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ELENA CEAUȘESCU,

Ja*. Buh
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portu
in Iugoslavia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
care efectuează o vizită 
oficială de prietenie în 
Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., au 
avut la 26 octombrie 1982 
convorbiri cu tovarășul Mitia 
Ribicici, președintele Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

în cadrul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, în spi
ritul înțelegerii și respectului 
reciproc, s-a apreciat cu satis- 
facție că relațiile de colaborare 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia se dezvoltă cu 
succes, ceea ce contribuie la 
dezvoltarea ansamblului rapor
turilor româno-iugoslave de 
bună vecinătate și colaborare.

în cadrul convorbirilor s-a 
efectuat un schimb de infor
mații privind dezvoltarea pe 
pian intern și activitatea Parti
dului Comunist Român și • 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia in procesul construcției 
socialiste in cele două țări.

Secretarul generai al Partidu
lui Comunist Român a transmis 
președintelui Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia invi
tația de a face o vizită in 
România. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

După Încheierea convorbirilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar 
Comunist 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu.
dejun oferit în onoarea lor de 
tovarășul Mitia Ribicici și soția 
sa, tovarășa Vera Ribicici.

★
Marți după-amiază s-au În

cheiat convorbirile oficiale din
tre tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
~'etar Stambolici, președintele 

' Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

Nicolae
general al Partidului 

Român, președintele 
Socialiste România, 

cu tovarășa Elena 
au participat la un

In cadrul celei de-a doua 
runde a convorbirilor oficiale 
s-au abordat noi aspecte ale 
colaborării româno-iugoslave, 
ale dezvoltării el neîntrerupte, 
spre binele celor două țări și 
popoare. A fost aprofundat 
schimbul de păreri ou privire 
la căile și 
ficare a 
iugoslave, 
ral cit șl 
țională.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl președintele Petar Stambolici 
au apreciat că înțelegerile la 
care s-a ajuns deschid noi și 
largi perspective tradiționalelor 
relații de prietenie și colaborare 
româno-iugoslave.

In încheierea convorbirilor, 
desfășurate intr-un spirit de 
caldă prietenie și înțelegere 
reciprocă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Petar Stambolici 
au exprimat deplina satisfacție 
pentru rezultatele cu care se 
încheie această vizită.

★
In cursul dimineții de marți, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri ai 
delegației, au făcut o vizită Ia 
întreprinderea „Ikarus", una 
din prestigioasele citadele in
dustriale ale Iugoslaviei. Vizita 
a adus noi și impresionante 
mărturii ale sentimentelor de 
caldă prietenie nutrite de oa
menii muncii din țara vecină 
și prietenă pentru poporul ro
mân, ale sentimentelor de 
aleasă prețuire și stimă pentru 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
tovarășa Elena Ceaușescu.

★
Marți seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au intilnit cu to
varășul Nikola Liublclci, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Serbia, și soția sa, 
tovarășa Vera Liublclci, ia se
diul Adunării Republicii Socia
liste Serbia.

Intllnirea s-a desfășurat In
tr-o ambianță cordială, priete
nească, de stimă și respect 
reciproc.

mijloacele de ampli- 
colaborăril româno- 
atît pe plan bilate- 
pe arena intern*-
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A XXII-a ediție a „Trofeului Carpați“ la handbal feminin

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT CU O VICTORIE :
2518 CU FORMAȚIA UNIUNII SOVIETICE

BRAȘOV, 26 (prin telefon). 
Marți după amiază a inceput 
in Sala sporturilor, in prezența 
a peste 2 000 de spectatori, cea 
de a XXII-a ediție a „Trofeu
lui Carpați" la handbal femi
nin. Cele patru formații pre
zente la start — R. D. Ger
mană, România — cu loturile 
care se pregătesc pentru cam
pionatele mondiale, U.R.S.S. — 
reprezentată de selecționata de 
tineret și Ungaria — cu majo
ritatea titularelor absente — au 
fost salutate de Dumitru Fur
nică, președintele C.J.E.F.S. 
Brașov, care le-a urat deplin 
succes in întrecere.

Entuziaștii spectatori brașo
veni au trăit intens meciul de 
debut al reprezentativei Româ

niei, disputat in compania e- 
chipel Uniunii Sovietice. Ei au 
avut nu numai finalmente sa
tisfacții — România — U.R.S.S. 
25—18 (13—9) —, ci șl pe par
cursul întregii întîlniri. For
mația noastră, pregătită șl con
dusă de antrenorii Remus Dră- 
gănescu și Constantin Lache, 
a avut o evoluție in general 
bună, reușind în atac să pună 
in valoare atît linia de la 9 m, 
îndeosebi pe Turbata, cit șl 
extremele — Ciubotaru șl T6- 
râk - "
tuațil 
avut 
mente 
ție, dar șl cîteva peroade de 
relaxare, cind le-a favorizat 
sovieticelor Zabolotnaia și Kuz-

REZULTATE TEHNICE

R.D.O. - Ungaria 22-13 (13-3) 
România - U.R.S.S. 2Ș-1» (IO—4

CLASAMENT
1
1
1
1

PROGRAMUL DE ASTĂZI 
Ora 16,30 : R.D.G. - U.R.S.S. 
Ora 10 : România — Ungaria

1. R. D. Gormanâ
2. România
3. U.R.S.S.
4. Ungaria

1 O O 22-13 a 
tio o 23-ta a 
O O 1 1S-23 O 
O O 1 13-23 O

cărora le-au creat si- 
ldeale. Apărarea a 

șl ea p-nulte mo- 
care au dat satisfac-

DANIELA MOISE Șl ADRIAN AAARCU (Steaua) 
CAMPIONI NAȚIONALI DE DUBLU-MIXT

Sigur că pentru o oră și 10 
minute de tenis nu era de 
așteptat un public prea nu
meros. Dar cel peste 70 de 
spectatori aflați ieri la amia
ză în tribunele arenei Progre
sul din Capitală au urmărit o 
partidă agreabilă, 
desemneze 
naționali pe 
luna august, 
tunericul șl 
ge la campionatele ________
de la Nylregyhăza au împie
dicat disputarea finalei pro
bei de dublu-mixt. Sarcină în
deplinită acum cu meciul care 
a opus perechile Daniela Molse 
— Adrian Marcu (Steaua) ți 
Camelia Cbiriac (Metalul Tlr- 
govlțte) — Laurențiu Bucur 
(Dinamo București). A cîștigat 
cuplul mai sudat, mai omogen, 
cu virtuți tehnice ți de forță 
superioare : Daniela Molse ți

menită să 
ultimii campioni 
1982, după ce în 
la Timișoara, In- 

graba de a ajun- 
europene

Adrian Marcu și-au păstrat 
astfel titlul deținut încă de a- 
nul trecut. După un prim break 
în setul I, la 4—4, și al doilea 
în setul secund, la 1—1, ste- 
liștii șl-au adjudecat victoria 
cu 6—4, 6—2.

nețova culoare de aruncare la 
poarta Vioricăi Ionică. Defen
siva noastră (6 In linie) ne-a 
dovedit însă că poate acționa 
cu promptitudine, rnobil-agre- 
slv atunci cind vrea, dar șl că 
se deconectează prematur, în 
momentele cind situația pe ta
bela de marcaj 11 este favora
bilă. Or, se înțelege, de la 
handbalistele care ne vor re
prezenta la campionatul lumii 
pretindem o concentrare per
manentă, un travaliu intens, 
fără răgaz.

Grație evoluției în general 
bune, reprezentativa noastră a 
reușit nu numai să domine,

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

A FOST DEFINITIVATA ECHIPA DE JUNIORI
A ROMÂNIEI PENTRU C. E. DE JUDO

Un eveniment sportiv de mare atracție

DUMINICA, PE STADIONUL GIULEȘTI, A 32-a 
ÎNTiLNIRE DE RUGBY ROMÂNIA - FRANJA
Duminică e ultima zi de oc

tombrie. Dar pentru jucătorii 
noștri purtători ai „frunzei de 
stejar" va fi un moment de 
început : echipa de rugby a. 
României debutează într-o 
nouă ediție a competiției con
tinentale organizată de F.I.R.A. 
Un moment cu atit mai sem
nificativ cu cit adversara re
prezentativei noastre este una 
din marile forțe ale sportului 
cu balonul oval — formația 
Franței cu care echipa Româ
niei se intîlnește pentru a 
32-a oară. In fapt, Franța și 
România, singurele echipe din 
palmaresul de onoare al Cu
pei F I.R.A., singurele cîștigă- 
toare ale unei întreceri cu un 
renume tot mai frumos. Pe 
drept cuvînt se poate vorbi 
despre un meci al anului in 
rugbyul nostru și, totodată, 
despre un joc care stîrnește 
un mare interes...

La această oră, „datele" pen
tru partida de la 31 octombrie, 
ora 14,45, de pe stadionul Giu- 
lești, condusă de arbitrul sco
țian Allan Hosie, sînt cunoscu
te. Francezii deplasează la 
București un XV de reală va
loare. selecționat dlntr-o impre
sionantă masă de jucători (cu
prinși în 360 de echipe divi
zionare !). Ieri, după un ultim 
meci de antrenament, susținut 
în compania divizionarei „A“ 
Rapid București, a fost anunțată 
și formația probabilă a 
nieu

Vasile Ion (Farul) — 
Sorin Fuicu (Steaua), 

Lungii (Farul), Mihai

Româ-

fundaș 
Adrian 
llolban

Ne mai despart doar două 
zile de un important eveni
ment sportiv găzduit de țara 
noastră — Campionatele euro
pene de judo ale juniorilor 
(17—19 ani), care se vor des
fășura vineri sîmbătă țl du
minică. în Sala sporturilor din 
Tîrgoviște. După o perioadă 
de intense pregătiri, cel trei 
antrenori ai lotului nostru re
prezentativ, Nicolae Marinescu, 
Costică Sauciuc ți Constantin 
Ciolan au definitivat echipa 
țării noastre care va fl ali
niată la această ediție a cam
pionatelor continentale.

La multe categorii de greu
tate selecția a stat sub sem
nul întrebării pînă la începu
tul acestei săptămîni. La ca
tegoria cea mai mică, super- 
ușoară (60 kg), dinamovistul 
bucurețtean Silviu Lazăr a 
întrunit sufragiile selecționării 
fără rezerve, deoarece el a 
reușit să se detașeze în ulti
ma vrem» la toate concursu
rile la caro a participat Deși 
a fost Inclus de cîteva ori și 
în lotul seniorilor, Iile Șerban

(Dinamo București) a fost de
semnat să ne reprezinte la se- 
miușoară (65 kg) abia zilele 
trecute cînd s-a „desprins" de 
bătăiosul George Ciuvăț (C.S.Ș. 
1 București) cu care termina 
mereu la egalitate. Orădeanul 
Ștefan Nagy (C.S.Ș.) va lupta 
la ușoară (71 kg), încheind în 
favoarea sa rivalitatea cu Lu
cian Pop (Carpați Mîrșa). Mult 
mai dificilă a fost misiunea 
antrenorilor la semimijlocie 
(78 kg) deoarece la această ca
tegorie emiteau pretenții în
dreptățite de selecție trei ju
niori : Nicolae Vega (Dinamo 
București), Nicu Vulpoiu (C.S.M. 
Borzești) și Doru Puțan (Ra
pid Oradea), în cele din urmă 
fiind preferat., primul. La mij
locie (86 kg) a fost „solist" 
Atila Polint (A.S.A. Tg. Mu
reș), asemenea Iul Valentin Ba- 
zon (Oțelul Tîrgoviște) la grea 
(+95 kg). La semigrea (95 kg) 
însă, în mod surprinzător A- 
drian Clinici (Metalul Plopeni) 
s-a impus în fața lui Emil 
Conchi (C.S.M. Borzești).

de la ora 17, in Capitală:

PRIMA MANȘĂ A DUBLEI CONFRUNTĂRI DIN C.C.E.
LA HOCHEI DINTRE STEAUA Șl DOZSA BUDAPESTA

O imagine da Ia meciul da antrenament da tari ai rugbvștilor din 
totul reprezentativ : eu balonul ~ ~ - • •
Gheorghe Caragea
(Farul), Marian Aldea (Dina
mo) — linia de treisferturi

SteUan Podărescu 
Mircea Paraschiv ( 
mijlocași

Enciu Stoica 
Gheorghe Dumitru 
rică Murarlu (Steaua) — îna
intași, linia a treia

Gheorghe Dărăban (Dinamo).
Gheorghe Caragea (Dinamo) — 
linia a doua

Constantin Dinu (R. C. Gri- 
vlța Roșie), Mircea Munteanu 
(Steaua), loan Bucan (Știința 
Petroșani) — linia întîi.

