
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
In capitală
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
efectuat, in cursul zilei de vi
neri, o vizită de lucru în _u- 
nitățl producătoare do 
și produse de panificație 
Capitală.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit în această 
vizită de tovarășii Alexandri
na Găinușe, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Stoica.

Noua vizită de lucru în în
treprinderi alo industriei ali
mentare ilustrează cu pregnan
ță preocuparea statornică a 
secretarului general al partidu
lui pentru buna aprovizionare 
a populației, pentru continua 
îmbunătățire a calității pro
duselor destinate consumato
rilor, creșterea și diversifica
rea lor sortimentală.

In centrul dialogului 
factorii de răspundere, cu 
cialiștii cu alți oameni 
muncii din acest important sec
tor, s-au situat probleme 
însemnătate majoră pentru în
făptuirea programului de a- 
proviZ ..are cu pîine și pro
duse dâ panificație a Capitalei.

Au fost vizitate : una din 
cele mai vechi și cunoscute în
treprinderi bucureștenc profi
late pe producția de pîine, „23 
August", precum și întreprin
derea de pîine și biscuiți „Ber- 
ceni", unitate modernă a in
dustriei alimentare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat pretutindeni 
cu deosebită căldură de nume
roși oameni ai muncii, care 
și-au manifestat bucuria de a 
se întîlni cu conducătorul parti
dului și statului. Ei au ova
ționat îndelung pentru partid 
și secretarul său general, 
primind sentimentele do 
fundă dragoste și prețuire 
care toți oamenii muncii __
Capitală, întregul nostru popor 
le nutresc față de conducăto
rul partidului și statului nostru, 
pentru statornica sa grijă față 
de dezvoltarea multilaterală a 
patriei, față de prosperitatea 
și bunăstarea tuturor fiilor ei.
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Ca de fiecare dată, cînd se 
află în mijlocul colectivelor de 
oameni ai muncii, secretarul 
general al partidului a stat de 
vorbă cu muncitoarele șl mun
citorii aflați în schimb, s-a in
teresat de condițiile acestora de 
muncă și viață.

In încheierea vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a indicat 
conducerii Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimen
tare să întocmească un pro
gram de măsuri vizînd îmbu
nătățirea aprovizionării cu pîi- 
ne și produse de panificație 
atît a Capitalei, cît și a ce
lorlalte județe ale țării, in 
care să fie prevăzute spațiile 
necesare depozitării griului și 
fainei, precum și capacitățile 
necesare măcinării și prepară
rii făinii. S-a cerut să se studieze 
această problemă și să se facă 
propuneri concrete care să ți
nă cont de caracteristicile și 
necesitățile de aprovizionare a 
diferitelor zone ale țării. S-a 
arătat că programul va tre
bui să pună accent pe îmbună
tățirea procesului de fabrica
ție, reducerea consumului de 
energie și materii prime, creș
terea calității și diversificării 
sortimentelor de pline și a 
produselor de panificație. Se
cretarul general al partidului 
a recomandat să se aibă în 
vedere, totodată, crearea de 
secții mici pentru experimen
tarea de noi tehnologii de fa
bricație, tehnologii care să țină 
cont de necesitatea folosirii 
raționale a combustibililor, 
creșterea productivității muncii 
Și calității pîinii.

Cei prezenți s-au angajat ca, 
în spiritul orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
preocupărilor sale statornice 
pentru ridicarea continuă a ni
velului de viață a celor ce 
muncesc, să revadă programe
le existente și să le aducă 
îmbunătățirile necesare, astfel 
îneît să se asigure populației 
o aprovizionare la un 
superior, atît calitativ 
în ceea ce privește 
ficarea sortimentelor de pîine 
Și produse de panificație.

ANUL XXXVIII - Nr. 10 219 | 4 PAGINI - 50 BANI Simbătă 16 octombrie 1982 |

Astăzi, in etapa a 11-a a Diviziei „A“ de fotbal

VA TRECE, OARE, LIDERUL Șl OBSTACOLUL BĂCĂUAN?
0 Dinamo, Universitatea Craiova 
Trivale, un interesant „duel" între 
oare, ieșenii că nu joacă din nou în deplasare ? 
toria in fața echipei care l-a consacrat ca 
examen foarte greu în fața

„remize" i f La Ploiești, pentru

A

și Corvinul la 
tehnicitatea lui

ultimele... repetiții inaintea cupelor europene ® In 
Dobrin și strategia lui Halagian @ Să regrete, 
• Staicu, la timona lui F. C. Bihor, țintește 
jucător • La Constanța, „marinarii" susțin

Hunedoara 0 Va întrerupe Jiul seria celor

nivel 
cit și 

diverși -

vic- 
un 

trei
consacrat

„europenilor" din
prima oară, Petrolul și Chimia față-n față

lETAPEI
- F.C.M.
- C.S. TIRGOVIȘTE
- STEAUA
- CHIMIA RM. VILCEA
- „POLI" TIMIȘOARA

- ora 18,15)
- A S A
- CORVINUL
- SPORTUL STUDENȚESC
- F.C. OLT

.(meci televizat)

meciului de la București, celelalte partide vor începe

PROGRAMUL
Craiova : UNIVERSITATEA
lași : POLITEHNICA
Oradea : F.C. BIHOR
Ploiești : PETROLUL
București : DINAMO 

(Stadionul 23 August
Petroșani : JIUL
Constanța : FOTBAL CLUB
Bacău : SPORT CLUB
Pitești : F.C. ARGEȘ

Cu excepția 
la ora 15.

BRAȘOV

I

CLASAMENT

1. SPORTUL STUD. 10 8 1 1 19- 4 17
2. Dinamo 10 5 5 0 18- 6 15
3. Univ. Craiova 10 6 1 3 19- 8 13
4. Steaua 10 5 3 2 13- 9..13
5. Corvinul 10 4 4 2 12- 6 12
6. F. C. Olt 10 5 1 4 15-10 11
7. F. C. Argeș 10 4 3 3 14-11 11
8. S. C. Bacău 10 4 2 4 14-15 10
9. Chimia Rm. Vilcea 10 5 0 5 10-12 10

10. A.S.A. Tg. M. 10 4 2 4 9-11 10
11. Jiul 10 2 6 2 10-13 10
12. F. C. Bihor 10 4 1 5 22-23 9
13. Petrolul Ploiești 10 4 1 5 13-20 9
14. Politehnica lași 10 1 5 4 7-11 7
15, „Poli" Timișoara 10 2 2 6 10-16 6
16. F.C.M. Brașov 10 3 0 7 13-29 6
17. C. S. Tîrgoviște 10 1 4 5 6-14 6
18. F. C. Constanța 10 2 1 7 10-24 5

învingind și aseară pe lonicos Atena (36-17)

STEAUA-ÎN „OPTIMILE" C.C.E. LA HANDBAL
Aseară, în. Palatul sporturi

lor și culturii, în tribunele că
ruia au luat loc aproape 2 000 
de spectatori, Steaua a intîlnilt, 
în meci retur, pe lonicos Ate
na. Cîștigînd cu 36—17 (16—8), 
campioana României s-a cali
ficat — cu scorul general de 
70—45 — în optimile de fina
lă ale Cupei campionilor euro
peni la handbal masculin.

Meciul n fost agreabili, în 
repriza a doua chiar specta
culos.

înaintea Balcaniadei de box

SCURTA PERIOADA OE REFACERE A TRECUT, 
ACUM LA ORDINEA ZILEI ESTE PREGĂTIREA ASIDUĂ

Dumitru Șchiopu conduce... autoritar plutonul, urmat de cei
lalți membri ai lotului național de

După finalele campionatelor 
naționale de box a fost alcătuit 
lotul național pentru viitoarele 
competiții 
ționale. In 
tigători ai 
selecționați 
care, sub conducerea antreno
rului emerit Teodor Niculescu, 
ajutat de Alee Năstac, Calis
trat Cuțov și Gabriel r 
au început un intens 
de antrenamente.

După ultimul gong 
Palatul sporturilor și 
selecționabilii au luat 
Deltei, pentru o binemeritată 
perioadă de odihnă și refacere. 
Acolo, in splendoarea 
ape și plauri, i-am văzut 
acești băieți curajoși în altă 
postură decît cea de pe ring. 
Supergreul Valentin Vrâncea- 
nu, cel cu lovituri năpraznice, 
se bucura ca un copil atunci 
cind in vîiful undiței se zbă- 
tea un „caras" de 100 grame! 
Craioveanul Petrică Sloiu stă
tea toată ziua lingă bățul cu 
momeală, iar recolta destul de

pugilistice 
afara celor 
centurilor, 
încă nouă

inferna
li ciș- 

au fost 
sportivi

Fomctcu,
program

de ia 
culturii 
drumul

dintre 
pe

Foto : Ion MIHAICA 
o împărțeau cu ceilalți 
de... masă. Niță Robu, 
Ioana, Dumitru Senciuc 

tn

bor
bogată
colegi
Viorel
și Gheorghe Preda erau 
permanență „patru într-o bar-

că" pe canalele cu apa limpe
de. „Maestrj" — la propriu și 
la figurat — în arta pescuitului 
a fost — cine altul? — declt 
Calistrat Cuțov! Cunoscător al 
tainelor Deltei, fiul ei, ii smul
gea zilnic crapi, șalăi și știuci 
care luau imediat drumul... bu
cătăriei, spre satisfacția lui 
Constantia Tițoiu, Dumitru Ci- 
pere (alt oltean îndrăgostit de 
pescuit), Mircea Fulger, Con
stantin Ghindăoanu, Costin 
Stancu, Leontin Sandu, care se 
mulțumeau 
fitrioni. Și 
tă a trecut 
sălciile de 
biu...

I-am reîntîlnit pe băieți la 
centrul „23 August" unde au

in postura de am- 
săptămîna din Del- 
ca vintul ce legăna 
pe bătrînul Danu-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

ea mai complicată 
să rotundă" de
acum, deoarece 

au venit foarte bi-
pregătiți, gata de replică, 
ce a făcut ca înscrierile

„ma- 
pină 
elec- PROFILURI

torii
ne 
ceea 
in excepție ale reporterului să 
fie lipsite de eficacitate... Au 
mai fost și numele sportivi
lor... ploaie de performeri.., 
foarte greu de cuprins In ie
rarhii... in sfîrșit, cronicarul se 
spală pe mîini. . o să vedeți 
că formula electorilor poate fi 
contestată la tot pasul... dar 
asta nu mai are importanță 
acum... important e că această 
aglomerație nu e declt încă un 
compliment indirect la adresa 
sportivilor mureșeni. (Cu a- 
ceastă ocazie, ne permitem să 
facem propunerea de a se re
nunța la formula tirgmure-

șeni ; nici nu e nevoie de a- 
ceastă precizare excesivă... 
Deci...

