
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialista România, 
a efectuat, joi, o vizită de lu
cru in Capitală pe platforma 
Industrială Hrănești.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Ion Dincă șl Gbeorghe Pană. 
Au participat, de asemenea, 
Gheorghc Caranfil, ministrul 
industriei chimice, și Mihai Flo
re seu, ministru secretar 
Ia Consiliul Național 
Știință și Tehnologie.

Intilnirea tovarășului 
Ceaușescu cu muncitori 
cialiștl care lucrează în unități 
situate în această parte a Ca
pitalei se înscrie, prin obiec
tivele și tematica sa, in seria 
de analize inițiate de conducă
torul partidului și statului în 
vederea examinării, împreună 
cu producătorii de bunuri ma
teriale, a problemelor esențiale 
ce privesc înfăptuirea prevede
rilor planului de dezvoltare cco- 
nomico-socială a țării, a obieo- 
tivelor stabilite de Congresul 
al XII-lea al P.C.R. Acest nou 
dialog de lucru cu reprezen
tanți ai industriei bucurcștene 
și cercetării științifice, care 
continuă seria de intîlniri din 
acest an cu colectivele munci
torești din Capitală și din nu
meroase județe ale țării, a avut 
în atenție o problematică lar
gă : intensificarea activității 
consacrate valorificării superioa
re a minereurilor indigene de 
metale neferoase șl rare, ela
borarea și perfecționarea pro
cedeelor de prelucrare tehno
logică în acest domeniu, reali
zarea de instalații pentru în
treprinderi românești și pentru 
export, care să permită obți
nerea de produse cit mai va
loroase în condiții de eficiență 
maximă. In același timp, au 
fost discutate aspecte ale pro
ducției de metale și aliaje ne
feroase din materiale refolosl- 
blle, ale reciclării tuturor ma
terialelor utile în vederea recu
perării elementelor deficitare.

Primul obiectiv al vizitei • 
fost Institutul de cercetare. In
ginerie tehnologică, proiectare 
și producție pentru chimia anor
ganică și metale neferoase.

In cursul vizitei, secretarul 
general al partidului a cerut 
explicații în legătură cu modul 

_>de organizare a activității insti
tutului, s-a interesat îndeaproa
pe de funcționarea stațiilor- 
pilot, de rapiditatea cu care so
luțiile tehnologice definitivate 
de institut treo in faza pro
ducției industriale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a sintetizat, in prezența repre-

de stat 
pentru

Nicolae 
și spe-

zentanților conducerii institutu
lui, concluziile vizitei, formu- 
lind totodată o serie de obser
vații, de indicații și reco
mandări.

In continuare a fost vizitată 
cunoscuta întreprindere „Nefe
ral". Unitatea, care constituie, 
prin specificul său, un unicat 
in industria noastră, a Împlinit 
in acest an o jumătate de se
col de existență. Prezentind 
evoluția ei, bogata experiență 
acumulată, directorul întreprin
derii, ing. Alexandru Ladisiau 
Frumosu, a subliniat că ream- 
piasată in această zonă a Ca
pitalei in 1965, „Neferal" a cu
noscut un Intens proces de dez
voltare și modernizare, produc
ția sa crescînd și diversiffcîn-
du-se simțitor, pe măsura soli-
citărilor tot mai mari și mal
variate ale economiei na**
ționale. Este evidențiat îap-
iul că In perioada care
a trecut din acest an co-
lectivul unității și-a îndeplinit 
sarcinile de plan. Gazdele in 
formează despre principalele 
preocupări ale oamenilor mun
cii de aici, intre care un loc 
central îl ocupă valorificarea 
cu maximum de eficiență a re
surselor de minereuri, precum 
și a materialelor refolosibile.

Apreciind rezultatele obținute, 
secretarul general al partidului 
a indicat să se asigure, cu ca
pacitățile exisiente, întregul 
necesar de pulberi metalice 
pentru Întreprinderile prelucră
toare. S-a cerut totodată să se 
extindă colaborarea întreprin
derii cu Institutul de cercetări 
pentru chimie anorganică și 
metale neferoase, ale cărui cer
cetări pot fi experimentate in 
instalațiile de la „Neferal".

Gazdele au mulțumit secreta
rului general al partidului pen
tru vizita efectuată în unitatea 
lor, pentru orientările șl indi
cațiile date, pe care s-au an
gajat să le Înfăptuiască in mod 
exemplar.

Este angajamentul pe care, 
asemenea cercetătorilor de la 
Institutul vecin, destoinicul co
lectiv de la „Neferal" ti ia 
acum, tn preajma Conferinței 
naționale a partidului, etnd În
tregul nostru popor iși intensi
fică eforturile consacrate dez
voltării multilaterale a patriei.

tn spiritul acestui ferm și 
mobilizator angajament, oame
nii muncii de aici și-au ma
nifestat din nou sentimentele 
da profundă dragoste și adincă 
prețuire față de conducătorul 
partidului și statului nostru, 
exprimîndu-și hotărirea de a 
obține rezultate din ce tn ce 
mal bune tn Întreaga lor acti
vitate.
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In mijlocul unul marc lnlcrcs-azL in sala Sporturilor din Tlrgovfștc

START IN CfA MAI IMPORTANTA ÎNTRECERE
CONTINENTALA Dl JUDO A JUNIORILOR

28 (prin tele-
rezo-

TÎRGOVIȘTE, 
fon). Oraș cu puternice 
nanțe in istoria poporului ro
mân, fostă capitală a Țării 
Românești timp de 300 de ani, 
în prezent centru ai județului 
Dîmbovița, municipiul Tirgoviș- 
te este, incepînd de vineri și 
pină duminică, generoasa gaz
dă a campionatelor europene 
de judo ale juniorilor, ediția 
1982, competiție de anvergură 
la 
din 
de 
Belgia, 
cia. 
Franța,
R. F. Germania, Grecia, Italia, 
Iugoslavia, Israel, Leiehtenstein, 
Olanda, Polonia, România, 
Spania, Suedia, Turcia, Unga
ria și U.R.S.S.

Costin CHIRIAC

participă concurenți 
mai puțin de 23 

Austria, 
Cehoslovac 

Elveția, 
Germană,

care
nu mai puțin 
țări : Anglia, 

Bulgaria, 
Danemarca, 

R. D.

(Contlnuare în pag 2-3)

9 La startul 
seară vor fi

acestei _
desemnați laureații la trei categorii de greutate

ediții - concurenți din 23 de țări ® Astâ-

In plini ofensivă Hie Șerban, unul dintre juniorii noștri care ne 
dau speranțe iutr-o comportare buni. (Secvență de la ultimele an
trenamente) Foto.: C. COST1N

In partida de duminică, cu Franța

RUGBYSTII ROMÂNI TREBUIE SĂ-SI DOVEDEASCĂ 
PRIN JOC, ADEVĂRATA VALOARE
Două echipe de rugby 

continent — cele ale Franței 
șl României — își dispută, iată, 
da 15 ani, întiietatea în cadrul 
unei competiții oficiale Lan.jată 
do F.I.R.A. șl dotată cu o cupă 
(transmisibilă), cane ține locul 
unul adevărat campionat euro
pean. La într<»ere iau parte 18 
echipe — împărțite în trei gru
pe valorice — dar, practic, doar 
cele două reprezentative citate 
au reușit, pină acum, să obțină 
victoria j România — de 4 ori 
(raamimnm : 15—14, in 1968,
15—10 în 1974, 15—12 în 1976 șl 
15—0 ( 1) în 1980 — sie înțelege 
cu XV-la • „cocoșului galic" —); 
Franța — de 10 ori.

de pe

în ultima rundă a „Trofeului Carpați“ la handbal feminin

-A.

DE MARE SPECTACULOZITATE SI FRUMUSEȚE
28 (prin telefon), 
timp de trei zile 

de a 
.Trofeului 

feminin

BRAȘOV,
Desfășurată 
în Sala sporturilor, cea 
XX II-a ediție a 
Carpați" la handbal

s-a încheiat joi seara ca vic
toria in extremis, la golave
raj, a reprezentativei R. D. 
Germane, campioană a lumii 
Egale la victorii, egale în me-

La capătul unui rapid și spectaculos contraatac, Niculina Ior- 
dache arunci puternic și plasat, spulberind speranțele apărătoa
rei butului. Fază din meciul România — Ungaria, cîștigat de 
handbalistele noastre cu 19—15. Foto : Dragoș NEAGU

s
ciul direct, formațiile R. 
Germane și României, care 
dominat net această prestigi
oasă competiție, n-au putut fi 
departajate decît de golaveraj. 
Ambele au primit însă aplau
zele entuziaste ale spectato
rilor.

Ultima rundă, desfășurată 
joi seara în prezența unui nu
meros public (tribuna sălii 
n-a putut satisface nici pe de
parte cerința de bilete pen
tru această gală finală), a în
semnat și apogeul competi
ției. Derbyul întrecerii, me
ciul diirtre reprezentativele 
României și R. D. Germane 
(scor final : 19—19, după ce la 
pauză oaspetele conduseseră cu 
11—10), plin de suspense, cu 
un final dramatic, 
mult tuturor celor 
mai ales că atuurile 
fost spectaculozitatea 
rapiditatea acțiunilor, 
musețea execuțiilor.

Partida — de angajament 
total și dăruire deplină — a 
început în nota de dominare 
a formației R. D. Germane. 
Acțiunile purtate în viteză

D. 
au

a plăcut 
prezenți, 
sale au 

fazelor, 
fru-

Ion GAVRiLESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Numai două zile ne mai des
part de 
Pregătirile 
cheiate, în 
răminînd i 
tru...

, .eternul derby",
stat practic în- 

i ambele tabere, 
acum loc pen- 

emoțil șl speranțe. Iar

f

purtătorii speranțelor noastre, 
cei ce vor îmbrăca duminică 
tricourile cu frunza de stejar, 
stat 15 sportivi de reală va
loare, pe care vi-i prezentăm în 
rîndurlle următoare :

(Continuare in pag 2-3)

Corespondentă din Paris

MAREA PROBLEMĂ: NEUTRALIZAREA
GRĂMEZII ECHIPEI GAZDA

Douăzeci de ani după 
său (Guy), iată că Didier 
berabero își va face 
internațional în echipa 
ței, la București. Guy a avut 
parte în România și de înfrfn- 
gere și de victorie, pe timpul 
lui Moraru, Irimescu, Demian 
eț comp. El și-a putut preveni 
astfel fiul — în deplină cu
noștință de cauză — asupra 
pericolelor care-1 pîndesc pe

tată' 
Cam- 

debutul 
Fran-

pe jntreaga echipă a 
in fața coechipierilor 

a 
„salva

tei 
considerat 
deschidere

el ca și
Franței
iul Paraschiv. Și cum Guy 
fost cîndva, adesea, 
torul“ echipei Franței, la 
fiul său Didier este 
astăzi mijlocașul la

Henri
L’Equipe

GARCIA

(Continuare in pag 2-3)

PROFILURI OLTENE
Am pornit spre Slatina cu 

un „fix" — cum spun jucă
torii de curse. Fixul era Oble
menco. adică un nume care 
părea să fie liderul necontes
tat al topului. Nelu Oblemen- 
co, „sufletul Craiovei maxi
ma", cel născut în Olt, adică 
la Corabia. Mărturisim că nu 
prea ne gîndeam la alte nume. 
Dar lată că „masa rotundă", 
foarte bine organizată și cu o 
„materie primă" depășind mult 
tematica profilurilor, a scos la 
iveală alte și alte nume, 
mult, Nelu Oblemenco a 
buit să cedeze locul intîi 
luptător. Deci...

