, 
fără gesturi teatrale, fără a 
implora... „cerul" atunci cînd 
ratează din propriile greșeli 
sau primește gol pentru că 
adversarul a depășit-o. Am vă
zut o echipă din Miercurea 
Ciuc serioasă, luptînd cu dîr- 
zenie și, mai ales, cu ... „cap" 
pentru o victorie (în meciul cu 
Steaua, meci de referință, tn 
ceea ce privește comportarea 
formației) pe care a meritat-o 
dip plin !

Despre Dunărea Galați repe
tăm ce am mai spus și cu 
alte ocazii : folosește cu curaj 
și cu perseverența tineretul, 
de caire centrul de hochei din 
acest oraș nu duce lipsă. Așa 
este bine. Va veni, în mod 
cert, și marea performanță ho- 
cheistică în orașul de pe ma
lul Dunării.

12 10 1 1 83-33 21
12 6 2 4 49-45 14
12 6 1 5 56-47 13
12 0 0 12 39-96 0

1. STEAUA
2. Din. Buc.
3. S.C. M. Ciuc
4. Dunărea Gl.

Clasamentul eficacității : 1. 
Traian Cazacu (Steaua) 33 p 
(23+10). 2. Vasile Huțanu
(Steaua) 24 p (10-1-14) ; 3. La- 
dislau Solyom (Dinamo) 23 p

PE IORDACHE
...Marți seară. Pe marginea 

terenului, pe pista stadionului 
„23 August" din Capitală, doi 
mari absenți, In ultimul timp, 
din fotbalul nostru : portarul 
stelist Vasile Iordache și ata
cantul dinamovist Dudu Geor
gescu, fosta „gheată de aur a 
Europei". Ambii au venit să-și 
vadă foștii și... viitorii . colegi 
de națională.

— De cînd n-ai mai fost 
între buturi, Vasile Iordache 7

— Din campionatul trecut, 
mai exact de la 5 iunie, cind, 
in partida Steaua — F.C.M. 
Brașov, am suferit o discopa- 
tie lombară, care mi-a atins 
nervul sciatic. Au urmat săp- 
tămini grele, in spital, am cre
zut o clipă că totul e pierdut, 
dar acum...

— Acum 7
— Acum sînt in program de 

recuperare. De o săptămină am 
început. Pînă in decembrie 
sint, practic, in concediu me
dical. insă sper să inving mai 
repede și această discopatie. 
Am invins eu hepatita, am re
zistat cu gitul in ghips, am tre
cut și peste necazurile genun
chiului in ghips, nu se poate să 
nu revin iarăși in poartă. Sint 
încă tinăr la 32 de ani !

— Cît timp crezi că vei mai 
apăra, Vasile 7

— Exemplul lui Zoff a ri
dicat, cred, moralul oricărui 
portar. Acum, firește, pentru 
mine problema principală este 
sănătatea, dar noi, portarii, a- 
vem un psihic tare, rezistăm 
la multe. Visez ziua cînd voi 
intra iarăși in competiție cu 
mai tinerii portari, atît la clu
bul meu, unde Nițu și Lovaș 
se dovedesc foarte talentați, 
dar, de ce nu, și ia națională, 
cu Moraru și Ducadam în 
luptă.

— Ce ai vrea să te mai în
trebăm, Vasile Iordache 7

— Mă bucur că nu m-ați 
uitat, acum, cind zilele trec 
mai greu pentru mine, aici, in 
afara gazonului. Chiar, cum 
de nu m-ați uitat ?!

IERI, ÎN DIVIZIA „B"...
In seria a n-a a Diviziei ,,B“ 

»-a disputat Ieri după-amlază o 
etapă intermediară.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—1 
(1—0). Autorii golurilor : Ntță 
(mln. 23), T. Zamfir (min. 75), 
respectiv Biro (mln. 50).

UNIREA ALEXANDRIA — ME
CANICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 4—0 (2—0). Au marcat : 
lagăru (min. 5), Gh. Radu (mln. 
29), Pleșoianu (mln. 61) șl Volcilă 
(mln. 79).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — MINERUL MOTRU 
5—3 (3—1). Au înscris : Adolf
(min. 11), Glonț (mln. 21 șl 56), 
Al. Moldovan (mln. 26 din 11 m), 
Frățilă II (min. 76), respectiv 
Gașpar (mln. 6), Nicolov (mln. 
53), Aspriclolu (min. 70).

METALUL BUCUREȘTI — 
CHIMICA T1RNAVENI 2—0 (1—0). 
Golurile au fost realizate de 
Niță (min. 30 șl 87).

