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in Republica Populară Bulgaria
Partidului

Român, președintele 
Socialiste România, 

cu tovarășa 
s-au înapoiat

Elena 
joi 

vizita 
care

Capi- 
tova- 
și pe 

i cu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al — 
Comunist 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu 
seara, in Capitală, după 
oficială de prietenie pe 
au făcut-o în Republica Popu
lară Bulgaria, la invitația to
varășului Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Ceremonia sosirii a avut loc 
la aeroportul Otopeni.

Numeroși locuitori ai i 
talei au intimpinat pe 
rășul Nicolae Ceaușescu i 
tovarășa Elena Ceaușescu 
multă bucurie și insuflețire.

★
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a intilnit, in cursul 
dimineții de joi, cu secretarul 
general al Comitetului Central 

. r al Partidului Comunist Bulgar, 
’ președintele Consiliului de Stat 

al R.P. Bulgaria, tovarășul To
dor Jivkov. Cu acest prilej, cei 
doi conducători de partid și de 
stat au examinat un cerc larg 
de probleme ale actualității 
politice internaționale, îndeo
sebi probleme legate de opri
rea încordării din viața inter
națională, soluționării pe cale 
politică, prin tratative, a stă
rilor de conflict și încordare 
ce se mai mențin in diferite 
zone ale globului, înfăptuirii 
dezarmării, in primul rind a 
dezarmării nucleare și apărarea 
dreptului fundamental al po
poarelor — dreptul ia viață, la 
pace.

★
Joi după-amiază, Ia Sofia, 

s-au încheiat convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, se
cretar 
Central 
Bulgar, 
de Stat 
Bulgaria

A fost evidențiată satisfacția 
pentru rezultatele pozitive ale 
vizitei, ale convorbirilor și în
țelegerilor la care s-a ajuns și 
s-a exprimat convingerea că 
acestea vor deschide noi ori
zonturi colaborării și cooperă
rii româno-bulgare, în interesul 
construcției socialiste în cele 
două țări vecine și prietene, al 
cauzei generale a socialismului 
și bunei colaborări între na
țiuni. S-a hotărit ca organele 
competente din România și 
Bulgaria să acționeze în conti
nuare pentru finalizarea și con
cretizarea acțiunilor convenite 
cu prilejul vizitei.

★
Un moment deosebit în pro

gramul vizitei oficiale de prie
tenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

general al Comitetului 
al Partidului Comunist 
președintele Consiliului 
al Republicii Populare 

Pentru sporirea potențialului olimpic al fiecărui județ

La 
ino-

(Continuare in pag. 2-3)

UN ȚINUT DE MUNTE PROMOVEAZĂ...CANOTA IUL,
DAR NU NEGLIJEAZĂ ALTE DISCIPLINE

BUNACIUCARMEN

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

...Alaltăieri, 
reintrat in

Carmen Bunaciu 
bazin. Și tot a- 

numărătoa- 
numă-

dc condiții bu- 
de pregătire. Se conturează, 
asemenea, posibilitatea ca 
secția de lupte greco-ro-

Lui Constantin Ghtn- 
dăoanu (sttnga), In 
finala categoriei temi- 
mljlocia, i-a lipsit pu
țin pentru a deveni 
campion național.

Foto: D. NEAGU

• Pe cale de afirmare : luptele greco-romane ți boxul 9 La 
Roman ți Piatra Neamț - condiții excelente pentru practicarea 
atletismului. Dar acestea se cer superior valorificate 9 l-o ter
minarea junioratului, sportivii rămîn in secții locale sau pleacă în 

alte județe î Răspunsul nu-l pot da doar cei din Neamț I

Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a 
efectuat-o in R.P. Bulga
ria, la invitația tovarășu
lui Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, I-a 
constituit mitingul prieteniei 
bulgaro-române, organizat joi 
la Palatul Culturii „Ludmila 
Jivkova“ din Sofia.

La miting au luat parte mii 
de oameni ai muncii din între
prinderile șl instituțiile capita
lei Bulgariei socialiste.

Se scandează minute in șir 
„Drujba — Mir“ (Prietenie — 
Pace), „Vecine drujba“ (Prie
tenie veșnică).

întimpinați cu deosebită in
suflețire, cu Îndelungi ovații și 
urale, la miting iau cuvintul 
tovarășul Todor Jivkov, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria, și to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintările rostite de cei doi 
conducători de partid și de 
stat sint urmărite cu deosebită 
atenție și subliniate cu vii și 
puternice aplauze.

★
Joi după-amiază, tovarășa a- 

cademician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru 
știință și tehnologie, a primit, 
Ia Sofia, o delegație a oame
nilor de știință bulgari.

★
14 octombrie, s-a încheiat 
oficială de prietenie pe 

tovarășul Nicolae 
al 

Român, 
Socia-

Joi, 
vizita 
care 
Ceaușescu, secretar general 
Partidului Comunist 
președintele Republicii 
liste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a fă- 
cut-o în R.P. Bulgaria la invi
tația tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Siat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Prin întreaga ei desfășurare, 
prin rezultatele rodnice ale 
convorbirilor, vizita inalților 
soli ai poporului român a re
prezentat un nou și important 
moment in cronica raporturilor 
de strînsă prietenie și colabo
rare ce unesc partidele, țările 
și popoarele noastre, deschizind 
noi și ample perspective cola
borării in domeniile bilaterale 
și in sfera vieții internaționale, 
in avantajul reciproc, in folosul 
cauzei generale a păcii și so
cialismului.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul din Sofia-

La ora 19,00, aeronava prezi
dențială a decolat, indreptîndu- 
se spre patrie.

Secții de nivel olimpic: 
canotaj feminin : «ecțll
de nivel Internațional : 
lupte greco-romano, atle
tism ; secții prioritare : 
canotaj feminin, atletism, 
handbal masculin, fotbal, 
box. volei i nr. de antre
nori : 41 ; sportivi legiti
mați : 6 800 ; sportivi par
ticipant! la campionatele 
naționale : 1 303 ; profe
sori do educație fizicâ In 
școlile Județului : 375 ;
dintre care absolvenți al 
I.E.F.S. : S5.
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După o noua victorie: 3 0 cu reprezentativa Greciei

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI 
ÎN DRUM SPRE CÎȘTIGAREA 

BALCANIADEI DE TENIS
Derby-ul zilei: partida masculină România - Iugoslavia

si 
de 

cîș- 
scor

TIMIȘOARA, 14 (prin tele
fon). Echipa feminină a Româ
niei a mai făcut un pas spre 
ciștigarea Balcaniadei de te
nis, întrecînd detașat formația 
Greciei cu 3—0. Surorile Lu
cia și Maria Romanov au ob
ținut victoriile in cele două 
partide de simplu cu o simili
tudine demnă de calitatea lor 
de gemene. Lucia a învins pe 
ambițioasa Angeliki Kanelo- 
poulu cu 6—2, 6—1 fără 
întimpine o rezistență cit 
cit redutabilă, iar Maria a 
tigat cu exact același 
(G—2, 6—1) intîlnirea cu tinăra 
Olga Tsarbopoulu. Pentru 
partida de dublu, căpitana e- 
chipei noastre, Ecaterina Ro- 
șlanu, și-a îngăduit să alinieze 
un cuplu neobișnuit, Maria 
Romanov — Danilea Moise, 
care nu a avut dificultăți pen
tru a depăși (cu gata-gata a- 
celași scor, 6—2, G—2) echipa 
grecească, formală din Tsarbo
poulu — Anastasiadu.

în cel mai frumos meci 
zilei, echipa masculină a 
goslaviei a întrecut, nu 
dificultăți, formația Bulgariei 
cu 3—0. Jivojinovici a avut 
nevoie de trei seturi pentru a 
întrece pe dîrzul Iulian Sta- 
malov. Prea simplu nu i-a 
fost nici lui Goran Prpici pen
tru a-1 depăși pe foarte tî-

al 
Iu- 

fără

ASTĂZI,
O ATRACTIVA

REUNIUNE
PUGILISTIC A

9
LA GIULEȘTI

campioni In programul galei!
Iubitoril sportului cu mănuși 

din Capitală au prilejul să 
urmărească astăzi, de la ora 
17, în sala Giulești, o reuniu
ne pugilistlcă în programul 
căreia figurează 9 campioni ai 
țării. Este vorba de D. Șchio
pa (Steaua), D. Cipere (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin), C. Stan- 
cu (Rapid), V. Ioana (Mus-

în județul Neamț au fost 
adoptate o serie de măsuri ca
re să permită reprezentarea a- 
cestel zone a țării în lotul miș
cării sportive românești la 
J.O. din 1984. în același timp, 
s-a pornit la o largă acțiune 
de depistare, de selecție și in
struire a unor tineri apți să 
fie incluși în loturile de per
spectivă pentru ediția din 
1988 a supremei competiții a 
sportului mondial. „Activitatea 
noastră — ne spunea Ion Bal- 
cîza, președintele C.J.E.F.S.

I

foarte 
din 
de

nărul campion bulgar Krasi
mir Lazarov. Partida de dublu 
a oferit un spectacol 
plăcut, gustat de publicul 
tribunele arenei Electrica 
pe malurile Begăl.

în programul de vineri. 
Ia ora 11, inlilnirea 
este partida masculină Româ
nia — Iugoslavia care va fi 
probabil decisivă pentru de
semnarea campioanei balca
nice. în categoria jocurilor fe
minine, echipa României (cu 
Maria Romanov și Daniela 
Moise) nu ar trebui să aibă 
nici o problemă pentru a mai 
înregistra o victorie, cu repre
zentativa Turciei. Dar partida 
feminină cea mai importantă 
rămîne cea dintre echipele Iu
goslaviei și Bulgariei.

Conferința balcanică a 
tărît ca, anul viitor, jocurile 
pentru seniori să se țină în 
Bulgaria, iar cele pentru ju
niori în Turcia.

