
Aseară. In meci amical de handbal masculin

ROMÂNIA - BULGARIA 3319
In debutul sezonului interna

țional, reprezentativa masculină 
de handbal a României a întil- 
nit, aseară, in sala Floreasca, 
selecționata Bulgariei. Conform 
așteptărilor, „tricolorii" au În
vins detașat: România — Bul
garia 33—19 (16—7).

noastră in realizarea unor sche
me și în înscrierea multora 
dintre goluri. Meciul de aseară 
trebuie socotit ca un antrena
ment util.

ROMANIA: Munteanu (Redl) 
— Drăgăniță 4, Roșea 5, Boroș 
1, Stingă 11, Bedivan 5, Porumb,
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Astăzi, manșa a doua a întîlnirilor turului II al Cupelor europene

UNIVERSITATEA Șl CORVINUL JINTESC CALIFICAREA
La nudul lor, dinainoviștii vor sa obțină un rezultai cit mai Pun

La capătul uneia dintre rapidele faze realizate aseară de hand- 
baliștii noștri, Iosif Boroș înscrie In poarta apărată de Hankov. 

Foto : Ion MIHAlCĂ

După cum se știe, partidele revanșă contind 
în turul II *1 Cupelor europene de fotbal ie 
dispută astăzi, în mijlocul unui Interes deosebit. 
Reprezentantele fotbalului nostru de club sînt 
angajate în două competiții : în C.C.E. — Di
namo joacă la Birmingham meciul retur cu Aston

Cupa campionilor

Villa (0—3 Ia București), iar în Cupa U.E.F.A. 
Universitatea joacă la Craiova cu Shamrock 
Rovers (Ia Dublin 2—0), In timp ce Corvinul 
joacă Ia Sarajevo (1—1 la Hunedoara).

In cele ce urmează, relatările trimișilor noștri 
de pe cele trei „fronturi".

Cupa U E. F A.
Echipa noastră a dominat co

pios intilnirea, din primul și 
pînă în ultimul minut. Atacul 
a acționat mal rapid, uneori 
Intr-un ritm deconcertant pen
tru adversar, a avut cîteva 
combinații pe cit de spectacu
loase pe atît de eficiente. Defen
siva a fost ceva-ceva mai a- 
pr. ipe de exigențe, deși au 
existat și momente de neaten
ție, „sancționate" firesc cu go
luri. Din păcate, la capitolul 
realizări este obligatorie o co
recție, de fapt de scăzut un 
procent substanțial, din 'cauza 
prestației slabe a adversarului. 
Replica sub cerințe a handba- 
liștilor bulgari a facilitat mult, 
uneori a... ajutat chiar echipa

„CARE REPREZENTATIVĂ AR FI PUTUT 
SĂ SE IMPUNĂ LA BUCUREȘTI ?“

Ecourile la splendida victorie a rugbyștilor români nu contenesc
TARIS, 2 (Agerpres). — Pre

sa franceză continua să comen
teze pe larg meciul de rugby 
Romania — Franța, disputat 
duminică în cadrul campionatu
lui european, făcînd aprecieri 
deosebit de elogioase la adresa 
echipei române, învingătoare cu 
13—9 în fața celei franceze.
1 '‘otidlanul specializat „L’E- 

qdipe" notează, sub semnătura 
cunoscutului ziarist de rugby 
Henri Garcia: „Cea mal fru
moasă consolare a „15“-lul 
Franței este aceea de a fi 
pierdut onorabil in fața celei 
mai puternice echipe române 
din toate timpurile". După ce 
subliniază, în debutul comen
tariului său: „Mai întîi o în
trebare. Simplă. Care echipă 
națională ar fi putut mai mult 
In fața României? Care repre
zentativă ar fi putut să se im
pună duminică Ia București?", 
ziaristul francez notează: „For
ța românilor a fost întotdea
una înaintarea. Se poate chiar 
afirma acum că pachetul lor 
de înaintași este cel mai bun

Sportul In preocupările aleșilor obștii

Cil OAMENI SĂNĂTOȘI, VHilllOȘI. ENTUZIAȘTI, 
REALIZĂRILE IN PRODUCȚIE SÎNT SUPERIOARE 
— Este de părere deputatul fi din nou candidatul in Consiliul 
popular al Sectorului 1, Constantin Gheorghe, de la „Laromet"
Pe Constantin Gheorghe, 

