
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, marți dimineață, o vi
zită de lucru în mari între
prinderi și unități de cercetare 
și proiectare, precum și la o- 
biective sociale din Capitală.

Conducătorul partidului șl 
statului nostru a fost însoțit 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Constantin Dăscă- 
lescu și Gheorghe Pană.

Continuînd dialogul direct, 
rodnic, pe care îl poartă cu 
făuritorii de bunuri materiale 
și spirituale în probleme e- 
sențiale ale dezvoltării țării, 
ale construcției socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu și-a 
rezervat — și în această zi — 
din agenda sa de lucru mal 
multe ore pentru a se întîlni 
cu muncitori și specialiști și 
a stabili căile șl măsurile care 
să asigure îndeplinirea inte
grală și Ia timp a prevederilor 
de plan pe anul in curs, ridi
carea întregii activități Ia un 
nivel superior de calitate și 
eficiență. Secretarul general al 
partidului s-a aflat — do a- 
ceastă dată — în mijlocul co
lectivelor de muncă ale unor 
cunoscute întreprinderi con
structoare de mașini și in
stitute de cercetare și proiec
tare din Capitală — cărora le 
revin sarcini însemnate în cin
cinalul 1981—1985. Vizita a pri
lejuit o analiză largă, apro
fundată, cuprinzind în sfera 
sa probleme centrale ale ac
tualei etape de dezvoltare 
economico-socială a țării. S-a 
examinat, îndeosebi, modul în 
care se înfăptuiesc programele 
prioritare privind sporirea a- 
portului cercetării proprii, ro
mânești, la realizarea de uti
laje, mașini și agregate de 
înaltă, tehnicitate.

Pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat cu 
căldură și bucurie, reîntîlnirea 
cu conducătorul partidului și 
statului constituind pentru cei 
ce lucrează în aceste unități 
de producție și de cercetare 
un fericit prilej de a-i expri

HANDBALUL ROMÂNESC ÎN PUTERNICĂ OFENSIVĂ 
pentru Împlinirea unor mari obiectivei

cu prof. univ. IOAN KUNSȚ-GHERMĂNESCU, președintele F.R.H.- - - - - - - - - - - Interviu
0 Fetele, la startul 
și H.C. Minaur Baia Mare

® Reprezentativa masculina și-a reluat pregătirile

campionatului mondial @ Steaua, Dinamo București 
în luptă pentru „podiumul** cupelor 

pentru Los Angeles
europene

Handbalul nostru a intrat în 
obișnuitul sezon internațional 
de toamnă-iarnă. Obișnuit 
date, semnificativ însă în ceea rille finale.

Handbaliștii seniori au luat startul în pre
gătiri. In fotografie, un aspect 
mul antrenament, desfășurat în 

plexului „23 August".

de la pri- 
sala com-

ce privește obiectivul său ge
neral: OBȚINEREA UNOR
MARI PERFORMANȚE. Echi
pa feminină se află în ultima 
linie dreaptă a pregătirilor, 
„Trofeul Carpați" de la Bra
șov și Balcaniada de la Plov
div urmînd să dea contur fi
nal formei sportive a echipei, 
care — la începutul lunii de
cembrie — se va prezenta la 
startul campionatului mondial 
din Ungaria cu hotărirea de a 
obține un loc pe podium și, 
Îrin aceasta, calificarea la 

.O. *34. Steaua, Dinamo Bucu
rești și H.C. Minaur au trecut 
In corpora de primul tur in 
cupele europene și astăzi aș- 

ma, direct, vibrant, profunda 
dragoste, stimă și recunoștință 
pentru atenția manifestată 
față de munca șl preocupările 
lor, pentru sprijinul perma
nent acordat activității lor, 
pentru orientările și indicațiile 
date, care constituie pentru ei 
un mobilizator și însuflețitor 
program de muncă.

Au fost vizitate Institutul de 
cercetare științifică și Ingine
rie. tehnologică pentru mașinl- 
unelte și agregate, hala de 
strunguri carusel a întreprin
derii de mașini unelte și agre
gate, Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnolo
gică pentru echipamente ener
getice și mașini de ridicat, In
stitutul de cercetare științifică, 
inginerie tehnologică și proiec
tare pentru sectoarele calde, 
Institutul de _ cercetări științifi
ce și inginerie pentru tehnolo
gia construcțiilor de mașini, 
cartierul Ferentari-Școală și 
complexul hotelier „București".

Efectuată în atmosfera de 
puternică emulație generată de 
apropiata Conferință Națională 
a partidului, noua vizită de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în întreprinderi, in
stitute de cercetare șl în alte 
unități economico-sociale din 
București se înscrie pe linia 
amplului și fructuosului dia
log pe care conducătorul parti
dului și statului îl poartă frec
vent cu oamenii muncii din în
treaga țară, dialog menit să a- 
sigure dezvoltarea și perfecțio
narea activității in toate dome
niile, realizarea unei noi cali
tăți în muncă.

Strîns uniți in jurul partidu
lui, al secretarului său gene
ral, oamenii muncii bueureșteni 
și-au exprimat din nou, cu pu
tere, încrederea nemărginită în 
politica înțeleaptă, clarvăzătoa
re a Partidului Comunist Ro
mân, precum și hotărîrea 
fermă de a înfăptui neabătut 
obiectivele luminoase stabilite 
de Congresul al XII-lea, mă
rețul program de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

*

sorților pentru 
.. . cele trei for-

ca mâții doresc să obțină victo- 
în sfirșlt, luni 

s-au reunit „trico
lorii", inaugurînd 
noul cicld de pre
gătire pentru tur
neul final al Olim
piadei de la Los 
Angeles. Cu aceste 
date, cu aceste glo
duri am început 
interviul pe care 
președintele F.R.H„ 
prof. univ. loan 
Kunst-Ghermănes- 
cu, rector al 
I.E.F.S., a avut a- 
mabilitatea să nl-1 
acorde.

— Ne aflăm, deci, 
într-un sezon deo
sebit de bogat. Ca
re ar trebui să fie 
speranțele iubito
rilor handbalului ?

— Cele ale noa
stre, ale oa

menilor handbalului: obținerea 
unui progres, real materializat 
în performanțe superioare.

— Care este suportul acestor 
speranțe?

— Să abordăm, în ordine, 
prioritățile acestui sezon. In 
primul rînd se situează evolu
ția echipei reprezentative fe
minine. Ea are ca obiectiv — 
propus de F.R. Handbal și sus
ținut de antrenori și sportive 
— cucerirea medaliei de bronz 
Ia campionatul mondial și, im
plicit, calificarea în turneul fi
nal al J.O. Este, să recunoaș
tem, un obiectiv îndrăzneț, dar 
realizabil dacă ținem seamă de

teaptă verdictul 
„optimi". Toate
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Astăzi, la București și Hunedoara, în cupele europene la fotbal

DINAMO Șl CORVINUL SUSȚIN
PRIMELE MECIURI DIN TURUL AL Il-lea
Partida Shamrock Rovers —Universitatea Craiova se va disputa mîine

Iată-ne în preajma unei noi „etape" a prestigioaselor compe
tiții internaționale de fotbal — CUPELE EUROPENE INTER- 
CLUBURI. Miercuri și joi se dispută meciurile primei manșe a 
turului II, la care participă și trei reprezentante ale fotbalului 
din țara noastră.

Cupa campionilor europeni

IN FAJA unor adversari de mare prestigiu, 
DÎNAMOVIȘTII CRED IN ȘANSA LOR

Stadionul „23 August" din 
Capitală (ale cărui tribune vor 
fi arhipline, deoarece biletele 
de intrare au fost epuizate) va 
găzdui astăzi una dintre cele 
mal interesante partide ale a- 
cestei toamne fotbalistice, In 
care campioana țării noastre, 
Dinamo București, va întîlni 
— în prima manșă din cel de 
al doilea tur al C.C.E. — pe 
deținătoarea trofeului conti
nental, echipa engleză Aston 
Villa.

Cam ingrați de această dată 
cu reprezentanta fotbalului 
nostru în competiția celor mai 
bune formații de club de pe 
continent, sorții i-au oferit un 
adversar deosebit de puternic, 
cu un palmares prestigios, dar, 
.departe de a se considera ne
favorizați, de a se plînge de 
„ghinionul" avut, dinamoviștii 
s-au declarat satisfăcuțl de 
faptul că se vor putea măsura 
în joc cu o echipă de mare și 
recunoscut renume. „Acum se 
va vedea, mai mult decît in 
alte prilejuri, adevărata va
loare, ne spunea — lăsind să w

pregătirile efectuate și de pro
gresele realizate tn ultima vre
me la antrenamente, progrese 
pa care sperăm ca echipa să 
le manifeste șl in meciuri.

— Termenul „obiectiv În
drăzneț" ni se pare neîndestu-

nterviu realizat de 
Hristache NAUM

(Continuare In pag. 2-3)

La încheierea sezonului de tir cu arcul

FETELE IN PROGRES VIZIBIL
BĂIEȚII RĂMÎN ÎN URMĂ

Aurora Chin. Anul

A
Campionatele naționale de 

tir cu arcul pentru seniori și 
juniori, desfășurate recent la 
București, au încheiat sezonul 
oficial de tir pe anul în curs. 
Competiția a adus cu sine un 
record național valoros, rea
lizat la simplu FITA. de către 
cea mai bună arcașă româncă, 

’ ‘ 1982 a
fost, dealtfel, un an bun pen
tru Aurora, ea mareînd o creș
tere valorică sensibilă (mai 
îmbunătățise o dată recordul 
național) și anunțînd că în 
viitorul apropiat, în răstimpul 
care a mal rămas pînă la 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles, poate face saltul de
cisiv în elita mondială a aces
tei discipline. Un argument în 
sprijinul acestei convingeri 
poate fi șl locul 13 ocupat de 
ea la campionatele europene, 

se înțeleagă marea ambiție și 
dorință de afirmare nutrite de 
întreaga Iul echipă — tînărul 
și talentatul mijlocaș ofensiv

NUNTDORENII SPERĂ ÎNIR-UN SUCCES ROTĂRÎTOR
HUNEDOARA, 19 (prin tele

fon). Marți după-amiază, în 
ambele tabere, pregătirile s-au 
încheiat pentru prima partidă 
din turul al doilea al Cupei 
U.E.F.A., dintre Corvinul Hu
nedoara și F.K. Sarajevo. Op
timismul și încrederea conti
nuă să fie dominante în rîn- 
durile jucătorilor noștri. Marți 
dimineață, antrenorul Remus 
Vlad, avînd în continuare spri
jinul directorului tehnic al 
F.R.F., Mircea Lucescu, a con
dus ultimul antrenament teh- 
nico-tactic. S-a lucrat cu in
tensitate, s-au repetat mai 
multe scheme tactice care vor 
fi cu siguranță aplicate în jo-

UNIVERSITARA CRAIOVA VA JUCA PENTRU VICTORIE!
DUBLIN, 19 (prin telefon). — 

Plecată marți, la prînz, cu un 
avion charter, de pe aeropor
tul internațional Bucuirești-Oto- 
peni, Universitatea Craiova a 
ajuns în capitala Irlandei după 
4 ore de zbor. Imediat după 
sosire și instalarea la hotelul 
Monrose, antrenorii C. Oțet și 
N. Ivan au condus un ușor an
trenament de o oră, pe un te
ren al Universității din Du
blin, ședință de pregătire la 
care aiu participat toți jucătorii 
care au făcut deplasarea : Lung, 
Boldici, Negrilă, Ștefănescu, Ti- 
lihoi, Ciupitu, Irimescu, 
cleanu, Bălăci, Donose, 
deanu, Geolgău, Crișan, 
mătaru, Cîrțu și Cioroianu. 
Doctorul V. Frînculescu are un 
singur semn de întrebare, în 
privința lui Bălăci, Încă nere
făcut complet după accidenta
rea din partida de oampionat, 
cu Petrolul. Se speră, totuși, 

Ți-
Bel-
Că-

care, deși 
deplin, a arătat resursele con
siderabile ale campioanei noas- 
tre. Am insistat mai cu sea
mă asupra acestei trăgătoare, 
în primul rînd pentru că Au
rora Chin oferă cele mai se
rioase speranțe în perspectiva 
anului 1981, dar și pentru că 
o altă arcașă, Dorina Damian, 
din Aninoasa, poate progresa 
și ea substanțial pînă la ni
velul competitivității olimpice. 
Astfel, proba feminină de tir 
cu arcul are cele mâi bune 
șanse de a deveni reprezenta
tivă. In același timp, și alte 
tinere arcașe, printre care se 
detașează Marina Prelipceanu 
pot întregi suita.