PRECIZIA SACELE — LUCEA
FĂRUL BUCUREȘTI 2—5 (1—3).
Au Înscris : Pagu (mln. 22), Dă- 
răban (mln. 69 din 11 m), res
pectiv Hagl (mln. 8, 20, 73 și 76) 
șl Videscu (mln. 30).

CARPA'Țl MIRȘA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—1 (0—0). Au mar
cat : Volculeț (mln. 81) pentru 
Carpațl, Paraschlv (mln. 84) pen
tru Rapid.

I. P. ALUMINIU SLATINA — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI 3—1 
(1—1). Autorii golurilor : M. Le- 
țea (mln. 5), Păun (mln. 81 șl 
85), respectiv Pestrița (mln. 21).

ROVA ROȘIORI — PROGRESUL 
VULCAN BUCUREȘTI 2—0 (1—0).

(13+10) ; 4. Al. Hălăucă
(Steaua) 18 p (14+4) ; 5. Ist
van Gereb (S. C. Miercurea 
Ciuc) 13 p (10+3) ; 6. Marian 
Costea (Dinamo) 13 p (7+6) ; 
7. Marian Pisăru (Dinnmo) 11 p 
(9+2) ; 8-9 D. Tureanu (Dina
mo) și C. Nistor (Steaua) 11 p 
(6+5) ; 10. Eremia Gherghișan 
(Dinamo) 11 p (4+7).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN 13 
OCTOMBRIE 1982. Extragerea I î 
4a 11 30 4 39 13 ; Extragerea a 
U-a : 38 20 34 5 40 31. Fond to
tal de cîștiguri : 1.048.086 lei, din 
care 102.087 lei report la catego
ria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE LOTO DIN 3 OCTOM
BRIE 1982. Faza I — Cat. 2 : 1 
variantă 100% a 20.904 lei șl 4 
variante 25% a 5.2126 lei ; cat. 3 : 
2 variante 100% a 9.291 lei și 10 
variante 25% a 2.323 lei ; cat. 4 : 
15 a 2 787 lei ; cat. 5 : 71 a 589 
lei; cat. 6 : 140,25 a 298 lei ; cat. 
X : 855.50 a 100 lei. Report la ca
tegoria 1 : 448.002 lei. Faza a Il-a 
— Cat. G : 1 variantă 25% a 
12.500 lei ; cat. H : 2 variante
100% a 10.000 lei sau o excursie 
de 2 locuri în R.S.C. sau R.P.B.,

SI PE DUDU...■>
— Pe fotbaliștii adevărați, 

pe oamenii de caracter, nu-i 
poți uita, Vasile Iordache !

*

— Ce-ți face umărul stîng, 
Dudule, după meciul-tur cu 
Dukla Praga ?

— Se reface ! Am și inceput 
readaptarea la efort, cu aler
gări ușoare și cu lovirea 
mingii.

— De fapt, care a fost
diagnosticul exact 7

—Ușoară recidivă la opera
ția din ianuarie. Sau, cum au 
zis doctorii, disjuncția scapulo- 
umerală. Asta a însemnat 15 
zile de imobilizare a umărului
in fașă, după care a urmat 
gimnastică medicală la Spi
talul de Urgență, cu dr Gh. 
Buzescu.

— Perspectivele ?
— Sigur, nu voi juca în pri

mul meci cu Aston Villa.
— înseamnă că joci, în re

tur, la Birmingham...
— E marea mea dorință !
— Cum vezi duelul cu deți

nătoarea Cupei campionilor 
europeni 2

— E bine că am căzut cu o 
echipă foarte puternică ! Șl 
anul trecut, in turul II, am 
căzut cu Inter. Susțin că ne 
putem califica. Cunosc valoa
rea coechipierilor mei și at
mosfera din echipă, știu at
mosfera in care se va juca la 
București, pe stadionul „23 
August", așa incit sper intr-o 
victorie acasă, care să ne scu
tească de griji in jocul retur 
din Anglia !

— Cu toții sperăm !... Care 
ar fi ultima întrebare pe care 
o aștepți ?

— La ce cotă vrei să duci 
recordul eficacității in cam
pionat, Dudu Georgescu ?

— Și răspunsul ?
— Cit mai sus ! Acum, am 

32 de ani și 219 goluri mar
cate !

— Cît mai sus, Dudule I...
Mircea M. IONESCU

Au marcat : Ștefan (min. 11) șl 
Cămui (mln. 57 din llm).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — ȘOIMII 1PA SIBIU 1—2 
(0—1). Au înscris : Vintilă (min. 
50), respectiv Marcu (min. 29), 
Coca (min. 84).

