
Prin întrecerile „Daciadei"

DE LA SPORTUL DE MASĂ
LA CEL DE PERFORMANȚĂ

Un reușit experiment al unităților 
de invățămînt din Ploiești

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNIȚI VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Prin „Daciadă", elevii din 
municipiul Ploiești doresc să 
semneze o prezență tot mai 
activă în sport, în cel de masă 
și treptat și în cel de per
formanță. O asemenea dorință 
exprimată în toate asociațiile 
sportive școlare a fost imtîmpi- 
nată cu multă înțelegere din 
partea Inspectoratului școlar al 
județului Prahova.

Una din dovezi : elevii care 
se disting în sportul de masă, 
in campionatele pe clase și 
pe școli formează nuclee de 
performanță pentru unitățile 
specializate și in primul rind 
pentru Clubul sportiv școlar 
din Ploiești. Noul director al 
acestui club, prof. Doru Dimi- 
an, ne-a prezentat cîteva din
tre asemenea nuclee ; cele de 
fotbal, de pildă, create in ca
drul școlilor generale nr. 21 și 
32, liceului industrial 6 și șco
lii generale din Teleajen re
prezintă o excelentă pepinieră 
din care prof. Laurențiu Con
stantin, antrenor de specialitate 
în club, a și reușit să desprindă 
unele valori In perspectivă, doi 
mijlocași, pe Birsan și Stănes- 
cu, un fundaș central, pe Săf- 
toiu, un libero — Neagu și un 
portar — Andrei. Elevi fotba
liști care au evoluat în „Cupa 
Tabarcea* și în campionatul

județean de juniori. „Este o 
modalitate binevenită de a 
forma viitori sportivi de per
formanță — afirmă cu toată 
convingerea prof. L. Constan
tin — astfel că vom continua 
acțiunea de creare a unor ase
menea nuclee de performanță 
in școli, în tot mai multe. Por
nind de la orele de educație 
fizică elevii ajung treptat, prin 
competițiile de masă organiza
te sub însemnele Daciadei. să 
se afirme dincolo de perime
trul școlii respective".

Directorul Clubului sportiv 
școlar din Ploiești ne-a pre
zentat și alte nuclee de elevi 
care vizează performanța — 
cele de atletism, de pe lingă 
școlile generale nr. 1 șl 6, al
tele profilate pe baschet (șco
lile generale nr. 8, 24 și 25) 
sau gimnastică („4“, „14“, „17“). 
Am înțeles că în acest an de 
invățămînt toate secțiile clubu
lui vor avea în școli nuclee de 
performanță, peste cele asigu
rate direct de către profesorll- 
antrenori de la C.S.Ș. Ploiești, 
prin acțiunile de selecție ini
țiate periodic, practio trimes
trial. „Nn este o muncă prea
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Cupele europene la fotbal

ÎN MECIUL DE ASTĂ-SEARĂ, DE LA DUBLIN,
AȘTEPTAM UN REZULTAT AVANTAJOS 

CALIFICĂRII UNIVERSITĂȚII CRAIOVA
• Echipa irlandeză Shamrock Rovers va juca foarte ofensiv
• Bălăci incert pinâ

DUBLIN, 20 (prin telefon). 
De marți noaptea, aici plouă 
continuu, dar casierul clubu
lui Shamrock Rovers nu-și 
face prea multe griji în pri
vința cuantumului încasărilor 
La meciul de joi, cu Universi
tatea Craiova, deoarece presa 
irlandeză redă în articole pe 
spații mari atracția oe care o 
prezintă acest med și 11 de
scrie In același timp pe fotba
liștii craiovenl ca alcătuind 
una dintre cele mal puternice 
echipe de club europene, rele- 
vind In special meritele lor In 
recenta eliminare a Fiorenti-

ieri va fi, eventual,
neL Cotidianul „Irish Indepen
dent*, de exemplu, publică un 
interviu cu antrenorul Johny 
Giles, care spune printre al
tele : „Universitatea are o 
carte de vizită care impune 
respect și pe care trebuie să 
o apreciem chiar dacă ne re
ferim numai la victoria sa de 
acum clțiva ani, cu 2—0, a- 
supra Iui Leeds United, pe te
ren englez. Avtnd însă in ve
dere că adversarii noștri de 
joi seara au in ripdurile lor 
5—6 componenți al lotului na
țional român actual, putem 
conchide fără teama de a greși

‘înlocuit de Ciupitu
că sorții'ne-au pus în față 
una dintre cele mai puternice 
echipe calificate in turul se
cund al Cupel U.E.F.A.".

— Cum veți juca în fața 
Craiovei ?, l-am întrebat pe 
Giles în convorbirea pe care 
am avut-o marți la prînz.

— Singura noastră șansă de 
a atinge turul al III-Iea, nc-a 
spus tehnicianul irlandez, este 
să mizăm pe cartea atacului. 
De aceea am alcătuit o forma-

Rodu URZICEANU

(Continuare în pag 2-3)(Continuare In pag. 2-3)

Tiberlu STAMA

Aston Villa învingătoare pe stadionul ,,23 August44: 2-0

IN ZI SLABĂ, DINAMO N-A PUTUT

CONTRACARA CLASA ADVERSARILOR

DINAMO 
ASTON VILLA

0 (0)
2 (1)

Profitlnd de zilele frumoase ale acestei toamne, lecțiile de edu
cație fizică se desfășoară in aer liber, spre bucuria ?i... sănă
tatea copiilor noștri. Că este așa, o demonstrează și aceast" 
imagine realizată in timpul unei ore de clasă la Școala generală 
87, din sectorul 3 al Capitalei. Foto : N. DRAGOȘ

In Divizia A de volei (f)

SIBIENCELE CÎȘTIGĂ NET 
DERBY-UL I

Parcă niciodată tribunele sta
dionului „23 August* nu au 
fost atît de înțesate de specta
tori ca aseară, la meciul din
tre Dinamo București și Aston 
Villa. Șl parcă nici una dintre 
echipele de ciub străine care 
au evoluat in ultimii ani pe 
terenurile noastre nu ne-au im
presionat atît de puternic cum 
a reușit această formație en
glezească. „Unsprezeeele* din 
Birmingham a confirmat cum 
nu se poate mai convingător 
marele său succes din ediția 
precedentă a Cupei campioni
lor europeni, oferind publicului 
bucureștean și — deopotrivă — 
telespectatorilor, un recital de 
fotbal modern. Ar fi fost greu 
oricărei echipe din campionatul 
nostru să oprească aseară a- 
ceastă „mașină de fotbal'* din 
cursa el spectaculoasă și, din 
păcate, nici Dinamo nu s-a do
vedit capabilă a o face, deși 
nu s-ar putea spune că nu s-a 
străduit. Campioana noastră 
s-a văzut nevoită — în final — 
să se recunoască învinsă, la 
un scor (0—2) care îi reduce a- 
proape In totalitate șansele de 
calificare tn turul următor al 
competiției.

Ce-i drept, Dinamo nu s-a 
prezentat pentru acest dificil

examen la nivelul posibilități
lor sale reale, al așteptărilor, 
nici sub raport ofensiv și cu a- 
tît mal puțin în faza de apăra
re, ceea ce a facilitat misiunea 
oaspeților. Dar poate că ar fi

Constantin FIRANESCU

Stadion „23 August" ; teren foarte 
bun ; timp răcoros ; spectatori — 
aproximativ 80 000. Șuturi : 18—21
(pe poartă : 7-8). Comere: 14—6.
A marcat : SHAW (min. 10 și 77).

DINAMO : Moraru — I. Marin, AL 
Nicolae, Dinu, Stredie — Mulțescu. 
AUGUSTIN, Custov — ȚALNAR, Vâe- 
tuș (min. 66 lordache), Orac (min. 
46 Dragnea).

ASTON VILLA : Rimmer — Jones, 
EVANS, McNaugt, Gibson — Bremner. 
MORTIMER, Cowans - WFTHE, SHAW, 
MORLEY.

A arbitrat bine Emilio Muro Guns* 
ceta (Spania).(Continuare in pag. 2-3)

Atac al dinamoviștilor (prin Dragnea) la poarta oaspeților, ră
mas — ca de flecare dată — fără efect. Foto : Dragoș NEAGU

Ieri au fost programate par
tidele etapei a 6-a a campio
natului primei divizii feminine 
de volei. Iată rezultatele și cî
teva amănunte :

CALCULATORUL I.I.R.U.C. 
— PENICILINA IAȘI 3—1 
(10. —9, 10, 6). Noua promova
tă a obținut a doua victorie 
consecutivă, de data aceasta in 
fața unei echipe mai cu expe
riență pe prima scenă a vole
iului nostru, după un meci viu 
disputat cu faze uneori pasio
nante. Oaspetele începuseră 
mai bine partida conducind cu 
8—3, dar replica tinerelor vo
leibaliste ale lui N. Humă, 
care au avut în junioara Elena

Negul eseu una din cele mai 
bune jucătoare, a fost promptă 
șl viguroasă, Calculatorul ob- 
ținînd 10 puncte consecutiv și 
victoria tn primul set. în ur
mătorul leșencele au rupt echi
librul la 7—7 și s-au detașat 
irezistibil. Seturile 3 și 4 revin 
sportivelor de la Calculatorul 
care au trecut din nou la ti
mona jocului, obținînd o victo
rie pe deplin meritată și a- 
plaudată de numeroșii săi sim- 
patizanțl prezenți în sala Olim
pia. Alături de Elena Negules- 
cu s-au mai remarcat Mireia 
Popa Zamfir, Monica Șușman 
și Viorica Nlculescu. De la

(Continuare in pag a 4-a)

F. C. Sarajevo a plecat cu o remiză de la Hunedoara

IN LOC DE 5-2 IN MIN. 60 pentru corvinul, 
DATORITĂ UNEI INCREDIBILE RATĂRI, IN FINAL 4-4!

HUNEDOARA, 20 (prin te
lefon). Incredibil, dar adevă
rat ! Tabela de marcaj a sta
dionului din localitate, în loc 
să arate un scor favorabil e- 
chipei Corvinul, care să în
semne o opțiune asupra cali
ficării, în. min. 90 ea indica 
un rezultat de egalitate, 4—4,

In campionatul de hochei STEAUA ÎNVINGE DIN
Cel de ai treilea turneu din 

cadrul primei grupe valorice a 
campionatului național de ho
chei a continuat ieri pe pati
noarul artificial acoperit din 
Gheoirgheni.