Rezultate tehnice. Masculin : 
IUGOSLAVIA — BULGARIA 
3—0 (Jivojinovici — Stamatov 
5—7, 6—3, 6—3 ; Prpici — K. 
Lazarov 6—4, 6—4 ; Jivoji
novici, Prpici — M. și K. La
zarov 6—3, 3—6, 6—4). GRECIA

de 
vedetă

ho-

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

10000 DE
Cu ani în urmă, retragerea, 

la 19 ani, a faimoasei Larisa 
Latînina din gimnastica mon
dială producea senzație : era 
prea „bătrină"! Zilele trecute, 
la bazinul „23 August", Car
men Bunaciu pornea in prima 
lungime a noului sezon, la a- 
proape o lună după ce împli
nise, la 15 septembrie, 21 de 
ani. După un respiro bineve
nit, după o vacanță mult do
rită la mare, după 8 examene 
luate cu note de top la gra
nița dintre anii I și II 
I.E.F.S., ~ ‘ "

la 
după o gleznă pusă 

în bandaj ghipsat de un... dri
bling fotbalistic de centru îna
intaș și după ce, in fine, me
dalia de bronz a mondialelor 
stă liniștită in vitrina cu tro
fee, Carmen Bunaciu a pornit 
la un nou asalt, cel al Jocu
rilor Olimpice din 1984.
21 de ani, cînd mulți 
tători au devenit deja antre
nori I Alaltăieri, la

Neamț — privind participarea 
la Jocurile Olimpice este axa
tă, in principal, pe canotajul 
feminin. Pentru această disci
plină dispunem — cu unele 
Îmbunătățiri ce ar mai putea 
fi aduse atit de noi, cit și de 
C.N.E.F.S. și de federația de 
specialitate 
ne 
de 
Și

Vineri 15 octombrie 1982 |

Astăzi, la Palatul

sporturilor și culturii

STEAUA — 
IONICOS ATENA,

IN C.C.E.
LA HANDBAL

• Mîine, fa Baia Mare, H.C. 
Minaur susține returul cu Phil- 
lippos Veria in „Cupa I.H-F.*1

Inaugurat săptămîna trecută, 
sezonul internațional al hand
balului nostru masculin conti
nuă. Astăzi și mîine, două 
dintre reprezentanțele noastre 
în Cupele europene, Steaua șl 
H.C. Minaur, vor susține jocu
rile retur pentru calificarea 
în optimile de finală.

Campioana României, Steaua, 
angajată în C.C.E. cu dorința 
de a dobîndi victoria finală, 
evoluează astăzi in cea mal 
mare sală a țării, Palatul spor
turilor și culturii, de la ora 
17,30, în compania campioanei 
Greciei, Ionicos Atena. în 
partida-tur, disputată dumini
ca trecută la Atena, Steaua a 
obținut victoria cu 34—28, 
capătul unei întîlniri care 
entuziasmat publicul 
în confruntarea de 
Steaua — avîndu-i în 
ție pe Nicolae Munteanu, Va- 
sile Stingă, Cezar Drăgănlță,

la 
a 

atenian, 
astăzi, 

forma-

(Continuare in pag. 2—3)

TREPTE ■ ■■
gust", numărul 1 al natației 
românești a parcurs primii 50 
de metri din cei 
de kilometri care 
loc în planurile 
Cristina Șopterean. 
de trepte pe care 
le trece, automat, în domeniul 
fantasticului. 10,000 de trepta 
care vor dispare insă, treptat- 
treptat, zi de zi, ceas de ceas, 
împinse in amintire de brațe 
uneori obosite dar niciodată 
învinse, de zecile de tone ri
dicate in sala de fdrță, de 
miile de tracțiuni la aparatele 
sofisticate de la Centrul de 
cercetări, de nenumărații kilo
metri de alergare in teren va- 

vreo 10 000 
și-au găsit 
antrenoarei 
Sint 10 000 
imaginația

a
tunci a reînceput 
rea inversă. O lungă 
rătoare inversă care a pornit 
de la 10 000 și care va lua 
sfirșit in bazinul olimpic de 
la Los Angeles. De alaltăieri. 
Carmen Bunaciu vrea să dea, 
in ciuda mereu înnoitelor re
corduri de precocitate din na- 
tația mondială, un răspuns 
ferm și demn al muncii, al 
perseverentei, al voinței, al 
maturității sportive. Vrea să 
devină „cea mai în vîrstă" 
înotătoare de frunte a lumii I

Radu TIMOFTE



7Z7
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Șl IN SCRIMA TALENTELE SE NASC,

DAU PERFORMERII SE FORMEAZĂ...
Două apariții inedite pe prima treaptă a podiumului de 

la Floreasca, la sfîrșitul săptămînii trecute, în întrecerea 
floretistelor: foarte tînăra Reka Lazar (15 ani), învingă
toare în „Cupa României", probă individuală care a re
unit trecutul, prezentul și viitorul acestei arme, și echipa 
brașoveană Tractorul, cu o medie de vîrstă apropiată de 
cea a liderei ei, care a reușit să obțină promovarea în pri
ma divizie, într-o confruntare directă cu o reprezentantă 
a reputatei școli de scrimă sătmărene, condusă de fosta 
campioană mondială Ecaterina Stahl. Și ambele succese — 
fără precedent în istoria centrului de scrimă de la poalele 
Tîmpei — se leagă de numele antrenorului Șerban Vlad. 
De fapt, mai exact spus, de munca și pasiunea acestui 
foarte tînăr tehnician (inginer de meserie) care, abia ieșit 
din activitatea competițională, s-a dedicat creșterii viitori
lor performeri. Nu intenționăm însă să facem aci un por
tret al acestui inimos activist din domeniul scrimei, ~ 
pornind de la acest caz concret, si aducem în discuție 
aspect de maximă importanță, aflat la ordinea zilei 
această disciplină olimpică : VERIGA ANTRENORULUI 
LANȚUL PROCESULUI DE PREGĂTIRE.

Repetatele analize efectuate după usturătorul eșec de

ci, 
un 
in 
IN

Repetatele analize efectuate după usturătorul eșec de Ia 
campionatele mondiale din iulie, de 1* Roma (ecoul aces
tuia a ajuns pînă la recenta ședință cu sportivii și antre
norii lotului reprezentativ, precum și la cea a noului bi
rou federal, reorganizat nu de mult), au relevat faptul că 
în acest proces de pregătire tocmai veriga celor care con
cep și conduc acest proces — tehnicienii și antrenorii — pe 
plan central, la loturile naționale, dar, mai ales, in secțiile 
de scrimă din țară, este slabă, necorespunzătoare cerințe
lor actuale ale marii performanțe. Cineva, în Sala Flo
reasca, o compara pe recenta cîștigătoare a „Cupei Româ
niei" cu revelația ultimilor ani pe planșele internaționale, 
floretista italiancă Dorina Vaccaroni care, și ea, la 15 ani 
a irupt în marea performanță. Fără a ne hazarda în pro
nosticuri, fără a forța comparațiile, să subliniem, însă, fap
tul că, așa cum ne spunea nu de mult directorul tehnic 
al „squadrei azzurra", Atilio Fini, mica floretista de ieri, 
marea performeră de azi, este creația firească a unui lung 
și neîntrerupt șir de acțiuni de selecție, că saltul scrimei 
italiene din ultimii ani se datorează binomului : selecție 
permanentă — muncă permanentă. Talentele se nasc, dar 
performerii se formează, prin munca pasionată și de reală 
profesionalitate a antrenorilor !

Nu de puține ori ne este dat să auzim pe lingă planșe 
voci care deplîng anonimatul muncii lor cu copiii și ju
niorii pe care, odată lansați, alții îi preiau la loturile re
prezentative, culegînd roadele. Iată, însă, că noua condu
cere a federației de scrimă a hotărît — cu principialitate, 
zicem noi — să investească cu responsabilități majore, Ia 
nivelul loturilor reprezentative de juniori, antrenori care 
în ultimii ani au dovedit capacitate profesională In a aduce 
foarte tineri scrimeri în lumina performanței, ca de exem
plu Eva Lengyel (Satu Mare), Olga Szabo și Romeo Pelle
grini (București), Șerban Vlad și Mihai Ticușan (Brașov), 
Nicolae Mihăilescu (Slobozia).

Ceea ce trebuie să constituie un real stimulent pentru 
toți antrenorii, indiferent dacă au în pregătire candidați la 
performanță sau echipe divizionare, pentru că de munca 
lor cotidiană depinde ca în viitorul apropiat scrima româ
nească să reintre — valoric, și nu printr-un rezultat întîm- 
plător — în circuitul medaliilor marilor competiții inter
naționale.

Paul SLĂVESCU

PE PLANȘE, CEI MAI BUNI FL0RETIȘT1 Al TARII »
Vineri, final" în „Cupa României", sîmbătă ți duminică, ultima 

etapă în Diviziile „A" și „B“

De astăzi și pînă duminică 
inclusiv, din nou pe 
de scrimă <Ln sala
II ! După floretiste, care săp- 
tămîna trecută și-au desem
nat cîștigătearele Diviziilor „A“ 
și „B“, și „Cupei României", 
iată, a venit rîndul floretiști- 
lor să își stabilească ierarhiile 
în aceleași competiții.

Aspiranții la primele 
în „Cupa României" se 
întrece astăzi, începînd

planșele 
Floreasca

locuri 
vor 

de la

orele 3, non-stop pînă în jurul 
orei 17, cînd vom cunoaște pe 
laureatul acestei ediții. îi. 31 
viziile „A“ și „B“, 
ultimei etape (a IlI-a) 
programate sîmbătă și 
nică, de la orele 8,30.

.n di- 
meciurile 

sînt 
dumi- 

__ ,_ _  ___  _ Steaua 
pornește favorită în primul e- 
șalon, în timp ce Crișul Ora
dea are cele mai mari șanse 
de a reintra în elita forma
țiilor noastre de floretă...

ȘTIRI DIN RUGBY
REZULTATE DIN EȘALONUL 

SECUND... Record Ploiești — Ae
ronautica București 18—7, Rapid 
II București — Olimpia Bucu
rești 9—18, Steaua II București
— Vulcan București 10—17, Ști
ința București 
rești 10—12, " 
dria — Energia 
Ș.N. Oltenița — 
glu 3—12, I.O.B. 
Turnu Măgurele 
putere Craiova — C.F.R. Craio
va 3—3, C.S.U. Oradea 
rul Lupeni 7—0, 
Constanța — C.F.R. 
0—45, Chimia Năvodari 
Constanța 16—8, T.C. Ind. Midia
— I.T.C. Constanța 14—0, Rapid 
Fetești — Constructorul 
stanța 3—28.

...ȘI DIN CAMPIONATUL DE 
JUNIORI. R.C. Sportul studen
țesc — Olimpia București 33—0,

Gloria Bucu- 
Rulmentul Alexan- 

Slatina 14—6, 
Dunărea Glur- 
Balș — Chimia 
54—15, Electro-

Mlne-
Automobilul 

Constanța 
Portul

Con-

„OBSTACOLE" MAI VECH 
SI MAI NOI BAREAZĂ DRW 
SPRE REZULTATE DE VALOJ

Petrochimistul Pitești — Dinamo 
București 25—10, Dunărea Giur
giu — Rulmentul Alexandria 48— 
10, C.S.Ș. 2/1 Constanța •— 
C.S.Ș.C.F. Brașov 22—4, Rapid 
București — Farul Constanța •— 
18, C. F. Buzău — Pescărușul 
Tulcea 4—0, Steaua București — 
C.S.Ș. 2 București 14—27, CJS.Ș. 
Triumf — R.C. Grlvița Roșie 11— 
3, C.S.Ș. i/n Constanța — L.I.M. 
Brăila 32—0, C.S.Ș. Locomotiva 
Oradea — C.S.Ș. Viitorul CluJ- 
Napoca 3—17.