șeful secției Turnătorie de la 
.Laromet", l-am cunoscut la 
locul de muncă cu puțin înain
te de încheierea programului, 
în salopetă șl cu obișnuita 
caschetă pe cap, ținuta sa zil
nică în interiorul întreprinderii 
în care lucrează de aproape un 
sfert de veac, adică de la 
vîrsta de 14 ani, după cum îmi 
mărturisea. Aici și-a însușit 
meseria, aici s-a împlinit în 
profesie și ca om, aici — în 
mijlocul acestui colectiv de 
care se simte legat trup și su
flet — a cunoscut multe satis
facții. Pe diverse planuri... Om 
priceput șl harnic, i s-a încre
dințat conducerea unei secții 
importante, a fost multă vre
me secretarul comitetului de 

M. Voinea 2, Dogărescu 1, Ber
bece 2, Oprea I, Jianu 1;

BULGARIA: Pițov (Hankov) 
— Mitev, Tarkalanov 4, Proinov 
3, Nikolov 1, Marinov 2, Gheor- 
ghiev 1, Apostolov 5, Matovskl 
2, Kostadinov, Alexandrov 1.

Au arbitrat: Rudolf Halde și 
Teter Tekauer (Ungaria).

în deschidere, România-tl- 
neret — România-juniorl 31—21 
(13—11). Cele mai multe goluri: 
Nițu 6, NIcuIae 5, Nagy 5, res
pectiv Ștefan 7.

Astăzi, în sala Floreasca, pro
gramul se repetă: ora 16, 
România-tinerct — România- 
juniori; ora 17,30, România — 
Bulgaria.

Hristache NAUM

la ora actuală iu Europa. Nici 
o reprezentau vă din Turneul 
celor cinci națiuni nu poate a- 
linia un trio de clasa lui Cara- 
gea, Dătăban și Dumitru..."

Sub titlul „A șaptea înfrînge- 
re franceză Ia București", „Le 
Monde" apreciază, la rindul 
său: „A fost o nouă umilire a 
echipei Franței la București..."

UN NOU SUCCES INTERNAȚIONAL

AL POPICARILOR NOȘTRI
La Vlena s-au desfășurat În

trecerile tradiționalei competiții 
de popice dotate cu „Cupa Wil
helm Brandau", la care au fost 
prezențl unii dintre cel mai buni 
sportivi din R.F. Germania, Iu
goslavia, Ungaria, Austria, Sue
dia, Franța, Polonia, Bulgaria și.. 
România. Reprezentanții țării 
noastre au avut o excelentă com
portare, proba individuală femi
nină fiind ctștlgată detașat de 

partid pe întreprindere, depu
tat în Consiliul popular al sec
torului 1, circumscripția 41. 
Acum se află din nou pe lista 
candldaților în apropiatele ale
geri. Ca orice deputat, s-a în- 
tîlnit firește și cu probleme le
gate de activitatea sportivă...

— Ca fost sportiv, fotbalist 
în echipa întreprinderii mulți 
ani, nu mi-a fost greu să mă 
descurc in acest domeniu. Și 
dacă ești pătruns de utilitatea 
socială a activităților sportive, 
de efectul pozitiv al acestor 
practici — folositoare deopotri
vă copiilor, tinerilor și virstni- 
cilor — nu rămine decîi să ac
ționezi pe două fronturi : să 
asiguri baza materială șl să 
mobilizezi lumea la mișcare, la 
petrecerea timpului liber in

OBIECTIVUL DINAMOVIȘTILOR: 
OREVANȘĂ EAfĂ DE REZULTATUL

DE LA BUCUREȘTI
BIRMINGHAM, 2 (prin tele

fon). După ce, luni seară, la 
sosirea noastră in acest oraș 
industrial (al doilea ca mărime 
din Anglia), aspectul vremii 
era asemănător celui de aca
să, ploaia nu a intîrzlat să-și 
facă apariția, spre dezamăgirea 
organizatorilor meciului retur 
dintre Aston Villa și Dinamo, 
care continuă, totuși, să spere 
într-o bună rețetă da încasări. 
Intr-adevăr, conducătorii echi
pei engleze ne-au mărturisit că 
mizează pe o afluență mare de 
public, care, dealtfel, se înre
gistrează în mod obișnuit aici, 
astfel ca măcar jumătate din 
cele 48 000 de locuri ale sta
dionului ’Villa Park" să fie o- 
cupate la ora începerii meciu
lui de miercuri seara.

rwips cum se vede, cea de 
a doua manșă a dublei con
fruntări dintre Aston Villa șl 
Dinamo nu șl-a pierdut din In
teres, in ciuda scorului înre
gistrat in partida tur de la

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag 2-3)

Mar’-a Zslzslk — cu 854 p.d. Pe 
locurile următoare s-au situat 
Agota Grampsch (Ungaria) — 308 
p.d. și Magdalena Platnep (Aus
tria) — 785 p.d. La perechi mixte, 
cuplul român Marla zslzsik, 
Costică Frlgea s-a clasat pe lo
cul 1, cu 1183 p.d., primul loc 
fiind ocupat de Slegerled Weber, 
Andrea Panholzer (R.F. Germa
nia), cu 1 287 p.d.

mod folositor sănătății, recreă
rii și producției... Da, mai în- 
til trebuie să realizezi aceste 
dotări pentru ca apoi să te 
bucuri de ele.