Partida da deschidere a opus 
formațiile Sport Club Miercurea 
Ciue și Dunărea Galați. A fost 
un joc de nivel tehnic medio
cru, cu numeroase greșeli co
mise de ambele părți. Hocheiș-

tiî de la Sport Club s-au me
najat, evident, pentru întîlnirea 
de a doua zi (joi), cu Steaua. 
Doar repriza secundă a fost 
ceva mai echilibrată. Scor fi
nal : S. C. Miercurea Ciuc — 
Dunărea Galați 7—2 (3—0, 2—2, 
2—0). Au marcat : Miklos, To
dor, Z. Nagy, B. Antal, Geber, 
Baricz și Gali pentru învingă
tori, respectiv Brandabur șl 
Liga. A condus A. Balint la

NOU PE DINAMO
centru, ajutat de N. Eaache și 
Gh. Mureșan la cele două linii.

Meciul vedetă a opus formați
ile Steaua și Dinamo. Dvpă 
două reprize echilibrate, în care 
dinamoviștii au avut mai multe 
momente de dominare, campio
nii »-au desprins decisiv în ul-

B. MALNASI — coresp.
(Continuare in pag. 2-3)

ceea ce înseamnă diminuarea 
în mare măsură a șanselor e- 
chipel noastre de a se califi
ca în turul 3 al Cupei U.E.F.A. 
Iar partida a avut șl un mo
ment psihologic, care s-a con
sumat în min. 60, atunci cînd 
Klein, abia intrat în joc, a ra
tat, de la 6 m, o situație uni
că, poate chiar golul decisiv 
în balanța calificării. Pentru 
că în loc de un 5—2, aceeași 
tabelă a rămas la 4—2. Un 
timp...

Ce a urmat pînă în final ? 
în plină dominare a gazdelor, 
oaspeții au inițiat două contra
atacuri tăioase, oe care le-au 
finalizat cu singe rece PASICI 
(min. 80) și LUKICI (min. 83). 
Și astfel întîlnirea s-a înche
iat nefavorabil jucătorilor hu- 
nedorenl, așa cum, de fapt, a 
și început. Deoarece, marcațl 
In mare măsură de lipsa din 
teren a lui Kleln, Jucătorii lo
calnici au început destul de

CORVINUL 4 (3)
F. C. SARAJEVO 4 (2)

Stadionul Corvinul ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori - cir
ca 18 000. Șuturi : 18—11 (pe poartă 1 
12—7). Comere : 1Ș-4. Au marcat l 
HADZIALAGia (min. 7), LUKICI 
(min. 17 și 83), DUMITRACHE (min. 37), 
ANDONE (min. 41), PETCU (min. 43), 
MATEUȚ (mm. 54). PASICI (min. 80).

CORVINUL : loniță - Rednlc, Arv- 
done, Dubinciuc, Bogdan — ONCU, 
Mateuț (min. 88 Timoveanu), PETCU
— GABOR Dumitrache, Nîcșo (min. 
56 Klein).

SARAJEVO : Jcnjus — Radeljos, 
HADZIBEGICI, FERHATOVICI. Kapeto- 
novîci — Vidovicl, Jan jos (min. 53 
Jojlci), Hodzialagicl (min. 55 Milak)
- Susici, LUKICI, PASICI.

A arbitrat satisfăcător R. Jushka f 
la linie : A. Demetev șl V. Miminus- 
vilf (toll din U.R.S.S.).

Cartonașe galbene : HADZIALAGC1. 
JANJUS.

timid, în timp ce F.C. Sara
jevo, la primul atac, a șutat 
în bară prin Pasici (trecut 
mult prea ușor de fundașul

Por niliu VINTILA

(Continuare in pag. 2-3)



Pregătiri pentru sezonul sporturilor de iarnă AL DOILEA TURNEU REUNIUNI ATRACTIVE ÎN

MARAMUREȘUL IUBEȘTE SCHIUL Șl VREA SĂ I FIE GAZDĂ BUNĂ
Maramureșul, unul dintre 

cele mai pitorești județe ale 
țării, cu zone predestinate par
că practicării schiului, oferă 
iubitorilor acestui splendid 
sport (și nu sînt puțini) con
diții admirabile de practicare 
a probelor alpine și nordice. 
La Mogoșa, la Izvoare, la Baia 
Sprie și la Borșa, specialiștii și 
— în egală măsură — începă
torii au la dispoziție plrtii, 
mijloace mecanice de urcat, 
cabane, material și echipa
ment pentru a atinge nivelul 
schiului de performanță sau 
pentru a-1 practica din con
vingerea umplerii timpului li
ber cu o activitate recreativă 
și utilă sănătății.

Printre cei convinși de fru
musețea schiului se află și 
ing. Alexandru Chira, di
rectorul I.M.U.A.S. ^între
prinderea de mașini unelte, 
accesorii și scule) din Baia 
Mare, pe care l-am abordat 
în calitate de președinte al 
Comisiei județene de speciali
tate, funcție pe care o înde
plinește cu pasiunea unui în
drăgostit de schi.

— Vă rugăm mai întîi să ne 
spuneți ce s-a întreprins în 
ultima vreme pentru ca bazele 
aferente schiului să poată cu
prinde masa tot mai mare a 
practicanților acestui sport și, 
în același timp, pentru a asi
gura condiții de pregătire ce
lor ajunși la nivel de perfor
meri ?

— Răspunsul este valabil 
pentru prezent și pentru pers
pectivă, deoarece schiul se 
află intr-o permanentă ofen
sivă pentru cucerirea de noi 
adepți. Cu ani in urmă, dumi
nica, pe Mogoșa, se aflau cî- 
teva sute de schiori, acum 
Bfirșitu! de săptămină reunește 
circa 5 000 de iubitori ai aces
tui sport, de la cei de virstă 
preșcolară pînă la cel trecuți 
de mult de vîrsta pensio
nării. De aceea, ne-am preocu

pat întotdeauna de asigurarea 
cadrului de practicare a schiu
lui, iar acum ne gindim că este 
necesară deschiderea de noi 
pirtii care să cuprindă pe tot 
mai numeroșii schiori.

— Ceea ce spuneți nu poate 
decît să bucure. Deocamdată 
să ne oprim la actualitate, 
mai precis la pregătirile pentru 
apropiatul sezon.

— Am intimpinat unele 
greutăți, dar s-a făcut tot po
sibilul pentru a le depăși. O 
furtună izbucnită in timpul 
verii a acoperit pirtiile cu res
turi de copaci și chiar cu co
paci întregi doboriți. Prin 
muncă patriotică, Ia care au 
luat și vor lua parte schiori, 
arbitri, membri ai Salvamon- 
tului, iubitori ai muntelui și 
cu sprijinul Inspectoratului sil
vic și al întreprinderii fores
tiere județene, urmările fur
tunii sint pe cale să fie înlă
turate și pirtiile vor putea fi 
gata de utilizare imediat după 
prima zăpadă. La Borșa se 
află în curs de montare noul 
turn la trambulină, amenajat 
cu sprijinul Consiliului popu
lar și al Exploatării miniere 
Borșa. O atenție deosebită a 
fost acordată mijloacelor me
canice de urcat, care au fost 
revizuite și reparate. Pentru 
sezonul viitor, schiorii vor a- 
vea la dispoziție la Mogoșa un 
telescaun și două teleschiuri, 
Ia Izvoare trei teleschiuri, pe 
Gutii un teleschi (executat cu 
sprijinul Exploatării miniere 
Suior), la Cavnic de asemenea 
un teleschi (realizat cu aju
torul Exploatării miniere Cav
nic).

— Vă rugăm să ne relatați 
și cîteva măsuri organizatori
ce luate înaintea sezonului 
1983.

— In scopul îmbunătățirii 
procesului de antrenament al 
performerilor s-a procedat la 
fuziunea dintre secțiile de schi 
ale I.M.U.A.S. și C.S.Ș. 2, ceea 

ce va duce la concentrarea va
lorilor sportive, a bazei mate
riale și a cadrelor tehnice. U- 
nitățilc de bază ale schiului 
de performanță din județul 
nostru (I.M.U.M Baia Mare, 
C.S.Ș. Baia Sprie, C.S.Ș. Pio
nierul Borșa, Școala generală 
din Vișeu) au ca pepiniere 
școlile generale din comunele 
și satele din zonele montane 
și de deal, de unde sint selec
ționate elemente dotate, capa
bile de a progresa pină la ni
vel competitiv național. In 
sfîrșit, să mai amintesc că a 
fost definitivat calendarul com- 
petițional, care cuprinde, in 
afara concursurilor cu caracter 
republican, întreceri tradițio
nale, ca — de pildă — „Cupa 
Mogoșa", „Cupa Borșa", „Cu
pa I.M.U.M.", „Cupa vetera
nilor", „Cupa I.M.U.A.S." pre
cum și „Serbările zăpezii" (or
ganizate Ia Izvoare, cu spriji
nul U.T.C., al O.J.T. și al 
C.J.E.F.S.). La ultima iau par
te doar 100 de sportivi, dar 
asistă peste 10 000 de specta
tori, cei mai mulți aflați ei 
inșiși pe schiuri.

Dumitru STANCULESCU

DE LA SPORTUL DE MASĂ LA CEL DE PERFORMANȚĂ
(Urmare din pag. 1) 

comodă — ținea să sublinieze 
prof. Dimian — dar, cu cit 
sita va fi mai deasă cu atit 
valorile vor fi mai sigure, mai 
autentice !“

Fără îndoială că așa este. Iar 
faptul că o astfel de acțiune 
se desfășoară sub egida ,Da- 
ciadei”, angajînd atit pe elevi 
cit și pe profesori (și nu nu
mai pe cei de specialitate I), 
cu înțelegerea Inspectoratului 
școlar al județului Prahova 
constituie garanția reușitei. In
tr-adevăr in acțiunea de cu-

AL DIVIZIEI „A" 

DE BASCHET [m]
Campionatul național de baschet 

masculin programează, de vineri 
pină duminică, la Sibiu, al doi
lea turneu din cadrul primului 
tur, cu participarea celor 12 e- 
chipe intr-o singură grupă. Deși 
pînă la departajarea in grupele 
valorice 1—6 șl 7—12 se vor mal 
desfășura, pînă la sfirșltull anu
lui, Încă patru turnee, Întrecerea 
de la Sibiu poate influența, In 
mare măsură, componența grupe
lor respective, deoarece ea cu
prinde unele meciuri Intre for
mații care vizează calificarea In 
eșalonul superior al Diviziei „A".

Vineri vor avea loc partidele: 
de la ora 10 : Dinamo Oradea — 
IMUAS Baia Mare, C.S.U. Brașov 
— Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca ; de la ora 15 :
I. C.E.D. C.S.Ș. 4 București — Po
litehnica C.S.Ș. Unirea Iași, Fa
rul Constanța — Politehnica 
C.S.Ș. 2 București, C.S.U. Balanța 
Sibiu — Dinam o București și 
Steaua — Rapid București.