Relatări de la N. Tokacek, M. 
Bizon, o. Guțu, N. ștefan, V. 
Secăreanu, M. Verzescu, D. Mi-

») Echipă penalizată cu 4 p. 
In seria a IlI-a a Diviziei „B“s 

C.I.L. SIGHET — F. C. BAIA 
MARE 0—2 (0—0). Autorii golu
rilor : Sabău (min. 55) și Roznal 
(mln. 67). S. Pralea, coresp.).

hail, T. Negulescu Și V. Manafu.
1. RAPID Buc. 11 9 1 1 22- 3 19
2. I.P. Al. Slatina 11 6 2 3 18-11 14
3. Autobuzul 10 6 1 3 16- 9 13
4. Chimica Tîrn. 11 6 1 4 16- 9 13
5. Dinamo Vict. 10 4 3 3 15-12 11
6. Mec. fină. St. 10 3 4 3 11-10 10
7. Minerul Motru 10 5 0 5 20-21 10
8. Șoimii IPA Sb. 9 4 1 4 13-11 9
9. Automatica 9 4 1 4 10- 9 9

10. Carpați Mîrșa 11 3 3 5 12-17 9
11. Metalul Buc. 9 4 0 5 10-10 8
12. Unirea Alex. 10 3 2 5 15-18 8
13. Gaz metan 9 3 2 4 10-15 8
14. ROVA Roșiori 10 4 0 6 9-16 8
15. CSM Drob. T.S. 9 3 1 5 9-13 7
16. Precizia Săcele 10 3 1 6 8-23 7
17. Pandurii Tg. J 9 3 0 6 11-14 6
18. Prog. Vulcan • 10 4 1 5 14-18 5

...Șl ÎN DIVIZIA „C"
In seria a V-a, a campionatului 

Diviziei „C“, ieri s-a disputat 
etapa a X-a, intermediară.

Caraimanul Bușteni — Viscofil 
București 0—1 (0—1), I.C.SJ.M.
București — A.S.A. Mizil 4—0 
(1—0), Poiana Cîmpina •— Mine
rul Filipeștii de Pădure 1—0 

(0—0), Petrolul Băicoi — Tehno- 
metal București 1—0 (0—0), Car- 
pați Sinaia — T.M. București 5—0 
(1—0), Aversa București — Me
talul Plopeni 2—0 (1—0), Flacăra 
roșie București — Chimia Brazi 
— Ploiești 2—1 (2—0), Abatorul
București nu a jucat.

în clasamentul seriei continuă 
să conducă, neînvinsă, VISCOFIL 
BUCUREȘTI cu 15 p (golaveraj 
11—4), urmată de Poiana Cîmpi
na 12 p (14—10).

plus diferența în nuimerar și 5 
variante 25% a 2.500 lei; cat.I: 6 
variante 100% a 5.000 lei sau o 
excursie de 1 loc în R.S.C. sau 
R.P.B., plus diferența în nume
rar și 16 variante 25% a 1.250 
lei ; cat. J : 49 a 1.000 lei ; cat. 
K : 85,25 a 500 lei: cat. L: 372,25 
a 100 lei. Faza a IlI-a — Cat. M: 
1 variantă 25% — autoturism
,.Dacia 1300“; cat. N: 1 variantă 
100% a 50.000 lei sau o excursie 
de 2 locuri în R.S.C. sau R.P.B. 
plus diferența în numerar și 10 
variante 25% a 12.500 lei ; cat. O: 
6 variante 100% a 16.080 lei sau o 
excursie de 1 loc în R.S.C. sau 
R.P.B. plus diferența în nume
rar și 20 variante 25% a 4.020 
lei; cat. P : 61,75 a 2.277 lei ;
cat. R : 92,50 a 1.520 lei : cat. S: 
199 a 300 lei; cat. T : 787.25 a 200 
lei; cat. U : 2.114,50 a 100 lei.
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ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI -
A DOUA VICTORIE LA BALCANIADA DE TENIS

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). în cel mai important 
meci al zilei a doua a Bal
caniadei de tenis echipa mas
culină a României a întrecut 
net formația Greciei cu 3—0. 
împotriva unui Kalovelonis 
dîrz, returnind cu exactitate și 
aureolat de victoria din ajun 
asupra lui Jivojmovici, Florin 
Segărceanu a avut nevoie de 
un set de acomodare, sacrifi
cat, pentru a înțelege că vic
toria îi stă la îndemină ju- 
cînd dezinvolt și atacînd la fi
leu ori de cite ori se prezen
ta ocazia. Așa s-a întimplat 
în ultimele două seturi, în ca
re jucătorul grec nu a rnai 
putut acumula decît două ghe
muri. La rîndul său, revenit 
printre jucătorii de simplu, 
Andrei Dirzu și-a făcut pe de
plin datoria, nu numai împo-

MARIA NOASTRĂ SPORTIVĂ NADIA COMANECI
(Urmare din pag l)

a-a soldat, din acest punct de 
vedere, primul tău arbitraj ?