După cum se observă, echi
pa antrenată de Vaieriu Iri- 
mcscu și Theodor Rădulescu

i (Dinamo), 
(Dinamo) —

(Dinamo), 
(Farul), Flo-

Ștefan Constantin, eusiinut de 
Foto : Ion MIHAICA 

prezintă unele similitudini cu 
aceea anunțată deunăzi de 
Jacques Fouroux. Ea cuprinde, 
astfel, „veterani" ca Dinu sau 
Dărăban — reveniți spectacu
los, îndeosebi cel de al doilea, 
după o perioadă de absență 
dintre tricolori —, după cum 
de partea cealaltă se va afla 
atît de experimentatul Papa- 
remborde. Dar, în același timp, 
Impresionează apariția lui Va- 
sile Ion in foarte importan
tul rol de fundaș, după patru 
prezențe în națională ca mij-

Geo RAEJCHI

(Continuare în pag a 4-a)

Astăzi după amiază, tncepind 
de la ora 17, patinoarul „23 
August” din Capitală va găz
dui prima manșă a intîlnirii 
dintre echipele de hochei 
Steaua București, campioana 
României, și Dozsa Budapesta, 
campioana Ungariei. Meciul re
vanșă — conform unei înțele
geri — se va disputa vineri, pe 
același patinoar și la aceeași 
oră. Este vorba, deci, de o du
blă confruntare, prilejuită de 
primul tur al C.C.E. la hochei. 
Sigur că prima șansă in aceas
tă întrecere o au hocheiștii 
bucureștenl, deoarece ei evolu
ează pe teren propriu. In 
plus, întro hocheiul nostru și 
cel ungar există o anumită di
ferență de valoare. Este de aș
teptat, așadar, o dublă victorie 
a echipei Steaua, cu toate că 
nu pot fi neglijate nici șanse-

le oaspeților, in rindurile că
rora activează majoritatea 
membrilor echipei reprezentati
ve a țării vecina.

Formația care so V3 califica 
va intilni in turul următor pe 
campioana Italiei, II. C. Bolza
no. Tot în acest tur se mai in- 
tilnesc HC Feldkirch (Austria) 
— EIIC Arosa (Elveția), Viz
caya Bilbao (Spania) — IIC 
Grenoble (Franța) șl campioa
na Norvegiei cu Dynamo Ber
lin.

Ambele partide de la Bucu
rești vor avea la centru un ar
bitru neutru, in persoana lut 
Milan Djokici (Iugoslavia). El 
va fl ajutat la cele două linii, 
la primul joc. de Gh. Mure- 
țeanu șl M. Presncanu, iar la 
cel de al doilea de Fl. Guber- 
uu fi M. Dinu.



FESTIVALUL SPORTULUI VASLUIAN
0 REMARCABILĂ REUȘITĂ

A „SPORTULUI PENTRU TOJI!“

PRACTICI PĂGUBITOARE 
ÎN GIMNASTICA RITMICĂ

INFATUAREA A DETERMINAI

ca, în perioada ur- 
gimnastica ritmică să

nsaișivi'îiȘsiț A o-a ediție a 
Festivalului spor
tului vasluian a 
reprezentat o con
vingătoare trecere 
in revistă a „va
lorilor in formare, 
a viitorilor perfor
meri descoperiți 
și modelați in a-

sociații și cluburi**. Remarca 
aparține președintelui C.J.E.F.S. 
Vaslui, Călăiță Merchea, și ea 
face cunoscut un obiectiv de 
referință pentru mișcarea spor
tivă din acest județ, dornică să 
reunească prin „Festival** În
tregul tineret șt să aducă în 
prim-pian talentele autentice, 
în măsură să se afirme și 
peste hotarele vasluiene. Des
fășurat sub însemnele „Dacia- 
dei“, acest festival are meritul 
de a fi realizat ceva mai mult 
și anume, in paralel, o confrun
tare pe plan sportiv cu alte 
Județe ale tării, invitate la 
eompetiție**, considerind aceas
ta — cum sublinia prof. Emil 
lanul, secretar al C.J.E.F.S. — 
drept o modalitate do a mă
sura sporul de calitate a mun
cii noastre ; un schimb de ex
periență din care Vasluiul va 
învăța din ceea ce au alții mai 
bun decît noi... în fine, să 
remarcăm și faptul că actuala 
ediție a „Festivalului** a coin
cis cu deschiderea anului 
sportiv școlar, fapt care a am
plificat dimensiunile întreceri
lor.

Pe acest fond competiția a 
cunoscut un frumos succes, în 
special la lupte (libere), ramu
ră de sport cu o tot mai apre
ciabilă „deschidere" în rindu
rile copiilor și juniorilor. în 
această privință este de sem
nalat faptul că sportul vasluian 
dispune de cîteva elemente care 
fac susținute eforturi să se a- 
firme (C. Ninu — 44 kg., I. 
Munteanu — 43 kg. C. Luca — 
56 kg., Fii. lordache — 60 kg.,

A APĂRUT 
ALMANAHUL 

SCINTEIA 
TINERETULUI

49 192 de pagini 
atractive, bogat ilus
trate, sport.

Gb. Beligan — 70 kg., D. Ma
ntiile — 75 kg., și mai ales D. 
Chilug — 62 kg. și FI. Moca- 
nu — 90 kg. sportivi la Viito
rul, președinte Viorel Țolea) 
sau la Clubul sportiv jcolar, 
(director, prof. C. 
principalele pepiniere de va
lori pentru municipiu și județ. 
Alături de luptători din Bacău 
(V. Bălan). Harghita (L. Vai- 
da, M. Domokos) șl Iași (A. 
Parnică, C. Leizeriuc, D. Puiu, 
P. Kodorogcanu), cei din jude
țul gazdă au făcut o reușită 
demonstrație in sprijinul a- 
cestui sport olimpic atit de în
drăgit.

La rîndu-1, atletismul a avut 
o contribuție de seamă la suc
cesul „Festivalului". Vasluie
nii s-au impus prin Mihai Ga- 
vriliță (400 m), Violeta Bonea (3 
km marș) șl Ion Gavriliță (10 
km. marș), celelalte poziții de 
frunte revenind sportivilor din 
Bacău (Doina Vieru și C. Ruș- 
tihău la 1 500 m). Neamț (Emi 
lia Bancu la 400 și 800 m), 
Vrancea (Mariana Nan la 3 000 
m și S. Paraschivoiu la 800 m) 
și Botoșani (St. Tipu la 5 000 
m). La „jocuri" — satisfacții 
pentru 
gblta, 
cea și 
șani.

în încheierea acestor s 
re notații, cîteva opinii 
invitaților la 
Prof. Ioau Miron, 
C.J.E.F.S Vrancea : 
fost la înălțime : organizarea, 
conduita participanțiior, pu
blicul..." Prof. Ioan Sticiaru, 
secretar al C.J.E.F.S. Harghita : 
„Ne bucură sincer succesul co
legilor noștri din Vaslui, care 
demonstrează cu flecare 
diție a acestei populare com
petiții noi posibilități de afir
mare ! „Prof. St. Borciiă, 
cretar al ~ ~
„Tin să 
statornică 
din acest 
de masă care vizează tot mai 
direct performanța, lucru care 
dealtfel, ne interesează pe toți 
deopotrivă*. Anton Gherca, 
metodist al C.J.E.FA Bacău : 
„O competiție de la care toți 
am avut de învățat ; noi. In 
mod deosebit, pe planul orga
nizării".

Ciulei),

voleibalistele din 
handbaliștii din 
handbalistele din

Har- 
Vran- 
Boto-

suma- 
l ale 

„Festival"... 
secretar al 

„Totul a

e-

se-
C.J.E.F.S. Botoșani : 
remarc preocuparea 
a gazdelor de a face 

festival o Întrecere

Tiberiu STAMA

Pentru 
mătoare, _ 
obțină afirmări interne și in
ternaționale care să-1 permită 
să înregistreze succese nota
bile, ea are nevoie de condi
ții optime pe toate planurile, 
atît al dotărilor materiale, al 
selecției și pregătirii sportivi
lor, cît și — nu în cele din 
urmă — de un cadru adecvat 
de desfășurare propriu-zisă a 
competițiilor sportive, la toate 
nivelele de clasificare, 
cadru în care sportivele, 
cele mai mici cît și cele 
mari, să se confrunte în 
deschis cu adversarele, tn 
publicului spectator și al 
găzilor de arbitraj. Am ____
astfel o problemă importantă, 
care poate influența într-o 
măsură considerabilă dezvol
tarea gimnasticii ritmice, aceea 
a arbitrajului, și o facem pen
tru că. din păcate, tn acest do
meniu se manifestă la ora ac
tuală destule NEREGULI, care 
frînează in ultimă instanță 
entuziasmul și pasiunea unor 
antrenoare și sportive.

Vechi activiști pe tărîmu] 
gimnasticii ritmice, oameni a 
căror competență și obiectivi
tate nu pot fi puse în nici un 
fel la îndoială, ne-au relatat 
că la campionatele naționale 
de gimnastică ritmică rezer
vate categoriilor a IV-a, a 
III-a și a 11-a, desfășurate în 
primăvară la Brăila, s-au pe
trecut, sub aspectul arbitraju
lui, evenimente care au um
brit într-o mare măsură deru
larea firească a competiției, a- 
jungîndu-se pînă acolo ’ “
în fața unor decizii 
credibil arbitrariu, 
cazuri de retragere 
zile de arbitre.

Prin această 
tele finale de 
fost așteptate 
Interes în plus, 
la categoriile I, maestre și an
sambluri, gravitatea evenimen
telor petrecute a fost, 
mai redusă, nu putem 
cu vederea peste unele 
te care au constituit 
de la ceea ce trebuie 
prezinte arbitrajul într-i 
petiție de gimnastică. Să pre
cizăm, din capul locului, că fi
nalele de la Ploiești nu au be
neficiat, cum era necesar, de 
un juriu de concurs pentru că, 
deși a fost constituit pe hîrtie, 
practic acesta n-a exis
tat. Două reputate specialis
te care, din păcate, nici ele 
nu găsesc Întotdeauna un lim
baj comun, nu reprezintă, cum 
e șl normal, un juriu. Pentru
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rpod 
fața 
bri- 
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La Rîmnicelu de Buzău
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de 
au 
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Incit, 
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fo st șl 
brigă-
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au 
un

prismă,
la Ploiești 

de noi cu
Și chiar dacă,

poate, 
trece 

aspec- 
abateri 
să rc- 

o com-

ca să nu mai vorbim de fap
tul că, de-a lungul competiției, 
cele mai multe din decizii s-au 
luat, cum se spune, „de una 
singură**.