1. SIMON Ladislau (lupte li
bere)

2. VOINA Radu (handbal)
3. SZEMANY Margareta (po

pice)
4. SIMON Francisc (polo) 

PONGRACZ Anton (scrimă) 
FULLOP Gheorghe (polo, 
baschet, hochei)

7. BOLONI Ladislau (fotbal)
8. SOS Rozalia (handbal)
9. HOSSU llie (popice)

10. KELEMEN Atila (notație)

lonicos Atena, campioana Gre
ciei, în. pofida unui progres 
vizibil, se află încă la por
ții j performanței. In. aceste

greci, adesea admiratori en
tuziaști ai iscusitelor manevre 
aile partenerului, s-au străduit 
și au creat clteva faze care

Plonjon acrobatic —
deas

Ovidiu Marc, paradă aeriană — Alepou- 
și... gol pentru Steaua I

Foto : Ion MIHAICA

condiții, Steaua ar 
să realizeze — atît 
cit și la București 
fluviu. N-a făcut-o, 
stimă pentru adversar, 
dim dragoste pentru 1 
Ieri, ca și duminică la Atena, 
Muniteanu și ai săi au încer
cat și au reușit să înalțe hand
balul! și nu să coboare adver
sarul. De aici o permanentă 
preocupare pentru realizarea a- 
celor artificii care fac deliciul 
spectatorilor, faze „ă la globe 
trotters", aplaudate la scenă 
deschisă, combinații In viteză 
derutantă cu finaluri surprin
zătoare, aruncări puternice de la 
distanțe mari... Handbaliștii

putut 
Atena, 
scoruri 

poate din 
, sigur 
handbal.

fi 
la

ntestă că simt receptivi și că 
învață repede subtilitățile 
tehnice. Un contact mai des 
cu echipe din elita handbalu
lui le-ar facilita cu siguranță 
ascensiunea valorică.

Au marcat : Berbece 8. Dră- 
găniță 6, Mirică 5, Dumitru 4, 
Stingă 3, Ionescu 3, Marc 3, Ni- 
culae 2, Daniel 1, Nițu 1 — 
pentru Steaua, Kostas 5, Rout- 
kas 3, Papadatos 2, Mpourgiotis 
2, Voiirlițis 2, 
2, Matzopoulos 
nicos

Au 
Papp

Atena. 
arbitrat 1 
(Ungaria).

Apostolopoulos
l — pentru Io-

L. Kiss și I.

Hristache NAUM

MUREȘENE
Aceasta e lista votată. Ea 

cuprinde un campion mondial 
de lupte (Simon), un handba
list care nu mai are nevoie 
de recomandare (Voina), o tri
plă campioană mondială de 
popice (Szemany), un poloist 
(celălalt Simon), de trei ori 
participant la J.O., un spada
sin cu aceeași performanță, un 
mare polisportiv (Fflllop), care a 
îmbrăcat 
noastre 
polo și 
(BPISni) 
trebuie 
listă (Sos), de nenumărate ori 
în echipa națională, un dublu 
campion mondial de popice

tricourile echipelor 
naționale de baschet, 
hochei, 
care, ca și Voina, nu 
prezentat..., o handba-

un fotbalist

(Hossu) și suportul întregului 
decatlon (cum spun electorii), 
Kelemen, astăzi conferențiar 
universitar la Medicină, ieri 
multiplu recordman național 
de înot, între 200 și 1 550 m, 
plus participarea la Olimpiada 
de la Helsinki, în echipa de 
polo.

Dar această listă, care se re
comandă de la sine, e con
testată de așa-zisa listă a ne- 
dreptățiților — expresia îi a- 
parține lui G. Koșa, președinte 
al C.J.E.F.S. Tg. Mureș și ai 
„mesei rotunde".

Iată cum arată această lis
tă:

1. Ballo Francisc, vicecam-

loan CHIRILĂ

(Continuare In pag. 2-3)
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Divizia la baschet (f)

VOINȚA BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE IN DERBYUL ZILEI
CLUJ-NAPOCA, 15 (prin te

lefon). Meciurile etapei inau
gurale a celui de al doilea tur
neu de baschet feminin au fost 
caracterizate prin echilibrul 
manifestat in majoritatea par
tidelor. Rezultate :

COMERȚUL LIC. „BOLYAI" 
TG. MUREȘ — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 80—64 (30—38).
Bucureștencele au Început între
cerea foarte bine și în min. 
12 conduceau cu 24—14. lă- 
■ind impresia că vor cîștiga 
fără emoții. tn repriza se
cundă, insă, mureșencele au 
fost parcă altă echipă. Bine 
conduse de antrenorul N. 
ciu și avînd în foarte tînăra 
Jucătoare Edith Mathe (născu
tă în anul 1966) o excelentă 
realizatoare, baschetbalistele 
din Tg. Mureș au refăcut punct 
diupă punct și în min. 25 au 
luat conducerea, pe care nu au 
mal cedat-o, aducînd, astfel, 
prima înfrîngere formației 
Progresul. Au înscris : Mathe 
26. Opriciu 22, Borbeiy 18, 
Kldss 8, Farkas 4, Meșter 2 
pentru învingătoare, respectiv 
Bimioană 17. Pușcașii 15. Ivă- 
nescu 15. Stoichiță 15. Divoiu 
4, Anghel 1, Parcanschi 1. Au 
arbitrat bine I. Georgiu și 
Z. Raduly.

CRIȘUL ORADEA 
VERSITATEA 
56—53 (24—30).

Vi-

Trebuie să menționăm, însă, 
că. în minutele 27 și 29, de la 
Universitatea au fost 
nate (pentru 5 greșeli 
naile) două dintre 
de bază : Gizela 
Csilla Hoszu, iar 
le lor nu le-au putut suplinț. 
Au marcat : Perțache 15, Ni- 
culcscu 13, Clgan 8, Amihăe- 
sei 6, Cutuș 4, Leitner 6, Oan- 
cea 2. Casettî 2 pentru învin
gătoare, respectiv V. Chepe- 
tan 16, Armion 13, Stamin 7, 
Bodea 4, Catrina 2, R. Chepe- 
țan 2, Neusatz 3, Hoszu 4, 
Czmor 2. Au condus satisfă
cător arbitrii A. Atanasescu șl 
P. Bara.

VOINȚA BRAȘOV — I.E.F.S.

elimi- 
perso- 

jucătoarele 
Czmor și 

înlocuitoare-

C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 73—70 
(32—36)

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI 
75—68 (38—25)

UNIVERSITATEA C.S.S. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — 
RAPID BUCUREȘTI 97—51 
(43—24).

VOINȚA BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA C.S.S. 2 BUCU
REȘTI 66—62 (34—29). Derbyul 
primei zile nu s-a dezmințit, 
cele două protagoniste — for
mațiile clasate pe locurile 2 și 
3 in campionatul trecut — s-au 
Întrecut cu o 
de laudă.

ardoare demna

Pau) IOVAN

START IN DIVIZIA „B" DE TINERET
LA BASCHET MASCULIN

TRACTORUL BRAȘOV A CÎȘTIGAT 
CUPA CARPAȚI“ LA VOLEI (m)
Sala sporturilor din Brașov 

a găzduit un interesant tur
neu internațional mașculin_ de 
volei, organizat * 
prin comisia de 
dotat cu „Cupa 
luat parte S.C. 
lin, Dinamo București, 
Oțelul Galați și Tractorul Bra
șov. Deși din 
lor participante 
titulari, turneul 
nivel tehnic șl 
jocuri echilibrate și pasionante. 
Cea mal bună comportare 
avut-o formația pregătită 
T. Tănase, Tractorul, care

de C.J.E.F.S.. 
specialitate și 

Carpați“. Au 
Dynamo Ber- 

C.S.U.

teturile echipe- 
au lipsit cîțiva 
a fost de bun 
spectacular, cu

a 
de 

a 
terminat competiția neînvinsă, 
adjudecindu-și trofeul pus in 
joc. Au făcut o bună impresie, 
de asemenea, tinerii folosiți în 
lotul dinamoviștilor bucureș- 
teni, precum și echipa studen-

ților gălățeni, deosebit de har
nică și bătăioasă.

Iată rezultatele 
în cele 3 zile de 
clasamentul : 1.

înregistrate 
concurs și 

Tractorul 
Brașov (3—2 cu Dinamo Bucu
rești, 3—0 cu C.S.U. Oțelul și 
3—1 cu Dynamo Berlin) 2. Di
namo București (3—1 cu Dy
namo Berlin și cu C.S.U. Oțe
lul), 3. C.S.U. Oțelul ~ 
Dynamo Berlin (0—3) 
Oțelul

Arbitrajele prestate 
Ferariu, C. Manițiu, 
descu, O. Manițiu și 
(toți din Brașov) au

Galați, 4. 
cu C.S.U.

t 
o 
li 
d

de Gh. 
M. Vlă- 

Gh. Stan 
contribuit 

la reușita competiției care a 
constituit un foarte bun prilej 
de verificare a echipelor noas
tre pentru apropiatul start în 
campionatul intern.

Carol GRUIA, coresp.

Îs 
Și 
d

In

ETAPA A 5-A ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI

UNI- 
TIMIȘOARA 
Desfășurarea 

meciului a fost foarte ase
mănătoare cu a precedentu
lui. Timișorencele au condus 
uneori la diferențe apreciabi
le, dar, în același minut 25, 
orădencele au egalat și au 
trecut apoi la conducere. Din 
acest moment. Maria Leitner a 
recuperat aproape to-tul sub 
ambele panouri, iar echipiera 
sa Adriana Niculescu a fructi
ficat numeroase contraatacuri.

După 
rîndul 
ret la 
desfășurarea. La ________
buiau să ia parte 12 echipe, 
într-o singură serie, și anu
me : Automatica, Urbis, Car- 
nați grup 8 Construcții, Acade
mia Militară din București, Co
merțul Lie. „Bolyai" Tg. Mureș, 
C.S.U. Oțelul Galați, Politeh
nica Timișoara, Electrica Fieni, 
Jiul Știința Petroșani, Auto
matica Alexandria, Chimia 
Craiova și Știința Invățămînt. 
Am menționat trebuiau, deoa
rece, de fapt, vor lua parte 
doar 10 formații, Chimia Cra
iova (antrenor Nicolae Popes
cu) și Știința învățămînt Plo
iești (antrenor Liviu Negrită) 
fiind excluse din • competiție, 
pentru că jucătorii lor nu și-au 
Îndeplinit normele de control !?

Divizia 
Diviziei 
baschet

a venit 
de tine- 

să-și înceapă 
întreceri tre-

Jocurile etapei inaugurale se 
desfășoară astăzi și mîine, ast
fel : Urbis — Automatica
București, Carpați — Academia 
Militară (azi, de la ora 17, in 
sala Construcția), Politehnica — 
Electrica și Jiul Știința — Au
tomatica Alexandria (mîine).

In prima divizie feminină de 
volei sînt programate duminică 
partidele etapei a 5-a. Cu excep
ția a două lnttlniri, in care Di
namo șl Farul sînt favorite pe 
terenurile proprii, celelalte se a- 
nunță echilibrate. In centrul a- 
București :

tenției se află din nou voleiba
listele sibience care tn acest 
campionat anunță pretenții se
rioase la locurile podiumului și 
care duminică vor da replica vl- 
cecampioanei Flacăra roșie Bucu
rești.

