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Victorioasă la Dublin, 2-0 cu Shamrock Rovers

UNIVERSITATEA CRAIOVA A ASIGURAT DE ASEARA PREZENTA 
FOTBALULUI NOSTRU ÎN AL 3-lea TUR AL CUPELOR EUROPENE

IRIMESCU și
DUBLIN, 21 (prin telefon). 

După aflarea rezultatelor de 
miercuri, care lasă puține șan
se de calificare dinamovișților 
și hun edorenilor, craiovenii au 
intrat hotărîți pe teren să ob
țină o victorie care să asigure, 
de aici, de la Dublin prezența 
unei echipe românești în turul 
al 3-lea al cupelor europene. 
Ceea ce corespundea, desigur, 
cu dorința tuturor iubitorilor 
fotbalului din țara noastră. U- 
niversitațea Craiova a jucat în 
stilul ei 'debordant și a reușit 
o victorie reconfortantă în fața 
unor adversari care, cu toate 
pretențiile lor, nu au clasa de 
joc a formației oltene.

De la bun început, Universi
tatea Craiova, cu un plus de 
valoare și experiență, a izbutit 
să stopeze elanul gazdelor și să 
acționeze periculos, punctînd 
oportun, la începutul celor do
uă reprize. Primul gol a fost 
înscris în min.
curși une a lui 
continuată cu o 
Donose, acesta 
IRIMESCU care . 
nic, de la 25 m, lăsîndu-1 fără 
replică pa portarul O’Neill. în 
min. 17, craiovenii au fost 
foarte aproape de majorarea 
scorului, acțiunea personală a 
lui Bălăci fiind finalizată cu 
un șut din cădere, dar portarul 
reține. în continuare, jocul se 
echilibrează, după care înregis
trăm o puternică replică a gaz
delor, care se văd tot mai des 
în atac prin incursiunile lui 
Campbell și Buckley, care pun

5, cînd o in- 
Crișan a fost 
pasă înapoi la 
prelungește la 
șutează puter-

CONCURSUL DE MARE FOND A ÎNCHEIAT
SEZONUL DE CAIAC-CANOE

Concursul republican dc mare 
fond desfășurat ieri la Snagov 
pe o vreme frumoasă (pentru 
sfîrșit de octombrie) a înche
iat sezonul competițional in
tern la caiac-canoe. Ultima ie
șire pe apă a reprezentat un 
examen dificil, distanțele lungi 
— 20 km la băieți, 10 km la 
fete — solicitînd competitorilor 
eforturi mari, fizice și de vo
ință ; parcă pentru a-și meri
ta apropiata vacanță. Sistemul 
de desfășurare, cu plecări in
dividuale din minut în minut, 
a transformat concursul într-o 
veritabilă paradă nautică, în 
care ordinea reală în curse era 
cunoscută doar pe mal, cu a- 
jutorul timpilor intermediari. 
Fără resursa artificiilor tacti
ce, sportivii au fost obligați la 
efort maxim, clasamentele fi
nale oglindind fidel posibilită
țile lor de moment.

in campionatul nafion^l de hochei

STEAUA DIN NOU LA EGALITATE CU S.C. MIERCUREA CIUC; 2-2
G1IEORGHENI, 21 (prin te

lefon). Pe noul și frumosul 
patinoar artificial acoperit din 
localitate a continuat „marato
nul" hocheistic al celor pa
tru formații din gtupa de eli
tă a campionatului național, 
întrecerea se apropie acum de 
jumătate, mareînd un progres 
vizibil din punct de vedere ca
litativ al partidelor disputate. 
Se constată, de asemenea, și un 
echilibru între primele trei for
mații (Steaua, Dinamo, Sport 
club), cărora insă tînăra echipă 
gălățeană le dă, de fiecare 
dată, o replică curajoasă.

Așa s-a intîmplat și joi

A
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BĂLĂCI - autorii celor două goluri
SHAMROCK ROVERS 0 
UNIV. CRAIOVA 2

deseori in dificultate defensiva 
craioveană.

După ce Lung intervine cu 
succes în două situații critice, 
în min. 25 și 27. blocind șutu
rile puternice expediate de 
Campbell, echipa locală benefi
ciază de o lovitură liberă in
directă la „pașii" lui Lung, ră
masă însă fără rezultat. în 
min. 30 Tilihoi evită egalarea, 
salvind de pe linia porții min
gea expediată de Buckley. Apoi 
In min. 39. mari emoții, cînd 
Clarke trimite pe lîngă poarta 
goală.

La reluare, jocul cnaioveni- 
lar este superior, ei Încep foar
te bine repriza secundă și chiar 
în min. 55 Bălăci execută o 
lovitură liberă de la 17 m, min
gea trecînd însă peste trans
versală. Peste patru minute, a- 
celași BALACI ne aduce satis
facția marcării celui de al doi
lea gol, reluînd, cu capul, din 
apropiere, în plasă, mingea cen
trată dc Crișan. în minutul ur
mător. Beldeanu a șutat de la 
16 m. portarul fusese învins, dar 
Murphy a respins în corner. 
In replică, formația irlandeză 
beneficiază de două bune si
tuații prin Buckley (min. 63) 
și Clarke (min. 66), însă Lung 
este la post. în finalul parti
dei, jucătorii lui Shamrock fac 
totul pentru a marca golul de 
onoare, apărătorii noștri sînt 
la post șl Universitatea Cra
iova obține o frumoasă și me
ritată victorie, care 
drumul 
turul al 
ropene.

deăchide 
fotbalului nostru spre 
III-lea al Cupelor eu-

Radu URZICEANU

REZULTATE : K 1 F : Nastasia 
Burl (Dinamo) 40:56,1, Adriana 
Tomluo (Steaua) 41:07,4, Anica 
Pascale (Steaua) 42:44,8, Carmen 
Ion (Olimpia Buc.) 43:57,7, Do-

(Continuare in pag. 2-3)

Dc azi. pîna duminică, In sala Florcasca din Capitala

SPADASINII ÎȘI DESEMNEAZĂ ÎNVINGĂTORII
După ce floreta feminină și 

cea masculină și-au desemnat 
cîștigătorii prestigiosului trofeu 
individual „Cupa României", 
precum și echipele campioane 
pe anul 1982, este acum rîndul 
spadei să evolueze pe planșele 
sălii Floreasaa, din Capitală. 
Astfel, azi, începînd de la ora 
8, cei mai buni spadasini din 
țară vor lupta pentru a-și. în- 

după-amiază, în primul joc al 
cuplajului, în întîlnirea Dina
mo — Dunărea. Firește, pro
blema învingătoarei nu se pu
nea, dată fiind diferența de va
loare și experiență dintre cele 
două loturi, dar am asistat la 
un joc viu, animat, desfășurat 
in limitele celei mai depline 
sportivități. Dinamo a cîștigat 
cu 9—3 (2—0, 1—1, 6—2). Au 
înscris : Tnreanu 3, Solyom 2, 
Axinte, Toke, Dumitru și Bi- 
neață pentru bucureșteni, res
pectiv Dinu 2 și Brandabur. A 
condus N. Enache, ajutat de L. 
Petras și FI. Gubernu.

In meci vedetă s-au întîlnit

PROLETARI OIN TOATE fARILE, UNITI-VA I
| D/4CI4D4 In judeful Buzău

EFICIENTA „DACIADEI"
SE SIMTE PE TOATE PLANURILE

Vineri 22 octombrie 1982 j

CD
Glenmalure 
alunecos ; timp 
- circa 10 000. 
poartâ : 4-4).

Park ; teren 
închis ; 
Șuturi : 

Corners :

Stadion 
bun, dar 
spectatori 
10-12 (pe „_____
8-2. Au marcat : IRIMESCU (min. 5) 
ti BĂLĂCI (m!n. 59).

SHAMROCK : O'Neffl - Giles, 
SYNNOTT, Murphy. Beglin - Gay
nor. Gaffney, CLARKE - BUCKLEY, 
Campboll (mln. 72 Stiles), McDonath.

UNIVERSITATEA : Lung - NEGRILA, 
TILIHOI, ȘTEFANESCU, Irimescu 
fldeanu, DONOSE, Boldeanu (mln. 
86 Clrțu), BALACI (mln. 77 Geolgiu) 
— Crițan, Câmâtaru.

A arbitrat bine "
(Franța).

Cartonase galbene : LUNG.

Alo in Dalmer

înaintea meciului cu Franța,

RUGBYȘTII ROMÂNI ÎN CĂUTAREA 
CELEI MAI BUNE FORMULE DE ECHIPĂ

Un prim trial neconcludent; să-l așteptăm pe al doilea... !

Niciodată un trial nu este pe deplin concludent. Dar constăn- 
feanul Dumitru (cu balonul) — căpitanul de pe Arms Park — 
a dovedit o formă promițătoare pentru meciul cu Pranța.

Foto : Dragoș NEAGU

scrie numele în palmaresul 
„Cupei României", iar mîlne și 
duminică vor intra în competi
ție echipele de spadă din Di
viziile naționale „A“ și ,.B“, în 
cadrul ultimei etape, urmînd a 
se cunoaște 
țării (lideră 
etape fiind 
echipa care 
mul eșalon.

noua campioană a 
după primele două 
Steaua), precum și 
a promovat în pri-

Steaua și S. C. Miercurea 
Ciuc : 2—2 (1—1, 1—0, 0—1). Un 
joc frumos, sportiv,, cu numai 
4 minute de penalizări ! Auț 
marcat : Nistor (min. 4) și Ilă- 
lăucă (32) — pentru Steaua, 
respectiv Z. Nagy (14) și B. 
Nagy (53). Au condus : A. Ba- 
lint, M. Mureșanu și Presneanu.

După ziua de pauză de vi
neri, turneul continuă după 
următorul program : Sport
Club — Dinamo și Steaua — 
Dunărea (sîmbătă). Sport Club 
— Dunărea și Steaua — Di
namo (duminică).

B. MALNASI, coresp.

Ce a însemnat cea de a II-a 
ediție a marii noastre competi
ții naționale „Daciada" pentru 
asociațiile sportive din județul 
dv.? am întrebat pe tovarășii 
Mircea Chisling, secretar al 
C.J.E.F.S. Buzău și Șerban Cu
za, președintele comisiei sport- 
turism a Consiliului județean 
al sindicatelor.

Am aflat că, sub impulsul 
„Daciadei", au luat ființă noi 
asociații- sportive, la C.F.R. 
(A.S. Rapid I.F.T.E.) și Centrul 
teritorial de calcul (A.S. Calcu
latorul), activitatea sportivă tot 
mai activă cerînd și forma or
ganizatorică în stare să o con
ducă și să o amplifice. A cres
cut cu circa 10 la sută, pe an
samblul asociațiilor din județ, 
numărul membrilor și s-a îm
bunătățit, numeric și calitativ, 
rețeaua amenajărilor sportive, 
pentru a face față noilor ce
rințe. Au apărut noi terenuri 
de sport simple în comunele 
Săhăteni, Sraeeni, Pogoanele, 
Cislău, Rușețu, unele terenuri 
au fost refăcute sau dotate cu 
instalațiile sportive necesare. 
Așa, de pildă, la Săhăteni s-a 
reamenajat terenul de fotbal 
și s-au făcut altele noi de 
handbal și tenis de cimp, la 
Smeenl a fost împrejmuită ba
za sportivă, s-a refăcut terenul 
de fotbal și a fost făcut unul 
nou, pentiu handbal, volei și 
baschet.