— Ați legat practicarea spor
tului de producție...

— Desigur, cu oameni vigu- 
roși, sănătoși, entuziaști, cu 
forțe împrospătate, treaba se 
face mai cu spor, randamentul 
crește, realizările in producție 
sînt superioare. Nu cred că 
tocmai dv. trebuie să vă ple
dez în acest sens.

— Și cum s-au împlinit gîn- 
durile deputatului și fostului 
sportiv 7

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

UNIVERSITATEA CRAIOVA
PRIVEȘTE CU ÎNCREDERE SPRE...

TURUL III
CRAIOVA, 2 (prin telefon). 

Cfti deoseblr» între atmosfera 
de aici, din ajunul meciului 
din turul I al Cupei U.E.F_A„ 
cu Fiorentina, și cea de acum, 
dinaintea jocului retur cu 
Shamrock Rover» !-. Atunci, In 
așteptarea Iul Antognoni șl 
Graziani, în togă proaspătă de 
campioni mondiali, a interna
ționalilor argentinieni Bertoni 
șl Passairella, a celorlalte ve
dete europsne ale echipei vio
lete, orașul era tn fierbere, iar 
în tabăra echipei eralovene 
domnea o concentrare maximă, 
în care ghiceai ușor șl o undă 
de îngrijorare. Azi, starea de 
spirit este mult diferită. Cra- 
iovenii privesc meciul cu in
teresul firesc pentru orice în- 
tîlrțire internațională, .dar lu- 
mea rra se mal prăpădește du
pă bilete, ca acum șapte săp- 
tămîni. _ Iar printr* jucători} 
Universității domnește un calm 
matur, un optimism robust, o 
firească încredere in șansele 
de calificare.

Radu URZICEANU

(Continuare In pag. 2-3)

De miine, la Brașov

BASCHETBALISTII DIN DIVIZIA „A‘ 
ÎȘI REIAU ÎNTRECEREA

Sancționarea unor abateri de la disciplina
După o pauză 

da o săptămînă, 
campionatul națio
nal de baschet 
masculin va fi re
luat în Sala spor
turilor din Brașov, 
unde vor avea 
loc — de joi pînă 
duminică — me
ciurile celui de al 
treilea turneu al 
competiției (ulti
mul din cadrul tu
rului). Programul 
cuprinde mal mul
te partide intre e- 
chipe care iși dis
pută cinstea de a 
se califica in gru
pa 1—6 a Diviziei 
„A", ca, de pildă, 
Rapid — I.C.E.D.,
IMUAS Baia Mare
— C.S.U. Sibiu 
(joi), C.S.U. Sibiu
— Farul (vineri), 
Dinamo Oradea
— C.S.U. Sibiu 
(sîmbătă), I.C.E.D.
— Dinamo Oradea 
și „U“ Cluj-Napo
ca — Rapid (du
minică).

Joi, în ziua 1- 
naugurală se vor disputa 
tîlnirile : de la ora 10 : „U‘
— Politehnica Iași, Politeh
nica București — Dinamo 
București j de la ora 15 : 
IMUAS — C.S.U. Sibiu, Rapid
— LC.E.D., Farul — C.S.U. 
Brașov, Dinamo Oradea — 
Steaua.

JUCĂTORII HUNEDORENI,
MOBILIZAȚI PENTRU 0 SINGURĂ 

VARIANTĂ: VICTORIA
SARAJEVO, 2 (prin telefon). 

In orașul care va găzdui pesto 
doi ani Olimpiada albă, me- 
ciul-retur F.C. Sarajevo — 
Corvinul Hunedoara, din turul 
al II-lea al Cupei U.E.F.A., 
este așteptat cu mare intere». 
Organizatorii cred că tribunei» 
stadionului Kașovo (45 000 de 
locuri), în ciuda orei nepo
trivite la care va începe par
tida, 14,30 (15,30 ora Româ
niei), vor deveni neincăpă- 
toare.