C.S.M. LIBERTATEA SIBIUFLACARA ROȘIE — _____________
(Sala Lie. Ind. MIU, ora 9,30) 

DINAMO — „U“ CLUJ-NAPOCA
(Sala Dinamo, ora 10)

RAPID — CALCULATORUL BUCUREȘTI
(Sala Rapid, ora 11,30) 

PENICILINA — C.S.U. OTELUL GALAȚI 
FARUL — ȘTIINȚA BACĂU

VO

PROFILURI MUREȘENE
(Urmare din pag. 1)

pion mondial de lupte libere
2. Cei trei frați 

ționali de fotbal 
fel de emblemă 
județul Mureș

5. Aurel Moraru și Aurel Po
pa, campioni mondiali la ae- 
romodelism, sub conducerea 
tehnică a unui alt mureșan, 
antrenorul emerit Otto Hintz

7. Nagy Iosif, discobolul cu 
longevitate tip Oerter...

8. Fodor Alexandru (baschet 
CCA) Erdogh Mihai 
CCA), Viciu Nicolae (baschet)

(Noi am adăuga aici și o 
altă listă de... nedreptățiți, 
printre care campionul mondi
al de popice Tiberiu Szemany, 
uitat ca urmare a prezenței so
ției sale, Margareta, campionul 
mondial Roland Gunesch, „ba
rat" de Voina și rămas în ur
ma Rozaliei Sos pentru simplul 
fapt că a plecat de acasă, in 
timp ce Rozalia a rămas în 
Mureș. Ar mai fi Mircea Gra- 
bovski, ar mai fi și voleibalis
tul Nicu Pop, dar toate aceste 
nume mari, care nu au încăput 
în primele două liste, nu fac 
decît să confirme potențialul 
sportiv al județului.

...Tn momentul în care repor
terul se pregătea să 
aceste idei, „electorii" 
cu o a treia listă, o 
speranțelor", pentru a 
situația Ia zi:

J. Nemeș Olga (tenis 
să)

2. Tiie Costel (fotbal)
3. Takab Zoltan (campion 

național decatlon juniori)
4. Bumbac Dănilă (box)

. 5. Kerekes Gheorghe (lupte, 
loc III seniori)

6. T.aszlo Estera (handbal) 
Buzan Livius (patru me

dalii scrimă, Balcaniadă)
8. Pop Florin (locul doi 

ipotocros, „Prietenia")
9. Sencovicl Otilia (volei)
10. Lut aci Iosif (baschet, cel 

mai bun pivot la 15—16 ani)
...Dar forța sportivă a jude

țului Mures e ilustrată cel mai 
bine de alți absenți pe lista 
„electorilor", absenți care pun 
In discuție ierarhia pe care, 
totuși, o respectăm, ea fiind 
emanația celor prezenți la dis
cuții. fn rîndul acestor absenți 
ii întîlnim pe Andrei Demeter, 
sulitașiil,. pe patinatoarea Eva 
Farkaș, care a adunat vreo 50 
de titluri de campioană națio
nală, pe gimnastul Anton Ra
dar multiplu campion și el, pe 
săritorul cu prăjina Zoltan 
Sz.-ibo (4,40 într-o vreme In 
car? nu se ajunsese Ia 5 metri 
în lume), pe decatlonistul 
Kurt Sokol și, dacă vreți, la

Incze,interna
și hochei, un 

a sportului in

(baschet

dezvolte 
au venit 
„listă a 

ilustra

de ma-

7.

la

si

In

iDchidcrea ediției, pe valorosul 
performer colectiv care este 
echipa dj popice fete „Voința", 
pentru a treia oară cîștigătoare 
a Cupei campionilor europeni...

Marii absenți — pe care re
porterul se simte dator să-1 
amintească — nu fac decît 
sporească aureola sportivă 
județului...

★
Acest „profil" ar fi putut 

înceapă altfel...
Acum 30 și ceva de ani,

,groapa" de la Drept apărea o 
echipă din Tg. Mureș, al că
rei cvintet a rămas în aminti
rea tinerilor spectatori de a- 
tunci, care se volatilizau din 
auieie cu comercial și admi
nistrativ, ca să vadă baschet. 
Cvintetul era Ferencz, Eîek 
— Marosi, Fiillop, Deak. Era 
un fel de cvintet cu pian, pen
tru că echipa cînta 
Șeful galeriei era 
Mircea Sîntimbreanu, 
rul de astăzi, care, în 
ză fie spus, nu fugea de la 
comercial... precizare necesară 
pentru foarte tinerii săi citi
tori...

După un an-doi, „cvintetul*' 
s-a desmembrat. FilUop, de 
pildă, a venit la București, la 
Dinamo, ca și Ferencz, care a 
venit la Steaua. Fiillop iși 
aduce aminte că sub tricoul lui 
Dinamo a reușit o performanță 
cu totul neobișnuită: intr-un 
meci cu Metalul, cind mai 
erau 40 de secunde de joc și 
dinamoviștil erau conduși cu 9 
puncte, cvintetul cu... Fiillop a 
reușit să Întoarcă scorul și să 
obțină victoria. “ ' 
FiillOp-veteranul, 
păstrat intactă 
polisportiv, avînd 
greutatea de la 25 de ani: 
fost __ 2
extrordinară, care m-a făcut să 
nu mir, după 25 de ani, 
cind echipa Uniunii Sovietice 
a învins SUA in ultimele 3 se
cunde de joc, Ia Mdnchen".

După cum ați văzut, sportul 
mureșan nu trăiește din amin
tiri. listele fiind ocupate de 
reprezentanți ai tuturor gene
rațiilor. Un singur deziderat. 
„Intr-un oraș tn care s-a ri
dicat o foarte frumoasă Sală 
Polivalentă- și al cărui for cul
tural din fața Teatrului este o 
mică minune arhitectonică, lip
sește bazinul de Înot. Mureșe
nii — cum afirmă G. Kosa — 
au fost campioni ai natației. 
Au fost campioni pentru că 
se putea face performanță și 
cu șase luni de inot pe an. As
tăzi, însă, nu se mai poate face 
înot de performanță fără 1000 
de antrenamente pe an. Iată 
de ce un bazin ar dubla 
loarea tuturor sporturilor...'

frumos... 
„pivotul" 

scriito- 
parante-

Vorba 
care 
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lui 
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de 
astăzi 
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Iași :
Constanța : ______ T____ _ ______„„
Bala Mare : MARATEX — CHIMPEX CONSTANTA

In Sala sporturilor din Con
stanța s-a disputat partida res
tanți din prima etapă a campio
natului feminin al Diviziei „A“ 
dintre echipele Farul șl Rapid. 
Superioare atît la capitolul fizic 
cit și la cel tehnic, voleibalistele 
de la Farul au obținu* -.victoria 
cu 3—0 (1, 10, 13). Ră^distele 
bucureștene au avut e evoluție 
modestă, echipa lor părînd com
plexată. S-au remarcat : Maria 
Enache, Gulniza Gelll, Margare
ta Lăluț (Farul), Constanța lorga 
șl Maria Ivanov (Rapid). Arbitri: 
FI. Scorțaru — D. Delcea, ambii 
din Galați (Ch. GOLDENBERG, 
coresp.).

CLASAMENT :

DE MIINE EA GHWRGHENI - UN NOU WED
Al CAMPIONAWEUI DE HOCHEI

Mîine, pe noul și cochetul 
patinoar artificial acoperit din 
orașul Gheorgheni, se vor dis
puta primele jocuri din cel 
de al treilea turneu al cam
pionatului Diviziei „A“ la ho
chei, prima serie valorică.

Iată acum și programul jocu
rilor de duminică, cînd are loc 
etapa inaugurală a acestui 
turneu : DINAMO BUCUREȘTI 
— DUNĂREA GALAȚI și 
STEAUA
CIUC

GALAȚI
S.C. MIERCUREA 

(o atractivă reeditare 
a întilnirii care a încheiat tur
neul de la București printr-o 
spectaculoasă și meritată vic
torie a formației din Miercu
rea Ciuc). Turneul de la 
Gheorgheni continuă toată săp- 
tămîna viitoare.

Rezultatele de ieri : META
LUL RĂDĂUȚI — TIRNAVA 
ODORHEI 5—4 (1—1, 4—2,
0—1). Au marcat Ciprianov 2, 
Bands 2 și Coca, respectiv 
Erdely, Bayer, Szalo și Peter, 
a arbitrat : I. Becze ; PRO
GRESUL M. CIUC — SP.

Presimțind, parcă, o... caclal- 
ma și nu o gală interesantă, așa 
cum promitea programul, iu
bitorii sportului cu mănuși din 
Capitală nu au luat cu asalt 
sala Giulești pentru a asista la 
reuniunea de verificare a lotu
lui național in vederea alcătui
rii echipei pentru Balcaniada 
de box de la Bursa. Deși au 
urcat scările ringului majorita
tea campionilor naționali și, a- 
lături de ei destui pretendenți 
la titularizare în prima for
mație, cei mai mulți dintre 
sportivi s-au dovedit a fi su
ficient de... plictisiți pentru a 
mai lua In serios treaba pe 
care antrenorii i-au pus să o 
facă. Văzînd că băieții se... ve
rifică fără nici un chef, mena- 
jîndu-se, 
le-a dat 
lui D. 
Apoi 
Robu 
ment. Aceste sancțiuni 
puțin spiritele și asistăm,

a 
să

arbitrul C. Chiriac 
cite două avertismente 
Cipere și Gh. Brumă, 
fost rîndul Iul N. 
primească un avertis- 

animă 
in

ÎNAINTEA
(Urmare din pag. 1)

început pregătirile In vederea 
Balcaniadei, care va avea loc 
între 26—31 octombrie la Bur
sa, în Turcia. Antrenorul Ni- 
culescu și secunzii săi au alcă
tuit un program încărcat, pe 
care toți selecționabilli il par
curg întocmai, cu 2—3 ședințe 
zilnic, astfel ca în timpul com
petiției balcanice pugiliștli noș
tri să se afle intr-o formă 
sportivă care să le permită a- 
tacarea cu succes a treptelor, 
podiumului de premiere.

Tn aceste zile toți membrii 
lotului participă la meciurile 
de verificare pentru alcătuirea 
formației reprezentative. Con-

.STUDENȚESC ASE BUCU- 
REȘTI 12—3 (3-1, 6—1, 3—1). 
Au marcat : Peter 3, Gabrielli 
2, Kemenessy 2, Lucaci, Merca, 
Petreș, Cocsis și Pali, respec
tiv Jinga 2, și Stainberg, a ar
bitrat Șt. Enciu, METALUL 
IMASA SF. GHEORGHE — A- 
VÎNTUL GHEORGHENI 4—4 
(0—0, 1—1, 3—3). Au înscris :
Csedo, Etos, Nuțescu și Szabo 
pentru Metalul, Siiket, Gher- 
ghely, Sandor și Andrei pentru 
Avîntul. A arbitrat : Gh. Mu- 
reșan.

Azi și mîine : Metalul IMASA 
Sf. Gheorghe — Metalul Ră
dăuți, Sp. studențesc ASE 
București — Avîntul Gheorghe
ni, Progresul M. Clue — Tîr- 
nava Odorhel (azi de la ora 
10,30) și Avîntul Gheorgheni — 
Metalul Rădăuți, Sp. studențesc 
ASE București — Tîrnava O- 
dorhei, Progresul M. Ciuc — 
Metalul IMASA Sf. Gheorghe 
(miine de la ora 10.30).

