
încheierea vizitei tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,
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împreună cu tovarășa
ELENA CEAUȘESCU,

în Iugoslavia
Tovarășal Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au înapoiat, miercuri la a- 
mlază, ia Capitală, după vizita 
oficială de prietenie efectuată 
în Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, ta invitația 
tovarășului Petar Stambolici, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

Ceremonia sosirii s-a desfă
șurat pe aeroportul OtopenL 

I’e aeroport se aflau nume
roși locuitori ai Capitalei, care 
au reafirmat vibrant dragostea 
și stima pe care întreaga națiu
ne lo nutrește față de condu
cătorul iubit al partidului și 
statului nostru. împreuna cu a- 
ceste calde sentimente, au fost 
exprimate mindrîa 
satisfacție față de 
deosebit de rodnice 
tovarășului Nicolae 
și tovarășei Elena 
în R.S.F. Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie aclamații
lor și manifestărilor entuziaste 
ale bucureștenilor veniți să-I 
intimpine.

★
Miercuri, 27 octombrie 1982, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Petar Stambolici, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, au semnat, în cadrul 
unei solemnități desfășurate la 
Palatul Alb, Declarația comu
nă româno-iugoslavă.

Ceremonia semnării s-a des
fășurat în prezența 
Elena Ceaușescu.

După semnare, 
Nicolae Ceaușescu 
Stambolici și-au 
căldură miinile, au 
cupă de șampanie, 
du-și satisfacția pentru docu
mentele semnate, pentru înțe
legerile convenite, care deschid 
noi perspective dezvoltării con
lucrării româno-iugoslave, in 
interesul celor două state, al 
popoarelor lor, al cauzei păcii 
în Balcani, în Europa și m 
lume.

și deplina 
rezultatele 
ale vizitei 
Ceaușescu 
Ceauș eseu

Ceaușescu

tovarășei

tovarășii 
șl Petar 

strins cu 
ciocnit o 
exprimîn-

Miercuri, a luat sfirțit vizi
ta oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu 
Iugoslavia, 
ședintelut Prezic 
biicii Socialiste

Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
au efectuat-o ta 
la invitația pre- 
Prezidiului Repu- 

_____j Federative 
Iugoslavia, tovarășul Petar 
Stambolici.

Festivitățile desfășurate eu 
prilejul încheierii vizitei ofi
ciale de prietenie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu ți a 
tovarășei Elena Ceaușescu în 
R.S.F. Iugoslavia, ceremonia 
plecării spre patrie a inalților 
oaspeți români au prilejuit noi 
șl puternice manifestări de 
caldă prietenie.

După ce coloana oficială a 
părăsit Palatul Alb de pe De- 
dinie, reședința rezervată pe 
timpul vizitei, s-a Îndreptat 
spre aeroportul Beograd.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Și tovarășa Elena Ceaușescu 
au sosii la aeroport Însoțiți de 
tovarășii Petar Stambolici, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via, și soția sa, tovarășa Iu- 
dita Stambolici. Pe aeroportul 
Beograd erau arborate drape
lele de stat ale celor două țări.

Pe aeroport, in cinstea tnal- 
ților oaspeți, era 
gardă de onoare.

Au fost intonate 
stat ale României 
viei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul Petar 
Stambolici, a trecut în revistă 
garda de onoare.

La scara navei prezidențiale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat cu multă priete
nie de tovarășii Petar Stambo
lici, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, de tovarășul 
Mitia Ribicici, președintele 
Prezidiului C.C. al U. C. din 
Iugoslavia, își string cu căl
dură miinile, se îmbrățișează 
prietenește.

Tovarășa Elena Ceaușescu tșl 
ia un cordial rămas bun de la 
tovarășul Petar Stambolici, de 
la tovarășul Mitia Ribicici, se 
desparte cu afecțiune de to
varășa Iudita Stambolici.

La ora 11, ora locală, aero
nava prezidențială s-a îndrep
tat spre patrie.

aliniată o

imnurile de 
și Iugosla-

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

I ANUL XXXVIII - Nr. 10 229 | 4 PAGINI - 50 BANI Joi 28 octombrie 1982

A XXIl-a ediție a „Trofeului CarpațH la handbal feminin

ASTĂZI, INTR-O
FORMAȚIILE

REZULTATELE TEHNICE ALE 
MECIURILOR DE IERI

H.D.O. - U.R.S.S. 34-1» (14-0) 
România — Ungaria 19—15 (11---4).

CLASAMENT
I. R. D. hormoni 1 1 I g 54-31 4
L România 114 0 44-35 4
3. Ungaria 10 0 1 10-41 0
4. UJLS.S. 1 0 0 1 374* 0

PROGRAMUL DE ASTĂZI
Ora 15,30 > U.R.S.S. - Ungaria
Ora 17 i România - R.D. OormanA

BRAȘOV, 27 (prin telefon). 
Un public cald, entuziast, a 
umplut pînă la refuz tribun*  
Sălii sporturilor șl miercuri 
după-amiază, încurajând fre
netic echipa noastră țl aplau- 
dind orice realizare tehnici 
a sportivelor 
cea de a XXIÎ-a 
„Trofeului Carpați' 
bal feminin. Așa cum 
ctparn, reprezentativele 
mâniei ți R.D. Germai

participante la 
ediție a 

la hand- 
anfL- 

Ro- 
mâniei ți R.D. Germano s-as 
dovedit orie mai valoroasa 
dintre formațiile angajate In 
Întrecere, ele cucerind ți 
runda a doua victorii

VERITABILĂ FINALA, SE INTÎLNESC
ROMÂNIEI Șl R.D. GERMANE

i

Intlmpinati de defensiva adversă, Laura Lupșor nu va arunca 
la poartă, ei va pasa colegei sale Mariana Oacă (nr. 5). Fază din 
partida România — U.R.S.S., disputată marți ți cițtigată de hand
balistele noastre cu 25—ÎS 
dubii ți „califictodu-se" astfel 
într-o veritabilă finală a a- 
cestisi prestigios turneu. Par
tida lor de mitne (nr. astăzi), 
Pe care o anticipăm d*  mare 
luptă ți de mare spectacol, va 
decide clștlgătoarea competiției.

Foto : Dragoș NEAGU
Echipa României a cîștigat 

cu 19—15 (11—6) intilnirca ve
detă a reuniunii. partida cu

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag a 4-a)

La Campionatele europene de Jndo (juniori) de la Tlrgoviștc

RECORD DE PARTICIPARE: 22 DE ȚARI
Președintele Uniunii europene, Andri J. Ertel. apreciază

începlnd de miine și pină du
minică, tn Sala sporturilor din 
Tlrgoviște se vor desfășura 
campionatele europene de judo 
ale juniorilor (17—19 ani). La 
această ediție și-au anunțat 
participarea concurenți 
22 da țări. „Este cea 
populată ediție de pini

organizarea

din 
mal 

acum

DOUĂ GENERAȚII OE RUGBYȘTI-UN SINGUR GIND 
ECHIPA ROMÂNIEI POATE ÎNVINGE, DUMINICĂ, FRANȚA!

■

A w

Confidențele celor mai
componenți

vlrstnici și ale celor mai tineri 
ai naționalei noastre

Rugbyștil noștri, cei mai 
buni dintre ei, au pregătit in 
public, sub ochii noștri, in 
cele trei recente jocuri de trial 
sau antrenament, apropiata e- 
voluție din partida cu Franța,

insă nu se poate con-de care
cepe jocul de spectacol, fiecare 
in parte șl toți laolaltă se lasă 
stăplnițl de un singur gind : 

' cică. Că e așa 
șl următoarele

— a remarcat directorul tehnic 
al Uniunii europene de judo, 
Ballni Putnik (Ungaria), prezent 
Încă de marți seara la Tirgo- 
vlște — și incă mal îmbucu
rător este faptul că multe țări 
aliniază echipe complete, deci 
cu sportivi la toate cele 7 ca
tegorii de greutate". Aseară, 
președintele U.E.J., dl. Andr# 
J. Ertel (Franța), după ce a 
vizitat sala de concurs, vestia
rele și celelalte instalații pre
gătite in amănunt pentru com
petiția continentală, i-a felici
tat pe organizatori, declarin- 
du-se satisfăcut de hotărirea 
de a fi Încredințat aceste 
treceri 
judo.

Pini
goviște ______
țări, ultimii — cei din Suedia
— fiind așteptați astăzi. în 
componența multor echipe se

Federației române

aseară au sosit la 
concurenți din 20

„Colocviu” ad-hoc intre două generații de rugbyști, deunăzi, 
la stadionul Ciulești, cu participarea luiCaragea, Dărăban, Lungu 
ji Dinu (de la stingă la dreapta) Foto : Ion MIHAlCA

nou — la mal bine de 37 de 
ani I — rechemat la lot : „Na 
mă mai așteptam, mărturisește 
el, decit așa, in gindul cel mal 
intim. Dar, din moment ce am 
venit, am jucat (in „verifi
cări") șl... am rămas, vreau tă 
vă asigur că nu voi da un pas 
înapoi. Șt, eum șansa noastră 
e legată (prin ieșirea din echi
pă a transformerului Ion Con
stantin) mal mult ea oriclnd 
de realizarea de eseuri, voi 
trage de mine ea niciodată 
spre a fi util și in Jocul In 
cimp. Mă voi dărui, adică, ața 
eum sper să o facă toți cei- 

.lalțl. Atunci, victoria va fi a 
noastră 1“ Celălalt veteran aJ 
XV-lul frunzei de stejar este 
Gheorghe Dărăban (va face, in 
Ianuarie, 36 de ani). Dinamo- 
vlstul din Unia a doua a gră
mezii reprezintă o revenire și

Geo RAEJCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

Foto : Ion MIHAlCĂ

ia
de

Tlr- 
de

află tineri spor
tivi care 
pe acum 
de vizită 
— titluri 
ediția
San Marino, sau chiar la cam
pionatele europene ale seniori
lor. Să reamintim, de pildă, 
că francezul Thierry Key a de
venit campion mondial la 19 
ani, iar la 20 a obținut laurii 
olimpici la J.O. de la Moscova. 
La confruntările de la Tîrgo- 
viște vor încerca să-și adauge 
tn palmares noi „trese" cam
pionii continentali Mikloș Ko- 
ranyi (Ungaria) la categoria su- 
perușoară, "■ 
(Polonia) la
Kihordzalidze 
ți mulți al ți

au de
înscrise pe cărțile Io» 
succese de prestigiu 

șl medalii cucerite la 
de anul trecut, din

LegienValdemar 
ușoară ș< Akaki
(U.R.S.S.) 
medaliați

la grea 
la C.E.