Mai puțin bună este situația 
la băieți. După scăderile (con
tinue, din păcate), ale lui An
drei Berki, nici unul dintre cei- 

al campioanei noastre — Au
gustin. Iar noi vrem să de
monstrăm o dată mai mult că 
Dinamo, fotbalul românesc au 
valoare, dispun de competiti
vitate pe plan internațional", 

Recunoscînd forța de joc a 
adversarei de azi, calitățile șl 
posibilitățile componenților a- 
cesteia, dinamoviștii nu par 
deloc copleșiți de ele. Dimpo
trivă, el apreciază că pot con
tracara atuurile echipei en
gleze, impunîndu-și totodată

Constontin FIRANESCU

(Continuare in pag 2-3)

Cupa U. E. F. A.

cui de miercuri după-amiază. 
Dar, din păcate, lui Gălan — 
nerefăcut după recidivarea în
tinderii musculare — se pare 
că, la ora aceasta, i s-a ală
turat și KIein. Deși a parti
cipat la antrenament, el nu a 
putut să lucreze la aceleași 
cote cu ceilalți colegi de echi
pă. Pînă la ora meciului, me
dicul Petru Vinolea va încer
ca să facă tot posibilul pentru 
a-1 reface complet. „Această 
ultimă și nedorită indisponibi
litate nu ne-a diminuat încre-

Pompiliu V'NTILA

(Continuare in pag. 2-3) 

că internaționalul craioveaoi va 
evolua joi seara, de la ora 
19,45 (ora 20,45, ora Bucu
rești ului), cînd va începe în
tîlni rea cu Shamrock Rovers, 
pe stadionul Glenmalure Park 
(capacitate 30.000 de specta
tori). în privința primei man
șe, din turul II al Cupei UEFA, 
jocul de la Dublin, antrenorul 
craiovean C. Oțet ne declara: 
„Echipa noastră va Juca pen
tru victorie! Cred în calificare, 
așa cum cred toți jucătorii, op
timiști, însă conștienți că meciul 
trebuie abordat cu toată serio
zitatea".

In privința echipei gazdă, 
aceasta a susținut duminică 
un joc de campionat, la Du
blin, cu formația Shelbourne. 
Scorul : 2—2 (2—2), Ambele

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)

n-a satisfăcut

Aurora Chin, autoarea unui 
nou record national 

Foto : Ion MIHÂICA 

seniori nu pare a se sl- 
pro-

lalți
tua clar pe o curbă de 
greș. Nici chiar pregătirea in
tensivă, organizată la nivelul 
lotului național, nu oferă date 
certe, rezultatele fiind adeseori 
fie contradictorii, fie de mij
loc. Numai astfel a fost posi-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)



NU EXISTA OMOARE MAI MARE! A INCIPUT RHURUl DIVI/ILI Of TIMS POLITEHNICA I
există onoare mai 

decit
Nu 

mare pentru sportiv 
aceea de a juca sub culo
rile patriei sale. In toate 
memoriile sportivilor bătrini 
se găsește în mod necesar 
pasajul important privitor 
la mîndria cu care au îm
brăcat pentru prima oară 
tricoul tricolor, fala celor 
chemați să reprezinte țara 
in arena sportivă.

Cu atit mai bătătoare la 
ochi, mai de neînțeles 
mai de blamat ni 
atitudinea unor 
sportivi care nu 
pun nici un preț 
pe semnele (im
propriu numite 
„exterioare", cită 
ele au o înaltă
afectivă, „interioară"), 
semnele apartenenței 
neamul lor.

Intilnirile sportive inter- 
tradiție, 

prin 
dis- 
cu- 
nu

vreme 
valoare 

pe 
la

naționale cer prin 
dacă nu întotdeauna ji 
regulament, o ținută 
tinctivă, unică pentru 
lorile fiecărei țări. Și 
există echipament sportiv, 
oricit de complicat, care să 
nu permită sublinierea PA
TRIEI care te-a învrednicit 
cu numele ei cind te-a tri
mis să-i aperi faima pe 
stadion. Pînă și scrimerii, 
cu platoșele lor de pînză, 
cu plastroanele albe, au 
găsit modalitatea de a-și 
face cunoscută apartenența 
națională, printr-o discretă 
dar cu atît mai semnifica-

tivă bonderold tricoloră pe 
mînecă

Sigur că în tenis costu
mația imaculată, impusă de 
un uz secular, poate fi res
pectată (deși nu este, căci 
tot mai mulți jucători își 
împestrițează echipamentul 
cu tot felul de culori tăr
cate). Dar in Intilnirile pe 
echipe și in cele în care 
nu te reprezinți pe tine, ci 
țara, numele sau culorile 
patriei sint obligatorii ! Pu
tem da mărturie cit de rău 

le-a stat tenisma- 
nilor români 
Nyiregyhăza, 
prilejul 
notelor 

de amatori, 
fost SINGURII care 
prezentat Ia festivitatea 
naugurală fără uniformă. 
Și mai supărătoare a fost, 
acasă la ei, la Timișoara, 
aceeași lipsă de echipament 
comun, cită vreme TOATE 
celelalte formații partici
pante la Balcaniada de te
nis au arborat fie tricouri, 
fie jachete cu numele țării 
vizibil înscris.

Nepăsarea față de 
turtle caracteristice 
nei echipe naționale 
condamnabilă ți ea 
imputată atit organelor fe
derale, cit șl antrenorilor 
ți sportivilor, eare-și atrag 
astfel o gravă, dar meri
tată, acuzi de indiferență 
față de culorile patriei 
noastre dragi.

Victor BANCIULESCU

Pe terenurile Progresul șl Te
nis Club București a început 
returul Diviziei de tenis (pentru 
locurile 1—8), astfel că duminică 
vor fl cunoscute noile echipe 
campioane, atît la masculin cit 
șl la feminin. Intr-un meci Iii 
care nu a cedat nici un punct, 
deținătoarea titlului, Dlnamo 
București, a dispus cu 9—0 de 
Cuprom Baia Mare (Segărceanu 
— Russen 6—2, 6—1, DIrzu — 
Stlte 6—2, 6—2), cu același scor 
întrecînd șl Steaua pe tenisma- 
nli din Bala Mare. într-o dispu
tă tn care surorile Luda șl Ma-

ria Romanov au fost vioara întii, 
Politehnica București a cîștigat 
cu 5—1 tntîlnlrea cu Tenis Club 
București.

Azi, de la ora 9 (fără pauză 
de prinz) slnt programate Intil
nirile: Dinamo Buc. — Politeh
nica CIuj-Napoca (la masculin șl 
feminin), 
(m) șl 
București 
Progresul 
prom (m), Constr. ferov. Buc. — 
Sănătatea Oradea (m), Progresul 
— T.C.B. (f), U.T.A. - Dacia 
Galați (f) — la Tenis Club.

Dinamo Bv. — Steaua 
Steaua — Politehnica 
(f) — pe terenurile 
șl Progresul — Cu-

LA 30 DE ANI Dl

la 
cu 

campio- 
europe- 

unde au 
s-au

I-

trăsă- 
ale u- 

este 
trebuie

în campionatul feminin de volei

AZI, ETAPA A 6-a, INTERMEDIARĂ
Sibiu:
București:
CIuj-Napoca: 
Baia Mare: 
Constanța: 
Bacău:

, ----------------  -------
— FARUL CONSTANȚA
— PENICILINA IAȘI 

(Sala Olimpia, ora 16)
— FLACARA ROȘIE BUC. ■
— DINAMO BUC.
— C.S.U. OȚELUL
— RAPID BUC.

C.S.M. LIBERTATEA 
CALCULATORUL
UNIVERSITATEA 
MARATEX 
CHIMPEX 
ȘTIINȚA

GL.

O nouă etapă Intermediară in 
prima divizie feminină de volei 
este programată astăzi In 6 o- 
rașe. Trei meciuri rețin in mod 
deosebit atenția: cel de la Sibiu, 
derby-ul etapei, in care echipa 
gazdă primește replica Farului 
din Constanța, revenit spectacu
los pe locul secund, precum șl 
Intilnirile din București (unde e- 
chlpa Iul N. Humă primește re
plica leșencelor, care, cu zece 
zile in urmă, l-au luat Rapidu
lui In Gluleștl ambele puncte) șl 
de la CIuj-Napoca, unde vlce- 
campioana, Flacăra roșie, încear
că să producă studentelor local
nice prima Infrlngere pe teren

propriu. In celelalte 
pldistele ni se par 
șanse La Bacău, ca și studentele 
gălățene la Constanța, In schimb 
dlnamovistele slnt iarăși net fa-

partide, 
lipsite

ra
de

La Fieni, la Festivalul sportiv al fetelor dîmbovițene

GINDUL FORTIFICĂRII PRIN SPORT

ÎNSUFLEȚEȘTE TOT MAI MULTE TINERE

vorlte, chiar dacă evoluează In
deplasare, la Baia Mare.

Iată clasamentul Înaintea eta-
pel a 6-a:

1. DINAMO 5 5 0 15: 3 10
2. Farul 5 4 1 13: 5 9
3. Peni cilia 5 3 2 11: 7 8
4. Flacăra roșie 5 3 2 11: 8 8
5. C.S.M. Libertatea 5 3 2 10: 8 8
6. Chlmpex 5 3 2 11: 9 8
7. Universitatea 5 3 2 9:10 8
8. Știința 5 2 3 8:10 7
9. C.S.U. Oțelul 5 2 3 8:11 7

10. Maratex 5 1 4 8:13 6
11. Calculatorul 5 14 6:13 6
12. Rapid 5 0 5 2:15 5

REZULTATE DIN DIVIZIA „B '•

In etapa a 3-a a Diviziei ,,B“
de tineret la volei s-au :tnregis-

Multă lume din Fieni, orășe
lul dîmbovlțean al clmentlștllor 
și al făuritorilor de lămpi elec
trice, a pornit stmbătă la prinz 
In convoi pe Valea Ialomlcioa- 
rei tn sus, către complexul spor
tiv „Cimentul", situat undeva In 
marginea orașului, spre comuna 
zubmontană Runcu, care șl-a 
Oiști gat, prin sănlerll săi, un fru
mos renume și un loc distinct 
pe harta „Dacladel". începea 
„Festivalul sportiv al fetelor dlm- 
bovițene", ai cărei organizatori 
— tn frunte cu Comisia pentru 
sport feminin din cadrul 
CJ.E.F.S. Dîmbovița, sprijinită 
de organele județene sindicale, 
de tineret și de Invățămlnt, pre
cum șl, firește, ' - - - 
•u avut buna 
ălege poate cel 
tnent autumnal 
pentru această ______ ____ _
competiției. Pentru că, timp de 
două zile. In acest frumos colț 
de țară, peste 400 de tinere din 
tot Județul au simțit din plin 
bucuria mișcării In aer liber, au 
Învățat din dezbaterile unul in
structiv simpozion tainele forti
ficării fizice, metodele sporiri! 
armoniei trupești șl a grației fe
minine, au trăit emoțiile unor 
frumoase concursuri la nu mai 
puțin de 7 ramuri sportive. Șl 
alte multe sute de femei șl băr
bați, tineri și copii au petrecut 
m jurul bazelor sportive clipe 
de îneîntare, de destindere și 
voie bună. Pe o vreme care a 
ținut cu toți cei dornici de miș
care, de sport...