— Nu mi-am propus să fac 
o asemenea analiză, să văd 
dacă notele mele au fost în
totdeauna „în medie". Ceea ce 
pot să vă asigur este că atit 
gimnastelor românce, cit și ce
lor engleze le-am acordat no
tele pe care consideram ci le 
merită și lucrul acesta este cel 
mai important pentru mine. 
Cred că fiecare arbitră ar tre
bui ca. întotdeauna, să acorde

CALENDARUL 
COMPETIȚIONAL 

(Urmare din pag 1) 

pentru efectuarea unor cheltu
ieli economicoase.

Astfel, în anul 1933 sînt pre
văzute organizarea a 91 finale 
ale competiției sportive națio
nale „Daciada”, dintre care 49 
pentru seniori și 42 pentru ju
niori (masculin și feminin), 52 
campionate republicane (din 
car® 32 pentru seniori), 75 
concursuri republicane (majori
tatea, 57. fiind dedicate junio
rilor), 88 de cupe ale federa
țiilor de specialitate sau dedi
cate unor evenimente majore, 
de rezonanță în viața socială 
și politică a țării, 10 divizii 
,.B“ pentru tineret, precum și 
alte concursuri de calificare 
sau locale, în organizarea fo
rurilor de resort, cluburilor și 
asociațiilor.

Interesant de subliniat este 
diversificarea centrelor sporti
ve chemate să găzduiască com
petiții de nivel republican, pe 
baza apariției unor noi ame
najări sportive, multifuncțio
nale în localități mai mici sau 
inedite în perimetrul sportiv, 
cum ar fi Medgidia (înot, box. 
volei, tenis). Buzău (box, hand
bal, tenis de masă), Tg. Jiu 
(handbal, volei) sau canotajul 
la Iași și Orșova, talerele la 
Timișoara și Baia Mare, tirul 
La Focșani. Această diversifi
care pe mai multe localități 
contribuie din plin la popu
larizarea sportului în rîndul u- 
nor noi categorii de cetățeni, 
la sporirea responsabilității or
ganelor teritoriale în asigura
rea unor condiții corespunză
toare, amenajarea și dotarea 
mai bună a bazelor sportive. 
Dar cadrul organizatoric se ce
re cu inițiativă susținut și pe 
plan propagandistic, mobiliza
tor pentru a contribui la creș
terea numărului practicanților 
sportului (extinderea competi
țiilor pentru copii și juniori, 
prin calendar, constituie în a- 
cest sens premisa esențială) și 
a numărului de spectatori, a 
responsabilității sportivilor și 
tehnicienilor în întronarea unui 
climat de muncă, ordine, disci
plină și corectitudine.

Calendarul este deocamdată 
pe hîrtie, dar toți cei chemați 
să-l transpună în practică tre
buie imediat să treacă la trea
bă pentru ca — prin măsu
rile adoptate, printr-o muncă 
de perspectivă, cu inițiativă — 
el să devină o realitate palpa
bilă. un instrument direct șl 
eficace pentru creșterea spor
tului de performanță româ
nesc, pentru afirmarea a- 
cestuia in arena mondia
lă în anul 1933 și în perspec
tiva tot mai apropiată a Jocu
rilor Olimpice de iarnă și de 
vară din 1984. 

triva lui I'olis Vazeos, pe care 
l-a inttecut clar în două se
turi, cî și în partida de dublu 
in care l-a acompaniat bine 
pe Florin Segărceanu, spre o 
biruință fără dubii într-o ju
mătate de oră.

Din celelalte partide este de 
remarcat infrîngerea echipei 
feminine a Iugoslaviei de că
tre cea a Greciei, determinată 
la capătul întîlnirii de dublu. 
In rest, rezultate normale.

Joi (în alcătuirea Lucia și 
Maria Romanov) echipa femi
nină a României — care 
miercuri a stat — va întilni 
formația Greciei, iar Iugoslavia 
va juca cu Turcia. In progra
mul masculin figurează parti
dele Iugoslavia — Bulgaria și 
Grecia — Turcia. (Echipa 
României stă).