Lucrurile cede mai contesta
bile care s-au petrecut In ar
bitrajul de la finalele ploieș- 
tene au fost cele de la cate
goria I de clasificare. Mai în- 
tli, în cursul primelor 
schimburi, la cerc și 
s-au acceptat cu prea 
ușurință solicitările de schim
bare de 
stănțence, 
diferența 
echipe să 
mai mică 
care nu reflectă 
cițiilor prezentate. Mai 
chiar, după ultima execuție s-a 
ajuns la situația că 
C.S.Ș. Constanța devansa 
5 sutimi formația clasată 
locul secund, C.S.Ș. — 
București, care condusese 

.permanență I în fața 
situații neprevăzute, 
principală a concursului, pe de 
o parte, și președinta comisiei 
de gimnastică ritmică din ca
drul federației, pe de alta, au 
început discuții aprinse cu cele 
două antrenoare. cărora 11 s-a 
solicitat (să auzi și să 
crezi!) acordul (!?) pentru cîș- 
tigarea la egalitate a competi
ției. A fost nevoie, se înțelege, 
de modificarea unor note, dar 
aceasta s-a dovedit cea mai 
lesnicioasă treabă !? S-a ajuns 
astfel să avem două campioane 
la categoria I, dar s-a uitat că 
regulamentul prevedea că a- 
ceasta nu este posibil, deoare
ce titlul se acordă, în caz de 
punctaje egale, echipei cu me
dia de vîrstă mai mică, aceasta 
fiind C.S.Ș. Triumf. Dar juriul 
ciuntit al concursului a trecut 
cu dezinvoltură și pește regu
lamentul federației, • - -
să acorde, totuși, titlul... 
belor echipe, comițînd 
o serioasă abatere de 
mele de desfășurare a 
cerilor sportive.

Schimbările de note 
categoria maestre, cind 
șl cînd nu a fost cazul, s-au 
dovedit, de asemenea, o prac
tică curentă in gimnastica rit
mică, practică cu atit mal pă
gubitoare cu cit a creat nume
roase discuții în rindurile ar- 
bitrelor și... plînsete in rindu
rile sportivelor.

Evident, este cazul să se 
pună capăt de urgență unor 
asemenea practfci !
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Constantin MACOVEI

S-AR SPUNE, OINĂ RĂMÎNE
PUTERNICA PASIUNE SPORTIVĂ

Am fost in comuna Rimnice
lu, din județul Buzău, să-l cu
nosc pe unul dlr. ImpătlmlțU 
sportului nostru național, oină, 
»ă-l Întreb de ce II placa lui 
și alor lui atit de mult această 
disciplină și dacă e adevărat 
că, in condițiile vieții moder
ne, cu atîtea alte sporturi cu 
mingea, care mai de care mai 
tentante, oină devine tot mai 
anacronică, greu de susținut. 
Precizez că interlocutorul este 
profesor, dar nu de educație 
fizică, cum am crezut și eu, ci 
de romană, opțiunea sa sporti
vă ținînd de o tradiție de fa
milie și de... loc. Da — îmi zice 
profesorul Ion Enache, un om 
plin de tinerețe șl vigoare — 
oină e frumoasă pentru dne o 
cunoaște și o înțelege. Iată, in 
comuna lor, grație unor profe
sori care au propagat-o cu pa
siune, oină e practicată de mal 
toată lumea (partea bărbăteas
că, se înțelege) el, Ion Enache, 
ducînd mai departe o ștafetă 
al cărui prim schimb a fost 
profesorul Manolache Bălan, 
căruia l-a fost dedicată și o 
competiție omagială, la care 
vin și invitați din alte județe, 
In prima duminică de august. 
De ce e iubită oină la Rtmni- 
celu, la concurență cu fotba
lul ? Să facem o comparație, 
zice. Mingea e mai mică, un... 
glonț, acolo, merge mai iute 
decît cea de fotbal și imprimă 
oamenilor un dinamism aparte 
în joc. Cere o condiție fizică 
deosebită și o perfectă coordo
nare mină — ochi, precum și o 
Inteligență ascuțită (o formea
ză), fie că e vorba de Jocul 
„la bătaie**, fie că e vorba de 
cel „la prindere**. Pe urmă, 
bina nu angajează direct dis
pute între jucători, nu face cu

putință faulturile șl schimburi
le de „amabilități".

Pe urmă, dacă luăm activi
tatea competițlonală, iată, ti
nerii din fosta comună Obidiți 
cunosc an de an și generație 
de generație (ara, an posibili
tatea să viziteze alte localități, 
să cunoască nu numai de la te
levizor multe din cîte s-au fă
cut.

Mai aflăm că asociația spor
tivă Energia Rimnicelu are, 
grație strădaniilor profesoru
lui și ajutorului său, Titu Nl- 
colae, cei mai vechi jucător 
din comună, numeroase echi
pe de copii, apoi formații de 
juniori șt seniori, că din Rim
nicelu au plecat Gheorghe Vla- 
se — antrenorul lui Dinamo, 
Ion Anton — cel mal tehnic 
jucător de la Combinatul poli
grafic București, din ultimii 10 
ani. La Rimnicelu oină este cu 
adevărat un sport de masă, ca 
dovadă că există și formații de 
părinți, care se Întrec cu 
mai tineri, 
trecut la performanță, cei din 
Rîmnicelu 
toate Întrecerile din calendarul 
„Daciadei", cu rezultate bune, 
la toate categoriile de vîrstă. 
Locul III la Cupa României 
(i-au Învins numai Dinamo și 
C.P.B, că au, oricum, alte con
diții de pregătire), campioni 
naționali de Juniori, in 1981 și 
1982, locul I 
U.N.C.A.P." E 
campionatul național s-au cla
sat pe locul V, pentru că nu 
au mai putut face deplasarea 
in ultimele două «tape, avind 
mult le lucru. Dar altfel...

Profesorul și oinlștii «ăi 
bucură de mult sprijin din 
tea Consiliului popular 
cooperativei agricole da

cei
De la masă s-a

flind prezențl la

la „Cupa 
drept, tn

se 
par- 
șl a 
pro-.

POLOISTILOR
Pentru a doua oară consecu

tiv, echipa de polo Dinamo 
București părăsește scena Cupei 
campionilor europeni chiar în 
primul tur al competiției. Ju- 
cind anul acesta in grupa de 
la Odense (Danemarca), bucu- 
reștenii au întrecut, în prima 
zi de concurs, pe campioana 
Norvegiei — I.ambertseter — 
cu 22—2 și pe campioana Da
nemarcei — OSLF Odense — 
cu 13—5, pentru ca in ziua ur
mătoare sâ cedeze in fața echi
pelor C. N. Marseille (11—12) 
și Spandau 04 Berlinul Occi
dental (5—13). Astfel, dinamo- 
viștii au ieșit in mod surprin
zător din cursă, ocupînd doar 
locul 3. Rezultatul campionilor 
noștri, care a surprins opinia 
publică, este cu atit mai ne

prima 
for-
în- 

fața

așteptat, cu cit pentru 
oară în istoria polo-ului o 
mație românească pierde 
tr-o competiție oficială în 
unei echipe din Franța.

La întoarcerea in țară 
cerut antrenorului Iuliu Capșa 
explicații asupra acestui ne
scontat insucces și iată părerile, 
sale :

„După două victorii facile, 
am pierdut în_fața poloiștilor 
din Marsilia. .*
foarte slab ; Spinu a primit 
multe goluri cu mare ușurință, 
Ciobăniuc și Moiceanu au tra
tat cu superficialitate momen
tele de „om în plus". Hagiu 
nu a dat aportul așteptat iar 
D. Popescu, Rus și Răducanu 
au evoluat cu mult sub aștep
tări. tn aceste condiții, france
zii au prins curaj, chiar din 
primele minute, au condus cu 
5—2, au luptat permanent cu 
multă ambiție pentru victorie. 
Este adevărat, francezii, pre- 
zenți la i 
mondial, au 
nici un caz 
valoare care 
să întreacă 
nească, cu cei mai mulți jucă
tori in echipa reprezentativă. 
Și tn partida cu Spandau e- 
chipa noastră a jucat slab, 
pierzînd la o diferență inad
misibilă. în jocul cu Marsilia,

am

Echipa a jucat

francezii, 
ultimul campionat 
progresat, dar in 
ei nu au atins o 
să le dea dreptul 

o formație româ-

DINĂMOVI
arbitrii ne-au 
țiș, dar nici t 
prezenta o sci 
că nici nu ne 
trebuie pentr 
fiind convinși 
calificare fain 
concentreze a 
de la Odense, 
jucători se și 
următor...**

Rezultatul fc 
de Dinamo în 
— care contrai 
toate perfotn 
lor români ol; 
an — se explii 
care echipa și 
tratat participa 
prestigioasă co 
plicațiile sale, 
ferea la obose. 
uzură psihică 
giu, Moiceanu, 
se poate vorbi 
sportivi de 19— 
plină creștere ? 
de la turneul < 
a avut la dispi 
tămîni, timp 
refacerea forței 
in liniște a cel 
se. Părerea no: 
clii pa campioan 
prea mare uși 
inaugural al C. 
se caliticată 
Înainte de a 
nu s-au mai' 
ceeași rîvnă, ci 
pe tot parcurs 
surpriza neplăci 
ziat să vină. ! 
pentru că cei 

-ț~* -gi reprezi 
polo-ului român 
mea așteaptă de 
pe măsura preș 
discipline. De 
însă ei au urni 
palmares, arătîn 
au foarte mult i 
tru a ajunge la 
să le dea drepți 
mai plîngă de a; 
condiții subiecți 
nesc o formație 
eșalon valoric.
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Iarna bate la ușă CU CE P
Prin unități comerciale

Intr-o dimineață de toamnă 
am pornit la drum pe traseele 
unităților comerciale care des
fac articole de sport pentru a 
vedea cum sint aprovizionate " 
vederea apropiatului sezon 
iarnă.

BRAȘOV :
HOCHEI,

sp

in 
de

CLASAMENTELE DIVIZIEI „A“
DE BASCHET

„N-AV
N-AV 

N-AVE
de cur 
magazi 
la po

ducțle, din partea inginerului 
șef de la Turnătoria de fontă 
din Rimnicu Sărat, ing. Doru 
Georgescu, șl maistrul Ion Ale
xandru și asta pentru că fac 
o treabă serioasă, atît sub as
pectul sportului pentru toți, cit 
șl sub cel al bunei propagan
de făcută comunei in Întreceri 
pe țară. 11 sprijină puternic fe
derația.

Pină aici, toate bune. Dar 
Ion Enache mărturisește cu a- 
mărăciune că, după părerea sa, 
pină și în sportul nostru națio
nal șl-au croit drum practici 
condamnabile. La «Cupa 
U.N.C.A.P.» nu mai puțin de 
patru echipe au jucat „pe 
fals», el a făcut contestație, a 
plătit, dar nu 1 s-a răspuns. 
Echipa Oțelul Dîmbovița — 
zice — in 1981 era Voința Tîr- 
govlște, dar a venit cu legiti
mații noi, făcute la 1 ianuarie, 
să nu se cunoască. Cei de la 
Botoșani sint cind muncitori și 
lși zic Electroaparataj, cind 
țărani la „Cupa U.N.C.A.P." șl 
fși zic comuna Vorona. Slbie- 
nii sint ba C.F.R. Sibiu, ba 
muna Apoldu de Sus, 
A.S.A. Sibiu... Așa o fi, noi 
avem de unde să știm, dar 
derația ar trebui să pună
gulă, dacă e de pus și, oricum, 
organizatorii să răspundă la 
contestații, de vreme ce omul 
plătește (din buzunarul pro
priu !).