Costin CHIRIAC

In C. C. E. la hochei

STEAUA - DOZSA BUDAPESTA 11-5
Pledul retur arc loc inline

Așa cum era de așteptat, e- 
chipa de hochei Steaua a te
șit Învingătoare in prima con
fruntare cu campioana Unga
riei, Dozsa Budapesta, in ca
drul C.C.E., aslgurfndu-șl cali
ficarea In turul următor. Dar, 
așa cum nu era de așteptat, 
proporțiile scorului, 11—5 <3—1, 
5—2, 3—2), cu care au cîștl- 
gat ieri seară campionii țării 
noastre nu reflectă prea bine 
diferența de valoare dintre 
cele două echipe. Cind facem 
această afirmație avem in ve-

de peste numai trei zile. A- 
cum, ei își desăvîrșesc prepa
rativele, reluînd Încă o dată, 
și încă o dată, încleștarea gră
mezii, zborul în margini, cău
tarea pase! ideale sau a spa
țiului victorios dintre barele 
„hașului" sau de dincolo de 
ele. După repetările acestea 
mal puțin spectaculoase, fără

rlnduri, constituite intr-un ve
ritabil „dialog a] generațiilor"...

Se Împlinește anul de la pre
cedentul meci cu Franța. A- 
tund, la Narbonne, pilierul 
Constantin Dinu apărea pentru 
a 65-a oară în naționala noas
tră. Iar acum, deci după o ab
sență de un an dintre tricolori, 
inginerul Dinu s-a văzut din

Citiți in pag. 2-3

O ANALIZA A CAUZELOR EȘECULUI
VOLEIBALIȘTILOR NOȘTRI LA C M.

pc patinoarul „23 August"
dere că cel puțin două din 
cele cinci goluri trecute la ac
tivul oaspeților au fost făcute 
— ca să zicem așa — „cadou*  
de hocheiștli de la Steaua, 
care — In plus — au ratat e- 
norm șl din poziții foarte clare.

Poate prea siguri de o vic
torie pe care o simțeau în... 
vlrful croselor, dar — in mod 
cert — șl cu forțele fizice și, 
mal alea, cele psihice dimi
nuate de un program competi- 
țional foarte greu, jucătorii de 
la Steaua n-au reușit in acest 
prim joc cu campioana Unga
riei să se detașeze așa cum 
ar fi meritat. Sperăm că vo® 
face acest lucru mîine, in par
tida retur. Echipa oaspe a 
constituit o frumoasă surpri
ză. Antrenată de fostul inter
național sovietic Valeri! Davi
dov țl sosind la București după 
un lung turneu de pregătire

Câlln ANTONESCU

(Continuare bo pag. « 4-a)



CARENȚELE TEHNICO-TACTICE Șl EDUCATIVE, 
LIPSA DE FORMĂ SPORTIVĂ Șl DE EXPERIENȚĂ

— cauzele de fond ale COBORÎRII VERTIGINOASE a voleiului nostru masculin

Voleiul nostru masculin a suferit 
în Argentina, la a 10-a ediție 
a campionatului mondial, cea 

mai grea infringere șl cel mai ac
centuat regres în ierarhia interna
țională. Locul 15 pe care »-a clasat 
reprezentativa României mîhnește pe 
toată lumea. Ieșirea echipei noastre 
din plutonul fruntaș s-a datorat, pe 
de o parte, sistemului de repartizare 
in grupe preliminare, pe de altă parte 
nivelului scăzut la care s-au pre
zentat voleibaliștii români la ora 
competiției mondiale. De fapt, la a- 
cest ultim aspect trebuie să ne oprim, 
deoarece dezavantajele cauzate de 
sistemul de disputare se știau dina
inte... Și, în acest sens, trebuie luate 
în considerare infrîngerile fără drept 
de apel în fața celor două puternice 
contracandidate la calificarea în plu
tonul fruntaș. Mărimea surprinză

toare a scorurilor — nu numai pe 
meciuri (ambele 0—3), ci pe fiecare 
set in parte — a lăsat impresia 
că in estimarea Inițială a capacită
ții reprezentativei române au fost 
eludate în bună măsură simptomele 
necompetitivității el manifestate în 
citeva dintre puținele lntîlniri susți
nute în compania echipelor de virf : 
0—3 la Wroclaw, 3—0 la Tg. Mureș, 
dar 2—3 și 1—3 la Bistrița, cu Po
lonia ; 2—3 în R.D. Germană și 1—3 
la Wroclaw cu Bulgaria (rezultate 
obținute fie pe cînd în sextetul nos
tru figurau veteranii Dumănolu și 
Pop, fie după ce s-a renunțat la ei), 
în schimb, s-a supraevaluat rezulta
tul de la Tg. Mureș, s-a considerat 
în mod eronat că echipa se află va
loric aproape de marile forțe volei- 
balistice, s-a crezut în mod nejusti
ficat în efectul ultimei părți a pro

cesului de pregătire (înaintea ple
cării), precum și în posibilitățile de 
eîștigare a formei sportive maxime 
în cele două săptămîni care urmau 
să fie petrecute în Brazilia, la com
petiția „Mundialito" un fel de repe
tiție generală pentru C.M. In plus, în 
afară de rezultatele amintite (nu 
are rost să aducem în discuție alte 
16 victorii și o înfrîngere în fața u- 
nor echipe medii și modeste în tur
nee anterioare), nu s-au avut in ve
dere alte cîteva evidențe : lipsa unor 
jucători de mare experiență interna
țională ; fluctuațiile permanente în 
pregătirea jucătorilor din lot (exa
mene, accidentări) ; valoarea ridica
tă la care se prezentau adversarele 
din grupa preliminară ; dar mai cu 
seamă starea de îndărătnicie, LIPSA 
DE ANGAJAMENT ȘI DĂRUIRE 
MANIFESTATĂ DE JUCĂTORI ÎN

CELE MAI IMPORTANTE LATURI 
ALE PREGĂTIRII, situație recunos
cută și dezvăluită abia după eșec...

Era clar că, pentru a depăși cu bine 
primul prag — decisiv — al campio
natului mondial, echipa pregătită de 
antrenorii Nicolae Sotir și Virgil Du
mitrescu trebuia să întrunească o se
rie de calități indispensabile în con
fruntarea cu o fostă campioană 
mondială și olimpică, vicecampioană 
Ia ultimele 4 ediții ale C.E. (Polonia) 
și cu deținătoarea medaliilor de 
bronz ale C.M. 1978 (Cuba). De ce 
n-a ajuns la un astfel de nivel de 
competitivitate, în ce condiții și dacă 
putea fi, ce conjuncturi i-au agravat 
slăbiciunile, ce perspective 1 se des
chid acum voleiului nostru masculin 
șl ce măsuri de redresare se impun 
— iată cîteva aspecte asupra cărora 
vrem să ne oprim.

Seismele schimbului de generații
au îndeplinit

Un campionat mondial nu este
• oosnpetlție oarecare. Pentru 
un astfel de eveniment, ca șl 
pentru Jocurile Olimpice, federa
țiile, tehnicienii șl sportivii tre- 
buie să se pregătească din tămp 
pentru a reprezenta cit mai bine 
culorile țării. Firește, pentru a 
îmbrăca tricourile reprezentativei 
trebuie aleși cei mai buni spor
tivi, indiferent de virstă. După 
eșecul volelbaUștllar selecționați 
ta lotul național, s-au ridicat 
multe voci care au aipredat ca
• mare greșeală faptul că nu au 
fost menținuți veteranii Dumă- 
noiu șl Pop, că nu a fost Iertat 
Enescu (pentru abaterile de la 
disciplină care i-au adus scoa
terea din lot șl alte sancțiuni). 
„Am simțit foarte mult tn tot 
acest campionat mondial lipsa 
unor jucători ea Dumănolu, 
Enescu și P >p, a tmoT oameni 
cu experiență competițională", a 
declarat la Întoarcere Nicu Sto
len. cfi.pdtanuil 
-Cred că din îorui na 
Buia să facă parte 3 
mai vîrstnici : “
Pop. Aceștia, ____ ______ ____ ___
fi putut să fie aduși tntr-o stare 
dc pregătire fizică «la nivel mon
dial*,  așa cum s-a afirmat înain
te de plecarea de-acasă, totuși ar 
fi trebuit să fie luați pentru 
trei motive : a) puteau fi utili 
In momentele dificile pentru e- 
cbipă, poate chiar pentru un tet 
■au cîteva puncte ; b) ar fi pu
tut să țină in frlu — ca și tn 
alte împrejurări — pornirile in
compatibile, în căpățlnarea și btr- 
fa celorlalți din echipă ; c) ar f J 
oonstituit o recompensă pentru 
activitatea lor fructuoasă șl dă
ruirea din trecut pentru echipa 
națională*,  nota, la rtndu-l, ar
bitrul internațional Costin Mu
tat, care a oficiat la C-M. din 
Argentina. „Cu Dumănoiu șl Pop 
nu se puteau Învinge Polonia 
■au Cuba, dar poate nu pier
deam așa de sever*,  ne mărtu
risea Viorel Manole, primă re- 
aervă a sextetului de bază. 
»Dacă am fi avut oameni eu 
mal multă experiență, pe Dumâ- 
noiu și Pop, iar Enescu nu ne-ar 
fi obligat să-1 sancționăm — așa 
cura a meritat — am. fi făcut

echipei noastre, 
lotul național tre- 

1 jucători 
Oros, DumAnodu, 

chiar dacă nu ar

un Joc mal bun, dar nu 
convins eă ne-am fi putut 
flea", aprecia secretarul reapon- 
sabil al FJi.V., Marin Petrescu, 
prezent Ia fața locului, alătari. 
de echipă. „După război, mulțl 
viteji «-arată, ne-a declarat ex- 
stelistul și internaționalul Ni
colae Pop, acum antrenor-jucător 
la A.S.A. Electromureș din Tg. 
Mureș, ta „B-. Cu noi, cel vârst
nici, tn echipă n-aș putea apu
ne că am (1 ajuns ta primele 5 
locuri, dar am fl fost de real 
folos acestei echipe tinere care 
avea nevoie de 
eu experiență".