Călin ANTONESCU

continuare, la cîteva meciuri 
bune. Asistăm chiar și la in- 
frîngerea noilor campioni N. 
Modrogan (Rapid) și D. Sen- 
ciuc (AEM Timișoara) în fața 
metalurgiștilor Gh. Simlon șl, 
respectiv, M. Popa. Alte rezul
tate, în ordinea categoriilor : 
D. Șchlopu (Steaua) b.ab.3 E. 
Geafar (Steaua), M. Vișan (O- 
țelul Tîrgoviște) b.p. I. Boboc 
(Rapid), D. Cipere (CSM 
beta Tr. Severin) b.p. 
Brumă (Rapid), N. Robu (Di
namo Brăila) b.p. N. Nicolae 
(Muscelul), C. Stancu (Rapid) 
b.p. G. Oprișor (Steaua), V. 
Ioana (Muscelul) b.ab.l (răni
re) FI. Țîrcomnicu (Dinamo), 
M. Fulger (Muscelul) b.p. L. 
Sandu (Prahova Pl.), C. Ghin- 
dăoanu (Ceahlăul) b.p. M. Ni
culescu (Steaua), G. Donici 
(B.C. Galați) b.p. Fl. Costin 
(Rapid), Gh. Preda (Steaua) 
b.p. N. Anghel (Voința Buc.).

Dro- 
Gh.

Petre HENJ

BALCANIADEI
curența este acerbă pentru o- 
cuparea unui loc în echipă La 
categoriile cocoș, semiușoarâ, u- 
șoară, mijlocie mică sînt cite 
doi și trei candidați. Deci, ul
timele verificări vor stabili ti
tularii. Intr-o discuție cu an
trenorul coordonator am aflat 
că băieții muncesc cu spor, nu 
se menajează de fel și ambi
anța la lot este dintre 
bune (așa cum nu a mai fost 
cam de multă vreme...). Rivali
tățile sînt acum pur sportive și 
acestea urează un stimulent în 
pregătire Cipere șl Roba, Ioana 
și Târcomnicu, Fulger și 
si Sandu nu sînt adversari de- 
cît pe ring, în restul timpului 
este greu să nu-i găsești îm-

cele mai

1. Dinamo
2-3. C.S.M.

Farul
4. Universitatea

5-7. Penicilina 
Chimpex 
Știința

8-9. Flacăra roșie 
C.S.U. Oțelul 

to. Maratex
11. Calculatorul
12. Rapid

4 4 0
Libertatea 4 J 1 

3 1 
3 1
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
1 3 
0 4
0 4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

In „Cupa Ror

IN ÎNVINGĂTOR far
Cel de-al doilea episod al se

rialului de scrimă al ac" ei luni 
l-a prefațat Întrecerea uentru 
„Cupa României" la floreta băr
bați, dominată de Petru Kuki 
(Steaua). Ca și în alte concur
suri de anvergură, apreciatul 
nostru scrimer n-a avut rivali 
care să-i dea, cit de cit, o re
plică mai dirză. El rămine no- 
retlstul nostru nr. 1.

Foarte sigur, încă din tururile 
preliminare, Kuki se menține în 
postură de trăgător detașat șl în 
eliminările directe. Trece, mal 
Intîl, de Eder (10—1), apoi șl de 
Buzan (10—7), intrînd astfel di
rect în turneul final de 8. Aici 
urcă pe planșă tn compania iul 
Pordea (10—3), după care dispu
ne de Hustl (10—4). Iar în fi
nala proprlu-zisă 11 depășește șl 
pe Hle, cu 10—7. O matematică

simplă, 
o emo

Nicol 
cui 2. 
tru ac 
arată 
concur 
rios ș! 
plăcut 
ceplnd 
10—5 c> 
tușan 
turneul 
cel ma 
(12—10 
nou du 
(11-9). 
decît p 
Hustl ( 
tn asal 
a podb 
unei cc 
Golescu

ARCAȘII ÎȘI DISPUTĂ TITLUBILF OE
Azi șl mîine, cel mal buni ar

cași din toate secțiile de tir cu 
arcul se Întrec în campionatul 
național, ediția 1982 (competiție 
care are loc pe poligonul din 
parcul Herăstrău, din București): 
azi, de la ora 10 și după-amlază 
de la ora 14 — la probele lungi 
(90—70—50 m), și mîine (ora 10) 
— pe distanțele scurte (50—30 m). 
In fața panourilor cu ținte mul
ticolore vor fi prezențl trăgători 
de la Steaua, Olimpia București, 
Sănătatea, Voința P.T.T.R. Tg.

DE BOX
preună. Dintre campioni nu va 
participa la Balcaniadă 
Constantin Tițoiu (muscă), 
a fost învoit pentru a-și 
bători... căsătoria.

Balcaniada este 
dintre obiectivele 
planul eșalonat pe 
rioadă de timp. Sîntem con
vinși că și rezultatele vor fi 
pe măsura eforturilor depuse 
de boxeri și antrenori.

doar 
care 
săr-

unuldoar 
cuprinse în 
o lungă pe-

Q Aflăm cu tristețe vestea înce
tării din viață 
Fulea, boxer de 
trenor renumit.

Inmormîn tarea 
astăzi, de la ora 
Sf. Vineri din

a lui Mihail 
valoare șl an

va avea loc
15, la cimitirul 

Capitală.
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iminică in Capitala:

TIVITĂȚ1L0R SPORTIVE DE MASĂ
MII DE PARTICIPANT!

Consiliului sectorului 4 al Capitalei pen- 
:icâ și sport, duminică 17 octombrie va fi 
a activităților sportive de masă la care vor 
mii de copii, elevi și tineri din întreprin-

■ se va desfășura în Parcul tineretului (de 
uprinde întreceri de cros, ciclocros precum 
cții de educație fizică susținute de unitățile 
situate în vecinătatea parcului (Liceul 
ai“, Școlile generale nr. 111, 189, 102 etc.).

(anța din Divizia „A" dc popice

MUREȘ, CÎȘTIGĂTOAREA C.C.E., 
SĂ DE CĂTRE U.T.A.!
^purtate la 
C.E. de că- 
e campioane 
roț primul 
Electromureș 
.1 secund la 
'-au anga- 
mpionatului

Voința — 
Mureș, ve- 

a (de la 
esfășurare a 
i Arad pen- 
1 cu U.T.A. 
după o că- 

cu trenul, 
ă și a pier-

2 229—2 339 
noastră, jo- 
at greșit, la 
aă o compe- 
toate punc-

■stante din 
riziei „A" : 
Secuiesc — 

Iureș 2 340— 
București — 

2 525—2 458 
ința Tg. Mu- 
ul Tg. Mu

și Voința 
•ntul Brașov 
la bărbați, 
a a V-a a 
zionar, care 

jocuri a-

tractive, ca de exemplu : Vo
ința Ploiești — Laromet Bucu
rești, Petrolul Băicpi — Voința 
Galați, Hidromecanica Brașov 
— Voința Oradea, Voința Tg. 
Mureș — Voința Odorheiu Se
cuiesc (f), respectiv, Olimpia 
București — Voința București, 
Metalul Roman — Rafinorul 
Ploiești, Constructorul Tg. Mu
reș — Progresul Oradea și 
Unio Satu Mare — Tehnouti- 
laj Odorheiu Secuiesc (m).

In capitala Bulgariei se des
fășoară, azi și mîine, cea de-a 
6-a ediție a turneului interna- 

.>nal dotat cu „Cupa Sofia", 
la care sînt prezențl sportivi 
din Austria, R. D. Germană, 
Iugoslavia, România, Ungaria 
și țara gazdă. F.R.P. a trimis 
la Competiția sofiotă doi spor
tivi, pe Elena Pană (Voința 
București) și Iuliu Bice (Elec
tromureș Tg. Mureș), iar orga
nizatorii au invitat-o pe Ele
na Andrccscu (Voința Bucu
rești), cîștigătoarea probei in
dividuale a ediției trecute.

Peste o săptămînă alți spor
tivi români vor evolua în 
străinătate. Este vorba de Sil
via Berinde (Voința Oradea) 
si Stelian Boariu (Aurul Baia 
Mare), care vor partigfpa la 
„Cupa Werner Seelenbinder" 
de la Arten (R.D. Germană'.

la floretă băieți

AII PETRU KUKI (Steaua)
ces fără nici

ia) ocupă lo- 
tarcabilă pen- 
etist, care se 
es de la un 
n sportiv se- 

lmpreslonat 
oluțla sa în- 
rile directe : 
10—8 cu Mă- 
directă in 

de Costa, in 
lt al „Cupei" 

Oancea, din 
are dinamism 
avut în față 

locul 3, Zsolt 
4 cu Oancea, 
*apta a treia 
ație pe linia 
lce : 10—5 cu 
Costa, în eli-

minările directe, iar în turneul 
fi-'al 10—4 cu Eder. Oprit de 
Kukl (10—7) să intre în finală, 
el s-a revanșat, cum am văzut, 
dispunînd de Oancea, care va o- 
cupa locul 4. O finală de cupă 
dominată nu numai de Kukl, ci 
de majoritatea titularilor Stelei. 
Antrenorul Iosif Zilahl are toate 
motivele să se bucure. Și, bine
înțeles, să aștepte cu optimism a- 
salturile din ultima etapă (a 
ITI-a) a Diviziei „A“, care vor 
avea loc, astăzi și mîine, tot la 
„Floreasca II*, în perspectiva 
clștlgării actualei ediții a cam
pionatului.

Tiberiu STAMA

NAII0NAL1
Mare, Mine- 

lul Ploiești, 
Cluj-Napoca, 
)ința Deva.
trecut sînt : 

t) — senioa- 
(Voința Sa- 
Dorina Da- 

oasa) — Ju- 
.aszlo (Voin- 
îiori I.

ANUNȚ
Universitatea cultural-știln- 

țiflcă din București, în cola
borare cu Consiliul municipal 
pentru educație fizică șl 
sport șl Centrul de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S., a- 
nunță deschiderea ciclului de 
conferințe din anul 1982/1983 
cu tema „Problema orientării 
pregătirii din anul preolimplc 
1983 a sportivilor cluburilor 
bucureștene*. Conferința va 
fi ținută de conf. dr. Nicu 
Alexe, directorul Centrului de 
cercetări științifice al 
C.N.E.F.S., luni 18 octombrie 
orele 12,30, în sala Dalles.
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ULIIMELt VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE „A“
0 UNIVERSITATEA CKAIOVA 

Nu sînt probleme cu Cămătaru, 
refăcut după ușorul accident din 
meciul de marți, cu „olimpicii" 
bulgari. Cu excepția lui Bălăci 
(menajat, după o întindere mus
culară, in vederea întîlnirii cu 
Shamrock Rovers), toți jucăto
rii sint apți de joc • F.C.M. 
BRAȘOV a plecat vineri dimi
neață cu autobuzul la Craiova. 
Trei jucători sint accidentați : 
Bența, Ciobanu, Popa.
• POLITEHNICA IAȘI a efec

tuat ciclul obișnuit de antrena
mente, In care s-a urmărit, cu 
precădere, îmbunătățirea jocului 
in atac. Antrenorul Kurt Gross 
nu are indisponibilități în lot și 
va folosi cel mai bun „11" • 
C. s. TÎRGOVIȘTE a plecat la 
lași, fără Volnea (scos temporat 
din lot), Economu și Gheorghe 
(s-a renunțat la serviciile lor, 
primind dezlegare). De aseme
nea, lui Aelenei 1 s-a dat un 
ultim avertisment.
• La F.C. biiior este incertă 

folosirea lui Kiss, Rosza șl Dla- 
nu, care se află In tratamente, 
după unele accidentări. In 
schimb, reintră Nedelcu 0 Șl la 
STEAUA sînt anunțate, ca posi
bile, două reintrări importante: 
Sameș șl Cimpeanu H. Ceilalți 
componenți al lotului sînt apți 
de joc.
• PETROLUL s-a rezumat la 

programul său obișnuit, antre
norul Viorel Matelanu lnslstind 
pe latura tehnico-tactică și pre
cizia la finalizare. Tot lotul este 
apt dț joc * CHIMIA HM. 
VILCEA n-a avut nici ea In 
program vreun joc amical, an
trenorul Ion Oblemenco prefe
rind lucrul In ansamblu (pentru 
pregătirea fizică) șl pe compar
timente, accentul căztad pe 
sincronizarea in faza defensivă 
șl lansarea contraatacului. Sint 
probleme cu lovan șl Teleșpan, 
ambii accidentați.
• JIUL nu are accidentați 

ta lot. Deși nu este în 
plenitudinea forțelor, fiind bol
nav, antrenorul Ladlslau Vlad 
se află Ungă echipă • A.S.A. 
TG. MUREȘ nu anunță nici o 
indisponibilitate șl va alinia, pro
babil, aceeași formație ca șl In 
etapa precedentă.