Pe plan organizatoric, mal 
ales la comune, au fost orga
nizate etapele „Dacladei" pe 
centre și intercentre pe struc
tura consiliilor unice agro-in-

Stadionul Giulești, scena pe 
care — duminica viitoare — se 
va desfășura mult așteptatul 
meci de rugby România — 
Franța, contînd pentru ediția 
1982/83 a Campionatului euro
pean dotat cu Cupa F.I.R.A.,

PROFILURI

A fost o 
criteriilor, 
dar care, 
dus la o 

prezenți

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

A fost o dispută „acerbă" 
la masa electorilor județului 
Bistrița-Năsăud, care prezintă 
un „decatlon" fără celebrități, 
dar cu cîteva nume de circula
ție în sportul nostru, 
dispută pe marginea 
cu destule balotaje, 
în cele din urmă, a 
listă cu care toți cei 
s-au pus de acord. Iată rezul
tatul...

ODORHEAN Dan (gimnas
tică)
BOȘI Maria (handbal) 
BALINT Gavrilă (fotbal) 
MAKSAY Crista (atletism; 
PASCU Sorin (polisportiv) 
CHIVU Eugen (haltere) 
BOTCARIU Ștefania (schi- 
fond)
LAZÂR Silviu (judo) 
GAGEA Adrian (atletism) 
JURCA Valentin (atletism)

Privind această listă, croni
carii noștri pe ramuri de sport 
s-au arătat puțin nedumeriți. 
Cel de atletism îl situează pe 
Valentin Jurcă în primele 
locuri, dacă nu chiar pe pri
mul. Cel de fotbal e de pă-

masă
con- 
unor 

de-acum,

duslriale de stat și cooperatis
te. Această veritabilă premieră 
pe țară. în care munca de în
drumare și control a acestor 
organisme a cuprins și activi
tatea sportivă, se va extinde în 
acest an și in întreprinderi, în- 
credințindu-se, prin rotație, u- 
nora din ele organizarea pe
riodică a activităților de 
cultural-sportive.

Eficiența „Daciadei" s-a 
cretizat și în organizarea 
cupe, tradiționale ' ___
cum sînt cele ale petrolistului, 
constructorilor, forestierului, 
constructorilor dc mașini ș.a. 
de către asociațiile respective, 
de unde pînă acum de ele se 
ocupau organele sportive și cu 
atribuții de la județ. Un avint 
deosebit l-a luat activitatea 
cultural-sportivă la locurile de 
agrement (Parcul Tineretului, 
pădurea Spătaru, Tabăra de la 
Măgura, Gura Teghil, Schela 
Berea etc.) tinerii muncitori, ca 
și ceilalți oameni ai muncii, 
cu familiile lor, îndrăgind tot 
mai mult ieșirile la sfîrșit de 
săptămînă. Creșterea activității 
sportive de masă a atras și o 
dezvoltare marcată a bazelor 
sportive simple și polivalente 
de pe lîngă întreprinderi, I.U.T. 
și Chimia Buzău, Ferodoul Rm. 
Sărat, Petrolul Berea și Carpați 
Nehoiu fiind doar cîteva e- 
xemple.

După cum se vede, realizări 
importante care se cer conso
lidate în cea de a IlI-a ediție 
a „DACIADEI".

Mircea COSTEA

fost miercuri după-amiazăa 
gazda unui prim meci de an
trenament al selecționabililor 
noștri. 32 de prezumtivi trico
lori, la caire s-au adăugat Ra
dulescu, Enache, Cioarec și 
Coman, prin indisponibilitatea 
lui Paraschiv (hematom în curs 
de vindecare), Ltingu (ușoară 
tendinită) și Vărzaru (stare
gripală), absenți ieri.

Testul a pus față în față o 
selecționată a „roșilor", care a 
cuprins majoritatea jucătorilor 
susceptibili să facă parte din 
XV-le reprezentativ, și alta a 
„galbenilor", cu cîteva... piese 
grele, în măsură să intre în 
vederile antrenorilor V. Irimes- 
cu și T. Radulescu. Cum era și 
firesc, meciul a reliefat valoa
rea primei selecționate, care a 
înscris nu mai puțin de 10 
eseuri (Aldea și Murariu cite 
două. Dumitru, Fuicu, V. Ion, 
Coman, L. ~ 
patru fiind 
Constantin.

Moț),Constantin, 
transformate de I. 
unul de V. Ion,

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag a 4-a)

BISTRIȚENE
rere că Balint nu a ajuns la 
valoarea fotbaliștilor bistri- 
țeni Marcu (,,U“), lanul („Poli" 
Iași) sau Horațiu Moldovan 
(,,U“). Bineînțeles că aceste 
nedumeriri nu pot clinti „de
catlonul" așa cum a fost alcă
tuit de cei din Bistrița...

Așadar, opt ramuri de sport, 
care sugerează o anume diver
sitate, la care-se adaugă și a- 
tracția întotdeauna lăudabilă 
pentru atletism.

Odorhean, gimnastul, a fost 
plasat în frunte pentru titlul 
său de campion mondial uni
versitar. Să sperăm că aceas
tă urcare pe soclu îi va spori 
obligațiile, știut fiind faptul că 
un titlu mondial 
nu e încă echivalentul 
european, de pildă.

Maria Bosi-Igorov a 
ea revendicată pentru 
loc. înclinăm — și in 
caz — să-i acordăm credit cro
nicarului de handbal Maria 
Boși fiind o prezență marcan
tă în echipa națională de 
handbal a României, pârtiei-,

loon CHIRILA

universitar 
unuia...
fost și 
primul 

acest

(Continuare in pag. 2-3)



PRIMII DĂSCĂLI
PĂRINȚIIDE SPORT

Omul din fața noastră, cu 
statură de atlet, în halat alb, 
impecabil, dr. Andrei Balog, 
medic stomatolog la policlini
ca din Reghin, a zimbit o cli
pă, ascultînd propunerea fă
cută, apoi ne-a invitat amabil, 
ca pe' o cunoștință veche, șă 
luăm loc. Tocmai își. termi
nase consultațiile. „Mi se parc 
interesantă propunerea dv., de 
a schimba cîteva cuvinte 

sportive ; exercițiul fizio 
element de seamă 
de fiecare zi a omului, 

din păcate, multă lume 
ia în seamă, nu-1 prețu
ia valoarea Iui reală.

și sin-

pe
inteme 

este 
viața 
dar, 
nu-1 
iește

—Știm că ați fost 
teți, încă — un mare pasionat 
al tenisului, că intr-un timp 
vă confruntați la fileu cu Die 
Năstase — .care pe care — și 
că aveți și un titlu de cam
pion republican la juniori. 
Cine v-a călăuzit pașii spre 
practicarea sportului ?

— Primii mei dascăli in ma
terie de sport mi-au fost pă
rinții, tata, un polisportiv a- 
preciat în multe discipline, și 
mama, 
manță. Ei m-au obișnuit 
mic să fac mișcare în aer li
ber. Vă spun asta pentru că 
după opinia mea, părinții tre
buie să fie primii antrenori ai 
copiilor, să le întocmească 
program de mișcare și joacă 
pentru a-i crește sănătoși și 
riguroși. Desigur, sînt de pre
ferat sporturile în aer liber, 
turismul, jocurile sportive, ur-, 
mărindu-se nu numai dezvol
tarea fizică, ci și stimularea 
Inteligenței creatoare, a calită
ților morale ale viitorilor ce
tățeni.

— Să înțelegem, , tovarășe

gimnastă de perfor- 
dc

u 
doctor Balog, că susțineți că 
practicarea sistematică a spor
tului poate contribui la for
marea caracterului omului ?

— Desigur. Tata îmi spunea 
că sportul se face cu nerv, dar 
fără nervi, că el te obișnuiește 
ca în viață orice lucru să-1 
faci după acest principiu. Mi 
s-a întipărit asta în minte de 
cind eram mic și poate de 
aceea lumea spunea că sînt 
cel mai calm jucător de pe te
renurile de tenis. Și eram. Iar 
in profesia noastră se înțelege 
lesne ce. înseamnă a lucra cu 
calm și răbdare. Din păcate, 
-în copilărie stomatologii m-au 
cam chinuit și mă gîndesc la 
acest lucru de cîte ori urc cite 
un copil pe scaun 
pii de .el. Cum îl 
place joaca, dacă 
Ia școală, cum i 
parcă, frica din 
rareori mă simt dator, cînd e 
cazul, să-i sfătuiesc pe cei ca- 
re-i însoțesc pe copii — pă
rinți, bunici — să-i încredin
țeze unor secții sportive, unor 
specialiști în sport care pot in
fluența dezvoltarea lor fizică 
armonioasă.

— Deci, o notație în plus 
pe rețeta medicului...

— Un medicament recoman
dat, dealtfel, pentru toate 
vîrstele și gratuit pe deasupra. 
Pentru că există destule con
diții să facem sport : locuri 
de agrement atît de frumoase, 
cum este cazul și la 
Reghin, cu păduri în 
Mureșul aproape, apoi 
și stadioane care ne 
cu porțile deschise.

și mă apro- 
întreb dacă-i 
face sport 
se topește, 
priviri. Nu

noi, Ia 
jur, cu 
terenuri 
așteaptă

Viorel TONCEANU

DINAMO BUCUREȘTI FOARTE APROAPE
DE.’. TITLURI IN

V

A

WS-ia- - - - — —

După cum evoluează 
rezultatelor, este probabil că 
Dinamo București — atît la 
masculin, cit și la feminin — 
se îndreaptă spre cucerirea ti
tlurilor în campionatul de tenis 
pe echipe. în întrecerea mascu
lină elevii antrenorilor Aurel 
Segărccanu și Gheorghe Boa- 
ghe au mai depășit un obsta
col, întrecînd miercuri cu 9—0 
pe Progresul București, la ca
pătul unei întilniri fn care 
doar Florin Ioan și Dumitru 
Ciucă au avut nevoie de cite 
trei seturi pentru a-și adjudeca 
victoriile; ceilalți tenismani di- 
namoviști au încheiat conturile 
cu partenerii lor de la Progre
sul în cîte două seturi: Segăr- 
ceanu — Tăbăraș 6—1, 6—1. Dîr- 
zu — Moroșan 6—4, 6—0, Bucur 
— Bozdog 6—2, 6—0, loan — 
Zacopceanu 6—8, 6—4, 6—3,
Hnat — Comănescu 6—2, 6—1, 
Ciucă — Dinicu 3—6, 8—6, 6—0. 
Cu 9—0 a învins și Steaua pe 
Sănătatea Oradea, și tot 
9—0 au terminat învingători di- 
namoviștii brașoveni în fața 
celor de la Cuprom Baia Mare 
(T. Marcu — Russen 6—2, 6—2. 
Vilcioiu — Sdtd 6-3, 6—2, To
ma — Bențe 6—1, 6—1, Kere- 
keș — Szollcțssy 6—3, 6—2). Un 
maci mai echilibrat s-a dispu
tat între tenismanii de la Con
structorul feroviar București și 
Politehnica Cluj-Napoca. Bucu- 
reștenii au ciștigat cu 5—4, ast
fel că elevii antrenorilor Vir
gil Popescu șl Fi. Niță — pro
movați de puțin timp in Divi
zie — și-au asigurat un loc 
bun in clasamentul final.