1. DICU Petre (lupte)
2. OBLEMENCO Ion
3. POPA Ion (box)
4. GHEORGHIȘOR

(box)
5. TAIFAS (SICOE)

(atletism)
6. MARCU Dumitru 

STANCU-PECEC Ioana (atle
tism)
DULGHERU Gheorghe (a- 
tletism)
OBROCEA Dinu (lupte) 
BARZU Gabriela (handbal)

Mai 
tre- 

unui

(fotbal)

Cristian

Alexandra

7.

9.
10.

(fotbal)

„De fapt — spune Valerian 
Petrescu, președintele C.J.E.F.S. 
Olt — performanța noastră în
cepe cam din ’73. Spun perfor
manță cu modestia care se cu
vine, noi fiind convinși că tre
buie să producem juniori pen
tru marile cluburi de seniori. 
Sigur că va veni vremea cînd 
va trebui să fim mai puțin al
truiști — deocamdată. doar 
Gheorghișor a rămas al ora
șului nostru — dar saltul spre 
performanță nu poate să în- 
tîrzie. In 1975 (!), în județ nu 
era nici o sală de sport. Acum 
avem 18 ! E vorba, în primul 
rînd. de sălile mici ale școli
lor. în afară de asta, am în
ceput să stăm bine cu tehni
cienii, oameni tineri... Hai să 
dăm cîteva nume... Dumitru 
Bădulescu (lupte), Gavrilă Cos- 
ma (handbal), Nicolae Dincă 
(handbal), Petre Arnăutu (te
nis de masă), Mircea Dănilă 
(atletism) și altele... Am 
ceput și o mare selecție 
școlile tuturor satelor, 
triat 11 000 de copii

loan CHIRILA

în- 
în 

Am 
într-un

(Continuare in pag. 2-3)



o SINGURUL JUDEȚ...

i
© DUPĂ CE CRITERII...

o NEPREZENTîNDU-SE...

...se difuzează în țară 
mul „Universiada ’80“, 
a rulat în Capitală, dar 
nu a ajuns într-un 
studențesc Important ca 
mișoara 7 Nu de alta, 
mulți universitari și-au mani
festat interesul față de un 
film care le permite să retră
iască emoționantele zile ale 
celei mai mari manifestări 
sportive mondiale studențești, 
găzduită la București.

cronici sportive 
nu ne-o plăcut 
pastișa — Timo- 
foorte, foorte 

de opera (seri- 
in-

toarte departe de 
competitiv ridicat, 
în continuare la 
ar mai fi avut încă

fii- 
care 
încă 

centru
Ti- 
dar

patrulea 
paștișă, (pa’idă), a pie
sei .Jocul de-a vacanța- 
de Mihail Sebastian, pre
zentat și Io Televiziune, 
scenarstul s-a crezut spi
ritual introducînd urmâ to
rul dialog :

Nu citești Sportul î
- Nu.
— Foarte bine. Nu-i 

treabă de om serios*...
Glumo — dacă o putem 

numi astfel — nu l-ar fi 
plăcut, credem, in nici un 
caz Iul Mihail Sebastian, 
mare iubitor a! sportului, 
autor de 
etc Cum 
nici nouă 
tei Ursu, 
departe 
oasă I) din care s-a 
spira».

CINE PLĂTEȘTE ?
Organizarea ireproșabilă a campionatelor naționale, in

diferent de disciplina sportivă, presupune o serie de 
eforturi, la capătul cărora sportivii cei mai bine pregă
tiți tșl văd răsplătită munca prin invidiatele titluri de 
campioni. Iată insă că federația de turlsm-alpinism a fă
cut o flagrantă notă discordantă, la recentele campionate 
neacordlndu-se din VINA SA titlurile la două categorii 
individuale și 4 titluri (din S) la ștafetă, in consecință, 
învingătorii s-au văzut lipsiți de posibilitatea de a urca 
pe podium...

Șl, cum nu se poate încheia un campionat fără a se 
acorda și titlurile, forul de specialitate a hotărtt repro- 
aramarea probelor respective. Evident, acest lucru se 
impunea. Ne întrebăm șl întrebăm : cine suportă noile 
cheltuieli 7 Cine plătește 7

© PE CINE S-A SUPĂRAT.
IN FILMUL

,AI

...Sorin Saitoc, spadasinul 
de La C.T A. Steaua București, 
component al lotului republi
can de tineret, atunci cînd, 
la „Cupa României44, văzînd 
că nu poate ajunge în fazele 
superioare ale competiției, a 
părăsit sala Floreasca T A- 
ceastă manifestare de vede
tism (timpurie I), — act bla
mabil indiferent de valoare 
—« are circumstanțe agravan
te în cazul lui Sorin Saitoc, 
aflat încă 
un nivel 
Asistind 
competiție
multe lucruri de învățat.

...din Moldova fără rugby a 
rămas acum Botoșanii. Se 
pare, însă, nu pentru mult 
timp, deoarece fostul jucător 
al Politehnicii Iași, ing. Con
stantin Dăscălescu, face efor
turi. împreună cu un grup de 
suporteri ai sportului cu ba
lonul oval, ca încă din aceas
tă toamnă să pună bazele 
unei echipe de rugby în a- 
ceastă zonă. Iată, deci, că 
după Iași, Suceava, Vaslui, 
Bacău și Neamț, rugbyul își 
va face loc șl printre pasiu
nile sportive ale celor din 
Botoșani.

...la campionatul național de 
juniori I și la concursul re
publican al juniorilor II, e- 
chipele de tenis de masă C.S.Ș. 
Arad, C.S.Ș. Bistrița, C.S.Ș. 
Șoimii Sibiu nu mai au drep
tul — conform regulamentu
lui — să participe nici măcar 
la calificările pentru ediția 
următoare, ceea ce le scoate, 
practic, timp de doi ani din 
acest circuit. Invocînd fel de 
fel de motive, unul mai șu
bred decît celălalt, cluburile 
în cauză nu au făcut altceva 
decît să bareze calea spre 
performanță unor tineri dor
nici de afirmare. Mai poți să 
crezi, atunci, în ,,suspinele*4 
unor tehnicieni care nu gă
sesc juniori de valoare 7 
Poate niște sancțiuni supli
mentare aplicate celor direct 
vinovațl ar fi binevenite ! De 
ce să sufere numai copiii 7 I

Q DINTRE CABINETELE...
...de care dispune Dispensa

rul policlinic pentru sportivi 
al municipiului București lip
sesc unul de explorări respi
ratorii și unul de neuropsi- 
hiatrie — neapărat necesare, 
după cum ne spunea medicul - 
șef al acestei instituții, dr. 
Wilhelm Wagner.

Subliniem, totodată, colabo
rarea cu Comisia interdisci- 
plinară de cercetări de pe 
lîngă I.E.F.S. (condusă de dr. 
ing. Adrian Gagea) — colabo
rare care «-a materializat în 
construirea și dotarea Dispen
sarului cu o platformă pentru 
testarea capacității anaerobe 
de efort —, precum șl cu co
lectivele spitalelor ,,Munici
pal44 și „Brîncovenesc44 în re
zolvarea unor cazuri mal di
ficile.

Rubrică realizată de 
Emanuel FANTANEANU

ÎNTRECEREA CONTINENTALĂ DE JUDO
(Urmare dii} pag. 1)

La Tîrgoviște sînt pnezenți, 
de asemenea, președintele 
Uniunii europene de judo, dl. 
Andre J. Ertel (Franța), direc
torul tehnic al forului european, 
Balint Putnik (Ungaria), repu
tatul arbitru internațional Ka
zimierz Jareniczak (Polonia) și 
alte personalități ale judo-ului 
internațional.

Competiția continentală este 
așteptată cu deosebit interes. 
Toți sportivii oaspeți, unii so
siți încă de la începutul săptă- 
minii, aiu folosit majoritatea 
timpului pentru antrenamente, 
în sălile special amenajate a 
fost, tot timpul dinaintea star
tului, de dimineața și pînă sea
ra tîrziu, o atmosferă „incan
descentă". Repetări de proce
dee tehnice dintre cele mai 
spectaculoase dar, in același 
timp, extrem de dificile, hal
tere aruncate cu putere și re
peziciune deasupra capului, 
sprinturi de „sutiști", strigăte 
de reușită etc.

Firește, ne-am preocupat să 
aflăm vești și despre cel 7 
sportivi români : Silviu Lazăr 
(cat. superușoară), Ilie Șerban 
(semiușoară), Ștefan Nagy (u- 
șoară), Nicolae Vega (seml- 
mijlocie), Atila Polini (mijlo
cie), Emil Conchi (semigrea) 
și Valentin Bazon (grea). Ei 
«-au pregătit intens pentru a 
se putea prezenta cit mai bine 
la aceste importante întreceri, 
mai ales că sînt găzduite de un 
oraș românesc. După sosirea 
participanților. în rîndul că
rora — cum am subliniat șl In 
ziarul nostru de Ieri — sînt 
mulți juniori deja afirmați in 
arena internațională, avînd 
Înscrise ia palmaras perfor

manțe de prestigiu, și-au dat 
seama că drumul spre treptele 
podiumului de onoare va fi 
deosebit de dificil. Dar cu toții 
sint hotăriți să lupte cu totală 
dăruire, să facă apel la toate 
resursele și cunoștințele lor 
tehnice pentru a se număra in 
final printre laureații acestei 
ediții.

Aseară a avut loc un prim 
moment important — tragerea 
la sorți. Această operațiune 
— cum probabil se știe — nu 
de puține ori creează culoare 
favoraoile (sau mai puțin fa
vorabile) pentru a se ajunge 
spre finale. De astă-dată, însă 
nu se poate vorbi de așa ceva. 
In toate seriile sorții au decis 
un anumit echilibru valoric, 
concurenții avind deci aceleași 
șanse.