înaintea acestor jocuri, clasa
mentul se prezintă astfel : 1. 
Steaua 3 p, 2. Dinamo București 
7 p, 3. Farul 7 p, 4. I.C.E.D. 7 p, 
5. IMUAS 6 p, 6. Rapid 6 p, 7. 
Dinâimo Oradea 6 p, 8. Politehni
ca București 5 p , 9. C.S.U. Si
biu 5 p, 10. C.S.U. Brașov 5 p.
II. Politehnica Iași 5 p, 12. „U“ 
5 p.

prindere a tuturor elevilor în 
„Daciadă" și apoi în promova
rea celor mal dotați dintre a- 

• ceștia în secțiile Clubului spor
tiv școlar din Ploiești se face 
simțit din plin aportul atit al 
unor profesori-antrenori apar- 
ținînd clubului (pe lingă cel 
amintiți, Geta Năstase — 
baschet, Livlu Stan — box, 
Lucia Năstase — gim
nastică, Gh. Cristof și Tr. Con- 
stantinescu — scrimă etc), uni
tăților de învățămînt în care 
s-au format nucleele de per
formanță (N. Danielcanu, V. 
Iancu, Gh. Anghel, Ioana Trăis-

DIVIZIEI
Sezonul corn petiție nai în aer li

ber al „sportului alb" Ișl deru
lează, in aceste zile, ultimele sec
vențe. Una din principalele Între
ceri — Divizia de tenis — men
ține treaz interesul in jurul unei 
singure întrebări : Cine vor fi 
echipele campioane ale anului 
1983 7 Referlndu-ne la formațiile 
feminine, erau .acreditate cu cele 
mai mari șanse Lucia Romanov, 
Marta Romanov și coechipierele 
lor de la Politehnica București. 
Se pare însă că formația studen
telor a ieșit din cursă ca urma
re a „egalului" de miercuri, din 
partida cu Steaua : 3—3. La nici 
două ore după începerea reuniu
nii dintre Politehnica București șl 
Steaua prima echipă conducea cu
2— 0. Intr-o partidă de la care 
era de așteptat un frumos șl de 
ridicat nivel' spectacol tenislstlc, 
cel dintre Lucia Romanov și 
Daniela Molse, învingâtoarea s-a 
Impus repede, Romanov clștlglnd 
cu 6—1, 6—1. Indiferent de faptul 
că Molse nu s-a aflat în ziua sa 
cea mai fastă, jocul Luciei Ro
manov a fost unul cu adevărat 
modern, în care ea a etalat tot 
ce are mai atractiv tenisul : 
atacuri Ia fileu, servicii bine pla
sate și smeciiuri reușite. Maria 
Romanov a întrecut-o șl mal re
pede pe Gabriela Precup : C—0, 
6—1. Stelistele nu s-au lăsat Im
presionate, au egalat prin Floren
tina Cocan (6—2, 6—2 cu Mihaela 
Testiban) șl VaslUca Ivan (6—2,
3— 6, 6—1 cu Daniela Predica),
urmînd ca cele două întSlmLri de

taru, I. Dinulescu, Silvia Ne
grită, Florica Enescu, Gina 
Ncgomireanu ș.a.) și chiar al 
unor directori de școli : Alfred 
Schonauer — Școala generală 
32, Traian Comănici — Liceul 
„Mihai Viteazul", Tiberiu Sza
bo — Liceul „I.L. Caragiale”.

In acest fel, unul din dezi
deratele marii competiții spor
tive naționale — prin activita
tea sportivă de masă Ia cea 
de performanță — tinde să se 
înfăptuiască cu bune rezulta
te la nivelul unităților de în
vățămînt din municipiul Plo
iești.

DE TENI! 
dublu să lăl 
Intr-adevăr, < 
o victorie a 
manov, Testll 
6—4, «—2) șl l 
Ivan — Pop< 
*—I), șl aatf 
in cursă i 
București.

La masculii 
duel l-au ota 
Brașov. Steau 
dar cîteva p 
moașe. Mlhn< 
Brașov) a tai 
în primul sert 
egal cu Floi 
Mihnea 16 net 
spectaculoasă 
2—5 a egalat 
ghemuri în < 
a relevat caii 
a clștlgat m 
Mancaș (Stea 
1—6 In fața 
Vllcioiu.

Alte rezulta 
reștl — Pollt 
»—0, Progres: 
prom Bala 8 
torul feroviar 
tatea Oradea 
Dlnamo Buci 
Cluj-Napoca 
T.C.B. 5—1 - 
învinse doar 
clștlgat cu 6- 
novevei Voine 
azi, de la on 
reștl — Progi 
Sănătatea Or: 
T.C.B. (f) șl 
rești — Daci: 
Progresul ; C 
litehnlca Cluj 
mo Bv. — C> 
Buc. — Progr 
Politehnica 
T.CJ3.

CONCURS 
FOND LA

Astăzi, la 
șoară concur 
mare fond 1 
tima competi 
sezonului. în 
9 vor avea 
curse : caiac 
1, canoe 2 - 
caiac 1 și c: 
femei.

• INCREDIBIL.

să fie simplu, dacă poate 
complicat ?

trimise la poștă șl vor sosi 
tot la București, dar după 
cîteva zile de... plimbare. De 
ce 
fl

• UN NOU GIGANT SUB 
COȘ...

0 IN PROBA DE CON
TROL...

O practică, din păcate tnttlnltă tn sportul de perfor
manță, este racolarea sportivilor. Iată o situație care 
trebuie cit mai urgent supusă controlului, tntrucit gre
vează (tn ciuda existenței unor cazuri tn care transferul 
se face tn folosul performanței) progresul general al 
sportivilor, provoacă pauze nedorite in pregătire și in
staurează relații neprincipiale Intre diferite unități și 
diferite persoane. Reglementările C.N.E.F.S. privind re
lațiile generale din sportul nostru stnt binevenite, dar 
aplicarea lor tn practică este tncă greoaie. Așa incit se 
mat poate vorbi, de pildă, despre adevărate dispute 
pentru reîmpărțirea „sferelor de influență", cu fel de 
fel de încălcări ilegale sau sub aparențe legale. Oriclt 
ar părea de curios, clubul Dlnamo Brașov a căzut vic
timă (deșt, tn alte sezoane, poate el însuși a beneficiat 
de sportivi buni aduși din alte părți) unei serioase di
minuări: din cet 20 de sportivi nominalizați „olimpici", 
7 au plecat tn acest an fără acordul conducerii acestei 
unități — după cum am fost informați la Brașov ; T. 
Roșea (handbal) la Dinamo București, C. Ștefănescu 
(tenis) la Steaua, I. Rtșnoveanu (lupte libere) la Hidro
tehnica Constanța, C. Dănăilă (lupte libere) la Tg. Jiu, 
A. Bloju (judo) la A.S.A. Ttrgu Mureș, G. Kiss și I. 
Tamaț (schi) la A.S.A. Brașov.

...de 5 kilometri efectuată
pe schiuri cu role de lotul 
național feminin de schi fond, 
Ileana Hangan, de 13 ani, șl 
Valeria Badlu, de 14, ambele 
eleve ale profesorului Ștefan 
Berbecariu din Bistrița, le-au 
întrecut, în ordine, pe Elena 
Ceposu (23 de ani), Maria To
ma (22 de ani) șl Elena On- 
dolu (20 de ani). Să le vedem 
șl pe zăpadă I

• RENUNȚAREA...

—Ia lotul de pistol standard 
(Senioare șl junioare) și con
tinuarea pregătirii ta cadrul 
secțiilor este urmarea — fi
rească — a rateurllor de la 
campionatele europene de 
tir de la Roma. In consecin
ță, de unde acum 1—4 luni 
practicantele probei de pistol 
standard erau considerate ca 
participante sigure la campio
natele mondiale din Venezue
la. la Caracas va concura 
doar Maria Macovei.

—dar adevărat: ta loc ca 
arbitrii de handbal care ofl- 
elazâ la meciurile din Bucu
rești sâ predea pe loc foile 
de arbitraj, se înapoiază eu 
ele acasă, ta provincie, de 
unde le expediază prin poș
tă I Un ultim exemplu: du
minici 17 octombrie, toile da 
la tatllnlres Confecția Bucu
rești — Știința Bacâu, dispu
tat* ta sala noreasea, au 
hiat druznul Buzlulul. ta bu- 
sunațăe arbitrilor R. lamandl 
el T. Ena. La Buxtu. aceste 
soi au toet puse ta pilcuri.

î..de această dată viabil, ta 
baschetul românesc, pare a 
deveni Alexandru Vlnereanu, 
jucător la Dlnamo București: 
2,10 metri înălțime, numărul 
56 la pantof, 23 de ani, fost 
luptător de performanță la 
categoria grea pînă acum 3 
ani (locul 3 la campionatele 
naționale de juniori), șl 12 
puncte înscrise echipei Stea
ua, în ultimul turneu de la 
Bala Mare — lată succint 
cartea sa de vizită.

MAI BINE MAI TlRZIU DEClT NICIODATĂ!
Prlntr-o hotărlre de ultimă oră, iată că scrima noas

tră va fl prezentă la cea de a doua ediție a cam
pionatelor europene de la Moedling (Austria), găsln- 
du-se acum și rațiunea, șl mijloacele necesare partici
pării, deși suprema întrecere continentală fusese Igno
rată în calendarul acestui an I Vorba zicalei: „mai 
bine mai tirzlu, decît niciodată I«, așa tacit la sfîrși- 
tul acestei luni 5 scrimerl români vor evolua la „eu
ropene", cu gîndul că la ediția inaugurală a „seriei 
moderne", la Foggia, anul trecut, floretistul Petru Kuki 
urcase pe podium.

• NICI UN CUVINT DES
PRE SPORT...

...în Interviul acordat supli
mentului „Scînteii tineretului", 
■ub titlul „Nu e editor cel ce 
nu-șl asumă tipărirea 
cărți șl ie acoperă 
turl", de Gheorghe 
nescu, directorul 
Sport-Turlsm, deci
care poartă In primul rind 
titulatura SPORT.

unei 
cu semnă- 
Constantl- 

Edlturll 
al editurii

• O NECONCORDANȚA 
DE NEÎNȚELES...

..între cantitatea de inteli
gență, numărul de specialiști, 
cunoștințele etalate in luările 
de cuvînt șl cursa pe tobogan 
din ultimele sezoane a spor
turilor zăpezii s-a' făcut vă
dită la recenta consfătuire de 
țncheierg a cursului de per
fecționare a antrenorilor de 
schi, desfășurat la Brașov. 
Semne — deocamdată teoreti
ce — de Îmbunătățire a situa
ției există, spre deosebire de 
alțl ani, să sperăm că ele vor 
deveni realitate vizibilă, in 
special la Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Sarajevo.