în competiția feminină Dina
mo București a dispus cu 4—2

DIVIZIA DE TENIS
ABSENTE NEMOTP

Scc- 
ara-

jocul

cu

PROFILURI BISTRIȚENE
(Urmare din pag. 1)

?antă Ia J.d'. și la campiona- 
ele mondiale.
Prezența lui Balint e deter

minată, am spune, de dorința 
electorilor de a demonstra că, 
iată, Bistrița produce mereu. 
Cu acest amendament, legat 
ți de amintirea celorlalți fot
baliști formați prin părțile Nă- 
Băudului, să-1 menținem pe 
Balint pe podium și să amin
tim — Intru stimularea sa — 
că în județul Alba — pe locul 
III se afla nimeni altul decit 
marele fotbalist Bazil Marian.

Crista Muksay conduce In 
clasamentul celor trei atleți, 
ea fiind campioană națională 
ți balcanică. De acord cu cro
nicarul de atletism, care îl ve
de pe Valentin Jurcă în frun
tea atleților.

Sorin Pascu e o figură sin
gulară in acest top. El repre
zintă omagiul pe care electo
rii tuturor județelor 11 
eează polisportivului, _____
tot mai mult o rara avis în a- 
ceastă perioadă a specializărilor 
timpurii. Sorin Pascu a fost 
•chior, patinator de vîteză, 
Eprimul săritor la trambulină 

1' Bistrița", hocheist, fotbalist 
ți chiar atlet, el fiind un bun 
aruncător de suliță. „Lui So
rin Pascu, plecat intre timp Ia

ii datorăm mult, 
mare 

după 
după

animator, 
care co- 

fanfara
un talentat 

argint

adre- 
devenit

CIuj-Napoca 
el fiind un 
unul dintre cei 
piii aleargă ca 
militară".

Eugen Chivu,
halterofil, medalie de 
la Debrețin și locul IV la So
fia, este o propunere 
vrea să confirme mereu 
tălia in 
pentru 
Așa se 
Traian ' 
list ca 
loc sub soarele topului.

Ștcfania Botcariu-Peter i 
nume care atrage atenția 
pra tradiției schiului în 
trița. „Cum s-ar fi putut 
spune dr. Corneliu Moldovan 
— ca o participantă la J.O. de 
Ia Cortina acum aproape 30 de 
ani, să nu figureze pe tabelul 
de onoare ?“

Silviu Lazăr, judoka, cam
pion balcanic de tineret, e o 
deschidere spre popularitatea 
crescîndă a judo-ului, remar
cabilă în mai toate județele.

Adrian Gagea, aruncătorul 
de greutate, e prezent pe locul 
9. E adevărat, el s-a aflat un 
timp in fruntea unei probe de
loc strălucite, „dar asta nu e 
doar vina lui" — cum spun 
bistri țenii...

Valentin Jurcă, un valoros 
săritor în lungime și decatlo-

care 
bă- 

ducei marș care se 
promovarea tineretului, 

face că un atlet ca 
Chitul sau un handba- 
Palko nu au găsit un

e un 
asu- 
Bis-

nist încheie sub semnul poli
valenței un top fără nume 
mari, dar în care se simte e- 
fortul de a bate la porțile per
formanței. „Iată, în 
timp — cum spunea 
Ștefănescu, directorul 
sportiv școlar Bistrița 
Ia schi cîteva talente 
șl 17 ani (Viorica 
Ileana Hanganu, Valeria 
diu), avem și cîțiva 
liști de talent (Sorin Giurgiu- 
că. Ion Găman), dar ii pier
dem, cum e șl firesc, așa că 
topul nu poate sta cot la cot 
cu județele care mai și pri
mesc sportivi din alte părți".

Această temă a revenit de
seori în discuție. Constantin 
Sănduță, președinte al C.J.E.F.S. 
Bistrița-Năsăud, a încercat

. sinteză 
in
un 
tul 
cel

ultimul 
Horia 

Clubului 
— avem 
intre 15 

Vrășmaș, 
Ba- 

handba-

® LA HUNEDOARA, 
prilejul deschiderii anului 
sportiv școlar, a avut loc un 
mare festival sub genericul 
.8 ill slderurglștUor", la care 
au participat aproape 4000 de 
elevi. Festivalul a început cu 
o defilare pe străzile centrale 
ale municipiului, apoi a con
tinuat cu Întreceri atletice, 
tenis de masă șl șah, Iar pe 
stadionul Constructorul s-au 
organizat demonstrații <je 
lupte șl box • „CUPA MU
NICIPIULUI BRAȘOV" la po
pice, competiție ajunsă la a 
12-a ediție, a revenit echi
pelor feminine Carpațl cu 2286 
p d (pe locurile 2—3 s-au si
tuat Rulmentul 2242 și Hidro
mecanica — junioare 22-12) și 
Rulmentul — Juniori 2340 (In 
continuare s-au clasat : E- 
lectrica 2324 și I.T.B. 2302). 
Echipele masculine au jucat 
tot la proba de 100 lovituri 
mixte. • CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR din Municipiul Gh. 
Gheorghlu-Dej a organizat o 
competiție de judo dotată cu 
kCupa Trotus", la care au 
evoluat 161 de tineri judoka. 
CSS Gh. Gheorghlu-Dej a dștl- 
gat trofeul pus In joc la juniori 
u șl I, Iar C.S.Ș. Miercurea 
Cluo la tineret și seniori. • 
IN COMUNA GLODKNI (Ju
dețul Dîmbovița) asociația 
sportivă Energia a organizat, 
nu demult, o Interesantă

competiție handbalistică 
genericul „Ștafeta generați
ilor", la care au participat 
jucători care au activat de-a 
lungul a 18 ani In comună. 
• LA ÎNTREPRINDEREA DE 
UTILAJ GREU din Craiova 
s-a amenajat o frumoasă ba
ză sportivă, care cuprinde 
terenuri de baschet, volei, 
handbal, tenis și o mică tri
bună. • IN PARCUL TINE
RETULUI, lingă Sala spor
turilor din Deva, A.S. Con
structorul și-a amenajat o 
modernă arenă de popice cu 
șase, piste. Atît tinerii, cit și 
vîrstnicli, iubitori al sportu
lui popicelor de la Trustul 
de construcții hidraulice, au 
efectuat un mare număr de 
ore de muncă patriotică la 
noua arenă. • LA PREDEAL, 
Sn zona Cioplea și Clăbucet 
Sosire s-a terminat monta
rea a două „baby-schiurl", 
instalație simplă de remor- 
care a schiorilor. Totodată, la 
Pirîul Rece s-a amenajat o 
nouă pir tie de schi pentru 
începători și avansați, plrtie 
care măsoară 700 metri, are 
o diferență de nivel în jur 
de 100 m șl este echipată cu 
mijloace moderne de trans
port pe cablu.

RELATĂRI DE LA: I. VIad, 
C. Gruia, G. Gheorghe. M. 
Avanu, T. Costin, O. Guțu și 
L Codleanu.

o 
a momentului actual 

sportul bistrițean : „Nu e 
secret pentru nimeni fap- 
că astăzi tineretul e atras 
mai mult de jocurile spor

tive. Dar pentru că acesta e 
un fenomen firesc, acum 14—15 
ani ne-am orientat — ca o
compensație — în direcția

sporturilor individuale. Succe
sele au venit mai greu, pentru 
că la sportul individual e ne
voie de un minimum de ci- 
teva mii de ore de antrena
ment fără de care nici nu poa
te fi vorba de un început de 
performanță. în toată această 
perioadă jocurile au mai scă
zut, ceea ce ne-a pus pe gin- 
duri. De doi ani, „însă, de cind 
avem „Polivalentă", lucrurile se 
îndreaptă, adică se creează un 
echilibru Intre Individual șl 
colectiv. Pînă la urmă, insă, 
așa cura am văzut și psin alte 
părți, cel care decide, inaintea 
sălilor, este animatorul. Iar a- 
pariția unor talente Ia haltere 
sau judo trebuie pusă în pri
mul rînd pe seama muncii pli
ne de abnegație a unor antre- 
nori-animatori ca Pop (judo) 
și Carafa (haltere)".

O ultimă_ și inevitabilă 
trebare : ~
despre 
despre 
reanu, 
stă pe 
pă tehnică, o echipă care joa
că frumos, dar în fotbal nu e 
suficient. Trebuie să fii mai 
tare, mai dur, mai ales in Di
vizia B. Sper ca în campiona
tul viitor echipa noastră să nn 
joace doar frumos, ca Doru 
Nicolae, ci să aibă și ceva din 
duritatea bărbătească a antre
norului ei, N'elu Nunweiller, 
internaționalul".

in- 
spune 
adică 

Jean Pădu- 
președintele Gloriei, nu 
gînduri : „Avem » echi-

: „Ce se poate 
Gloria Bistrița, 
fotbal ?“

P.S. O scrisoare din Alba 
Iulia reproșează mesei rotunde 
consacrate județului ALBA 
omiterea unui mare sportiv, 
ION TRIPȘA, medalie olimpică 
de argint Ia tir Ia Jocurile O- 
limpice de Ia Tokio ’64. Deci, 
pe podiumul județului Alba se 
atiă 1. Iosif Sirbu, 2. Nicolae 

• Linca și 3. Ion Trlpșa...

de Progresul (Totoran — Mi
hai 1—6, 2—6, Beleuță — Onel
4— 6, 2—6, Dănilă — Gheorghe
6—1, 6—1, Tache —. Voinca 
6—1, 6—1, Totoran, Dănilă — 
Mihai, Onel 3—6, 6—4, 6—4,
Beleuță, Radu — Gheorghe, 
Voinea 6—2, 9—7). într-o altă 
partidă Steaua a dispus cu
5— 1 de Tenis Club București.

Programul de azi, de Ia ora 
9: Steaua — Politehnica Cluj- 
Napoca (to), Dinamo Bucu
rești — Canstr. ferov. (m), 
Steaua — Progresul (f) și Po
litehnica București — Politeh
nica Cluj-Napoca (f) — la Pro
gresul: Dinamo Brașov — Pro
gresul (m), Cuptom — Sănăta
tea (m), T.C.B. — Dacia Ga
lați (f) și Dinamo București — 
U.T.A. (f) — la T.C.B.