Hunedorenii au avut marți 
un program Încărcat Dimi
neață au făcut un tur al ora
șului, au vizitat bazele spor
tive ce vor găzdui în 1984 ma
rea competiție mondială, au 
fost primiți de Consiliul pri
măriei ogafwRri yf nu dcpUS O 
coroană de flori la monumen
tul Eroilor antifasciști. După- 
amiază a avut loc un antrena
ment de aproximativ 60 de mi
nute, cu conținut fizic șL teh
nic, condus de antrenorii R. 
Vlad șl Oct. Cojocaru, asistați

Pompiliu VINTILA

(Continuare In pag 2-3)

După o absență de uri an, dinamovistul Dan 
Niculescu și-a făcut o reintrare spectaculoasă, 
datorită căreia și-a recucerit locul in echipa 

națională. Foto: Ioan LESPUC, Cluj-Napoca
în- înaintea acestor jocuri, cla

samentul este următorul : 1.
Steaua 14 p, 2 Dinamo Buc. 
13 p, 3. I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Buc. 
12 p, 4. Dinamo Oradea 11 p, 
5. Farul Constanța 11 p, 6. Ra-

(Contlnuare în pag. 2-3)



In Divizia „A" de baschet feminin

ECHILIBRUL VALORIC A CRESCUT,
DAR NIVELUL TEHNIC LAȘA DE DORIT
Se poate afirma că ediția ac

tuală a campionatului național 
de baschet feminin este mai 
echilibrată decît anul trecut. 
Este drept, echipa Universita
tea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
a rămas neînvinsă, dar să nu 
uităm că la ultimul turneu a 
fost la un pas de a pierde par
tida cu Progresul București și 
că în alte întîlniri * (din tur
neele precedente) a' dispus cu 
greu de adversarele sale. In
contestabil, însă, campioanele 
țării s-au desprins (dar nu de
cisiv) datorită bunei pregătiri, 
manifestată printr-un joc .vioi, 
modern, tineresc, specific 
dealtfel — vîrstei majoi 
componentelor lotului lor. 
acest sens, apreciem 
antrenorului Nicolae 
de a renunța lâ unele dintre 
jucătoarele experimentate (deși 
maniera în care a făcut-o a 
lăsat de dorit !) și de a folosi 
cu predilecție pe cele tinere, 
care sînt și componente ale re
prezentativei țării (Magdalena 
Pall, Verginia Popa, Anncma- 
ric Kirr).

curajul 
Martin

Revenind la ideea de bază, 
subliniem că între Voința, O- 
limpia, Progresul și Politeh
nica București C.S.Ș. 2 (în ordi
nea clasamentului) s-a produs 
o sensibilă apropiere valorică, 
ceea ce creează premisele 
dispute de mare interes 
tru locurile fruntașe ale 
samentului. Mai așteptăm, 
riposta formațiilor Crișul 
dea, Universitatea Timișoara 
și chiar Comerțul Lie. „Bolyai" 
Tg. Mureș (ultima avînd 
șansa accidentării “ 
Kiss, ceg mai bună 
a echipei), al căror 
le acordă șanse de 
la promovarea în grupa valo
rică 1—6 a competiției. Cît pri
vește pe Voința Brașov, Rapid 
București, C.S.U. Prahova Plo
iești și I.E.F.S. C.S.Ș. 4 Bucu
rești, se pare că ele vor trebui 
să lupte din răsputeri pentru 
evitarea locurilor 11 și 12, care 
aduc retrogradarea.

Desigur, echilibrarea dispu
tei în campionatul național este 
îmbucurătoare; dar, din pă
cate, ea nu a fost dublată de 
creșterea nivelului de joc.

unei 
pen- 
cla- 

însă, 
Ora-

ne-
Gabrielei 
jucătoare 
potențial 

a candida

BASCHETBALISTII
»

(Urmare din pag I)

DIN DIVIZIA „A“

pid București 10 p, 7. C.S.U. 
Balanța Sibiu 10 p,
I.M.U.A.S. Baia Mare 10 p, 9. 
Politehnica C.S.Ș. 2 București 
9 p, 10. Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca 9 p, 11. 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași 
9 p, 12. C.S.U. Brașov 8 p.