<• s-au pus In vlnzare biletele 
pentru medul de rugby dintre 
echipele României șl Franței (31 
octombrie) la casele stadioane
lor : Giuleștl, Dinamo, Steaua, 
Republidi, „23 August", precum 
șl la C.N.E.F.S., C.M.B.E.F.S., Fe
derația de rugby șl Pasajul In
tercontinental.

ÎNCIP JOCURILE SERIEI A DOUA A CAMPIONATULUI DE HOCHEI
După cum se știe, la hochei 

campionatul Diviziei „A" este 
compus din două serii valo
rice, prima dintre ele înglo- 
bînd cele mâi bune patru e- 
chipe din țară (cunoscute citi
torilor), iar cea de a doua pe 
următoarele 
Gheorghe ni, 
Sf. Gheorghe, 
hei. Progresul 
Sp. studențesc 
și Metalul Rădăuți. 
prezent, s-au jucat partide nu
mai în cadrul primei serii va
lorice (două turnee, următo
rul, al treilea, fiind programat 
de duminică la Gheorgheni) 
dar de azi, pe patinoarul 
August", încep și jocurile 
seria a Il-a valorică, care 
prinde și ea cinci turnee.

Se dispută trei meciuri 
zi, primul la ora 10,30, al doi
lea la ora 13,30 și ultimul la 
ora 17. Programul turneului de 
la București cuprinde jocuri

șase : Avintul
Metalul IMASA 

Tirnava Odor- 
Miercurea Ciuc, 
A.S.E. București 

Pină în

„23 
din 
cu

pe

PENTRU SPORIREA POTENȚIALULUI OLIMPIC AL
(Urmare din pag. 1)

mane să ajungă la nivel olim
pic, Iar, în ultimul timp, ne 
oferă satisfacții și boxul. Da
că vom reuși ca sportivi din 
cele trei ramuri să ne repre
zinte la J.O. din 1984, voi pu
tea declara că ne-ani îndepli
nit obiectivele".

Rezultatele arată, intr-ade
văr, că secția cea mai puter
nică este cea de canotaj fe
minin. Pînă acum, două sînt 
sportivele nemțence care fac 
parte din lotul olimpic pentru 
1984 : Lăcrămioara Teleucâ
(21 de ani) și Violeta Oprea 
(20 de ani). Antrenate de Ga
roafa Cantemir, cele două ti
nere au acumulat o experien
ță competițională de nivel in
ternațional (locul IV la C.M. 
de senioare de anul trecut — 
Teleucă, locul III la C.M. de 
junioare, tot în 1981 și medalie 
de aur. in același an, la „Con
cursul Prietenia" — Oprea), 
astfel că ele știu ce înseamnă 
munca atît de dură pretinsă 
de practicarea canotajului. In 
privința fetelor considerate ca 
apte pentru J.O. din 1988 (E- 
Icna Grădinara, Valentina Vîr- 
lan, Elena Miron, Elena Cini- 
liuc ș.a.), acestea au un plan 
de pregătire care vizează mai 
multe etape, dus la îndeplini
re atît de tehnicienii locali 
(Lenuța Sansu, pentru junioa
rele mari, și Elena Iacob, pen
tru cele mici), cit și de federa
ția de specialitate. Se ridică insă 
cîteva probleme legate de con
tinuitatea antrenamentelor, mai 
ales pentru perioada de iarnă, 
în primul rind, lipsește din 
dotarea secției de canotaj a 
clubului „Ceahlăul" un bac de 
iarnă, absolut indispensabil 
pentru ca munca să nu se în
trerupă. Pe de altă parte, la
cul Bitca Doamnei „continuă 
să rămină o improvizație" 
(după cum se exprima pre
ședintele C.J.E.F.S.). în rezol
varea acestor două probleme 
vitale ale canotajului nemțean, 
se cere în primul rind un mai

substanțial sprijin pe plan lo
cal, dar și din partea federa
ției. Zăbovind încă puțin asu
pra canotajului, trebuie să re
marcăm munca ce se desfășoa
ră chiar în aceste zile pentru 
depistarea de noi talente. în 
zona numită „Valea Muntelui" 
(Viișoara, Pingărați, Bicaz- 
Chel etc.), tehnicienii caută în 
continuare tinere care să se 
încadreze în parametrii ceruți 
de un sport atît de greu cum 
este canotajul.

Ramură de nivel internațio
nal, luptele greco-romane au 
reușit să se afirme în numai 
trei ani (în județul Neamț nu 
a existat tradiție în această 
disciplină), priceperea antreno- 
rului Mircea Covătaru fiind de
cisivă în formarea cîtorva ju
niori, selecționați apoi în loturile 
naționale de seniori : Mihai 
Cișmaș este șef de promoție, 
Luca B. Vasile, Luca I. Vasile, 
Constantin Vardohlip, Constan
tin Pîrjoieanu, care in prezent 
își satisfac stagiul militar, vor 
reveni la clubul „Ceahlăul" 
(unde sînt legitimați). „Conti- 
nuîndu-și aici pregătirile — ne 
spunea Nicolae Arhire, președin
tele clubului — sperăm să-î a- 
ducem, măcar pe unii dintre ci, 
la o valoare care să permită 
federației să-i includă în lotul 
olimpic".

Din discuțiile purtate cu fac
torii locali, a reieșit insă că 
dacă pentru juniori sînt create 
condiții (mai mult sau mai 
puțin bune) de pregătire, nu 
același lucru este valabil și 
pentru seniori. Chestiunea este 
una singură : ori se hotărăște 
ca antrenorii să se ocupe doar 
de pregătirea sportivilor 
pînă la terminarea junioratu
lui (după care aceștia să fie 
transferați la secții puternice 
de seniori cu bune condiții de 
pregătire), ori — ceea ce ar 
fi de dorit — să se înles
nească organelor sportive ju
dețene și municipale din Pia
tra Neamț posibilitatea de a 
avea continuitate in muncă, 
deci de a pregăti și seniori,

rczolvindu-se toate problemele 
impuse de această nouă latu
ră calitativă a muncii. Proble
ma ridicată este valabilă atit 
pentru canotaj, cit și pentru 
lupte greco-romane și chiar 
pentru box. Căci, iată, prin 
munca unui antrenor dăruit cu 
toată ființa sa acestui sport, 
Gabriel Tîmpescu, la clubul 
„Ceahlăul1 a „răsărit" o floa
re rară : tînărul boxer Con
stantin Ghindăoanu, vicecam- 
pion la campionatele naționale 
din acest an ale seniorilor, un 
sportiv care promite și care, 
după afirmațiile tehnicienilor 
locali, poate ajunge chiar Ia 
J.O. de la Los Angeles I Și 
aici se ridică aceeași chestiu
ne, a necesității de a sprijini 
adecvat un junior care a tre
cut la seniorat...

Ajungem, spre sfîrșitul în
semnărilor noastre, la atletis
mul din județul Neamț, mai 
exact la cel din municipiul 
Roman. Despre ceea ce a rea
lizat acolo unul dintre marii 
tehnicieni ai atletismului ro
mânesc, Olimpiu Constaniincs- 
cu-Nehoi, nu mai amintim, 
pentru că se cunosc prea bine 
rezultatele. Acum, inima aceas
ta mereu tînără s-a... pensio
nat ! Cine îi urmează ? Un 
fost elev al său, fost campion 
național de maraton, Mihai 
Pădurarii (tînărul antrenor și-a 
demonstrat capacitatea, for- 
mînd pe campionul țării la 
5 000 m juniori, în acest an, 
Marcel Martinaș). împreună 
cu un alt antrenor, specializat 
în aruncarea ciocanului, Geza 
Gyorgy, încearcă să con
tinue, fără întreruperi, mun
ca renumitului lor profe
sor. „La Clubul atletic Roman 

spunea președintele 
C.J.E.F.S. —, deși sînt foarte 
bune condiții, rezultatele nu se 
ridică la nivelul așteptat". E- 
xistă secție de atletism și la 
C.S.Ș. Piatra Neamț (antrenor 
Hie Popescu care, la nivelul 
juniorilor, a reușit intr-un timr 
relativ scurt, 5—6 ani, să de
pisteze și să instruiască ciți-

azi, sîmbătă, duminică, marți 
19 și miercuri 20 octombrie. 
Iată partidele de azi : Tirnava 
Odorhei — Metalul Rădăuți ; 
Sp. studențesc A.S.E. — Pro
gresul M. Ciuc și Avintul Ghe- 
orgheni — Metalul IMASA Sf. 
Gheorghe.

Penlru călăreți a mal trecut 
un sezon compelltional. A tre
cut, așa cum au niai fost Încă 
multe altele, fără rezultate spec
taculoase, dar și fără scăderi de 
ritm. Cu succese la diverse con
cursuri internaționale 
fi, totuși, chiar de „ 
—, la Campionatele 
(punctul principal pe 
competițională), cu 
(promițătoare) și dispariții 
semnificative), sezonul care s-a 
încheiat oferă, totuși, cîteva su
biecte de meditație imediată și 
ridică probleme care se cer a fi 
rezolvate.

Atît finalele campionatului na
țional, cit, mal ales, Balcaniada 
de Ia Sibiu (folosim acest pri
lej pentru a evidenția Încă o 
datâ modul Impecabil in care 
gazdele s-au achitat de greaua 
sarcină de a organiza această 
tradițională competiție în numai 
cîteva săptămîni) au scos in e- 
vidențA faptul că dispunem de 
sportivi cu evidente calități (Du
mitru Velea, Ion Popa, Alexan
dru Bozan, Mircea Neagu, Flo
rin Stoica, Paul Mazilu, otto 
Fablch ș.a. — la seniori, Ionel 
Bucur, Attila Biro, Tiiel Râdu- 
eanu, Marian Feran — la ju
niori. Ruxandra Bădulescu, Mo
nica Zoller, Dania Popescu, Ma
riana Moisei, Ioana David — la 
fete), care ar putea face față 
unor parcursuri de o dificultate 
sporită.

O ultimă încercare a fost cea 
a Campionatelor balcanice, unde 
titlurile la seniori au fost obți
nute mai ales ca urmare a teh
nicii sportivilor și mai puțin 
datorită materialului cabalin, a- 
cesta din urmă sub nivelul ce
lui prezentat de ceilalți partid 
panți. Problema aceasta nu este 
nouă și ziarul nostru a semna
lat-o cu promptitudine de fieca
re dată, însă, fără ca pînă acum 
să găsească ecoul așteptat. Ab
sența din echipa României a Iul 
Al. Bozan, din cauza că nu dis-

— fără a 
,mlna întil" 

balcanice 
agenda 
apariții 

(ne-

Mircea Neagu 
dintre perjv 
actualului 
surprins tn t 
evoluției la Ca 
natele ' ' 
Foto : V. 
Sibiu.

bale 
CIRC

V.

pune de 
trebui sâ 
de o parte, cli 
există exemplai 
posibilități (ne 
dai pentru pr< 
le), dar că sl> 
sportivii de 1 
funcționează £>■ 
asociații care 
nlcieni și niei 
loarca celor af) 
buri. Pe de i 
creșterii calului 
de modul cum 
la cluburi, repr 
tora antrename 
zător, forțarea 
Uzarea intensivi 
tia fiind folo 
unui campionat 
nlorl și fete, ce 
degradarea mat 
Este aceasta o 
nu se poate leș 
am propus o n 
șl interesată a i 
cursul căreia ; 
soluții concrete 

. oarece, am spi 
tlrnâ greu in bi 
te, și la aceastâ 
punsul Intîrzie. < 
altfel, șl marile 
sportivilor noștr 
ră nominalizată 
llmpice.