Aceste citeva 
spre ldeea că 
mentală ne-ar 
mal mult succes, mâl 
Este adevărat, dar Întrebarea 
pune — raportată la rezultat 
cit de onorabil 1

„Semnele de slăbiciune de 
C.E. 1981 au continuat șl 
1982“ arăta N. Sotir, subliniind 
ptnă la C.M. s-au pierdut 
olurile cu echipele tari, Gîrleanu, 
Stol an, Căta-Chlțlga, Ioneseu, 
Mina nedtad nld un randament 
atunci ctad responsabilitatea tn 
joc trebuie să cadă in principal 
pe umerii lor. Marea absență din 
lot ni se pare însă fostul ed că
pitan șl dirijor de joc, Corneliu 
Oros, to jurul căruia șl prin 
care echipa noastră se mobiliza. 
Dar vlrstâ Ișl cere șl ea dreptu
rile. Oros șl-a dat seama că a 
venit timpul să lase locul oetor 
mai tineri. Șl dacă așa a fost 
să fie, marea greșeală a fede
rației șl a antrenorului emerit 
Ntcodae Sotir (care a șl recu
noscut-o mal demult) este aceea 
că nu au trecut Ia ÎNTINERIREA 
ECHIPEI IMEDIAT DUPĂ OLIM
PIADA. Intr-un sport in care ju
cătorii nu au formate deprinderi 
corecte, unde se lucrează sub 
nivelul cerințelor la cluburi (vom 
reveni asupra acestui 
echipă națională nu 
pune pe picioare ta 
luni. Dacă pregătirea _ , 
ttvel universitare viza șl ____
dta Argentina șl se închega, «tapă 
J.O., un lot stabil, acum neam 
fi analizat locul 15 în ierarhia 
mondială 1
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Vicii evidente și ascunse In pregătire
La plecare spre Argentina, 

▼ia Brazilia, voleibaliștii noștri 
si colectivul tehnic declarau în 
rața conducerii C.N.E.F.S. că 
echipa are un potențial biolo
gic extraordinar și că sînt mo
tive temeinice să creadă în în
deplinirea obiectivului!?! Ne-am 
exprimat rezervele asupra a- 
eestul optimism general, pe de 
o parte știind că Polonia (care 
ne-a și dovedit-o pe terenul 
nostru) și Cuba sînt adversare 
redutabile, 
noștri nu 
tali za torul __
tulă experiență și, pe de altă 
parte, observînd la Bistrița că 
băieții noștri nu depun tot in
teresul la antrenamente, la ni
velul la care — prin compa
rație — o făceau polonezii. N. 
Sotir, privind în urmă felul 
cum a decurs procesul de pre
gătire, ne spunea că a ’n- 
crat la fel ca pentru Olim
piadă și pentru C.M. universi
tar, „cu aceeași intensitate și 
dăruire, cu aceeași exigență 
față de mine însumi și de spor
tivi", numai că SPORTIVII 
N-AU MAI FOST ACEIAȘI. 
Din opt ni iile sportivilor șl teh
nicienilor rezultă că echipa 
noastră s-a prezentat sub orice 
critică Ia capitolele tehnic și 
tactic, ceea ce l-a făcut pe C. 
Mușat să noteze sarcastic că, 
din păcate, nu ne-am dus la 
un campionat mondial de tăiat 
lemne (aluzie la potențialul 
biologic mult lăudat), d la u- 
nul de volei™ Explicațiile?

S-A LUCRAT PUTIN pentru 
ctSpinirea mijloacelor tehnice 
și perfecționarea unor combi
nații tactice. .Echipa nu a a- 
vut nici o tactică de joc, to
tul a fost întîmplare", aprecia
ză loan Hînda. Și, ca el, cei
lalți jucători. De ce t Ne răs
pund antrenorii șl secretarul te-

cunoscînd că ai 
mai au pe ca- 
Oros sau des-

deral : sportivii 
cu grijă obiectivele măsurabile 
ale procesului de pregătire 
(cele de ordin fizic) și au tras 
cît au putut chiulul la capito
lele celelalte. N-au manifestat 
dăruire și răspundere în mun
că, au început să cîrtească, să 
refuze lucrul, sau să-l facă de 
mîntuială, fără participarea 
afectivă, fără concentrarea in
dispensabilă însușirii proce
deelor tehnice. Programul în
tocmit de colectivul tehnic nu 
era integral executat, se lucra

eu tocmeli (!?!), 
opoziție tacită 
„Gîrleanu a dat 
urmat Ioneseu, Vrîncuț, Mina, 
Mîțu..." (!?). Și atunci de ce 
să ne mai mirăm că în me
ciurile cu echipele puternice 
serviciul și preluarea au fost 
deficitare, că atacul n-a fost 
în stare să rezolve mai nimic, 
că blocajul devenise „șvaițer", 
că apărarea din linia a doua 
era sub nivelul ultimelor cla
sate, că nu s-au putut realiza 
combinații eficace ?

se 
la 
tonul și l-au

crease o 
program : Totul

la
Se întoarce

bază
voleiulud nostru

Circumstanțe agravante
S-a mal spus înainte de ple

care că au existat pe parcurs 
ta lot șl „unele frecușuri Ine
rente, dar In cele din urmă at
mosfera a devenit foarte bună". 
De fapt, aflăm acum că disen
siunile n-au fost doar simple 
frecușuri, RESPINGEREA SARCI
NILOR trasate de colectivul teh
nic fiind un lucru foarte grav. 
Chiar curentul de respingere a 
veteranilor (după cum mărturi
sea același N. Pop), ca urmare 
a faptului că mal tinerii nu mai 
acceptau staturile șl atmosfera 
de muncă serioasă, cu care a- 
oeștla erau obișnuițl — ceea oe 
a determinat colectivul tehnic 
să... pronunțe divorțul dintre 
cele două generații — era un 
indiciu că Iriiele. echipei nu mal 
erau strunite ca lumea. Mascate, 
dta dorința de a nu se învenina 
și mai mult atmosfera, tn spe
ranța potolirii lor, disensiunile 
au avut momente de acutizare, 
coroborate cu randamentul scă
zut, oare — aflăm abia acum — 
l-au determinat pe antrenorul N. 
Sotir să ceară la un moment dat 
neparticiparea echipei la cam
pionatele mondiale. Această 
perspectivă l-a alarmat pe ju-

simple

Verificări puțin
Deși cauzele principale ale 

eșecului au stat în deficiențele 
de pregătire și în neangajarea 
jucătorilor cu toată dăruirea și 
răspunderea, se pare că nici 
calendarul internațional pînă la 
campionatul mondial, alcătuit 
pentru echipa noastră (care n-a 
atins nici pe departe nivelul 
reprezentativei universitare ’81), 
nu a slujit suficient creșterii 
ei valorice. Bulgarii — locul 5 
— nu au fost cu prima echipă 
la Balcaniadă, ba chiar au or
ganizat în aceeași perioadă un 
turneu, cu participare valoroa
să, la 
jucat

Sofia, iar mal tîrziu au 
la Leningrad în compe-

deforul 
facă dupăDesigur, analiza pe eare 

specialitate urmează să o 
participarea și rezultatele TOTÂL 

NESATISFĂCĂTOARE ale reprezentati
vei noastre la această ediție a C.M. va 
pătrunde In toate detaliile, deschiztnd ca
lea unor măsuri care, sperăm, vor fi de 
natură să ajute redresarea grabnică a 
acestui sport pentru care tineretul nos
tru are realmente vocație. Trebuie ana
lizate cu calm și luciditate greșelile co
mise (și să se ia măsurile organizatori
ce care se impun), atit în orientarea asu
pra selecției cit și în pregătirea și edu
carea componențllor echipei. Penitru că 
la eșecul din Argentina rezultă că au 
contribuit mai multe cauze : nerealizarea 
schimbului de generații la momentul po
trivit (chiar și sextetul campionilor mon
diali universitari a suferit schimbări, 
Macavel — de pildă — rămlnlnd aca
să) ; renunțarea la eci doi titulari expe
rimentați eu numai două luni înainte de 
competiție, 
echilibrul 
scăzut de 
spus — au 
nament In

ceea ce a schimbat din nou 
formației de bază ; volum 
lucru (brazilienii — ni s-a 
efectuat 600 de ore de antre- 
5 luni I) ; scăderea autorității

că-torl care, de la mijlocul tur
neului de la Buzău pină la ple
care, au mal slăbit Încordarea 
dintre ed și conducerea tehnică. 
In Brazilia, insă, aparența con
cordie a dispărut. I>e la proble
mele regimului adimentar (împo
trivire la recomandările medicu
lui P. Ben-dlu și ale antrenori
lor), s-a ajuns La nerespectarea 
regimului de odihnă șl a sarci
nilor de pregătire. Și, astfel, în 
loc să se îndrepte spre o formă 
sportivă ridicată, in vederea CJVL, 
echipa a avut o evoluție descen
dentă la „Mundialito*.  Apoi și 
mai slabă in grupa preliminară 
a „Mundlial“-u'lud, „Pe prim plan 
printre cauzele eșecului, ne spu
nea M. Petrescu, eu pun disen
siunile dintre echipă și colectivul 
tehnic, Iar pe olan secundar va
loarea unor jucători care i 
și-au găsit locul In lot, dar 
in viitor practic nu-1 mal 
avea*.  Firește, In condițiile _
care conținutul pregătirii a fost 
același ca La competițiile încu
nunate de succes în 1980 șl WS1, 
atitudinea negativă față de mun
că șl tolerarea acesteia au fost 
factorii decisivi în agravarea 
contraperformanței.

semnificative

acum 
care 

pot 
: tn

tiția de primă mînă „Memo
rialul Savin" (ca și polonezii, 
cubanezii, cehoslovacii, japo
nezii). In schimb, noi am dus 
prima echipă la Balcaniadă (nu 
e o noutate că ne fixăm o- 
biectiv și ne concentrăm asu
pra competițiilor minore t), a- 
poi la „Trofeul Pietroasa" da 
la Buzău (turneu onorat doar 
de echipe cu valoare medie 
sau modestă). Folosul celor 9 
victorii obținute în aceste 
companii nu putea fi real... Și 
nici aprecierea valorii adevă
rate a echipei nu se 
tea face.