întrecerile vor avea Ioc pe 
două tatami, în preajma fie
căreia aflîndu-se instalații e- 
lectronice de punctaj și crono- 
metrare. Iată și programul : 
VINERI, de la ora 14 la 18, 
concurs eliminatoriu la catego
riile mijlocie, semigrea și 
gTea ; ora 18,30 — festivitatea 
de deschidere ; ora 19,30 — fi
nalele și premierea la cele 
trei categorii ; SÎMBATA : 
de la ora 14 la 18, concurs eli
minatoriu la categoriile ușoară 
și semimijlocie ; ora 18,30 —
finalele și premierea ; DUMI
NICA, de la ora 14 la 18, 
concurs eliminatoriu la catego
riile superușoară și ușoară ; 
ora 18,30. finalele și premie
rea ; ora 19,30 — festivitatea de 
Închidere.

• Aseară, în Capitală Dina
mo București a întrecut forma
ția cubaneză Dinamo „Capitan 
San Luiz" eu scorul de 7—0.

0 IMPORTAHTÂ ACȚIUNE 
DE PERFECȚIONARE A ACTIVULUI 

DIN MIȘCAREA SPORTIVĂ SINDICALĂ
în cadrul acțiunilor inițiate 

pentru îndeplinirea importan
telor obiective stabilite prin 
documentele Conferinței pe ța
ră a mișcării sportive, luni a 
început — la Academia „Ște
fan Gheorghiu" — cursul de 
perfecționare a cadrelor de 
conducere din cluburile și a- 
sociațiile sportive ale sindica
telor, organizat de Consiliul 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport și Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. — Comisia 
sport-turism.

Este un excelent prilej pen
tru toți cei peste 120 de par- 
ticipanți — din întreaga țară 
— de a dezbate, timp de două 
săptămîni, împreună cu lecto
rii cursului, principalele aspec
te ale activității sportive sin
dicale în etapa actuală, ale ac
țiunilor specifice care trebuie 
întreprinse,. în continuare, 
pentru îmbunătățirea substan
țială a educației fizice, turis

mului, sportului de masă și de 
performanță în rîndul oame
nilor muncii din întreprinderi 
și instituții. In afara a nu
meroase expuneri, la care își 
vor aduce contribuția și o se
rie de președinți, vicepre
ședinți și secretari de cluburi 
și asociații participanți la curs 
programul include schimburi de 
experiență ți activități prac
tice, proiecții de filme cu ca
racter propagandistic, consul
tații. De subliniat preocuparea 
organizatorilor pentru GENE
RALIZAREA CELOR MAI VA
LOROASE INIȚIATIVE. FOR
ME, CAI și MIJLOACE de a- 
plicare in practică a prevede
rilor Programului de dezvolta
re a activității sportive pe pe
rioada 1981—1985, precum și 
pentru perfecționarea organizării 
și desfășurării Întrecerilor din 
cadrul competiției sportive na
ționale „Daciada".

SUB GENERICUL „DACIADEI"
.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Finalele „Cupei U.T. C" la badminton
La Bistrița, în Sala sporturi

lor, s-a desfășurat la sfîrșitul 
săptăminii trecute finala pe 
țară a „Cupei U.T.C." la bad
minton. Competiția, aflată la 
cea de a 4-a ediție, a reunit 
cîștigătorii etapelor pe județ 
Cei peste 70 de finaliști, și-au 
disputat întîietatea cu ardoare 
in fața unui public bun cunos
cător al acestui sport din ce in 
ce mai îndrăgit.

La fete, cea mai bună s-a 
dovedit a fi Daniela Timoftc, 
elevă in clasa a X-a Ia Liceul 
industrial din Reșița, ciștigă- 
toarea ultimelor trei ediții la 
categoria de virstă respectivă. 
Ea a fost urmată, în ordine, 
de : 2. Mihaela Mihalache (Tg. 
Mureș), 3. Camelia Olaru (mu
nicipiul Gh. Gheorghlu-Dej), 4.

Ruxandra Călărași (București). 
5. Aneta Giocas (Galați), 6. 
Viorica Păpușoi (Botoșani).

Iată și clasamentul la bă
ieți : 1. Florentin Banu (Ti
miș), 2. Arpad Csatalas (Mu
reș), 3. Lajos Bene (Harghita),
4. Erwin Kreiling (Mehedinți),
5. Lucian Angelescu (Teleor
man), 6. Csabo Kasova (Arad).

Pe echipe : 1. Mureș 10 p, 2. 
Caraș-Severin 9 p, 3. Timiș 8 p, 
4. Bacău 6 p, 5. Harghita 4 p, 
8. București 3 p.

Diploma pentru cel mai tînăr 
jucător a fost inminată lui 
Florentin Capriț (15 ani) de la 
Liceul „N. Bălcescu" din Rm. 
Vîlcea. Arpad Csatalas, din 
Tg. Mureș, s-a situat In frun
tea celor mai tehnici jucători. 

Ion TOMA — coresp.

Azi, la Clmpulung Mușcel DINAM0V1ADA Df ATHTISM
Astăzi va avea loc, pe 

stadionul din Ctmpulung 
Muscel, o Interesantă com
petiție, Dinamoviada de 
atletism, finala, pe Ministe
rul de Interne, din cadrul

marii competiții sportive 
naționale „Daciada". Se 
vor disputa probele de 100 
m, 800 m, 3 000 m, săritura 
în lungime ți aruncarea gre
nadei.

0 sărbătoare a sportului sătesc gălățean
Străvechea comună gălățeană 

Ivești, așezare de oameni gos
podari și priceput!, unde În
semnele satului modern sint 
prezente la tot pasul, se consti
tuie de cîțiva ani încoace în
tr-un cadru ideal pentru orga
nizarea de evenimente cultu
ral-sportive. Aici au Ioc de
seori întîlniri cu scriitorii gă- 
lățeni, gale de filme, atrăgă
toare spectacole, iar pentru că 
oamenilor din Ivești le place 
sportul li se încredințează și 
organizarea unor ample între
ceri.

Duminica trecută, de pildă, 
într-o organizare de excepție, 
au avut loc pe cochetul sta
dion comunal întrecerile fi
nale pe județul Galați ale 
„Cupei recoltei". Astfel, peste 
400 de îeprezentanți ai satelor 
gălățene. care s-au întrecut cu 
vrednicie pe ogoarele belșugu
lui, au venit duminică la Ivești 
pentru a-și disputa întîietatea 
in finala pe județ a acestei 
frumoase competiții.

După momentul festiv al

deschiderii, flăcăii și fetele 
s-au întrecut la handbal, volei, 
trintă, atletism șl fotbal.

Iată numele cltorva dștigă- 
tori ai acestor finale : Maria și 
Mariana Roșea (Barcea), Con
stantin Cristea (Ivești), Mari- 
dca Pavel (Bechea) — Ia atle
tism, C. Chirilă, D. Sirghie 
(Munteni), G. Badin, V. Bîră, 
A. Băraru (Liești), D. Joglan 
(Movilești) — la trintă. Cele 
mai bune echipe : Tulucești 
(fotbal), Barcea (handbal bă
ieți), Ivești (handbal fete și 
volei băieți).

A fost o sărbătoare a spor
tului sătesc gălățean, o între
cere reușită pe toate planurile, 
la care și-au adus pe deplin 
contribuția, iu afara localnici
lor, tehnicieni ai C.J.E.F.S. 
Galați, precum si activiști vo
luntari ca Viorel Drăguș (Pe- 
chea), prof. Maricica Boșcu 
(Barcea), Costică Dragomir 
(Liești). Popa Alexandro și dr. 
Negoiță Caralman (Ivești).

T. SIRIOPOL — coresp.

DM0-S. C. LEIPZIG 3
Campioana de volei masculin <1

a R. D. Germane, echipa S. C. Buc
Leipzig, și-a început turneul in ple<
țara noastră, jucind Ieri, în pen
sala Olimpia din Capitală, cu nalt
campioana României, formația „Di
Dinamo. Deși elevii antrenoru- Pra;
lui Sigfried Schneider au luptat 
pentru un scor stirins, dinamo- •
viștii s-au impus clar cîștigînd roși-
cu 3—0 (13, 8, 8). Două obser- a c;
vații : din -echipa oaspete lip- amil
sesc 4 titulari care au făcut tru 
parte dan reprezentativa țării ticip
lor la recentul „El Mundial" corni
din Argentina ; la dimaimoviști, pioa
care au rulat întreg Iotul, a vlce<
surprins neplăcut blazarea, lip- abia
sa de concentare cu care au e- sindl
voluat ! Azi. la ora 16, în ace
eași sală: Calculatorul — 8. C. • 
Leipzig. (Gh. LAZĂR, coresp.). Ia ui

PROFILURI <
(Urmare din pag. 1)

an. Am ales... 46, adică un nu
măr de copii de care să ne pu
tem ocupa foarte serios. dar 
vreau să cred că am greșit în 
multe cazuri, astfel ca marii 
performeri să apară și din rîn- 
durile celorlalți 10 924... Clnd 
e să apară un Năstase, o Nadia 
sau un Patzaichin, selecționerul 
e cu ochii legați, pentru că la 
asemenea sportivi trebuie să 
prinzi focul din privire, ceea 
ce e mult mai greu..."

Dar să revenim asupra topu
lui...

DICU Petre, două medalii 
olimpice (argint și bronz), plus 
una mondială de argint... Alte 
argumente nu mai sînt nece
sare...

OBLEMENCO a fost trecut 
pe locul doi cu destule regre
te. E adevărat, Nelu Oble- 
menco nu a îmbrăcat nicio^ > 
tricoul echipei naționale, aar, 
vorba oltenilor din Slatina, 
„nu știm care a fost nedrep
tate mai mare : faptul că Do- 
brin n-a jucat la Guadalajara 
sau că nu s-a găsit un tricou 
pentru Oblemenco... Auzi vor
bă ! — se supără oltenii... se 
găsi pentru Atodiresei... n-a
vem nimic cu el... pentru Fa- 
zekas... pentru Floareș... iar 
pentru Nelu Oblemenco nu se 
găsi... Cine să le mal înțe
leagă ?“

POPA Ion, antrenorul emerit 
de astăzi, e o mîndrie a jude
țului. (Intervenție C. Predețea- 
nu, directorul Clubului sportiv 
școlar : „Boxul a fost Întot
deauna popular la noi. Țin 
minte eram copil și l-am văzut 
la Caracal pe fostul campion 
național Gheorghe Lungu, 
„greul" care e și el de-al nos
tru, făcînd demonstrație cu 
doi boxeri deodată... A mai 
fost pe la noi și Otto Bostiog, 
talent mare, pierdut pe drum... 
Dezvoltarea boxului în Olt 1 
se datorează în bună măsură 
și lui Cristian Panaitescu, ma
rele meșter de la Cîmpulung, 
care a lucrat și pe la nol...“.