DIN DOSARELE COMISIEI 
DE DISCIPLINA

• în pofida unor dovezi CA
TEGORICE — printre care Z cer
tificate medicale șl o adresă a 
C.J.E.F.S. Satu Mare — care a- 
rătau că la meciul Oașul Ne
grești — Victoria Cărei, Încheiat 
cu scorul de 8—0, se lntlmplase 
„ceva* (de fapt, era vorba de 
niște jucători al oaspeților, lo
viți după meci de unii „fotba
liști" al echipei gazdă), cei de 
la Oașul Negrești l-au luat pe 
„nu" In brațe și n-au lăsat să 
se strecoare nld un timid „da", 
pînă la sfirșitul ședinței de joi 
seara a Comisiei de disciplină. 
„Exemplul" a venit din partea 
președintelui asodațld, Ambro
zie Pușcaș, șl a fost urmat În
tocmai de jucătorii vlnovați șl 
de ceilalți reprezentanți al for- 
mațid din Negrești, o atitudine 
reprobabilă, in ton cu cele ln- 
tîmplate la meciul cu prldna, o 
Încercare nedibace de a ascun
de adevărul chiar șl în ceasul 
al 12-lea. Bineînțeles, „tactica" 
n-a avut efectul scontat, vino
vății prlmlndu-șl pedeapsa : 
Szilaghy — ( etape suspendare 
și Cardoș — 4.
• Med cu „setatei" între Par

tizanul Bacău șl ruda sa jude
țeană, Petrolul Moineștl, condus, 
se pare, șl de o brigadă de ar
bitri de un slab nivel. (Presta
ția acesteia va fi analizată de 
Comisia de dlsdplină a Colegiu
lui central al arbitrilor).

Deocamdată, să consemnăm că 
un jucător de la Petrolul Mol- 
nești, Marin Vlad, a fost sus
pendat pe 6 luni, pentru rupe
rea cămășii arbitrului și îmbrln- 
drea acestuia. Iar Ifrim Florea 
(Partizanul), care l-a aeddentat 
pe portarul advers, va sta și el 
pe tușă « etape. Totodată, s-a 
ridicat dreptul de organizare pe 
teren propriu pe o etapă echipei 
Partizanul pentru lipsuri organi
zatorice, printre care șl Intrarea 
IN TEREN a unor reprezentanți 
al echipei locale, cu Intenția de 
a-1 determina pe arbitru să nu 
acorde un gol valabil al oaspe
ților. (J.B.).

• F.C. CONSTANȚA mal are 
încă un jucător accidentat — 
Vanea (contuzie la piciorul 
drept). Miercuri a susținut . un 
„amical" cu Cimentul Medgidia, 
de care a dispus cu 3—0 • COK- 
VINUL HUNEDOARA anunță 
trei jucători accidentați. Klein, 
Bogdan și Gălan, a căror folosi
re este pusă sub semnul între
bării. Hunedorenii au jucat marți 
la Deva, cu Explorări, pe care 
au intrecut-o cu 3—1.
• S.C. BACAu nu-1 va putea 

folosi pe Cârpaci, in continuare 
indisponibil. Semne de întrebare 
in privința lui Movilă. 0 SPOR
TUL STUDENȚESC 11 are Indis
ponibil pe Octavian lonescu, ae
ddentat in etapa trecută.
• F.C. ARGEȘ s-a pregătit cu 

atenție pentru acest meci, care 
se anunță deosebit de greu. Vor 
reintra, după suspendările pe 
care le-au avut, M. Zamfir șl 
Clrstea 0 F. C. Olt nu are in
disponibilități in lot.
• DINAMO a susținut joi, la 

Sinaia, un joo amical cu divi
zionara C locală Carpațl, pe care 
a intrecut-o cu scorul de 8—0. 
Dudu Georgescu, Toma și Du
mitrescu sînt în continuare in
disponibili, dar in meciul de azi 
va reintra Dinu. • POLITEHNI
CA TIMIȘOARA va alinia, pro
babil, aceeași formație care a 
surclasat In etapa trecută pe 
F.C. Bihor.

LA ZI
0 Analizind memoriul clubu

lui Dinamo București, care ruga 
să se reexamineze sancțiunea 
dată jucătorului Dinu Cornel, in 
urma partidei Dinamo — F. C. 
Argeș. Biroul Federației Române 
de Fotbal a propus Biroului e- 
xecutiv al C.N.E.F.S. să reducă 
sancțiunea de la C etape la 3 e- 
tape, urmind ca cea de a treia 
etapă de suspendare să o efec
tueze după data de 3 noiembrie. 
Lutnd in considerare propunerea 
Biroului F. R. Fotbal șl țlnind 
cont de comportarea bună a e- 
chipei Dlnamo șl a jucătorului 
Dinu Cornel tn meciurile cu 
Dukla Praga, precum șl de mi
siunea pe care echipa și jucăto
rul respectiv o au de Îndeplinit, 
in partidele viitoare din cupele 
europene, Biroul executiv al 
C.N.E.F.S. a aprobat propunerea 
Biroului F.R.F.

Se atrage atenția jucătorului 
Dinu Cornel că in caz de repe
tare a unor manifestări nespor
tive, la sancțiunea pe care o va 
primi se vor adăuga șl cele trei 
etape reduse.

Campionatul speranțelor

SI UN MECI DE 0-0 POATE FI SPECTACULOS...
In etapa a 10-a a campiona

tului speranțelor au fost pro
gramate două partide deosebit 
de atractive : C. S. Tîrgoviște 
— F. C. Argeș și Universitatea 
Craiova — Petrolul Ploiești. 
Primul meci s-a încheiat cu 
victoria la limită (1—0) a ele
vilor antrenorului Eugen Po
pescu și tîrgoviștenii s-au de
tașat, astfel, la trei puncte tn 
fruntea clasamentului. A doua 
partidă, disputată pe stadionul 
Tineretului din Craiova, tot un 
derby, a fost urmărită de un 
număr mare de spectatori, pes
te 5 000, care n-au regretat nd- 
mic, deoarece li s-a oferit un 
spectacol fotbalistic bun. Cra- 
iovenii au ratat încă din pri
mele minute un penalty, el au 
avut șl trei bane. In timp ce 
petroliștii s-au apărat organi
zat și au contraatacat foarte 
periculos, ratînd și ei mari 
situații de gol. Pînă la urmă 
tabela nu s-a modificat deloc, 
a rămas 0—0, dar meciul a 
plăcut și antrenorii Nicolae 
Zamfir și Eduard Iuhasz me
rită felicitări pentru frumoasa 
evoluție a echipelor pe care le 
pregătesc.

De remarcat revenirea spre 
mijlocul clasamentului a echi
pei hunedorene. Lucru de în-

PROGRAMUL Șl
DE MÎINE A

SERIA 1 : I.M.U. Medgidia — 
Unirea Dinamo Focșani : D. Pe
trescu (București), C.S. Botoșani
— C.S.M. Sf. Gheorghe : D. A- 
vrigeanu (București), Prahova 
Ploiești — Ceahlăul P. Neamț : 
Fr. Keresteș (Tg. Mureș), Glo
ria Bistrița — Dunărea Călărași : 
M. Lică (București), Dunărea 
C.S.U. Galați — F.C.M. Progresul 
Brăila : M. Axente (Arad), Delta 
Tulcea — Oțelul Galați: M. Bet- 
can (București), C.S.M. Suceava
— C.S.M. Borzeștl: O. Ștreng (O- 
radea), Viitorul Gheorgneni — 
Gloria Buzău : M. Ludoșan (Si
biu), Viitorul Mecanica Vaslui — 
Minerul Gura Humorului : Gh. 
Manta (București).

SERIA A II-a ; Gaz metan Me
diaș — Pandurii Tg. Jiu : D. 
Ciolan (Pitești), Automatica 
București — Autobuzul Bucu
rești : P. Balaș (București) — 
terenul Automatica, Carpați Mîr- 
Șa — Precizia Săcele : V, Ciocan 
(Bistrița). Rapid București — 
Dinamo Victoria București : S. 
Necșulescu (Tîrgoviște) — Sta
dionul Republicii, ora 17, I. P. 
Aluminiu — C.S.M. Drobeta Tr.

DIN... CULISELE DIVIZIEI „C“
a La medul Voința Oradea — 

Chimia Tășnad In pauza jocului 
(gazdele conduceau cu 3—0) o 
persoană din conducerea forma
ției oaspete a intrat În cabina 
arbitrilor și, pe un ton ireve
rențios, s-a adresat conducători
lor medului, reproșindu-Ie felul 
in care au arbitrat șl l-a ame
nințat că a doua zl se va duce 
la organele din Bala Mare (de 
unde erau cd trei arbitri) și îl 
va... aranja. Din păcate, cores
pondentul nostru Iile Ghișa n-a 
reușit să afle numele persoanei 
respective.
• S-a tntîmplat la jocul Tor

pedo Zărneștl — I.C.I.M. Brașov, 
la care arbitrii delegați nu s-au 
prezentat, ziua jocului fiind de
vansată Ia cererea celor două 
formații. Conducerile celor două 
formații au recurs la serviciile 
unor arbitri aflațl pe stadion, doi 
localnici șl un brașovean. La 
centru a funcționat Gheorghe 
Bălășcău din Zărneștl, arbitru de 
categoria a H-a, care, cu excep
ția unei singure greșeli, a con
dus bine partida, nld una dintre 
echipe neavind ce-1 reproșa. 
Deci, după cum ne relatează Ra
du Spiridon, un looalnic, arbitrul 
a fost pe deplin obledlv, deși tn 
teren se afla echipa sa prefe-

țeles, dacă ne gîndim că, a- 
colo, la Hunedoara, se mun
cește cu pasiune la nivelul co
piilor și juniorilor. Mad greu 
de acceptat sînt evoluțiile, tn 
continuare surprinzător de sla
be, ale formațiilor Dinamo, 
S. C. Bacău, F. C. Constanța 
și Politehnica Iași, echipe care 
reprezintă centre puternice și 
care au datoria să „producă" 
jucători de real talent, așa cum 
au făcut-o și pînă acum. Si
gur. explicații se var găsi des
tule. Ne interesează una, cu 
un singur argument — REZUL
TATELE. Adică talentele care 
trebuie să urce mereu pe fi
liera acestui campionat de spe
ranțe. (L. D.).
1. C.S. T-VIȘTE 10 7 2 1 30- 8 16
2. Univ. Craiova 10 6 1 3 23-15 13
3. Petrolul 10 5 2 3 28-17 12
4. F. C. Argeș 10 5 2 3 17-10 12
5. Sportul stud. 10 5 2 3 16-14 12
6. F.C.M. Brașov 10 5 1 4 19-14 11
7. „Poli" Timiș. 10 5 1 4 20-19 11
8. Jiul 10 3 5 2 14-14 11
9. F. C. Bihor 10 5 1 4 19-22 11