Acest sezon c 
mai scos in evit 

. irln prezența tli 
J. Loneanu ]a 
poza sportivii d 
alcătuiască o gru 
ce mal bună, ca 
curind un cuvînt 
Celelalte se menț: 
nuită. Să mal c

un c 
dea î
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„Noul val- al boxului confirmă

Intre 7 șl 10 octombrie, la Sa
lonic, in Grecia, s-a desfășurat 
Balcaniada de box a juniorilor. 
Au participat: Bulgaria —10 spor
tivi, Iugoslavia — 10. România — 9, 
Turcia — O șl Grecia — 7. Ală
turi» de selecționata Bulgariei, 
care a cucerit 7 titluri, s-a evi
dențiat și reprezentativa Româ
niei cu * locuri I, 3 locuri II șl 
1 locuri in.

FIECĂRUI JUDEȚ
va sportivi de talent, remar- 
cîndu-se lulia Ionescu și Cos- 
tel Constantin, campioni națio
nali și campioni balcanici de 
juniori la demifond), astfel că 
sînt create condiții ca această 
disciplină să demonstreze, prin 
oamenii ei, că își merită locul 
în rîndul celor de nivel 
național.

Potențialul olimpic al 
țului nu se rezumă Ia 
discipline. Trebuie însă 
evident mai mult ca decalajul 
existent acum între rezultatele 
obținute și condițiile de pre
gătire să se micșoreze și să 
dispară.

inter-

jude- 
aceste 

făcut

— Este, după opinia dv. tova
rășe profesor Mihai Bădescu, se
cretar adjunct al F. R. Box, o 
performanță bună a „noului 
val" 7

— In ultimii patru ani, este 
CEL MAI BUN REZULTAT obți
nut de juniorii noștri la Balca
niadă.

— In ce companie 7
— In confruntare directă cu 

reale valori. Dealtfel, edificator 
este faptul că bulgarii au venit 
cu tineri posedind serioasă expe
riență, 4 dintre el participant! la 
„europenele" din acest an, mulți 
mai In vîrstă dectt sportivii noș
tri.

— Pe cine ați evidenția ?
— Mai Înainte, ar trebui să-i 

cunoașteți pe membrii lotului și 
să aflați performanțele lor. Cam
pioni balcanici sînt Marian Ro
taru (Rapid București) ia cat. 
48 kg, Marian Fănâțan (C.S.Ș. 
Km. vilcea) la cat. 51 kg, Cor- 
neluș Silistră (C.S.M. Reșița) Ia 
cat. 54 kg șl Rudei Obrela (Di
namo București) la cat. 60 kg. 
Pe locul II : Alexandru Gavrllă 
(Oțelul Galați) Ia cat. 57 kg, Ga- 
vril Tentea (C.S.M. Cluj-Napoca) 
la cat. 75 kg și Dorin Răcaru 
(C.S.Ș. Drobeta Turnu Severin) 
la cat. 91 kg. Pe locul III : ște
fan Vâri (Unio Satu Mare) Ia 
cat. 53,5 kg și Alexandru Lupa-

SPERASE
ru (C.S.Ș. Steagul 
la cat. 67 kg.

— După ce l-ar 
remarcat aria lan 
oferită de boxul 
— 9 sportivi — 8 . 
neți-ne care dintre 
slonat cu adevărat

— Rudei Obreja 
nat cei mai bun b 
ului șl aceasta nu 
că a obținut toate 
inte de limită, ci 
xul său tehnic. 8] 
zenți la Salonic au 
altfel, ca o calitat 
a Iotului nostru, t< 
turur sportivilor. E 
giați șl pentru pr, 
dovedită, precum i 
săvîrșitul fair-play. 
ascensiunea sa Mar 
înregistrat o cvoluț 
lă Alexandru Gavr 
de victorie in finali 
dit o impresionant 
Dorin Răcaru.

Așadar, „noul va: 
românesc confirmă, 
pioni — șl nu nui 
ceilalți medaliați, a 
calități deosebite, ai 
tarea posibilității d( 
pot privi cu Îndrept, 
viitorul. Cu condiții 
ceașcă pe măsu

REUNIUNE PUGILiSTICĂ LA GIU
(Urmare din pag. 1)

C.C.E. LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

celui), M, Fulger (Muscelul), 
N. Modrogan (Rapid), D. Sen- 
ciuc (A.E.M. Timișoara), G. 
Donlci C\ GaIațO ?î Gh- 

meciuri 
drumul 

pe cei 
ai nobi

li. Ci-

Preda (Steaua). Iată 
meciuri din program, 
care îi pot pune pe 
Giuleștiului chiar și 
mai... comozi iubitori 
lei arte : cat. cocoș :

DUMINICA, CONCURS 
INTERNATIONAL 
DE MOTOCROS

handbalul mo-

Marian Dumitru, Virgil Nicu- 
lae, Ovidiu Marc, Dumitru 
Berbece și pe ceilalți compo
nent! ai formației campioană 
de toamnă în ediția a 25-a a 
Diviziei „A" — pornește mare 
favorită. Eliberată de grija 
rezultatului, avînd calificarea 
cum se spune în buzunar, mul
tipla campioană ne va delecta, 
cu siguranță, virtuozii ei ur- 
mînd să ne dovedească cît de 
frumos este
dern. Meciul va fi arbitrat de 
cuplul Kiss — Papp (Ungaria).

Mîine, de Ia ora 18, sala 
„Dacia" din Baia Mare găzdu
iește returul întîlnirii dintre 
H.C. Minaur și Phillippos Ve
ri a (Grecia), din cadtul „Cu
pei I.H.F.". în tur, la Veria, 
maramureșenii au învins cu 
52—12, astfel că la Baia Mare 
este de așteptat ca Minaur să 
treacă de... sută în scorul ge
neral al calificării în optimi. 
Partida va fi condusă de bul
garii Georgiev și Angheîov.

va 
con- 

in- 
cu

Sezonul de motocros se 
încheia duminică cu un 
curs internațional care a 
trat în tradiția sportului
motor : „Cupa Mobra", în or
ganizarea asociației sportive 
Torpedo Zărnești.

Ajuns la a 5-a ediție, acest 
concurs va reuni 
din R.D. Germană, 1 
Ungaria și România 
250 cmc seniori. în 
figurează și o clasă 
rezervată posesorilor 
rete „Mobra". Primul start se 
va da la ora 10,30.

alergători 
Iugoslavia, 
la clasa 

program 
i națională 

de moto-

pere — Gh. Bruni 
pană : C. Stancu - 
nu (Steaua), semit 
Ioana — FI. Țîrco 
namo), mijlocie mi< 
drogan — Gh. Sin 
talul Buc.), mijlocii 
ciuc — M. Popa 
Buc.), semigrea : G 
C. Florea (Rapid) 
grea : V. Vrînceant
— I. Cernat (Steau 
nea are ca scop 
lotului național, ce 
formă" dintre spori 
să fie titularizați i 
care ne va reprezer 
caniada de box a 
organizată între 25
— 1 noiembrie în oa 
(Turcia).

„CUPA METAL! 
LA DIRT-TRA'

inițiativa cond 
Metalul Bucur 

loc duminică,

Din 
bului 
avea 
stadionului din Șos. 
mon, întrecerile prin 
a „Cupei Metalul" 
track. Și-au anunțat 
rea 
din 
care 
tea, 
mula clasică de 16 
în 20 de manșe.

cei mai buni r 
Sibiu, Brăila și 

își vor disputa 
de la ora 10,30,
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I). R. S. S. (,,B“) — România (tinerel) 0-0

JUCĂTORII NOȘTRI, APRECIAȚI
PENTRU FRUMOASA EVOLUȚIE
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asemenea, munca și perseveren
ța Iul Al. Iavoroschl de la Timiș 
Izvin, a cărui pasiune ar trebui 
să constituie un exemplu pen
tru mulți dintre sportivi. Prin 
accidentarea Daniel Popescu, prin 
indisponibilitățile de mai lungă 
durată ale Ioanei David șl Ma
rianei Moisei, fetele au bătut 
pasul pe loc și, exceptînd-o pe 
Huxandr* Bădulescu, doar slbi- 
anca Monica Zoller, dintre noi
le venite, a fost o frumoasă 
surpriză. Așteptam mult mai 
mult de la Ioana Scrioșteanu (a 
uitat oare că a fost campioană 
în 1981 ?) și Silvana Todea, după 
cum și juniorii au avut compor
tări oscilante șl încă neconclu
dente.

Incet-încet, dresajul și concur
sul complet intră lntr-o lentă 
„eroziune-. Doar cu un nucleu 
la Steaua (D. Velicu, A. Dones- 
cu, Gh. Nlcolae, S. Soveja) nu 
se poate face mal nimic la dre
saj, iar în ceea — ‘ ~

__cursul complet, 
pasionați nu se 
țațele dorite.

Ceva trebuie 
ceea ce privește

I
I
I
I
I
I

Se apropie o nouă manșă în 
cupele europene. „Acunz e mo
mentul !“ — ca să reluăm cu
vintele lui Mulțescu dintr-un 
recent interviu.

Sigur că au mai fost destule 
momente favorabile, însoțite 
de declarații optimiste, dar ca
re, aproape întotdeauna, au 
devenit simple iluzii, ceea ce 
a făcut ca în istoria cupelor 
europene să nu apară o e- 
chipă de club românească ca
re să fi ajuns intr-o semi
finală, adică intr-o fază in 
care s-a aflat și Galatasaray- 
ul, ca să nu mai vorbim de 
prezența pe Wembley, în fi
nala C.CE., a Iul Panathinaî- 
kos, în compania lui Ajax. In 
sfîrșlt, ca să completăm acest 
tablou la rece, să ne mai a- 
ducem aminte că 
echipe românești
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ce privește con- 
cu doar cîțiva 
pot obține rezul-
făcut, așadar, în 

_  ,___ Călăria, dar cum 
între existența unor sportivi va
loroși, a unui material cabalin 
de calitate și participările la ma
rile concursuri este o strînsă in
terdependență, saltul dorit nu se 
poate realiza dacă lanțul are o 
verigă ruptă. Și are I Iată de 
ce se ce»: •forturi — forul de 
specialitate ar trebui, la rîndul 
său, sprijinit, el aflîndu-so prea 
adesea singur în fața unor pro
bleme de nerezolvat — pentru 
ca această disciplină să intre cu 
adevărat în circuitul valorilor, 
așa cum a fost și cum o obilgă 
medalia de la J.O. 1980, posibili
tăți exlstînd suficiente. Doar 
eliminarea disensiunilor, a dis
cuțiilor sterile intre factorii răs
punzători, a crizelor de orgoliu, 
a micilor invidii între tehni
cieni, sportivi și cluburi, ar duce 
la redresarea situației. Din pă
cate, a mai trecut un sezon...