asupra unul lot eu 
educative ; neacorda-

colectivului tehnic 
carențe tehnice și 
rea unei atenții sporite pregătirii tehnl- 
<o-tactice, cu atit mai necesare la o e- 
chipă tînără, tolerarea atitudinilor de in
disciplină In procesul muncii, de dero- 
bare (pe față sau mascat) de la progra
mul stabilit, lipsa de dăruire la antre
namente (care a avut ca efect neputința 
— nu rea-voința — in jocuri) ; un ca
lendar internațional insuficient de judi
cios alcătuit, care n-a sprijinit creșterea 
valorică și verificarea echipei In condi
țiile C.M. ; formă sportivă scăzută în 
momentul marilor încercări. Pornind de 
la aceste cauze, se poate ajunge la so
luții de redresare a situației In viitorul 
apropiat. Nu Împărtășim întru totul opi
nia unora dintre interlocutori că șansele 
voleiului nostru masculin pe plan Inter
național sînt foarte mici acum, datorită 
lipsei de valori. 6igur, dacă se vor re
peta greșelile, dacă nu se va munci cum 
trebuie, perspectivele vor rămîne nebu
loase. Nu de la aceste premise trebuie 
Insă pornit 1 Tehnicienii noștri spun 
că doar pe Mina (se pare, cel mai bun 
din echipă la CM.), Gizdavu și Căta-

prea pu-

Regresul
culta în ierarhie nu este însă 
doar reflectarea directă a defl- 
e-ențelor noii echipa naționale, 
constatate la campionatul mon
dial. Una dintre explicațiile sale 
fundamentale se află ta modul 
defectuos in care se lucrează la 
baza performanței, In unitățile 
formatoare de sportivi, precum 
șl in secțiile celorlalte eșaloane. 
Nu spunem pentru prima oară 
că procesul de învățare a voleiu
lui conține multe lacune, că se 
lucrează puțin șl In deficit de 
calitate. De aceea, pentru echi
pele noastre reprezentative nu se 
pot găsi jucători cu deprinderi 
tehnice corecte șl oomplete. De 
ani șl ani, la echipa națională 
se tace muncă de învățare și 
corectare, iar ctad aceasta se 
îndeplinește cu toarte mare se
riozitate, completată fiind de o 
pregătire fizică deosebită șl o 
omogenizare perfectă a sextetu
lui de bază, rezultatele stat bu
nicele sau chiar bune. însă, cum 
Intervine chiar șl cel mai mic 
neajuns, urmează căderea. E 
timpul ca federația să se preo
cupe mai mult de problemele’ 
pregătirii Jucătorului de volei 
Înainte de a face obiectul selec
ționării in reprezentativă. Șl nu
mai in această perspectivă 1 Bă 
analizeze cauzele calității scă
zute șl să in măsurile oportune 
pentru Însușirea în ansamblu a 
procedeelor tehnice și mal ales 
a jocului de apărare, care a fost 
șl râmine la noi o mare defi
ciență (șl un enorm handicap fa 
exprimarea voleiului romanesc 
pe plan internațional), depășln- 
du-ne plnă șl cel ce fac primii 
pași ta volei 1 Este timpul ca și 
catedra I.E.F.S. să-și schimbe 
concepția tn pregătirea cadrelor 
tehnice. „Metodele actuale de În
vățare a voleiului stat greșite și 
dacă ele nu vor fl schimbate, 
vom continua să formăm jucă
tori unilaterali, fără nici un 
randament In jocul de apărare... 
Este
tă a 
dțta 
mită 
direcțiile, 
vențle, i 
șt eliminarea fricii de 
sublinia antrenorul N. 
timpul să se controleze 
tivltntea tuturor secțiilor 
e drept, stat multe, dar unele 
nu-șl justifică existența).

vorba de aprecierea corec- 
traiectoriilor mingii, de po
rte așteptare, 
deplasări rapide pe

:, de pozifla de 
de dezvoltarea

care să per- 
♦oate 

Inter- 
curajului 

minge", 
S»tir. E 

strict se
tea re.

Chițiga se poate conta, că Mițu, Ioneseu, 
Stoiau, Spînu, Manele, Vrîucuț nu au 
temperament de luptători, se pierd in 
situații dificile. Părerea noastră este că 
dacă ei (și alții) vor stăpîni mai bine 
mijloacele tehnice și tactice, dacă vor 
avea o bună pregătire atletică, cu sigu
ranță moralul lor de concurs va fi ridi
cat In această idee trebuie pornită ofen
siva reabilitării, așa cum 
după eșecul (locul 13) de 
cedentă a C.M. (1978). Și 
1980 și 1981.

Dar, pentru perspectivă, 
suri ferme și la baza piramidei voleiu
lui, care să asigure virfului ei, repre
zentativei, jucățoii lnstruiți tehnic la 
nivelul exigențelor actuale, cu deprinde
rile acrobatice necesare jocului de apă
rare In linia a doua. Aceasta reclamă 
un control sistematic la secții — în pro
cesul muncii, nu doar la competiții — 
pentru a 3e ține mereu sub observație 
și a se stimula activitatea acestora, in 
coordonatele celor mai înalte exigențe 
iretodlce, de cantitate și calitate superi
oare.

s-a pornit 
la ediția pre- 
s-a reușit In

se impun mă-
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C1CL0CR0S ÎN POIANA BRAȘOV
în această săptămînă, cen

trul de greutate al curselor 
cicliste pe teren, accidentat a 
fost transferat, în frumoasa 
noastră stațiune montană Po
iana Brașov, unde în aceste zile 
s-au deplasat cei mai buni ru
tieri din Întreaga țară. Chiar 
astăzi, in Poiana mică, pe tra
seul clasic al curselor de dclo- 
cros, vor lua startul lntr-o a- 
lergare de ultimă verificare a 
stadiului de pregătire, de recu
noaștere a traseului, și antre
nament toți cicliștii care vor 
participa la finalele campiona
telor de sîmbătă și duminică.

Cursele dc azi, dotate cu 
„Cupa Poiana" șl oraganizate 
de comisia de ciclism de pe 
lingă C.J.E.F.S. șl asociația 
sportivă CJBO, vor reprezenta 
pentru sportivii brașoveni cam
pionatul lor municipal, după 
care sîmbătă dimineață vor In
tra în concurs juniorii mici 
pentru a-și desemna campionul 
național al categoriei, urmînd 
ca Juniorii mari și seniorii

să-și dispute titlurile duminică 
dimineață.

în fotografia de mal sub, un 
aspect de la ediția de anul tre
cut a campionatului de etclo- 
eros, desfășurată pe traseul 
frumos, dar deosebit de dur, 
din Poiana mică, (Foto: Gh. 
$tefdnescu).
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in Campionatul european de tineret

SUPERIORITATE EVIDENTA A JUCĂTORILOR 
ITALIENI, VICTORIOȘI CU 2-0 (0-0)

SABRERII ÎNCHEIE SERIALUL DE TOAMNĂ I
AL SCRIMERILOR NOȘTRI

Serialul autohton de toam
nă al scrimerilor noștri se în
cheie în această săptămînă, o- 
dată cu întrecerile sabrerilor. 
Toi, o parte dintre ei — de 
>ună seamă valorile acestei 
probe — vor lua parte la asal
turile pentru „Cupa României", 
tar vineri și sîmbătă componen- 
țil echipelor divizionare „A" ți 
,3“ vor fi prezenți la dispu
ta pentru desemnarea campioa
nei șl, respectiv; pentru pro
movarea în primul eșalon. Cam
pioana pe 1982 nu poate fi 
decît Steaua, cu un avans ac

tual de 8 puncte față da Di
namo. Promovata în „A", mai 
greu de anticipat, nu mal pu
țin de 4 formații (Politehnica 
Iași și Clubul sportiv școlar 1 
București cu cite 14 puncte, 
C. S. Satu Mare șl Ttnirul 
tractorist Brașov cu rfte Up) 
eoncurfnd la locul 11

„CUPA BAIA MARE" 
LA TALERE

Dinamo, de la ora 18
'TERNAȚIONALĂ DE JUDO

In sala vor Întrece sportivii de la 
re8 Inter- Dinamo București și Dinamo 

care se „Capitan San Luiz" din Cuba.

Pe poligonul Tăuțil de Sus, 
de lingă Baia Mare, s-a des
fășurat „Cupa Bala Mare**  la 
talere. Iată dștlgătorll : Skeet, 
seniori : I. Toman (Steaua) 196 
t, Juniori: D. Gazetovici

O Vîlcea sportivă, de la de
ziderat la Împlinire.

® Un Interviu cu celebru] 
fotbalist argentinian Mara
dona.
• Două pagini de fotografii 

sportive inedite, de peste ho
tare.
• Caleidoscop fotbalistic 

mondial o Dubla Ipostază a
lui Tony Ward ® Pe meri
dianele sportului e Cutia cu 
scrisori O Agenda lunii no
iembrie.

(Steaua) 141 t ț trap, seniori : 
I. Stamate (AGVPS) 174 t. Ju
niori : L. MIndreanu (Steaua) 
124 11 groapă universală : T. 
Olaru (VInătorul Alba Iulia) 
46 t. (A. CRIȘAN, eoresp.).

I 
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I

Stadion Scota Colombo ; teren 
«taole, fĂrâ gazon In fața porțl* * 
lor ; timp frumos. Spectatori : circa 
20 000 Șuturi ; 22—5 (pe poartâ I 
10—2). Cornere : S—3. Au marcat : 
POPICU (min. 78 - avtogoD. EV ANf 
(min. 87)

ITALIA : Galii — Gal ia, Bonetti, 
Car-tcola, Armenite (min. 60 EVANI)
- GABRIELLE, CASALE, VALIGI, Ba 
Setini — GaWerîsl (min. 70 Mon-elll). 
MARIANI.

ROMANIA : LOVAȘ - Mânâ+I*.  
Popicu, STANCU, Eduard — Ballot, 
Minoa, Panâ, C. Hie - GABOR. Ft 
pc (mln 81 O. Popescu).