Acestea sint mici necazuri, 
firește, cel din Rimnicelu se 
vor pregăti și mai virtos, să-l 
bată pe toți, indiferent sub ce 
flamuri joacă, Iar acasă la ei 
oină va fi la concurență cu 
fotbalul, cu un oarecare avans, 
cantitativ și calitativ. Ceea ce 
• foarte important.

Mircea COSTEA

• Clasamentul 
național de baschet 
după al doilea 
rat la Sibiu :

campionatului 
masculin, 

turneu, desfășu-

co- 
ba 
nu 
fe- 
re-

1.
1.
X
4.
«.
t.
7.
(.
>. 

io. 
u. 
12.

Buc.

STEAUA 
Dinamo Buc. 
I.C.E.D.
Dinamo Oradea
rarul C-ța 
Rapid Buc.
C.S.U. Sibiu 
IMUAS B. Mare 
Pollt. Buc.
„U“ Cj.-Nap. 
Pollt. Iași 
C.S.U. Bv.

7 7 
7 «
7
7
7
7
7
7
7 3
7 I
7 2
7 1

4
4
3
3
3

14
13
12
11
11
10
10
10

9
•
9
8

Următorul turneu 
la Brașov, Intre 4 șl

• In clasamentul 
eficacității», oferit ae 
SPORTUL, conduce Virgil 
ceanu (Farul) cu 186 puncte În
scrise. îl urmează : 2. z. GelMrt 
(Dinamo Oradea) 168 p >, FI. 
Ermurache (Steaua) 142 p, 4 
K. Herbert (,,U“) 131 p, 6. I. Co-

R.
129
P. 

122 
121
P, 
P.

va avea loo 
7 noiembrie.

„Trofeului 
de ziarul 

I Băi-

Păcian (C.S.U. Sibiu) 130 p, S. 
Bolșteanu (Politehnica Iași)
P. L Caralon (Rapid) 128
P,
P,
11.
12.
114
șov) 110 p, 14—15. 
(„U") șl D. DAI an

R. TecAu (C.S.U. Brașov)
8. S. Ardelean (I.C.E.D.)
10. I.Carpen (I.C.E.D.) 116 
D. Dumitru (IMUAS) 115 „ 
I. lonescu (Politehnica Buc.) 
p, 13. A. Flandra (C.S.U. Bra- 

M. Barna 
(Politehnica

CIȘTIGUL ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE M’C:

LOZ PLIC

Agențiile Loto-Pronosport, vtn- 
rătorll volanțl, unitățile din co
merț șl cooperația de consum și

Buc.) 109 p, 16. 
namo Buc.) 108 
(Steaua) 106 p, _  __ _______
(,,U“) 105 p, 19. L. Kriszbai (C.S.U. 
Brașov) 101 p, 20—21. D. Mol- 
sescu (Politehnica Iași) și V. 
Pașca (Farul) 100 p.

D. Nlculescu (Di- 
p, 17. V. Căpușan

18. M. Crăciun

• Iată șl clasamentul (neofi
cial) al Indisciplinei (alcâtult 
prin acumularea greșelilor teh
nice) : 1. Farul 5 g.t. (V. Băi- 
ceanu 2. N. MAnâilă, A. Spinu, 
Gh. Radu), 2—3 Dinamo Bucu
rești (D. Nlculescu, G. David, L. 
Ivascencu, V. Popa) șl LC.E.D. 
(toate p Grâdișteanu !) cite 4 
9-t„ 4—7. Dinamo Oradea (D.
LAzArescu, C. Iile, Tr. Constanti- 
nescu — antrenor), IMUAS Bala 
Mare (Gh. Munteanu, M. Dumi
tru, C. loan), Politehnica Bucu- 
reșl) (I. lonescu 2, R. Popovid) 
și „U" Cluj-Napoca (toate șt. 
Mathe-Prăzaru I) cite 1 g.t.,
•—9. Rapid (Cr. Fluturaș și Gh. 
Dumitru) și Steaua (P. Brânlș- 
teanu șl M. Nedef — antrenor) 
cite 2 g.t., 10—12. C.S.U. Brașov 
(L. Kriszbai), C.S.U. Sibiu (M. 
Chlrilâ) și Politehnica Iași (pț 
MAgurean) cite 1 g.t.

• Campionatul național feminin 
se reia, săptămina aceasta, prin 
turneul al treilea care se va dis
puta, In sala Floreasca din Capi
tală. de joi plnă duminică.

Afluență 
mal mare 
orașul de _ 

tineri, bănui 
vți'a, se interesau 

Am dori citi 
ghete cu patine

— Nu avem, r; 
vlnzătoarea.

Stăm de vorbă 
Ibolya Clilaja, c 
responsabilului de 
cat în concediu, 
și legături, ne li 
da, tn schimb ne 
mele de schi pen 
patine 
lipsesc 
adulți. 
ne de 
returi 
de patinaj sau 
obiect mărunt,

numai seri 
bocancii < 
Și încă c< 
domeniul < 
lungi, nece

<
. a 

ne sicile atit pe 
cumpărători".

Deci, nu sint ; 
chel, nu sint ho* 
nu sint (culmea. I) 
fecțlonate, după c 
formați, in cantl 
de unitatea „Drui 
Oradea. Ce păreri 
și LC.R.M. Brașov

SF. GHEORGHE : 
VARA IN PLIN

TOAMF

Vechea unitate i 
din orașul de re; 
dețului Covasna s 
curind, tn noul mi 
sal „Șugaș» din 
ghe. Raionul sport 
mult de jumătate 
șl este „prefațat** 
sS vitrină cu arii 
N-am văzut nicăle 
reche de schiuri 
niîiță. Doar cîteva 
tine pentru adulți 
atenția Intr-un ra 
expus la vedere, 
explicat responsabil 
Rozalia Balint, sch

ADMINISTRAȚIA DF STAT IOT(
oficiile poștale din întreaga țară 
vă oferă zilnic posibilitatea de a vă 
număra și dv. printre ctștigătorli 
de AUTOTURISME și MARI 
SUME DE BANI, bineînțeles cu 
condiția de a Juca. PERSEVE
RENȚA ESTE CHEIA SUCCE
SULUI t
• IN ATENȚIA PARTICIPAN- 

ȚILOR LA PRONOSPORT ! Da
torită unei înțelegeri Intre echi
pele H.I.K. Helsinki și F.C. Li
verpool, ordinea desfășurării du
blei lor întîlnlrl a fost inversată

față de programarea 
fel Incit meciul re 
In concursul Prone 
noiembrie 1982, va 
Liverpool. In aceastl 
form regulamentului 
IV semnul ,,2“ va ir 
echipei F.C. Liverpc 
,,X“ egalitatea, Iar 
victoria echipei H.I.l
• TRAGEREA 

PRONOEXPRES de l 
tombrle 1982, se teii 
direct începlnd de li



UL I
I
I
I
I
I
i
1
I

at fă- 
ite re- 
3, cred 

& it cum 
turneu, 
bține o 
Să se 

durilor 
mulți 

j turul

obținut 
C.C.E.

(ent cu 
oloiști- 

acest 
idul in 
1 ei au 
această 
In ex- 
se re- 
dul de 
or Ha- 
:. Dar 
:eva la 
ini, in 
Ies că, 
□inamo 
lă săp- 
pentru 

igătirea 
Oden-

I că e- 
tat cu 
est tur 
otindu-

' finale 
portivii 

cu a- 
făcut-o 
d, și... 
1 întir- 

păcat, 
ți din- 
jranțele 
iată lu- 
ezultate 
acestei 

i dată 
frumos 

:ă mai 
:it pen- 
re care 
nu se 

de alte
1 lntil- 
. doilea

O NOUĂ ETAPĂ

IN „CUPA ROMÂNIEI"
In cadrul popularei competiții 

fotbalistice „Cupa României**, 
care se desfășoară sub egida 
„Daciadei**, azi are loc o nouă 
și interesantă etapă, cu partici
parea divizionarelor ,,B“ și „C“, 
precum șl a două formații „ju- 
dețene“, rămase în întrecere. 
Dintre actualele fruntașe ale eșa
lonului secund, unele au reușit 
să se mențină in întrecere ca, de 
exemplu, Dunărea C.S.U. Galați, 
C.S.M. Suceava, Gloria Bistrița, 
I. P. Aluminiu Slatina, Autobu
zul București, „U“ Cluj-Napoca, 
Minerul Cavnic, Olimpia Satu 
Mare etc. Toate formațiile de 
Divizia ,,B“ joacă în deplasare. 
In București se va disputa un 
singur joc, între Flacăra roșie și 
Unirea Alexandria (stadionul 
Flacăra roșie — Calea Dudești). 
Toate jocurile vor începe la ora 14.

ȘTIRI
. • S-AU PUS ÎN VINZARE BI-
| LETLLE DE INTRARE la meciul 
J Sportul studențesc — Corvinul 

Hunedoara, care se va disputa 
r simbătă, pe stadionul Politeh- 
I nica din Capitală.

• ORA DE ÎNCEPERE A ME- 
I CI URILOR IN LUNA NOIEM

BRIE. Pe parcursul lunii no- 
u iembrie toate meciurile de Divi- 

zia „A“ vor începe la ora 14, iar 
I partidele de Divizia „B** și MC", 
& la ora 11.

EG DUMINICA, CUPLAJ DE DI
VIZIA „B“ PE STADIONUL RE
PUBLICII. Din nou stadionul Re
publicii din Capitală va găzdui 

I duminică un interesant cuplaj in- 
| terbucureștean de Divizia „B“. 
• Iată programul : ora 13 : Dinamo 

Victoria — Metalul ; ora 15 : Me- 
y fină Steaua — Rapid.
I Cealtltă partidă care va avea loc 

în Capitală, Progresul-Vulcan — 
_ Automatica, se va disputa pe sta- 
’ dionul Progresul, de la ora 15.

0 ASTAZI, LA BUCUREȘTI ȘI

SMORENI, se vor disputa cele 
două partide dintre selecționa
tele de juniori ale României și 
Bulgariei. Meciul dintre echipele 

r U.E.F.A. ’85 este programat, de 
ț la ora 9, pe Stadionul Republicii 
M din Capitaiâ, iar cei dintre se- 
Ilecționatele U.E.F.A. ’83 va avea 

loc la Moreni, de la ora 15. La 
ambele partide intrarea elevilor 
este gratuită.XSILJU
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aproape 200 de perechi de ghete 
eu patine dar, deocamdată, a- 
ceste mărfuri se află in... depo
zit, deoarece nu le-am găsit un 
Ioc potrivit in magazin. Trebuie 
să schimbăm imediat vitrina, ex- 
punind lucrurile de sezon*4. Re- 
V ».ni Întrebarea cu șireturile 
i;\ pentru ghetele de patinaj. 
jEHet. de cind n-am mai primit 
așa ceva..,." Consemnăm că șl 
aieastă unitate comercială este 
aprovizionată tot de I.C.R.TJ. și 
I.C.R.M. Brașov.

MIERCUREA CIUC : „NU S-A 
ONORAT NECESARUL CU AR

TICOLE DE SEZON"
In rafturile magazinului „Sport** 

nr. 52 din M. Ciuc erau puține 
articole de sezon. „Degeaba vă 
mirați, ne-a spus tovarășa de 
Ungă tejghea, Iuliana Carrado- 
ni, responsabila unității. Deși 
am făcut comandă încă din luna 
iulie, baza noastră de aprovizi
onare din Tg. Mureș nici plnă 
azi nu ne-a onorat cererile cu 
articolele strict necesare sezonu
lui din timpul iernii. Nu este 
cazul să vă înșir toate obiec
tele după care oamenii aleargă 
zile întregi plnă la găsesc, dar 
nu înțeleg de ce se perpetuează 
aceste lacune In rețeaua noas
tră comercială**.