GHEORGHIȘOR, un campion 
national în plină ascensiune.

TAIFAS (Sicoe) Alexandra, 
multiplă campioană națională 
și recordmană în perioada ani
lor ’50. participanta la Olim
piada de la Helsinki...

MARCU DUMITRU, „săgea
ta Craiovei", care pornea din 
arcul lui Oblemenco. „De fapt, 
noi, oltenii de pe cele dxyă 
maluri ale Oltului, i-am făcut 
vînt Craiovei pînă la Leeds".

STANCU-PECEC Ioana, fostă 
recordmană națională la arun
carea suliței. Și vă rugăm să 
notați : a corecta-t recordul Mi- 
haelei Peneș !

DULGHERU Gheorghe, un 
sprinter de valoare, care de
ține (încă!) recordul național 
„electronic" la 100 m, cu 
10.41...

OBROCFA Dinu, „un luptă
tor care mai are multe de 
spus".
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DOAR ȘASE SECUNDE AU LIPSIT POLOIȘTILOR DE LA CRIȘUL PENTRl
Doar șase secunde au lipsit 

poloiștilor de la Crișul Oradea 
pentru a se califica — a doua 
oară consecutiv — în faza fi
nală a Cupei cupelor ! Cum 
s-au întîmplat lucrurile ? Ne 
relatează Ion Alexandrescu, vi
cepreședintele clubului bihorean.

„Competiția a debutat sur
prinzător : dintr-o „scăpare" a 
organizatorilor, noi nu am fost 
invitați la ședința tehnică și 
nici nu am fost anunțați asu
pra programului meciurilor. 
Am aflat cu totul tntîmplător 
că vom juca — în prima zi — 
cu echipa gazdă, C. N. Mont
juich, și ne-ain deplasat singuri 
la bazin. Acolo, o nouă surpri
ză : noi știam că vom juca în
tr-un bazin descoperit șl ne-am 
pregătit ca atare, iar turneul a-

vea să se desfășoare intr-o pis
cină acoperita.

In primul meci, TSKA Mos
cova a întrecut cu mare difi
cultate pe R. N. Bogliasco la 
scorul de 7—6. A urmat jocul 
nostru cu Montjuich. După trei 
reprize perfect egale, spaniolii 
au cîștigat-o pe a patra cu 
7—3. Noi am ratat două supe
riorități numerice, dar arbitrul 
belgian Van Vrecken ne-a de
zavantajat fățiș. Scor final : 
14—IC (3-3, 3—1, 1—3, 7—3) 
pentru gazde, golurile noastre 
fiind realizate de Gordan 4, 
Costrăș 4, Fejer șl Garofeanu.

A doua zi am jucat cu TSKA 
Moscova. A fost un med ex
traordinar. Sovletldi, cu o e- 
chlpă foarte puternică, au con
dus tot timpul. Iar noi am e-

galat în min. 2«,56. Scor final : 
12—12 (3-4, 4—3, 2—4, 3—1).
Pentru Crișul au marcat : Gor
dan 5, Costrăș 4, Fantea, Garo-
feanu, Sebok. A urmat meciul
Montjuich — Bogliasco (11—10), 
in care italienii puteau foarte 
ușor să ciștige.

în ultima zi am întilnit pe 
R. N. Bogliasco. Echipa noastră 
a făcut o partidă de excepție, 
s-a apărat fără greșeală și a 
contraatacat viguros. La sfîrși
tul întilnirii toată lumea ne fe
licita pentru victoria cu II—6 
(1—1, 3—2, 4—1, 3—2) datorată 
golurilor lui Gordan 4, Costrăș 
2, Feicr 2, Garofeanu, Pantea 
și Sebok. Urma ultimul joc al 
turneului șl în cazul unui suc
ces al celor de Ia Montjuich 
asupra lui TSKA, Crișul obți
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Divizia „A“ de baschet feminin

IERI, VICTORII LÂ SCOR |
Campionatul național de bas

chet feminin a lost reluat terț, 
in sala Floreasca, prin meciurile 
etapei inaugurale a celei de al 
3-lea tur al competiției. Rezul
tate :

CR1ȘUL ORADEA — COMER
ȚUL TG. MUREȘ 70—50 (34—33). 
După 29 de minute de întrecere 
echilibrată în cursul căreia a- 
vantajul a alternat, Crișul a rea- 
lziat desprindere decisivă și a 
realizat victoria la o diferență 
surprinzător de mare, datorită 
în mare măsură bunei evoluții a 
jucătoarelor pivot Maria Leitner, 
Adriana Constantlnescu și con
ducătoarei de joc Mirela Ca- 
setti. Au înscris : Leitner 18, 
Constantlnescu 14, Niculescu 12, 
Casctti 10, Cutuș 6, Ainihăesei 
4, Cigan 4, G. Nagy 2 pentru în
vingătoare, respectiv KISss 20, 
Opriciu 10, Mathe 6, Fărcaș 3, 
Csenteri 3, Borbely 4, Macavei 2, 
Kiss 2. Arbitri : M. Prahoveanu 
șl M. Gaspar.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 82—68 (53—30). Meci
dominat net de campioanele ță
rii ; la echipa din Timișoara am 
remarcat promptitudinea și cura
jul cu care a fost suspendată (pe 
timp de 4 etape) Marcela Bo- 
dea, una dintre jucătoarele de 
bază ale formației (dealtfel, 
componentă a lotului național), 
pentru abateri de la disciplină. 
Sperăm că Marcela Bodea are 
remușcări că nu iși poate ajuta 
echipierele în dificilul turneu 
bucureștean. Au înscris : Palt 27,

RUGBYȘTII ROMÂNI TREBUIE SĂ-ȘI DOVEDEASCĂ VALOAREA
(Urmare din pag. 1)

VASILE ION (Farul). Născut 
la 4 ianuarie 1S57. Are 1,76 m 
Înălțime și 82,5 kg greutate. A 
jucat de patru ori in echipa na
țională. Și totuși, in cazul lui, 
se poale vorbi de o dublă pre
mieră : pentru prima oară fun
daș — pînă acum a evoluat ca 
mijlocaș la deschidere sau la 
grămadă — și cel dinții meci 
împotriva Franței.

SORIN FUICU (Steaua). 
N. 18 aprilie 1954 ; 1,85 m ;
85 kg. Fostul înaintaș aă repre
zentativei de Juniori, devenit 
ca senior aripă la treisferturi, 
a fost prezent de 13 ori în pri
mul nostru „XV".

MIHAI 1IOLEAN (Farul). N. 
5 iunie 1954 ; 1,80 m ; 80 kg. 
Centru (la lei de bun ca ari
pă), cu o selecție. Cel dinți, 
joc al său cu Franța.

ADRIAN LUNGU (Farul). N. 
5 septembrie 1960 : 1,83 rn ; 79 
kg. Deși e mezinul echipei, are 
experiență de centru : de 13 ori 
internațional „A".

MARIAN ALDEA (Dinamo). 
N. 12 iulie 1952 ; 1,84 m ; 86 kg. 
Cealaltă aripă a liniei noastre 
de atac a îmbrăcat de 19 ori 
tricoul echipei naționale.

STEIIAN LODAR ESCU (Di
namo). N. 30 mai 1958 ; 1,78
m ; 78 kg. A jucat de 7 ori im 
portantul rol de „uvertură" a 
tricolorilor.

MIRCEA PARASCHIV (Di
namo). N. 13 decembrie 1954 ; 
1,75 m ; 7C kg. De 35 de ori 
mijlocaș la grămadă al repre
zentativei, al cărui căpitan a 
devenit în ultimii ani.

ENC1U STOICA (Dinamo). N. 
8 ianuarie 1953 ; 1,36 m ; 94 kg. 
A apărut în 44 de partide inter- 

NEUTRALIZAREA GRĂMEZII ECHIPEI GAZDĂ
(Urmare din pag. I)
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Dair nici afirmarea deplină 
a tinărului Camberabero, nici 
marile disponibilități ofensive 
ale francezilor, cu Blanco, așe
zat, in fine, pe postul de fun
daș, care-i convine atît de 
bine, nu vor fi In măsură să-i 
îngrijoreze pe rugbyștii români 
și să facă uitat acel atît de 
necruțător 15—0 pentru ei, în
casat acum doi ani, dacă 
„pack-ul“ francez nu va re
zista Încercărilor Ia care-1 vor 
supune, fără îndoială, înain
tașii români. Aceasta-i de fapt, 
marea grijă a conducătorilor

Popa 25, Sandor 7, Schuster 6, 
Kin fl, Lukas 4, Bolovan 2, Lun- | 
gu 3, Costanașiu 2 pentru în- I 
vingătoare, respectiv Hoszu 16, ® 
V. Chepețan 13, Stainin 10, Ar
mion 9, Neusatz 7, R. Chepețan | 
4, Cibu 4, Catrina 2. Gyorii 2, I 
Czmor 1. Arbitri : I. Breza și I. ■ 
Nun.

OLIMPIA BUCUREȘTI — PRO- I 
GREȘUL BUCUREȘTI 71—51 I 
(30—21). Apreciat, inițial, drept ■ 
derby-ul zilei, meciul a dezilu
zionat, deoarece baschetbalistele I 
de la Progresul au fost departe R 
de ceea ce ar fi trebuit să fie. 8 
Nu este mal puțin adevărat, 
însă, că slaba lor evoluție a fost I 
influențată de maniera in care B 
a știut să-și conducă antrenorul 8 
C. Paraschivescu elevele, jucă- 
toarele de la Olimpia. Acestea I 
au aplicat, în tot cursul me- I 
ciulul, presingul temporar, ceea * 
ce a destrămat „în fașă- obiș- _ 
nultul joc pozițional al sportl- | 
vel or de Ia Progresul și a fa- I 
cilitat multe intercepții și con- 8 
traatacuri. Au înscris : Froiter 
20, Stingă 13, Bîră 13, Ciubăn- I 
can 10, Cristea 6, Ghîțescu 3, | 
Trică 2, Popa 4 pentru învingă- " 
toare, respectiv Tatu 14, Simioa- _ 
nă 10, Stoichiță 10, Pușcașu 9, I 
Divolu 4. Parcanschl 4. Arbitri : I 
P. Pasere și M. Petrescu.

VOINȚA BUCUREȘTI — C S.U. - 
PLOIEȘTI 77—49 (37—23), POLI- I
TEHNICA BUCUREȘTI — VOIN- | 
ȚA BRAȘOV 65—49 (26—20),
I.E.F.S. — RAPID BUCUREȘTI . 
68—69 (37—37).