Probabil că titlurile balca-

notele pe care le merită gim
nastele.

— Ca gimnastă renumită 
prin înalta ta măiestrie, ce 
vei aprecia cel mai mult, în 
viitor, ca arbitră ?

— Desigur, consecventă cu 
mine însămi, voi aprecia în
totdeauna eleganța și frumuse
țea mișcării, ținuta de con
curs a sportivelor.

— Și cu activitatea de per
formanță ? Se poate deduce 
din acest debut în arbitraj că 
nu vei mai concura ?

— Nicidecum, sînt studentă 
în anul III la I.E.F.S. și, in 
paralel cu învățătura, mă an
trenez. In cazul în care va fi 
perfectat, voi lua parte, ală
turi de celelalte gimnaste ale 
echipei noastre reprezentative, 
la turneul demonstrativ pro
gramat la finele acestui an.

Dragan Tancici [R.F. Germania]: 
„NIVELUL ANTRENORILOR EXPLICĂ TRADIȚIA 

ROMÂNEASCĂ ÎK PROBELE OE SĂRITURI"
Oaspete de onoare al recentului curs de perfecționare a antreno

rilor noștri de sărituri a fost renumitul tehnician veat-german DRA
GAN TANCICI. Are 45 de ani, este antrenor-șef pentru probele de 
sărituri in cadrul federației de atletism din R.F.G., dar mal mult 
declt atit este, probabil, la această oră, cel mal bun antrenor de 
săritură ta Înălțime din lume. De numele lui se leagă formarea unor 
campioni de talia lui Dietmar Mflgenburg (2,33 m, campion european 
la Atena șl, ta sală, la Milano), Gerd Nagel (2,31 m). Carlo Trăn- 
nradt (2,30 m), Paul Frommeyer (2,28 m) sau Andr4 Schneider (2,25 
m) și, mal ales, resurecția „copilului minune” de odinioară Ulrlke 
Meyfarth.

— Cum ați venit La București t
Ce ați făcut aici ?

— In cadrul acțiunii de Solida
ritate olimpică și In urma con
tactelor dintre comitetele olimpi
ce naționale șl federațiile de at
letism din România și R.F. Ger
mania. Este pentru prima dată 
cinci țin un astfel de curs într-o 
țară socialistă. împreună cu co
laboratorul meu Helmar Hommel 
am prezentat clteva expuneri, În
soțite de material video, referi
toare la săritura în înălțime, bio- 
mecanlcă, tehnică, periodizarea 
antrenamentului la atleții de 
vîrf.

— Vă pot spune că antrenorii 
români au fost Inctntați. Cum 
s-a văzut cursul de la catedră 7

— N-am stat Ia catedră ! Sîn- 
tem colegi, a fost un schimb de 
experiență. Am fost impresionat 
de participarea numerică șl cali
tativă. Din discuții și întrebări 
mi-am dat seama de nivelul ridi
cat al antrenorilor români (pe 
unii îi cunosc de mult) șl mi-am 
explicat tradiția dumneavoastră 
in probele de sărituri. L-am in
vitat, anul viitor, In R.F.G., pe 
Mihai Zaharia, antrenorul record
manei mondiale la săritura In 
lungime, Vall Ionescu.

— Stateți promotorul noii teh
nici a „ftop“-ulul. Se mal poate 
vorbi de o bătăile a stilurilor T

• TELEX • TELEX * TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM • La Paris 

a rost stabilit calendarul cam
pionatului mondial de raliuri 
pentru 1883. In program figurează 
12 raliuri, care se vor desfășura 
între 22 ianuarie (Raliul Monte 
Carlo) șl 24 noiembrie (Raliul 
Marii Britanii). In campionatul 
european al mașinilor de formula 
H figurează, de asemenea, 12 
curse. Primul start — la 20 mar
tie, la Silverstone (Anglia), ulti
mul la « septembrie, la MugeT.o 
(Italia).

BASCHET • Rezultate înregis
trate ta competițiile europene : 
Cupa campionilor europeni (mas
culin) : Maccabl Tel Aviv — 
UBSC Vlena 85—S3 ; Cupa cupe- 

nice se vor decide vineri, în 
concursul masculin, la capătul 
partidei România — Iugoslavia 
(cu un așteptat duel Segărcea
nu — Jivojinovici), iar în dis
puta feminină sâmbătă, odată 
cu partida România — Bulga
ria. în aceste două meciuri te- 
niamanii noștri întilnesc pe 
campionii balcanici ai anului 
1981.