10. Corvinul 10 5 0 5 17-12 10
11. Steaua 10 5 0 5 16-15 10
12. F.C. Constanța 10 4 1 5 23-25 9
13. S. C. Bacău 10 4 0 6 17-16 8
14. A.S.A. Tg. M. 10 4 0 6 13-23 8
15. F. C. Olt 10 4 0 6 17-32 8
16. Poli. Iași 10 3 1 6 10-13 7
17. Dinamo 10 2 2 6 10-16 1
18. Chimia 10 2 1 7 9-35 5

ARBITRII ETAPEI
DIVIZIEI „B“
Severin : L. Voros (Reșița), Uni
rea Alexandria — Rova Roșiori : 
D. Vatran (Arad), Metalul Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești : Cr. Teodorescu (Buzău) 
stadionul Republidl, Șoimii IPA 
Sibiu — Minerul Motru: N. Bițln 
(Salonta) — se dispută astăzi 

SERIA A Iii-a : Olimpia Satu 
Mare — C.F.R. Timișoara : M. 
Abramiur (Suceava). Ind. sîr- 
mei C. Turzii — „U“ Cluj-Na
poca ; A. Gheorghe (P. Neamț), 
Minerul Cavnic — C.S.M. Reșița: 
Gh. Arhire (Suceava), Rapid Â- 
rad — Armătura Zalău : Gh. o- 
fițeru (București), F.C. Bala 
Mare — Aurul Brad : M. Nicu- 
lescu (București), U.T. Arad — 
C.I.L. Sighet : M. Sloenescu 
(București), Metalurgistul Cuglr — 
Strungul Arad : M. Georgescu 
(Constanța), Gloria Reșița — So
meșul Satu Mare: C. Drul.i (Tg. 
Jiu), U.M. Timișoara — înfrăți
rea Oradea : FI. Tăblrca (Rm. 
Vilcea). Cu excepția meciului 
Rapid — Dlnamo Victoria, cele
lalte partide vor Începe la ora 
15.

• In meciul de la Slatina din
tre formația locală I.P.C. și Pe
trolul Țicleni s-a tntimplat un 
caz cu lotul Ieșit din comun. In 
timpul jocului, portarul oaspete, 
Florea Dlaconeasa, a fost, pur 
șl simplu, „atacat" de un roi de 
viespi (un viespar, aflat prin 
apropiere, a fost deranjat de co
piii de mingi). Arbitrul, deși era 
aproape de... fază, n-a oprit jo
cul șl astfel portarul a trebuit să 
facă față atît atacurilor... vies- 
piilor cit șl celor ale jucătorilor 
slătinenl. Plnă la urmă insă — 
cum ne relatează Gheorghe Lupu
— portarul a scăpat cu cîteva 
Înțepături dureroase, dar șl cu 
fața curată, în final Petrolul cîș- 
tlgînd cu 2—1.
• Un iubitor al fotbalului din 

Bala Mare, Vasile Coman, aflat 
cu treburi prin Pașcani, a ținut 
să asiste la jocul Șiretul Pașcani
— Avîntul Frasin, desfășurat pe 
stadionul C.F.R. din localitate. 
Meciul în sine — ne relatează ci
titorul bălmărean care de peste 
30 de ani frecventează stadioa
nele — n-a avut virtuți deosebite, 
jucătorii au dat tot ce au putut 
la nivelul lor de pregătire, în 
schimb arbitrii au fost total lip
siți de obiectivitate. Cel de la 
centru dicta decizii anapoda. Iar 
tușierii semnalau invers infracți
unile, erorile de arbitraj culml- 
nlnd spre sfirșitul reprizei secun
de cu un penalty acordat gaz
delor. Parodia de arbitraj a fost 
dezaprobată chiar șl de susțină
torii echipei 'ocale. (T.R.).

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Numai astăzi se mal pot 

procura bilete cu numerele ale
se de participanți pentru trage
rea excepțională Pronoexpres de 
mllne, 17 octombrie 1982, care o- 
feră multiple posibilități de cîș- 
tlgurl în autoturisme „Dacia 
1300“, excursii peste hotare și 
importante sume de bani. (Tra
gerea va avea loc începînd de la 
ora 10 în sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Stalcovlcl nr. 42 ; numerele cîșt' 
gătoare urmează a fi transmise 
ta cursul serii la televiziune șl 
radio) 0 Tot astăzi este ultima 
zi șl pentru depunerea buletine
lor de participare la concursul 
Pronosport deosebit de atractiv 
al acestei săptămîni — prilej de 
noi șl mari succese pentru Iubi
torii de pronosticuri sportive 0 
IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 
DE MIERCURI ,20 OCTOMBRIE 
a.c., cu meciuri din al doilea tur 
al cupelor europene la fotbal: 
deși meciul n, SHAMROCK RO
VERS — „U“ CRAIOVA, se va 
desfășura joi 21 octombrie, el 
nu va fi anulat, scorul lui real 
urmind a fi luat tn considerare 
ta stabilirea rezultatelor și omo
logarea cîștlgurilor la acest con
curs.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO

1IEȘTI, „PREMIUL AGRICULTURII" Șl „CRITERIUL DE FONDtl

Mari succese la
mîine dimi- 
I din Plo- 
ira 2 probe 
îă, „Premiul 
cealaltă de 
1 „Premiul 
n cele 2 hi- 
Agriculturii“ 
fruntași ai 
3U cei vîrst- 
3 frumos al
ite o dispu- 
.orie. Foarte 
alergarea de 
“tri, în care 
re alții, cîș- 
de anul a- 

Am pionul trei 
ierie de ele- 
turfului nos- 

o întrecere 
va da cîștig 
ai hipic, mal 
distanței pe 
itru prima

Joi a fost o reuniune obișnui
tă, în care formația N. Gheor
ghe a obținut 3 victorii : Frec
vența, frumos susținută în lupta 
finală, a cîștigat principala cursă 
a zilei, cu prețul ultimului e- 
fort, la fotografie, Melodic, bine 
angajat, a cîștigat cealaltă aler
gare pe 2100 m, iar Horiș a 
completat seria de 3 victorii. Sta
ția, cu M. Dumitru, în sulky, a 
reușit să obțină victoria în fața 
lui Sabău, T. Marinescu și-a fă
cut reintrarea în prima cursă a 
zilei, cîștigînd în manlera-i cu
noscută, Hamilton, cu prețul ul
timului efort, a trecut primul li
nia de sosire, iar Suitaș a com
pletat lista cîștigătorilor.

REZULTATE TEHNICE î Cursa 
I : 1. Iulia (Marinescu) 1:43,8, 2. 
Galița. Cota : cîșt. 2,40, ord. 15. 
Cursa a II-a : 1. Hamilton (To- 
nescu) 1:36.6, 2. Roman. 3. Tur
turica. Cota : cîșt. 2,80, ord. 12, 
ev. 9. ord. trinlă 385 lei. Cursa

, H I P I S M
* IlI-a ; 1. Suitaș (Popescu)
1:32,8, 1. Gogol. Cota : cîșt. 8, 
ord. închisă, triplu 1—2—3 584
lei. Cursa a IV-a : 1. Frecvența 
(N. Gheorghe), i. Somata, 3. Do
robanț. Cota : clșt. 3, ord. Închi
să, ev. 190, ord. triplă 918 lei. 
Cursa a V-a : 1. Stația (Dumitru) 
1:33,6, 1. Sabău. Cota : clșt. 2,80, 
ord. 15, ev. 43, triplu 3—4—5 1 435 
lei. Cursa a Vl-a : 1. Melodic 
(Chiș C) 1:29,6, 1. Retuș, 3. Ro
dion. Cota : clșt. 3. ord. Închisă, 
ev. 19, ord. triplă 480 lei. Cursa 
a VII-s : 1. Horiș (Mltroi) 1:33,8,
2. Hadeș. Cota : cîșt. 6, ord. 8, 
ev. 21, triplu 5—6—7 758 lei.

A. MOSCU

LOZUL 
TOAMNEI 

Indemîna tuturor !

ORICINE JOACĂ 
POATE OBȚINE: 

<• autoturisme „Skoda 120 L"
și „Trabant 601“

® 50000, 10000 lei etc.
Agențiile Loto-Pronosport 

ți vînzăterii voianți vă oferă 
zilnic emisiunea specială 
Lozul toamnei I

DIN 15 OCTOMBRIE 1982

EXTRAGEREA I : 13 65 75 
26 57 78 45 21 85

EXTRAGEREA a II-a : 11 34 
62 18 36 63 39 84 66

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.314.047 lei, din care 
500.000 lei, report la catego
ria 1.

C1STTGURILE TRAGERII 
„LOTO" 2 DIN 10 OCTOMBRIE 

1982

Categoria 2 : 4 variante 100% 
a 15.188 lei și 4 variante 25% a 
3.797 lei ; categoria 3 : 19,50
variante a 3.894 lei ; categoria 
4 : 114,25 variante a 665 lei ; 
categoria 5 : 380,50 variante a 
200 lei ; categoria 6 : 2.154,25
variante a 100 lei.

Report Ia categoria 1 : 78.392 
lei.



ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI ÎN LUPTA 
PENTRU LOCUL I ÎN BALCANIADA DE TENIS

C. M. masculin de volei

U.R.S.S.-BRAZILIA, 0 FINALĂ INEDITĂ
TIMIȘOARA, 15 (prin tele

fon). Echipa masculină a Ro
mâniei a ratat posibilitatea de 
a-și îmbogăți palmaresul în 
Balcaniada de tenis cu o nouă 
victorie finală. In meciul de
cisiv cu formația Iugoslaviei, 
jucind inexplicabil de slab, fă
ră a reuși ceva important in 
acțiunile ofensive. Florin Segăr- 
ceanu a pierdut ocazia de a 
decide în favoarea sa o mai 
veche rivalitate cu fostul cam
pion european, Slobodan Jivo- 
jinovici. Acesta, cu servicii ex
trem de puternice, adevărate 
ghiulele, atacind în forță, va- 
lorificînd cu mult simt tactic 
vîntul destul de sensibil și te
renul muiat de ploaie și-a ad
judecat ambele seturi : 6—1,
6—3.

Pe terenul alăturat Andrei 
Dîrzu a menținut speranțele 
întrecînd, cu multe emoții in 
primul set. un Goran I’rpici 
ambițios, luptător, abil și agil. 
In tie-break-ul primului set, re
venind de la 3—6, Dirzu și-a 
asigurat biruința cu 8—6. A- 
poi, în setul secund victoria sa 
n-a mai fost pusă la îndoială: 
6—2. Dublul urma să decidă — 
și speranțele noastre rămăse
seră intacte în „calculul hîr- 
tiei" — ținînd seama de omo
genitatea recunoscută a cuplu
lui Segărceanu — Dîrzu. Dar 
imediat după începerea parti
dei ne vom da seama că gre

Celebrul rugbyst-Totbalist irlandez Tony Ward:

NIVELUL RUGBYȘTILOR
FOARTE BUN!