A arbitral A. Schmidhuber (R.F.G.)
— cu grejell

Cartonașe galbene : EDUARD, MA- 
NĂILA, BONETTI.

BENEVENTO, 27 (prin tele
fon). Interes mare în jurul me
dului dintre echipele de ti
neret ale Italiei și României, 
aici. In localitate. în ciuda fap
tului că partida a fost trans
misă, in direct, pe programul I 
al televiziunii Italiene, 20 000 
de spectatori au asistat la joc 
»i au aplaudat, în cele din ur
mă, o victorie a favoriților lor, 
după oe echipa României era 
gaita-gata să deschidă scorul în 
min. 75. Dealtfel, fotbaliștii 
noștri au început bine dim 
punct de vedere tactic, eu joc 
pozițional, cu multe pase rare 
au rupt „furia" jucătorilor ita
lieni. Totuși, In min. 16. Ba- 
ttatlni trimite balonul tn bara 
transversală la o lovitură li
beră de la 20 metri. în mim. 
23 Lovas Începe „paradele" sale 
(care 11 vor atrage multe aplau
ze) opunîndu-se cu succes unui 
șut foarte puternic expediat de 
Mariană de la 18 m. Notăm, In 
continuare, o frumoasă acțiune 
Gabor — Balint, Galii rețlntnd 
cu greu un „cap" al ultimului. 
Tot Balint reușește In min. 43 
o acțiune personală 1 străbate

cu mingea la picior aproape ju
mătate de teren și nu este de
posedat decît cu greu, la 12 m 
de poarta lui Galii.

Și Începutul reprizei secunde 
este favorabil echipei române. 
Astfel, după ce asistăm la o 
nouă reușită a lui Lovas (reți
ne o lovitură cu capul trimisă 
de Casale din 6 m), în min. 53 
este rindul lui Gailli să intervi
nă oportun In urma unui „un- 
doi" C. Ilie — Pană. Dar În
cetul cu încetul apărarea ncas- 
tră nu mai poate ține pasul cu 
acțiunile tot mai dese, purtate 
In viteză, ale italienilor, astfel 
că lui Lovas îi revine sarcina 
să se opună deschiderii scoru
lui. El o face cu succes In mi
nutele 57 (voleu Mariani de la 
14 m), 71 (clnd a fost de-a 
dreptul senzațional la o lovitu
ră cu capul a aceluiași Maria
ni). Cu toată dominarea italie
nilor, tn min. 75, la un contra
atac al lui Gabor, pe stingă, 
urmat de o centrare foarte uti
lă, Pană Interceptează balonul, 
avansează plnă la 8 m, ajunge 
singur cu Galii, dar șutea ză 
slab și portarul Florentinei res
pinge cu piciorul. A fost mo
mentul psihologic al meciului. 
Trei minute mai tlrziu. Casale, 
plecat din poziție olari de 
ofsaid, șofează tn transversală, 
mingea revine in teren, se lo
vește de Popicu, care voia să 
degajeze, șl Intră In plasă : 
6—1. în min. 81 Lovas respin
ge un șut al lui Gabrielle, dar 
nu mai poate face nimic tn 
min. 87 : cursă solitară Evanl 
(de la Introducerea sa In „nn- 
sprezeoeie" Italiei a fost moto
rul multor acțiuni), finalizată 
eu un șut puternic tn colțul 
scurt : 0—2.

Adrian VASILESCU

REZULTATE DIN 
„CUPA ROMÂNIEI"

tn cadrul „Cupei României" 
la fotbal, competiție care se 
dispută sub egida „Daciadei", 
Ieri după-amiază s-a disputat 
o nouă etapă, în care s-au în
registrat următoarele rezultate:

Letea Bacău — C.S.M. Su
ceava 1—0 (1—0), Minerul Mol
dova Nouă — Gloria Reșița 
2—1 (1—0), DEMAR Mărășești 
— C.S.M. Borzești 0—2 (0—0), 
Flacăra roșie București — Fi
nirea Alexandria 1—3 (1—1),
C.F.R.-Victoria Caransebeș — 
Minerul Motru 2—1 (0—0),
Șoimii Lipova — înfrățirea O- 
radea 1—0 (1—0), Celuloza
Piatra Neamț — Viitorul 
Gheorgheni 2—1 (1—1), Avîn- 
tul Matca — Dunărea C.S.U. 
Galați 0—3 (0—1), A.S. Auto 
Timișoara — Rapid Arad 3—1 
(1-D, Metalul Sighișoara — 
Gloria Bistrița 3—2 (2—2),
Portul Constanța — Dunărea 
Călărași 2—1 (1—0), Inter Vas
lui — C.S. Botoșani 1—2 (0—1), 
Progresul Isaccea — F.C.M. 
Progresul Brăila 0—1 (0—0),
Viitorul Drăgășani — Carpați 
Mirșa 1—3 (1—1), Metalul Ră
dăuți — C.I.L. Sighet 2—0 
(1—0), Carpați Sinaia — Auto
buzul București 3—2 (1—1,
2— 2), Minerul Aninoasa — In
dustria sîrmei Cimpia Turzii
3— 2 (2—1), Mureșul Luduș —
Minerul Cavnic 2—1 (1—0),
Chimia Brazi-Ploiești — Me
canică fină Steaua București
4— 2 (2—0), Unirea Slobozia —
Automatica București 4—3 
(după lovituri de la 11 m, în 
finalul celor 120 de minute 
scorul fiind 0—0), Utilajul Fă
găraș — „U“ Cluj-Napoca
0—1 (0—0), Tractorul Brașov — 
C.S.M. Sf. Gheorghe 6—5 (0—0, 
1—1, 1—1), Chimia-Victoria
Buzău — Progresul-Vulcan 
București 2—3 (0—1, 2—2), Sil- 
vania Cehu Silvaniei — Olim
pia Satu Mare 5—3 (0—1, 1—1, 
X—1), Unirea Alba Iulia — 
C.F.R. Oluj-Napoca 0—1 (0—0), 
Vulturii IURT Lugoj — Aurul 
Brad 2—0 (1—0), Sportul mun
citoresc Caracal — C.F.R. Cra
iova 2—0 (2—0).

r W •Ieri, la București și Moreni

UN USTURĂTOR 1-7 ÎN DUBLA ÎNTÎLNIRE CU JUNIORII BULGARI!

MNÂSTICĂ NOI,DAR INUTILIZABILE!?
giversări, le sanitare au fost prevăzute cu 
terminată sifon de scurgere a apel. De- 
sport a fectuos au fost executate mul- 
din car- te dintre lucrările de finisaj,

loL Dar 
evi al a- 
nvățămint 

sălii), a 
deopotri- 

or (care 
e rlnduri

care vor provoca serioase nea
junsuri In exploatarea sălii 
(sistemul de aerisire, de pildă).

Pesta toate aceste urme ne
plăcute, constructorii au refu
zat să instaleze aparatura de 

apoi pen- 
rilor) nu 
ceasta din 
ctorii au 
u plecat, 

lor in
ie fl dată 
onuucerea 
ună drep- 
atorită u- 
mzător e - 
aptului că 
aratura de 

ie nemul- 
arului 11 
ilabă a lu- 
la terasa 
deja post

it Încă in 
drea pro- 
. Unul fe- 
.• fi, dealt- 
ul, și ves- 
i lnstalații-

gimnastică (spalierele și frin- 
ghiile de la inele, îndeosebi), 
pe motiv că această lucrare 
n-ar fi fost prevăzută in de
viz, deși proiectantul susține 
contrariul. Oricum, școala res
pectivă nu dispune de mijloa
ce pentru instalarea acestei a- 
paraturi, al cărei suporți de 
susținere trebuiau fixați încă 
In timpul construcției sălii.

Pentru că s-a ajuns la acest 
Impas, se impune intervenția 
promptă a forurilor competente 
municipale pentru a determina 
Întreprinderea constructoare 
(I.C.M. 1 — Grupul de șantiere 
nr. 1), să efectueze remedierile 
absolut necesare și să monteze 
aparatura, astfel ca noua sală 
să poată fi dată cit mai repede 
in folosință. O așteaptă sutele 

L 70 (octombrie) SPORI
TEI ILUSTRATE

DIN SUMAR :
ier de toam- 
il de fotbal 1 
Craiova, vlr- 
turul III al 

divizionarelor 
idențesc și 

tonescu, așa 
ețl.
Franța, un 

11 de cam.pl- 
la rugby.

hochei, șah,

de copii ai școlii, care speră ca 
din această iarnă sâ beneficieze 
de condiții optime pentru des
fășurarea orelor de educație fi
zică.

★
Un caz similar II prezintă și 

sala de sport a Școlii generale 
nr. 204, din sectorul 6 al Ca
pitalei, construită In anul 1980 
și prin al cărei tavan continuă 
să se infiltreze apa de ploaie, 
care deteriorează parchetul. O 
tentativă de remediere n-a a- 
dus o rezolvare integrală, do
vadă că s-a lucrat de mintuia- 
lă în același timp, instalațiile 
sanitare tint nefinisate șl, deci, 
inutilizabile.

Conducerea școlii a făcut re
petate demersuri pe ltngă 
constructor, tn speță Grupul de 
șantiere nr. 7, pentru a asigu
ra sălii funcționalitate, dar to
tul s-a rezumat la simple pro
misiuni.

Astfel, mai bine de 3 000 de 
elevi (2 000 al școlii, restul ai 
Clubului sportiv școlar Energia 
și ai Clubului sportiv școlar de 
atletism nr. 8) nu vor putea 
intra, nici in acest an, in sala 
de la „204", urmînd să lucreze 
afară sau, clnd nu va mai fi 
posibil, pe unde se va nimeri.

Constantin FIRANESCU
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ADMINISTRAȚIA DE STAT 1010 PRONOSPORT INFORMI Ai A
ASTAZI — ULTIMA ZI DE PAR

TICIPARE I
Pentru partlclpanțll oare nu au 

jucat Încă numerele preferate, 
precum șl pentru cel ce doresc 
să-și sporească posibilitățile de 
a se număra printre dștigătorli 
de autoturisme „Dada 1300“ ți 
mari sume de bani la ultima tra
gere Loto din această lună, care 
va avea loc vineri 29 octombrie 
1982, se reamintește că astăzi este 
ultima zi pentru procurarea bile
telor !