Conform unei rodnice 
colaborări și bune înțe
legeri intre Federația de 
schi șl firma Elan (Iugo
slavia), aceasta din urmâ 
o oferit 50 de perechi de 
schiuri pentru dotarea lo
turilor noastre (probe al
pine și de fond). Intrînd 
In categoria publicității 
comerciale, acest material 
esențial ol performanței 
pe zăpadă a fost oferit 
gratuit, fapt specificat in 
documentele trimise fede
rației. Numai că pentru 
organele de resort, „gra
tuit" nu a însemnat „do
nație", aceasta din urmă 
fiind singura cale de scu
tire de taxele vamale o- 
bișnuite. In consecință, 
altă rundă de scrisori, 
trecerea altor cîteva săp- 
tămîni. Actele cuprinzînd 
specificația „donație" au 
sosit în fine șl, odată cu 
ele, și anunțul că, la 
firma Elan, materialele 
așteaptă să fie ridicate 
șl transportate spre țară.

Noroc că zăpada se 
lasă încă așteptată I

„CUPA DE TOAMNĂ"
In etapa a VIII-a a competiției 

feminine pentru divizionarele 
„A", „Cupa do toamnă", s-au 
Înregistrat următoarele rezultate. 
Seria I: textila buhuși — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 13—22 
(8—13). Printre marcatoare: Hai- 
dău 5, Racliș 5, respectiv Popa 6, 
Manolescu 5 (E. Teirău — co
resp.). TEROM IAȘI — HIDRO
TEHNICA CONSTANTA 26—18. 
CONFECȚIA BUCUREȘTI — ȘTI
INȚA BACAU 18—13. Seria a 
II-a: MUREȘUL TG. MUREȘ - 
CHIMISTUL RM. VILCEA 14—18 
(8—5). Cîteva realizatoare: Dorgo 
7, respectiv Andronache 12. (A. 
Szabo — coresp.). C.S.M. INDE
PENDENȚA SIBIU — C.S.M. SF. 
GHEORGHE 25—13 (13—8). Cele
mal eficace: Oncu 5, respectiv 
Oțelea 4. (I. Ionescu — coresp.). 
RULMENTUL BRAȘOV — A.E.M. 
TIMIȘOARA 16—16 (3—7). Prin
tre marcatoare : Marian 4, res
pectiv Luțaș 10. (C. Gruia —
coresp.).

divizia ,,D“ (etapa a ix-a)
MASCULIN. Seria I: Universi

tatea București — Arctic Găești 
11—11, C.S.U. Galați — Tractorul 
Brașov 22—16, Celuloza Brăila — 
Petrolul Teleajen 22—15, Știința 
Bacău — Dacia Pitești 31—20, Co
merțul Constanța — IIRUC Bucu
rești 16—13, Metalul Vaslui — 
Universitatea Iași 16—11. In cla
sament: 1. Știința Bacău 24 p, 
2. C.S.U. Galați 22 p, 3. Tracto
rul Brașov 21 p..., 11. Universita
tea Iași 14 p, 12. IIRUC Bucu
rești 12 p. Seria a II-a: Minerul 
Cavnlo — Nltramonla Făgăraș 
34—21, Metalul Copșa Mică —

------- iui unu «n 11—i■ tuni im

CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

LA HANDI
Metalul Hune 
Satu Mare 
29—17, Voința 
aur II Bala 
gul Arad — 
25—21, Utilaj 
Minerul Mold 
clasament: 1. 
21 p (golave 
Strungul Arai 
Nltramonla F 
Metalul Hune 
nerul Moldov 
MININ. Seria 
— Precizia V: 
Focșani — u 
București 19— 
•nștl — Conf 
Nltramonla F 
Să vin ești 18— 
Craiova — D 
șl Rapid Buc 
Ploiești au ta 
lament: 1. B 
P, 2. Nitramc 
1. Vulturul P 
Textila Ploleș 
ca Alexandria 
Progresul Tin 
tatea Farmeo 
Tricotextil Sic 
18—13, Constn 
— Textila Se 
Odorhel — C 
șoara 14—17, 
nedoara — A 
27—11, Textile 
trla ușoară < 
clasament: 1. 
mișoara 27 p 
25 p, 3. Cont t 
23 p..„ 11. 1 
12. Universita 
Napoca 11 p.

CURS DE
în perioada 

cu prilejul c 
„Trofeul Car] 
la Brașov un 
nare a antren 
vizionare tem

Cadrele de specialitate constituie o pro
blemă fundamentală a mișcării noastre 
sportive. C.N.E.F.S. a considerat, pe bună 
dreptate, că o seamă de tehnicieni — unii 
avtnd atribuții deosebite pe linia pregătirii 
sportivilor — posedă un nivel de cunoș
tințe teoretice foarte scăzute și, in plus, 
manifestă un interes redus față de propria 
perfecționare. Deși posedă calificarea ca 
profesori sau antrenori prin studii la 
IJCJ.S. sau F.E.F. ți au urmat cursuri or
ganizate periodic de federații, cu toate că 
au participat anual la cursuri de perfec
ționare la nivel central sau județean, toa
te acestea nu au avut, urmări pozitive vi- 
sibUe ți nu au dețțfminăi, tn cazurile res
pective, modificări In zestrea teoretici, 
stuiți tehnicieni demonstrează serioase ră- 
mtnerț "In urmi față de progresele ex- 
Îitoriva ale științei antrenamentului sportiv.
n consecință, examenele de promovare a 

antrenorilor s-au desfășurat, recent, spre 
deosebire de alți ani, intr-o notă de exi-

gență deosebită manifestată de organizatori 
(I.E.F.S. și Serviciul de propagandă, pre
gătirea cadrelor și personal al C.N.E.F.S.). 
intrucit numeroși antrenori au crezut că 
simpla prezență In sălile de examen ar fi 
suficientă tea in alte ocazii) pentru pro
movarea și mărirea (automată) a retribu
țiilor lor, s-a ajuns la situații tragicomice, 
dintre cure semnalăm: nepromovarea unul 
fost fotbalist din lotul național la disci
plina fotbal ; pagini goale prezentate de 
antrenori de judo, lupte, haltere la propria 
specialitate; numeroase lucrări scrise copia
te și sancționate ca atare. Iată o mostră 
care a primit nota J: „Contracțl musculare 
la sportiv apar clnd Începe antrenamentul 
fără încălzire șl depune un efort rldlcînd 
o halteră sau la calac-canoe intrînd în lac 
unde e apa rece și vîslește neîncălzit, 
deodată observăm că nu mai trage atunci 
noi zicem că sa contractat mușchi" (lu
crare scrisă la fiziologie; cu respectarea in
tegrală a ortografiei antrenorului 1 !).

Rubrică redactată de Radu TIMOFTE

târna treime, obținînd o prețioa
să victorie, cu scorul de 5—2 
(1—1, 1—0, 3—1), prin golurile 
marcate de Bălăucă (2), Ger- 
cznj, Olenicî și Ungureanu 
pentru învingători, respectiv 
Gherghișan și Tureanu. A ar
bitrat la centru Fl. Gubernu, 
secondat de M. Presneanu și 
A. Petraș.

Turneul continuă astăzi cu 
jocurile Dunărea — Dinamo și 
S. C. M. Ciuc — Steaua.

Aflăm cu tristețe ves
tea încetării din viață 
a unui vechi militant pe 
tărîmul sportului, dr. 
Victor Cătină, medic 
primar la dispensarul 
policlinic al sportivilor 
din județul Timiș.
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ție cu pondere ofensivă, 
care sperăm să obținem 
avantaj suficient pentru retur.

în ultimele trei meciuri din 
campionat, Shamrock a făcut 
trei egale : 0—0 cu Sligo Ro
vers, 1—1 cu Patrick’s Athletic 
șl 2—2 cu Shelbourne. Setea 
de victorie a gazdelor este, de 
aceea, cu atît mai mare, ceea 
ce a determinat pregătiri spe
ciale în această săptămînă, 
printre care și un cantona
ment, lucru mai puțin uzitat 
la Shamrock, care are în lot 
doar patru jucători profesio
niști : portarul O’Neill, mijlo
cașul McDonath, atacanții 
Buckley și Gaynor. Antrenorul 
Giles regretă doar faptul 
nu-i va putea folosi 
O’Brien (accidentat) și pe 
Gowan, neinclus 
intat la U.E.F.A. 
pele europene, 
transferului său 
încheierea termenului de 
mitere a listelor. Se bucură 
însă de recuperarea rapidă a 
lui Buckley și Gaynor, care 
au suferit contuzii în meciul 
de duminică, cu Shelbourne. 
în aceste condiții echipa pro
babilă pentru joi va fi : 
O'Neill — Eccles, Murphy, 
Synnott, Beglin — Giles (fiul 
antrenorului), McDonath, Clar
ke — Buckley, Campbell, 
Carroll. Rezerve : portar 
Smith (42 de ani, cel 
vîrstnic jucător din prima 
irlandeză), Stiles, Gafney, Gay
nor.

După antrenamentul de marți 
seara, efectuat pe un teren din 
apropierea hotelului Montrose, 
Universitatea Craiova a făcut 
miercuri, la lumina refldEtoa- 
relor, un antrenament com
plex pe stadionul Glenmalure 
Park din .cartierul 
unde se va juca 
trenorul C. Oțet 
său N. Ivan nu 
fixa încă asupra 
care-1 vor trimite în 
formula fiind în funcție 
recuperarea lui Bălăci. Admi- 
țînd că acesta va fi apt de 
joc, Universitatea va începe 
astfel : Lung — Negrilă, Tili- 
hoi, Ștefănescu, Irimescu — 
Țicleanu, Donose, Bălăci — 
Crișan, Cămătaru, Geolgău. 
Nu este exclusă însă o formu
lă cu Bălăci extremă stînga. 
în cazul în care acesta nu va 
putea juca, locul său în linia 
de mijloc va fi luat de Ciu- 
pltu, cu rol de închizător în 
fața fundașilor centrali. Repe
tăm însă, o decizie nu va fi

O’-

mai 
ligă

Milltown, 
partida. An- 
și secundul 
s-au putut 
„ll“-ului pe 

teren, 
de

I
I

CĂMĂTARU PROMITE MAI MULT
SPECTATORILOR BUCUREȘTENI

I
I
I
I
I

ieși 
admiratorii care-i bș- 
Vrem să vorbim cu 
vîrf de atac — Cămă- 
cel care și în 
făcut

a

Vestiarele stadionului din 
Craiova. Au trecut 15 minute 
de la terminarea meciului cu 
F.C.M. Brașov, jucătorii Uni
versității terminaseră dușul și, 
cocheți, se pieptănau, își aran
jau ținuta înainte de a 
printre 
teptau. 
masivul 
taru — 
meci a 
deosebite 
bună. Apare, 
m ; 84 kg),

I

acest 
cîteva „numere" 
avut o evoluție 
înalt, suplu (1,87 
cel despre care 

specialiștii spun că este destul 
de mobil și tehnic pentru sta
tura sa. Un tînăr de 24 de ani, 
plăcut, politicos.