RezulLa>te tehnice. Masculin : 
ROMANIA — GRECIA 3—0 
(Segărceanu — Kalovelonis
5— 7, 6—0, 6—2 ; Dîrzu — Va
zeos 6—4, 6—3 ; Segărceanu,
Dîrzu — Vazeos, Efremoglu
6— 2, 6—2). IUGOSLAVIA — 
TURCIA 3—0 (Jivojinovici — 
— Hakki 6—4, 6—3 ; Prpici — 
Erden 6—1, 6—0 ; Prpici, Hu- 
sarici — Hakki, yural 6—4, 
6—2). Feminin : GRECIA — 
IUGOSLAVIA 2—1 (Kanelo- 
poulu — Goles 1—6, 5—1 ; 
Tsarbopoulu — Borovcici 7—5, 
6—3 ; Kanelopoulu, Anastasria- 
du — Goles, Borovcici 6—3, 
6—3). BULGARIA — TURCIA 
3—0 (Kondova — Derman 6—1, 
6—0 ; Katerina Maleeva — 
Guzelbey 6—1, 6—3 ; Manuela 
și Katerina Maleeva — Der
man, Guzelbey 6—1, 6—1).

Victor BANCIULESCU

ACTUALITATEA iN TENIS
TAMPA. In turul al doilea 

al turneului feminin contînd 
pentru „Marele premiu”, Vir
ginia Ruzici a dispus de Lea 
Antonopolis (S.U.A.) cu 6—2,
7—6. Alte rezultate : Andrea 
Jaeger — Patty Fendick 6—1, 
6—1, Sylvia Hanika — Candy 
Reynolds 6—2, 6—4, Bonnie 
Gadusek — Jean Hepner 6—2,

— Nu. Flopul * clștigat defi
nitiv ; biomecanic, rostogolirea 
ventrală nu are nici o șansă, 
lașcenko a fost ultimul mohican—

— Fină unde va urca ștacheta 1
— Intr-un an, doi se va sări 

2,40 m. O pot face polonezul Tr- 
zepizur, elvețianul Dalhauser, 
Mdgenburg și, poate, alții. La 
fete, sovietica Tamara Bîkova 
poate fi prima la 2,05 m.

— Și Meyfarth ?
— A venit în 1980 la mine, la 

opt ani după titlul olimpic de la 
Milnchen. Avea doar 24 de ani, 
dar era o... amintire. A făcut de 
atunci două antrenamente zilnic. 
Avea nevoie de acest regim. 
Acum a ajuns la 2,02 m, are 
recordul lumii șl titlul european. 
A cîștlgat tot ce poate cîștiga 
un săritor. După Atena nu s-a 
mai antrenat și a sărit 1,80 m la 
Tokio și 1,75 m la Djakarta. Fi
zic poate, psihic nu mal are, 
cred, motivație. Stat șl prea mul
te obligații protocolare, e o per
soană publică. Dacă nu dă tot, 
nu poate obține tot...

— Ați condus un antrenament 
al cltorva săritori români, printre 
care șl Sorta Matei...

— Este foarte talentat. Are Insă 
unele greșeli de tehnică. Dacă le 
va elimina, va putea ajunge, 
chiar anul viitor, la 2,32—2,33 m.

Vladimir MORARII

lor t Solent (Anglia) — Zamalek 
(Egipt) 121—70, MAFC Budapesta
— Beșiktas Istanbul 86—65, Soina 
(Suedia) — Panteritt (Finlanda) 
89—75 ; Cupa Koracl : Elan Ber
nals Orthez (Franța) — Amical 
Stetoeel (Luxemburg) 82—42, KK 
Zadar (Iugoslavia) — Keravnos 
Nicosia 115-41, R.S.C. Anderlecht
— Bayreuth (R.F.G.) 78—64,
Steaua roșie Belgrad — Tolas 
Bursa 128—101.

BOX • Francezul Robert Gam- 
btai este noul campion european 
profesionist la categoria ușoară, 
în gala desfășurată la „Royal 
Albert Hali” ddn Londra. Gambini 
l-a Învins prin descalificare în 
repriza ■ doua pe englezul Clin
ton McKenzie.