După bogatul program oferit 
în deschidere, pe covorul încă 
verde al stadionului, de ansam
blul local de gimnastică ritmică 
modernă, pregătit cu migală de 
profesoara Elena Sinea și tn care 
vreo 200 de fete au prezentat

de cele locale — 
Inspirație de a 
mal potrivit mo
și cadru natural 
a treia ediție a

(pe mdodll populare, de muzi
că ușoară și tlnără) o succesiune 
de exerdțil cu umbreluțe, eu 
bastoane șl stegulețe, partldpan- 
tele la competițiile din cadrul 
festivalului s-au risipit pe te
renuri șl in săli. In Incinta sta
dionului sau pe alte baze din o- 
raș. După-amiaza sportivă s-a 
Încheiat seara In sala clubului 
dmentlștilor cu simpozionul pe 
tema „Exercițiul fizic, sportul, 
alimentația — factori de bază ai 
sporirii sănătății și frumuseții 
femeii", la care tinerele concu
rente, școlărițe sau muncitoare, 
au manifestat un interes unanim, 
sporit de povețele, pledoariile 
meșteșugite șl demonstrațiile 
practice de gimnastică de Între
ținere prezentate de Inginerele 
bucureștene Marcela Fumea șl 
Adriana Nlcuiescu, foste sportive 
de performanță, de sfaturile me
dicului local Ana Șerbănolu In 
legătură cu alimentația rațională 
a femeii care se vrea atrăgătoare 
(și care femeie nu vrea așa 
ceva 7).

Duminică dimineața, 
le blînde ale soardul 
ni, concursurile s-au 
șl mal mult apetit. în 
renurilor 
Îndeosebi, 
bltorl de 
Fieni, d 
Intre

sub raze- 
de toam- 
reluat cu 
jurul te- 
handbal, 

mulțl lu-

TIR CU ARCUL
(Urmare din pag. 1)

bil ca un sportiv aflat la apu- 
»ul carierei (49 de ani), altfel 
demn de tot respectul nostru 
ji al colegilor de probă, cum 
este Vasiie Tămaș, să devină 
«tel mai bun în cea mai im
portantă competiție a calenda
rului intern. Unele speranțe 
există însă, Robert Tănase șt 
Aurel Robu fiind cei mal în
dreptățiți a capta atenția fe
derației de specialitate șl mai 
ales a antrenorilor noștri cel 
mai buni.

Un aspect de ordin tehnic In 
privința desfășurării competi
țiilor. Prea adesea se pot ob- 
șerva abateri de la Îndepli
nirea tuturor îndatoririlor ar
bitrilor, neatenție, lipsă de 
fermitate. In luarea unor hotă- 
rtri. Nici sportivii nu respectă 
Intru totul prevederile regula
mentului de concurs, adresîn- 
du-se, de pildă, in mod direct 
SiciaiUor și nu prin interme- 

ui antrenorilor, ceea ea nu 
• permis.

de void șl 
i-au adunat 
sport. Nu numai din 

șl din satele megieșe, 
spectatorii handbalului, 

admirfnd robinsonadele portărlțel 
Dana Marinesen (Trainica Pu- 
doasa), calitățile Ioanei Nicoiae 
(Energia Glodenl), golgetera tur
neului, Irinel Badea sau Danie
lei Geambașu, prof. Maria Ne- 
golță, din cadrul Comisiei cen
trale a sportului feminin, fă- 
dnd pe reporterul, descoperă 
trei țlnd din satul Costeștl care 
s-au sculat dis-de-dlmlneață șl 
au bătut drumul plnă la stadion 
timp de trei sferturi de ceas. 
Cel mal mărișor, elev într-a șasea, 
Nicolae-Marius Mănescu, se con
fesează: „Am venit aid pentru 
că-mi place șl handbalul.„ Dar

nu mai mult ca fotbalul... De 
mic țin cu Universitatea Craio
va... Nu mai e prima, dar o să 
He I... Șl eu Joc In echipa școlii 
și aș vrea să devin fotbalist...". 
Frățiorii săi, mult mal mititei, 
Alina șl Silvlu-Dănuț, H privesc 
eu ochi mari, mlndri de viitorul 
lui fotbalistic...

între terenurile de handbal șl 
cri de voia, pe gazon, oameni 
cu Umple argintii, clmentlștl, au 
Încins o „mluță", dar puțini le 
dau atenție. Este doar festivalul 
sportului feminin. Echipele de 
voia, 8 la număr, Ișl dispută 
locurile pe podium. Interes cres
cut, mal ales pentru că printre 
fruntașe slnt multe fete cu reale 
calități, cum s-au dovedit tlrgo- 
viștencae Gica Podolu șl Dana 
Ionescu de la Liceul industrial 6, 
Alice Stoicescu de la liceul „Gri- 
gore Alexandrescu" șl multe al- 
trfe. Privind echipele, lăcătușul 
mecanic Lazăr Mălău, fostul fot
balist de la Electrica Fieni, ne 
mărturisea: „Astfel de acțiuni 
ar trebui organizate mal des. 
Slnt multe talente și — cum spu
nea cîndva campionul olimpic și 
mondial de lupte Gheorghe Ber- 
ceanu — ele trebuiesc căutate, 
răscolindu-se toate ’ “

Aurelian
comunele".
BREBEANU

concursurilorIată clștlgătoril ___________
șl al frumoaselor premii tn ma
teriale sportive acordate de or
ganizatori: atletism, 100 m: Da
niela Niculescu (Voința Tirgovlș- 
te); greutate: Carmen Cîrstea 
(Metalul Tîrgoviște); 800 m: Vio
rica Slmlcă (Voința Tgv.); lun
gime: Alexandra Coandă (Lie. 2 
Morenl); șah: Margareta Radu 
(Voința Tgv.), Ia junioare șl E- 
lena Davldescu (Gr. șantiere 
Tgv.) Ia senioare; popice: Flo- 
rica Beneș (Lie. lnd. Fieni); te
nis de masă: Anlșoare Doroban- 
țu (Tltu); volei: Lio. lnd. S Tgv.; 
baschet: Lie. lnd. Fieni; handbal: 
Trainica Pucioasa.

ADMINISTRAȚIA dt stai loto pronosport informează
AȚI JUCAT NUMERELE 

PREFERATE 7

maiNumai astăzi și miine se 
pot procura bilete cu numerele 
alese de participant pentru a 
doua tragere a autoturismelor Ia 
Loto, care va avea loc vineri 22 
octombrie 1982. Se reamintește că 
la prima tragere de acest fel, 
desfășurată la 10 septembrie a.c., 
au fost atribuite 30 de autotu
risme, respectiv 17 „Dacia 1300“ 
șl 13 „Trabant 601“ I Formula 
tehnică, deosebit de avantajoasă, 
este următoarea: după cele două 
extrageri a cite nouă numere, se 
efectuează o extragere de cinci 
numere din 90, la care partici
pă numai biletele completate cu 
variante simple a 25 Iei (cu 
drept de ctștlguri și la primele 
două extrageri); variantelor cu 
trei numere din primele patru 
extrase 11 se atribuie autoturis
me „Dada 1300“, iar celor cu 
trei numere din totalul de cinci 
— autoturisme „Trabant 601", In 
ambele cazuri nețlntndu-se sea
mă de ordinea ieșirii numerelor

din urnă 1 AȘADAR, NOI POSI
BILITĂȚI DE MARI SUCCESE, 
PE CARE LE PUTEȚI OBȚINE 
ȘI DV„ BINEÎNȚELES CU CON
DIȚIA DE ---------- "A JUCA !

Tragerea 
de astăzi, 
televizează 
la ora 16,25.

obișnuită Pro no expres
20 octombrie 1982, se 
în direct începlnd de

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 OCTOM

BRIE 1982
Cat. 1 (13 rezultate) : 1 varian

tă 100% — autoturism „Dacia 
1300“ șl 1 variantă 25% a 17.500 lei;

Cat. 2 (12 rezultate) : 6 
te 100% a 16.981 lei și 3« 
te 25% a 4.245 Iei ;

Cat. 8 (11 rezultate) : 
rtante 100% a 1.668 lei și 
riante 25% a 417 ’ '

REPORT LA 
236.776 LEI.

Autoturismul _____ ____
la categoria i, obținut pe o_
riantâ 100%, a revenit participan
tului TO AN MATE din Brașov.

varian- 
varian-

74
620

lei.
CATEGORIA
„Dacia 1300*

va- 
va-

1 ;
de 

va-

trat următoarele rezultate :
FEMININ, seria I : I.T.B. — 

Universitatea I.E.F.S. Buc. 0—3, 
Prahova I.P.G. Ploiești — Cea
hlăul P. Neamț 1—3, Confecția 
Buc. — Zimbrul Suceava 3—0, 
Penicilina II Iași — Voința Buc. 
0—3 ; seria a II-a : Flacăra roșie 
II Buc. — Chimia Rm. Vîlcea 
0—3, Bralconf Brăila — Chlmpex 
II Constanța 3—0, Spartac Buc.
— Universitatea Craiova 0—3, Da
da Pitești — Chimia Tr. Măgu
rele 3—1 ; seria a IlI-a : A.S.S.U. 
Craiova — Armătura Zalău 3—2, 
C.S.Ș. Explormin Caransebeș — 
G.I.G.C.L. Brașov 3—1, Universi
tatea Timișoara — Olimpia Ora
dea 3—0, Metalotehnlca Tg. Mu
reș — Textila Clsnădle 3—0. în 
meel restanță din etapa I : Fl. 
roșie II — Univ. Craiova 0—3.

MASCULIN, se-ia I : PECO 
Ploiești — Spartacus Brăila 1—3, 
Prahova I.P.G. Ploiești — I.O.R. 
Buc. 3—1, A.S.A. Buzău — Trac
torul n Brașov 3—0, Relonul Să- 
vin ești — Viitorul Bacău 8—1 ; 
seria a II-a : Steaua II Buc. — 
Electra Buc. 3—0, Rapid Buc. — 
C.S.M. Delta Tulcea 3—2, SARO 
Tîrgoviște — Vulcan Buc. 3—1, 
Metalul Hunedoara — I.C.M. Ca
ransebeș 3—0 ; seria a Hl-a : Vo
ința Beiuș — Oțelul Oraș dr. P. 
Groza 2—3, A.S.A. Sibiu ■ 
CIuj-Napoca 3—2, Voința
— Politehnica Timișoara 
A.S.A. . Electromureș Tg.
— Voința Alba Iulla S—0.