Dumitru STANCULESCU ■

țări, în linia a treia a înain
tării (aripă).

GHEORGHE DUMITRU (Fa
rul). N. 31 ianuarie 1952 ; 1,93 
m ; 100 kg. In linia a doua a 
grămezii sau ca purtător al 
numărului 8, de Închizător —

I 
I
!
I

cum va juca duminică — a a- g 
cumulat 46 de selecții in echi- j 
pa „A". * 1

capabil să-i relanseze pe tri
colorii francezi pe calea suc
cesului. La abia 21 de ani, el 
posedă deja o bogată expe
riență, deoarece joacă in prima 
echipă a clubului său La 
Voulte de trei ani. Dacă ținem 
seama că a alergat 100 de me
tri in 11 secunde, ne explicăm 
lesne de ce marchează atitea 
eseuri ; cit privește lovitura 
sa de picior, este suficient, 
credem, să arătăm că ea a fost 
cizelată de Însuși tatăl său, 
unul dintre cei mai mari spe
cialiști pe care i-a cunoscut 
de-a lungul anilor Franța rug- 
bystică. Iată de ce se speră 
ca Didier să împlinească spe
ranțele pe care echipa națio
nală le așteaptă de mult timp.

FLORICA MURAR1U (Stea- . 
ua). N. 28 martie 1955 ; 1,83 m ; | 
91 kg. 31 de jocuri pentru | 
România in palmaresul acestui 
înaintaș — aripă de linia a | 
treia.

GHEORGHE DARABAN (Di
namo). N. 19 ianuarie 1947 ; g 
1,94 m ; 97 kg. Jucător de li- I 
nia a doua (a evoluat și ca în- • 
chizător al grămezii), titulari- . 
zat după patru ani și.. 34 me- 1 
ciuri internaționale.

GHEORGHE CARAGEA (Di
namo). N. 22 februarie 1959 ; I 
1,93 m ; 102 kg. Un clasic „li- | 
nia a doua", de 14 ori prezent, 
pînă acum, in națională.

CONSTANTIN DINU (R. C. I 
Grivița Roșie). N. 29 aprilie ■ 
1945 ; 1,85 m ; 106 kg. Pilier cu > 
o carieră impresionantă, liderul I 
selecțiilor — 65 la număr !

MIRCEA MUNTEANU (Stea
ua). N. 12 octombrie 1952 ; 1,75 I 
m ; 84 kg. Taloner, de 36 ori | 
Internațional.

IOAN BUCAN (Știința Pe- I 
troșani). N. 27 ianuarie 1955 ; I 
1,83 m : 102 kg. Piller care a 
acumulat 20 de Jocuri in re- g 
prezentativa României. ■

Echipa are o medie de vîrstă | 
— peste 28 de ani — cum nu I 
a mai avut în ultima vreme.
Să sperăm că această maturi- . 
taie va însemna un atu al echi- | 
pei noastre. In joc... • 

echipei Franței care vor face 
deplasarea la București, înce- 
pînd cu Jacques Fouroux. Așa 
se și explică că ei i-au mobili
zat pe toți „vechii" care au 
participat la victoria asupra 
Irlandei la Paris, in primă
vara trecută, excepție făcînd 
doar selecționarea tlnărului 
Condom, chemat să-1 înlocu- 
lească pe Imbernon, accidentat 
1a ora selecției.

V"» reuși francezii să neu
tralizeze grămada românilor ? 
Iată întrebarea, o întrebare cit 
se poate de îngrijorătoare, 
pentru o echipă deosebit de 
bogată în efective privind li
niile dinapoi, dar Incapabilă 
să-și reînnoiască cadrele care 
operează în față, la grămadă.

1
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• „1", „X" SAU „2" 1 Miercuri 
3 noiembrie 1982 va avea loc un 
nou șl atractiv concurs Prono
sport cu meciuri din returul ce
lei de-a doua manșe a cupelor 
europene la fotbal, șl anume : I. 
Aston Villa — Dinamo București; 
n. Univ. Craiova — Shamrock 
Rovers ; III. F.C. Sarajevo — 
Corvinul Hunedoara ; IV. H.I.K. 
Helsinki — F.C. Liverpool ; V. 
Intern azionale — A.Z. ’87 Alk- 
maar ; VI. Ujpesti Dozsa — Real 
Madrid ; VII. Bayern Milncben 
— Tottenham ; VIII. Bordeaux — 
Hajduk Split ; IX. I.F.K. Norkop- 
plng — Roma ; X. Bohemians 
Fraga — St. Etifenne ; XL Banlk

După meciul cu Italia

REPREZENTATIVA NOASTRĂ DE TINERET A JUCAT MODEST...
...CU MULT SUB POSIBILITĂȚILE REALE ALE JUCĂTORILOR

BENEVENTO, 28 (prin tele
fon). Mare diferență între 
Jocul bun reușit la Tuia, în 
compania reprezentativei de 
tineret a Uniunii Sovietice, și 
acest ultim meci, cu formația 
Italiei. La prima vedere, dacă 
punem în balanță marea rata
re a iul Pană, din min. 75, a- 
tunci cînd scorul era alb, nu 
știm ce ar fi făcut tînăra re
prezentantă a socccrului cam
pioanei mondiale. Această mare 
ratare a venit ca un trăznet 
și legea nescrisă a ocaziilor 
nefructilicate, a avut din nou 
efect liotăritor, italienii deschi- 
zînd scorul dintr-o fază porni
tă in condiții neregulamentare 
(la TV, la reluare, seara, s-a 
văzut foarte clar ofsaidul lui 
Casale), combinată și cu ma
rea șansă ca mingea să se lo
vească de Popicu. Din acest 
moment, echipa noastră a fost 
evident marcată de cele două 
faze amintite mai sus, golul lui 
Evani (2—0) fiind o consecin
ță logică. Este drept că în eco
nomia jocului aceste două mo
mente au avut partea Iar de
cisivă, dar nu trebuie să tre
cem pe planul secund modesta 
evoluție de ansamblu a echipei 
care, cu excepția primului sfert 
de oră al celor două reprize, 
s-a situat MULT SUB POSI
BILITĂȚILE REALE ALE JU

După eșecurile de miercuri ale Juniorilor tricolori

DOAR 5 DIN 31! DE 0ECHIPĂ, NICI VORBĂ!
La București și Moreni s-au 

disputat miercuri cele două În
tîlniri amicale dintre juniorii 
români și cei bulgari. Pe Sta
dionul Republicii au Jucat se
lecționatele U.E.F.A. ’85. Scor 
0—4, scor fără replică, scor 
care ne scutește de orice co
mentariu. Și totuși..

CE JUCĂTORI AȚI REMAR
CAT DIN ECHIPA NOAS
TRĂ ?, l-am Întrebat pe cîțiva 

ACEST 1-7 SPUNE TOTUL.,.
Să pierzi — acasă — o dublă întîlnire internațională, la 

două categorii de juniori, cu scorul total de 1—1 nu s-a 
prea văzut.

Pentru că la virsta adolescenței, se știe, valorile sînt 
foarte apropiate.

Diferă instruirea.
Diferă antrenorii, 'tehnicienii.
Diferă grija.
Calitatea instruirii Juniorilor noștri, ca și. .. grija de 

plnă acum a F.R. Fotbal (care este cu totul altceva față 
de „grija vorbită", din ședințe, consfătuiri etc.) pentru 
generația de miine a fotbaliștilor sînt exprimate cum nu 
se poate mai grăitor de acest 1—7 fără replică.

Un scor care spune totuL ..
Marius POPESCU

dintre cei care au urmărit cu 
atenție evoluția foarte tinerilor 
noștri jucători de pe gazonul 
Stadionului Republicii. Iată nu
mai trei răspunsuri, dar care, 
credem noi, spun totul :

C. Dinulcscu, secretar al 
F.R.F. : „Nici unul ! Nu nțe- 
leg criteriile după care au fost 
selecționați acești copii".

I. Kîuge : „Cu mare indul
gență pot fi reținuți doar al 
doilea portar și nr. 7 (Marton 
și Năstase — n.n.).

V. Călinoiu : „Nu pot remar
ca pe nimeni. E inadmisibil ca 
nici unul dintre acești jucători 
să nu poată cîștiga un duel la 
mingile înalte".

După-amiază, la Moreni, in
tr-o găzduire perfectă, primele 
selecționate de juniori (U.E.F.A. 
’83) au oferit o partidă ceva 
mai echilibrată, dar cu o des
prindere evidentă a oaspeților, 
mai rapizi și mult mai lucizi 
în joc. Scor final 1—3, scor 
surprinzător, mai ales că, nu 
de mult, la Turneul Priete

ADMINISTRAȚIA Dt STAT 10
Ostrava — C.F. Valencia ; XII. 

F.C. Porto — R.S.C. Anderlecht ; 
XIII. E.C». Kaiserslautern — Na
poli.
• ÎN ATENȚIA PARTICIPAN- 

ȚILOR 1 Datorită unei înțelegeri 
între echipele H.I.K. Helsinki șl 
F.C. Liverpool, ordinea desfășu
rării dublei lor întîlniri a fost 
inversată față de programarea 
inițială, astfel Incit meciul retur, 
cuprins în concursul Pronosport 
din 3 noiembrie, va avea loc la 
Liverpool. Conform regulamentu
lui, în această situație la meciul 

CĂTORILOR și ale prestațiilor 
anterioare.

Fotbaliștii români n-au putut 
să profite de faptul că au ciș- 
tigat uneori tactic duelul cu e- 
chipa Italiei, țesătura de pase 
dovedindu-se eficientă in fața 
binecunoscutului iureș de start 
al echipelor peninsulare. Lipsa 
de îndrăzneală, cantonarea în 
propria jumătate de teren, doar 
Gabor făcînd, in parte, excep
ție, prin avansările lui, nu au 
putut schimba impresia gene
rală de blocare a mecanismului. 
O linie de mijloc cu jucători 
valoroși — ne referim în pri
mul rind la Balint, Pană și C. 
Iile — nu. a putut reuși lansa
rea în ofensivă, rezumindu-se, 
în special, la a acoperi partea 
centrală din fața carelui nos
tru. O altă carență a fost lipsa 
de organizare a acțiunilor de 
atac, foarte rare, o contribuție 
la nereușită aparținînd și celor 
doi fundași laterali, care nu au 
participat, conform indicații
lor, și la faza de atac. De ase
menea, în momentul posesiei 
balonului tn treimea noastră, 
linia de mijloc a fost neinspi
rată Ia serviciu. In ansamblu, 
echipa a avut o evoluție mo
destă. Ea ar fi putut realiza 
un rezultat bun, care ar fl cin- 
tărlt, — poate, mult, în pers
pectiva importantului meci al 

nia, in R.P.D. Coreeană, echi
pa noastră a ciștigat în fața 
aceleiași formații cu 2—0. La 
Kfîrșitul meciului am repetat 
întrebarea subliniată Ia În
ceputul acestor rîndurl și am 
primit, de la cîțiva antrenori, 
foarte cunoscuți, următoarele 
răspunsuri :

Traian Ionescu : „Am venit 
să văd o echipă care se pre
gătește de trei ani și n-am vă

zut nici o echipă, ei doar doi 
Jucători : Hagl și Bănuță".