— Cum te simți, Cămătaru?, 
am început disputa cu el.

— Mă simt perfect. îmi pare 
rău că am ratat penalty-ul. 
Știam că portarul Clipa se a-

ONARE
tclombrie, 
feminine 

avea loc 
pertecțio- 
pelor dl- 

șl „B“.

STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I
I

tn sprijl- 
concursul 
tul aces- 
ca sursă 
răm, utl- 
losticurlle 
li, portar 
Ilene Flo- 
■ampdoria 
o X ; rn. 
C, 2; IV. 
r. Juven- 
Tu Napoll

— Inter 
Catanzaro 

X. La- 
Mllan — 

ilermo — 
lana —

încheiat la ore foarte tîrzll, iar 
Întîlnirea Shamrock Rovers — 
Universitatea Craiova se desfă
șoară astăzi, rezultatele vor fi 
publicate mîine în această ru
brică. Omologarea cîștlgurilor (la 
care, după cum s-a mal anunțat, 
se ia în considerare 
Shamrock Rovers — 
tea Craiova) va avea 
tă 23 octombrie, Iar 
vor fi publicate luni 25 octombrie 
1982 In această rubrică.

TICIPAN- 
PRONO- 

TOMBRIE 
tide s-au

și meciul 
Universita- 
loc slmbă- 
rezultatele

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 20 OCTOMBRIE 
1982. Extragerea I: 36 10 20 1 
27 31 ; Extragerea a IT-a : 22
42 32 35 29 5. FOND TOTAL 
DE CIȘTIGURI : 1.038.431 lei 
din care 269.290 Ici REPORT 
LA CATEGORIA 1. 

luată decît joi după-amiază. în 
ciuda valului de declarații op
timiste din tabăra lui Sham
rock, pe care presa de aici le 
publică încă de luni, jucătorii 
noștri privesc meciul cu calm 
și cu o încredere robustă.

întîlnirea va începe la 
19,45 ora locală (ora 20,45 
României) și va fi condusă 
arbitrul francez Aîain Delmer. 
Observator U.E.F.A. este 
glezul Robert Leafe.

ora 
ora 
de

en-

IN ZI SLABA,
DINAMO N-A PUTUT
CONTRACARA CLASA

ADVERSARILOR
(Urmare din pag. 1)

dat un alt curs partidei dacă 
în acel minut 9 mingea splen
did șutată de Țălnar (aseară 
cel mai bun jucător de la Di
namo) ar fi intrat in plasă în 
loc de a nimeri bara transver
sală. A fost, am putea spune, 
un moment de vîrf al unei pe
rioade de început în care cam
pioana noastră, atacînd insis
tent, dăduse tuturor speranța 
într-un rezultat favorabil. Dar 
a fost și un moment psiholo
gic, căci după numai un minut 
— pe fondul dezamăgirii dina- 
moviștilor — oaspeții au reu
șit deschiderea scorului : Mor
ley centrează de pe partea 
stingă spre dreapta lui Withe 
și acesta ti trimite mingea cu 
capul Iul SHAW, care înscrie 
plasat.

încurajați de public, dina- 
moviștii revin în ofensivă, dar 
după irosirea citorva situații 
favorabile (min. 17 Văetuș ra
tează preluarea unei frumoase 
centrări a lui Mulțescu ; min. 
21 Augustin trimite mingea cu 
capul peste poartă din poziție 
favorabilă ț min. 28 degajare 
lungă a lui Moraru spre Țăl
nar, care pătrunde în careul 
advers însă se grăbește și șu- 
tează imprecis), balanța începe 
să se incline tot mal mult de 
partea echipei engleze, nu nu
mai sub aspectul jocului pro- 
priu-zis, ci și al ocaziilor de 
gol. Astfel, Withe trimite și el 
mingea în bară (min. 38 din 
centrarea excelentului Morley), 
iar Bremner (min. 43), din nou 
Withe (min.. 54 și 59) și Shaw 
(min. 67) trec, de asemenea, pe 
lingă majorarea avantajului.

Ca și în debutul partidei, 
campionii noștri au din nou, 

runcă într-o parte, am tras pe 
centru, dar m-am păcălit. La 
3—0 gîndcști măi „superficial".

în jurul ochiului sting ane 
un hematom, o vînătaie mare.

— Din meciul de verificare 
al naționalei cu „olimpicii" bul
gari. Am plonjat, un fundaș a 
pus piciorul șl... asta-i. De 
fapt, ca vîrf de atac, mereu 
sint lovit pe undeva. Știți doar, 
lupți cu apărătorii centrali, în
totdeauna jucători puternici, 
uneori chiar, duri, cu gabarit, 
care nu-ți iartă intenția de a-i 
păcăli și înscrie.

— Ai ieșit din tenen. Și se 
credea că e ceva foarte grav.

— Am ieșit imediat, fiindcă 
eram amețit, mă speriasem. 
Lovitură la cap. Mi-am revenit 
repede, trezit de aplauzele 
spectatorilor bucureșteni, care 
salutau ieșirea mea din teren. 
Eu care ziceam că la Bucu
rești nimeni nu mă iubește. 
Am fost nespus de fericit cind 
am auzit aplauzele a mii de 
spectatori. Acum știu ce vor : 
FOTBAL. O să-i conving prin 
joc. Merită.

— Ce își dorește Cămătaru 
Ia ora actuală ?

— Să joc bine șl foarte bine, 
să merg cu echipa mea de club 
cit mai sus în Cupa U.E.F.A. 
Universitatea este o formație 
puternică și e capabilă de așa 
ceva. Am să mă împac defini
tiv cu spectatorii din Capitală 
cărora Ie promit mai mult — 
la anul cînd voi evolua pe „23 
August" ca „tricolor". Sper să 
mă aplaude incă de la intra
rea in teren pentru jocul bun 
pe care l-am făcut în... decem
brie 1982 împotriva Italiei...

Modesto FERRARIN!

spre mijlocul reprizei secunde, 
o perioadă bună de joc, în care 
atacă mai insistent și mai va
riat, dar — din păcate — fără 
efect, deoarece Dragnea îl 
încurcă pe Augustin lntr-o 
bună situație de gol (min. 70), 
neobositul Shaw scoate o dată 
mingea de pe linia propriei 
porți (min. 71), iar portarul 
Rimmer se remarcă în mod 
deosebit in min. 73, cînd scoa
te în corner o minge trimisă 
sub bară de Țălnar.

Ceea ce n-au reușit gazdele 
vor izbuti însă oaspeții, in 
min. 77, cînd, la centrarea lui 
Morley, SHAW (rămas nemar- 
cal în mijlocul careului !) tri
mite balonul, cu capul, in 
plasă. Partida este ca și ju
cată, finalul aparținînd engle
zilor, care impresionează prin 
jocul lor dezinvolt, prin mă
iestria cu care își construiesc 
și desfășoară acțiunile lor o- 
fensive, de fiecare dată peri
culoase la poarta lui Moraru.

ÎN LOC DE 5-2
ÎN MIN. 60,

ÎN FINAL 4-4 !
(Urmare din pag. 1)

Rednic — min. 2), iar în conti
nuare cunoscuții Susici, Pasici 
și Lukici au dorit mult să-și 
confirme frumoasele lor cărți 
de vizită, au combinat deru
tant și astfel s-a și deschis 
scorul, în min. 7, prin HAD- 
ZIALAGICI, iar 10 minute mai 
iîrziu, pe fondul dereglării a- 
părării Corvinului, să-și mă
rească avantajul prin LUKICI. 
Se părea că totul va fi pier
dut, Dumitrache și Gabor nu 
reușeau să se strecoare prin
tre apărătorii iugoslavi, în 
timp ce atacanții echipei din 
Sarajevo zburdau pe teren. 
Dar, spre sfîrșitul primei re
prize echipa hunedoreană a 
avut 8 minute de joc deosebit 
de bun, pe parcursul cărora a 
reușit nu numai să egaleze, ci 
să și ia conducerea. Astfel, 
după o imensă ratare a lui 
Rednic (min. 36), în minutul 
următor, o frumoasă fază „lu
crată" de Petcu, Nicșa și Du
mitrache a făcut mat apărarea 
adversă și balonul șutat de 
Nicșa a fost deviat In gol de 
DUMITRACHE. In min. 41, Ia 
o lovitură liberă, probabil e- 
xersată Ia antrenamente, AN- 
DONE a șutat năpraznic la 
vinclu, iar cu două minute 
înainte de pauză, PETCU a 
continuat o acțiune Începută 
de Dumitrache, a Intrat In 
careu și l-a Învins din nou pe 
portarul Janjus.

Evoluția din repriza secundă 
nu s-a mai situat însă la ace
leași cote din prima parte, 
mai ales după ce MATEUȚ 
(min. 54) a mărit avantajul 
Corvinului Ia două goluri. Și, 
cum s-a văzut, Corvinul In loc 
să forțeze, să desfășoare ace
lași fotbal avîntat de la sfîrși
tul primei reprize, s-a angre
nat într-un joc de pase, fără 
șuturi care să pericliteze poar
ta adversă. De această situa
ție au profitat jucătorii oas
peți care au reușit un final 
mal bun, înscriind acele două 
goluri atît de neașteptate, care 
vor însemna foarte mult pen
tru calificarea în turul ur
mător.

Așa se întîmplă cînd consi
deri că meciul s-a încheiat 
înainte de minutul 90 și cînd 
o apărarea prea... avîntată ui
tă de sarcina ei de bază, aceea 
de a proteja într-o măsură 
mult mai mare decît a fă- 
cut-o în acest meci, propria 
poartă.