Emanuel FANTANEANU
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VALENȚELE
SPORTULUI
Ieri dimineață om vizionat, 

la sediuT clubului Steaua, în 
avanpremieră, eseul cinema
tografic „Valențele sportului”. 
Realizatorii iui. Studioul de 
film a! Armatei, scenaristul 
Octavian Vintilă și regizorul 
Octavian Covaci, și-au csu- 
mat; fisiunea de a ne do
vedi tâ sportul în general și 
clubul Steaua — ca subiect 
principal al fi Imului — sînt 
nu numai creatori de , mari 
performeri, de vedete iubite 
ale arenei, ci șl — în pri- 
my4 rînd — de oameni utili 
societății noastre, cu toate 
virtuțile pe care socialismul 
le cultiva. Defilează prin fa
ța noastră - Feri în arenă, 
astăzi în slujba profesiunii 
pentru care s-au pregătit 
concomitent cu participarea 
la marile competiții sportive 
ale lumii — luptătorul Ște
fan Stîngu, locotenent, co
mandant al unei formațiuni 
militare, baschetbalistul Alin 
Savu, biochimist, motociclis- 
tul Gh. Voiculescu, maistru, 
hocheistul Anton Biro, stoma
tolog, scrimerul Ștefan Tapa- 
lagâ - artist, handbalistul 
Cornel Oțelea, tehnician cu 
înaltă calificare, atîția șl a- 
tîția alții care au adus glo
rie sportului românesc și ca
re astăzi, pregătiți la școala 
sportului și a clubului mHI- 
tar, sînt oameni de nădejde 
ai societății noastre.

Filmul Intra pe ecfcne săp- 
tâmîna viitoare. Va fi 
real prilej de delectare.

un

8 I
I
I

8

8

I
£

I
I

doar patru 
__ ___________ au jucat și 
primăvara, toate celelalte (și 

irosindu-și 
ploile de

au fost atîtea !) 
șansele odată cu 
toamnă.

în pofida acestor argumente 
obiective, greu de contestat, 
pentru că țin de cifre, „mo
mentul Mulțescu" pare acum 
mai mult decît unul de elan. 
Echipele noastre sînt acum 
mai mature, mai puternice.

Echipa campioană, Dinamo, 
care nu a jucat nici ea (!) 
— vreodată — pe un gazon 
de primăvară în cupele euro
pene — și sînt mai bine de 
două decenii de cînd încearcă 
acest pas — este acum o altă 
formație, mai omogenă, mai e- 
chilibrată, mai agresivă, o e- 
chipă care a acumulat în stil 
european. Această acumulare 
lentă, în timp, a făcut ca, pe 
nesimțite, Dinamo să urce in, 
hai să spunem, Grand Prix-ul 
Europei. Pină acum cîțiva ani, 
Dinamo era cam în poziția de 
azi a lui Segărceanu, deoarece 
avea performanțe izolate — să 
zicem un frumos dar steril 
2—2 cu Atletico, la Madrid, 
după o înfrîngere acasă... To
tul a început, credem, în 
noaptea memorabilă de la 
Frankfurt, cînd dinamoviștii 
au pierdut în ultima secundă 
o calificare „încheiată". Șocul 
de atunci a fost atît de puter
nic, incit echipa s-a revoltat, 
privind cu alți ochi obligați
ile sale europene. Așa s-a pu
tut produce „momentul Inter", 
iar recent — cel cu Dukla, 
adică două rezultate care O 
SCOT DIN CATEGORIA OUT- 
SIDERELOR, CHIAR ÎN COM
PANIA UNEI ECHIPE CA

ASTON VILLA, CAMPIOANA 
A EUROPEI.

Astăzi, Dinamo nu mai por
nește la drum cu șansa mini
mă a 
sului 
Astăzi, 
sat pe hîrtie de Aston Villa, 
campioana Europei, și acest 
mod de a privi altfel hîrtia 
înseamnă enorm in duelul care 
se apropie. Prin aceasta nu 
vrem să spunem că Dinamo 
are prima șansă in manșa cu 
Aston Villa, ci doar că păs
trează o șansă reală, in care 
argumentul modificărilor de 
ordin psihologic poate fi de
cisiv.

Universitatea Craiova a mar
cat de asemenea creșteri vi
zibile pe toate planurile. Ad
versarul el, Shamrock, se află 
în partea de jos a Grand- 
Prix-ului. Universitatea e fa
vorită la aproape toate „bur
sele Europei". In ceea ce ne 
privește, socotim că momen
tul Bayern a rodit din plin, 
ca și momentul Frankfurt, iar 
din acest moment s-a născut 
jocul de factură europeană de 
la Florența, un joc după care, 
credem, florentinii i-ar ceda 
bucuroși pe Passarella și pe 
Bertoni în schimbai Iui Bălăci 
și Cămătaru...

Momentul de maturizare cra- 
iovean este ilustrat și de o 
recentă replică a lui Balacl, 
care, întrebat despre șansele 
echipei sale în dubla întîlnire 
cu Shamrock, a răspuns în sti
lul marilor 
grăbesc cu 
Hondurasul 
de victorie 
nla, Ia ea 
rasul reprezintă mai puțin de
nii Shamrock..." Deci, 
se apropie de vîrsta 
manței sale maxime...

în sfîrșit, în această 
manșă, Corvinul este 
cu experiența cea mal 
în fața unui adversar ___
mai umblat, în frunte cu Su- 
șicl, autorul celor trei break- 
uri din partida de... tenis de 
pe Ghencea, încheiată cu acel 
uluitor 4—6. Dar Corvinul are 
un „careu" (Rednic — Ando- 
ne — Klein — Gabor) care a 
făcut cursuri intensive în ul
timul an și care are obligația 
de a justifica și la „europene" 
această temerară investiție de 
încredere.

..ACUM E MOMENTUL 1“

U.T.A.-ei în fața colo- 
de atunci, Feyenoord. 
Dinamo nu- e surcla-

jucători : „Nu mă 
pronosticul. Știu că 
a fost Ia un pas 
în meciul cu Spa- 
acasă. Iar Hondu-

Bălăci 
perfor-

a doua 
echipa 

redusă, 
mult

Ioan CHIRILA

Miercuri, la Tuia, localitate 
situată la 200 km de Moscova, 
echipa de tineret a țării noas
tre a susținut un joc amical, 
avînd ca adversară selecționa
ta secundă a Uniunii Sovie
tice. La capătul unui meci 
foarte disputat. de mare anga
jament, apreciat favorabil atît 
de tehnicieni cit și de presa de 
specialitate, tinerii noștri jucă
tori au obținut un rezultat bun, 
Întâlnirea incheindu-se Ia ega
litate : 0—0. Meciul s-a dispu
tat In nocturnă, in prezența a 
7 000 de spectatori, și s-a bucu
rat de un arbitraj excelent,, 
asigurat de o brigadă locală. 
Antrenorii Cornel Drăgușin și 
Nlcolae Pantea au folosit ur
mătoarea formație : Lovaț — 
Mănăilă, Stancu, Popicu, E- 
duard — Balint, Minea (min. 
60 Hanghiuc), Pană, C. Ilie — 
Sertov, Fișic (min. 75 O. Po
pescu).

Iată citeva considerații asu
pra jocului, furnizate de an
trenorul principal Cornel Dră
gușin. „în condițiile unui meci 
in deplasare, socotesc că atît

rezultatul cit mai cu seamă fe
lul în care s-au respectat sar
cinile de joc, au satisfăcut. Re
marc întreaga echipă pentru 
spiritul de luptă, dîrzenia și 
modul cum a fost rezolvată 
faza de apărare, toți jucătorii 
avînd în acest sens o contri
buție pozitivă. Ceva mai defi
citari am fost în inițierea ac
țiunilor de atac și a lansării 
contraatacurilor, trei dintre ele 
fiind irosite de Fișic și O. Po
pescu. Această repetiție înain
tea dificilului meci cu Italia, 
din preliminariile C.E., a co
respuns într-o mare măsură, 
pentru că am avut în față 
un adversar puternic, toți ju
cătorii sovietici făcînd parte 
din echipe care activează în 
Divizia „A". Ca să nu mai 
vorbim de faptul că unii din
tre ei sint componenți ai lo
tului lărgit al U.R.S.S., cum 
sînt fundașii Prigoda, de la 
Torpedo Moscova, și Satcinov, 
de la Spartak Moscova, mijlo
cașul Keratean, de la Ararat 
Erevan sau virful Petrakov, de 
la Dinamo Kiev. (Gh. NT.)

ARBITRII ETAPEI DE
Universitatea Craiova — F.C.M. 

Brașov : Al. Mustâțea (Pitești); 
N. Gogoașe (Buzău) și I. Tănase 
(Tlrgovlște);

Politehnica Iași —■ C.S. Tîrgo- 
viște : Fl. Popescu ; S. Pantell- 
monescu șl I. Coț (toți din Plo
iești) ;

F.C. Bihor Oradea — Steaua : 
I. Cr&ciunescu; A. Mițaru (ambii 
din Rm. Vîlcea) șl A. Nlcolescu 
(Pitești);

Petrolul Ploiești — Chimia 
Rm. Vîlcea : V. Antohi ; M. Stă- 
nescu și St. Rotărăscu (toți din 
lași) ;

Dinamo — Politehnica Timișoa
ra : M. Neșu : I. Caraman (am-

MÎINE A DIVIZIEI „A“
bii din Oradea) și I. Ghcrgiicli 
(Bala Mare);

Jiul Petroșani — A.S.A. Tg. 
Mureș : I. Vet ea ; D. Busuioc 
(ambii din Craiova) și N. Dines- 
cu (Rm. Vîlcea);

F.C. Constanța — Corvinul Hu
nedoara : N. Hainea (Birlad); R. 
Cimpeanu (Arad) și L. Frunză 
(Sibiu);

S.C. Bacău — Sportul studen
țesc : B. Petrescu; I. Orzață 
(ambii din Brașov) șl I. Vereș 
(Sf. Gheorghe);

F.C. Argeș — F.C. Olt: I. Igna; 
D. Buciuman șl I. Ferenczi (toți 
din Timișoara).

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• Analizând comportarea echi

pelor divizionare »B“ ta etapa 
din Cupa României din 8 și 1 
octombrie 1982, ta cadrul căreia 
un număr nepermis de mare de 
formații au fost eliminate din 
competiție de echipe de catego
rii Inferioare (28 divizionare „B“ 
din totalul de 51) s-a constatat 
e* unele dintre formațiile eșa
lonului secund au privit cu su
perficialitate respectivele partide 
de Cupă. Față de această con
statare, F.R.F. atrage atenția că, 
ta viitor, va analiza flecare to- 
tîlnlrc in care s-a observat o 
atltndlnâ de superficialitate, de 
tratare cu ușurință a Întrecerii, 
de lipsă de respect față do com
petiția ta sine șl va lua măsuri 
severe.