Ion GAVRILESCU

Inspectoratul școlar al 
torului 4 al Capitalei se 
tă a fi deosebit de interesat 
In a asigura, chiar din pri
mele săptămînl ale acestui an 
de învățămint, o prezență 
masivă a elevilor, a celor 
din clasele mici cu precăde
re, la lecțiile de e- 
ducație fizică, în 
concursurile de se
lecție și inițiere in
diverse ramuri de sport, 
atletism îndeosebi.

Beneficiind de condiții foar
te bune șl de un colectiv de 
cadre didactice cu multă ex
periență, cum este cel de la 
Școala generală nr. 190 (unde 
ființează șl un club profilat 
pe atletism), Inspectoratul 
școlar, împreună cu toți fac
torii Interesați, a organizat In 
această lună nu mal puțin 
de 7 CONCURSURI ATLETI
CE DE MASA, cel de al 8-lea 
urmînd să aibă loc tot în a- 
ceastă lună. Cu alte cuvinte, 
o acțiune de proporții, care 
a angajat 23 de unități șco
lare din sector, aproape

5 000 de copil, 
Fapt remarcați 
numai așa se 
aptitudinile de 
copiilor, gustu 
tlcarca unul s 
elementele cu 
performanță.

Da 
uniți 
v&țâi 
torul 

pitalel au Ir 
pun dă Iniția tis 
tulul școlar, c 
cestea absentlr 
de concurs cc 
cele 7 reuniu 
atitea neprezei 
lor șl profesor 
Iile generale 
133.

Absențe nei 
nici un dubi 
doar de lipsa 
receptivitate a 
dactice față di 
nlte să apropie 
cițiul fizic, să 
nătatea și rob

CHIMPEX CONSTANȚA Șl PROGRESUL

PRINTRE FRUNTAȘELE DIVIZIEI „A“ DE
In campionatulIn campionatul Diviziei „A“ 

de popice disputele au trecut 
de jumătatea turului, din cele 
9 etape jucindu-se 5 (mai pu
țin în seria Nord, la bărbați, 
unde mai sînt citeva jocuri 
restanțe). în ambele serii ale 
competiției masculine in frun
tea clasamentelor se află echi
pe care deși nu fac parte din 
primul pluton valoric, au evo
luat la acest început de cam
pionat, spre lauda lor, foarte 
bine. Este vorba de Chimpex 
Constanța și Progresul Oradea, 
în clasamentul feminin, lidere 
sînt sextete bine cotate în com
petiție, care și in edițiile pre
cedente ale campionatului se 
af’au printre cele mai bune di
vizionare: Voința București și 
Voința Timișoara. Cele două

SUCCESELE HALTEROFILILOR
DE LA STEAUA
Concursul armatelor prie- 
de la Cetniemo (Polonia), 
s-a încheiat recent, hal

terofilii clubului Steaua au ob
ținut rezultate bune. Au cîști- 
gat : Mircea Tuli (categ. 50 kg) 
la total - 265 kg și la stilul 
aruncat — 150, Dragomir Cio- 
roslan (75 kg) la total —337,5 
kg și la aruncat — 187,5 kg și 
Vasiie Groapă (90 kg) la total 
— 360 kg și la aruncat — 202,5 
kg. Dumitru Petre (cat. 82 kg) 
a obținut locul I la smuls — 
158 kg — nou record românesc.

La 
tene 
care

CmiJitSIJl Bf MMI FM
LA CAIAC-CANOE

(Urmare din pay. 1)

rina Lionte (Dunărea Galați) 
44:14,2, Rosemarie Motz (Viitorul) 
45:06,5 ; K 2 F : Dinamo (Mari- 
oara Voicu — Elisabeta Băbeanu) 
37:40,3, Steaua (Margareta Volcan
— Anlșoara Sidor) 38:05,9, Steaua 
.(Georgeta Cltirlță — Ioana Dl- 
nescu) 38:56,7, C.S.M. Pitești — 
Politehnica Timișoara (Nlculina 
Ghițâ — Marina Ciucur) 39:46,6, 
Vlitorul-C.S.S. 2 București (An
gela Uleșan — Georgeta Marina- 
che) 40:11,0, Olimpia (Marla Su- 
mănaru — Gabriela Popovicl) 
40:58,0 ; K 1 : Ion Geantă (Di
namo) lh 16:26,7, Costel Livada- 
riu (Dinamo) lit 18:08,5, Teodor 
Lupou (Dinamo) lh 18:00,4, Ionel 
Milașcu (Dinamp) lh 18:11,6, la- 
cob Sidor (Steaua) lh 18:52,5, Ma
rian Mocanu (Dinamo) lh 18:43,5; 
K 2 : Dinamo (Marian Ciobanu
— Nicolae Țicu) lh 09:00 Dinamo 
(Dimofte — Jigarov) lh 10:50,5, 
Steaua (E. Bîrlădeanu — Fedosei) 
lh 11:51,9, Dinamo (Gorgan — 
Iile) lh 12:08,0, Dinamo (Greceanu
— Fillpov) lh 12:15,5, Steaua (Ve- 
lea — Constantin) lh 12:22,4. 
C 1 : Gheorghe Titu (Dinamo) 
lh 26:42,0, Leon Anane (Dinamo) 
lh 26:51,7, Petre Zgurschi (Delta 
Tulcea) lh 27:41,5, Adrian Rusea 
(Dinamo) lh 28:17,5, Mihal Tl- 
mofte (Steaua) lh 28:52,3, Ignat 
Feodorov (Dinamo) lh 28:53,7 ; 
C 2 : Dinamo (Toma Nichita —
— L. Frangetti) lh 16:07,5, Steaua 
(Sergan — Cobzarenco) lh 16:39,4, 
Steaua (Zbanț — .Grigore) 
lh 16:43,5, Steaua (Scurtu — Isa- 
cov) lh 18:31,0, Dinamo (Damian
— Costache) lh 19:52,4, Danublu 
Tulcea (Ivan — Dumitraseu) 
lh 22:45,5.

Clasament pe echipe : Dinamo 
137 p. Steaua 82 p. Olimpia 22 p, 
C.S. Brăila 11 p, Viitorul 9,5 p 
eto.

campioane, Voința Tg. Mureș
— cîștigătoarea ediției 1982 a 
„Cupei campionilor europeni" 
la femei și Eiectroniureș Tg. 
Mureș — clasată pe locul se
cund în turneul final masculin 
al C.C.E. — se află, în momen
tul de față, pe locul 5, respec
tiv 3 (Elcctromureș, însă, cu 
un joc mai puțin). Iată „mini- 
clasamentele" seriilor: FEMI
NIN — 
București 
horite in 
sare), 
(4528), 
(7403). . pe ultimele locuri: 
Metrom Brașov 1 p (4180) din 
4 jocuri, 13. Frigul București 
0 p (4193) — din 4 jocuri; seria 
Nord: 1. Voința Timișoara 10 
p (2310), 2. Hidromecanica Bra
șov 8 p (4699), 3. C.S.M. Reșița 
8 p (4637)... 9. Bradul Vamq 0 p 
(8377), 10. Voința Odorheiu Se
cuiesc 0 p (6744). MASCULIN
— seria Sud: 1. Chimpex Con
stanța 8 p (10246), 2. Olimpia 
București 8 p (9960), 3. Voința 
București 6 p (15373)... 9. Con-

2.
3.

scria Sud: 1. Voința 
8 p (2427 popice do- 
mceiurile din depla- 
Voința Ploiești 7 p 
Voința Galați 6 p 

' 9.

MARIANA
Pină mai ieri, profesoara 

Mariana Lucescu stirpea o a- 
devărată senzație, la noi Ca și 
peste hotare, cind s-a aflat că 
este antrenoare de rugby ! 
Prima femeie care s-a dedicat 
descoperirii și modelării de co
pii și tineri, intr-un sport atit 
de viguros, cum este sportul 
cu balonul oval, dovedind o 
vocație autentică. Printre foștii 
ei elevi, însuși căpitanul echi
pei naționale, Mircea 
chiv...

Dar iată că o altă 
o ingineră din Turnu 
rele, este in măsură 
o performantă poate mai sen
zațională, dedicindu-se pregă
tirii unor viitori... judoka !

S-ar putea ca cea In cau
ză, inginera Florlca Enciu- 
Rotaru n-a practicat niciodată 
judo, sport cu predilecție mas
culin la ~
fiind, ea 
gale de 
ziasmată 
nilar. A 
acest sport, un ștand din bi
blioteca sa este alcătuit numai 
din lucrări și reviste de spe
cialitate ; apoi, după absolvirea 
Institutului politehnic din 
București, repartizată In Turnu 
Măgurele, a solicitat C.J.E.F.S. 
Teleorman sprijinul in iniție
rea unui centru de judo pen
tru copii.

„Cînd a apărut în sediu, la 
Alexandria, formulind această

Paras-

femeie, 
Măgu- 

să ofere

noi. Dar, studentă 
a asistat deseori la 

judo, rdminind entu- 
de frumusețea acțiu- 
studiat îndeaproape

structorul Gal 
Rafinorul Fio 
seria Nord: 
dea 10 p (101 
ia Mare 8 p 
jocuri, 3. Elec 
reș 6 p (15326 
9. Unio Satu 
— din 1 jocu 
Odorheiu Sec 
—. d<n 4 joci

Mîine se jc 
a turului can 
a Vil-a, pro) 
octombrie, s-, 
6 noiembrie, 
lui internați 
România —

® La PIoi< 
turneul inter 
„Cupa UCECi 
ticipă echipe 
Spartakus 1 
Bratislava. 1 
Voința Bucur 
Ploiești (f). 
au început az 
minică, au lo< 
nă, cu 6 pist

LUCESCl
inițiativă, am 
esTd" pusă p< 
turisrea prof, 
cretar al C.. 
în general, 
șare nu lăsa 
că tînăra ini 
bilă să cond 
judo, fie el 
Numai că i

Sigur, n-ai 
rente ! Doar 
Ing. Florlca 
reușit să pui 
ternic centri 
de copii. Tai 
cu aceeași s 
pere a dat 
trei judoka < 
țlonală, pe 
campion eur 
odată parite 
1980 la Mo: 
un alt elev i 
nu Măgurele 
apoi pe Co 
ponent al lo

In comple 
portret, alte 
„spun“ ceva 
giner, cîndv 
de tainele j 
astăzi unul 
preciați arbi 
alt elev al 
Mlnculeasa, 
tot la Tr. M 
mla“, viitoa 
doka.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

OCTOMBRIE 1982DIN 15

1: 1 variants 100% — 
Dada 1390 și 6 va- 
a 17.500 lei; catego-

Categoria 
autoturism 
ri a n te 25^/q 
ria 2 : 4 variante 100% a 13.002 lei 
și 12 variante 25% a 3.250 lei; 
tegoria 3: 13 variante 100% 
3.050 lei și 67 variante 25% a 
lei; categoria 4: 51 a 1.785 
categoria 5: 212,75 a 428 lei; 
tegoria 6: 334,75 a 272 lei; catego
ria X: 2.073 a 100 lei.