. O NOUA TRAGERE A 
AUTOTURISMELOR

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI SE IMPUNE ETAPA DE ETAPĂ
Dunărea C.S.U. Galați șl-a 

mal adăugat duminică incă două 
puncte în clasamentul seriei 1 
a Diviziei „B“ cîștlgînd cu 3—0 
întîlnirea cu F.C.M. Progresul 
Brăila. Acest derby dunărean a 
oferit celor aproximativ 10 000 de 
spectatori un meci de bună fac
tură, în care echipa pregătită de 
Leonid Antohl a etalat o gamă 
variată de procedee tehnlco-tac- 
tice, înscriind trei goluri fru
moase prin Borall șl Dlaconescu 
(2), la capătul unor acțiuni ofen
sive colective foarte rapide. Sco
rul putea lua proporții nebă
nuite pentru că alte 7—8 ocazii 
clare (unele cu poarta goală) au 
fost irosite nepermis de ușor 
de jucătorii gălățenl. Important 
este, că Dunărea a arătat o lău
dabilă poftă de joc pe fondul 
unei capacități de efort aprecia
bilă, ceea ce a făcut ca întrea
ga echipă să mențină un ritm 
susținut pe întreaga durată a 
meciului. La ora actuală Dunărea 
se înfățișează ea o echipă omo
genă, echilibrată între compar
timente, cu o linie de fundași 
puternică, tînărul Borall, în pos

MECIUL-VEDETĂ“ A SALVAT CUPLAJUL BUCUREȘTEAN»»
Aproximativ 25 000 de spectatori 

au fost la cuplajul bucureștean 
Metalul — Progresul Vulcan, Ra
pid — Dlnamo Victori», aceeași 
cifră ca șl la meciul divizionare
lor „A" Dlnamo — „Poli" Timi
șoara I Despre atmosferă, ce să 
mal vorbim I Șl ce-au văzut 
spectatorii 7 „Uvertura" nu le-a 
plăcut deloc, fiindcă numai, Me
talul mal arăta a echipă — cu 
un mijlocaș de mare travaliu 
(Dumitrescu), cu două extreme 
foarte tinere șl ca „argintul viu" 
(Nlță nie șl Badu, ce centrări 
din viteză a făcut ultimul I) șl 
cu un „veteran" (Giugiumlcă) 
serios șl harnic (a marcat și un 
gol de mare spectacol). Cit des
pre Progresul-Vulcan ea a ară
tat tot așa de dezarticulată, In- 
cllcită și chiar irascibilă; cite 
greșeli a făcut In apărare... Ex
plicabilă degringolada unei echi
pe atît de iubită cîndva, cînd 
în teren a fost șl lndisclpllnatul 
Marian Ionescu, cei căruia clu
bul l-a dictat o suspendare de 
șase luni (publicată și |n presă) 
dar a fost reabilitat peste noap
te (! 7). Asta spune totul des
pre clubul din str. Dr. Stalcovicl, 
care amină la infinit reconstrui
rea echipei sale.

Noroc că meciul vedetă a sal
vat spectacolul sportiv. întîlnirea 
a avut un notabil angajament, 
realizări tehnice de-o parte și de

CU PREȚUL MULTOR EMOȚII...
Cea de a doua divizionară „B“ 

a fotbalului reș ițeau, Gloria, a 
adus, duminică, la meciul el cu 
Someșul Satu Mare, aproximativ 
5 000 de suporteri, oare, în afara 
satisfacției determinată de vic
toria formației favorită (1—0) au 
avut-o șl pe aceea de a fl ur
mărit un joo viu disputat, cu 
destule momente de fotbal bun 
— îndeosebi în primele 45 de mi
nute —, în pofida terenului di
ficil.

Dat fiind faptul că Someșul 
Satu Mare (alinilnd un „11“ fără 
5 titulari, ne spunea antrenorul 
Vlorel Mureșan) a ales, de la în
ceput, defensiva, am asistat la 
un joc dominat de gazde în ma
joritatea timpului. In condițiile 
unul careu dens. In care 7—8 
jucători sătmăreni îl ofereau în 
permanență protecție portarului 
Szabo, gazdele șl-au creat puține 
ocazii clare de gol (Răducanu — 
min. 6 șl 34), dar „asediul" lor 
a fost punctat cu numeroase șu
turi din afara suprafeței de pe
deapsă, care au creat momente 
de panică: In min. 8 și 9, două 
„proiectile" expediate de Irimia 
„s-au spart" aproape de țintă; • 
tn min. 10, la o lovitură liberă 
executată, de la circa 18 m, de

La extragerea a 
lll-a, de B numere 
din 90, puteți clștiga:

•.„DACIA 1300- cu 
3 din 4

• ,,TRABANT 601“ 
cu 3 din 5, indiferent 
de ordinea extragerii 
numerelor 1

REȚINEȚI: 31 auto
turisme au fost atri
buite la prima trage
re de acest fel din 
10 septembrie a.c. I

VARIANTELE SIM
PLE DE 25 LEI PAR
TICIPA LA TOATE EX
TRAGERILE

Azi — ultima zi de 
participare ! 

tură de libero, aețlonînd cu 
exactitate, dînd încredere celor
lalți' echipieri. Mijlocașii laterali 
Bejenaru și Balaban slnt două 
neobosite pistoane, participind 
permanent la faza de atac, tn 
timp ce Ichim — ceva mal re
tras — s-a evidențiat prin ata
curile de deposedare, dejucînd 
tactica brăileană, o echipă care 
cunoaște bine lecția circulației 
balonului. Sub nivelul celorlalte 
două compartimente s-a situat 
linia ofensivă, jucătorii din atac 
preferind mereu acel dribling 
în plus care l-a frustrat de în
scrierea altor goluri.

Arbitrul Mircea Axente din A- 
rad a condus autoritar următoa
rele formații: DUNĂREA: Oană
— PISAU, BORALI, Anghelini, 
KOrteși — BEJENARU, ICHIM, 
BALABAN — Hanghiuc (min. 79 
Martolache).. Stroe (min. 72 Tara- 
rache), DIACONESCU. F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA: TROF1N
— Panțuru (min. 65 Chlriță). Mo- 
roiartu, Neicu, Coman — DARIE, 
CIREAȘE, Petrache — Pîrlog, 
Pamfll, Iuga (min. 66 Ciobotarlu).

Gheorghe NERTEA

cealaltă, peste nivelul multor 
partide de Divizia „A", goluri 
foarte frumoase, cu suspensurl 
pînă In min. 90. Rapidul a pier
dut un punct „la adevăr" jucînd, 
totuși, bine tactic (cîte învăluiri 
a făcut prin Cojocaru șl Manea). 
Mal tot timpul inițiativa l-a a- 
parțlnut (șuturi: 21—6, pe poartă: 
6—2, cornere: 16—4), dar (boală 
veche) n-a finalizat atît cit a 
dorit (min. 32 — șut al lui Pa- 
raschlv în transversală, min. 46 
Ion Ion — lovitură liberă pe 
lingă vinclu și un penalty ratat 
In min. 74 I, putea fi 2—0. min. 
55 — Damaschin mare ocazie, 
de la 7 m etc., plus cîteva mingi 
grele scoase de portarul Ștefan). 
Dinamo-Vlctoria are meritul că 
a știut să se apere grupat, că a 
șl atacat pîndind momentele fa
vorabile pe oare și le-a fructifi
cat prin „vulpoiul" Al. Moldo
van (min. 81 — lovitură frumoa
să de la 18 m) și prin proaspă
tul Internațional al reprezentati
vei de tineret, „llberoul" FI. Po- 
picu, în ultimele secunde ale 
meciului I Acesta-i fotbalul. Bun 
arbitrajul tîrgovlșteanulul S. Nec- 
?ulescu, cu amendamentul că 
undașul Frîncu (Dlnamo Victo

ria) ar fl meritat cartonașul gal
ben pentru multele faulturi fă
cute.

Stelian TRANDAFIRESCU

Clurea, mingea a lovit stîlpul 
sting; in min. 22, Rlteș a pre
lungit, cu capul, sub transversa
lă. La un asemenea tir prelun
git a fost înscris, dealtfel, și sin
gurul gol al partidei. In min. 25: 
după vreo 3—1 încercări eșuate, 
mingea a revenit la CIUREA; 
acesta a șutat puternic, balonul 
a șters, în traiectoria Iul, spa
tele unui adversar și a poposii 
In plasă, jos, la colț. Doar cu 
un fragil avantaj pe tabelă. Glo
ria șl... suporterii ei au avut e- 
moțli pînă la ultimul fluier de 
arbitru, mal ales că, la rîndul 
lor, oaspeții au replicat rar, dar 
periculos prin Andrei Szabo (în 
prima parte a jocului), Pinter șl 
Babolea — tn cea de a doua. 
Deși la debut, centralul C. Dru- 
lă, din Tg. Jiu, s-a achitat cu 
bine de sarcina sa. Au jucat e- 
chlpele : GLORIA : c. Mocanu — 
RTTEȘ, i. Alexandru, IRIMIA. 
Din — Toth, NEAGU. CIUREA — 
Pap (min. 46 Gligovlcean ; min. 
47 IANCU), Răducanu, Vînătoru, 
SOMESUL : T. Szabo — BENCZE, 
Babolea, SECAN, PAPP — 
Sziiagyi, PÂTAKI, Pop — Toth, 
Pinter, A. Szabo (min. 62 Szcnes; 
min.. 63 Borz).

Gheorghe NICOLAESCU

PE MICUL 
ECRAN

JOI 21 OCTOMBRIE, ora 
16,25: rezumatele meciuri
lor disputate miercuri în 
cupele europene (comen
tator — Cristian Topescu).

SIMBATA 23 OCTOM
BRIE, in cuprinsul emi
siunii „La sfîrșit de săp
tămînă": 45 de minute pe 
stadionul Wembley, la Li
verpool (campioana An
gliei) — Tottenham (clști- 
gătoarea Cupei) și Anglia
— R.F.G.

DUMINICA 24 OCTOM
BRIE, ora 15: Dinamo — 
Sportul studențesc (trans
misie directă de la stadio
nul Dinamo; comentator
— Eftimie Ionescu).



MARI SURPRIZE
IN C.C.E.
LA POLO C. C. E.:

JUCĂTORII ASIATICI AU MAI MARCAT
UN PUNCT IN DISPUTA

După eliminarea echipei N.C. 
Barcelona (deținătoarea tro
feului și cîștigătoarea Super- 
cupei europene în 1981) în 
grupa de la Istanbul. ieșirea 
din cursă a formației Dinamo 
București, în grupa de la O- 
dense, reprezintă a doua mare 
surpriză a turului preliminar 
din actuala ediție a C.C.E. la 
polo. Bucureștenii au învins 
în prima zi pe Lambersteter, 
campioana Norvegiei cu 22—2 
și pe OSLF Odense cu 13—5, 
dar în ziua următoare au 
pierdut în fața formațiilor N.C. 
Marseille (11—12) ! și Spandau 
04 Berlinul Occidental (6—13), 
clasîndu-se pe locul III.