O Analizînd comportarea u- 
nor .jucători, la ultimul tur
neu divizionar „A" (disputat la 
Sibiu), Comisia centrală de 
disciplină a hotărit următoarele 
sancțiuni : P. Grădișteanu
(I.C.E.D.) a fost suspendat pe 
timp de 3 etape pentru injurii 
adresate arbitrilor în cursul 
meciului cu Dinamo Bucu
rești (s-a ținut seama de fap
tul că jucătorul este recidi
vist) ; R. Popovici (Politehnica 
București) a rost Strapcndai pe 
timp de 2 etape deoarece a

8.

răspuns la provocarea adver
sarului (in meciul cu Politeh
nica Iași), lovindu-1 ; D. Lăză- 
reanu (Dinamo Oradea) a fost 
suspendat pe timp de 2 etape 
deoarece și-a lovit adversarul 
(în meciul cu Politehnica 
București). Alte sancțiuni au 
fost dictate împotriva unor 
jucători din Divizia școlară și 
de juniori : A. Zimmermann
(C.S.Ș. Sibiu) — suspendat pe 
o etapă pentru manifestare 
nesportivă In partida cu C.S.Ș. 
Reșița ; Gh. Mădîrjac (C.S.Ș. 
Steaua București) — suspendat 
pe 4 etape pentru lovirea (in
tenționată !) a adversarului (în 
meciul cu C.S.Ș. 4 I.C.E.D. 
București). S-a ținut seama de 
faptul că jucătorul este recidi
vist. Salutăm promptitudinea 
Comisiei centrale de discipli
nă, dar se impun măsuri și 

parlc» „nilățllor sporii,,, 
respective. Le așteptăm !

Dimpotrivă, ca și la turneele 
precedente, în sala Floreasca 
majoritatea meciurilor nu au 
satisfăcut sub raportul cali
tății. Ritmul de joc a fost lent, 
frecvența și precizia aruncări
lor la coș au lăsat de dorit, 
apărările „în zonă" — pasivă 
— au fost folosite de cele mal 
multe ori. Simpla amintire a 
unor scoruri mici (54—43 în 
partida Voința București — U- 
niversitatea Timișoara, 60—52 
în jocul Progresul — Politeh
nica, 59—56 în întîlnirea C.S.U. 
Ploiești — Voința Brașov ș.a.) 
Ilustrează, în parte, ceea ce 
am afirmat mai sus. Dealtfel, 
ceea ce a dat „sarea și pi
perul" turneului bucureștean 
au fost doar evoluția capti
vantă a scorului și finalurile 
dramatice ale cîtorva meciuri, 
ceea ce este mult prea pu
țin pentru participantele la cea 
mai importantă competiție a 
țării, care — de fapt — con
stituie nu doar prilej de a o- 
cupa un loc cît mai bun In 
clasament (sau de a evita re
trogradarea), ci șl mijlocul de 
a contribui la pregătirea bas
chetbalistelor apte să reprezin
te România la viitoarele com
petiții internaționale. Or, sub 
acest aspect, lucrurile nu merg 
așa cum ar trebui, deoarece — 
cu puține excepții — condu
cerile tehnice ale echipelor se 
gindesc aproape numai la vic
torii în Divizia „A" și prea 
puțin la perspectivele echipei 
națiomle pe care, nu mal de
parte decît anul viitor, o aș
teaptă dificilul examen al cam
pionatului european.

în plus — ceea ce nu 
lipsit de importanță — 
publicul nu este obligat să 
ore în șir în sală pentru

este 
nici 
stea 

a
„prinde" cite un med de bas
chet adevărat, dinamic, specta
culos, așa cum ar trebui 'să 
fie cele mai multe !

Dumitru STANCULESCU

SPORTUL ÎN PREOCUPĂRILE
ALEȘILOR OBȘTII»

(Urmare din pag. 1)

— Nefiind doar gîndurile lui, 
ei ale multor altora, în frunte 
cu oamenii din conducerea în
treprinderii noastre, proiectele 
au devenit — și devin pe zi ce 
trece — realitate. Vechea bază 
Sportivă din vecinătatea Laro- 
metului a crescut in suprafață 
ți s-a modernizai. Alături de 
Vechiul teren de fotbal, acum 
doi ani a mai apărut unul, 
arena de popice a fost adusă Ia 
nivelul ultimelor exigențe, a- 
vind 4 piste... Mal există un 
teren de handbal, dar tot nu 
era de-ajuns pentru secțiile 
noastre de performanță și pen
tru numeroșii iubitori ai destin
derii prin sport. Cu experiența 
acumulată, prin contribuția în 
muncă patriotică a lucrătorilor 
noștri la construcția bazei 
Străulești, unde mulți cetățeni 
din cartier își petrec vara, zi 
de zi, cu mare bucurie, timpul 
Uber, am pornit la amenajarea 
unei noi baze a Larometului 
pe malul Iacului Grivița. S-a 
realizat deja drenajul și 'sînt 
proiectate 3 terenuri de tenis, 
unul de volei, altul de hand
bal și fotbal redus... Și alte 
nnități economice din cartier 
dispun de asemenea dotări...