Nu înțelege responsabila a- 
ceastă anomalie. Noi, cu atît 
mai puțin 1

Printre vizitatorii magazinului 
se afla și un cumpărător mai... 
interesat — Alexandru Balazs, 
președintele Consiliului județean 
al sindicatelor, care, printre al
tele. sublinia că ar fi necesare 
cîteva mii de schiuri populare 
și o cantitate sporită de ghete cu 
patine pentru participanții la 
„Maratonul sănătății**, competiție 
de masă desfășurată anual sub 
egida „Daciadei". „De necrezut, 
a conchis interlocutorul, aceste 
schiuri și ghete de patine se 
produc tocmai de... vecinii noș
tri clin iudețul Mureș, la între
prinde rea din Reghin".

Orice comentariu este de pri
sos.

Trdian IOANIȚESCU
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Astăzi, la Benevento, ITALIA - ROMÂNIA, 
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE TINERET

BENEVENTO, 26 (prin tele
fon). Aici, la Benevento, o lo
calitate situată la circa 60 de 
kilometri sud de Neapole, se 
va disputa, miercuri, partida 
dintre selecționatele de tine
ret ale României și Ita¥ei, 
contînd pentru Campionatul 
european. După cum se știe, 
România și Italia fac parte din 
aceeași grupă, alături de alte 
două echipe, Cipru și Ceho
slovacia, grupă în care s-a ju
cat pînă acum un singur meci, 
cel dintre formațiile Ciprului 
și României. Partida s-a dis
putat în primăvară și s-a în
cheiat cu victoria echipei noas
tre (2—1), ceea ce constituie, 
desigur, un început bun. Nu
mai că adevăratul examen ti
nerii noștri „tricolori" 11 vor 
susține, acum, în țara campio
nilor mondiali, cîțlva dintre 
jucătorii care le vor da repli
ca fiind vizați chiar de Enzo 
Bearzot pentru prima selecțio
nată a Italiei. Iată numele cî- 
torva dintre elevii lui Azeglio 
Vicini, talente incontestabile 
ale fotbalului peninsular: Galii, 
portarul Florentinei și o cu
noștință... plăcută a Cralovei, 
mijlocașii Boneti (Sampdoria) 
și Galderisi (Juventus), cîteva 
din elementele de perspectivă 
din reprezentativa de tineret 
a „azzurrilor" care, la Începu

ATENȚIE, A.S.A., ETAPELE SE SCURG!
Terminind la egalitate (1-1) 

Întîlnirea cu S.C. Bacău, dispu
tată simbătă pe teren propriu, 
A.S.A. Tg. Mureș se află acum 
lntr-o situație critică ajungînd 
la un nedorit —3 în clasamentul 
adevărului. Ca și la meciul cu 
Politehnica Iași, din etapa a 
10-a, încheiat cu un scor alb, 
greșelile s-au repetat și de data 
aceasta, contraatacurile băcăuane 
punind in mare dificultate de
fensiva tîrgmureșeană, mal ne
sigură ca orieînd. Venit mereu 
în sprijinul atacului, Bolbni (în 
scădere de formă, dînd semne 
de nervozitate) a avansat prea 
mult, l-a urmat și fundașul Je
nei, și astfel în unele situații 
tot greul a rămas in sarcina li- 
beroulul Ispir, pus deseori în 
dificultate. Așa s-a întlmplat de 
cîteva on, ca să nu mai amin
tim de situația din penultimul 
minut de joc cînd Ispir n-a mai 
putut să-l ajungă pe Antohi și 
vîrful băcăuan, doar cu portarul 
Biio II in față, a șutat o palmă 
pe lîngă bară, ratînd o ocazie 
cît roata carului. Ar fi fost o 
adevărată „lovitură de teatru" 
care ar fi coincis cu înfrîngerea 

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
medului o explicație: „Indisponibilitatea 
fundașului KBrtesl ne-a făcut să-l retragem 
pe Ichlm — mijlocaș de mare travaliu — 
fapt care a dereglat, neașteptat, tot jocul". 
Evident, acesta ar fl un motiv. Altul — am 
zice noi — fiind reținerea nejustificată a 
oaspeților (superiori ea lot, după cum o 
arată dasamentul), de a „Ieși la joc". Șl 
atunci am văzut evoluînd — mai bine de- 
dt ne-am așteptat — echipa locală — 
C.S.M. Sf. Gneorghe — aflată In partea de 
jos a clasamentului. Ea a jucat dezinvolt, 
a atacat permanent, fiind aproape tot tim
pul „prima vioară" a Intîlnlrll. Benczlk 
(fundaș dreapta), Slklodl, Iancu — cel mal 
buni — șl-au creat alătari de ceilalți multe 
faze de gol, ratate Însă copilărește de 
Iancu, Elekeș, Deneș, Kerekeș, Rădulescu 
ș.a., sau rezolvate de excelentul portar 
Oană. Gazdele au Înscris In mln. 60 (la un 
fault tn careu asupra Iul Iancu, s-a dictat 
11 m șl Benczlk a transformat), Iar oaspe
ții au egalat tn mln. 78 (fundașul Pisău a 
tras la poartă, Palgar a respins șl Tarara- 
che, Intrat tn acel minut tn teren, a șutat 
in plasă) : 1—1.

A arbitrat foarte bine I. Crăclunescu (Rm. 
VUcea). Formațiile* 1: C.S.M. Sf. GHEOR
GHE : Palgar — BENCZIK, Karancsl, SIK- 
LODI, Partin — Deneș, Elekeș, Rădulescu

• CÎȘTIGURILE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
24 OCTOMBRIE 1982. Categoria
1 (13 rezultate) : 14 variante
25% a 25.757 lei ; categoria 2 
(12 rezultate) : 10 variante
1UO% a 2.517 lei și 298 variante 
25% a 629 lei ; categoria 3 (11 
rezultate) • 145 variante 100% a 
329 Iei și 3.303 variante 25% a 
82 lei.

— IANCU, Kerekeș, Bltai (min. 31 Buzdea, 
min. 35 L. Szabo) ; DUNAREA C.S.U. : 
OANĂ — Plsău, ANGHELINEI, Borall, 
Ichlm — BEJENARU, Comșa, Balaban — 
Stroe (mln. 78 Tararache), Hanghluc (mln. 
77 Toader), Dlaconescu.

Modesto FERRARINI

„ȘEPCILE ROȘII" 
ÎNTR-O NEAȘTEPTATĂ 

PASĂ NEAGRĂ I
Partida Strungul Arad — „U“ Cluj-Na- 

poca (scor 3—1), desfășurată simbătă in 
orașul de pe Mureș a oferit o dispută a- 
prlgă, de mare angajament. întîlnirea a 
avut două aspecte diametral opuse. în 
prima parte, elevii antrenorului Flavius 
Domlde au evoluat foarte bine. El au be
neficiat de o linie de mijloc (Marcu — Leac
— Ruska) In bună dispoziție de Joc șl 
Strungul s-a impus mal ușor decît arată 
scorul ! In această perioadă bună de Joc, 
arădenii au punctat de două ori prin Tușa 
(m!n. 15) șl Ruska (mln. 34). La reluare, 
aspectul jocului s-a schimbat. „Șepcile ro-

văzîndu-se conduse cu 2—0 și nemai- 
avlnd ce pierde, au Ieșit la atac tacerdnd 
reducerea scorului. în această parte a me
ciului clujenii au evoluat ceva mal bine. 
Strungul Ișl va mări Insă avantajul In min. 
80, dnd Tușa a transformat un penalty, 
acordat la un fault in careu comis de Cio

2-0 FĂRĂ... BERCEANU 
Șl NICOLAE I

Atmosferă de mare derby, duminică, la 
Bistrița, la meciul dintre Gloria șl C.S.M. 
Suceava, două echipe bine cotate In seria 
I a Diviziei ,,B“. Peste 8 800 de spectatori 
au ținut să vadă la lucru cele două echi
pe. Meciul nu s-a ridicat, in ansamblu, la 
cote calitative deosebite. A fost mal mult 
un joo de uzură, cu unele durități in star
tul partidei, eliminate treptat de Interven
țiile prompte ale arbitrului. Plnă la urmă 
victoria a revenit Gloriei cu 2—0 (1—0), mal 
Insistentă, mal clară In desfășurarea ac
țiunilor.

Scorul s-a deschis În mln. 31 cînd min
gea centrată de Florea a fost reluată cu 
calm și siguranță de Coman, in plasă. In
comodată de marcajul strlns efectuat de 
jucătorii suceveni, chiar din jumătatea ad
versă, formația din Bistrița nu șl-a putut 
desfășura acțiunile așa cum ne obișnuise In 
trecutul apropiat, dnd Berceanu șl Nico
lae, două extreme care trăgeau după ele 
întreaga echipă, creau panică la poarta 
adversă. De fapt problema nr. 1 a Gloriei 
rămîne cea a celor două aripi (Doru Nl- 
colae. este departe de forma care l-a con
sacrat tar FI. Dumitru evoluează sub 
cerințele pretențiilor unei pretendente la 
șefie), care n-au reușit să depășească fun
dașii adverșl. Golul al doilea a venit to
tuși, tn mln. 70. dnd fostul stelist Ion 
Gheorghe (evidențiat alături de Hurloi) a 
Întors pe spate o minge care l-a Învins pe 
Cristian II. C.S.M. Suceava n-a contat In 
atac, fiind preocupată de jocul distructiv.

Arbitrul L. Clucu (București) a condus 
bine formațiile : GLORIA : Bologan — 
ILOVAN, HURLOI, Cervenschl, Beldie — 
I. GHEORGHE, MOGA, Florea (min. 62 
Dănllă) — n. Dumitru (mln. 62 Boca), Co
man. D. Nicolae. C.S.M. SUCEAVA s CRIS
TIAN II — Crlstescu, I. Radu, Bozi, PA
PUC — AVADANEI, Vătavu (mln. 31 Chl- 
rlță), GAFENCU — Păluș, V. Petrescu (mln. 
46 Neacșu), Cașuba

Gheorghe NERTEA

GĂLAȚENII AU JUCAT DOAR 
PENTRU UN PUNCT 1

Venirea la Sf. Gheorghe a fruntașei seriei 
I. Dunărea C.S.U. Galați, a fost considerată 
de localnici ca un eveniment sportiv deo
sebit la care au ținut să participe neapă
rat, dovadă stadionul arhiplin. Din păcate, 
Insă, gălățenll (care in nouă meciuri pier
duseră doar un punct), In partida de du
minică au jucat timorați, sub valoarea lor. 
Antrenorul L. Antohi ne-a dat la sflrșltul

tul acestei luni, a realizat un 
meci nul (1—1), în deplasare, 
cu Austria.

Antrenorii lotului nostru, 
Cornel Drăgușin și Nicolae 
Pantea, speră foarte mult ca 
Romulus Gabor, titularul pri
mei reprezentative, să contri
buie mult la mărirea forței de 
șoc a echipei de tineret. Luni, 
după-amiază, a fost programat 
și primul antrenament la Be
nevento, pe un teren alăturat 
hotelului „Cristina Park", la 
care a asistat și antrenorul 
Mircea Lucescu, care, miercuri 
seara, va urmări, la Roma, în- 
tîlnirea Italia — Elveția. Marți, 
pe un timp rece, pe ploaie, zi 
plină pentru echipă. Antrenorii 
au condus un antrenament cu 
conținut tactic pe stadionul 
Santa Colomba, cu o capaci
tate de 25 000 de locuri, cel 
care va găzdui întîlnirea din
tre echipele de tineret ale 
României și Italiei, de la ora 
14,30 (15,30 ora Bucureștiulul).