PRONOSTICURI...
In sprijinul partldpanților la 

atractivul concurs Pronosport de 
la sfirșitul acestei săptămî-ni, re
dăm pronosticurile făcute de 
Giancarlo Antognoni, căpitanul 
echipei Florentina și component 
de bază al echipei Italiei, actuala

Eșecuri usturătoare in dubla 
intîinlre de juniori România — 
Bulgaria I A fost mai intii, 
Ieri dimineața, dușul rece, 
mult-mult prea rece, din 
confruntarea selecționatelor 
U.E.F.A. ’85. Pe stadionul Re
publicii, tinerii jucători an
trenați de A. Măndoiu au evo
luat sub orice critică, pe alo
curi de-a dreptul penibil ți 
au pierdut la un scor care nu 
lasă nici un dubiu privind su
perioritatea adversarului: 
0—4 I Nu ne amintim ca o se
lecționată de juniori a țării 
noastre să mai fi pierdut atît 
de categoric o partidă, fie ea 
si amicală, pe teren propriu, 
In care a fost pur ți simplu 
ridiculizată. S-a invocat mo
tivul că oaspeții au prezentat 
un „11" alcătuit din jucători CU 
un an mai mare. Chiar ți așa 
stind lucrurile, este totuși 1- 
nadmisibil să decepționezi 
profund, să nu te zbați să rea
lizezi ceva In teren, să arați 
că țtii ceva fotbal, fapt pen
tru care acești jucători au fost 
convocați la Luceafărul. Or, 
fără a exagera cituși de pu
țin, trebuie să spunem că, ta 
afară de portarul Marton ți 
mijlocașul Năstase, ceilalți 
nu au demonstrat ieri că me
ritau încrederea de a îmbrăca 
tricurile echipei naționale. Și 
pentru a oferi o imagine des
pre acest joc este suficient să 
arătăm că, pe parcursul ce
lor 80 de minute, echipa noas
tră a șutat doar de două ori 
la poarta adversă. In timp ce

I. Avelllno — Juventus X ; H. 
Catanzaro — Genoa X, 2 ; III. 
Fiorentina — Cagliari 1 ; IV. In
ter — Ascoll 1 ; V. Roma — Pisa 
1 ; VI. Sampdoria — Cesena 1, 
X ; VII. Torino — Napoli X, 2 ; 
VIU Udinese — Verona 1, X, 2 ; 
IX. Bari — Lazio X, 2 ; X. Bo
logna — Pistolese 1 ; XI. Pa
lermo — Foggia 1 ; XII. Perugia 
— Regglana X ; XIII. Varese — 
Milan 2.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 27 

OCTOMBRIE 1982

EXTRAGEREA I : 33 4 36 9 13 
22

EXTRAGEREA a II-a 1 8 25 3 
27 26 1

Fond total de dștiguri : 
1.157 522 lei, din care 286.777 id. 

juniorii bulgari, pe lingă fap
tul că au marcat de patru ori 
(Dimitrov — min. 18, 45, 76 și 
Metkov — min. 24), ei au mai 
ratat ți alte mari ocazii, prin
tre care și un penalty, ta min. 
70, prin Alexandrov I Con
vingător, nu 7 Dar iată șl for
mațiile aliniate : România : 
Leu — Mîrzacu, Moldovan, 
Lupu, Lungu — Gherasim, 
Pistol, Năstase — Ologu, Po- 
logea, Biciu. Au mai jucat 
Marton, Zamfir, Băbeanu, Pfi- 
lăgeanu. Bulgaria : Ananiev — 
Asenov, Dincov, Staicov, Hub- 
cev—Lardev, Jelov, Alexan
drov—Maznilkov, Dimitrov, 
Metkov. Au mai jucat Der- 
mendjiev, Ivailov și Boncev.

★

După-amiază, la Moreni, s-a 
disputat partida dintre pri
mele selecționate He juniori 
ale celor două țări. Așteptam 
un fel de revanșă a tinerilor 
noștri „tricolori" după eșecul 
colegilor lor mai mici. N-a fost 
insă așa, ci... 1—3 (0—2) 1...

După o bună ocazie irosită de 
Tlrlea in min. 6, oaspeții — cu 
O echipă viguroasă, alcătuită 
din jucători rapizi ți tenaci — 
au început să atace tot mai 
deciși ți, în min. 11, au reu
șit să deschidă scorul prin 
Stoinov, pătruns impetuos pe 
centrul apărării echipei noas
tre. Vasîi și Tlrlea au avut, 
ta min. 23, posibilitatea să e- 
galeze, la un balon respins 
de portar (ocazie asemănătoare

CÂȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 

17 OCTOMBRIE 1982

FAZA I : Categoria 1 : 2 va
riante 25% a 37.661 lei ; categoria 
I : 1 variantă 100% a 23.176 lei 
sau o excursie de 2 locuri tn 
U.R.S.S. sau R.P. Bulgaria șl di
ferența in numerar șl 9 variante 
25% a 5.794 lei ; categoria 3 : 19,25 
variante a 3.913 lei ; categoria 4 : 
78,50 a 960 lei ; categoria 5 : 266,25 
a 283 lei ; categoria 6 : 7.566,50 a 
40 lei.

FAZA a II-a : Categoria A : 1 
variantă 25% Autoturism Dada 
1300 ; categoria B : 24,50 variante 
a 3.746 lei ; categoria C : 99,25 a 
815 lei ; șl categoria D : 4.054 a 
S0 lei.

Autoturismul Dada 1300, de la 
categoria A, a fost obținut de 
LAZR GHEORGHE din Săcde 
,............i p-- -—.

cu cea a lui Klein în meciul 
cu Sarajevo) dar au ratat și 
oaspeții au punctat din nou 
(min. 37) prin același Stoinov, 
care a transformat impecabil 
o lovitură liberă de Ia 18 me
tri peste un „zid“ defectuos 
făcut. în minutul imediat ur
mător putea fi chiar 3—0, dar 
E. Iliev a tras slab de la vreo 
trei-patru metri. 3—0 va
fi insă imediat după pauză 
(min. 43) Pisnov înscriind un 
gol superb, cu un șut din vo
leu. Din acest moment, echipa 
noastră se avîntă spre poar
ta oaspeților, atacă insă de
zordonat, cu toate eforturile 
pe care le fac Hagi și Mateuț 
acesta din urmă mareînd și 
lingurul gol al „tricolorilor" în 
min. 77. Au jucat formațiile : 
România : Stîngaciu — Rus, 
Mezaroț, Achim, Bănuță — 
Săndoi, Grosu, Mateuț — 
Hagi, Țîrlea, Văsii. Bulgaria : 
Iliov — Iliazov, N. Iliev, Za- 
nev, Ovnazu — Nesnev, E. 
Iliev, Pisnov — Anghe- 
lov, Kirov, Stoinov. în re
priza secundă au mai evolu
at in cele două formații Bar
ba, Terci, Videșcu, Szel, Var- 
Sa, respectiv Lardev, Gospo- 

inov și Ciubcev.
Meciurile au fost foarte bine 

conduse de Ion Vasile (Bucu
rești) și Florin Popescu (Plo
iești), cei care au trebuit să 
consemneze în foile lor de ar
bitraj aceste două înfrîngeri 
greu de admis, care comportă 
o analiză serioasă, tocmai pen
tru că acest scor cumulat de 
j_7 este cu adevărat un se
rios semnal de alarmă.

Laurențiu DUMITRESCU

JIUL - SELECȚIONATA 
DIVIZIONARA ’ÎO 

61 (21)
PETROȘANI, 27 (prin telefon). 
Peste 13 000 de spectatori au 
asistat miercuri la o frumoasă 
partidă amicală între Selecțio
nata divizionară ’70 și formația 
Jiul, cîștigată de Jiul cu 6—4 
(2—1). Golurile au fost înscrise 
de Băluță (2), Sălăjan (3) și 
Varga pentru învingători, res
pectiv Domide, Dobrin, Tătaru 
XI și Răducanu (din penalty). 
A arbitrat Al. Naidin, fostul 
jucător al Jiului (Șt. KO- 
N1CSKA — eoresp.).



in meci internațional de box (juniori)
'k

DINAMO BUCUREȘTI -
in sala Dinamo din 

intere- 
partici- 
juniori
Bucu- 

La ca-

DYNAMO BERLIN 6-4
Aseară,

Capitală, a avut loc o 
sântă gală de box- cu 
parea formațiilor de 
ale cluburilor Dinamo 
rcșli și Dynamo Berlin,
patul unor meciuri spectacu
loase, victoria a revenit bucu- 
reștenilor la scorul de 
Cel mai frumos meci a 
loc la categoria 63,5 kg, 
G. Ciupercă (16 ani) și H. 
ting, victoria revenind cu 
dinamovistului bucureștean. 
Celelalte victorii ale bucureș- 
tenilor au fost obținute de C. 
Dumitru (cat. 48 kg), Gh. Mi-

0-4- 
avut 
între 
Rel- 
3—2

iran (54 kg), C. Tudosa (57 
kg), N. Domiloiu (71 kg) și T. 
I’anait (81 ‘ ~ ‘
o impresie 
R. Langer, 
puncte 
kg), șl 
pus la
— cat. 
coresp.)

kg). De la oaspeți, 
frumoasă au lăsat 
care l-a Învins la

Gh. Pavel (cat. 54 
Mazur, care a dls- 

puncte de Al. Barabas 
60 kg. (N. ȘTEFAN —

pe 
D.

SILVIA BERINDE — LOCUL II IN
„CUPA WERNER SEELENBINDER**

LA POPICE
OLANDA - ROMÂNIA

Echipa feminină de gimnas
tică a țării noastre a plecat 
ieri spre Olanda, urmînd să 
întilnească — vineri și sîmbă- 
tă — reprezentativa similară 
a țării gazdă. într-un meci a- 
mical cuprinzînd exerciții im
puse și liber alese. Au făcut 
deplasarea Ecaterina Szabo, 
Mihaela Stănulcț, Camelia și 
Simona Renciu, Mirela Barbă- 
lată, Magdalena Ranca șl Do
rina Ungureanu. Lavinia A- 
gache nu figurează în echipă 
deoarece participă la un tur
neu internațional, la Budapesta, 
prilejuit de retragerea din ac
tivitate a multiplului campion 
Zoltan Maghiar.