— Pe al doilea front care 
rirat rezultatele ?

— Am desfășurat prin aso
ciația sportivă o vastă acțiune 
de atragere a oamenilor pe a- 
ceste baze, s-au organizat în 
acest scop numeroase competiții 
de masă, atît Ia nivelul între
prinderii, cît și intr-un peri
metru mai larg. Oamenii de 
aici Iubesc mișcarea. Putem 
spune că mai mult de jumă
tate dintre ei practică diverse 
discipline din convingere șl ne
cesitate. Se face șl gimnastică 
la locul de muncă, în pauză, în 
citeva dintre sectoarele unde 
este posibil de desfășurat, 
fiindcă in „sectoarele calde" ar 
fi greu de efectuat, oamenii de 
aici avlnd posibilitatea recreării

doar după terminarea orelor de 
lucru.

— Ce credeți că ar mai tre
bui să aibă în vedere, pe tă- 
rfmul sportului, viitorul deputat?

— După părerea mea, cred că 
trebuie să se gîndească că exis
tă Încă mult sedentarism la noi, 
că preferințele oamenilor sînt 
foarte diferite (mă refer la 
faptul că se supralicitează fot
balul, dar mai sînt și alte dis
cipline Instructive, educative 
pentru care oamenii simt atrac
ție) și trebuie satisfăcute prin 
orice mijloc, că mai este loc pe 
malul Iacului Grivița și pentru 
alte amenajări, că sînt locuri 
de Joacă pentru copii dar încă 
Insuficiente față de numărul a- 
cestora și de posibilități, că 
gimnastica Ia locui de muncă 
trebuie extinsă pretutindeni, în 
fine că numărul competițiilor 
de masă Interesante, atrăgătoa
re este totuși insuficient. în a- 
ceastă direcție cred că depu
tatul poate îndemna și sprijini 
organele sportive și sindicale, 
fiindcă sportul a devenit astăzi 
o componentă tot mai pregnan
tă a activităților instructive și 
educative, a vieții noastre so
ciale. Deci preocupările celor 
ce au atribuții în acest dome
niu trebuie să fie în pas cu 
realitățile.

Câîin ANTONESCU

ce s-a semănat azi cu 
șl dragoste va da — In 
cert — o „recoltă" boga-

Lotul hocheiștilor juniori pe un drum nou

SEMĂNATUL" DE AZI VA DA 
-CU SIGURANȚĂ - ROADE!

La sHrșitul săptămînii tre
cute o echipă reprezentativă 
de juniori și-a făcut pentru 
prima oară In acest sezon a- 
parițla tn public, intr-un joc 
oficial. Este vorba de echipa 
României de hochei, sport în 
care depistarea și formarea 
elementelor tinere, de pers
pectivă, se face mult mai 
greu decit In alte discipline 
și In care afirmarea unul nou 
Jucător este greu previzibilă.

Să precizăm deci că la ho
chei echipa noastră naționa
lă de juniori este, în covir- 
șltoarea el majoritate, o echi
pă reprezentativă de... juniori 
mici. De ce 7 întrucît s-a a- 
preciat (și bine s-a făcut) că 
ultima parte din procesul de 
formare a celor mai ' ’ '
cători din tînăra 
urmează să se facă 
Ia un nivel metodic 
Așa se explică prezența 
acest lot a unor tineri jucă
tori ca Dala, Gllga, Muntea- 
nu, Dumitru, Burada, Cloba- 
nu sau Dragomir (ultimul In 
vlrstă de 14 ani, crescut la 
Ploiești I), toți Juniori mici,

buni Ju- 
generație 
unitar șl 
superior.

In

care au însă talent și 
speranțe că investițiile mora
le șl materiale făcute eu el 
nu se vor risipi tn van. Ceea 
ce dorim să subliniem este 
că, la această vlrstă, diferența 
de vigoare, de forță, de pute
re In acest joc de mare anga
jament fizic este decisivă, 
ceea ce explică (și va expli
ca, In tot acest sezon, unele 
scăderi) unele rezultate mai 
puțin convingătoare In con
fruntările cu echipe cu jucă
tori de 17—18 ani. Credem în
să că noul colectiv tehnic al 
lotului (Al. Kalamar, Sorin 
Ciobotaru șl Remus Blanu) 
va ști să adauge, pînă în 
martie, dnd va avea loc C.E. 
de juniori, un plus de forță 
acestei echipe tehnice șl plină 
de talent. Șl peste un an-dol, 
ceea 
grijă 
mod 
tă.