Astăzi urmează să plece la 
Barcelona echipa Crișul _ Ora
dea, , 
minică, va evolua în 
semifinal al Cupei 
alături de formațiile 
Barcelona, Ț.S.K.A. 
și Bogliasco (Italia), 
două clasate se vor < 
meciurile semifinale.

care, de vineri pînă du- 
' i turneul 

cupelor, 
Montjuich 

Moscova 
Primele 

califica în

Cupa

Cupa

cupelor
STEAUA - METALOPLASTICA (Iugoslavia)

DINAMO - DOETINCHEN (Olanda)
I.H.F. : MINAUR - EMPOR ROSTOCK (R.D.G.)

avut loc la sediul Fe-
Internaționale de 

din Basel (Elveția) 
la sorți a meciurilor 

din optimile de finale ale cu
pelor 
Pentru 
culine, 
toarele

Cupa CTTATTA 
CA SABAC (Iugoslavia)

Cupa cupelor : 1
BUCUREȘTI — H. V. 
TINCHEN (Olanda) ;

Cupa I.H.F. : EMPOR RO
STOCK (R.D. Germană) — 
H.C. MINAUR BAIA MARE.

După cum se vede, sorții 
n-au prea... surîs formațiilor 
Steaua șl H.C. Minaur Baia 
Mare (dar nici adversarilor

Ieri a 
derației 
Handbal 
tragerea

la handbal.europene
echipele noastre mas- 

sorții au decis urmă- 
partide :
campionilor europeni : 

METALOPLASTI-
6

DINAMO 
DOE-

urmă-

lor...), partidele pe care le au 
de susținut puțind fi chiar fi
nale ale întrecerilor respective. 
Steaua și Dinamo București 
vor susține partidele-tur pe 
terenuri proprii și vor evolua 
în retur în deplasare, în timp 
ce H. C. Minaur Baia Mare 
va jucat întîi in deplasare șl, 
apoi, acasă.

Datele de 
optimile de 
I.H.F., sînt : 
5 decembrie 
tur șl 6—12 
partidele retur. Prin înțelegere 
între cluburi se fixează o zi 
în cadrul 
mind ca, 
ajunge la 
tur să se 
brie, iar cele retur la 12 de
cembrie.

desfășurare pentru 
finale, fixate de

29 noiembrie —
pentru meciurile 

decembrie pentru

acestor termene, ur- 
în cazul cînd nu se 
un acord, Intîlnlrile 
dispute la 5 decern-

NOILE CAMPIOANE DE JUNIORI | TURNEUL DE ȘAH

LA TENIS DE MASA

CU TENISUL DE MASA EUROPEAN

• In Sala sporturilor din O- 
dorhelu Secuiesc s-au desfășurat 
Întrecerile din cadrul returului 
campionatului republican de te
nis de masă pentru echipe de 
juniori, la care au luat parte 14 
formații masculine și 13 femini
ne. De la start a lipsit echipa 
C.S. Arad, care conducea în cla
sament după întrecerile din tu
rul campionatului (absență care, 
fără îndoială, va fi analizată de 
forul de specialitate). Drept ur
mare, beneficiind și de aportul 
Olgăl Nemeș, echipa înfrățirea 
Tg. Mureș (antrenor I. Lohr) a 
reușit să treacă ta frunte (de pe 
poziția a III-a) și să cîștlge tl- 
tluL La băieți, formația Univer
sitatea Craiova I (antrenor V. 
Bălan) s-a menținut pe primul 
loo. Schimbări de poziții s-au 
produs șl în ceea ce privește ur
mătoarele formații, clujenii ce- 
dînd locul 2 în favoarea echipei 
secunde a Craiovel. ei cobortnd 
tocmai pe 4, fiind depășiți și de 
înfrățirea Tg. Mureș.

Iată ordinea primelor clasate: 
FEMININ: 1. înfrățirea Tg. Mu

reș (Olga Nemeș, Kings ~
Margareta Boancă, Emeșe 
campioană republicană, 2. 
lurglstul Cuglr, 3. C.S.Ș. 
București, 4. C.S.Ș. nr. 1 
reștl.

MASCULIN: 1. Universitatea I 
Craiova (P. Ilaldan, V. Flore*, 
C. Bădol) — campioană republi
cană, 2. Universitatea n Craiova, 
8. înfrățirea Tg. Mureș, 4. C.S.M. 
Cluj-Napoca.

A. PIALOGA — coresp.

Lohr, 
Erd&B)
Meta- 
nr. 1 
Bucu-

• La Odorhelu Secuiesc s-a 
desfășurat partida restanță din 
etapa I a Diviziei „A“, între for
mațiile C.S.Ș. din localitate șt 
Sticla C.S.Ș. Bistrița, victoria re
venind gazdelor cu 9—2 șl 9—6. 
Victorii: Fejer 3+4, Nagy 2+i, 
FiilSp 1+2, Kiss 2, dublul Fejăr 
— Nagy 1+1 pentru Învingători, 
respectiv Cioclu 1+1, Andrelcuț 
1, Grlgorean 1, Toth 2, Bonțidal 1.

I
I
I
I
I
I
I
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CAMPIONATUL DE HOCHEI - EȘALONUL SECUND
10—4 (3—1, 4—3, 3—0): Csata 2, 
Sandor 2, Siiket, Danei, Andre, | 
Gyorgy, Bemedek, Zsigmond — | 
Sallo 2, Ban, Csergo; Metalul 
IMASA — Tirnava 5—4 (1—1, 
1—0, 3—3): Herghelegiu 2, U- 
gron, Eros, Dinoiu — Bajer 3, 
Laszlo; Progresul — Avintul 
6—4 (3-2, 2—0, 1—2): Szentes 
2, Solomon 2, Oltean, Ferencz — 
Andre 2, Sandor, Antal; Sp. 
studențesc ASE — Metalul Ră
dăuți 6—S (1—2, 3-1, 2—2);
Nibu 4, Neagu, Paraschiviu — 
Coca, Chiprianov 2, Cioneliuc, 
Sfichi. (Andl VILARA-coresp.)

Rezultatele ultimelor două 
etape ale campionatului seriei 
secunde a Diviziei „A“, desfă
șurate pe patinoarul de la „23 
August" din Capitală: Metalul 
IMASA Sf. Gheorghe — Spor
tul studențesc ASE 2—2 (1—0, 
0—1, 1—1). Au marcat: Er6s 
și Csedo-Neagu 2; Progresul 
M. Ciuc — Metalul Rădăuți 
-16—1 (7—1, 4—0, 5—0): Lukacs 
2, Kocsis 2, Gabrieli 2, Csiki 2, 
Szentes 2, Kemenes 2, Gali, 
Peter, Khon, Merka — Chipria- 
ncv; Avîntul Glieorghcni — 
Tirnava Odorhciul Secuiesc

I

I
!
I
I
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LA NOVISAD

PATRU LIDERI
runde i-au jucat tn tur-Zece ____  _ ___

neul internațional de șah de la 
Novi Sad și ta fruntea Clasa
mentului se află 4 jucători la 
egalitate: Rlbll (Ungaria), SmeJ- 
kal (Cehoslovacia), Popovlcl (Iu
goslavia) șl Van der Wlel (Olan
da) — toți cu cite 6 puncte. In 
continuare sînt clasați Nikolld 
(Iugoslavia) 5,5 p (1), Razuvaev 
(U.R.S.S.), Kurajlța (Iugoslavia) 
șl Quinteros (Argentina) 5 p (1), 
Florin Gheorghiu (Romănla) șl 
Romanișin (U.R.S.S.) 5 p. Sue tin 
(U.R.S.S.) șl Bjelajac (Iugoslavia) 
4 p, Gllgorlci (Iugoslavia) 3,5 p, 
Deze (Iugoslavia) 2 p. în ultime
le partide susținute, Gheorghiu a 
remizat cu Suetln și a pierdut 
Întrerupta cu Smejkal.

Pentru comentatorii tenisului 
de masă, recent încheiatele 
dispute din cadrul „Cupei mon
diale” au constituit încă un 
prilej de a pune în discuție 
rivalitatea sportivă dintre ju
cătorii de tenis de masă din 
Europa și cel din Asia, zone 
care domină, la ora actuală, 
în această disciplină, atit prin 
activitatea competițională, cit 
șl prin valoarea jucătorilor.

Această „dispută", începută 
prin anii ’50, cînd în fruntea 
ierarhiilor campionatelor mon
diale și-au făcut apariția spor
tivii japonezi șl chinezi, conti
nuă cu aceeași vivacitate 
acum, după trei decenii, 
cam tot 
înclinai 
tanților 
agilitate 
pînă la 
tehnlco-tactice, știind 
modeleze jocul in funcție de 
stilul adversarului, asiaticii au 
început să domine, obligîndu-1 
pe europeni „să trăiască'' 
umbra 
petiții 
sosință, iar cele citeva 
șe' ‘ _ " ’ _ .
am spune, confirmă regula. 
Dar, ie Impune, totodată, pre
cizarea că șl in ceea ce-i pri
vește pe asiatici, jucătorii ja
ponezi au trebuit să recunoas
că in vremea din urmă supe
rioritatea celor chinezi (ierar
hiile ultimelor 8 
ilustrează pregnant 
cru).

„Cupa mondială*, 
loc la Hong Kong, 
discuțiile în ceea 
tenisul de masă european 
asiatic, mai ales că In primă
vara anului viitor campionate
le mondiale sint programate la 
Tokio. La Hong Kong, noua

TURNEE DE TENIS
In proba de dublu a tur

neului de la Stuttgart, perechea 
Virgini* Ruzlci (România) — 
Joanne Russel (S.U.A.) a învins 
cu 6—2, 6—3 pe Delhees (Elveția) 
— Mesker (Olanda). Rezultate 
din proba de simplu: Claudia 
Rhode — Bettlna Bunge 6—4, 
7—6; Iva Budarova — Marcella 
Mesker 7—6, 3—6, 7—5; Patricia 
Medrado — Sabine Simmonds 
6—2, 6—3; Hana Mandlikova —
Betty Stove 6—3, 6—2 ; Leigh — 
Thompson 6—0. 6—2; Catherine 
Tanvler — Tina Garison 
6—4.

7—6,

★

DIVIZIA
(Urmare din pag l)

învinse s-au detașat Gabrtela 
Coman și Gabriela Bordei. Ar
bitrii O. Manițiu (Brașov) și Z. 
Moldoveanu (București) au con
dus corect. (Gheorghe DEDIU).

C. S. M. LIBERTATEA SI
BIU — FARUL CONSTANȚA 
3—0 (5, 7, 9). Derby-ul etapei 
s-a încheiat — surprinzător, în 
numai 18 de minute — cu vic
toria netă a localnicelor, supe
rioare în toate compartimentele 
și practicîrd un joc frumos, 
combinativ. C istănțencele au 
greșit mult la serviciu și la 
blocaj. Au evoluat echipele : 
C. S. M. LIBERTATEA — Mar
cela Pripiș, Anca Amariei, 
Marinei* Țurlea, luliana Ră- 
cean, Mirela Popoviciu, Doina 
Bischin ; FARUL — Maria 
Enache, Doinița Popescu, Mi
rela Cazangiu (Marina Miron, 
Mirela Nistor). Elena Caradi- 
ma (Cina Munteanu), Margare
ta Lăluț, Gulniza Gelil. (I. 
IONESCU, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — RAPID 
3—0 (16, 11, 12). Intr-un meci 
modest, victorie meritată a bă- 
căuancelor. De menționat însă 
că Rapid a condus cu 14—10 șl 
16—15 în setul I. iar în al doi
lea a refăcut de la 4—11 la 
10—11, dar nu a avut forță în 
finaluri (Eug. TEIRAU, co
resp.).