Iile Oană : „Nu pot remarca 
decît pe nr. 5, Săndol".

Cornel Simionescu : „Doar 
Hagi".

Constantin Rădulescu: „Hagi, 
dar fără superficialitățile din 
unele faze, Mateuț pentru hăr-

AREITRI! ETAPEI A
Petrolul — Politehnica lași : 

I. VELEA — M. Florea (ambii 
din Craiova) șl V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin).

Jiul — F.C. Olt : M. SALOMTR 
— M. Man (ambii din Cluj-Na- 
poca) și Fr. Keresteș (Tg. Mu
reș).

F.C.M. Brașov — Steaua : N. 
RAINEA (Bîrlad) — Gh. Ptrvu 
(Constanța) șl R. Nlcoară (Tul- 
cea).

„Poli" Timișoara — C.S. Tlr- 
goviște : R. PETRESCU — P. Ca- 
dar (ambii din Brașov) șl C. 
Volcu (București).

F.C. Argeș — Universitatea

ro PRONOSPORT INTORMEAZA
IV semnul .,2* va indica victoria 

echipei F.C. Liverpool, semnul 
„X** egalitatea, iar semnul „1“ 
victoria echipei H.I.K. Helsinki.
• TRAGEREA OBIȘNUITA

LOTO de astăzi, 29 octombrie 
1982, se desfășoară începînd de 
la ora 15 în sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovicl nr. 42 ; numerele 
câștigătoare vor fl transmise la 
televiziune și radio in cursul se
rii.

3 C1ȘTIGURILE TRAGERII AU
TOTURISMELOR LA LOTO DIN 

primelor reprezentative, de 
Ia 4 decembrie. De fapt, acesta 
a și fost unul din obiectivele 
echipei noastre înaintea parti
dei.

Deși a aliniat o formație cu 
mulți jucători din prima divizie 
(Galii joacă la Fiorentina. Bo- 
netti la Sampdoria, Gabrielle 
la Cesena, Casale la Pisa, 
Valigl la A. S. Roma, Galderisi 
Ia Juventus, Mariani la Ca
tanzaro), formația italiană nu 
și-a susținut prin joc binecu
noscuta firmă, dar pe fondul 
unei replici modeste a echipei 
noastre ea a ieșit, totuși, in 
evidență.

Oricum, această partidă tre
buie să constituie o bază pen
tru o serioasă analiză în pers
pectiva viitoarelor întîlniri, fie 
ele amcale sau în cadrul pre
liminariilor C.E. de tineret.

Adrian VASILESCU I

In urma rezultatului de la 
Benevento, clasamentul grupei 
a V-a arată astfel :

1. Italia
2. România
3. Cipru
4. Cehoslovacia 

1 1 0 0 2—0 2
2 10 1 2—3 2
10 0 1 1—2 0
0 0 0 0 0—0 0

nicie, Țîrlea — minus ratările".
Constantin Ștefan : „Hagi și 

Țîrlea, ambii din atac. Foar
te slabă apărarea.

Florin Popescu (arbitrul me
ciului) : „Mateuț și Hagi".

Mihai Ionescu (secretar al 
F.R.F.) : „Relativ bine au ju
cat doar Hagi, Mateuț și Săn- 
doi. Dar echipa nu-i echipă și 
va trebui să devină o echipă, 
dacă vrem să nu avem sur
prize și mai neplăcute decît- 
cele oferite astăzi de juniorii 
tricolori".

Prin urmare, cîțiva oameni 
competenți în problemele de 
fotbal AU VĂZUT ieri, la Mo
reni, doar CINCI JUCĂTORI 
CARE AU CORESPUNS cit de 
cit : Hagi, Țîrlea, Mateuț, Săn- 
doi și Bănuță. Este o constatare 
care invită antrenorii echipei 
la noi căutări, la organizarea 
altor trialuri, sondaje vaste, 
cuprinzătoare. Pentru a fi gă
site acele talente de care are 
atîta nevoie fotbalul nostru. 
Avem convingerea că aceste 
talente există. F.R.F. a și de
clanșat o mare acțiune de de
pistare a io", dar pe care n-o 
va putea duce pînă Ta oapăt 
decît cu sprijinul necondițio
nat al cluburilor și al tuturor 
antrenorilor de la eșalonul co- 
pii-juniori. Altfel totul va fi 
zadarnic și nu vom avea decît 
de consemnat alte eșecuri 
inadmisibile, ca acelea înregis
trate miercuri la București și 
Moreni, în dubla confruntare 
cu juniorii bulgari.

Laurențiu DUMITRESCU

13-a a DIVIZIEI /ZA^
Craiova : O. ȘTRENG (Oradea) 

— N. Blțin (Salonta) șl A. Sto
ker (Petroșani).

Chimia Rm. Vîlcea — Dinamo: 
V. ANTOHI (lași) — D. Vatran 
(Arad) și M. Ludoșan (Sibiu).

F.C. Constanța — A.S.A. Tg. 
Mureș : I. IGNA (Timișoara) — 
T. Chelu (Giurgiu) și J. Grama 
(București).

S.C. Bacău — F.C. Bihor : Fl. 
POPESCU — S. Pantelimonescu 
și .V. Banu (toți din Ploiești).

Sportîil studențesc — Corvinul: 
A. GHEORGHE (P. Neamț) — M. 
Stănescu (Tași) și C. Gheorghe 
(Suceava).

22 OCTOMBRIE 1982. FAZA I : 
Cat. 1 : 1 variantă 100% — auto
turism Dacia 1300 șl 2 variante 
25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 2 va
riante 100% a 23.368 lei și 16 va- 
variante 25% a 5.842 lei ; cat. 3 : 
14 variante 100% a 4.973 lei și 25 
variante 25% a 1.213 lei ; cat. 4 : 
36 variante a 2.797 lei ; cat. 5 :
175.75 variante a 573 lei ; cat. fl : 
280 variante a 360 lei ; cat. X :
1.744.75 variante a 100 Iei. Report 
la cat. 1 : 500.000 lei. FAZA, a 
H-a t Cat. A : 4 variante — au
toturisme Dacia 1300 (70.000 lcl>; 
cat. B : 11 variante — autotu
risme Trabant COI (36.300 lei)„



„Cupa României4* la sabie

!ON PANTELIMONESCU (Dinamo)
CÎȘTIGĂ FĂRĂ EMOȚII...

Ion Pantelimoneseu (Dinamo) 
este ciștigâtorul ediției 1982 a 
„Cupei României4* la sabie, pro
bă de la care au absentat I. Pop 
și M. Mustață, aflați la C.E. din 
Austria. în bună dispoziție, am
bițiosul scrimer dinamovist a 
„mers“ din victorie în victorie : 
10—2 cu Iancu (Progresul) și a- 
celași scor cu Păunescu (Stea
ua), în eliminările directe ; cali
ficare directă în turneul final. 
Aici alte victorii în serie : 10—7 
cu I. Niculae (Tractorul), 10—S 
cu colegul său de club, M. Frun
ză și, în fine, 10—5 cu... învinsul 
său din turul 2 al eliminărilor 
directe, Pâunescu... Un succes 
meritat, muncit, al unui sabrer 
care poate mult mai mult decît 
a arătat în ultima vreme. 
Ce-i lipsește ? Un plus de încre
dere în puterile sale, carență e- 
xistentă, din păcate, și la alți 
scrimeri fruntași...

Florin Păunescu (Steaua) a o- 
cupat locul 2. După o primă reu
șită, în eliminările directe (10—0 
la Szabo — Tractorul), el a fost 
stopat — cum am amintit — de 
Pantelimoneseu (2—10), dar a a- 
vut tăria de a se regăsi : în re
calificări, 10—-4 cu Filipoiu (Stea
ua), apoi în turneul final 10—8

„TROFEUL CARPAȚI"
(Urmare din pap I)

debordantă și apărarea foarte 
avansată au permis campi
oanelor mondiale o primă de
tașare : 6—3 în min 13. Tur- 
batu și Oacă reduc din han
dicap, dar jocul sigur al for
mației R, D. Germane con
tinuă să se impună și în min. 
19 tabela de scor arată 8—5 în 
favoarea sa. Este momentul 
cînd reprezentativa noastră se 
ambiționează și printr-o mai 
eficientă colaborare în atac, 
printr-o defensivă mai atentă 
și, mai ales, prin calm și lu
ciditate echilibrează ■ situația : 
8—8 în min. 21 și, apoi, 13—12 
în min. 36. Consumul de e- 
nergie este maximal, cele două 
echipe mergînd „cap la cap”. 
Este 16—16 în min. 51, cînd 
arbitrul Milan Mitrovici acor
dă echipei noastre o aruncare 
de la 7 m, dar colegul său 
Milan Valclci o refuză... Con
traatac al adversarelor și sco
rul devine 17—16 pentru R. D. 
Germană ! Finalul devine in
candescent. Echipa noastră 
forțează cu întreaga sa capa
citate victoria. 19—19 și cu 
trei secunde înainte de fluie
rul final Covaliuc reușește să 
înscrie în entuziasmul ' între
gii săli. Nu va fi însă 20—19 
pentru reprezentativa Româ
niei, pentru că — deși arbi
trul Milan Mitrovici validea
ză golul — din nou Milan Val- 
cici refuză să accepte, expli- 
cîndu-și hotărîrea prin aceea 
că reaiizatoarea golului ar fi 
comis pași... Meciul se încheie, 
deci, la egalitate. Trebuie 
spus, nu ca o consolare, că 
selecționata noastră a reali
zat în compania R. D. Ger
mane cel mai bun meci al său 
din acest turneu, că puterea 
de mobilizare și unele reali
zări tehnico-tactice merită a 