Report la categoria 1: 476.639 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300" de la

categoria 1. 
jucat 100%, a 
tel ECATERI 
Arad.

ca- 
a

7C3 
lei; 
ca-

REZULTATF
PIl<

DIN 20 C

I. Dinamo 
2; II. Shamr 
va 2; III. C 
rajevo X; II 
ting Lisa bor. 
Llbge — Juv 
șie — C.F. B 
'67 — Interni 
latasaray —



După prima manșă a confruntării Dinamo — Aston Villa
?E
și fete, 
ru că 
dezvolta 
e ale 

li prac- 
selecta 

ini In

toate 
!• In
ii sec
ii Ca- 
ă râs- 
pectora- 
ntre a- 
el, foile 
iză la 
;ice tot 
a elevl- 
la șco-

104 și

, fără 
otivate** 
eres și 
idre di- 
ive me
le exer- 
ure să-

f. —

I LOTUL DE TINERET PENTRU
I MECIUL CU ECHIPA ITALIEI

DIFERENȚĂ DE VALOARE EVIDENȚIATĂ PREGNANT
Șl DE PRESTAȚIA SUB AȘTEPTĂRI A CAMPIONILOR NOȘTRI

IA fost alcătuit lotul repre
zentativ pentru meciul cu echi
pa Italiei (programat miercuri

127 octombrie, la Benevento), 
din cadrul preliminariilor Cam
pionatului european de tineret. 
Antrenorii Cornel Drăgușin ți

INicolae Pantea au la dispoziție 
următorii jucători: Lovaș ți 
Gîrjoabă — portari; Mănăilă,

Stancu. Pană, Popicu, Matei, 
Eduard — fundași; Balint, Ef- 
timie, C. Ilie, Minea, Hanghluc 
— mijlocași; Fîșic, Gabor, O. 
Popescu — înaintași. Convoca
rea lotului va avea loc la 
București, sîmbătă ți duminică, 
după desfășurarea etapelor de 
campionat. Plecarea — luni di
mineața, cu avionul.

Partida disputată miercuri, în 
nocturnă, pe stadionul „23 Au
gust", nc-a dovedit, o dată mal 
mult, că unele aparențe pot 
înșela. într-adevăr, analizînd 
șansele echipei noastre campi
oane în confruntarea el cu As
ton Villa prin prisma locului 
modest pe care formația din 
Birmingham il ocupă actual-

impună și — în cele din urmă 
— să obțină o victorie ce pu
tea fi chiar mai netă, dar care 
și așa o apropie mult de cali
ficarea In turul III al Cupei 
campionilor europeni. Excelenți 
tehnicieni, englezii au impre
sionat, de asemenea, prin for
ță, dar și prin viteză, prin ma
rea lor mobilitate din teren
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0 frumoasă Inițiativa
La începutul acestei săptă- 

mini, clubul de fotbal din Pi
tești, cu sprijinul C.J.E.F.S. 
Argeș, a organizat în Sala 
sporturilor din localitate o 
reușită dezbatere pe tema F.C. 
ARGEȘ ȘI ANGAJAREA SA 
IN CIRCUITUL FOTBALULUI 
DE MARE PERFORMANȚA. 
Au luat parte aproape 2000 de 
iubitori ai fotbalului din acest 
oraș (adevărații suporteri ai 
echipei), jucătorii și antrenorii 
divizionarei „A", conducători ai 
clubului și reprezentanți ai or
ganelor locale, ziariști de sport 
de la organele de presă cen
trale șl locale.

Președintele clubului piteș- 
tean. Dan Silvășan, a prezen
tat activitatea desfășurată 
în ultima perioadă de timp, 
precum și obiectivele viitoare, 
în care F.C. Argeș, primul club 
de fotbal din țara noastră a 
cărui echipă a cîștigat cam
pionatul țării și s-a aflat ani 
la rînd între bunele noastre 
formații, își propune să revină 
printre echipele noastre de 
frunte, să-și sporească contri
buția la formarea echipei na
ționale, la reprezentarea fot
balului românesc in arena in
ternațională. Plteștul este ora
șul unde au crescut și s-au a- 
firmat jucători valoroși, ca 
Dobrin, Barbu, Cristian, M. 
Zamfir, Bărbulescu, Radu II> 
Speriatu, Turcu (actualul com
ponent al lotului național), 
unde au evoluat formații de 
renume, ca Real Madrid, Aber
deen, Panathinaikos, F.C. Va
lencia, F.C. Toulouse, Ferenc- 
varos, Nottingham Forest, F.C. 
Utrecht și alte echipe străine, 
dintre care cele mai multe au 
părăsit învinse gazonul stadio
nului din Trivale.

a clubului pitcștcan
Acum F.C. Argeș vrea să re- 

înnoade șirul frumoaselor per
formanțe, știind că acest obiec
tiv nu e posibil de realizat 
decît printr-o totală angajare 
în procesul de instruire și joc 
a tuturor sportivilor săi, prin 
îmbunătățirea activității pe 
toate planurile (tehnic, tactic, 
fizic, educativ, organizatoric). 
Desigur, pe primul plan se va 
situa îmbunătățirea procesului 
de instruire cu sportivii. Se 
vor lua măsuri organizatorice, 
se vor face largi selecții în tot 
județul pentru ca centrul de co
pil și juniori să redevină acel 
centru puternic, unde s-au 
format jucători valoroși de-a 
lungul anilor, pentru ca gene
rația lui Dobrin să nu rămînă 
Izolată. în același timp, clu
bul nu va neglija masa de su
porteri, sprijinul moral al spec
tatorilor, pe care, cum spunea 
N. Dobrin, echipa li așteaptă 
în număr cit mai mare în tri
bunele stadionului „1 Mai".

Dezbaterea organizată de F.C. 
Argeș, care a prilejuit un am
plu dialog al spectatorilor cu 
jucătorii, cu antrenorii, cu zia
riștii invitați, a cuprins o arie 
largă de probleme din perime
trul fotbalului nostru, a fost o 
frumoasă și promițătoare reu
șită in revitalizarea fotbalului 
piteștean, în revenirea lui pe 
locurile fruntașe de altădată. 
O- acțiune care se cere a fi 
realizată și de celelalte cluburi 
cuprinse în sistemul nostru 
competițional — ne referim la 
divizionarele „A" — și care 
sînt datoare să se Înscrie pe 
drumul marii performanțe.

Constantin ALEXE '

ARBITRII ETAPEI A 12-a A DIVIZIEI „A
Corvinul Hunedoara — „Poli" 

Timișoara: I. VELEA — C. 
Bitlan și D, Dracea (toți din 
Craiova)

F.C.M. Brasov — F.C. Ar
geș: M. NICULESCU — L. 
Pantea și J. Grama (toți din 
București)

Politehnica Iași — F.C. Con
stanța: A. GHEORGHE (P. 
Neamț) — V. Alexandru (Bucu
rești) și Gh. Constantin (Rm. 
Vil cea) .

Steaua — Petrolul: O.
ȘTRENG — I. Caraman și C. 
Pădurăriței (toți din Oradea)

F.C. Bihor — Chimia Rm. 
Vilcea: I. IGNA — D. Buciu- 
man și I. Pătruț (toți din Ti
mișoara)

Dinamo — Sportul studen
țesc: FL. POPESCU (Ploiești) 
— M. Axente (Arad) și I. Mo- 
raru (Cîmpina)

C.S. Tirgovișle — Jiul: D. 
PETRESCU (București) — L. 
Măeran (Brașov) și M. Ludoșan 
(Sibiu)

F.C. Olt — Universitatea Cra
iova: N. RAINEA (Bîrlad) — 
A. Porumboiu (Vaslui) și V. 
Naumcef (Iași)

A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Ba
cău: S. NECȘULESCU — I. 
Tănase (ambii din Tirgoviște) 
și L. Frunză (Sibiu)

ONOSPORI
i un bilet
>articipan-
NYI din

JRSULUI

E 1982

.st on Villa 
liv. Cralo-

F.C. Sa- 
. — Spor-

SUndard 
VI. St. ro- 
; vn. A.z.

VIII. Ga- 
cna 2; IX.

«ronriEAiA
Tottenham — Bayern MUnchen 
X; X. Napoli — F.C. Kaiserslau
tern 2; XI. Hajduk Split — Bor
deaux 1; XII. F.C. Zurich — Fe
renc var os ANULAT; XIII. F.C. 
Haarlem — Spartak Moscova A- 
NULAT.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
683.127 LEI, din care 236.776 lei, 
report ia categoria 1.

• . Tragerea autoturismelor la 
Loto de astăzi, 22 octombrie 
1932, se televizează în direct 
jnoepind de la ora 17,40.

ȘTIRI
• BEKOE SJTARA ZAGORA 

— STEAUA BUCUREȘTI 2—0 
(0—0). Miercuri, echipa Steaua a 
jucat la Stara Zagora (Bulga
ria), unde a intilnlt echipa Be- 
roe, în Cupa balcanică. Gaz
dele au cîștigat cu 2—0 (0—0), 
Steaua primind golurile în ul
timele 10 minute de joc (83 și 
90).
• ÎN MECI RESTANȚA din 

cadrul „Cupei României" la fot
bal (etapa din 6 octombrie), di
vizionara „C“, C.F.R. Cluj-Na- 
poca a dispus de F. C. Bala 
Mare (finalista ediției trecute 
a competiției) cu 1—0 (0—0). 
Unicul gol al partidei a fost 
marcat de Toth, în min. 65.

Următoarea etapă a „Cupei 
României" se va disputa 
miercuri 27 octombrie.

® O NOUA CONDUCERE TEH
NICA LA POLITEHNICA IAȘI. 
Miercuri a avut loc o ședință 
a conducerii clubului Ieșean, pri
lej de analiză a comportării e- 
chipel In cele 11 etape ale cam
pionatului care s-au consumat 
ptnă in prezent. La sflrșitul a- 
cestel analize s-a anunțat și 
noua conducere tehnică a echi
pei, alcătuită din Ion Marica 
(antrenor principal) șl jucătorul 
Mlhai Romită (antrenor secund). 
(Al. Nour — eoresp.).
• ASTĂZI PE STADIONUL 

REPUBLICII DIN CAPITALA, de 
la ora 13, se va disputa partida 
din seria a Il-a a Diviziei ,,B“ 
dintre Luceafărul și Dinamo Vic
toria. fntilnirea va fi condusă 
de arbitrul bucureștean D. Vasile.

Duel aerian in careul oaspeților între două virfuri de atac: 
Văetuș fi Withe, acesta din urmă venit in sprijinul propriei 
apărări. Foto : N. DRAGOȘ
mente în clasamentul ligii en
gleze, unii au fost tentați să 
creadă că Dinamo nu va putea 
scăpa victoria Ia București. S-a 
ignorat — din superficialitate! 
— faptul că Aston Villa este 
actuala deținătoare a celui mai 
prestigios trofeu european de 
club, că ea reprezintă, la ur- 
ma-urmei, școala britanică de 
fotbal (care, în ciuda unor per
formanțe oscilante, chiar con
tradictorii uneori, mai ales la 
nivelul selecționatei naționale, 
rămîne totuși o forță pe plan 
international) șl că — spre 
deosebire de campionatul nos
tru — liga engleză este mult 
mai echilibrată valoric, dife
rențele de potențial între echi
pe, indiferent de locul acestora 
în clasament, fiind minime...' 
Cu alte cuvinte, valoarea lui 
Aston Villa (atît a echipei, In 
ansamblu, cît și a unora din
tre componenții el) nu a fost 
just estimată de cei cc au vă
zut-o jucind șl tocmai de aceea 
evoluția de miercuri a oaspe
ților a SURPRINS pe mulți.