MARATEX BAIA MARE — 
DINAMO 1—3 (—14, —9, 1»,

DE VOLEI (f)
—3). Băimărencele au dat o re
plică hotărîtă campioanelor, 
luptînd Tu ambiție și dăruire 
(în primele două seturi ele au 
condus cu 9—4). Dinamo a eta
lat un registru tehnic mai bo
gat și mai multă varietate in 
joc, cîștigind pe merit. Remar
cate : Mariana Olteanu, Nicu- 
lina Stănică (M), Mirela Pavel, 
Irina Velicu și Speranța Gă
inau (D). (A. CRIȘAN, coresp.).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
C.S.U. OTELUL GALAȚI 3—1 
(L 11, —12. 13). Parti
da nu s-a ridicat la un 
nivel tehnic și spectacular 
deosebit, dar ambele echipe au 
făcut multă risipă de energie. 
Constănțencele, după ce au 
cîștigat primul set extrem de 
ușor (iu numai 7 minute !>. 
s-au angrenat în jocul confuz 
al oaspetelor, slăbind în atac 
și la dublaje, Victoria lor a 
fost însă meritată. Remarcate; 
Ileana Geambașu, Emilia Mă- 
năilă, Tanța Drăgoi (Chimpex), 
Crina Răuță, Ileana Dobroschl 
șl Iulia Moldoveanu (C.S.U. 
Oțelul). (Ch. GOLDENBERG — 
coresp.).

„U" CLUJ-NAPOCA — FLA- 
CARA ROȘIE BUCUREȘTI 
1—3 (12, —13, 1, 16) Joc mo
dest la început, apoi foarte 
disputat, cu excepția setului ». 
Remarcate : Sorina Henteș
(„U"), Georgeta Zaharia 
Georgeta Lungu (FI. r.). 
POCOL, coresp.).
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in cadrul unor turnee 
fâșurate In Elveția, Florent* 
hai a ctștlgat concursul 
Blel Invlnglnd In finală 
sanne Schmid (Elveția) 
7—6, iar la Chlppi* a

des-
Ml-

1*
Sa

de 
pe 
cu 
Întrecut

la semifinală pe peruana Karlna 
Eck cu 7—6, 6—3 șl a cedat In 
finală aceleiași Susanne Schmid 
cu 6—3, 5—7, 0—6.

BOX • Campionul mondial al 
categoriei pană (WBA), Eusebio 
Pedroza (Panama) a anunțat că 
abandonează boxul profesionist 
după meciul pe care II va sus
ține în decembrie cu americanul 
Rocky Loogdrldge. • La Konin 
(Polonia) echipa Ungariei a * 
trecut cu 12—8 selecționata 
cundă a Poloniei.

CICLISM • Cursa de șase 
desfășurată pe velodromul 
Dortmund a fost ciștlgată 
perechea Danny Clark (Austra
lia) — Henry Rlnklln (R.F. Ger
mania) cu 383 p.

FOTBAL • In „Copa Llberta- 
dores”, la Montevideo, Penarol a

ln- 
se-
zile 
din 
de

și 
deși, 

de atunci, balanța a 
în favoiarea reprezen- 
Asiei. Dispunind de o 

deosebită, stăpînind 
perfecțiune mijloacele 

să-și

i* In 
lor. Marile corn

ii dovedesc cu pri- 
„bre- 

ale unor sportivi europeni,

stea europeană, suedezul Mi
chael Appelgren, a cedat, in 

. finală, în fața campionului 
mondial, chinezul Guo Yuchua, 
iar binecunoscutul jucător un
gur Istvan Jonyer a fost de
pășit în disputa pentru locul 
3 de alt jucător chinez Xîe 
Saike. Deci, un nou punct mar
cat de tenisul de masă asia
tic, în special de cel chinei, 
în disputa cu cel european, cel 
dinții hotărit să nu piardă cu 
nici o ocazie poziția de lider. 

Dealtfel, o ilustrare a aces
tui fapt o constituie și noile 
„topuri" mondiale, recent date 
publicității, în care, din cei 
50 care alcătuiesc „clubul ce
lor mai buni", la masculin 21 

zSÎnt din Asia (pe primele 3 .---- . ...---- .. quo YuchUB,
Xie Saike), iar 
(în frunte Tong 
Yenhua, Chang 

din R.P. Chine-

„mondiale* 
acest lu-

care a avut 
a redeschis 
ce privește

Ji

locuri chinezii 
Chai 1’enhua, 
la feminin 27 
Ling, Chao 
Teying, toate 
ză).

Așadar, tenisul de masă asia
tic domină — cu deosebire cel 
chinez (o puternică revenire a 
celui japonez este așteptată la 
Tokio). Privită din acest 
unghi, misiunea reprezentanți
lor „bătrinului continent" la 
C.M. se anunță a fi foarte dl*' 
ficilă. Perspectiva ca asiaticii sâ 
mai marcheze un punct este 
pregnantă, deși surprizele nu 
slnt excluse, existind argu
mente solide și în favoarea ju
cătorilor europeni, intr-un evi
dent reviriment.

Emanuel FANTANEANU

PRONOSTICURILE SPORTIVE BRAZILIENE SUB SEMNUL CORUPȚIEI
RIO DE JANEIRO, 20 (Ager- 

pres). — După cum relatează 
din Rto de Janeiro corespon
dentul agenției „Prensa Latina*, 
revista braziliană „Placar" a 
publicau un articol în care 
este denunțată corupția infiltra
tă in concursul de pronosticuri 
sportive. Potrivit publicației

respective, jucători, arbitri și 
chiar oficiali, constituiți intr-o 
adevărată „mafie" ce operează 
in lumea sportivă, influențează 
rezultatele meciurilor în favoa
rea anumitor pariori, caz ce a- 
mlntește de scandalul din fot
balul italian „Totonero".

CONNORS, LIDER 
ÎN CLASAMENTUL

MECIUL DE BOX DINTRE

ATP
GLasagneintiull la zi al jucă

torilor de tenia alcătuit de 
coaruputeirul ATP : 1. Connors, 
2. McEnroe, 1 Lendl, 4. Vilas, 
5. Gene Mayer, 6. Gerulalltls, 
7. Wfflander, 8- Clenc, 9. Hi
gueras, 10. Noah etc.

TELEX
Întrecut pe Flamengo cu 1—8 
(0—0) prin golul marcat de Var
gas tn minutul 84. Din această 
grupă mal face parte șl echipa 
argenttalană River Plata. • La 
Belgrad, echipa iugoslavă Gale- 
nika a Întrecut cu 2—1 (0—1) pe 
Vasas Budapesta in cadrul „Cu
pei Mitropa" • Conducătorii clu
bului spaniol Valencia au anun
țat că stat ta tratative eu antre
norul iugoslav Millan MlljanicL 
Valencia, oonslderată Inițial una 
din favoritele campionatului, ală
turi de C.F. Barcelona, Real Ma-

IERI, ÎN CUPELE EUROPENE
oara

H.J.K.

în competițiile europene de fotbal »-ou 
ne-aw parvenit pinâ la închiderea ediției i 

Cupa campionilor europeni
Helsinki — Liverpoa!

(partida s-a desfășurat marți)
— Aston Villa
- Wkhew Lodi
— Juventus Torino
— Olympiakos Pireu
— Sporting Lisabona 

Seb. - Celtic Glasgow
CUPA CUPELOR

Dinamo București 
Rapid Viena 
Standard Llăge 
Hamburg S.V. 
TS.K.A. Sofia 
Real Socledad S.

Steaua r. Belgrad 
Galatasaray Istanbul 
Swansea
Tottenham
AZ '67 Alkmaac

— C.F. Barcelona
— Austria Viena
— Paris Saint-Germain
— Bayern Murvchen
— Inter Milano

desfășurat ier! partidele tur din

1-0
0-2 
a-1 
1-1
1-0
2-2
2-0

2-4
2-4 
0-1
1-1
VO

K.B. Copenhaga
Aberdeen

Benfica Lisabona 
Slask Wroclaw 
PAOK Salonic 
Spartak Moscova 
Viking Stavanger 
Glasgow Rangers 
Werder Bremen 
St Etienne 
Anderlecht 
Hajduk Split 
Corvin tri Hunedoara 
Ferencvaroe

ECHIPELE S.U.A. ȘI CUBEI
alS
vor

me-
Selecționatele de box 

Statelor Unite și Cubei se 
întîlni în cadrul a două 
ciurl amicale programate la 11 
șl 17 noiembrie, la Reno (Ne
vada) și, respectiv, la Rapid 
City (Dakota de Sud).

Incepînd din anul 1977 echi
pele de amatori ale Statelor 
Unite șt Cubei s-au întilnit de 
7 ori și, de flecare dată, victo
ria a revenit pugiliștilor cuba
nezi.

drid șl Real Sociedad, ocupă ta 
prezent locul 15.

TENIS • Rezultate din turneul 
ta 8 de la Melbourne: Gerulal- 
tis — McNamara 6—3, 6—3, Gene 
Mayer — Kriek 5—0 abandon. 
Gerulalti» — Hooper 6—3, 3—6,
7—5. • In turul doi al turneului 
de la Viena: Gonzales (Porto 
Rlco) — Vânt Hof (S.U.A.) 6—4, 
6—0, Andrews (S.U.A.) — Brun- 
nberg (Ungaria) 6—4, 6—2, Da
vis (S.U.A.) — Gunthardt (Elve
ția) 6—3, 6—3. In primul tur 
al turneului de la Viena: Soare* 
(Brazilia) — Slozll 3—6, 7-6,
6—3, Pec.d — Meiler 7—8, 6—1, 
Barazzuttl — Savlano 6—4, 6—4, 
Hocevar — Kary 6—4, 6—4.

LA FOTBAL
cedrul etapei a doua, lata

- Waterschol
— Leah Poznan

CUPA U.E.F.A.
— K.S.C. Lokerea 

— Servette Geneva
- Sevilla F.C.
— F.C. Haarlem
— Dundee United
- F.C. KSIn
- I. K. Brags

— Bohemians Praga
— F.C. Porto
— Bordeaux
- F.C. Sarajevo
- F.C. ZOrlch

rezulta tele

0-2
2-a