Caleidoscop PRIMUL
© Prima organizație sportivă românească 

„Societatea de arme, gimnastică și dare la 
semnu“ a luat ființă la București, în pri
măvara anului 1867. Printre fondatori s-au 
aflat iubitorii gimnasticii și ai tirului. So
cietatea a amenajat o curte, pentru trage
rea cu pistolul, pe Calea Mogoșoaiei (ac
tuala Calea Victoriei), pe locul unde se 
înalță astăzi impozanta clădire a Bibliote
cii centrale universitare. După 5 ani, So
cietatea număra 350 de membri. în 1905 a 
fost inaugurat sediul acesteia, pe splaiul 
Mihai Vodă, colț cu strada Apolodor. • 
Vasalopet, cursa lui Vasa, este de mai bine 
de o jumătate de secol cea mai mare cur
să de schi-fond din întreaga lume. Cursa 
măsoară 85,8 km șl se desfășoară între lo
calitățile Sălen și Mora din Suedia. La 
startul ei se aliniază in jur de 10 000 de 
schiori, de diferite vîrste și din diferite 
țări. Cursa Vasa a debutat în anul 1922 șl 
omagiază o faptă eroică realizată pe 
schiuri. în iarna anului 1520, un tînăr pa
triot suedez, Gustav Vasa, deznădăjduit că 
nu și-a putut convinge compatrioții să por
nească la luptă împotriva cotropitorilor da
nezi, a plecat, pe schiuri, din satul Mora, 
spre Norvegia. Concetățenii lui s-au răz- 
gîndit însă și au trimis, tot pe schiuri, o 
delegație să-1 ajungă pe Vasa și să-l con
vingă să se întoarcă pentru a conduce 
lupta de eliberare. Vasa a fost ajuns abia 
în satul Sălen. De acolo a revenit la Mora, 
a organizat o armată cu care a început bă
tălia ce a dus la constituirea statului liber 
al Suediei și la încoronarea ca rege al lui 
Gustav Vasa ! Traseul cursei este chiar 
drumul de întoarcere a lui Vasa, de la Să
len la Mora. © Schiul nautic s-a născut

SAU PRIMA (II)...
dintr-o curiozitate ! Este vorba de simpla 
curiozitate a unui schior montan care a vă
zut zburînd pe suprafața unui lac un 
„aquaplan44 (acea planșe trasă de o barcă 
cu motor, pe care sportivul stătea în pi
cioare) și a dorit să vadă ce s-ar întîmpla 
dacă ar folosi, în acest scop, schiurile. în
cercarea a avut loc în 1921 la Annecy, în 
estul Franței și s-a bucurat de mult suc
ces. Ea a fost imediat urmată de alți și 
alți „schiori44. Primele campionate europene 
s-au desfășurat însă abia în 1947, la Juan- 
les-Pins, pe coasta de nord a Mediteranei, 
iar primele „mondiale44 au avut loc în 
1949, cu participarea unor sportivi din Bel
gia, Danemarca, Elveția, Franța, Italia șl 
S.U.A. • în 1662 Charles II, regele Angliei, 
la cîrma unei ambarcații cu pînze, a cîș- 
tigata întrecerea cu o „corabie44 olandeză 
pe apele învolburate ale Tamisel ! Primul 
club de yachting a luat ființă însă în 1720 
la Cork, în Irlanda, iar în Franța abia în 
1840 a fost constituită, la Le Havre, „Socie
tatea regatelor44. în 1866, două „clipere44, 
încărcate cu ceai, Ariei șl Teaping, s-au 
angajat într-o pasionantă dispută, pe Ta- 
misa, urmărită de un mare număr de pri
vitori. Această „cursă a ceaiului*4 a devenit 
o regată tradițională pentru yachtingul bri
tanic. în același an este de notat traversa
rea Atlanticului, din S.U.A. în Anglia, a 3 
veliere americane, în 13 zile, 21 de ore șl 
55 de minute ! © în 1555 apare la Brașov 
o carte de medicină scrisă de medicul Pau
lus Kir : „Sanitatis Studium44. Îit această 
interesantă lucrare autorul își expune teo
ria despre exercițiul fizic ca mijloc de apă
rare și de recîștigare a sănătății ! în 1772 
apare la Cărei traducerea latinească a lu-

cu Oancea (Steaua) și 11—9 cu 
Cruțu (C.S.Șc. Slobozia), într-un 
asalt foarte echilibrat în care și 
învinsul a trecut pe lîngă vic
torie...

Pe locul 3 s-a situat alt sabrer 
dinamovist, Mihai Frunză : 10—4 
cu Cruțu, în primul tur de eli
minări directe, apoi 9—11 cu C. 
Marin (Steaua). în recalificări a 
dispus categoric de Badea 
(C.S.Șc. Slobozia) cu 10—0 șl a 
intrat în turneul final. Aici s-a 
revanșat asupra lui C. Marin 
(12—10, cel mai lung asalt al 
probei I). Stopat de Pantelimo- 
nescu, el și-a păstrat resurse 
pentru locul 3 pe podium, în a- 
saltul cu... Cruțu, pe care l-a re- 
întîlnit după 2 ore. Victorie cu 
10—6.

Revelația probei a fost însă tî- 
nărul M. Cruțu (C.S.Șc. Slobozia) 
învingător în recalificări asupra 
lui Alexandru și D. Marin, ambii 
de la Dinamo șl după aceea șl 
asupra lui Chlculiță (Steaua) în 
turneul final, cu 11—9, într-un a- 
salt dintre cele mai frumoase. 
Cruțu stabilește cea mai bună 
performanță personală în compe
tiție...

Tiberiu STAMA

LA FJANDBAL FEMININ
fi subliniate, chiar aplauda
te. Dorim ca acesta să fie 
începutul unei reale ascen
siuni.

Au înscris : Oacă 6, lorda- 
che 6, Turbatu 2, Ciubotaru 2, 
Tiiriik 2 și Covaliuc 1 — pen
tru reprezentativa României, 
Kruger 7, Kunisch 6, Tietz 3, 
Uuiig, 1, Schulz 1 și Cunert 1 
— pentru selecționa R. D. Ger
mane.

Au arbitrat : Milan Mitro
vici și Milan Valcici (Iugo
slavia).

In celălalt meci al reuniu
nii s-au întîlnit echipele U- 
niunii Sovietice și Ungariei, 
în ciuda faptului că team-ul 
Ungariei a jucat mai bine de
cît în întîlnirile anterioare, el 
n-a putut evita înfrîngerea : 
U.RS.S.—Ungaria 19—15 (13—8). 
Explicația constă In evoluția 
net superioară a reprezenta
tivei Uniunii Sovietice. Mai 
ales atacul (deosebit de ra
pid) al sovieticelor — cu re
marcă specială pentru Kuz- 
nețova și Tovstogan — a fost 
cel care a hotărît victoria. 
Antrenorul Istvan Beleznai ne 
spunea însă că nu este afec
tat de această înfrîngere, de
oarece la campionatul mon
dial va întrebuința un „7“

AZI, RETURUL MECIULUI DE HOCHEI 
STEAUA - DOESA BUDAPESTA

Patinoarul artificial „23 Au
gust” găzduiește astăzi după- 
amiază, de la ora 17,30, parti
da retur din cadrul C.C.E. la 
hochei dintre echipele campioa
ne ale României. Steaua și 
Ungariei, Dozsa Budapesta. 
Reamintim că în prima parti
dă hocheișlil bucureșteni au

D. ȘCHIOPU, N. ROBU Șl Gil. SIMiON,
IN FINALELE BALCANIADEI Dt BOI

In semifinalele de azi, 5 boxeri

Tradiționalele întreceri bal
canice de box au început 
miercuri seara în orașul Bursa 
din Turcia. La startul actualei 
ediții a competiției participă 
sportivi din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia, 
în programul primei reuniuni 
au figurat și doi puglliști ro
mâni : Dumitru Șhătpu (semi- 
muscă) și Gheorghe Preda 
(grea). Dumitru Șchiopu I-a 
avut ca adversar pe dublul 
campion balcanic Hristo Bonev 
(Bulgaria). Deși dezavantajat 
de alonja partenerului său de 
întrecere, Șchiopu șl-a valo
rificat excelent croșeele de 
stingă și contrele de dreapta, 
surprinzindu-1 pe Bonev cu 
atacuri rapide. Bine blocat, 
pugilistul român s-a apropiat 
cu ușurință de adversar, acu- 
mulind încă din primul rund 
un serios avantaj. în rundul 
secund, lupta a fost echilibra
tă, ultima parte a partidei des- 
fășurîndu-se din nou ip fa
voarea lui Șchiopu care, pe

REZULTATE TEHNICE
România—R.O. Germană 19—19 (10—11)
U.R.S.S. - Ungaria 19-15 <13—8)

CLASAMENTUL FINAL
1. R.D. Germanâ
2. România
3. U.R.S.S.
4. Ungaria

3 2 1 0 75-51 5
3 2 1 0 63-52 5
3 1 0 2 56—74 2
3 0 0 3 43—60 0

(WWWWWWWWW
mult mai puternic. Să preci
zăm că și U.R.S.S. va avea 
altă formație, aceasta de la 
Brașov fiind cea de tineret...

Golurile în acest meci au 
fost realizate de Kuznețova 7, 
Tovstogan 5, Salova 2, Kha- 
maza 2, Zabolotnaia 1, Miagkin 
1 și Ti an 1 — pentru selec- 
ționta Uniunii Sovietice, Ba
logh 5, Jakab 3, Vadasz 3, 
Barna 2 și Sulyok 2 — pen
tru reprezentativa Ungariei.

Au arbitrat : Vaclav Forma- 
nek și Jozef Ambrus (Ceho
slovacia).

în continuarea programului 
întîlnirilor de verificare în 
vederea participării la tur
neul final al campionatului 
mondial, reprezentativa femi
nină de handbal a României 
intîinește simbătă și duminică 
selecționata Uniunii Sovieti
ce. Ambele partide vor fi găz
duite de Sala sporturilor din 
Brașov, ora de începere fiind 
aceeași: 17.

cîștigat cu scorul de 11—5. Jo
cul va fi arbitrat de iugoslavul 
Milan Djokici.

★
Simbătâ și duminică, tot în 

Capitală, are loc dubla întîlni- 
re dintre selecționatele _ de 
hochei (juniori) ale României 
și Bulgariei.

români luptă pentru calificare

fondul oboselii vădite a lui 
Bonev, a punctat nestinghe
rit, obținînd victoria pe toate 
buletinele judecătorilor. Gheor
ghe Preda a înfruntat și el tot 
un sportiv bulgar, Vasili Bo- 
sakov. După două minute, in 
care Preda a punctat clar cu 
directe, românul ratează un 
atac și este contrat de Bosa- 
kov și numărat. Reia lupta, dar 
recepționează din nou o lo
vitură la figură. După acest 
al doilea k.d., Preda cedează 
prin abandon.