Adevărul este că echipa en
gleză s-a dovedit un adversar 
prea puternic pentru campioa
na noastră șl chiar dacă aceas
ta a avut, în anumite perioade 
ale meciului, citeva conjuncturi 
favorabile (la Început, cînd 
putea deschide scorul, apoi in 
repriza secundă, cînd prin for- 
cingul exercitat ar fi putut e- 
gala), superioritatea in joc a 
oaspeților a fost deosebit de 
pregnantă.

Spre deosebire de ceea ce 
ne-a arătat — foarte puțin! — 
reprezentanta fotbalului nostru, 
Aston Villa a demonstrat că 
posedă o concepție de joc pe 
cit de clară, pe atit de moder
nă, prin care a reușit să se

(Shaw, de pildă, a respins — 
in min. 71 — o minge de pe 
linia propriei porți pentru ca 
în același minut să participe 
la o acțiune de atac a echipei 
sale la poarta lui Moraru), prin 
frumusețea și eficiența com
binațiilor, Urla șuturilor, Încer
cate din orice poziție și de la 
orice distanță.

Evoluția de la București a 
echipei din Birmingham a avut 
astfel valoarea unei reale de
monstrații de fotbal autentic, 
care a încintat pe toți acel ce 
au urmărit-o. ,

Așa cum am subliniat șl în 
cronica meciului, Dinamo s-a 
străduit să se ridice la Înălți

mea adversarei sale, să-i dea 
o replică pe măsura cărții sale 
de vizită, a prestigiului inter
național pe care — meritat — 
și l-a cîștigat. Dar, prinzind 
— din nefericire — și o zi mai 
slabă, ea nu a dovedit că dis
pune de posibilități și mijloace 
suficiente pentru a contracara 
atuurile echipei oaspete. Ca și 
în meciu! de campionat cu Po
litehnica Timișoara, apărarea a 
constituit compartimentul cel 
mai slab al echipei, manifes- 
țînd multă nesiguranță, repli- 
indu-se cu intirziere cînd eta 
cazul, slăbind nepermis . mar
cajul adversarilor (cum s-a 
întîmplat, de pildă, la golul al 
doilea, cu Shaw, care fusese 
lăsat complet liber in margi
nea careului mic). Linia de 
mijloc — de fapt punctul for
te al echipei — nu a dat nici 
ea randamentul așteptat, atit 
sub aspectul aportului ei de
fensiv, în momentele de atac 
ale oaspeților, dar mai ales 
sub acela al construcției pro
priilor acțiuni ofensive, ope- 
rînd mult prea lent, plimbind 
inutil mingea la centrul tere
nului în căutarea celor mai 
bine plasați coechipieri. Impul
sionată de către Țălnar, linia 
de atac a început bine partida, 
a mai avut o perioadă de for
cing la mijlocul reprizei secun
de, dar în ansamblu se poate 
spune că a acționat confuz, in- 
cilcit, din care cauză și fazele 
clare de gol au fost reduse ca 
număr.

Desigur, este de regretat că 
Dinamo nu a putut face un 
joc mai bun și nu a obținut 
măcar un rezultat egal, care ar 
fi constituit — oricum — o 
consolare. Răminem, totuși, 
după acest prim meci al du
blei confruntări Dinamo — As
ton Villa cu unele învățămin
te prețioase, care sperăm că 
vor fi de folos și dinamoviști- 
lor, și fotbalului nostru, în an
samblu...

Constantin FIRANESCU

DUMITRU: „N-AM
MAI BUNA CA

In largul diapazon de aprecieri 
dupâ meciul Dinamo - Aston 
Villa, punctul de vedere al ' fos
tului internațional Dumitru nu ni 
se pare lipsit de Interes:

Rep.x Cum al apreciat parti
da, Dumitre î

I.D.: Aston Villa e cea mal 
bunâ echipâ din toate cele pe 
care le-am vâzut ptnâ acum, In 
cei 25 de cni de cfnd vâd țl joc 
fotbal. Ceea ce a arâtat Aston 
Villa la București nu vezi decît 
o datâ la 25 de ani... am In 
vedere vtrsta mea.

Rep. î Ce te-a impresionat atît 
de mult î

I.D.x Viteza, mișcarea șl teh
nica ambelor picioare, la toți 
^câtorii, ceea ce face ca schim- 

irea direcției de atac sâ se 
facâ fârâ nici o dificultate. In 
fața unul asemenea adversar, 
Dinamo, care nu e o echipâ 
slaba, a trebuit sâ „care1* min-

VÂZUT ECHIPÂ

ASTON VILLA-
gile, sâ facâ ocoluri mari și sâ 
piardâ.

Rep.: Pe cine remarci de k> 
englezi ?

I.D.: N-ar trebui sâ remarc pe 
nimeni, dar Morley și Show sînt 
Jucâtori pe care șl i-ar dori 
chiar și Tele Santana. Nici nu 
știu cum re face ca asemenea 
jucâtori sâ nu aparâ mereu in 
echipa Angliei. Cred, însâ, câ 
echipele de club engleze știu 
sâ-l punâ mult mai bine^ in va
loare pe jucâtorii lor de vîrf.

Rep.î Cum îți explici câ oceas- 
tâ super-echipâ, cum o califici, 
a pierdut acum 10 zile cu 1—4 
In fața ca și necunoscutei Notts 
County ?

I.D. Acesta este fotbalul en
glez. La el, ,,lanterna roșie* bate 
pe Aston Villa cu 4—1, in timp 
ce la noi Dinamo surdaseazâ pe 
„Poli" Timișoara cu 7—2...

Rep. t Și nu numai pe „Poli*...

După surprinzătorul 4-4 de la Hunedoara

VINA ESTE A APĂRĂRII, DAR ȘI ATACANȚII AU RATAT NEPERMIS...
HUNEDOARA, 21 (prin tele

fon). Desigur că și la această 
oră, aici continuă discuțiile a- 
prinse despre rezultatul egal 
cu care s-a terminat prima 
partidă dintre Corvinul Hune
doara și F.C. Sarajevo din tu
rul al II-lea al Cupei U.E.F.A. 
Scorul final de 4—4 a fost sta
bilit ca urmare a unui joc 
avîntat care va rămine multă 
vreme in amintirea tuturor ce
lor care l-au urmărit (atît în 
tribunele stadionului local, cit 
și pe micul ecran), pentru fa
zele sale frumoase, pentru nu
mărul foarte mare de goluri 
marcate într-o partidă presu
pusă a fi echilibrată, dar, în 
mod special, pentru evoluția 
palpitantă — și chiar dramati
că! — a scorului.

Hunedorenii s-au străduit, și 
în bună măsură au reușit, eă 
ofere — o bună parte din meci 
— un joc de calitate, aruneîn- 
du-și toate forțele lor in lupta 
aspră pentru a tranșa încă din 
primul meci calificarea. De-a 
lungul celor 90 de minute, tre
buie să recunoaștem, ei n-au 
precupețit nici un efort, tar 
ceea ce s-a evidențiat în mod 
deosebit a fost faptul că An- 
done, Oncu, Dumitrache, Nic- 
șa. Gabor și coechipierii au a-

vut tăria morală să refacă 
handicapul de două goluri sta
bilit in numai 17 minute și 
apoi să obțină un avans pe 
care puteau să-1 mențină pînă 
in final. Ba mai mult, echipa 
gazdă a avut chiar șansa să-1 
și mărească și, astfel, să ia o 
frumoasă opțiune asupra ca
lificării. 5—2, ce frumos ar fi 
fost!! Dar, așa cum ni se des
tăinuia și antrenorul principal 
al Corvinului, Remus Vlad, 
„Lipsa de experiență a tineri
lor noștri jucători * fost, pină 
la urmă, hotăritoare In stabi
lirea rezultatului final".

Aceasta ar fl una dintre ex
plicații. în meciul de miercuri 
au ieșit însă în evidență și alte 
carențe. Una dintre ele ar fi 
ușurința cu care este tratat, 
la Corvinul, momentul apără
rii. în toate cele patru situa
ții care au dus la primirea go
lurilor, apărarea — de la Ioni- 
ță pînă lâ Bogdan — n-a in
tervenit decisiv pentru destră
marea atacurilor oaspeților în 
situații destul de simple.

în plus, chiar dacă echipa 
hunedoreană a marcat patru 
goluri, randamentul ei in fa
zele ofensive, îndeosebi la fi
nalizare, față de ocaziile pe

care .le-a avut, poate fi apre
ciat ca necorespunzător. Afir
măm aceasta gîndindu-ne mat 
ales la faptul că altul ar fi 
fost scorul final dacă în acel 
nefericit minut 60 Klein ar fi 
marcat — de Ia 6 m! — In 
fața unei porți goale, și sco
rul ar fi devenit astfel 5—2. 
în această eventualitate, cu si
guranță că intreaga echipă ar 
fi prins din nou aripi, și-ar 
fi sporit forțele, cu ajutorul 
cărora ar fi îngenunchiat deci
siv partenera de intrecere. 
Pină la urmă insă scorul a 
ajuns 4—4, rezultat care avan
tajează, desigur, echipa din 
Sarajevo. Au rămas insă două 
săptămini pînă la partida re
tur, timp în care huned'renii 
vor trebui să mediteze la ca
rențele manifestate miercuri. 
Iar la Sarajevo — unde parti
da retur se anunță deosebit 
de grea, echipa locală avînd o 
mare forță de atac, Lukicl, 
Susici, Fasici dovedindu-se ju
cători de clasă — hiinodordnli 
vor trebui să joace sobru, atent 
în apărare șl să atace, bine
înțeles, cu ingeniozitatea eu 
care ne-au obișnuit, pentru a 
obține un rezultat cit mai bun 
posibil în deplasare.