La tradiționalul turneu interna
tional de popice de la Artera, 
din R.D. Germană, „Cupa Wer
ner Seelenblnder*  — ajunsă ta 
a 27-a ediție — tlnăra sportivă 
româncă Silvia Berinde a avut o 
frumoasă comportare, ocuptad lo
cul secund cu 437 p.d., ta egali
tate de puncte ou clștlgătoarsa 
turneului, Helga Leuchtmann 
(R.D.G.). Berinde a avut 14*  p ta 
manșele de „izolate*,  tar Leucbt- 
mann 14» i

„TROFEUL CARPAȚI
(Urmare din pag 1)

I*

ÎN C.C.E. LA HOCHEI
(Urmare din pag. I)

prin Olanda, R.F. Germania și 
Cehoslovacia, formația Dozsa 
și-a apărat cu dirzente șansa, 
speculînd prompt toate inexac
titățile survenite în Jocul e- 
chipei Steaua.

Scorul a fost în majoritatea 
timpului favorabil bucureșteni- 
lor. Oaspeții au condus o sin
gură dată, în primele minute, 
cînd au deschis scorul la o 
„gafă" a formației noastre, 
care apoi a sprintat puternic, 
s-a „dus" la 3—1 (min. 20) și 
in continuare s-a detașat cu 
siguranță, în cîștigătoare. 
Punctele au fost înscrise de : 
Cazacu 3, Hălăucă 3, V. Hu- 
țanu. Jumătate, Olinici, Gerc- 
zuly, Nistor — Steaua, Meny- 
hart, Ancsin, Kucsera, I. Sza
bo, Buzas — Dozsa. A condus 
bine Milan Djokicl (Iugosla
via), ajutat la cele două linii 
de Gh. Mureșeanu și M. Pres- 
neanu.
miine, la patinoarul , 
gust", de la ora 17,30.

Meciul retur are loc
,23 Au-

Ungaria. Deși handbalistele 
noastre s-au dovedit real
mente superioare partenere
lor, victoria nefiind pusă nid 
un momen( în cumpănă, evo
luția Iot a avut și „fisuri*  pe 
care le sesizăm în dorința dt 
a fi eiliminaite pînă la startul 
campionatului mondial. Alt
fel, In prima parte a medu
lui, sportivele pregătite de 
antrenorii Remus Drăgănescu 
și Constantin Lache n-au fă
cut față jocului tare, dar re
gulamentar, al adversarelor. 
Lipsindu-le curajul, decide, 
Iordache, Grigoraș și Ciubota
rii au ratat multe acțiuni, dl- 
minuînd astfel posibilitatea li
nei detașări și mai clare pe 
tabela dî marcaj. în plus, fap
tul că Barna n-a fost ținută 
„om la om", ca și Oszvald, 
dealtfel, ta repriza a doua, a 
creat posibilitatea primirii u- 
nor goluri posibil de evitat. 
In partea a doua a întfiniril, 
fetele noastre au jucat mai 
bine ta atac, dar carențele 
unei apărări nesinoronizata au 
ieșit și mai mult în eviden
ță. Handbalistele din selec
ționata Ungariei au reușit să 
înscrie chiar prin centrul de
fensivei noastre, acolo unde 
se găseau cele mai Înalte Ju
cătoare — Turbatu, Grigoraș 
șl Avădanei 1... Este, fără 
Îndoială, de netngădult ca ac
tivitatea în defensivă să nu 
fie susținută cu toata forțelv.

DOUA GENERAȚII DE RUGBYȘTI
(Urmare din pag 1)

mai spectaculoasă într-o întîl- 
nire inter-țări, tot după un 
joc cu Franța, dar... din T8 I 
„O spun din capul locului, ex
clama inginerul Dărăban, nid 
nu pot gindi altceva decît că 
vom ciștiga ! Cred că va fi un 
meci echilibrat, mai deschis ea 
altădată, cu mingea mult pur
tată. La nivelul nostru, al ce
lor din grămadă, decisivă 
poate deveni tranșarea dispu
tei in grămezile spontane, ta 
momentele fixe raportul de 
forțe părînd, aprioric, egal. Cu 
vigoare, simțind alături miile 
de oameni din tribune, vom 
putea ieși cu fruntea sus din 
teren*.

La polul opus de... vîrstă se 
Adrian Lungu și Gheor- 

Caragea. Primul are 22 de 
celălalt unul mal 
atît centrul de la

pe Aldea, o aripă de clasă. 
Sper să-l ofer cel puțin un ba
lon de eseu. Insă, eredețl-mă, 
na m-aș supăra defel dacă se 
va marca (șl) pe partea cea
laltă !“ Pentru Caragea, cei 
mal important lucru e „atmos
fera bună, tonifiantă, din sinul 
echipei. De duminică, de clnd ni 
s-a anunțat formația Franței, 
aas șl intrat tu febra JoeuluL 
E un semn că, sub condiția re
petării Incisivității de acum 
doi ani, vom putea Intra, In 
final, la fel de fericiți la ca
bină ea atunci*.

BOGAT
PENTRU

Astăzi, doar prin ceremonia 
oficială de deschidere, debu
tează, la Mfldling, un orășel 
situat la marginea pădurii vip- 
neze, a doua ediție modernă 
a campionatelor europene de 
scrimă. Iar miine vor intra pe 
planșe, pentru tururile elimi
natorii, floretistele, urmînd ea 
sîmbătă să evolueze spadasi
nii, duminică floretiștii, iar 
luni 1 noiembrie sabreril să 
încheie ediția din 1982 a cam
pionatelor care, așa cum se 
știe, sînt organizate numai in
dividual. După cum au anun
țat organizatorii, suprema 
competiție continentală de 
scrimă se va bucura de parti
ciparea multor sportivi cu 
cărți de vizită, din care nu 
vor lipsi deținătorii titlurilor 
decernate amil trecut la Fog
gia : Annarita Sparacciarl (flo
retă feminin), Andrea Borella 
(floretă masculin), Angelo Maz- 
zonl (spadă) — toți din Italia, 
și sabrerul ungur Imre Gedfi- 
vari. In Austria, această com-

LA HANDBAL FEMININ
să nu se asigure portarilor 
un zid protector capabil să le 
mărească eficiența, încrede
rea tn posibilitățile lor. In 
meciurile grele care urmează 
pe parcursul acestui sezon a- 
tît de bogat, lipsa de mobi
lizare și angajament a echi
pei în faza de apărare poate 
atârna greu tn balanța rezul
tat Sor.

Golurile acestei partidî au 
fost înscrise de Grigoraș 4, 
Turbatu 3, Avădanei 3, Ior- 
dache 2, Ciubotaru 2, T6rok 2 
(a fost sărbătorită pentru 100 
de meciuri în reprezentativă; 
adăugăm și felicitările noastre 
celor ale Întregii asistențe de 
la partida cu Ungaria), Co- 
valluc 2 și Pătruț 1 — pentru 
România, Barna 6, Oszvald 4, 
Sulyok 2 și Cslk 1 — pentru 
Ungaria. Meciul a fost con
dus de cuplul Milan Valdcl și 
Milan Mitrovici (Iugoslavia).

Partida R.D. Germană — 
Uniunea Sovietică 
„solist*  de certă 
chlpa antrenată de 
schtnar și Klanj 
zultatul : R. D. ___ _
U.R.S.S. 34—19 (16—9) — o- 
glindește fidel diferența de 
clasă dintre cele două for
mații, faptul că învingătoare
le au dominat net această in- 
tîlnire. Ele au realizat un 
crescendo care a surprins și 
partenera și pe spectatori, re
ușind să-și mărească avanta
jul cu fiecare minut cane 
scurgea : 28—17 în min 
32—19 în min.. 58, 34—19 
finele minutului 601 Fără în
doială, remarcabila realizare a 
echipei R.D. Germane 
o excelentă pregătire 
Privit prin această 
testul echipei noastre 
tid*  cu selecționata
Germane va fl deosebit de e- 
difl câtor.

Au marcat : Krilger 9, Ku- 
nisch 4, Wunderlich 4, Rost 3, 
Uhlig 3, Schultz 3, Wagner 2, 
Geyer 2, Tietz 1 și Cunert 1 
— pentru R.D. Germană. Za
bolotnaia T, Khamaza 4, Tovs- 
togaa 2, Tian 2, Salova L 
Ivanova 1, Kuznețova 1 și 
Miagkln 1 — pentru Uniunea 
Sovietică. Meciul a fost con
dus de cuplul Vaclav Forma- 
nek șl Jozef Ambruș din Ce
hoslovacia.

a avut un 
valoare : e- 

Peter Kreiz- 
Franke. Re- 
Germană —

se 
52, 
la

atestă si 
fizică, 

prismă, 
din par- 

R. D.

SFÎRȘIT DE
SCRIMERII
petiție, care încheie sezonul 
internațional 1982, este consi
derată ca repetiție generală în 
vederea ediției din 1983 a cam
pionatelor mondiale, care ur
mează să fie organizată tot de 
către forul de specialitate aus
triac, la Vlena, In iulie anul 
viitor.