Drumul spre culmile gloriei 
lntr-un sport sau In altul este, 
indubitabil, anevoios. Cu atî-t mai 
mult atunci cind cineva lșl în
cearcă șansia în... două sporturi. 
In această din urmă oategorie 
de eroi ai arenelor se înscrie și 
TONY WARD. Tinăr (27 de ani), 
brunet, neimpresionînd defel 
printr-o alură de sports-man. El 
a făcut parte din selecționata de 
rugby a provinciei irlandeze 
Munster în turneul din septem
brie în România, pentru a-1 su- 
prinde într-o zL, la Mamaia, cău- 
tînd febril în ziarul nostru pri
mele rezultate din competițiile 
europene intercluburi la... fotbal :

— Caut rezultatul lui Limerick 
United, desigur — ne-a destăi
nuit.

— Iată-1 aici : 1—1 cu Alkmaar. 
Dar de ce ați spus desigur ?

— Simplu ! Cu această echipă 
am cîștigat, recent, Cupa Irlan
dei la fotbal, ziua finalei cu Bo
hemians (1—0) fiind cea mai 
frumoasă din cariera mea de ju
cător în „sportul In 11". Dar 
marile împliniri și satisfacții in 
sport le-am trăit, totuși, în „jo
cul în 15". îndeosebi în 1979, cînd 
am fost declarat rugbystul anu
lui, după un bogat sezon inter
național cu naționala Irlandei.

— Cum e, Tony Ward, să fid, 
aproape în același timp, fotbalist 
și rugbyst T E greu 1

— Nu-i deloc simplu ! Mal ales 
atunci cînd se suprapun acțiuni 
Importante și trebuie să alegi. 
Mai mult, fiecare sportiv are șl 
probleme personale, profesionale

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
•BASCHET • Meciurile retur 

ale primului tur al C.C.E.. (băr
bați) : Ford Cantu (Italia) — 
Dudelange (Lux.) 104—46 (99—51), 
Olympic Fribourg (Elveția) — 
Muray Edimbourg 77—71 (78—74), 
Doaar Groningue (01.) — Ame- 
rud Oslo 116—67 (106—56), Mac-
cabi Tel Aviv — UBSC Vlena 
94—77 (86—63), Saturn Koln —
Crystal Palace Londra 97—98 
(74—75), Real Madrid — Alvik 
Stockholm 92-95 (99—93), VS
Praga — Turku (Fini.) 86—77 
(63—90), ȚSKA Moscova — Sko- 
vlunde (Dan.) 124—73 (114—67),
Le Mans (Franța) — Panathinai- 
kos Atena 112—67 (55—58), Billy
Milano — Eczacibasi Istanbul 
104—72 (86—82). Și același lucru
In competiția feminină : South
gate Londra — CIF Lisabona 65— 
52 (78—64), UBL Viena — Elit- 
sour Tel Aviv 68—64 (70—71).
„Cupa cupelor" (masculin) retu
rul din primul tur : Southamp
ton — Zamalek (Egipt) 123—70 
(60—80), Solna (Suedia) — Hel
sinki 89—75 (75—66), Klosterneu
burg (Austria) — Ettelbruck 
(LUX.) 110—86 (109—90), MAFC
Budapesta — Istanbul 86—65 
(74—61), PAOK Salonik —Limas
sol Cipru 111—54 (120—51). între 
paranteze am notat rezultatele 
din tur.

BOx • italianul Giuseppe Fos- 
satl șl-a apărut titlul european 
la „cocoș" dispunlnd la punc
te. în 12 rep., de spaniolul de la 
Sagra.

ȘAH • La Plovdiv s-a desfă
șurat cea de a 14-a ediț’.c a 
Balcaniadei. în întrecerea mas

șelile se acumulează în tabăra 
noastră, adversarii profitind și 
cîștigînd după repetate break- 
uri. Cîștigînd meciul cu 2—1, 
echipa masculină a Iugoslaviei 
își menține titlul de campioa
nă balcanică și pe anul 1982, 
locul II urmînd a fi, mai mult 
ca probabil, ocupat de echipa 
României care, sîmbătă, nu 
mai poate fi incomodată de 
formația modestă a Turciei.

Echipa feminină a României 
a trecut eu 3—0 și de repre
zentativa Turciei, anunțîndu-și 
candidatura la titlul balcanic, 
care se va decide sîmbătă, în 
partida România — Bulgaria. 
Aceasta din urmă a suportat 
vineri o neașteptată înfrînge- 
re din partea echipei Iugosla
viei, cu o lideră, Sabrina Go
lea, care încheie campionatul 
fără nici o infringere.

CRIȘUL ORADEA IN CEA
SEMIFINALĂ A CUPEI

S-au tras la sorți grupele 
semifinale ale Cupei cupelor 
la polo. între 22 și 24 octom
brie vor juca, la Belgrad : 
Partizan, O.S.C. Budapesta, 
Duisburg și Alphen (Olanda), 
iar la Barcelona se vor între
ce : Montjulch, Crișul Oradea, 
Ț.S.K.A. Moscova și Bogliasco

ROMÂNI?

(eu mă ocup de desfacerea ma
terialelor sportive)... Un lucru e 
sigur : voi dărui și mai mult 
timp, de acum, Încolo, rugbyului, 
încercînd să cîștig — sub culorile 
noii mele echipe St. Mary’s Du
blin — duelul cu Ollie Campbell, 
actualul jucător al anului (...), 
rentru postul de mijlocaș la des
chidere în națională.

— Aveți, de acum, cîteva jocuri 
împotriva echipelor din România. 
Cum apreciați nivelul rugbyștilor 
noștri ?

— E foarte bun ! După ce am 
jucat cu naționala română la Li
merick și Dublin, după evoluții
le din frumoasa și atît de primi
toarea dumneavoastră țară, pot 
să afirm cu mina pe inimă : 
rugbyștii „frunzei de stejar“ sînt 
cu adevărat competitivi, sînt 
parteneri de întrecere care me
rită stimă. Ei au decizie, forță, 
spontaneitate, tehnică a grămezii 
— atuuri ce vor fi și mai bine 
puse in evidență, sînt convins, pe 
măsura sporirii contactelor in
ternaționale. Cred, totodată, că 
mai aveți unele probleme de re
zolvat la nivelul rugbyului dum
neavoastră, în primul rînd în 
privința arbitrajelor. Cavalerii 
fluierului din România au o ma
nieră, o interpretare diferită 
față de aceea a britanicilor. 
Pentru o echipă de dincolo de 
Canalul Mînecl! care vine în tur
neu la București, Iași sau Con
stanța este destul de dificil să 
joace In asemenea condiții...

Geo RAEȚCHI

culină victoria a revenit Bulga
riei cu 2O’/3 p. Au urmat: 2. Iu
goslavia 19’/i p, 3. România 18 
p, 4. Albania 14 p, 5. Grecia 12 
p, 6. Turcia 6 p. Echipa Bul
gariei a obținut primul loc șl în 
întrecerea feminină cu 6Vi p. în 
continuare : 2. România 5‘A p.,
3. Iugoslavia 5 p, 4. Grecia 3V1 
p, 5. Turcia l/3 p. Cu o surpri
ză s-a încheiat competiția ju
niorilor, pe primele două locuri 
clasîindu-se formațiile Greciei și 
Iugoslaviei cu cîte 10 p. Titlul a 
revenit însă echipei Greciei care 
a avut victorie directă cu egala 
sa. Au urmat : 3. Bulgaria 9 p,
4. România 7Va p. 5. Turcia 31/» 
p. • în runda a șasea a tur
neului de la Novl Sad, Florin 
Gheorghiu a remizat cu iugosla
vul Nlkolicl, după ce anterior 
cîștigase la mutarea a 30-a par
tida întreruptă în runda a patra 
cu marele maestru Zvetozar Gll- 
gorid. Prima Infringere de la 
începutul turneului a suferit-o 
Zoltan Ribll (Ungaria), în fața 
olandezului Van der Viei. în cla
sament conduc: Gheorghiu, Ribll, 
Romanlșin, Quinteros, Van der 
Viei, Kurajița și Popovici toți 
cu 3,5 p.

TENIS • Turneul feminin de 
de la Tampa : Evert-Lloyd — 
Barker 6—1, 6—1, Jaeger — Mas
ca rin 6—0, 6—0, Ruzicl — Kiyo- 
mura 6—2, 7—5 • Basel, optimi 
de finală : Noah — Ostoja 7—6, 
7—5, Krishnan — Slozil 7—6, 4—6,
6— 4, Wilander — Barazzutti 6—2.
7— 5. La dublu : Năstase, Panat- 
ta — Hocevar, Soares 7—6, 6—3

Rezultate tehnice. Masculin: 
ROMANIA — IUGOSLAVIA 
1—2 (Segărceanu — Jivojino- 
vici 1—6, 3—6; Dîrzu — Prpici 
7—6 (8—6), 6—2; Segărceanu,
Dîrzu — Jivojinovici, Prpici 
3—6, 4—6). BULGARIA —
TURCIA 3—0 (Stamatov — Oz- 
gerel 6—3, 6—1 ; M. Lazarov 
— Vural 6—3, 6—2; Marian și 
Krasimir Lazaro z — Ozgerel, 
Erden 6—0, 6—1). Feminin: RO
MANIA — TURCIA 3—0 (M. 
Romanov — Dorman 6—0, 6—3; 
Moise — Guzelbey 6—1, 6—0; 
Marla Romanov, Moise — Gu
zelbey. Oguz 6—I, 6—0). IU
GOSLAVIA — BULGARIA 2—1 
(Goles — Manuela Maleeva 
3—6, 6—3, 6—4; Sigulinschl — 
Kondova 7—6, 6—0; Goles, Bo- 
rovcici — Manuela și Kateri
na Maleeva 1—6, 3—6.

Victor BĂNCIULESCU

MAI DIFICILĂ GRUPĂ 
CUPELOR LA POLO 

(Italia). „Grupa de la Barce
lona este fără îndoială cea 
mai echilibrată — ne-a decla
rat la aflarea știrii Ion Aie- 
xandrescu, vicepreședintele clu
bului Crișul. Toate cele 4 e- 
chipe au șanse de calificare. 
Va trebui să jucăm foarte 
bine pentru a ajunge din nou 
printre primele 4 formații ale 
competiției".

SĂ CUNOAȘTEM PARTENERII REPREZENTANTELOR NOASTRE
ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

ASTON VILLA --------------------------------------------------------------------------------
Fondat în 1874, clubul din 

Birmingham a cunoscut in ul
tima decadă a secolului trecut 
și în primii ani ai celui de-al 
XX-lea, succese dintre cele mai 
mari, cîștigînd în repetate rîn- 
duri și titlul național, și Cupa 
Angliei. Participantă la campio
nat încă de La prima ediție 
a acestuia (1888—89), echipa a 
cunoscut perioade de supremă 
satisfacție, concretizate atît 
prin victoriile din 1894, 1896, 
1897, 1899 ți 1900 repurtate tn 
campionat, cît și cele reușite 
in Cupă în 1887. 1895, 1897,
1905.

După o perioadă mai nesemni
ficativă de vreo... 50 de ani, In 
care Aston Villa a mai cucerit 
titlul doar in 1910, iar Cupa 
în 1913 și 1920, echipa revine 
în actualitate, cîștigînd în 1957 
Cupa Angliei, Iar în 1961 — 
Cupa Ligii. Dar, Împotriva tu
turor așteptărilor, urmează o 
serie de ani... negri în viața 
clubului, culmlnlnd cu retro
gradarea în Liga a III-a, în 
1969—70. După doi ani de 
„purgatoriu", viitoarea adver-

SHAMROCK ROVERS
Shamrock Rovers (Căutătorii 

de trifoi) este u-n-uil din cele mai 
populare cluburi din Irlan
da. A fost înființat în 1919. 
A cîștigat de 8 ori cam
pionatul și de 20 de ori Cupa 
Irlandei. în ultimii ani se cla
sează cu regularitate în primele 
cdncl locuri intr-un campionat 
oare cuprinde 14 echipe.