Corespondenți : N.
Gh. Lazăr, ~
C. Crețu, N. Magda, C. Albu, I. 
Domuța, Al. Nour, Gr. Rizu, V. 
Popovicl, M. Domițian, M. Avanu.

N-am fi crezut că inima la
șului poate să bată atît de pu
ternic pentru rugby. Aveam să 
ne convingem, la finele săptă- 
mînii trecute, cu ocazia 
ticlpării la 
împlinirea 
cînd lașul 
cu balonul

Momentul de debut se bî- 
tuează intr-una din frumoasele 
zile ale unei lungi toamne ie
șene, cînd In Copou strugu
rele părăsește vița de vie spre 
a deveni „vinul de viață lun
gă". Atunci, intr-una din au
lele Politehnicii ieșene avea 
loc o ședință sportivă. Mai în 
glumă, mai în serios, un mu
calit văzîndu-1 în sală pe Va- 
leriu Ghidinici, un fost rug- 
byst la Grivița Roșie și Steaua 
(pe timpul satisfacerii servi
ciului militar), a propus înfi
ințarea unei echipe de rugby 
și în „dulce tîrgul Ieșilor...". 
Și propunerea a devenit rea
litate. Așadar, in 1952 cronica
sportivă a Moldovei consem
nează PRIMA echipă de rug
by, înscrisă în campionatul 
Diviziei secunde sub numele 
de Știința Iași : Drâgan (Dumi- 
trașcu) — Balcan, Carșeil, 
Borș, Pitrop — Modreanu, Pir- 
log — Savitschi, Olărescu, 
Ghidinici — Melintc, Aposto- 
Iache — Mirea, Zbîncu, Nicu- 
lescu, antrenor, cine altul de- 
cît Ghidinici ?

Mulți tineri studenți s-au 
îndreptat de-a lungul anilor 
spre această echipă care nu 
numai că prinde rădăcini trai
nice la Iași, ci devine — se 
va dovedi cu prisosință — o a- 
devărată școală a vieții, a for
mării unor oameni integri, de 
caracter, mulți dintre ei 
nînd cu nădejde umărul 
construirea noii Românii 
cialiste. Inginerii Gheorghe 
Drobotă, Sandu Viile Gorun, 
Mircea Huțanu — cei care și 
astăzi alcătuiesc conducerea 
secției de rugby ieșene —, pri
mul citat, un internațional de 
renume, apoi alți colegi care 
au cochetat cu echipa națio
nală : Gelu Melinte, Pavel Vi
zitiu, Costică Chifan, Constan
tin Dăscălcscu, Robert Rosen
berg, Radu Iftimie, Virgil Mi- 
halașcu, Ion Precul, Petrieă 
Moțrescu, Clement Nemesni- 
eiuc, Ion Bucan, FI. Nistor, V.

par- 
jubileul prilejuit de 
a trei decenii de 
a făcut cunoștință 

oval.

David ș.a. 
turor, ca i 
minunatul 
pa, președ 
prima zi i 
care repre: 
CONTINUI 
Ieșean.

Perforfna: 
(au contrib 
tatul Guști 
Jinga, șl l 
Titi Ionesc 
mai puțin 
mensul mei 
rugbyul ieș 
pe prima 
„A" din 19 
îată-i și p< 
mâți să du: 
pundere șt 
Bălan — 
Năstase, C. 
— Mititeiu 
tei — Nem 
echipei). Ni 
Constantin, 
hău (Tunar 
(Vasluianul 
vel Vizitiu 

Toți, cei 
azi, peste d 
de mulți al 
burilor din 
tîlnire in ot 
ceri aminte 
ca sportivi,

Din.

Azi, în

pu
ia 

so-

,,CUPA FEDERAȚII*

— „U“
Zalău

2—3, 
Mureș

Mateescu,
O.’ Guțu, I. Ionescu, 

Magda, C. ■"

(Urmare din pag. 1)

lător, opinia noastră fiind că 
ținta este deosebit de dificilă. 
Echipa feminină, care nu stră
lucește In ultima vreme, are 
sarcina de a elimina de pe po
dium cel puțin două dintre 
marile favorite (R.D. Germană, 
Uniunea Sovietică, Ungaria, 
Iugoslavia), ca să nu mai vor
bim și de alte forțe, cel pu
țin egale team-ului nostru...

— Am fost și sintem pe de
plin conșticnți că echipa noas
tră feminină nu a atins cons
tanța valorică necesară pentru 
a fi siguri de realizarea obiec
tivului. Dar, ca oameni de 
sport, nu putem refuza acestor 
fete șansa de a lupta la C.M. 
pentru intrarea in arena olim
pică. Personal am încredere 
in puterea lor de autodepășire 
și in forța tehnicienilor care le 
îndrumă, profesorii Remus 
Drăgănescu și Constantin La- 
che.

— Ar fi, în ordinea „intrării 
în scenă", cupele europene...

— La 
portul" 
relevat 
rui tur 
Steaua, . _
neriri, s-a dovedit aceeași for
mație serioasă, capabilă de 
Jocuri entuziasmante. Deși 
n-au devenit ineă personalități, 
jucătorii tineri au prestații la 
nivelul pretențiilor campioanei. 
Cu marile valori confirmate pe 
care le are — Nicoiae Muntea-

cele trei formații, „su- 
de care vorbeați este 
de campionatul al că- 

s -a încheiat recent, 
in pofida masivei înli-

După două 
consemnat de 
rezultat intere 
tru titlu („re 
și S.C. Miercu 
a echipei din 
Pra formației 
campionatul p 
a Diviziei „A* 
azi cu partide 
etape a turnei 
Șui Gheorgher 
pă este pr< 
Steaua — Dini 
„ediție" tn a 
acum trei vie 
rezultat egal), 
să se repete

COUISIII
Duminică, divizionarele „A" 

de rugby au disputat jocuri în 
cadrul „Cupei Federației", la
tă rezultatele : Politehnica Iași 
— Farul Constanța 24—18 (un 
meci de mare spectacol și ex
celentă factură tehnică); Spor
tul studențesc ~ 
șie 25—12 (primul succes 
acest sezon al formației 
versitare !); Dinamo 
9—29 ; C.S.M. Sibiu 
Buc. 18—12 ; 
CIuj-Napoca 
Timișoara 
CEMIN Baia 
P.T.T. Arad 29—3.

Grivița Ro
din 

unl- 
Steaua 
Rapid 

„Poli" 16 Febr. 
— Universitatea 
12—10 ; Știința 
Mare — Gloria

Sala sportu 
a găzduit, tii 
Intr-o organiz 
întrecerile dir 
a 4-a etape 
publican pe < 
tate la lupte 
nio.i). Au lut 
160 de concu 
majoritate, ai 
pregătire, ev< 
vel tehnic re:

Rezultate t< 
kg : 
kg :
Gh. 
kg :

N. lords 
M. Flore: 
Savu (Di

G. Dun

nu, Vasiie Stingă, Cezar Dră- 
găniță, Marian Dumitru —, cu 
cele in curs de devenire — 
Dumitru Berbece și Virgil Ni- 
culae —, dar și cu aportul ma
jor al tuturor celorlalți compo- 
nențl, Steaua poate reedita 
performanțele din 1968 și 1977, 
cind — se știe — a ciștigai 
Cupa campionilor europeni. Cu 
o condiție: să-și îmbunătățeas
că jocul in apărare, componen- 
ții echipei obligîndu-se să ac
cepte marele efort din aceas
tă fază a jocului. Dlnamo 
București, angajată cu șanse 
reale de victorie finală în Cu
pa cupelor, are un Iot deose
bit de valoros. „7"-le său de 
bază — Red!, Bedivan. Oprea, 
Durău, Roșea, Jianu, Dogăres- 
eu — poate să însemne și una 
din formulele echjpei naționa
le ! Hotărîtoare pentru reali
zarea unei mari performanțe 
este puterea colectivului de a 
analiza și înlătura cauzele de 
ordin educativ și de instruire 
sportivă, care grevează actual
mente asupra capacității reale 
de performanță a echipei și 
care au dus Ia neașteptatele 
înfrîngeri din campionat. H.C. 
Minaur demonstrează, ca și in 
anii trecuți, că stăpinește mij
loacele tactice de atac adecva
te jucătorilor săi, punctul vul
nerabil rămînind apărarea, ve
rigă ce trebuie neapărat întă
rită. Este o formație de În
credere, o formație care poate 
urca — la fel ca și tn prece
dentele sale evoluții în cupele

europene — p 
perioară a Ier 
trei echipe a 
mare ciștig 
tativa țării: i 
ate pentru «ya; 
voltițiile In co 
mâții puternic 
la creșterea v 
rilor selecțion 
colori".

— Am, ajuns 
permite trecer 
echipei națion 
Cine ia acest 
Angeles?

— Biroul F. 
conducerea t< 
din antrenorii 
Lascăr Pană, 1 
tin Șerpe ți 
Cojocaru, pree 
Munteanu, Ale 
RcJl — M. B 
nea, M. Mirie 
Porumb, L. Vi 
găniță, C. Dur 
V. Stingă, Al 
Roșea, L. Jiai 
Dumitru ți C.

— Știm că j 
petiții în care 
echipa noastră 
sînt „Trofeul ‘ 
feul R.D. Gern 
adaugă meciur 
Bulgaria (4) și 
(2). Care sînt 
sezonului?

— Pe scurt: 
torilor tineri i 
Jianu, Dogăres 
ansamblul echl 
narea sistemele: 
rare, astfel in<



CUPELE EUROPENE

upra tu- 
părinte, 

igcn Po
lei
ei, 

îi 
rugbyului

din 
cel 

bine

d bune 
și regre- 

Ianuarie 
Carnabel, 
irișan) și 
totuși, 1- 
menținut 

7RERUPT
Diviziei 

omovăril. 
zi, che- 
t de răs- 

departe: 
(Băiatu), 
Bălteanu 

), Dorof- 
(căpitanul 
neț — L. 

Pătră-
Petrișor 

lori : Pa- 
«heorghiu. 

cei de 
(alături 
ai ciu
dat în-

ii

I 
u 
lulci adu- 
consacrat 
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DINAMOVISTII CRED IN SANSA LORJ ’
(Urmare din pag. 1)

propriile argumente de joc. 
„I-am văzut jucind pe echi
pierii Iui Aston Villa, ne îm
părtășea Cornel Dinu impre
siile recentei sale vizite la 
Birmingham (orașul de reșe
dință al formației engleze), și 
mi-am dat seama, printre al
tele, că sint deosebit de com
bativi în teren, că au o re
marcabilă forță de atac și de
vin foarte periculoși Ia fazele 
fixe, pe care le pregătesc în
delung Ia antrenamente. Bine
înțeles, am avut în vedere a- 
ceste observații în cadrul pre
gătirilor efectuate pentru me
ciul de azi. Mai mult chiar, 
am pregătit unele surprize 
pentru adversarii noștri, cu 
care sperăm să ne impunem. 
De mare importanță va fi bă
tălia de la mijlocul terenului, 
pe care credem că o vom în
clina in favoarea noastră, Ia 
fel ca și balanța victoriei. Aș
teptăm ca și publicul să ne 
susțină Ia fel dc cald, de en
tuziast, ca și la meciurile pre
cedente, ceea ce ne va însu
fleți și mai mult în lupta pen
tru obținerea victoriei".