în gala de joi, boxerii ro
mâni au susținut patru me
ciuri : la categoria muscă M. 
Vișan — G. Angin (Turcia), la 
„cocoș” N. Robu — II. Rama
dan (Iugoslavia), la „mijlocie 
mică” Gh. Simion — î. Ince- 
dursun (Turcia), la „supergrea” 
V. Vrinceanu — H. Kaya (Tur
cia). Niță Robu și Gheorghe 
Simion au obținut victorii cla
re la puncte, Simion fiind a- 
plaudat la scenă deschisă de 
spectatori. Vișan și Vrinceanu 
au fost declarați învinși. 
Azi vor lupta pentru un loc 
în finalele de duminică V. loa-
na, M. Fulger, C. Ghindăoanu, 
D. Senciuc și G. Donici.

ROMÂNIA-R.D. GERMANA
5-1 LA BOX (juniori)
BRĂILA, 28 (prin telefon).

Sala sporturilor din localitate a 
găzduit joi seara intilnirea inter
națională de box dintre repre
zentativele de juniori ale Româ
niei și Republicii Democrate 
Germane. Tinerii pugillștl români 
au cedat, surprinzător, cu 5—7. 
Recentul medaliat cu argint la 
„europenele4* de juniori M. Ro
tam a fost învins la puncte de 
Ackers, în limitele categoriei se- 
mimuscă. M. Finețean (muscă) 
îl întrece la puncte pe Schloser 
iar „cocoșul*4 C. Silistra obține 
victoria prin abandon în rundul 
doi în fața Iul Kese, adudnd e- 
chipa română în avantaj (2—1). 
Oaspeții egalează prin „pana44 
Hohn, care obține decizia la 
puncte în partida cu V. Crăciun. 
R. Obreja, la „semiușoară44, cîș- 
tlgă detașat la puncte în fața 
lui Mehmert (3—2), dar oaspeții 
egalează din nou prin Olesch 
(3—3), care cîștlgâ la puncte în 
fața lui M. Vâri. Urmează apoi 
o adevărată cursă de urmărire, 
juniorii germani detașîndu-se 
prin victoriile obținute de „semi- 
mijloclul44 Kreuse șl „mijlociul 
mic44 Walther în compania lui C. 
Filip șl, respectiv, FI. Vaslle. 
„Mijlociul44 Koudele îl învinge 
prin abandon în repriza a doua 
pe G. Tentea, ridicînd avantajul 
echipei germane Ia 6—3. „Semi
greul44 M. Pals și „greul*4 D. Ră- 
caru reduc la 6—5 avantajul oas
peților cîștigînd la puncte în fața 
lui Rath și, respectiv, Wesp. Ti
nerii pugiliști germani mai obțin 
un punct prin „supergreul- 
Karberg, învingător prin aban
don în rundul doi în fața lui 
D. Negrescu, stabilind astfel re
zultatul final al galei: 7—5 în fa
voarea reprezentativei R.D. Ger
mane. Partida revanșă va avea 
loc simbătă, la ora 18, în Sala 
sporturilor din Galați. (G. RIZU — 
coresp.)

ln oamenii civilizați de astâzi s-au 
dezvoltat însușiri, rele și bune; dar printre 
cele mai folositoare progresului general sîrvt 
și : atracția necunoscutului, satisfacția 
pericolului învins și a greutății înlăturate, 
rîvna de a bate recorduri.

Emil RACOVIJA (1368-1947) 
celebru biolog și speolog român

crărll medicului elvețian Simon Andr6 Tis- 
sot. Autorul recomanda practicarea regu
lată a educației fizice, Insistînd cu deose
bire asupra folosirii gimnasticii de către 
femei. • La Jocurile Olimpice din anul 688 
î.e.n. Onomaste, din Smirna, a cîștigat în
trecerea în cadrul pugilatului (strămoșului 
boxului), sport introdus în programul con
cursurilor la acea ediție a Jocurilor. Pugi
latul se practica fie cu pumnii goi, fie cu 
el înfășurați în ceste, niște curelușe ghin
tuite cu... bumbi de plumb ! • Primul pre
ședinte al Comitetului Internațional Olim
pic a fost Demetrius Vikelas din Grecia, 
în perioada 1894—1896. El a fost delegat al 
clubului de gimnastică panelenic la Congre
sul de la Paris, din 1894, cînd a fost con
cretizată ideea organizării Jocurile Olimpice 
moderne. A fost un orator deosebit, ceea 
ce șl explică, în bună măsură, acordarea 
de către C.I.O. a organizării primei ediții 
a J.O., în 1896, la Atena. A fost ales pre
ședinte al forului olimpic deoarece, la acea 
dată, regulamentul olimpic prevedea ca 
președintele să fie din țara care, găzduiește 
Jocurile. Imediat după încheierea primei 
ediții a J.O. din 1896, Vikelas șl-a dat de
misia din funcția de președinte al C.I.O. A 
murit la Atena, la 20 iulie 1908.

Romeo țflLARA

LAVIȚA AGACHE- 
9,85 p LA SOL

Cei mai mul ți dintre partici
pants la in trecerii a de gim
nastică dotate cu „Cupa mon
dială", de la Zagreb, au evo
luat marți după-amiază, la Bu
dapesta, in cadrul unui turneu 
organizat cu ocazia retragerii 
din activitatea competițională 
a multiplului campion ungur 
Zoltan Magyar. Un frumos 
succes a repurtat campioana 
absolută a tării noastre, Ua- 
vinia Agachc, clasată pe locul I 
la sol, cu o notă foarte ridi
cată, 9,65 Iată primii trei cla
sați pe aparate : FEMININ — 
sol : Lavinia Agache 9,85, ®. 
Sișova (U.R.S.S.) 9,80, J. Loba- 
kovă (Cehoslovacia) 9,73 ; sări
turi : N. Iurcenko (U.R.S.S.) 
9.775, J. McNamara (S.U.A.) 
9,65 Lobakova 9,325 ; paralel»
— Iurcenko și McNamara 9,90, 
Wu Jiani (R. P. Chineză) 9,85 ; 
bîrnă — O. Bicerova (U.R.S.S.) 
9.80, Wu Jiani 9,70, K. Zsi- 
linszky (Ungaria) 9,35 ; la mas
culin au terminat învingători 
următorii sportivi : sol — U 
Jlu-Jiu (R. P. Chineză) 9,95 ; 
cal cu minere ; G. Guczogby 
(Ungaria) 9,95 ; inele — A. 
Ditiatin (U.R.S.S.) 9,90 ; sărituri
— I. Korolev (U.R.S.S.) 9,875 ț 
paralele — B. Makuț (U.R.S.S.) 
9,90; bară — I. Korolev 9,90.

TELEX © TELEX © TELEX
CĂLĂRIE • Proba de ștafetă 

a concursului de la Washington 
a revehit echipei S.U.A. (Katie 
Monahan, Melanie Smith), urmată 
de Elveția, și Franța.

CICLISM • La Moscova, Galina 
Tareva a stabilit un nou record 
mondial de velodrom la 5 km cu 
start de pe loc cu 6:42,273. Ve
chiul record, 6:45,044 aparține-* 
compatrioatei sale Valentina Kuz> 
nețova.

HOCHEI £ La Jesenlce, în 
meci amical, Iugoslavia a învins 
Franța cu 10—6 (4—3, 4—2, 2—1). 
• La Grenoble în meci retur 
pentru C.C.E. (primul tur), Bil
bao a întrecut pe Grenoble cu 
6—4 (2—0, 3—1, 1—3) șl s-a ca li
ft cat în turul doi (în primul jon 
dștlgase cu 7—2).

IN C.E. DE SENIORI
In gr. a 7-a, la Malaga, Spania 

a dispus la limită, doar numai 
cu 1—0 de Islanda (!), prin go
lul marcat de Pedraza ta min. 
59. In formația gazdă, dintre cel 
care au evoluat la „El Mundial* 
au jucat doar Arconada, Cama
cho, Gordillo șl Santillana. In 
clasament conduce Olanda cu 3 p 
(2 j),urmată de Irlanda 2 p (2 j). 
Malta 2 p (1 j). Spania 2 p (1 
j), Islanda 1 p (4 j).

In gr. a d-a, la Izmir, Turcia t 
a dispus greu de Albania (1—0) 
prin golul semnat de Arif (mta. 
86). A arbitrat I. Igna (România). 
In clasament : Austria 4 p (2 j). 
Turcia 2 p (.1 j). Irlanda da 
Nord 0 p (1 j), Albania 0 p (2 
j), R. F. Germania nu a susținui 
nici un joc.

In gr. a 4-a, joc excelent la 
Sofia: Bulgaria — Norvegia 2—2 
(1—1). Au înscris Vellcikov (min. 
13), Nikoiov (mta. 69) pentru 
gazde, respectiv Thorensen (min. 
17 din penalty) șl Oekland (min. 
67). In clasament : Norvegia 3 p 
(3 j), Țara Galilor 2 p (X j). 
Bulgaria 1 p (1 j), Iugoslav® 
OP (1 j).

IN C.E. DE TINERET
Gr. 2, la Varșovia : Polonia — 

Finlanda 4—0 (2—0) ; gr. 7, la
Badajoz : Spania — Islanda 1—0 
(1—0) ! Gr. 8, la Luxemburg 1 
Luxemburg — Suedia 0—4.

ALTE ȘTIRI
Două meciuri amicale, care ne 

interesează direct, deoarece atît 
Italia cît și Cehoslovacia vor fi 
viitoarele adversare ale repre
zentativei țării noastre. La Roma, 
surpriză de proporții : Elveția
învinge pe campioana lumii cu 
1—0 (gol înscris de Elsener în 
min. 55)! Italia a aliniat echipai 
Zoff (Bordon) — Gentile, Scirea» 
Collovati (Causlo) Cabrini (Ber- 
gomi), Marini, Antognonl, Tar- 
delli (Dossena), Conti, Rossi (Al- 
tobelll), Graziani. Au asistat 
28 000 de spectatori, a arbitrat 
CoelhĂ (Brazilia). Italienii au do
minat, dar atacanțil nu s-au pu
tut descurca în fața apărării ma
sive a elvețienilor, care în ulti
mele minute au avut șl o mare 
ocazie : Sulser a tras puternic, 
dar Bordon a salvat incredibil t

La Copenhaga. Cehoslovacia a 
dispus de Danemarca cu 3—1 
(3—1), prin golurile marcate de 
Cermak (min. 5), Flala (min. 16), 
Chalupa (min. 44), respectiv, pae- 
drup pentru gazde.
• Meciul Grecia — Anglia din 

preliminariile C.E. va avea loc 
la 17 noiembrie la Salonic (to
tuși !) iar cu o zi mal devreme 
se întîlnesc la Atena echipele de 
tineret.

în finala campionatului Sue
diei : I.F.K. GSteborg — Ham- 
marby 2—1. Returul va avea loo 
duminică.
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