Maia C’burdanidze declară:

„MARGARETA MUREȘAN — 0 FORȚĂ 
DE CARE TREBUIE TINUT SEAMA!..."
In comentariile sale la tur

neul interzonal feminin de 
șah, recent încheiat la Tbilisi, 
corespondentul ziarului „SO- 
VIETSKI SPORT” din Mosco
va inserează următoarea de
clarație a campioanei mondiale 
Maia Ciburdanidze, care a ur
mărit cu vădit interes între
cerea : „Cîștigătoarea turneu
lui, românca Margareta Mure- 
șan, nu este cîtușl de puțin o 
novice in șahul de mare per
formanți. ti cunoșteam de 
mult capacitatea șl talentul, 
dar este adevărat că abia anul 
acesta ele au ajuns la o ade
vărată înflorire. Cred că ac
tualmente Mureșan reprezintă 
o forță de care trebuie ținut 
seama in aprecierea șanselor 
pe care le an candidatele la 
titlu in viitoarele meciuri”.

După cum se știe, pentru 
meciurile candidatelor sînt ca
lificate, de drept, Nana Alek- 
sandria și Nana Ioseliani, fi
nalistele ediției precedente, iar 
din turneele interzonale Nona 
Gaprindașvilî, Lidia Semenova, 
Irina Levitina (toate U.R.S.S.), 
Margareta Mureșan (România),

6—0, Andrea Leam — Mary 
Lou Piatek 6—4, 6—1, Ann 
Kiyomura — Pam Casale 3—6, 
6—0, 6—4.

MADRID. Tradiționalul meci 
Internațional dintre selecțio
nata Europed și reprezentativa 
Americii va avea loc In zilele 
de 29, 30 noiembrie șl 1 de
cembrie la Barcelona. Organi
zatorii acestei întilniri au a- 
nunțat că echipa europeană va 
fi alcătuită din suedezii Bjăm 
Borg, Mats Wilander, ceho
slovacul Ivan Lendl și spa
niolul Jose Higueras. Echipa 
S.U.A. va avea următoarea 
componență : Jimmy Connors, 
John McEnroe și Gene Mayer 
(S.U.A.). Ca rezervă a fost 
selecționat Andres Gomez (E- 
cuador).

BASEL. In cadrul turneului 
internațional care m dispută 
aici au fost Înregistrate urmă
toarele rezultate: Lapidus
(S.U.A.) — Pottier (Franța) 
6—4, 6—3 ; Doyle (Irlanda) — 
Hocevar (Brazilia) 8—1, 7—8 ; 
Krishnan (India) — Buehning 
(S.U.A.) 7—5, 6—3 ; Dibbs
(S.U.A.) — Soares (Brazilia) 
6—2, 6—4 ; Dickson (S.U.A.) 
— Scanlon (S.U.A.) 7—6. 6—2 ; 
Peccl (Paraguay) — Stadler 
(Elveția) 6—4, 6-1

ANGLIA - C1ȘTIGATOARE 
A C.E. DE TINERET

La Bremen a avut loc manșa a 
doua a finalei C.E. de tine
ret (ediția 1980—’82) dintre echi
pele R. F. Germania și Angliei. 
Victoria a revenit echipei vest- 
germane cu 3—2 (0—0), prin go
lurile marcate de Littbarski 
(3 — unul din penalty), respec
tiv Duxbury și Goddard. învin
gătoare în prima manșă cu 3—1 
(la Sheffield), selecționata An
gliei a intrat In posesia trofeu
lui. în ediția precedentă, titlul a 
fost cîștigat de reprezentativa 
U.R.S.S.

IN PRELIMINARIILE NOU EDIȚII 
A C.E....

...pentru echipele de tineret 
(care se dispută in perioada 
1982—1984) au avut loc mai multe 
partide :

La Edinburgh : Scoția — R.D. 
Germană 2—0 (1—0).

La Moscova : U.R.S.S. — Fin
landa 2—2 (1—0). Au înscris,
pentru gazde, Mentlukov ,1 Qu-

CICLISM • Cursa de șase zile 
desfășurată ta Berlinul occiden
tal a fost ctștigatâ de perechea 
Patrick Sercu (Belgia) — Mauri
zio Bidinost (Italia), care a tota
lizat 4S4 p. Sercu reușește astfel 
să obțină cea de-a 85-a victorie 
tatr-o cursă de acest gen, un ve
ritabil record. In continuare s-au 
clasat perechile Wilfred Peff- 
gen — Horst Schuetz (R. F. Ger
mania) 433 p șl Dietrich Thurau— 
Albert Fritz (R. F. Germania) 
35» p.

HOCHEI PE GHEATA • Intr-un 
med tur contând pentru Cupa 
campionilor europeni; 1» Bilbao, 
formația locală Vlscaya a tavtos 
cu 7—2 (1—0, 3—L, 3-1) pe HC 
Grenoble.