„Sintem, desigur, conșticnți 
de valoarea adversarului, 
dificultatea meciului de

a ținut, la rindul său, să sub
linieze antrenorul Dumitru 
Nicolae-Nicușor. Dar sintem In 
același timp încrezători în
șansele noastre, pe care ne
vom strădui să le valorificăm. 
Am convingerea că băieții vor 
lupta cu toată energia de care 
dispun pentru victorie, spre a 
oferi suporterilor noștri, 
turor iubitorilor sportului 
balonul rotund de la noi, 
balului românesc, o nouă 
mare satisfacție".

Cu aceeași credință în 
echipei noastre campioa- 

in posibilitatea obținerii 
victorii prestigioase asu- 

puternicei reprezentante a 
așteptăm

tu- 
cu 

fot- 
Și

șan-
sele
ne, 
unei 
pra 
fotbalului britanic, 
cu viu interes confruntarea de 
azi, în care Dinamo va alinia 
următoarea formație probabilă: 
Moraru — I. Marin, Dinu, Al. 
Nicolae, Stredie (Stănescu) — 
Mulțescu, Augustin, Custov — 
Țălnar, Văetuș, Orac.

Sosită la București luni 
seara, Aston Villa a efectuat 
ieri după-amiază un antrena
ment pe stadionul „23 Au
gust", iar în cursul acestei di
mineți se va antrena din nou, 
de astă-dată pe stadionul Di
namo. Deși Tony Barton, di
rectorul tehnic al clubului en
glez, a anunțat că vp da for
ma definitivă „unsprezecelui" 
său abia după antrenamentul 
de azi, se crede că el va fi — 
probabil — următorul : Rim
mer — Jones, Evans, Mc- 
Naught, Gibson (Williams) — 
Bremner, Mortimer, Cowans, 
Shaw — Withe, Morley. După 
cum se vede, o așezare 1 4 ■ 
4—2, modernă. Dintre 
11 jucători, Evans face 
din reprezentativa 
Withe și Morley (cele 
vîrfuri) sînt internaționali en
glezi, iar Shaw este titular in 
echipa de tineret a Angliei.

Partida de astăzi va Începe 
la ora 18,15 și va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din 
Spania, avîndu-1 la centru pe 
Emilio Muro Guruceta.

acești 
parte 

Scoției, 
două

fi trecuțl pe foaia de arbitraj, 
adică: Alexa, Bucur, Tîrnovea- 
nu, Cojocaru și Klein.

Srboliub Markusevici, antre
norul formației din Sarajevo, 
probabil că ți-a dat seama de 
o oarecare stare de oboseală 
manifestată de jucătorii săi și 
de aceea a stabilit un program 
ceva mai lejer. în dimineața 
zilei de marți; întregul lot iu
goslav s-a deplasat la Deva, 
unde a vizitat orașul, iar du
pă-amiază, de la ora începerii 
partidei, a condus o ședință de 
pregătire. Deși marcat de e- 
galul de acasă, cu O.F.K. Bel
grad, din ultima etapă de cam
pionat, el speră totuși lntr-un 
rezultat care să nu anuleze 
formației sale șansele de cali
ficare, adică un scor egal sau 
înscrierea unui gol, ceea ce ar 
însemna foarte mult în eco

nomia celor două înțilniri. 
De aceea, el va trimite in te
ren pe jucătorii care au mani
festat o mai mare poftă de 
lucru la antrenamente și se 
găsesc în plenitudinea forțe
lor, adică pe : Janjus — Ra- 
deljas, Hadzibegici, Fcrhato- 
vici, Kapetanovici — Vidovici, 
Janjos, Lukici — Șușici, Had- 
zialagici, Pasici. Ca rezerve 
vor figura : Djurkovici, Josici, 
Musemici, Vukicevici, Milak și 
Bozovici.

Partida va începe la ora 15 
și va fi condusă de o 
brigadă de arbitri diin U.R.S.S., 
avîndu-1 la centru pe Romual
das Jushka.

Aici, la Hunedoara, vremea 
este ușor instabilă, dar terenul 
se prezintă în excelente con
diții de joc și se speră într-o 
mare afluență de public.

UNIVERSITATEA CRAIOVA VA JUCA PENTRU VICTORII!
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)
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,,A“ de hochei, la Gheorgheni

derea intr-o victorie hotări- 
toare, ne-a spus antrenorul 
Remus Vlad. Cu toții dorim 
să realizăm un joc de calitate 
și in final să satisfacem do
rința inimoșilor noștri supor
teri, aceea de a lua un avan
taj care să ne permită să mer
gem mai departe în această 
competiție continentală". Indls-

ponibilitatea de ultimă oră a lui 
Klein a necesitat și unele mo
dificări in alcătuirea forma
ției. Remus Vlad ne-a comuni
cat că va începe meciul cu ur
mătorul „11“ : Ioniță — Red- 
nic, Dubinclue, Andone, 
dan — Oncu, Petcu, 
— Nicșa, Dumitrache, 
Probabil că pe parcursul întîl- 
nirii vor intra în teren și doi 
dintre ceilalți jucători care vor

Bog- 
Mateuț 
Gabor.

goluri au fost marcate de Buck- 
ley. în urma acestui rezultat, 
Shamrock Rovers se află în 
clasament pe locul 5. Și to
tuși, antrenorul echipei, J. Gy
les, care plnă acum doi ani a 
pregătit naționala Irlandei, 
nu-și ascunde ambiția unui re- 
xultat. favorabil : „în ciuda fap
tului că n-am avut un start 
bun în campionat, contez pe 
o creștere a formei, fiind ho- 
tărîți să dăm o replică puter
nică echipei Universitatea Cra
iova care, după eliminarea Flo
rentinei, are o carte de vizită 
excelentă. Cred că echipa mea 
e capabilă să obțină victoria

cel puțin în prima manșă, la 
Dublin".

Miercuri seară de la ora 19,45 
(ora meciului) formația cra- 
ioveană va efectua un nou an
trenament, la lumina reflectoa
relor, pe stadionul pe care se 
va disputa partida. în funcție 
de avizul doctorului Frîncu- 
lescu, în privința lui Bălăci, 
se va alcătui „ll“-le care va 
începe jocul. Oricum, ca fun
daș stînga va evolua Irimescu, 
întrucît Ungureanu este sus
pendat pentru cele două car
tonașe galbene primit? în du
blul meci cu Fiorentina. Parti
da va fi condusă de o brigadă 
franceză de arbitri, avîndu-1 Ia 
centru pe Alain Delmer.
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minică, în ultima etapă a aces
tui turneu. Pînă atunci, însă, să 
menționăm forma bună manifes
tată la Gheorgheni de echipa 
din Miercurea Cluc, care — cum 
spuneam — „a ținut în șah44 pe 
Steaua și a învins, destul de net, 
pe Dinamo, făcînd ca lupta pen
tru titlu să fie ceva mal atrac
tivă. Iată clasamentul :

Steaua — Dinamo.

1. Steaua 14 11 2 1 97- 39 24
2. S.C. M. Cluc 14 7 2 5 66- 54 16
3. Dinamo Buc. 14 7 2 5 58- 54 16
4. Dunărea Gl. 14 0 0 14 38-112 0

Azi au loc meciurile: S.C.
Miercurea Ciuc — Dunărea șl

E3

TOUCAN Of I IIP II GRECO-ROMANI
in Pitești 
trei zile, 

irte bună, 
il celei de 
ursului re- 
1 de greu- 
omane (se- 
î aproape 

care, în
fit o bună 
Ia un ni- 

11.
: cat. 48
flapld) ; 52
•Id); 57 kg:
Buc.) ; 62

(Steaua) ;

68 kg : I. Tecuceanu (Dinamo 
Buc.) ; 74 kg : D. Obrocea 
(Aluminiu Slatina) ; 82 kg : S. 
Herțea (Farul Constanța) ; 90
kg : Ilie Matei (C.S.M. Sucea
va) ; 100 kg : I. Stignei (Stea
ua) și I. Grigoraș (Dinamo 
Buc.) — clasați, la egalitate, 
pe locul 2 (conform ultimelor 
corectări aduse regulamentu
lui tehnic) în urma descalifi
cării ambilor în finală ; +100 
kg : I. Savin (Dinamo Buc.).

• între 5 și 7 noiembrie se 
va disputa, la București, fi
nala concursului republican pe 
categorii de greutate la lupte 
greco-romane.

IARĂȘI DESPRE UN USTURĂTOR 1-4
9

și căutările - care fiâscsc
Una din surprizele etapei de 

sîmbătă a oferit-o meciul de 
la Oradea, dintre F. C. Bihor 
și Steaua. A surprins nu atît 
victoria gazdelor (deși și ea nu 
era chiar ușor previzibilă după 
contraperformanțele din ultima 
vreme ale orădenilor), cit, mal 
ales, severa înfrîngere a echi
pei bucurcștene. După o peri
oadă nefastă („încununată" de 
acel 0—5 de la Timișoara, pe 
care conducerea clubului nu 
trebuie să-1 treacă cu vede
rea), F.C. Bihor a revenit pe 
linia de plutire, reluînd șirul 
victoriilor pe teren propriu, 
cu eficacitatea manifestată în 
debutul de campionat (4—1 cu 
A.S.A., 5—1 cu C.S. Tîrgoviște, 
5—2 cu F.C. Constanța, 3—1 la 
Brașov). Albu a apărat exce
lent, N. Mureșan și Dianu s-au 
remarcat prin hărnicie, Kun a 
fost un inspirat dirijor, iar 
Grosu, deși n-a strălucit, a 
dovedit același bun simț al 
porții.

1—4 își are însă explicațiile 
și în SLĂBICIUNILE DEMON
STRATE DE STEAUA, care de 
multă vreme n-a mai pierdut 
la un scor atît de sever. Iată 
un motiv (suplimentar) de a- 
naliză exigentă.

Steaua își tot caută „haina" 
(ideea de joc) care să îmbrace 
individualitățile, dar nu izbu
tește. Cum spuneam, portarul 
Nițu a fost coautor la două

încă... puțin-ale Stelei
goluri dar, cu excepția lui Sa- 
meș, ceilalți apărători au ju
cat slab (nepotrivită a fost și 
plasarea lui Iovan în fața 
fundașilor centrali), marcajul 
constituind punctul cel mal 
vulnerabil. La primele două 
goluri, Kun și Grosu au fost 
complet liberi in suprafața ca
reului ; la golul patru, Iovan

UN NOU SEMNAL DE ALARMĂ 
PENTRU IEȘENI

Degeaba scanda neîntrerupt 
galeria ieșeană „Forza Poli !“, 
„Forza Poli i"... Fotbaliștii Po
litehnicii moldovene parcă nici 
nu auzeau și-și vedeau mai 
departe de „joaca" lor ! Un 
joc de foarte slabă calitate, 
cum nici în Divizia „B“ nu 
prea mai vezi astăzi. Acest si
mulacru de fotbal, așa cum 
poate fi intitulat ceea ce au
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D. Berbece, 
FOlker, T. 
I. Boroș, M. 
gărescu. 
ipalele com- 

fi angajată 
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ați“ și „Tro- 
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bilaterale cu 
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ă obiectivele

jgrarea jucă- 
șca, Berbece,

Porumb) in 
; perfecțio- 
e joc în apă
să se redu

că substanțial numărul goluri
lor primite: amplificarea mij
loacelor tactice de atac, în ve
derea contracarării sistemelor 
de apărare utilizate de cei mai 
puternici adversari; stimularea 
dorinței jucătorilor pentru În
deplinirea înaltului obiectiv de 
cucerire a primului titlu olim
pic.

— în care dintre aceste obi
ective se regăsesc concluziile 
după pierderea meciului cu... 
Spania, care a dus la neînde- 
pîinirea obiectivului reprezen
tativei noastre la campionatele 
mondiale din R.F. Germania?