Pompiliu VINUiLA



DOHA ECHSPE CAMPIOANE IA CATEGORIA I
Doiaa Stăicites a cucerit titlul la Individual

PLOIEȘTI, 21 (prin telefon). Fi
nalele campionatelor naționale 
d" gimnastică ritmică au debu
tat joi dimineață, în Sala spor
turilor „Victoria" din localitate, 
cu întrecerea echipelor și probe
lor irdivlduale cu participarea 
sportivelor de la categoria I de 
clasificare. Mal lntîi la coardă 
și cerc, iar apoi la panglică șl 
măciuci, cele aproape 30 de 
tinere gimnaste de la C.S.Ș. 
Triumf București, C.S.Ș. Con
stanța, C.S.Ș. Brașovla, C.S.Ș. 
Rîmnicu Vllcea, C.S.Ș. Brăila, 
C.S.Ș. Tg. Mureș, Flacăra Roșie 
București șl Politehnica Timi
șoara au oferit, in cele două reu
niuni, o dispută de promițător 
nivel tehnic, cu multe execuții 
valoroase, care lasă să se între
vadă o mal viguroasă afirmare 
a acestei discipline intrate de 
puțină vreme in marea familie 
a sporturilor olimpice. Ceea ce 
a dat șl mai multă „sare și pi
per" concursului a fost, pe de o 
parte, echilibrul de forțe intre 
formațiile aspirante la podium, 
respectiv C.S Ș. Triumf, C.S.Ș. 
Constanța și C.S.Ș. Brașovla, iar 
pe de alta, prezența pe covor a 
uneia din cele mal bune gimnas
te a țării Ia ora actuală — am 
numit-o pe Doina Stăiculescu 
(Flacăra Roșie București). Con
form regulamentului, aceasta a 
avut dreptul să evolueze atlt la 
categoria I, joi, șl va concura șl

ÎNAINTEA MECIULUI DE RUGBY CU FRANȚA
(t iritare dtr. pag 1)

care a înscris si un drop. La 
„roșii", aripile Fuicu și Aldca, 
în vervă, au demonstrait că nu 
au contracandidați. constituind 
certitudini pentru meciul de la 
31 octombrie, și la fel Murariu, 
activ ca și în echipa sa de 
club, Caragca, dezinvolt și ex
trem de mobil, Dumitru, pre
zent permanent în jocul „per
cuțiilor", și Munteanu, care ră- 
mîne un taloner cti calități 
deosebite. „Galbenii" s-au re
marcat prin Podărescu, în spe
cial pentru excelentele sale lo
vituri de picior (7 1. p. și o 
transformare), Oprîș — intrat 
doar în repriza secundă?, — 
autorul unui splendid eseu, 
cel mai impetuos dintre „pilie- 
rii“ prezenți la meci, Moț, In 
partea- a doua a jocului, ca șl 
L. Constantin, cînd, de fapt, 
au evoluat în formația „roși
lor"... Scor: „Roșii" — „Gal
benii" 53—27 (24—3).

Sigur, ne-am fi așteptat la 
mai mult de Ia I. Constantin 
(cu excepția unor lovituri do

TELEX j TELEX * TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Congresul anual al 

W.B.A. (Asociația mondială a 
boxului) a ales un nou consiliu 
în fruntea căruia se află-Gilberto 
Mendoza (Venezuela) 0 Ameri
canul Leroy Haley șl-a apărat 
cu succes titlul de campion mon
dial la cat. ușoară (WBC). 
Miercuri seară, la Cleveland, el 
l-a învins la puncte, In ÎS repri
ze, pe italianul de origine ar- 
gentinlană Giovanni Giuseppe 
Gimenez

HANDBAL • Turneu feminin 
la Paris: Bulgaria — R.P. Con
go 37—20, Norvegia — Spania 
18—2

TENIS • Stuttgart, turneu fe
minin: Ruzicl — Leand 7—8, 8—2, 
Hanlka — Pfaff 7—5, 6—7, 7—5, 
Sukova — Reynolds 7—6, 2—6, 

9 LA 13 ANI Patrizia Luconl, din Ri
mini, a devenit cea mal bună gimnastă 
a Italiei. Micuța sportivă practică gim
nastica de la vlrsta de 6 ani șl se antre
nează cu asiduitate cite 5 ore pe zi, atln- 
gtad o valoare care-i dă dreptul să spere 
că va obține mari succese in competițiile 
de anvergură. Fiind întrebată cu cine ar 
vrea să semene, Patrizia a răspuns,Ime
diat: „Nadla Comăneci este idolul vieții 
mele !“ • FRANCEZUL Michel Bellot era 
considerat unul dintre favorlțl la titlul de 
campion european, la Atena, la săritura 
cu prăjina. Dar deși deținea un rezultat 
de 5,70 m, la calificările de pe stadionul 
atenian el n-a putut trece înălțimea de 
5,00 m fiind astfel eliminat... Cîteva zile 
mal tlrzlu, îițtr-un concurs — neimportant 
— organizat de Racing Club la Paris, 
Bellot a trecut ușor peste ștacheta înălța
tă la 5,75 m, stabilind astfel cel mal bun 
rezultat european al actualului’ sezon 0 
DIN 1978, de cînd a devenit o certă valoare 
mondială, englezul Sebastian Coe n-a 
pierdut decît 3 dintre zecile de curse pe 
800 m pe care le-a alergat în diferite 
competiții: în 1978 la C.E. de la Praga 
s-a clasat al 3-lea (1:44,76; pe primul loc 
Beyer — R.D.G. 1:43,84), în 1980 la J.O. 
de la Moscova a fost al 2-lea (1:45,9; cam
pionul Ovett fiind cronometrat în 1:45,4) 
șl acum, recent, la C.E. de la Atena, 
tot al 2-lea (1:46,68; cîștlgătorul fiind 
vest-germanul Ferner 1:46,33) 0 TRIATLO- 
NUL... EXOTIC, desfășurat în Hawaii, cu
prinde 3 sporturi foarte populare: „Waikikl 
rough water swim", „Around oahu bike

race" șl „Honolulu marathon"... Este vor
ba, de fapt, de o cursă de Înot în apele 
Pacificului pe 2,4 mile (3,85 km), de o 
probă cldlstă de fond pe 112 mile (circa 
180 km) șl de un maraton tradițional 
(42.195 kmj chiar dacă-i zice „Honolulu". 
Toate aceste probe au loo intr-o singură

zl, ceea ce nu-1 chiar atlt de simplu. La 
întrecerile recente, în care s-a decernat 
șl titlul de campion... mondial, au fost 
prezenți 850 de concurenți din 12 țări. A- 
merlcanul Dave Scott a cîștlgat întrece
rea totallzînd timpul de 9.22:33 0 O STA
TISTICA INTERESANTA din voleiul femi
nin ne arată cum s-au clasat cîteva din
tre fruntașele actuale ale acestui sport 
la campionatul mondial din 1970 (Bulga
ria), 1974 (Mexic). 1978 (U.R.S.S.) șl 1982
(Peru): R.P. Chineză — n-a participat — 
14 — 6 — 1, Peru — 14 — 8 — 10 — 2, 
S.U.A. — 11 — 12 — 5 — 3, Japonia — 
3 — 1 — 2 — 4, Cuba — 7 — 8 — 1 — 5, 
U.R.S.S. — 1 — 2 — 3 — 6, Coreea' de 
Sud — n-a participat — 3 — 4 — 7, etc. 
• ALEKSANDR GOLIKOV, jucător tn e- 
chlpa de hochei Dinamo Moscova și în

reprezentativa sovietică șl-a stabilit re
cent recordul carierei. In partida cu Himlk 
Voskresensk el a Înscris al 251-lea gol din 
cariera sa șl a Intrat astfel în „Clubul 
Vsevolod Bobrov". Din acest „club" fao 
parte cel 23 de hochelștl sovietici care au 
marcat mal mult de 250 de goluri e EMI
LIO CORREA, campion olimpic de box în 
1972, la Milnchen, la categoria semlmijlo- 
cle, a devenit cel mal tinăr antrenor din 
istoria puglllsmulul cubanez, căci el nu 
are decît 29 de ani. Se așteaptă de la 
Correa să găsească șl să pregătească ti
neri puglliștl pe măsura valorii sale ca 
boxer ! O DEȘI IN CA NU S-A ÎNCHEIAT 
sezonul concursurilor de înot, totuși, ’lată, 
că Steve Lundquist a și fost declarat cel 
mal bun înotător al anului. Federația de 
specialitate din S.U.A. a făcut această 
alegere avînd In vedere faptul că Lund
quist (21 de ani) a Îmbunătățit de 2 ori 
recordul mondial la 100 m bras (1:02,62 șl 
1:02,53) șl că este campion mondial, la 
Guayaquil, la această probă și compo
nent al ștafetei americane de 4X100 m 
mixt, de asemenea campioană a lumii 0 
DALEY THOMPSON, englezul de culoare, 
din tată nigerian șl mamă scoțiancă, cam
pion olimpic la decatlon, a cîștlgat la A- 
tena și titlul continental, cu 8744 p reln- 
trînd astfel în posesia recordului mondial 
al probei celor 10 probe. Fratele său, 
bookmaker la Londra, parlase că Daley 
va eîștlga titlul european cu un nou re
cord al lumii. Știa omul ce știa !...

Romeo VILARA

^9 gjmnesfkâ ritmică

la „maestre", vineri. Dealtfel, 
pentru Doina nu a fost nici o 
problemă să se impună la indi
vidual compus și să cîștige cu 
note foarte mari titlul de cam
pioană. Ceea ce ne bucură în 
egală măsură este faptul că alte 
cîteva gimnaste — Petruța Dumi
trescu, Alice Ștefănescu, Ioana 
Tatu — promit foarte mult șl au 
contribuit în cea mal mare mă
sură la clasarea echipelor lor pe 
primele trei locuri ale clasamen
tului.

Tricourile de campioane pe e- 
chipe au fost decise, practic, în 
ultimul schimb, în care sporti
vele de Ia C.S.Ș. Triumf au co
mis cîteva inexactități la măciuci, 
în timp ce gimnastele de la 
C.S.Ș. Constanța, mal sigure șl 
cu mai puține greșeli la panglică, 
au recuperat diferența, în final 
ambele echipe clasindu-se la ega
litate. Clasamentul : 1—2. C.S.Ș. 
Triumf București (Petruța Dumi
trescu, Adriana Volcu, Mădăllna 
Firănescu — antrenoare Victoria 
Buruiană) și C.S.Ș. 1 Constanța 
(Stela Avram, Elena Neculae, 
Cristina Trandafir, Alice ștefă
nescu — antrenoare Gabriela 
Păun) ambele cu 107,15, 3. C.S.Ș. 
Brașovla 104,95. Individual com
pus : 1. Doina Stăiculescu 38,65, 
2. Alice Ștefănescu 38,30. 3. Ioana 
Tatu (C.S.Ș. Brașovla) 37,00.

Vineri sînt programate ansam
blurile și concursul maestrelor.

picior, a fost destul de șters), 
Stoica, Dinu, Nistor, M. lones- 
cu șl Dărăban, cu o evoluție 
prudentă, la... economie și, deci, 
ncconcludentă, la acest prim 
test, după care nu se poate 
trage o concluzie. Desigur, șl 
pentru faptul că au lipsit trei 
valori certe (Paraschiv, Lungu 
și Vărzaru) semne de întreba
re — speră»’ — doar pînă Ia 
viitorul test .

Arbitrul Rene Chiriac a con
dus formațiile: ROȘII: Florea 
— Fuicu, I. Constantin, Ilolban, 
Aldea — D. Alexandru (V. 
Ion), V. Ion (Coman) — Stoi
ca, Șt. Constantin (L. Constan
tin), Murariu — Dumitru, Ca- 
ragea — Bucan. Munteanu, 
(Moț), C. Gheorghe. GALBE
NII: Codoi (Hodorcă) — M. 
Zafiescu. Capmare, Enache, 
David — Podărescu, N. Dinu — 
Nistor, L. Constantin (St. Con
stantin), A. Rădulescu,, Dără- 
bain, M. Ionescu — Dinu (Cloa- 
rec). Moț (Munteanu), Prisăca- 
ru (Oprîș).