• UN OBSERVATOR AL LUI 
ASTON VILLA, LA BUCUREȘTI. 
Malcolm Beard, unul dintre con
ducătorii tehnici al deținătoarei 
Cupei campionilor europeni, va 
sosi astăzi in Capitală pentru a 
asista, mîine, la partida dintre 
Dinamo București și Politehnica 
Timișoara.
• Două dintre partidele de Di

vizia „B“, programate duminică 
în Capitală, se vor disputa in 
cuplaj, pe Stadionul Republicii, 
după următorul program : ora 
15: METALUL-PROGRESUL-
VULCAN ; ora 11 : BAP1D-DI- 
NAMO VICTORIA. Intilnirea Au
tomatica-Autobuzul se va dispu
ta pe stadionul Automatica, de 
la ora 15.

| Vasile Anghel (vicepreședintele clubului Dinamo) a urmărit. In campionatul Angliei, pe Aston Villa
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PETER WITHE Șl GARY SHAW - DOUĂ VÎRFURI 
CARE TREBUIE BLOCATE"!

Vicepreședintele clubului Di
namo București, Vasile Anghel, 
a fost prezent, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, în tribunele 
stadionului echipei Notts Coun
ty, pentru a urmări pe Aston 
Villa, adversara dinamoviștilor 
bucureșteni în turul II al Cu
pei campionilor europeni. A 
fost, deci, un... spectator inte
resat, căruia i-am solicitat, la 
înapoierea în țară, o serie de 
detalii despre meciul de «îm
băta trecută, despre Aston 
Villa, despre prima confrunta
re Dinamo și echipa engleză.

NOI POSIBILITĂȚI DE MARI SUCCESE!
17 OCTOMBRIE 1982

tragere excepțională
PRONOEXPREL

In cadrul a- 8 extrageri to- 
talizind 44 numere.

0RICINE PARTICIPĂ 
POATE CÎȘTIGA :

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

R.P. BULGARIA- O autoturisme „Dacia 1300'
• excursii peste
• mari sume de

BILETELE DE 15 
RIANTA AU 
TIGURI LA 
GERILE I

hotare
bani

LEI VA- 
DREPT DE CÎȘ- 
TOATE EXTRA-

Astăzi și 
zile de participare I

mîine - ultimele

— Citeva cuvinte, mai întli, 
despre Aston Villa.

— Este una dintre cele trei 
echipe de prima ligă din Bir
mingham — celelalte două sint 
Birmingham ți West Brom
wich Albion —, unul dintre 
cele mai puternice centre fot
balistice 
Villa este 
mai vechi 
din lume, 
nul 1S62 
după cum 
gat Cupa 
mai acest 
vorbi suficient 
adversarului nostru de miercu
rea viitoare.

— Cum se explică înfrânge
rea severă, cu 1—4, în fața 
echipei Notts County ?

— Acest scor, precum și ce
lelalte rezultate obținute în se
zonul actual i-ar putea face 
pe mulți să creadă fie că As
ton Villa nu mai este acum 
echipa de anul trecut, fie că 
e momentan ieșită din formă 
Lucrurile nu stau deloc așa. 
Aston Villa este un „11“ ex
trem de puternic, ca marea 
majoritate a echipelor de club 
engleze participante la com
petițiile continentale. Acest „11“ 
are două atuuri de care 
va trebui să ținem neapărat 
seama. Este vorba in primul 
rină de cei patru ași ai echi
pei lui Tony Barton : Withe, 
Shaw, Mortimer și Morley. In 
al doilea rind trebuie spus că 
această formație are și un re
gistru tactic foarte variat, tre-

ale Angliei. Aston 
și unul dintre cele 
cluburi britanice ți 

fiind înființat in a- 
în edifia trecută, 

bine se știe, a ciști- 
campionilor și nu- 
singur fapt poate 

despre tăria

cînd foarte ușor, în funcție de 
adversar, de la un 4—4—2 la 
un 4—3—3 și viceversa. Joacă 
în forță, ca toate echipele bri
tanice, efectuează un marcaj 
strict ți iese foarte rapid din 
apărare. In atac acționează, în
deosebi, prin cele două vîrfurt 
de mare clasă, Peter Withe fi 
Gary Shaw.

—A pierdut, totuși, cu 1—4!
— Scorul nu reflectă realită

țile jocului. Notts County a 
prins cea mai bună zi a ei 
din această toamnă, iar două 
dintre golurile primite au fost 
de fapt cam autogoluri. Sigur, 
bine ar fi ca fundașii vinovați 
să... recidiveze șl pe stadionul 
„23 August" I Numai că Dina
mo, pentru a cîștiga, va tre
bui să joace cel puțin la fel 
de bine ca în partida cu Dukla 
Praga de la București. Ajun- 
gînd la acest aspect, vreau să 
subliniez că meciul de mîine, 
cu Politehnica Timișoara, va 
fi repetiția noastră generală 
pentru partida de miercurea vi
itoare. Va fi un meci specific 
de campionat care sperăm să 
se desfășoare în spiritul fair- 
play-ului, 
vea nici 
neplăcute, 
manșă a 
nătoarea 
mizăm pe o mobilizare exem
plară a jucătorilor noștri, pe 
faptul eu ei vor ști să blo
cheze cele două vtrfuri peri
culoase Withe și Shaw și să 
depășească apărarea puternicei 
formații engleze, care va sosi 
luni seara in Capitală.

Laurențiu DUMITRESCU

• ASTAZI ȘI MÎINE — UL
TIMELE ZILE DE PARTICIPA
RE ! După cum s-a mai anunțat, 
duminică 17 octombrie 1982 va a- 
vea loc o tragere excepțională 
Pronoexpres, la care se vor e- 
fectua opt extrageri în două fa
ze, totalizînd 44 de numere ! A- 
șadar, participanților li se oferă 
multiple posibilități de a obține 
autoturisme „Dacia 1300“, excur
sii în U.R.S.S. sau R. P. Bulga
ria și mari cîștiguri în numerar. 
Biletele de 15 lei varianta, achi
tate sută la sută sau în cotă de 
25 la sută, au drept de partici
pare la toate extragerile. Se poa
te juca și pe variante combinate 
sau combinații „cap de pod“, pe 
care se ‘ 
guri la 
gențiile 
elibera

lete cu ________ .
Nu ocoliți prilejul de a vă nu
măra printre marii cîștigători !
• TRAGEREA OBIȘNUITA LO

TO de astăzi, 15 octombrie 1982, 
se televizează în direct începînd 
de la ora 17,40.

pot realiza suite de cîștl- 
mai multe categorii. A- 
Loto-Pronosport mai pot 
numai astăzi și mîine bi- 
numerele dv. preferate.

pentru a nu mai a- 
un fel de surprize
Cit privește prima 

confruntării cu deți- 
Cupel campionilor

C1ȘTIGUL ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE MIC...

A CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 8 OCTOMBRIE 1982. 
Categoria 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 

6,75 a 14.316 lei; cat. 3 : 14,25 a 
5.753 lei ; cat. 4 :32,75 a 2.503 lei; 
cat. 5 : 137,75 a 595 lei ; cat. 6 : 

318,25 a 258 lei; cat. X : 1.773,50 
a 100 lei. Report la categoria 1 : 

500.000 lei. AUTOTURISMUL 
„DACIA 1300“ de la categoria 1, 
obținut pe un bilet jucat 25%, 
a revenit participantului ALBERT 
CIORANU din București.



CRiȘUL TREBUIE SĂ PREGĂTEASCĂ
CU MARE ATENȚIE JOCURILE DIN 

RUNDA URMĂTOARE A „CUPEI CUPELOR"
La prima sa evoluție într-o 

competiție continentală în fața 
propriilor susținători, echipa 
de polo Crișul Oradea a con
firmat valoarea sa ridicată, 
obținînd pentru a doua oară 
consecutiv calificarea pentru 
grupele semifinale ale Cupei 
cupelor. Bihorenii. intr-un evi
dent crescendo față de jocu
rile susținute în turneul inau
gural al noului campionat, au 
cîștigat net partidele cu Poly- 
technik Londra și Akademik 
Sofia (practic, cu jumătate 
din reprezentativa bulgară) și 
au terminat la egalitate cu re
dutabila formație iugoslavă 
Partizan Belgrad, la capătul 
unui meci pe care l-au domi
nat net.

Acum poloiștii de la Cri
șul se pregătesc pentru 
runda următoare a întrecerii, 
adevăratul test al competiției, 
unde pot obține calificarea în 
semifinalele Cupei (meciuri 
tur-retur). Frantisek Jarousek, 
delegatul Ligii europene de 
natație la turneul orădean, a 
fost impresionat de jocul vi
guros, modern, practicat de bl- 
horeni.

Exceptînd primul meci, cu 
Polytechnik Londra, cînd du
pă ce și-au asigurat un avan
taj net de 6 goluri au început 
să trateze cu ușurință momen
tele cînd se aflau în defen
sivă, jucătorii Crișului au re
ușit adesea să ne aducă amin
te de furtunoasele lor contra
atacuri — meritul principal re
vine lui Dorin Costrăș — cu 
care de regulă își surprind ad
versarii. La concretizarea atacu
rilor foarte rapide și-au adus 
adesea o importantă contribu

SPRE 9 METRI!
în istoria atletismului mon

dial au rămas celebre citeva 
fante si performante petrecu
te intr-un anume interval de 
timp, precum au fost, spre pil
dă, acele 60 de minute ale con
cursului din 25 mai 1935 cînd, 
la Ann Arbor, inegalabilul 
Jesse Owens a fugit de la o 
probă la alta, stabilind si ega- 
lînd citeva recorduri mondiale. 
A Început cu 100 yarzi (9,4 s 
— record egalat), a continuat 
cu 220 yarzi (20,3 s în linie 
dreaptă), a sărit 8,13 m la lun
gime si a încheiat cu 22,6 s pe 
220 yarzi garduri!...

Anii au trecut, performan
țele lui Jesse sint acum rezul
tate aproape banale. alti 
,,Owenși“ luîndu-i locul în ma
rea arenă a atletismului. Unul 
dintre aceștia este, iată, Cari 
Lewis, cel care, săptămînile 
trecute, a fost eroul unei în- 
tîmplări puțin obișnuite.

La Indianapolis, cu prilejul 
Festivalului național al spor

turilor". organizat de Comitetul 
Olimpic al Statelor Unite, Lewis 
s-a aflat printre concurentii de 

ție Fejer și- Garofeanu. In 
ușoară revenire, mai ales in 
ceea ce privește rezolvarea si
tuațiilor de om în plus — C. 
Gordan. Și tot la capitolul e- 
vidențierilor merită a fi adău
gat portarul Csaba Kiss, ade
sea inspirat în intervențiile 
sale.