Tatiana Lemaciko (Bulgaria) 
și Liu Shi Lan (R.P. Chineză). 
Conform regulilor viitoarei 
trageri Ia sorți, ca învingă
toare în „interzonal”, Marga
reta Mureșan nu va întilni in 
prima fază (sferturi de finală) 
pe principalele favorite, Alek- 
sandria, Ioseliani și Gaprin- 
dașvilL

Carnet extern

ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI 
IN SPORT!

„Sportul mondial și lupta 
împotriva violenței, pentru 
fair-play” este tema princi
pală a simpozionului interna
țional care va fi organizat 
luna viitoare, la Monte Carlo. 
In zilele de 16 și 17 noiem
brie, la centrul reuniunilor in
ternaționale din capitala prin
cipatului monegasc, „violența” 
va fi supusă unei ample ana
lize. Vor lua parte numeroși 
reprezentanți ai mișcării spor
tive mondiale, membri ai mai 
multor federații sportive na
ționale și internaționale, spor
tivi și antrenori, oameni de 
știință, delegați ai As^\'ației 
internaționale împotriva violen
ței în sport, ai Comitetului in
ternațional pentru fair-play 
etc. Precum se vede, vor fi 
prezențl la Monaco oamenii 
cei mai autorizați să discute 
acest trist fenomen al sportu
lui șl, totodată, să propună 
măsuri pentru eradicarea lui, 
pentru îmbunătățirea atmosfe
rei generale a Întrecerilor 
sportive, cit și a aceleia din 
jurul disputelor de pe sta
dioane.

Printre explicațiile princi
pale ale violenței in sport fi
gurează, desigur, carențele din 
educația sportivilor și prolife
rarea ideii de victorie cu orice 
preț!

Simpozionul de la Monte 
Carto, la care vor fi prezenți, 
între alții, foștii fotbaliști Pele 
și Beckenbauer, tenlsmanul 
Borg și atletul Coe, ca și pre
ședintele C.I.O., Juan Antonio 
Samaranch, va propune mij
loacele imediate de acțiune 
împotriva violenței. Pină a- 
tuncl, insă, lată că unele fo
ruri sportive internaționale au 
și decis să sancționeze foarte 
aspru diferitele manifestări de 
violentă de pe stadioane. Ceea 
ce trebuie, desigur, apreciat.

rinovici, respectiv Khelm și Vld- 
gren.

La Oslo : Norvegia — Iugosla
via 2—2 (1—1). Au marcat Deunk 
și Kortgaard (din 11 m) pentru 
norvegieni, respectiv Mange șl 
Mrkela (din 11 m).

86 DE TARI ÎNSCRISE 
IN TURNEUL OLIMPIC '84

F.I.F.A. a anunțat că pentru 
turneul olimpic de fotbal din 
1984 s-au înscris 86 de țări, ale 
căror echipe urmează să-și 
dispute preliminariile (în turne
ul final se vor califica 16 forma
ții).

Numărul echipelor Înscrise pe 
continente este următorul : Eu
ropa 21, Africa 25, Asia 19, A- 
merlca de Nord, Centrală și so
ns Caraibelor 12, America de 
Sud 7 șl Oceania 2.

ASEARA IN C.E. (SENIORI)
Aseară au avut loc mal multe 

meciuri în preliminariile C.E. 
Pînă la închiderea ediției ne-au 
sosit rezultatele :

U.R.S.S. — Finlanda 2—0 (1—8). 
Norvegia — Iugoslavia 3—1 (1—0).

Irlanda — Islanda 2—0 (1—0).
Celelalte rezultate șl. amănun

te de la meciurile disputate le 
vom publica ta numărul de mtl- 
ne al ziarului.

★
Autoritățile olandeze sînt deci

se să pună capăt vandalismului 
generat de falșii suporteri al e- 
chlpelor de fotbal. Astfel, 26 de 
huligani au fost trimiși în închi
soare, ta urma unor acte repro
babile făcute In trenul Eindho
ven — Amsterdam, după partidă 
pierdută de AJax ta fața forma
ției P.S.V. Eindhoven.

Mal mulțl suporteri al clubului 
Den Haag nemulțumiți de retro
gradarea echipei lor favorite în 
divizia secundă au dat foc unei 
tribune a stadionului, iar recent 
au devastat o altă arenă, cea 
din Leeuwarden. Au fost emise 
mal multe mandate de arestare 
șl aducere ta justiție a vinova- 
ților.
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