Iată și formațiile probabile : 
ROMÂNIA : Lovaș — Mănăilă, 
Stancu, Popicu, Eduard — Ba
llot, Minea, Pană, C. Iile — 
Fîșic, Gabor. ITALIA : Galii 
— Galie, Armenise, Caricolo. Ba- 
tistini — Boneti, Casalc, Gal
derisi, Manro — Gabriele, Mo- 
nelli.

Adrian VASILESCU

formației antrenate de I. Czako.
Prestația nesatisfăcătoare a for

mației militare se datorește rit
mului foarte lent în care a ac
ționat, pregătirii parcă cu „în
cetinitorul" a atacurilor, ma
nieră prin care n-avea cum să 
depășească o apărare supranu- 
merică cum a fost cea băcăua
nă. In general, în toate compar
timentele se observă numeroase 
fisuri. In apărare fundașii nu se 
dublează și nu se susțin, prac
tică o așezare în linie care in
vită adversarul să apeleze la ar
ma contraatacului. Din linia de 
mijloc Dulău și C. Ilie nu mai 
reușesc, ca altă dată, să asigure 
acel echilibru între atac și apă
rare, iar în față Hajnal acțio
nează mult prea retras, în timp 
ce Biro I și Ciorcerl Ignoră jo
cul combinativ, apelînd prea des 
la acțiuni personale.

Iată cîteva cauze datorită că
rora A.S.A. n-a reușit pînă a- 
cum, în cele 12 etape de cam
pionat, să aducă nici un punct 
din deplasare, cedînd, în schimb, 
trei puncte pe teren propriu. Șl 
etapele se scurg... (Gh. NT.)

DE LA MECIURI ADUNATE...
• Cu cinci ore înaintea Jo

cului de la Oradea, arbitrul 
L Igna se simțea atit de râu, 
incit abia se mal ținea pe 
picioare. O intoxicație ali
mentară pusese sub semnul 
întrebării disponibilitate- Iul 
pentru meci. Tratamentul de 
la spital șl, In special, marea 
voința a iui I. Igna au tăcut 
insă ca partida să beneficie
ze de un arbitraj (ne refe
rim ta prestația sa) bun. • 
In partida de speranțe F.C. 
Bihor — Chimia Rm. Vîlcea, 
două lucruri am reținut : 1) 
O promisiune — jucătorul o- 
rădean Harșanl, de 14 ani, 
1,82 m., fiul fostului atacant 
bihorean ; 2) Nervozitatea
portarului echipei „azdă, Ba- 
lasz, care nu mal e speranță. 
Cit timp scorul a fost egal, 
ișl .certa coechipierii. Noroc 
că la un moment dat (e drept, 
cam tîrzlu, dar mal bine de- 
olt... niciodată I) antrenorul 
spernțelor orăd ae, Gh. Dă- 
răban, a intervenit, punln- 
du-1 la punct. • Oblemenco 
se bucură de simpatie peste 
tot. La Oradea, cînd echipa 
vîlceană a apărut la stadion, 
cel mai aplaudat a fost an
tren Of ui său, Ion Oblemenco.
• Un suporter nelipsit la
meciurile F.C. Bihorului, pe 
stadionul său, este... Cornel 
Georgescu. Deși cu piciorul 
In ghips, talentatul jucător 
orădean nu se dezlipește de 
echipă, „trăind, pe margine, 
emoții ca șl in teren !** •
Slntem In mln. 21 al meciu
lui F.C. Olt — Universitatea 
Craiova. La un atac pe stin
gă al oaspeților, Cămătaru 
sprlntează după o minge ce 
ieșea in aut, forțează șl... 
face Întindere musculară. 
Mal bine zis, II recidivează 
o accidentare mai veche. A- 
tacantul fostei campioane re
intră șchiopătlnd șl peste cl
teva minute va fi înlocuit, 
echipa sa fiind privată de o 
piesă importantă care, pro
babil, va lipsi și simbătă de 
pe gazon. O (re) accidentare 
gratuită. ® Excelent s-au 
comportat, duminică, in me
ciul de la Scornlcești, tușie- 
ril V. Naumcef (Iași) șl A. 
Porumbolu (Vaslui). Și me
ciul n-a fo3t deloc ușor, mal 
ales că ambele echipe au 
folosit jocul la ofsaid. De 
notat că A. Porumbolu de
buta la Divizia „A". • Ju
cătorul cu cele mal multe 
cartonașe galbene... agonisite 
In etapele scurse, este băcă
uanul Șoșu : șase I Băluță șl 
Pltaru au dte cinci, Iar Ca- 
ramalău, Negrilă, Kun, Șoa
rece, Bumbescu șl Șerbănolu 
— cile patru 1 Ce părere au 
antrenorii șl conducătorii lor 7
• Din etapa a treia, cind a 
debutat In acest campionat, 
Nicolae Ralnea nu a lipsit de 
la centru. In cele zece parti
de arbitrate de el. gazdele 
au clștlgat de patru ori, tot 
de patru ori s-au Înregistrat 
egalități, iar de două ori au 
câștigat oaspeții • Duminică

s-a deschis la Tg. Mureș o 
Interesantă expoziție filateli
că Întitulată „El Mundial ’82". 
Dedicată campionatului mon
dial de fotbal din Spania, 
expoziția se Înscrie in cadrul 
manifestărilor cultural-edu
cative din actuala ediție a 
festivalului, național al mun
cii și creației „Cintarea Ro
mâniei". Organizată de filiala 
Mureș a Asociației filateliș- 
tilor din România, expoziția 
reușește, cu ajutorul materia
lelor filatelic să-i introducă 
pe vizitatori m atmosfera ma
rilor competiții fotbalistice. 
• Ceasul stadionului „23 
August" din Tg. Mureș a 
funcționat cu intirziere, sîm- 
bătă, la meciul A.S.A. — 
S.C. Bacău. Astfel, la sfîrși- 
tul întllnirli, cind arbitrul s. 
Necșulescu a consemnat scur
gerea ceior 90 de minute re
gulamentare, flulerînd sfîrși- 
tul partidei, ceasul cu pri
cina arăta minutul 87 ! Mo
tiv pentru care spectatorii au 
fost induși in eroare, adre- 
sînd nejustificate proteste la 
adresa conducătorulu jocu
lui. S Cele 108 partide dis
putate pînă acum au fost ur
mărite de 1 340 500 spectatori, 
ceea ce înseamnă 12 412. In 
medie, de meci. ® Cu vreo 
două ore înaintea începerii 
meciului Steaua — Petrolul, 
pe terenul III al complexului 
sportiv de la Ghencea am 
observat vrea 200—300 dl 
spectatori care asistau la o 
ședință de pregătire a porta
rului Iordache, condusă de 
un fost mare maestru al pos
tului, Ion Voinescu. „Totul 
evoluează normal, ne spunea 
Iordache după acel intens 
antrenament. Așa cum am 
mai spus, sper să reintru cit 
de curînd". Încurajările cu 
care l-au Însoțit, spre cabi
ne, spectatorii erau tncă o 
dovadă că suporterii Stelei — 
șl nu numai el — așteaptă 
nerăbdători reapariția valoro
sului internațional. • Baiiut, 
unul dintre cei mai buni ju
cători al partidei de pe sta
dionul Steaua, s-a dovedit la 
fel de valoros și ca mijlo
caș (post pe care a început 
partida) și ca atacant (rol in 
care a terminat-o). O dovadă 
a deosebitei posibilități de 
adaptare a tînărului șl dota
tului jucător. ® Portarul bra
șovean Clipa a avut de apă
rat, in meciul cu F.C. Ar
geș, un singur șut. cel din 
mln. 36 (!) expediat de Ba
dea • Cristian a apărat 
foarte bine la Brașov — atît 
pe sus, cît și pe Jos, plon- 
jind temerar — fiind Învins 
doar la lovitura de 11 m. • 
Dobrln : „Voi mai Juca, dar 
nu In deplasare, unde se a- 
leargă mult" • Neșansă pen
tru brașoveni : doi dintre bu
nii jucători ai echipei nu vor 
putea fi !n teren mat mult 
timp. Este vorba de Batacllu 
(fractură la picior) șl Șulea 
(comoție în urma unui acci
dent la antrenament).

can. După două minute. Pal (Strungul) este 
eliminat de pe teren pentru proteste repe
tate. Ultima schimbare de scor pe frumoasa 
tabelă electronică (inaugurată cu acest pri
lej, dar din păcate, fără a se trece nu
mele echipelor care evoluează, ci eternul 
„gazde-oaspețl") s-a produs In min. 88, 
dnd, profitlnd de superioritatea numerică, 
clujenii au înscris golul de onoare prin 
porațchi. După evoluția șl rezultatul de 
la Arad apare evidentă pasă neagră .n 
care se află fosta divizionară „A". Arbi
trul C. Volcu (București) a condus foarte 
bine formațiile : STRUNGUL : Jivan — Pal, 
Vușcan, BRAN, TUȘA — LEAC, Marcu 
(mln. 63 Șchlopu), RUSKA — Rusz, Ghlță, 
Mureșan (mln. 67 Iuhasz), „U“ : Gh. Va- 
slle — L. Mihai, Ciocan, FI. Pop (mln. 46 
PORAȚCHI), Baglu — Neamțu, STOICA, 
Bucur — Cațaros (mln. 68 Dobrotă), Fîșic, 
Sudu.

Aurel PĂPĂDIE

U.T.A., DOUA CONTRAATACURI, 
UN PUNCT !

Partida de la Brad, dintre Aurul și 
U.T.A. a lâsr.t doar impresia de derby. D~ 
fapt, a fost un meci aspru, fără veleități 
tehnice, specific de «campionat. Făcînd prea 
lent trecerea din apărare în atac, U.T.A. 
nu putea emite pretenții în partida cu Au
rul, mărginindu-se, în majoritatea timpu
lui, la un joc de apărare, di Lructiv. In 
schimb gazdele s-au avîntat în atac încă 
din start, dominîndu-și adversarul, uneori 
chiar categoric. Prima parte a întîlnirii s-a 
caracterizat printr-o luptă acerbă între 
înaintarea gazdelor și apărarea oaspeților, 
care, în dorința lor de a cîștiga, s-au în
curcat în acțiuni., savante, greșind în faza 
de finalizare (Georgescu, Stoica, Buciumau). 
Singura acțiune a oaspeților, în această 
repriză, a aparținut 1 i Cura (min. 13), 
care, însă a ratat o bună ocazie. Partea a 
doua a întîlnirii, ,,tra:ă parcă la indigo", 
a avut aceeași desfășurare. Partida s-a 
încheiat nedecis : 1—1 (5—0). în min. 80, 
Ducadam degajează lung, pînă în apropie
rea careului de 16 m advers, Miculescu ra
tează intercepția, Cura urmărește balonul 
și înscrie nestingherit pe sub Balla. Peste 
patru minute ■ gazdele au restabilit egalita
tea : Ciontoș s-a lansat pe partea dreaptC., 
a driblat doi apărători adverșl, a Intrat în 
careu și a fost faultat de Hirmler. Penal- 
ty-ul acordat de FI. Tăbîrcă (Rm. Vîlcea), 
care a co: .dus bine această partidă, a fost 
transformat de Ștefănescu. Scorul egal ne
dreptățește, oarecum, echipa gazdă. Iată 
și formațiile AURUL : Balla — Buciuman, 
Nan, Miculescu, GALUȘCA — GAVRILA. 
DOSAN, CIONTOȘ — Tichinici (mln. 72 
Șerban), ȘTEFĂNESCU, Stoica. U.T.A. : 
DUCADAM — BUBELA (min. 62 Bîtea), 
BODI, Hirmler, Giurgiu — Gal, GĂMAN, 
Tisa — CURA, Coraș, Vuia.