în campionatul de anul trecut, 
Shamrock Rovers a ocupat lo
cul secund, performanță bună 
într-o competiție in care concu
rează echipe destul de cunoscute 
în fotbalul european ca Limerick. 
Bohemians, Dundalk, Waterford. 
A avut cea mad bună apă nare 
din campionat, primind doar 23 
de goluri în 26 de meciuri.

în primele partide ale noului 
sezon, Shamrock a făcut meci 
egal (0—0) cu Sligo Rovers, 
pentru ca în etapa a doua să 
obțină o victorie La scor, 7—3, în 
compania lud. U.C.D. ta acest 
meci, cel mal bun jucător al 
viitoarei adversare a craiovenllor 
a fost mijlocașul stingă Denis

F. K. SARAJEVO -
SARAJEVO (prin telefon), 

înființată ta 1946, F.K. Sarajevo 
s-a afirmat de-a lungul anilor 
drept una dintre formațiile 
bune ale fotbalului iugoslav, cu
cerind campionatul în anul 1966- 
67, cînd a fost și finalistă a Cu
pei Iugoslaviei. EchLpa din Sara
jevo a luat parte în repetate 
rtadurl, la competițiile europene 
intereduburi, unde, ca și ta cam
pionat, a jucat deschis șl spec
taculos, indiferent că evolua a- 
casă sau în deplasare. Este o 
echipă eficace, marchează multe 
goluri, dar și primește destule.

• România luptă
„Miracolul argentinian" n-a 

mai continuat și în semifina
lele pentru locurile 1—4 ale 
campionatului mondial mascu
lin de volei, programate în sala 
„Luna Park" din Buenos Aires, 
întîlniind în această fază pe 
deținătoarea titlului mondial, e- 
chipa U.R.S.S„ voleibaliștii ar
gentinieni n-au mai putut pro
duce încă o mare surpriză, „cu 
toate excesele celor 12 500 de 
spectator] care — după cum 
menționează A.F.P. — au fost 
chemați la ordine de arbitru 
în legătură cu ploaia de hirtii 
și monede care s-a abătut asu
pra terenului, deranjînd atît 
pe argentinieni cît și pe so
vietici". Aceeași agenție subli
niază că „sovieticii n-au mai 
căzut in capcana de la Luna 
Park, ca voleibaliștii chinezi 
cu 48 de ore mai înainte, și 
— imperturbabili, insensibili la 
frenezia publicului — au im
pus automatismcle și forța lor 
atletică in fața unei formații 
argentiniene supraevaluate ți 
care n-a putut să realizeze un 
nou miracol". In cealaltă semi
finală a locurilor 1—4, echipa 
Braziliei, animată de omnipre
zentul William da Silva, a con
firmat clasa sa ridicată, dis- 
puinind tot în trei seturi de 
Japonia. Astfel, titlul mondial 
în cea de a 10-a ediție a 
competiției și-l vor disputa e- 
chipele U.R.S.S. (de cinci ori 
cîștigătoare pînă acum) șl 
Braziliei (pentru prima oară in 

sară a Iul Dinamo București 
urcă în Liga a II-a. Odată cu 
venirea antrenorului Ron San
ders, echipa intră pe un drum 
nou, ascendent. Printr-o masi
vă întinerire a lotului, Sanders 
aduce un suflu nou, „ll“-le din 
Birmingham promovind In 1975 
în primul campionat al țării 
și cîștigînd în același an Cupa 
Ligii. Anul 1977 reprezintă un 
punct de referință pentru noua 
Aston Villa. Ea cucerește din 
nou Cupa Ligii (după trei me
ciuri palpitante, în finală, unde 
a lntllnlt pe Everton Liverpool), 
și ocupă locul IV in campio
nat, participind (pentru prima 
dată intr-o competiție euro
peană intercluburi !) In Cupa 
U.E.F.A. Drumul său va fi 
insă oprit in sferturi de finală 
de C.F. Barcelona. După alți 
doi ani de acumulări, Aston 
Villa ia un start spectaculos în 
ediția 1980—81 a campionatului 
șl, după o cursă epuizantă, ală
turi de Ipswich Town, reușește 
un finiș impresionant care-i 
aduce titlul național după 71 
de ani de așteptare ! Dar bucu
ria suporterilor avea să fie și

Clarke, autor a tred goluri. Mij
locașul dreapta Jack McGowen, 
deosebit de apreciat pentru abiili- 
tatea cu care execută loviturile 
libere, a deschis scorul in minu
tul 1 dintr-o asemenea lovitură 
.de la 20 m.

în primul tur aii actualei ediții 
a Cupei U.E.F.A., irlandezii au 
întîlnit pe F. C. Fram 
Reykjavik (Islanda), callfi- 
cîndu-se după două victorii :
3— 0 in deplasare (au marcat 
Campbell, Buckley și Gaffney) și
4— 0 pe stadionul propriu, autorii 
golurilor fiind Gay O’Carroll, 
Buckley, Tommy Gaynor și Jim 
Beglin. în acest med, o impre
sie foarte bună a lăsat-o extre
mul stingă O’Carroll, un fotbalist 
tînăr, dotat, remarcabili prin șu
turile sale din voleu. Presa ir
landeză a avut aprecieri deosebi
te la adresa echipei Shamrock 
Rovers, subliniind mal ales ro
lul pe care l-a jucat „regizorul 
de la mijlocul terenului", Dennis 
Clarke, un fotbalist cu o mare 
rază de acțiune, lucid, specialist

în legătură cu cele două par
tide pe care formația iugoslavă 
le va lusțlne în compania Cor- 
vinulluL, S. Markusevid declară: 
„Am vorbit, la telefon, cu Ek- 
nieclci, portarul echipei A. K. 
Graz, care a debutat, cu ani tn 
urma, tn echipa noastră. El r 
avut numai cuvinte de laudă pen
tru români*. Cunoscutul inter
național Safet Susîcl ne-a spus : 
„Nutresc un respect 
tru fotbalul românesc 
cat de trei ort, tn 
românilor, dar numai 
reprezentativei. Primea

mare pen- 
Am Ju- 
cUmpania 
împotriva 
dată, La

!

pentru locul... 15
finală și. oricum, la prima ei 
medalie). O finală, așadar, ine
dită...

Echipa României, pe linia 
comportării modeste la această 
ediție, a cedat în 5 seturi în 
fața vicecampioanei mondiala 
din ediția precedentă, „Squa- 
dra azzurra". Iată rezultatele 
semifinalelor : locurile 1—4 : 
U.R S-S. — Argentina 3—0 (7, 
10. 9), Brazilia — Japonia 3—0 
(7. 13, 11) ; locurile 5—8 : Po
lonia — R. P. Chineză 3—1 
(—10, 4. 4, 12), Bulgaria — Co
reea de Sud 3—0 (13, 6, 8) ; 
locurile 9—12: Cuba — R. D. 
Germană 3—0 (3, 4, 8), Ceho
slovacia — Canada 3—0 (14, 14, 
6); locurile 13—16: Italia — 
România 3—2 (13, 9. —4. —10, 
16), S.U.A. — Franța 3—0 (6. 
4, 11); locurile 17—20: Mexic — 
Irak 3—0 (2, 10, 3), Finlanda
— Venezuela 3—1 (14, 11, —6, 
10); locurile 21—24: Australia
— Chile 3—1 (—13, 10, 3. 2), 
Tunisia — Libia 3—1 (11, —14. 
8, 6). In finale, locurile 1—2: 
U.R.S.S, — Brazilia; 3—4: Ja
ponia — Argentina; 5—6: Po
lonia — Bulgaria: 7—8: R. P. 
Chineză — Coreea de Sud; 
9—10: Cuba — Cehoslovacia^ 
11—12: Canada — R. D. Ger
mană; 13—14: S.U.A. — Italia; 
15—16: România — Franța; 
17—18: Mexic — Finlanda; 
19—20: Venezuela — Irak; 
21—22: Tunisia — Austral'^; 
23—24: Chile — Libia.

mai mare in mai 1982 cind for
mația, ajunsă aproape neobser
vată în finala C.C.E., cîșbigâ in 
fața superfavoritei Bayern 
Milnchen. Autorul golului vic
toriei a fost Peter Withe, cel 
mai cunoscut internațional al 
echipei, prezent la El Mundial. 
Demn de remarcat este faptul 
că în ultimele zece partide 
disputate in cupele europene, 
în deplasare, Aston Villa a fost 
învinsă doar de C.F. Barcelona 
(1—2). N-au reușit acest lucru, 
printre altele, Anderieeht, Di
namo Kiev, Dynamo Berlin, 
Athletic Bilbao, Gornik Zabrze, 
dar dorim s-o realizeze Din,..'.j 
București. Pornită cu rezultate 
contradictorii in această ediție 
a campionatului, Aston Villa 
încearcă să se regăsească în... 
C.C.E. Dar adversarii sînt, de 
acum, puși in gardă...

Formația de bază : Spink 
(Rimmer) — Evans, Williams, 
McNaught, Swain — D. Brcn»- 
nerf Mortimer (Geddis). Co
wans — Morley, Withe. Shaw.

Traian MURZEA

în pasele ta adâncime adresate 
„vîrfurilor**. Printre cei mai buni 
oamenii ai echipei este considerat 
șl portarul O’Neill. Atacantul 
central Campbell a fost în 1980 
golgeterul echipei, cu 22 de go
luri, fiind inclus ta echipa anu
lui. Ca un interesant amănunt, 
amintim că la Shamrock joacă 
și Michael Stiles, în vîrstă de 18 
ani, fiul fostului jucător Stiles de 
La Manchester United și al națio
nalei Angliei.

Lotul de bază ai echipei cu
prinde pe : O’Neill (portar), Gi
les, Eccles, McDonagh, Murphy, 
Beglin (fundași), Gaffney, Mc
Gowan, Gaynor, Clarke (mijlo
cași), Buckley, Campbell, Stiles, 
Moore, O’Carroll (atacanți),

Culorile clubului stat alb-verda. 
Stadionul său este Glenmalure 
Park, pe care Shamrock a obți
nut în ani trecuțl cîteva rezul
tate remarcabile oa, de exemplu t 
1—1 cu Bayern Mtln-chen (1967), 
1—1 cu Cardiff (1966), 2—1 cu 
Schalke 04 (1969).

neuitatul 6—4, de la București, 
cînd am marcat trei goluri, apoi 
la 2—0, la Belgrad, dar șl la acel 
1—4 de la București, tn finala 
Cupei Balcanice. Nu știu nimic 
despre Corvînul, dar rezultatele 
cu Graz spun multe. Sintem fa- 
vorlțî doar pentru că primul 
meci 11 jucăm in deplasare".

Iată echlpa-tip '. Janlus — VI- 
dovlctci, Radei las, Hadjibeghicl, 
Kapetanovlcl, Ferhatovici, Suslcl, 
Luklcl, Muscmlcl, Bojovicl, Paslct.

DU ȘAN BUGAR1N
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