Dar cu numai 5 jucători Cri
șul nu a putut juca în forță 
din primul și pînă în ultimul 
minut, marcînd evidente scă- 
deri mai ales în reprizele 3 și
4. Cel mai elocvent exemplu 
— jocul decisiv cu Partizan 
Belgrad (6—6). După o repriză 
secundă excelentă, cînd de la 
2—3 a ajuns la 5—3, în urmă
toarele 14 minute de joc Cri
șul nu a mai înscris decît un 
singur gol, primind trei. Fără 
forțe fizice suficiente, fără ju
cători de schimb de valoare a- 
propiată (juniorii Pantea și 
Illes nu au făcut saltul aștep
tat), Crișul nu a mai contra
atacat în finalurile de meci, re- 
zumîndu-se la un joc „la cen
tru" prea puțin eficient. Am 
subliniat aceste carențe pen
tru că în turul următor, îm
potriva unor adversari mai pu
ternici, Crișul va trebui să 
joace în același tempo din pri
mul și pînă in ultimul minut. 
ȘI pentru aceasta trebuie să 
se pregătească mai bine, să 
conteze efectiv și pe jucătorii 
de rezervă, pentru că — și 
subliniem acest lucru — oră- 
denii au posibilitatea de a re
peta isprava de anul trecut, 
să confirme din nou valoarea 
ridicată a echipei lor, a polo- 
ului românesc.

Adrian VASILIU

la săritura în lungime. înce
putul nu i-a fost deloc favo
rabil, căci a depășit primele 4 
încercări. în a cincea însă a 
reușit 8.76 m care nu numai că 
este a doua performantă din 
istoria probei, dar poate fi a- 
preciată chiar ca... record mon
dial. tinînd seamă de faptul că 
Bob Beamon si-a realizat cei 
8,90 m ai recordului său mon
dial la altitudinea de pește 2000 
de metri ai capitalei mexicane, 
între timp el a alergat si în 
ștafeta de 4X100 m obținînd, 
împreună cu Miller. Smith și 
Floyd, timpul excelent de 38,26 
m (la 0,23 s de recordul mon
dial!).

Important este însă faptul că 
acei 8,90 m ai recordului lui 
Beamon nu sînt totuși intangi
bili, așa cum s-a crezut atunci, 
în 1968, în zilele Jocurilor O- 
limpice de la Ciudad de Mexico. 
Carl Lewis este unul dintre cel 
care ar putea sări si mai mult. 
Poate chiar 9 metri!

DE AZI, LA ODENSE, DINAMO BUCUREȘTI
LA AL 10-LEA START ÎN C.C.E. LA POLO

începînd de astăzi, timp de 
trei zile, în patru orașe sînt 
programate întrecerile turului 
preliminar în cea de a 20-a 
ediție a Cupei campionilor eu
ropeni la polo. La ANVERS 
vor juca Dinamo Alma Ata, 
Recco (Italie), Kuopion (Fin
landa), Graz și Antwerpen, Ia 
ZURICH — Jug Dubrovnik, 
Den Robben (Olanda), SKK 
Stockholm, Ethnikos Pireu și
S.C. Horgen, iar la ISTANBUL 
— Vasas Budapesta, Sutton 
and Cheam (Anglia), Ruda 
Hvezda Kosice și Yuzme 
Istanbul. în fine, în localitatea 
daneză, Odense, reprezentanta

ȘTIRI DIN TENIS
SYDNEY (turneu în sală). Op

timi de finală: McEnroe — John
stone 6—3, 6—1, Connors — Fra
wley 6—1, 6—0, G. Mayer — 
Michell 7—6, 6—0.

BASEL. Wllander — NavratU 
6—4, 7—5, Leconte — Elter 6—3, 
6—4, slozil — NystrOm 7—6, 7—5, 
Palin — I. Năstase 6—4, 3—6, 6—1, 
Noah — Portes 3—6, 6—3, 6—2,
Hooper — Panatta 7—6, 7—5,
Barazzuttl — Manson 6—4, 7—5, 
Hogstedt — Gomez 7—5, 7—5 (!).

TAMPA. Chris Evert-Lloyd — 
Duk Hee Lee 6—0, 6—0, Andrea 
Leand — Virginia Wade 6—4, 
6—2, Zina Garrison — Barbara 
Hallqulst 6—3, 6—2, Sylvia Hanl- 
ka — Nancy Yargin 7—6, 6—4.

BALCANIADA DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

— TURCIA 3—0 (Kalovelonis
— Ozcenel 6—4, 6—3 ; Vazeos
— Vural 6—0, 6—1 ; Vazeos, 
Efremoglu — Vural, Erden 
6—1, 6—2). Feminin : ROMA
NIA — GRECIA 3—0 (L. Ro
manov — Kanelopoulu 6—2, 
6—1 ; M. Romanov — Tsarbo- 
poulu 6—2, 6—1 ; M. Romanov, 
Moise — Tsarbopoulu, Anas- 
tasiadu 6—2, 6—2). IUGOSLA
VIA — TURCIA 3—0 (Goles
— Derman 6—0, 6—1 ; Sigu- 
linschi — Oguz 6—1, 6—0 ; 
Goles, Sigulinschi — Oguz, 
Guzclbey 6—0, 6—1).

CEI MAI BUNI SPORTIVI DIN 
TARILE SOCIALISTE DIN EUROPA 

IN LUNA SEPTEMBRIE
Tradiționala anchetă lunară 

a ziarului „SPORT" — Bratis
lava, privind desemnarea celor 
mai buni sportivi ai țărilor so
cialiste din Europa, pe luna 
septembrie, are următoarea în
fățișare. Pe primul loc Marita 
Koch (R.D. Germană) — atle
tism, recordmană mondială la 
C.E. de la Atena pe 400 m. 
Ea este urmată de Ianko Ru- 
sev (Bulgaria), campion și re
cordman mondial la haltere 
(Liubliana), Berndt Drogan 
(R.D. Germană) — ciclism, 
Anatoli Pisarenko (U.R.S.S.) — 
haltere, Stefan Leletko (Polo
nia) — haltere, Ștefan Iîusu 
(România) — lupte greco roma- 
ma-ne, Svetlana Ulmasova 
(U.R.S.S.) — atletism, Asen
Zlatev (Bulgaria) — haltere 
etc.

României— Dinamo București 
— se va confrunta cu Lamber- 
seter (Norvegia), Spandau 04 
Berlinul Occidental, C.N. Mar
seille și OSLF Odense.

Dintre adversarele dinamo- 
viștilor bucureșteni, cea mai 
puterncă se anunță formațta 
Spandau 04, care are în com
ponența sa 5 jucători interna
ționali. Ea s-a clasat pe locul 
secund în turneul final al edi
ției precedente, desfășurat la 
Barcelona, după cîștigătoarea 
trofeului — N.C. Barcelona.

Programul complet al tur
neului de la Odense : astăzi — 
Odense — Spandau 04 și Mar
seille — Lamberseter ; mîine, 
de la ora 9 : Dinamo — Lam- 
berseter și Spandau 04 — Mar
seille ; de la ora 14 : Odense — 
Dinamo și Spandau 04 — Lam- 
berseter; duminică, de la ora 
9 : Odense — Lamberseter și 
Dinamo —■ Marseille ; de la 
ora 14 : Marseille — Odenș» șl 
Spandau Q4 — Dinamo.

Din cele 4 grupe preliminare 
se vor califica primele două 
clasate, care vor evolua în con
tinuare în două grupe semifi
nale. Pentru organizarea a- 
cestora s-au oferit echipele 
Recco, Spandau 04, Jug Du
brovnik și N.C. Barcelona.

GAZDELE ÎNVINGĂTOARE 
IN PRELIMINARIILE C.E.

Iată cîteva amănunte (șl rezul
tatele care n-au apărut în zia
rul de ieri) de la meciurile de 
miercuri seara.

In gr. I, la Edlnbourgh : SCO
ȚIA — R. D. GERMANA 2—0 
(0—0). Au marcat Wark (min. 
54) și Sturrock (min. 75). Au a- 
sistat 40 355 de spectatori. In cla
sament : Belgia șl Scoția cite 
2 p, R.D.G. și Elveția 0 p (toate 
cu cite un joc).

In gr. II, la Moscova : U.R.S.S.
— FINLANDA 2—0 (1—0). Au în
scris Baltacea (min. 2) șl An
dreev (min. 56). în clasament : 
Portugalia 4 p (2 j), U.R.S.S. 2 p 
(1 j), Polonia 2 p (2 j), Finlan
da 0 p (3 J),

In gr. IV, la Oslo : NORVEGIA
— IUGOSLAVIA 3—1 (1—0). Au
înscris Lund (min. 5), Oekland 
(min. 68), Harelde (min. 89), 
respectiv Savicl (min. 74). In cla
sament : Norvegia 2 p (2 j), Ta
ra Galilor 2 p (1 j), Iugoslavia 
0 p (1 J), Bulgaria nu a susți
nut nici un joc..

In gr. VI, la Viena : AUSTRIA
— IRLANDA DE NORD 2—9 
(2—0). A înscris Schachner de 
două ori, în min. 3 și 39. Au a- 
sistat 11 500 de spectatori. în cla
sament : Austria 4 p (2 j), Ir
landa de Notd și Albania 0 p 
(1 j), R. F. Germania șl Turcia 
nu au susținut nld un joc.

In gr. VII, la Dublin : IRLAN
DA — ISLANDA 2—0 (1—0). Au 
marcat Stapleton (min. 35) șl 
Grealish (min. 73). Au asistat 
20 000 de spectatori. In clasament: 
Olanda 3 p (2 j), Irlanda 2 p (2 
j), Malta 2 p (1 j), Islanda 1 p 
(3 j), Spania nu a susținut nici 
un meci.