Scrima românească, care la 
prima ediție a „europenelor*,  
de la Foggia, a obținut o me
dalie da bronz prin 
tul Petru 
zentată la 
tinerele 
Guzganu 
(candidate, totodată, 
din 1983 a „mondialelor" de ti
neret de la Budapesta), expe- 
rlmentații sabreri Ioan Pop șl 
Marin Mustață, precum și de 
medaliatul ediției precedente, 
floretistul Petru Kukl. Și dacă 
prestația scrimerilor români la 
C.M. de la Roma, din vara a- 
cestui an, a fost mult sub aș
teptări, să sperăm că acum, 
clnd se apropie ora bilanțului 
competițional, reprezentanții 
țării noastre la campionatele 
europene vor dovedi că pot re
veni In elita scrimei interna
ționale.

floretie-
Kuki, va fi repre-
Mddling 

floretlste
ți Csila

de foarte
Elisabeta 

Ruparcsics 
la edi(la

ACTUALITATEA IN
• în turul 2 al Cupei cam

pionilor europeni, formația 
masculină C.S.M. Cluj-Napoca 
a Jucat la Budapesta cu e- 
chlpa Bpartakus, favorita nr. 1 
a competiției. Gazdele au riș
ti gat cu 5—01 Jonyer — Do- 
boși 2—0, Kaposztas — Borca 
2—1, Molnar — Meszaroș 2—0, 
Jonyer — Borca 2—0, Molnar 
— Doboș! 2—0-
• Jucătoarele noastre Eva

Ferenczl și Olga Nemeș, con
dusa do antrenorul E. Proko- 
peez, vor pa. Intre 29
octombrie 1 noiembrie, la 
Camp Internaționale de
tenis de masă ale Italiei, caro 
au loc la Como, concursul fi-

SEZON
ROMÂNI

La începutul lunii noiem
brie, scrima românească va fi 
prezentă la alte două com
petiții Internaționale. Astfel, 
între 3 și 6 noiembrie, la An
kara, se va desfășura Balca • 
nlada de scrimă, competiție 
dominată, de regulă, de spor
tivii români. La actuala edi
ție vor reprezenta scrima 
noastră, printre alții, tloretis- 
tele Reka Lazar, Monica We
ber, Rozalia Oros, floretiștil 
F. Bucur, O. Gogoașc, sabreril 
C. Marin, Al. Chiculiță, spa
dasinii R. Szabo, N. Bodoczi, 
Balcaniada programează între
ceri individuale și pe echipe 
(formații alcătuite din cite trei 
scrimeri de armă).

Intre 5 și 7 noiembrie, ca
pitala țării noastre va găzdui 
triunghiularul de juniori Bul
garia — R.D.G. — România, 
întrecere la toate cele patru 
arme, individuală și pe echipe. 
Nu vor lipsi din echipele noas
tre floretiștii L. Buzan, A, 
FUle, V. Costa, floretistele ti 
Chelaru, R. Dumitrescu, sa
breril W. Szabo, W. Sultan, 
spadasinii A. Colcișcă șl S. 
Sal toc.

Paul SLÂVESCU

gurind în tircuitul Norwich 
Union.
• Un lot de cădeți format 

din Anca Cheler, Otilia Bădee- 
cu. Călin Toma, Viorel Bădes- 
eo șl Radu Trandafir va lua 
parte, între 5 și 7 noiembrie, 
la Campionatele internaționale 
ale Cehoslovaciei, rezervata 
cadeților, care în acest an vor 
avea loc tn localitatea Dunajka 
Strcda.
• în Sala sporturilor din 

Arad se vor desfășura, între 4 
șl 1 noiembrie, întrecerile tra
diționalei competiții „Cupa 
României*,  la care vor lua 
parte echipe masculine și fe
minina din Întreaga țară.

9 a

află 
ghe 
ani, 
Dar 
cit și Jucătorul de linia a doua 
din formația noastră campioa
nă, Dinamo, au colecționat 
(ambii din 1980) destule tri
couri de internațional, inclusiv 
in partide grele — cu Noua 
Zeelandâ, Scoția, Irlanda sau... 
Franța. „Vom ataca — lată 
cuvîntul de ordine și promisiu
nea noastră, susține 
noi, cei din linia de treisfer- 
turl propunindu-ne să arătăm, 
cu baloanele cîștigate de cei
lalți, desigur, că avem posibi
lități mai mari, că sîntem la 
valoarea înaintașilor. 11 am, 
cum se spune, la mina mea

mult 
Farul,

Lungu,

CAMPIONATE, CUPE
sas - Honved 1—3, Tatabd 
nya — Szombathely 0—1, Be- 
kesesaba — Gyăr 3—2. M.T.K. 
— Pecs 5—3. în clasament 
conduc Gy6r și Csepel cu 
cite 14 p, urmate de Ferencva- 
ros 13 p, Honved 11 p etc.

PORTUGALIA (et. 7). ~
vista Porto — Amora 3—0. Ben
fica — Guimaraes 1—0, 
zim — Sporting 2—1. Salgueiros 
Porto — F. C. Porto 0—i), Se- 
tubal — Rio Ave 3—0. In cla
sament ! Bentica 14 p, F. C. 
Porto 12 p, Sporting 11 p.

★
In localitatea Manisa (Tur

cia) peste 3 000 de spectatori au 
urmărit meciul dintre echipele 
Turelei și Albaniei din preli
minariile campionatului euro
pean de tineret 
fotbaliștii albanezi 
victoria 
punctul 
Skupo.

FRANȚA (eL 12). Lena — 
Metz 4—0, Mulhouse — Lille 
1—0, Bordeaux — Toulouse 
1—0, Bastia — Laval 1—1, Nan
tes — Auxerre 1—0. Clasa
ment : Nantes 19 p, Bordeaux 
IT p. Lens IT p.

SUEDIA. In finala campiona- 
turneul final eliml- 
vor tntilni 
Haznmarby. 
(meciuri 
dispus de Malmd 
tur 4—0), lar Ha-

tulul (după 
natoriu) 
GOteborg 
ml finale 
OSteborg

«1
I.F.K. 

In se- 
retur)

■ 
cu 5—1 (in — 
mmarby a eliminat pe Elfsborg 
cu 5—9 (în tur 1—S).

SCOȚIA. După 8 etape in 
clasament conduce Celtle cu 
13 p, urmată de Dundee United 
12 p, Glasgow Rangers șl Aber
deen ca cita 11 p.

ARGENTINA (et. 18) 
dependlente-Cordoba 2—2, Boca 
Juniors — Huracan 8—0, Ne- 
wenta Old Boys — River Plata 
2—0 !, Estudtantes — Talleres 
0—0. In clasament conduc In- 
dependiente și Eștudiantes cu 
cîte 26 p, urmate de Boca Ju
niors și Huracan cu cîte 25 P-

UNGARIA (et. 9). Ferencva- 
ros — UJ pești Dozsa 0—3, Va-

In-

Ne- cu 1—0 
marcat in

Boa-

Var-

Surprinzător, 
au obținut 
(0—0) prin 

min. 71 da

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Unul din cele două fo

ruri ale boxului mondial profe
sionist, WBC, cu sediul la Ciudad 
de Mexico, a 
tul celor mal 
categoria grea 
Primul loo a 
pionului lumii 
Larry Holmes.
ment Mike Dolces, Reynaldo Sni
pes, Gerry Cooney, Greg Page, 
Randy Coob. Primul european, 
francezul Lucien Rodrigues, este 
pe locul 10. Holmes lși va pune 
titlul In Joo la 22 sau 25 noiem
brie ta fața Iul Cobb.

CĂLĂRIE • „Cupa Națiunilor*  
din cadrul concursului desfășu
rat la Washington a revenit echi
pei S.U.A. (Donald Cheska, Nor
man dello Jolo, Katie Monahan, 
Melanie Smith) cu 4 p, urmata 
de Canada 0 p. Franța 16,» p, 
Elveția 36 .1 p eta.

alcătult clasamen- 
bunl puglllștl de 
pe anul acesta, 

fost acordat oam- 
(versiunea WBC) 
Urmează tn class -

HOCHEI o După desfășurarea 
a t etape, ta campionatul Ceho
slovaciei pe primul loo se află 
Testa Pardubice cu 17 p, urmat*  
de Sparta Praga 17 p șl Dukta 
Jlhlava 16 p. în etapa a »-a, Tes
ta Pardubice a ciștlgat tn depla
sare cu 4—1 la VSZH Kosice, tar 
Sparta Praga a dispus cu același 
scor de TE Gottwaldow.

TENIS • în primul tur al tur
neului feminin de la Brighton, 
Virginia Ruzlci a tatrecut-o cu 
0—1, 6—2 pe Catherine Tanvier 
(Franța). Alte rezultate : Barker 
(Anglia) — Temesvari (Ungaria) 
4—6. 6—4, 0—4, Budarova (Ceho-

stovaeta) — Karlsson (Suedia) 
7—», »-*,  Darie (Anglia) - Col
ita*  (8.U.A.) *-«,  Ș-3, Shriver 
(S.U.A-) — MeXker (Olanda) 1—3, 
6—«, Evert-tJoyd (S.U.A.) —
Wade (Anglta) I—L 1—1. • In 
turned ia sal*  de ta Paris : 
Porte» (Franța) — Perez (Uru
guay) S—L *-«,  S-l, Gottfried 
(S.U-AJ — Depalmer (S.U.A.)
5— *,  6—1, Ș—*,  ribak (Polonia) — 
Feigl (Austria) *—2, 7—5, Baraz- 
zirttl .(Italia) — Palln (Finlanda)
6— 1, 7—4, Scanlon (S.U.A.) — Vi
nes (S.U.A.) S—3, 6—4. Franulo- 
vlrt (Iugoslavia) — Moor (S.U.A.)

*-4-

*
PREȘEDINTELE 

Joao Havelange, a 
țara care va găzdui 
nai al C.M. '86 va 
la 18 mal 1983, Ia ....................
cu prilejul reuniunii Comite
tului Executiv F.I.F.A.

Henry Kissinger, fostul secre
tar de stat al S.U.A., In pre
zent în conducerea fotbalului 
nord-american, a declarat că 
S.U.A. îșl vor prezenta candi
datura pentru a găzduâ ediția 
din 1986.

F.I.F.A., 
anunțat c4 
turneul fi
ți stabilită 
Stockholm

IN PRELIMINARIILE C.E.

HAVANA, 27 (Agerpres). — în pătatul eporturUoe din Havana 
s-au deschis lucrările celei de-a »l-« conferințe a organizațfflec 
sportive din țările socialiste. La lucrări asistă ca invitat și pre
ședintele Comitetului Internațional Olimpia, J. A. Samaranch.

Aseară, ta preliminările 
plonatulul european de 
i-au desfășurat partidele :

La Sofia, ta grupa a 
Bulgaria — Norvegia 2—1

La Izmir, în grupa a _____
Turda — Albania 1—0 (0—0).

Rezultatul medului Spania — 
Islanda (gr. VII), de la Malaga 
nu ne-a parvenit pînă la închi
dere*  ediției.

cam- 
fotbal

IV-a i 
(1-1). 
VI-*  i

Roma,
Elveția 0—1 (0—0) 1

Tn med amical Ia 
Italia
A marcat Elsener in min. 55,
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