Florin SANDU



Azi, in sala Dinamo, de La ora 17 Itinerare dincolo de arenă

DINAMO BUCUREȘTI - DYNAMO BERLIN LA BOX «juniori)
Azi, d<: la ora 17, în sala Di

namo din Capitală va avea ioc 
o atractivă' reuniune pugilisti- 
că m 
juniori 
rești și Dynamo Berlin, 
trenorii Ion Monea și'

care vor evolua 
de la Dinamo

boxeri 
Bucu- 

An- 
Vasiie

Mariuțan vor trimite în ring, 
printro alții, pj Cornel Dumi
tru (semimuscă), Marian Bu- 
teseacă (muscă). Nelu Dauie- 
loiu (mijlocie) și ludor Panait 
(semigrea).

DE LA BELGRAD LA DUBROVNIK
cetățeanul român, 

pentru sportivul nos- 
mai apropiată capi-

INTILNIREA DE RUGBY
ROMANIA - FRANȚA

(Urmare din pag 1)

locaș la grămadă și deschidere, 
și titularizarea constănțeanului 
Holban — o singură selecție, 
acum doi ani, cu Marocul —, 
preferat mai tînăruiui Vărzaru 
(fără multe meciuri în acest 
au). La fel, XV-le „cocoșului 
galic - are nume noi : Sella, 
Chadebech. în rest, jucători 
consacrați și... toate premisele 
pentru un joc spectaculos, va
loros;

Rezervele echipei noastre vor 
fi : Dumitru Alexandru, Gheor- 
giie Florea, Marin Moț, 
Gheorghe Vărzaru (toți de 
la Steaua), Ștefan Constantin 
(Știința Petroșani) și Corneliu

Biletele pentru meciul 
România — Franța, Îm
preună cu programele e- 
ditale, se află în vînzare 
la casele de la stadioanele 
Giuleșți, Dinamo, Steaua, 
Stadionul Republicii, „23 
August", precum șl la 
C.N.E.F.S., C.M.B.E.F.S.,
F.R. Rugby, Pasajul Uni
versității. Carnetele de in
trare la manifestațiile 
sportive eliberate de 
C.N.E.F.S., precum șl ace
lea de maestru internațio
nal al sportului, sînt va
labile.

Gh-eorghe (Dinamo), antrenorul 
federal Valeriu Irimescu măr- 
turisindu-ne ieri că este chiar 
posibilă titularizarea unora din- 
tre aceștia în funcție de ulti
mele antrenamente „în fami
lie".

„TROFEUL CARPAȚI44 LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag 1) selecționata

ci să se și desprindă decisiv. 
Astfel in min. IB a condus cu 
9—2, în min. 21 cu 11—4, în 
min. 47 cu 20—13, realizind fi
nalmente o victorie detașată.

Așa cum se profilează com
petiția, după prima ei rundă, 
firește, normal ar fi ca der- 
byul celei de a XXII-a ediții 
a „Trofeului Carpați" să se dis
pute intre reprezentativele R.D. 
Germane și României, echipe 

bună 
formă

care dovedesc cea mai 
valoare, omogenitate, 
sportivă deosebită. Dar, după 
cum se știe, turneele sînt pre
sărate uneori cu surprize. Spe
răm ca, în ceea ce ne privește, 
ele să fie plăcute, astfel ca se
lecționata României să-și ma
terializeze pregătirea și talen
tul jucătoarelor și să obțină 
un atu moral înaintea „mon
dialelor" din Ungaria, progra
mate între I și 12 decembrie.

Golurile au fost marcate de 
Turbatu 5, Oacă 4, Ciubotaru
4, Avădanci 3, Iordache 3, To- 
rok 3, Oprea 1, Pătruț 1 și 
Lupșor 1 — pentru reprezen
tativa României, Zabolotnaia
5, Kuznețova 4, Torstogan 3, 
Ivanova 3, Khamaza 2 și Sa-

Iova 1 — pentru 
Uniunii Sovietice.

Intîlnirea a fost 
cuplul de arbitri 
Vaclav Formanek și Jozef Am- 
brus.

Formațiile R. D. Germane și 
Ungariei au furnizat un joc 
plăcut, cu multe realizări teh- 
nico-tactice spectaculoase, e- 
ficiente. Cele mai multe meri
te le are insă reprezentativa 
R. D. Germane, care a condus 
jocul din primul și pînă în ul
timul minut, dominîndu-și cu 
autoritate partenerele. Invin- 
gătoarea — R. D. Germană — 
Ungaria 22—13 (13—7) — s-a
distins îndeosebi printr-o apă
rare excelentă, capabilă să în
chidă toate culoarele spre butul 
propriu. Așa se face că în min. 
13 handbalistele din R. D. Ger
mană conduceau cu 6—0 și că 
sportivele din Ungaria au reu
șit abia în acest minut să 
înscrie primul lor gol. Au mar
cat : Kunlsch B, KrOger 6, 
Wagner 2, Tietz 2, Rost 1, 
Uhlig 1 șl Cunert 1 — pentru 
R. D. Germană, Jakab 6, Su- 
Iyak 2, Barna 2, Vadasz 2 și 
Orban 1 — pentru Ungaria.

Au arbitrat : Milan Valcici și 
Milan Petrovici (Iugoslavia).

condusă de 
cehoslovaci

Pentru 
deci și. 
tru, cea 
telâ străină, nu departe de ho
tare, răipîne Belgradul, — la o 
fugă de cal, de la Stamora 
Moravița, prin Vrsac și Pan- 
cevo, pină la locul unde Sava 
se unește cu Dunărea. Fotba
liștii își vor fi amintind de a- 
cest oraș și mai ales boxerii 
care,. în ultimul deceniu, au 
disputat aici nu numai campio
natele europene (cu două me
dalii de aur românești), ci și 
cele mondiale. Cine poate uita 
sala „Pionir" din capitala iugo
slavă, unde Simion Cuțov a 
fost declarat „campionul anu
lui", acel palat de sport, mai 
curînd funcțional decît frumos, 
care nu-i departe de modernul 
hotel „Slavia", dar nici de se
diul boemei belgrădene, cele
bra stradă Skadarska, pavată 
cu piatră de rîu, unde poeții și 
artiștii își trimit scînteierile 
de spirit de la o terasă Ia alta. 
Dar neul Belgrad, modern tra
sat pe harta țării, cu mindria 
locuitorilor : centrul „Sava", 
un complex de săli iiltradotate 
pentru congrese, unde se va 
ține anul viitor Conferința 
sportivă europeană ?

Popicarii n-au dreptul să 
nu-și amintească de Zagreb, o- 
rașul unde-i primește prietenul 
lor Nikola Dragas, cîndva, nu 
demult, campionul lumii și ad
versar înverșunat al lui Iosîf 
Tismănar. Și tot acolo, tenis- 
manii ■ noștri fruntași vor trece

in caietul de suveniruri nu nu- 
Cupa Davis, 
hala nr. 11 
de mostre 

la discoteca 
Bora Iova-

mai meciul de 
ciștigat cu brio în 
a celebrului tîrg 
croat, ci și vizita 
„Matchball" a lui
novici, partenerul de altădată al 
lui Ilie Năstase...

Sigur că handbaliștii și alți 
sportiv) își vor aminti de 
gotin, aproape de malul 
sălcii al Dunării, sau de Bitola, 
în Macedonia iugoslavă, 
cu atîta ospitalitate 
spus „bună 
românește...

Poloiștii țin 
tului Rijeka, 
mirabile bazine. înotătorii 
preferă Splitul, centrul geo
grafic al Dalmației, stăpinit de 
„bellavlsta" muntelui Marjan. 
Dar nimeni nu poate contesta 
că amintirea cea mai frumoasă 
o oferă „perla Adriaticii", ca 
un promontoriu fortificat, cu 
bastioanele inaintind în mare, 
fnehizînd intre zidurile sale 
întărite o bucată bună de ev 
mediu, în locul unde o popu
lație romană (raguzanii) 
întîlnit cu populația slavă 
învecinată Dubrava, care 
dat numele de astăzi : 
brovnik. Ori de unde ai 
dinspre I’riștina sau dinspre 
Skopje, pe amețitoarele și stră
lucitele autostrăzi care dau 
contur Adriaticii, dai uimit cu 
ochii de cetatea intact păstrată 
sute de ani. Pătrunzi în piețe 
maiestuoase și în străzi îngus
te, treci pe la fîntîna lui Ono-

Ne-
cu

unde 
li s-a 

dimineața" ' în

la imaginea por- 
pe coasta cu ad- 

bazine.

s-a 
din 

a și
Du- 

veni,

frio, pe lingă mănăstirile fran
ciscane și dominicane, cu ar
cade și coloane, și ta minunezi 
de capodoperele arhitecturale 
medievale, 
fortărețele 
velin, magnificul palat 
turnul Minceta, prima formație 
ieșită din misterele alchimici, 
primul orfelinat european, por
tul comercial care rivaliza 
cîndva cu Veneția — toate cap
tează atenția și privirile. Dar 
pentru sportiv, fie că-și arun
că ochii spre Nord, la insula 
Lopud, fie spre Sud, la insula 
Lokrum, ii fascinează în pri
mul rînd albastra suprafață de 
apă lină, cu sute de ambarca- 
țil care invită la aventuri nau
tice. Aici, pe sinuoasa coastă a 
peninsulei balcanice, lungă de 
o mie de kilometri, trupurile 
bronzate pe covoarele de nisip, 
odihnite la umbra firavă a 
pinilor și măslinilor, în par
fum de mirt sau lavandă, vor
besc de la sine despre un spi
rit sportiv, crescut în mediul 
său natural și îmbietor. în a- 
rnintirea noastră, Dubrovnikul 
rămîne nu numai ca o mîndrie 
a turismului iugoslav, ci și ca 
un simbol al vocației sportive 
— de atîtea ori dovedită în a- 
renele lumii — a tineretului 
din țara vecină și prietenă.

Poarta orașului, 
Livrijenac și Re- 

ducal.

Victor BÂNCIULESCU

SPORTIVI ROMÂNI

LA C.E. DE HALTERE
JUNIORI

Intre 29 octombrie și 3 no
iembrie, orașul Haskovo (Bul
garia) va găzdui campionatele 
europene de juniori, la halte
re în vederea acestei impor
tante competiții au făcut de
plasarea și 5 sportivi români : 
Doru Mateeș (cat. muscă), An
drei 
(cat.

Socaci șl Liviu Munteanu 
pană), Constantin Urdaș 

semimijlocie) șl Nicu Vlad 
semigrea). Lotul este în
de Lazăr Baroga, secretarsoțit

responsabil al F R.H.C.

C.

LA

NICOLAE,

TURNEUL

DE LA

LOCUL 1

DE JUDO

BERLIN
Echipele de judo ale cluburi

lor Dinamo din București și 
Brașov au participat la un mare 
turneu internațional la Berlin, 
alături de sportivi fruntași din 
Cuba, R.D. Germană, Polonia $1 
U.R.S.S. Un frumos succes a re
purtat fostul campion european 
Constantin Nlculae, clasat pe lo
cul I la semlușoară. „Superu- 
șorul" Mlhal Iulian (tot de la 
Dinamo București) s-a situat 
pe locul 2, iar Constantin Gotcă 
(Dinamo Brașov) a ocupat locul 
3 la „mijlocie".

VOLEIUL PE PDIFIUL IOC...
MțjNCHEN (Agerpres). — 1--

trlivlt unui studiu difuzat de a- 
gențla vest-germanâ „Sportzi for
mation** din Dilsseldorf, riscul da 
accidentare in fotbal este mult 
mal mic dedt in Jocurile spor
tive. O statistică realizată ds 
„SID“ indică faptul că pe pri
mul loc în această privință se 
află, surprinzător, voleiul, cu 4.2 
la sută cazuri de rănire, urmat 
de baschet — 4 la sută, in timp 
ce fotbalul se află pe locul 9.