Viitorul antrenament al se- 
lecționabililor, sîmbătă, tot pe 
stadionul Giulești, de la ora 15.

6— 2 (turul I), Durie — Mandli-
kova 7—6, 6—4 ! t, Jausovec — 
Temesvarl 6—2, 2—6, 6—3, Navra
tilova — Delhee3 6—0, 6—0; du
blu: Horvath, Simmonds — Gar
rison, Leand 7—6, 6—4, Navratilo
va, Shriver — Mandllkova, Su
kova 6—4, 6—I • In turul doi 
al turneului de la Viena, con- 
tlnd pentru marele premiu, nie 
Năstase l-a Învins pe nigerianul 
Nduka Odlzor 6—3, 6—2, Iar
Barazzutl a dispus de Elter cu
7— 5, 6—1. La dublu: Slozil, Le- 
conte — Kar£, Rlnaldlnl 6—4, 
6—4 O Turneu cu Invitați la Mel
bourne: Gene Mayer — Jimmy 
Connors 7—6, 7—5, Eliot Teltscher 
— Paul McNamee 7—6, 7—6, Ivan 
Lendl — Peter McNamara 6—1,
5—7, 6—2

C.S. ARAB 8EBUTEAZ1 ASTĂZI 
ÎN C.C.E. EA TEAIS DE MASĂ

Campioana tenisului nostru 
de masă feminin, echipa C.S. 
Arad, debutează astăzi în noua 
ediție — a 20-a — a prestigioasei 
competiții continentale „Cupa 
campionilor europeni".

Calificată dinect în turul se
cund, echipa C.S. Arad va 
avea parteneră pe campioana 
Portugaliei, formația C.S. ,.Pa
co de Arcos" Lisabona.

Antrenorul Emil Procopecz va 
alinia formația : Eva Ferenczi, 
Magdalena Leszai, Gabriela Ra
dar și Doina Dehelean.

Meciul va începe la ora 17 
și va avea loc în Sala de tenis 
de masă a C.S. Arad.

OASPEȚII TOT MAI ÎNDRĂZNEȚI ÎN CUPELE EUROPENE
In etapa a doua (turul) a 

competițiilor europene interclu- 
buri de fotbal au mal fost în
registrate următoarele rezulta
te (care nu ne-au parvenit mier
curi seara pinâ la închiderea 
ediției) : CUPA CUPELOR : 
Real Madrid — Ujpcst Dozsa

Austriacul Koncilia respinge balonul șutat dintr-o lovitură de 
la 11 m, in meciul de la Istanbul, Galatasarai — Austria Vie
na (2-1). Telefoto : AP.-AGERPRES
Budapesta 3—1 ; CUPA 
U.E.F.A : Napoli — Kaiserslau
tern 1—2, Valencia — Baulk 
Ostrava 1—0, A. S. Roma — 
I.F.K. Norrkoping 1—0.

Așadar, în cele 16 meciuri 
ale optimilor, cite 8 în C.C.E. 
și în Cupa cupelor și alte 
16 (inclusiv meciul de aseară 
dintre Shamrock Rovers și U- 
niversitatea Craiova) din șais- 
prezecimile Cupei U.E.F.A., 
deci in 32 de partide, gazdele 
au înregistrat 17 victorii, din
tre care 5 cu 1—0, 2 cu 2—1 
(atenție deci la retur!) șl 10 la 
o diferență de 2 goluri sau mai 
multe. în același timp, sînt de 
notat cble 6 rezultate de ega
litate și, în sfirșit, cele 9 vic
torii repurtate de echipele în 
deplasare, ceea ce ne face să 
credem că acum n-a mai fost 
ziua gazdelor !

După opinia noastră din lun
gul șir al acestor rezultate, 
consemnate pe terenurile eu
ropene, cîteva anume rețin în 
mod special atenția. Mal lntîi, 
este vorba de succesul forma
ției H.J.K. din Helsinki, in 
C.C.E., asupra echipei engle
ze Liverpool, una dintre cele 
mai prestigioase formații in-

ECHIPELE ROMÂNIEI PENTRU
OLIMPIADA DE SAH

între 30 octombrie și 16 no
iembrie orașul elvețian Lucer
na va găzdui Olimpiada de 
șah — ediția a 25-a la mas
culin și ediția a 10-a la femi
nin.

La edițiile anterioare șafcis- 
tcle românce au cucerit de pa
tru ori titlul de vicecampioane 
olimpice, clasindu-se pe locul 
II la Emmen (Olanda) — 1957, 
Oberhausen (R.F. Germania) — 
1966, Skoplje (Iugoslavia) — 
1972 și Medellin (Columbia) — 
1974. La actuala ediție echipa 
României este formată din ma- 

sulare și nu numai atit, ci și 
continentale ! Victoria fotbaliș
tilor finlandezi, prin golul în
scris de Atik Ismail în prima 
repriză, in mod normal nu le 
dă dreptul să spere prea mult 
pentru returul de la 3 noiem
brie, dar victoria lor este ori

cum o victorie prețioasă și se 
cere a fi consemnată ca ata
re! In aceeași categorie a sur
prizelor, mai ales prin mări
mea scorului, poate fi inclusă 
și victoria în deplasare, la Bel
grad, a fotbaliștilor de la C.F. 
Barcelona (4—2) cu Steaua ro
șie, în Cupa cupelor, pe care, 
dealtfel, au și cîștigat-o la 
trecuta ediție. Punctele iberi
cilor au fost realizate de... ar
gentinianul Maradona (min. 12 
și 48) și vest-gerraanul Schus
ter (min. 68 și 84), respectiv 
Janjanin (min. 73 și 75). Un 
alt rezultat surpriză a fost șl 
cel de 2—0 (Decastel min. 67 
și Favre min. 76) cu care echi
pa elvețiană Servette, din Ge
neva, a învins la Wroclaw pa 
Slask șl chiar succesul france
zilor de Ia Paris St. Germain 
asupra galezilor de la Swansea 
(1—0 prin golul lui Toko), la 
Swansea City, după cum ne
așteptat apare scorul de nu
mai *1—0 cu care Hamburger 
S.V. a cîștigaț, pe tereh pro
priu, partida cu Olympiakos 
Pireu.

Optimile au oferit și două 
veritabile... finale ! Standard 
Liege-Juventus Torino (C.C.E.) 

a
rile maestre Margareta Mure- 
șan, recenta ciștigătoare a tur
neului interzonal de la Tbilisi, 
și Marina Fogorevici, maestrcle 
Dana Nuțu-Terescenco și Elisa- 
beta rolilu’oniade.

Turneul masculin va reuni 34 
de echipe. Selecționata țării 
noastre va fi alcătuită din ma
rii maeștri Mihai Șubă, Florin 
Gheorghiu, Victor Ciocâltea și 
maeștrii internaționali Mihal 
Ghindă. Valentin Stoica și Ovi- 
dîu Foișor.

Ambele turnee se vor desfă
șura în „Sistem elvețian".

și Tottcnham-Bayern Munchcn 
(Cupa cupelor) ambele înche
iate cu același scor 1—1, la 
capătul unor jocuri extrem da 
disputate și de foarte bună ca
litate. La Liige, chiar în min. 
6 Tardelli a deschis scorul cu 
o lovitură cu capul, la un cor
ner executat de Platini. Italie
nii au mai avut ocazia să în
scrie, la capătul unor contra
atacuri, mâiastru conduse de 
Boniek. Egalarea a survenit în 
min. 70, cind Tahamata a 
transformat un penalty. Par
tida, condusă de francezii^ 
Vautrot, s-a desfășurat în fața 
a 45 000 de spectatori, intre 
care 20 000 de italieni 1

La Tottenham, englezii au 
marcat în min. 4 prin Archi
bald șl pînă la pauză ar mai 
fi putut înscrie... La reluare, 
vest-germanii au dominat însă 
mai mult, au egalat prin Breit
ner min. 50 (excelent ca și 
Rummenigge'). în acest meci ei 
au mai înscris de două ori 
(Honess min. 18 și 64), dar ar
bitrul italian Egnolin n-a vali
dat golurile, pe motv da 
ofsaid. Ambele formații in de
plasare miercuri seară au luat 
o serioasă opțiune pentru par
tidele retur șl implicit pentru 
calificarea în etapa următoare 
a tradiționalelor competiții 
continentale europene. Dintre 
protagonistele întrecerilor tre
buie consemnat faptul că, de 
pildă, R.F. Germania, cu 5 e- 
chipe prezente în această etapă 
a doua, a obținut 3 victorii, 
un meci egal și unul pișrdut, 
iar Spania și Scoția, cu 4 echi
pe, au realizat cite 3 victorii 
și un meci pierdut, in timp ce 
Belgia are 2 victorii, un rezul
tat egal și o înfrîngere, iar 
Italia o singură victorie, un 
meci egal șl două Infringed, 
dintre care una chiar pe teren 
propriu (r.vi!.).

DE PRETUTINDENI
• In clasamentul golgeterilor 

campionatului francez pe primele 
locuri se află vest-germanul 
Dieter Muller (fost la Stuttgart, 
legitimat acum la Bordeaux) — 

.10 goluri și polonezul Andrzej
Szarmach (Auxerre) — 9 goluri. 
In Italia, în divizia B, golgete- 
rul se numește Joe Jordan. El 
este înaintașul central al repre
zentativei Scoției, dar acum joa
că la A.C. Milan, fiind singurul 
fotbalist străin care evoluează în 
această categorie.
• In diferite țări, în pofida u- 

nor măsuri tot mai severe, se 
constată, totuși, o alarmantă 
creștere a violenței pe terenurile 
de fotbal. In Argentina, de pildă, 
poliția a trebuit să intervină cu 
hotărîre, în mal multe rînduri, 
pentru a aplana incidentele gra
ve care au avut loc între supor
terii diferitelor echipe.
• Marcos Calderon, fostul an

trenor al reprezentativei Perului 
la campionatul mondial din 1978 
din Argentina, a semnat un con
tract cu federația de fotbal din 
Venezuela a cărei națională ur
mează să o pregătească, începînd 
din iulie 1933, în vederea viitoa
rei ediții a Cupei Mondiale.

© Părtida Grecia — Anglia, de 
la 17 noiembrie, din cadrul cam
pionatului european se va juca 
la Salonic, deoarece stadionul 
Karaiskakis din Atena nu este 
disponibil iar noul stadion de la 
Kalogreza (recenta gazdă a C.E. 
de atletism) potrivit hotărîrii au
torităților elene nu va fi folosit 
decît pe«4ru atletism ! Pe de 
altă parte, se are în vedere șl 
comportarea generală a suporte
rilor echipei engleze, care au lă
sat amintiri neplăcute cam peste 
tot pe unde au trecut. De aceea 
șl Federația din Luxemburg a 
solicitat forului englez ca meciul 
Luxemburg — Anglia să aibă loo 
In... Anglia 1