St REIAU ÎNTRECERILE DIVIZIEI „A" DE POLO |
Astăzi se reiau in Capitală 

Întrecerile Diviziei „A" de polo 
cu partidele turului secund.
Jocurile vor avea loc zilnic la 
bazinul Floreasca, ultimul
meci (Dinamo — Rapid) 
programat duminică.

Iubitorii acestui sport 
mai amintesc că în urma 
neului inaugural desfășurat la 
finele lunii septembrie, la O- 
radea, doar două echipe au ră
mas neînvinse : Rapid și Di
namo, cu un număr asemănă
tor de puncte (13), despărțite 
deocamdată doar de golaveraj, 
favorabil dinamoviștilor. 
trei puncte în urma 
două mari favorite se ___
Crlșul Oradea, întrecută în pri
mul tur atît de Dinamo (11— 
14), cît și de Rapid (8—9). Plu
tonul este Încheiat de noile

fiind

își 
tur-

La 
celor 
află

promovate, Rapid Arad și C.N. 
A.S.E., care nu au acumulat 
decît cîte două puncte.

Programul turneului cuprin
de 7 reuniuni, astăzi și vineri 
cîte două, de la ora 9, respec
tiv ora 17. Iată jocurile^ pe 
care le vom 
reuniunile de 
ora 9 : Cri șui 
A.S.E., Liceul 
Liceul nr. 2)
Napoca, Dinamo — Rapid Ă- 
rad și Rapid București — Pro
gresul București ; de la ora 
17 : Liceul nr. 37 — C.N. 
A.S.E., Progresul — Rapid A- 
rad. Voința — Dinamo și Ra
pid — Crișul.

aia jocu-iue ,, ou 
putea urmări In 
astăzi : de la 
Oradea — C.N. 
nr. 37 Buc. (fost 
— Voința Cluj-

GIMNASTICA
Turneul final la lupte greco-romane

REINTILNIRE CU... MEDALIAȚIII
rîndu-se medaliațli de la cam
pionatele europene (Varna) și 
mondiale (Katowice) din acest 
an. Turneul final va fi, In 
același timp, un examen im
portant pentru cei care aspiră 
la titularizarea in Iotul repre
zentativ. în general, consi
derăm că apropiatele întreceri 
din sala Dinamo pot Însemna 
acum, aproape de sfîrșitul se
zonului competițional, o verifi
care necesară a potențialului 
de care dispun luptele greco- 
romane din țara noastră.

Vor fi Întocmite clasamen
te individuale și pe echipe — 
un stimulent atit pentru apor- 
tlvl șl antrenori, cît șl pentru 
cluburile și asociațiile cu sec
ții de lupte din Întreaga țară, 
întrecerile încep vineri și se 
vor Încheia duminică la prinz.

Calendarul competițional de 
lupte anunță, pentru sfîrșitul 
acestei săptămîni, o competi
ție de mare interes : turneul 
final al concursului republican 
pe categorii de greutate (se
niori) la „greco-romane". în
trecerile (programate Inițial la 
Arad) vor avea loc în sala Di
namo din Capitală și vor reuni 
pe cei mai valoroși luptători 
de la acest stil, calificați pen
tru turneul final după cele 4 
etape disputate plnă acum. 
Așadar, „primii zece" la fie
care categorie de greutate, 
cărora li se vor adăuga o serie 
de alți sportivi (seniori, tineret 
și „speranțe"), Invitați de fe
derația de specialitate.

Iată un nou prilej de a ne 
reîntîlni cu fruntașii 
discipline, printre ei

acestei 
numă-

Azi, la patinoarul „23 August"

MECIUL STEAUA - S. C. MIERCUREA CIUC
Astăzi continuă turneul bucu

reștean al campionatului pri
mei serii valorice a Diviziei 
„A" de hochei. Este, de fapt, 
cel de al patrulea turneu al 
întrecerii, la sfîrșitul căreia — 
în ianuarie viitor — vom cu
noaște echipa campioană a 
țării. Iată ordinea în clasament

înaintea acestor partide: 1. 
Steaua 35 p ; 2. S.C. Miercurea 
Ciuc 27 p ; 3. Dinamo 20 p ; 
Dunărea 0 p.