— în toate și mai ales In a- 
eesta din urmă pe care mă 
pregăteam să vl-1 spun: asigu
rarea unei pregătiri complexe, 
pe toate planurile, care să du
că la eliminarea fluctuațiilor 
din timpul Jocurilor, la crearea 
unei constanțc în atac și în a- 
părare, mijloace sigure de e- 
liminare a nervozității, a de
gringoladei în situațiile critice. 
Urmărim să asigurăm echipei, 
prin educarea calităților psihi
ce, stăpiriirea de sine, lucidi
tatea necesară în timpul me
ciurilor grele, posibilitatea dc 
a trece peste orice moment di
ficil în drumul spre victorie.

— Vă propun să ne reîntil- 
nim Ia sfîrșltul sezonului pen
tru a analiza CÎT și CUM au 
fost îndeplinite importantele 
obiective pe care handbalul 
nostru și le-a asumat în acest 
sezon.

— De acord. Mai ales că am 
speranța unui bilanț pozitiv...

și Anghelinl au fost depășiți 
de Pușcaș cu o ușurință de 
neînchipuit. La fel de nesatis
făcătoare poate fi apreciată 
prestația lui Stoica. în atac, 
(în ciuda superiorității terito
riale), singurul... atacant per
cutant, Balint, se zbate, Își 
creează ocazii, dar e deficitar 
la finalizare. A apărat Albu, 
dar și Balint s-a pripit la cele 
trei mari ocazii de gol. Atacul 
Își caută formula ideală, dar 
n-o găsește. Așadar, un 1—4 
trecut în palmaresul Stelei, un 
scor care arată că aici căută
rile continuă (continuă... la in
finit), iar cristalizarea forma
ției întîrzie. PÎNĂ CÎND ?

Constantin ALEXE

etalat studenții, cel puțin în 
primele 45 de minute, are mai 
multe cauze și printre acestea 
cea mai importantă este lipsa 
unei conduceri tehnice ferme, 
hotărîte, care să ia măsurile 
cele mai drastice împotriva 
jucătorilor refractari la an
trenamente, lipsiți de perso
nalitate, învățați cu „ușorul". 
Nu-i mai puțin adevărat că în 
ultima vreme Politehnica Iași 
a pierdut cîțiva jucători de 
valoare, printre care cinci îna
intași : Coraș, Doru Ionescu, 
Costea, Dănilă, Cernescu. U- 
nul singur a (re) venit : Nem- 
țeanu. Dar marile greșeli în 
meciul de sîmbătă cu C.S. Tîr
goviște le-au făcut mai puțin 
atacanții și mult mai mult a- 
părătorii, care probabil au ui
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DE LA MECIURI ADUNATE...
• Sîmbătă, ora 11. 

Deși terenul nu se 
zvlntase, președintele 
clubului băcăuan, prof. 
Cornellu Costinescu, 
decide ca jocul echipe
lor de speranțe să se 
dispute In deschidere. 
O decizie demnă de 
laudă (șl de urmat I). 
Sîmbătă, nu numai ti
nerii fotbaliști 
S.C. Bacău șl 
studențesc au 
vantajațl, cl șl 
torii, care au 
un med frumos șl un 
gol (al victoriei gazde
lor, marcat de Balcan), 
cum de mult n-am 
mal consemnat nld 
prin Divizia „A". •
Crainicul reporter al 
partidei de la Bacău, 
Cornellu Mlhăllescu 
(locuitor al Galațiului), 
reflecta Înaintea me
dului: „Sper ca la a- 
nul, pe vremea asta, 
să transmit, Ia radio, 
partida S.C. Bacău — 
Dunărea 
lăți !“... i 
dar s-a 
Nu știm 
petrecut 
caz pe 
noastre.
Roatlș l-a Înlocuit pe 
Grosu. La prima in
tenție de a juca balo
nul, Roatlș a alunecat 
și a suferit o gravă

lade 
Sportul 
fost a- 
specta- 
urmărit

C.S.U. Ga- 
• N-a jucat, 

i accidentat 1 
dacă s-a mai 
un asemenea 

stadioanele 
în min. 88,

Popescu în repriza a 
doua (n.n. a fost ac
cidentat spre finalul 
primelor 45 de minu
te). Puștiul ar fi venit 
Înapoi, are alt registru 
tehnic, ar fi știut să 
închidă culoarele ata- 
canfilor ieșeni șl poa
te că ne Înapoiam a- 
casă cu două puncte", 
ni se confesa, după 
meci, antrenorul tlrgo- 
vlștenilor, Costică Ră- 
dulescu. „Puștiul" este 
al cincilea copil într-o 
familie cu 14 copil I 
C*1 mal mare are 28 
de an: oe' mal mic 
4 I • Probabil, situație 
unică In istoria fotba
lului : sîmbătă trecută, 
la Pitești, ambii an
trenori al Iul F.C. Ar
geș, Dobrln și Cirstea,

GÎNGU CONFIRMA
Dacă după meciul Petrolul — Chimia s-ar fi 

tatori un sondaj de opinii pentru desemnarea

entorsă la genunchi, 
fiind transportat la 
cabine. Un meci, deci, 
în palmaresul lui Roa- 
tiș, In care, prattle, 
n-a jucat, dar după 
care va sta multe zile 
pe tușă... • Sîmbătă, 
la Iași, In formația 
Politehnicii au jucat 
trei studenți la Facul
tatea de construcții 
(Bucu — anul n, Cloa
că — anul IV, Ursu 
— absolvent), un al 
patrulea era rezervă 
(Gheorghiu), Iar Nem- 
țeanu este inginer con
structor. Dar in prima 
repriză el nu au oon- 
ttruit nimic... • „Ne-s 
lipsit mult Octavian

au evoluat în rîndurile 
formației pe care o 
pregătesc. • Frumos 
și oportun gestul an
trenorului Florin Ha- 
laglan, cel care, la un 
moment dat, cînd spi
ritele începuseră să se 
aprindă, a Intrat pe 
teren pentru a-șl po
toli elevii prea nervoși. 
• Cel care au urmărit 
partida de la Pitești, 
transmisă șl pe micul 
ecran, au văzut, desi
gur, dt de precis a 
executat Tulpan lovi
tura de la llm din 
min. 18. Coechipierii 
lui s-au temut Insă o 
clipă că nu va fi așa, 
deoarece Tulpan a ju
cat tot timpul cu tem
peratură. înainte de 
med avea 40 de grade I

tat ce înseamnă să facă un 
marcaj strict, să aplice presin
gul. Cum scriam și în croni
că, tinerii și talentații atacanți 
tîrgovișteni au avut la dispo
ziție adevărate „bulevarde" 
pe unde se puteau plimba și 
infiltra în voie spre poarta lui 
Bucu. Dacă Ursu se face vino
vat la ambele goluri, nu e 
mai puțin adevărat că, la pri
mul, Ciocîrlan are partea sa 
— mare — de vină. Și asta 
pentru că mai tot timpul fun
dașul stînga al ieșenilor a ju
cat ca... al 5-lea atacant ! În 
felul acesta, porțiunea sa de 
teren, din apărare, era în per
manență liberă...

A mai impresionat neplăcut 
la fotbaliștii din Copou com
portarea nesportivă a unora 
dintre ei (Ciocîrlan, Cioacă, 
Sigmirean). Văzîndu-se depă
șiți de oaspeți, au încercat 
să-I inducă în eroare pe arbi
trul Fl. Popescu, cerîndu-i pe
nalty Ia aproape fiecare ac
țiune in careu. Dar la fel ca 
în povestea cu ciobanul care 
striga „lupu’ la oi 1" chiar și 
cînd... nu venea lupul, și n-a 
mai fost crezut, tot așa atunci 
cînd se impunea cu adevărat 
o lovitură de Ia 11 m (și au 
fost două asemenea cazuri) 
conducătorul jocului, cu ade
vărat indus în eroare, nu le-a 
mai sancționat...

Evident, meciul cu C.S. Tîr
goviște trebuie să constituie 
un nou semnal de alarmă — 
și ce alarmă 1 — pentru con
ducerea clubului ieșean.

Mirceo TUDORAN

..clasamentul adevărului-

făcut printre spec- 
____  _ ______ ____ ______ r____  __________ celui mal bun ju
cător de pe teren, cu siguranță că Gtngu ar fi Întrunit cele mal 
multe sufragii. Și pe bună dreptate 1 Vllceanul a demonstrat din 
nou (ca șl In meciul de la Iași, ca și In cele de acasă) calități de 
„vlrf“ autentic — forță, combativitate, un simț al porții cum puțini 
atacanți îl au. L-am văzut In multe faze „de foc“, declanșate de 
Chimia, mereu cu un „cap" peste fundașii centrali, ca „bom- 
bardieril" la fileul de volei (de fapt, Gtngu a fost, mal inttl, 
voleibalist 1). Ce detentă a avut In fața porții lui MIrzea la „dia
gonala" aceea a lui Păuna (care a precedat golul marcat de 
Alexandru), etnd Glngu a trimis balonul, cu capul, tn transver
sală ca din pușcă 1 Antrenorul său, Ion Oblemenco, ne confirma 
că Gîngu este cel mal constant șl mal eficace jucător al Chi
miei. Și dacă o spune un fost „tunar", e cazul să-1 credem.

Stelian TRANDAF1RESCU
I

$

După consumarea a 11 etape,'
„clasamentul adevărului44 are
următoarea configurați e (Intre
paranteze este trecut/ diferența
de golaveraj):

1. DINAMO +7 (+17)2. Sportul stud. +5 (+13)
3. Univ. Craiova +3 (+14)
4. F.C. Argeș +3 (+ ’1
5. Steaua +3 (+' t)6. Corvinul +2 (+ 7)
7. F.C. Olt + 1 (+ 4)
8. S.C. Bacău 0 (+ 1)9. Jiul 0 (- 1)10. Chimia 0 (- 3)11. F.C. Bihor —1 (+ 2)12. Petrolul —1 (- 6)

13. A.S.A. Tg. Mureș —2 (- 4)
14. C.S. Tîrgoviște —3 (- 8)
15. Politehnica Iași —4 (- 4)16-17. F.C.M. Brașov —4 (-11)

„Poli44 Timișoara —4 (-11)
18. F.C. Constanța —5 (-14)

„TROFEU prrscnovscnr
După parcurgerea primei tre

imi a întrecerii spectatorilor în 
pasionanta lor competiție a spor
tivității, situația în „Trofeul 
Petscnovschi“ (decernat anual 
de ziarul nostru celui mai spor
tiv public) este următoarea:

1. Scornicești 10;
2. Tg. Mureș 9,66;
3. Ploiești 9,50;
4—5. Constanța și Rm. Vîlcea 

9,40; 6—10. Bacău, Craiova, Hu
nedoara, Oradea și Petroșani 9.33; 
11. Iași 9,16; 12. București 9,06; 
13—15. Pitești. Timișoara și Tîr
goviște 9,00; 16. Brașov 8,20.