O altă concluzie Interesantă a 
fost prezentată de medicul echi
pei SV Hamburg, dr. Mathies, 
care, in colaborare cu dr. Miiller, 
a publicat un studiu potrivit că
ruia riscurile de accidentare sdnt 
sensibil mal mari In competițiile 
de nivel Inferior, majoritatea ră
nirilor In aceste eșaloane fiind 
datorate loviturilor primite pe 
teren. In schimb, la cel mai Înalt 
nivel, accidentările slnt în cea 
mal mare parte consecința obo
selii.

APRECIERI ASUPRA GRUPEI 
A V-a A PRELIMINARIILOR GE.

Conferință 
presă la New York 
cu ciștigătorii tra
diționalului mara
ton de duminică: 
Grete Waitz (Nor
vegia) de patru 
ori învingătoare în 
această întrecere și 
Alberto Salazar 
(S.V.A.) care a cîș- 
tigat de trei ori 
consecutiv ?i care 
deține și recordul 
mondial neoficial al 
clasicei distanțe — 
2:08,12,7 chiar pe 
traseul new-yorkez. 
Telefoto :

AP-Agerpres

BERNA (Agerpres). — Intr-o 
analiză a grupei a 5-a a campio
natului european lnterțări, publi
cată tn numărul jubiliar — 100 — 
al Buletinului oficial U.E.F.A., 
cunoscutul ziarist cehoslovac 
Frantisek Steiner, de la ,,Lidova 
Demokracle", apreciază drept e- 
chilibrată această serie, chiar dacă 
printre cele cind echipe se află 
șl Italia, campioana mondială. 
„Enzo Bearzot, se spune in arti
col, are, probabil, intenția să În
tinerească formația. II va fi difi
cil să pună pe picioare o selec
ționată la fel de puternică, din 
moment ce cițlva „bătrtni** nu vor 
mai fi prezențl. Iar celelalte e- 
chlpe vor face totul pentru a cu
noaște gloria de a face să tre
mure deținătoarea titlului su
prem".

Schimbarea generațiilor, apre
ciază Frantisek Steiner, va fi la 
ordinea zilei șl In Cehoslovacia, 
ceea ce s-a și tnttmplat după 
comportarea slabă a reprezentati
vei la turneul final, noua selec
ționată judnd medurile din cam
pionatul Europei cu gîndul la

TELEX © TELEX © TELEX • TELEX • TELEX © TELEX
BOX 0 Pugiliștii sovietici au 

dominat turneul de la Tampere, 
clștigînd 7 din cele 12 finale 
prin Iuri Aleksandrov (54 kg), 
Serik Nurkazov (57 kg), Viktor 
Demaienko (60 kg), Serik 
nakbaev (67 kg), Valeri Laptev 
(71 ...................  ’ . ......................
kg) 
La 
nul 
trecut 
Valeri Abadjlan 
„Sugar" 
pentru a 
drept cel mai bun boxer profe
sionist al anului de către un 
juriu internațional de ăfî de spe
cialiști. Campionatul mondial al 
semi-mijlocillor a totalizat 490 p, 
fiind urmat de nicaraguaianui 
Alexis Argello (ușoară) 
americanii Larry Holmes 
386 p și Marvin Hagier 
ele) 346 p, portoricanul

Benitez (super semi-mijlocle) 
310 p etc.

Ko-
kg), Assailbek Kilimov (75 
șl Viktor Morșnev (grea), 

categoria super-grea italia- 
Francesco Damianl l-a in

ia puncte pe sovieticul 
(5—0). @ Ray 

Leonard a fost ales 
doua oară consecutiv

CICLISM O Spaniolul Marino 
Lejarreta, dștlgătorul ultimului 
tur al Spaniei, s-a clașat pe 
primul loc In cursa desfășurată 
la Montjuich (Spania) In două 
semletape de 11,8 și 7,3 km, cu 
timpul de 51:00. L-au urmat o- 
landezul Joop Zoetemelk la 10 
secunde, spaniolii Pedro Munoz 
la 51 secunde și Vicente Belda 
la 1:06. "* '
sat al

Bernard Hinault s-a cla- 
6-lea la 1:33.

0 înaintea începerii se- 
de schi alpin 1982— 

Peter Muller 
suedezul Ingemar

440 p, 
(grea) 

(mijlo- 
Wilfred

SCHI 
zonulul 
1983, elvețianul 
(cobortre),
Stenmark (slalom și slalom uri
aș). la bărbați, canadlanca Gerry 
Sorensen (coborlre), 
Erika Hess ' ' ' 
germanca Irene Epple 
uriaș) la femei, figurează

elvcțianca 
(slalom) șl t est- 

(slalom 
in

primele locuri în noile clasa
mente pe puncte F.I.S. anun
țate de federația Internațională.

ȘAH 0 Comisia de selecție a 
federației din U.R.S.S. a anun
țat următoarele *
Olimpiada care 
la Lucerna : masculin : 
Karpov, Gări Kasparov, 
sandr Befiavski, Artur 
Efim Gheller, Iuri Balașov ; fe
minin : Maia Ciburdanidze, No
na Gaprlndașvlll, Nana Aleksan- 
drla șl Nana Ioseliani.

echipe pentru 
Începe simbâtă 

Anatoli 
Alek- 

Iusupov,

TENIS 0 Fostul jucător aus
tralian Bob Howe a fost desem
nat să arbitreze finala Cupei 
Davis dintre Franța și S.U.A. 
care va avea Joo la Grenoble 
între 26 și 28 noiembrie. 0 Pro
ba de dublu a turneului femi
nin de la Stuttgart a revenit pe
rechii Navratilova, Shriver : 6—2, 
6—3 în finala cu Smith, Rey
nolds.

viitoarea fază preliminară a 
„Cupei Mondiale", după cum a 
declarat noul antrenor Frantisek 
Haupanek.

In ce privește echipele Româ
niei șl Suediei, ziaristul oehoslo- 
vao le caracterizează drept „ca
pabile de orice". „Condusă de un 
antrenor de numai 35 de ani. 
România a dovedit deja, la ulti
mele preliminarii ale Campiona
tului mondial că poate obține re
zultate bune. Românii au un joc 
elaborat, destul de tehnie șl vi
vace, lipsit, In schimb de agre
sivitate, In sensul bun al cuvln- 
tulul. Anul acesta au călcat cu 
dreptul, tn meciul victorios in 
fața Suediei remarclndu-se funda
șul stingă Ungureanu și Balacl. 
Acest succes demonstrează do
rința secretă, a românilor de a 
termina tn fruntea grupei. Sue
dezii, se arată tn Încheiere, po
sedă și el atuuri Importante, 
mulți jucători avind clasa șl ex
periența competițională pentru a 
realiza rezultate valoroase".
COLUMBIA NU VA ORGANIZA 

C.M. DIN 1986
Președintele Columbiei, Belisa- 

rlo Betancour Cuartas, a anun
țat luni seara, la Bogota, că 
țara sa nu va putea organiza 
turneul final al C.M. din 1986, 
din motive economice.

Federația cdumblană nu a 
anunțat încă forului fotbalistic 
suprem (F.I.F.A.) această deci
zie, deoarece ultimul termen 
este 10 noiembrie. Iată de ce, 
nld F.I.F.A. nu s-a pronunțat 
asupra schimbării locului de 
desfășurare, dar din surse ofi
ciale, transmise de - • ■
France Presse", este 
nlo faptul că turneul final 
C.M. va fi organizat tn 1988 tn- 
tr-o țară din continentul ame
rican. Cele mai multe șanse le 
are Brazilia. Printre celelalte 
candidate se numără S.u..., 
Mexic șl Canada.

„Agenția 
neindolel- 

al

U.E.F.A. a desemnat arbitrii 
meciurilor retur In cupele euro
pene. La partida Aston Villa șl 
Dinamo București va arbitra 
Fredrlkkson (Suedia), la meciul 
Universitatea Craiova — Sham
rock Rovers, Gyorl (Ungaria), iar 
Menegall (Italia) la Intllnlrea F.C. 
Sarajevo — Corvlnul Hunedoara. 
Dintre arbitrii români N. Rainea 
va oficia la meciul Austria Viena 
— Galatasaray șl M. Salomlr la 
partida F. C. Zdrich — Ferenc- 
varos Budapesta.
• Internaționalul vest-german 

Dremmler (Bayern MQnchen) a 
fost suspendat pe o lună pentru

cartonașul roșu primit în urma 
unor faulturi comise asupra ju
cătorilor Bruns șl Matthaus 
(Mdnchengladbach) 0 In meciul 
Juventus — Roma (a—1), Plar 
tlnl a fost schimbat In miu. 
cu Bonlnl. Jucătorul francei 
care activează la Juve consideră 
drept neinspirată decizia antre
norului Trapattonl I „Am jucat 
bine — spune Platini — am 
înscris un gol anulat din motiv 
de ofsaid — dar aș mal fi mar
cat..." Tot In acest derby bra
zilianul Falcao (Roma) a fost 
de nerecunoscut I Anul trecut. 
In meciul cu Juve el a marcat 
golul victoriei și acum a fost 
cel mal slab jucător de pe te
ren I
• Wilfried Hannes, de la Bo

russia Mdnchengladbach, dorește 
să semneze un contract, In se
zonul următor, cu F.C. Kdln. 
Motivul ? Căpitanul echipei Bo
russia răspunde: „avem o echipă 
slabă, sintem, in prezent, pa 
locul 11, pentru că majoritatea 
jucătorilor valoroși au plecat de 
la noi. Nu mă acomodez cu co
legii mei de echipă șl nici <la 
la mine nu se pot cere minuni**,
• Antrenorul englez Malcom 

Allison, care a activat la Spor
ting Lisabona, cîștigătoarea Cu
pei șl a campionatului portughez 
în 1982 s-a reîntors in Anglia șl 
va fl managerul formației Mid
dlesbrough din divizia a doua.

OLANDA (et. 11) : Feyenoord— 
Groningen 2—1, Utrecht — Hel- 
mond 2—1, Roda Kerknade — 
Ajax 1—2, Tilburg — Sittard 0—1J 
Alkmaar — Go Ahead 0—0, Zwo
lle — Haarlem 2—0, Twente Ens
chede — Bredia 4—0, Nijmegen — 
Excelsior 2—2, PSV Eindhoven- 
Sparta Rotterdam 3—1. Clasament! 
PSV Eindhoven șl Feyenoord 18 
p, Ajax 17 p, Roda Kerkrada 
IS p etc.

BELGIA (et. 11) : Beveren — 
Waregem 2—2, Anderlecht — Ton- 
gres 6—0, Seraing — Beerschot 
1—0, Waters chei — Lokeren 2—0, 
Anvers — Winterslag 2—1, FC 
Ltege — Lierse 2—1, Cercle Bru
ges — Molenbeek 0—0, Courtnal— 
Standard Llfcge 0—0. La Gantolse 
— F.C. Bruges 3—1. Conduce 
Beveren cu 15 p, urmată de FC 
Bruges, Standard, Anderlecht si 
Waterschei 14 p.

ELVEȚIA (et. 10) : Basel — 
Sion 2—1, Bolle — Aarau 0—0. 
Lausanne — Wlnterthour 3—0. Lu
cerna — Vevey 3—1, Servette — 
St. GaiH 3—1, Wetttogen — Neu- 
chateă 1—1, Young Boys — Gras
shoppers 2—3, Zurich — Bellin
zona 4—0. Clasament : Servei tn 
17 p, Grasshoppers șl Neuchatel 
15 p etc.
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