IN MECI AMICAL : ANGLIA - 
R. F. GERMANIA 1-2 (0-0)

Pe „Wembley", în fața a 68 000 
de spectatori, s-a disputat meciul 
amical dintre selecționatele An
gliei șl R.F. Germania. Oaspeții

TUR FRELÎM1NAR 
ÎN „CUPA KORACI" 

LA BASCHET
Rezultatele partidelor retur
Actualitatea în baschetul mas- \ 

culin european este dominată 
acum de întrecerile din cadrul 
turului preliminar al tradiționa
lei competiții, pe echipe de club, 
dotată cu „Cupa Koraci". iată 
rezultatele înregistrate în parti
dele retur (între paranteze sco
rurile din meciurile tur): Stea
ua roșie Belgrad — Bursa (Tur
cia) 128—101 (96—80), Steinsel
(Luxemburg) — Orthez (Franța) 
42—82 (50—98), Anderlecht (Bel
gia) — Bayreuth (R.F.G.) 78—64 
(77—92), Puliy (Elveția) — Spar
ta Bertrange (Luxemburg) 102— 
70 (82—69), Aris Salonic — Hapoel 
Aftula (Israel) 93—66 (87—113),
Banco di Roma — Fleurus (Bel
gia) 77—76 (101—66), Tours (Fran
ța) — Courtrai (Belgia) 113—86 
(83—91), Lelden (Olanda) — O- 
lymplakos Alena 92—61 (70—71),
Lebole Mestre (Italia) •— Hera- 
klis Salonic 102—77 (90—85), Lat» 
sole Bologna — AEK Atena 68— 
60 (39—72), El Ferrol (Spania) — 
Monaco 76—89 (89—89), Zalaeger- 
szed (Ungaria) — Galatasaray 
Istanbul 108—74 (81—101), Ostrava 
— Efes Istanbul 76—66 (80—83), Ra
cing Malines (Belgia) — Izmir 
93—86 (63—64).

au obținut victoria cu 2—1 (0—0), 
prin golurile marcate de Rumme- 
nigge (min. 63 șl 83), respec

tiv Woodcock (min. .85'. De no
tat că în formația vesy-germanâ 
a evoluat la sflrșltul meciului și 
Littbarski (coautor la un gol), 
care cu o zi în urmă jucase, la 
Bremen, în finala C.E. de tine
ret (cu Anglia 3—2) unde sem
nase cele trei goluri pentru for
mația învingătoare I Noul selec
ționer englez, Bobby Robson, a 
alcătuit formația : Shilton —
Butcher, Sansom, Thompson, De
vonshire — Hill, Mabutt, Wilkins, 
Armstrong (Rix) — Mariner 
(Woodcock), Regis (Blissett), 
R.F.G.: Schumacher — B. Foster, 
K. H. Foster (Hieronymus), 
Kaltz, Strack — Briegel, Drem- 
mler, Matthăus — Meier (Litt
barski), Rummenigge, K. Allots,

ȘTIRI ® REZULTATE

• tn primul meci din „super- 
cupa" Spaniel Real Madrid (cîș
tigătoarea Cupei) a Intîlnlt aca
să Real Sociedad San Sebastian 
(campioana țării). Gazdele au 
învins cu 1—0 (1—0), prin golul 
marcat de Metgod în min. 44, 
Juanito (Real Madrid) a fost 
eliminat de pe teren. Au asistat 
40 000 de spectatori. Returul la 
28 decembrie, la San Sebastian.
• La Tolbuhin, în meci amical 

de juniori : Bulgaria — R. F. 
Germania 3—1 (2—0).
• Cesar Luis Menotti, actualul 

antrenor al Argentinei, care vrea 
să părăsească această funcție, se 
gîndește la un nou contract cu 
o echipă spaniolă. Inițial era 
vorba ca, anul viitor, să condu
că pe C. F. Barcelona, acum în
să este în tratative cu F. C. Va
lencia. In fine, nu este exclus să 
rămînă în Argentina, dacă foru
rile superioare sportive vor spri
jini pregătirea loturilor naționale 
așa cum o preconizează Menotti.
• Pentru semifinalele Cupei 

Suediei s-au calificat : I.F.K. 
Goteborg, Elfsborg, Malmo F.F. 
șl Hammarby.
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caleidoscop PRIMUL SAU PRIMA
In fiecare lucru, în fiecare Intîmplare, 

in totul, deci și în atît de bogata activitate 
sportivă, există un început, un anume 
primul sau prima cu care se încep toate 
aceste admirabile povești din mirifica lu
me a stadioanelor lumii. Această ediție a 
caleidoscopului, dar șl alte cîteva, în con
tinuare, se ocupă de acești primul sau pri
ma...
• Primul campion din șirul fără de 

sfîrșît al campionilor sportivi a fost Co- 
rebos din Elida, cel care la prima ediție 
(menționată) a Jocurilor Olimpice, în 776 
î.e.n., a cîștigat cursa de viteză (unica, de
altfel, pe programul de atunci al întrece
rilor) dromosul, care se disputa pe distan
ța de tin stadiu (192,27 m), pe o singură 
lungime a pistei de nisip a celebrului sta
dion de la Olympia. întrecerea avea loc 
între linia de plecare (marcată distinct), 
afesis, și cea de sosire, terma. OUmploni- 
cul Corebos a Inaugurat, așadar, registrul 
public al învingătorilor J.O., potrivit Iui 
Pausanias (scriitor șl geograf greo din se
colul II e.n., autor al „Descrierii Eladel"). 
Corebos ar fi fost bucătar, cafegiu sau ne
gustor în Elada (Nord-Vestul Peloponezu- 
lui).

© Prima ediție ă Jocurilor Olimpice mo
derne a avut loo la Atena In 1896, între 
6 șl 15 aprilie. Au fost prezenți la întreceri 
285 de concurenți, numai bărbați, din 13 
țări (Anglia, Australia, Austria, Bulgaria, 
Chile, Danemarca, Elveția, Franța, Ger
mania, S.U.A., Suedia, Ungaria și Grecia). 
Cele mai multe medalii le-au cucerit spor
tivii greci (10 aur + 20 argint + 18 bronz), 
americani (11 + 6 + 2) șl germani (6,5 
+ 4 + 4). In program au figurat 10 ramuri 
sportive (atletism — 12 probe, ciclism —

S?'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  ̂

6 probe, gimnastică — 8 probe, haltere — 
2 probe, lupte libere — 1 categorie, înot — 
4 probe, scrimă — 3 probe, tenis — 2 pro
be, tir — 5 probe).
• Pe pîrtlile stațiunii franceze de spor

turi de iarnă Chamonix, din munții Alpl, 
între 24 ianuarie și 4 februarie 1924, a avut 
loo prima ediție a Jocurilor Olimpice de 
iarnă. Debutul competiției a avut loc însă 
sub un nume... fals : „Săptămîna interna
țională a sporturilor de iarnă". Au fost 
prezenți 294 concurenți, între care 13 fe
mei, din 16 țări (între care Austria, Bel
gia, M. Britanie, Canada, Cehoslovacia, 
Elveția, Finlanda, Franța, Italia, Iugosla
via, Norvegia, Polonia, S.U.A., Suedia, Un
garia). Cele mal multe medalii : Norvegia 
(4 + 7 + 7), Finlanda (4 + 3 + 3) șl 
Austria (2-ț-l + O). Au avut loc între
ceri la schi (numai probe de fond șl de 
sărituri de la trambulină), patinaj artis
tic și viteză, bob șl hochei.

• Prima participare a sportivilor români 
la J.O. a avut loo la Paris, în 1924, la 
rugby, tir, fotbal șl tenis. Singuri rugbyștli 
au Izbutit să cucerească medalia de bronz, 
prima medalie olimpică a sportului româ
nesc. In același an, la Chamonix, urmau 
să participe șl cîțiva sportivi români. La 
întrecerile preolimplce au fost prezenți doi 
boberl, lorgu Arsenla și Tita Rădulescu, 
care au șl cucerit chiar 3 cupe, dar înscri
erea lor în întrecerile oficiale n-a fost a- 
probată deoarece, potrivit regulamentului, 
dintr-o țară trebuiau Înscriși minimum 4 
concurenți 1 Or, alții din România n-au 
mal fost atunci, In 1924, la Chamonix I... 
Abia după 4 ani, la Saint Moritz, o de
legație românească (o patrulă militară șl 2

,,Precum apa printre elem&nte, precum 
aurul printre comori, precum soarele 
printre aștri, așa strălucește Oiympia în 
Elada”.

PINDAR (518—438 î.e.n.), poet grec 

1:25,6

echipaje de bob... 5 persoane) a marcat 
debutul nostru la J.O. de Iarnă.
• Primul campionat mondial oficial a

avut loc în anul 1891, tn zilele de 6 șl 7 
ianuarie, la Amsterdam. Este vorba de 
întrecerea patinatorilor de viteză, cîștigată 
de americanul Joseph Donoghue, care a 
obținut următoarele ,,cronometre“ : ,
pe o jumătate de milă, 3:00,4 pe 1 milă, 
6:10,8 pe 2 mile și 16:02,2 pe 5 mile.
• Primul campionat continental s-a des

fășurat în Europa, tot In 1891, și tot la 
patinaj viteză. în întrecerile desfășurate la 
Hamburg, la 23 șl 24 Ianuarie, n-a fost în
să desemnat un campion absolut, ci doar 
pe probe: 0,5 mile — Oscar Grunden (Sue
dia) 55,2, 1 milă — Adolf Norseng (Nor
vegia) 2:59,8 șl 3 mile — August Underborg 
(Germania) 11:53,8.
• Prima societate vînătorească din Româ

nia a .fost constituită la București, Ia 26 
noiembrie 1870, sub președinția lui A. Can- 
tacuzino. Printre membrii fondatori s-au 
aflat : Lascăr Catargiu, Ion Ghica, docto
rul Kalinderu, generalii Florescu, Cornes- 
cu șl Golescu ș.a. In statutul societății se 
menționa, între altele, scopul urmărit de 
vînătorll asoclațl : dobîndirea de terenuri 
de vînătoare, îmbunătățirea rasei clinilor, 
ocrotirea vînatulul tn anumite epoci ale a- 
nulul.
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TELEX
BOX • Fostul campion euro

pean la categoria grea, englezul 
Joe Bugner, care în cursul ca
rierei s-a întîlnit și cu Cassius 
Clay, a anunțat că își va face 
reintrarea după o absență de a- 
proape 5 ani. Bugner îl va în- 
tîlni la 26 octombrie la Londra 
pe compatriotul său Steve Gee.

ȘAH • In runda a 5-a a tur
neului de la Novisad, Florin 
Gheorghiu a remizat cu olan
dezul Jon van der Wiel. Nikolicl 
l-a învins pe Gligorici, Ribli a 
remizat cu Razuvaev iar 
Smejkal cu Quinteros ; res
tul partidelor s-au întrerupt. In 
clasament conduce Ribli cu 3,5 
p, urmat de Romanisin și Kura- 
jița 2,5 (1). Gheorghiu are 2 p 
și o partidă întreruptă. • Tn 
runda a 9-a a turneului de la 
Tilburg, Karpov a remizat cu 
Brown, rezultat consemnat șl în 
partidele Nunn-Portisch șl Smîs- 
lov-Andersson. Timman l-a în
vins pe Hubner, iar Sosonko pe 
Torre. în clasament conduce 
Karpov cu 6,5 p, urmat de Tim
man 6 p, Andersson 5,5 p, Smîs- 
lov și Sosonko 5 p.

TENIS DE MASA • Rezultate 
din cadrul Ligii europene (gru
pa de elită): la Belgrad : Iu
goslavia — Danemarca 6—1, la 
Budapesta : Cehoslovacia — Un
garia 7—0 (!).

YACHTING • învingătoarele 
celei de-a doua regate a C.M. 
feminin, la Acapulco: „470“: Car
roll Spooner (Canada): „Wind
glider" : Santha Papei (Noua Ze- 
elandă); „Laser" : Christine
Briand (Franța).
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