Juniorii și-au disputat IBLI1J DICE - ELENI P1NA, 
LOCUL DOI

Vineri, la Ankara, Balcaniada de haltere

„MĂNUȘA CARPAȚILOR“
GALAȚI (prin telefon). în 

Sala sporturilor din localitate 
s-a desfășurat, într-o bună or
ganizare, cea de a II-a ediție 
a competiției pugilistice inter
naționale pentru juniori „Mă
nușa Carpaților". Au urcat 
treptele ringului 76 de tineri 
boxeri din Bulgaria, Cehoslo
vac’a și România. întrecerile 
aj fost dîrz disputate, dar, 
cu excepția cîtorva meciuri, 
nivelul tehnic a fost în sufe
rință. De reținut că gazdele 
au prezentat în competiție... 
un singur sportiv, iar alte 
centre specializate din Con-

„TROFEUL 
BUZĂU ’82“ 

LA BOX 
S-A BUCURAT 

DE SUCCES
în sala de sport „Dacia" din 

Buzău a avut loc, sub eS‘da 
„Daciadei", competiția pugi- 
listică „Trofeul Buzău ’82“, la 
care au luat parte boxeri din 
localitate și invitați din Bucu
rești, Constanța, Brăila, Ga
lați și Tîrgoviște. Iată cîștigă- 
torii, pe categorii de vîrstă și 
greutate : copii, 42 kg : Titi 
Ilie (Constructorul Buzău); 45 
kg: Alexandru Dosoftel (Constr. 
Buzău) ; 48 kg : Constantin
Pleșa (Constr. Bz,) ; 51 kg : 
Marian Ionescu (Farul Con- 
stanța) ; tineret : 42 kg Sorin 
Mindruță (Unirea Bz.) ; 45 kg: 
Romeo Mindruță (Unirea Bz,); 
48 kg : Cornel Dumitru (Di
namo Buc.) ; 51 kg : Iorgu Ca- 
raman (Constr. Bz.) ; 54 kg : 
Mihai Boroși (Unirea Bz.) ; 57 
kg : Iulian Lazăr (Oțelul Ga
lați) ; juniori : 51 kg : Ștefan 
Bîră (Voința Bz.) ; 54 kg ;
Paul Milea (Voința Bz.) ; 57 
kg: Vasile Iancu (Metalul Tîr
goviște) ; 60 kg : Rusei Obreja 
(Dinamo Buc.) ; 75 kg : Tudor 
Panait (Dinamo Buc.); seniori: 
51 kg : Alexandru Stanciu 
(Constr. Bz.) ; 63,500 kg : Ion 
Cojocaru (Metalul Tg.) ; 75 kg: 
Nicolae Postolache (Unirea 
Bz.). Trofeul a revenit for
mației buzoiene Constructorul 
(antrenor — Constantin Voicl- 
laș), urmată de Unirea Buzău 
(Ion Rodicenco) și Dinamo 
București (Ion Monea).

Mircea CIIISLING-coresp.

Stop-cadru

RAMONA NEUBERT, PROTAGONISTA
HEPTATLONULUI

Oficializat în 1981, după Jocu
rile Olimpice de la Moscova, 
heptatlonul înlocuiește vechiul po- 
liatlon atletio feminin, pentatlo
nul! mărindu-1 dificultatea șl a- 
propiindu-1 de decatlonul mascu
lin. Concursul se desfășoară în 
două zile, în următoarea ordine 
a probelor: 100 m garduri, arun
carea greutății, săritura în înăl
țime, 200 m (ziua I), săritura în 
lungime, aruncarea suliței, 800 m 
(ziua a II-a). Față de ultima 
structură a pentatlonului se a- 
daugă proba de 200 m (care lă
sase loc cursei de 800 m) șl a- 
runcarea suliței. Alcătuirea hep- 

6166 p Jane Frederick (S.U.A.) 
(14,05 - 15,63 m — 1,74 m — 
6 212 p Nadejda Vinogradova 
(14,34 — 14,68 m — 1,71
6 308 p Frederick
(13,82 — 14,67 m — 1,80 
6 621 p ttamona Neubert 
(13,58 — 14,75 tn — 1,80 
6 716 p Neubert 
(13,70 — 15,41 m — 1,86 
6 772 p Neubert 
(13,59 — 15,10 m — 1,83

m —
m — 6,03

6,82 m
tn — 23,58 — 6,82 m 
m — 23,14 — 6,84 m

Ultimul record, stabilit la pri
mul start al sezonului, se dato
rează îmbunătățirii rezultatelor 
la alergări (200 m în special) și 
la aruncarea suliței (care rămîne, 
toluxi. sinaura probă slabă a re
cordmanei). ..vîrtul" îl constituie, 
fâ:ă Îndoială, săritura în lungi
me (6.90 m, record personal 
7,02 m cu vînt de peste 2 m/s 
anul trecut), probă cu care spor
tiva din R.D. Germană a început 
cariera atletică în urmă cu 10 ani.

stanța, Brăila și București 
(Steaua și Dinamo — nici un 
concurent) de asemenea foarte 
puțini ! O frumoasă impresie 
au lăsat tinerii A. Prică FMed- 
gidia), D. Negrescu (Metalul 
Buc.), AI. Cheția (Hunedoara), 
C. Filip (Bacău), V. Burcă și 
P. M -im (Iași). De remarcat 
bunele prestații ale arbitrilor 
judecători G. Teodoru, C. Tuca 
și Bl. Atanasev (Bulgaria). Ia
tă rezultatele finale : semi- 
muscă : V. Burcă (Iași) b.p. 
M. Lățea (Tulcea) ; muscă : 
C. Roman (Galați) b.p. I. Po
pa (Slatina) ; cocoș : C. Ono- 
frei (Slobozia) b.p. I. Dumitru 
(Tîrgoviște) ; pană : M. Calu 
(Medgidia) b.p. L. Vîrna 
(Iași) ; semiușoară : A. Ro
man (Timișoara) b.p. I. Velea 
(Iași) ; ușoară : A. Prică (Med
gidia) b.p. Al. Cheția (Hune
doara) ; semimijlocie : C. Filip 
(Bacău) b.p. D. Lucican (Cluj- 
Napoca) ; mijlocie mică : V.
Florian (Cluj-Napoca) b.k.o.l 
I. Mîhalev (Bulgaria) ; mijlo
cie : FI. Robu (Brăila) b.p. Cr. 
Maxim (Iași) ; semigrea : M. 
Agavriloaie (Medgidia) b.p. M. 
Benea (Timișoara) ; grea : D. 
Negrescu (București) b.ab.l D. 
Solomon (Rimnicu Vilcea).

Telemac SIRIOPOL-coresp.

La C.M. de volei masculin din Argentina

MUTAȚII SPECTACULOASE PE SCARA VALORILOR
$ Doar campioana mondială a arătat stabilitate • Avantajele te au avut un randament os- 
terenului propriu # Echipa României - de pe podiumul olimpic in

1980 la locul 15 in 1982 I

Cea de-a 10-a ediție a cam
pionatului mondial masculin de 
volei, desfășurat în Argenti
na și încheiat cu victoria re
prezentativei U.R.S.S., a pro
dus importante schimbări în 
ierarhia valorilor, atlt față de 
ediția precedentă (1978, Italia), 
cît și față de ultima confrun
tare pe scena olimpică. Prac
tic, doar ciștigătoarea titlului, 
formația sovietică, și-a păstrat 
cu autoritate poziția de lideră. 
Printre cele mal spectaculoase 
ascensiuni sînt de notat, dacă 
ne raportăm la ediția trecută a 
C.M., cele ale Braziliei (4 
locuri) și mai ales Argentinei 
(19 locuri, grație desigur în 
primul rînd evoluției pe teren 
propriu), Japoniei (7 locuri), 
Canadei (9 locuri), Bulgariei (5 
locuri) și S.U.A. (6 locuri, dar 
părerea specialiștilor prezenți 
la fața locului este că ameri
canii pulsau urca și mai mult). 
Exceptînd formațiile braziliană, 
bulgară (vicecamploană olimpl-

tatlonulul, bine gîndltă, cere ca
lități multiple de viteză, forță, 
detentă șl rezistență, ellminînd 
șansele de reușită ale atletelor 
unilaterale.

El bine, proba șl-a aflat o cam
pioană de excepțională valoare 
chiar în primul an de la oficia
lizare. După cîteva recorduri tim
purii ale unor foste pentatloniste 
bune, dar departe de potenția
lul actualei reoordmane (Jane 
Frederick, Nadejda Vinogradova), 
Ramona Neubert (R.D. Germană) 
s-a instalat confortabil în frun
tea probei, dlstanțîndu-șl net co
legele de specializare. Iată cum a 
evoluat recordul:

Walnut 23—24,04.1981 
24,92 — 5,84 m — 43,90 m — 2:15,2) 
(U.R.S.S. Kislovodsk 5—6.05.1981 

24,29 — 6,47 m — 41,54 m — 2:14,7)
Gotzis 23—24.05.1981

UI — 47,20 m 2:14,61) 
Halle 23—24.05.1981
— 40,98 m — 2:07,55) 
Kiev 27—28.06.1981

— 40,62 m — 2:06,72) 
Ilalle 19—20.06.1982

— 42,54 m — 2:06,20)
Neubert s-a născut la 26 iulie 
1958, la Pirna, are 1,74 m înălți
me și 64 kg, este căsătorită (nu
mele de fată Gohler). Este stu
dentă în medicină la Dresda șl 
este pregătită de Volker Schu
bert. Specialiștii o consideră ca
pabilă să atingă... aparent impo
sibila graniță a celor 7 000 punc
te 1 Recordul, ca și titlul euro
pean cucerit la Atena, ne-o a- 
rată drept cea mai buna pollat- 
lonistă a lumii. (VI. M.)

ÎN PROBA DE PERECHI
LA „CUPA SOFIA"

La turneul internațional de 
popice dotat cu „Cupa Sofia", 
la care — după cum relatam 
în numărul nostru de ieri — 
Iuliu Bice și Elena Andreescu 
au ocupat, în proba individua
lă, locurile 1, respectiv 2, re
prezentanții noștri au avut o 
frumoasă comportare și în pro
ba de perechi mixte. Astfel, 
Iuliu Bice — Elena Pană au 
obținut locul 2 cu 1311 p (917 
— 394), la numai un punct 
diferență față de austriecii P. 
Petzel — Ursula Ganglbauer, 
care au cîștigat cu 1312 p. Ele
na Pană ocupase, în clasa
mentul individual, locul 5 cu 
789 p d.

DUMINICĂ ÎNCEPE NOUL CAMPIONAT
EUROPEAN DE RUGBY

Duminică 24 octombrie se va 
da startul în noua ediție a 
campionatului european de 
rugby, dotat cu Cupa (trans
misibilă) a F.I.R.A. Partida 
inaugurală va avea loc la Mos
cova și va opune echipele re
prezentative ale Uniunii So
vietice și R.F. Germania, în 
campionatul trecut clasate la 
egalitate de puncte (6) în gru
pa „A" (R.F.G. — 1 victorie, 
3 Infringed ; U.R.S.S. — 2 e- 
galitățl, 2 Infringed). Partida 

că în 1980) și niponă care be
neficiază de vechi tradiții vo- 
leibalistice, celelalte mutații 
demonstrează avîntul pe care 
l-a luat acest sport în țări 
pînă mal ieri creditate cu șan
se modeste în marile compe
tiții. Dealtfel și alte echipe din 
această categorie, chiar dacă 
nu au produs mari surprize oa 
cea a Argentinei, au dovedit 
progrese vizibile și posibilități 
ulterioare de a-și pune candi
datura la plutonul fruntaș. în 
schimb, altele au marcat că
deri spectaculoase, printre care 
amintim pe cele ale Italiei și 
Cubei, medaliate cu argint și 
bronz la C.M. ’78, care au re
trogradat 12 și, respectiv, 7 
locuri, ale Cehoslovaciei (4 
locuri), României și R.D. Ger
mane, ambele coborînd 2—3 
locuri față d» o ierarhie pre
cedentă în care pozițiile ocu
pate de ele erau socotite deja 
mari eșecuri. Deși titlul su
prem a revenit unei formații 
europene, specialiștii sînt de 
părere că în general echipele 
de pe bătrînul continent au 
fost surprinse de asaltul celor 
d» pe alte continente, ele care 
în istoria „mondialelor" nu 
cedaseră decît trei medalii de 
bronz (Japoniei — 2 și Cu
bei — 1).

Campioana mondială recon
firmată a dovedit și de aceas
tă dată că este o echipă com
pletă, deținătoare a unui bagaj 
tehnico-tactic și unui potențial 
atletic superior tuturor celor
lalte contracandidate. Dar mai 
ales a etalat o deosebită re
zistență de concurs într^o com
petiție maraton (socotită dealt
fel prea obositoare, drept pen
tru care a și fost modificat 
sistemul de desfășurare), în 
care toate celelalte participan-

TELEX ® TELEX ® TELEX > TELEX ® TELEX
ATLETISM • Daley Thompson,’ 

recordman mondial la decatlon, 
campion olimpic, european și al 
Commonwealth-ului, a fost de
semnat drept cel mal bun atlet 
englez al anului de ancheta a- 
soclațlei ziariștilor sportivi de 
atletism din Marea Britanie. Cea 
mai bună atletă a fost desem
nată sprintera Kâthy Smallwood. 
® Trofeul „Bikila Abebe", care 
se acordă în flecare an fondis- 
tulul care a contribuit cel mai 
mult la popularizarea alergări
lor de mare durată, va fl atri-, 
butt anul acesta americanului 
Frank Shorter, campion olimpie 
de maraton tn 1972 și vicecam- 
pion în 1976.

CICLISM • După patru zile, 
în cursa de 6 zile de la Dort
mund conduc elvețienii Urs 
Freuler și Robert Dill-Bundl cu 
385 p. urmați de Dany Clark (A- 
ustralla) — Henry Rinklin (R.F. 
Germania) cu 296 p.

GIMNASTICA • „Cupa R.F.

10 SPORTIVI ROMÂNI
De vineri pînă duminică, la 

Ankara, va avea loc Balca
niada de haltere (rezervată se
niorilor), la care și-au anun
țat participarea echipele Alba
niei, Bulgariei, Greciei. Iugo
slaviei, României și Turciei. 
Ca de obicei, tradiționala com
petiție reunește (ca și anul 
trecut, cînd a fost organizată 
în țara noastră, la Bisțrița) 
cele mai întemeiate speranțe 
ale halterofiliei din țările bal
canice, în frunte cu valoroșii 
sportivi bulgari.

La actuala ediție, federația 
română va fi prezentă cu o e- 
chipă completă (10 sportivi). 
Lotul nostru este de data a- 
ceasta alcătuit din elemente 

de la Moscova va fi condusă 
de compatriotul nostru Șt. 
Crăciunescu, arbitru de cate
gorie internațională.

Următoarele partide : 31 oc
tombrie, România — Franța 
(București) ; 1 noiembrie,
Franța (echipa secundă) — 
U.R.S.S. (Mârignac). De subli
niat că din grupa „A* fac 
parte Franța, România, Italia, 
R.F.G., U.R.S.S. șl Maroc (e- 
chipă promovată din grupa 
„B").

cilant. Desigur, este vorba aid 
și de știința aducerii echipei în 
formă maximă la momentul o- 
portun (dovedită cu prisosință 
de antrenorul V. Platonov), dar 
și de calitatea pregătirii gene
rale efectuate în vederea aces
tui obiectiv. Este șl explicația 
faptului că voleibaliștii sovie
tici au fost feriți ds marile 
„lovituri de teatru" produse de 
gazde în dauna unor echipe re
dutabile cum sînt cede ale R.P. 
Chineze și Japoniei. Apropo de 
avantajele terenului propriu, 
ele au fost confirmate în mo
dul cei mai convingător și la 
această ediție, ca și la cea 
precedentă, sau la recentul 
C.M. feminin. Pentru că „gri
ja" față de gazds pornește de 
la stabilirea unui culoar mai 
favorabil calificării acestora ta 
fazele superioare (și, ca urma
re, aglomerarea echipelor mai 
valoroase pe celălalt culoar, 
cu consecința scoaterii pretim
purii a unora dintre ele din 
cursa la locuirile fruntașe) și 
continuă cu un impresionant 
sprijin psihic din partea pu
blicului.

In urma modificărilor în sis
temul de desfășurare a C.M., 
pentru ediția viitoare (1986) au 
obținut calificarea în grupa de 
elită (cu 18 echipe): U.R.S.S., 
Brazilia, Argentina, Japonia, 
Bulgaria, Polonia, R.P. Chineză 
(primele 7 clasate la ediția din 
acest an) și Franța (țară orga
nizatoare). Celelalte locuri se 
atribuie prin campionatele con- 
tinentale (5) și prin întrecerea 
grupei de „promoție mondială" 
care va preceda în același an 
C.M., primele trei clasate aici 
urmînd să promoveze în rîndui 
elitei. Este din nefericire și ca
zul echiipei noastre — de nere- 
cunoscuit I —, oare coboară de 
Pe podiumul olimpic tocmai pe 
locul 15...

Aurelian BREBEANU

Germania", desfășurată Ia Vol
klingen, a fost cîștlgată de ame
ricanul Peter Vidmar cu 58,05 p, 
urmat de Jtlrgen Geiger (R.F.G.) 
57,55 p șl Bart Conner (S.U.A.) 
57,30 p. Pe echipe a ctștlgat 
S.U.A. cu 172,40 p, urmată de 
R.D. Germană 170,65 p șl R.F. 
Germania 170,10 p.

HANDBAL • în Cupa campio
nilor europeni (masculin): Geleen 
(Olanda) — Neerpelt (Belgia) 
21—12 (7—4) tn meci retur. O-
landezil, învingători șl tn pri
mul meci (20-16),- s-au calificat 
în turul 2.

ȘAH • In runda a 9-a a tur
neului de la Novisad, Florin 
Gheorghiu a întrerupt partida cu 
Jan Smejkal. Quinteros l-a în
vins pe Gligorici iar partidele 
Bjelajae — Rlbli și Kurajlca — 
van der Wiel s-au terminat re
miză. In clasament conduce Po
povic! cu 5,5 p (1), urmat de 
van der Wiel 5,5 p. Gheorghiu 
are 4,5 p (1).

PREZENJI LA START
tinere, unele cu reale pers
pective. In lupta pentru cuce
rirea medaliilor se vor afla șl 
Mobin Șeic, Gh. Maftei, Pavel 
Petre, Vasile Roșu sau Con
stantin Chiru. Iată lotul com
plet al sportivilor care au ple
cat la Ankara : cat. muscă (52 
kg) : Mobin Șeic (Chimpex 
Constanța) ; cat. cocoș (56 kg) : 
Gh. Maftei (C.S. Onești) și 
Pavel Petre (URBIS) ; cat. 
pană : (60 kg) : Constantin 
Chiru (Gloria Bistrița) și Va
sile Roșu (Chimpex) ; cat. 
ușoară (67,5 kg) : Gh. Iuga 
(Steaua) ; cat. mijlocie (82,3 
kg) : Tiberiu Kiskalo (C.S.M. 
Cluj-Napoca) și Petre Becheru 
(Steaua) ; cat. semigrea (90 
kg) : Ștefan Vasile (Chimpex) j 
cat. grea sau supergrea (110 kg 
sau +110 kg) : Teodor Popa 
(Steaua). Au făcut deplasarea 
și antrenorii Ilie Dociu-Ienciu 
și Zero Fiat.

„După cum se vede — ne-a 
declarat antrenorul Ilie Dociu- 
Iencîu — aliniem o echipă tt- 
nără, dar cu perspective, și ro- 
darea componenților ei intr-a 
competiție valoroasă o găsese 
utilă. Desigur, principalii fa- 
voriți sînt sportivii bulgari, 
dar putem cuceri și noi chiar 
citeva medalii de aur".

Fotbal
I’meridiane

Eiplicafii la insuccesul 
Braziliei la El Nundial

RIO DE JANEIRO, 19 (Ager- 
pres). Referlndu-se la evoluția 
echipei Braziliei la C.M. din 
Spania. fostul internațional 
Garrincha, de două ori cam
pion mondial? a declarat: „E- 
șecul Braziliei se datorează, 
in primul rînd, infatuării ma
nifestată de jucători și antre
nori. In lotul prezent în Spa
nia au existat, de fapt, numai 
doi jucători de clasă: Zico șl 
Socrates. Greșeala capitală a 
fost comisă dc antrenorul Tele 
Santana la meciul decisiv, cu 
reprezentativa Italici, cind el 
a mizat numai pe victorie și 
aceasta la cel puțin două go
luri diferență, cerînd echipei 
să joace in funcție de acest 
scop. Un eventual rezultat de 
egalitate nici nu a fost luat 
în discuție, or un asemenea 
rezultat ne-ar fi fost favorabiL 
în general, echipa a fost com
pusă din jucători buni, dar 
personalități de talia Iui Pele, 
Santos sau Didi nu au existat".

Campionate
POLONIA (et. 10): Legia 

Varșovia — Mielec 2—2, Wisla 
Cracovia — Baltyk Gdynia
1— 0, LKS Lodz — Poznan 2—1, 
Slask Wroclaw — Widzew Lodz
2— 1, Bytom — Gwardia Var
șovia 3—2, Katowice — Sosno- 
viec 3—0, Szczecin — Chorzow 
2—2. Clasament: 1. Slask Wro
claw 15 p, 2. Widzew Lodz 
12 p, 3. Zaglebie Sosnoviec 12 
p etc.

U.R.S.S. (et. 30): Alma Ata 
— Dinamo Kiev 1—2, Dinamo 
Moscova — Dinamo Tbilisi 
2—1, Spartak Moscova — Ara
rat Erevan 1—2, Nefteanik 
Baku — Zenit Leningrad 1—0. 
Clasament: 1. Dinamo Minsk 
39 p (24 jocuri), 2. Dinamo 
Tbilisi 36 p (28 jocuri), 3. 
Spartak Moscova 35 p (28 
jocuri) etc.

ARGENTINA (et. 18): River 
Plata — Nueva Chicago 3—1, 
Racing de Cordoba — Boca Ju
niors 1-r-l, Velez Sarsfleid — 
Estudiantes 1—2, Talleres — 
Independiente 3—1, Union San
ta Fe — Ferro Carril Oeste 
1—0, Huracan — Platense 3—1, 
Quilmes — Sarmiento 1—1, Ar
gentines Juniors — Newell’s 
Old Boys 0—1, Racing Club — 
Institute 4—1. Clasament: 1.’ 
Independiente și Estudiantes 
25 p, 3. Boca Juniors 24 p, 4. 
Talleres, Huracan și Sarsfield 
22 p etc.

LUXEMBURG. După 7 etape 
în clasament conduce Jeunesse 
Esch cu 12 p, urmată de U.S. 
Rttmelange cu 11 p șl Progres 
Niedercorn 10 p (6 meciuri).

PORTUGALIA (et. 6). Cîte
va rezultate: Benfica — Var- 
zim 3—0, Portimonense — 
Sporting 0—1, Porto — Setu- 
bal 4—0, Rio Ave — Boavista 
5—0! Clasament: Benfica 12 p, 
Sporting și F. C. Porto cite 
11 p.
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