Iată programul de azi : Di
namo — Dunărea (ora 15,30) și 
Steaua — S.C. Miercurea Ciuc 
(ora 17,30).

ras

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT
SUCCESELE SÎNT MARI, 
SECRETUL ESTE MIC :

LOZ ÎN PUC
IA 102in pite < 
coni/nuA «L 
Sl/rlU 
MAft/lOft . j 
cfyriauMih v 
6AM Șl 
AurmuitisMe.

se atribuie zilnic AUTOTURIS
ME șl MARI CIȘTIGURI ÎN 
BANI. Agențiile Loto-Pronosport, 
vlnzătorU vollanți, unitățile din 
comerț și cooperația de Consum, 
precum șl oficiile poștale din 
Întreaga țară vă oferă In per
manență posibilitatea de a obți
ne șl dv. astfel de succese, bine
înțeles cu condiția de a juca...

La oea mal simplu și operativ 
statem de Joc, LOZUL IN PUC,

• Astăzi șl mime sînt ultimele 
zile de participare la tragerea 
Loto de vineri 5 noiembrie 1982, 
care se va televiza în direct tn- 
eeptad de la ora IS,SO. Procurați 
din timp bfiete cu numerele 
preferate I

INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită Pronoex- 

pres de astăzi, 3 
se televizează In 
de la ora 17,20.
CÂȘTIGURILE 
PRONOSPORT DIN 31 OCTOM

BRIE 1982
Categoria 1 (13 rezultate):

variante 100% a 2.827 lei și 
variante 25% a 707 lei.

Categoria 2 (12 rezultate): 
variante 100% a 213 lei și 4.231 
variante 25% a 53 iei.

Categoria 3 (11 rezultate): 1.571 
variante 100% a 47 lei și 29.183 
variante 25% a 13 lei.

niotambrie 1982, 
direct inceptnd

CONCURSULUI

n
281
Î35

TÎNĂRĂ
ÎN CONCURS

De joi pînă duminică. Sala 
sporturilor din Buzău va găz
dui cea mal puternică compe
tiție a reprezentanților gimnas
ticii tinere din țara noastră : 
este vorba de campionatul re
publican al juniorilor Ia toa
te categoriile de clasificare, 
băieți și fete, veritabilă trece
re in revistă a forței și com
petitivității schimbului nostru de 
miine. Vor participa sportive 
și sportivi la categoriile a IV-a, 
a IlI-a, a Il-a, I și maestre 
și vor fi desemnați, de aseme
nea, campionii republicani la 
flecare aparat. La categoria 
maeștri se va concura atît cu 
exerciții impuse cit și liber a- 
lese, semn al exigenței ce se 
manifestă față de pregătirea 
sportivilor de performanță.

Un moment deosebit de a- 
tractiv in programul celor pa
tru zile de întreceri il va con
stitui demonstrația lotului o- 
limpic masculin, programată 
pentru sîmbătă după-amiază.
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Posibilități multiple

AUTOTURISME „Dacia 1
BANI, sume variabile } 
EXCURSII PESTE HOTA&

U.R.S.S. sau R.P. Polonă —U

Biletele de 15 lei varianta au
de clștiguri la toate t
8 EXTRAGERI IN 2 FZ

cu un total de 44 NUA

PROCURAȚI DIN TIMP BILETE CU NUMERELE PR
Ultima zi de participare : slmbâfă 6 ne
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astre smt 
io poate 
a ară- 

ămini în 
o au, de- 

i, care se 
nnonstreze 
iritanic — 
ă-i asigu- 
ți iubitorii 
- că nu le 
ițea inter- 
surse pen- 
•chilibru în 
rea trofeu- 
mplicit, că 
»at mai bun 
rești, even-

bine valoa- 
ale lui As- 
componen- 

11 au pre- 
îție partida 
punct mij- 

contracarare 
rilor adver- 

Dumitru 
secundul 

astfel, în 
Stredie să 
■pe partea 
la Morley,

ita vitalitate 
n Villa la 
istă situație, 
na să pri- 
ie a-1 marca 
pe blondul 
me ar putea

t 
t

surveni și în așezarea liniilor 
din față, cu patru mijlocași și 
două virfuri. Sint numai cîte- 
va din ideile tactice, pe care 
antrenorii lui Dinamo le pre
conizează pentru meciul de 
mîine seară (n.r. astă-seară), 
idei care mai pot suferi retu
șuri și perfecționări. Dealtfel, 
din acest motiv,- pentru a mai 
reflecta asupra lor pînă la în
ceputul meciului, Dumitru Ni- 
colae-Nicușor nu a dat forma
ția definitivă nici după antre
namentul de acomodare efectu
at marți seara — la lumina re
flectoarelor — pe gazonul sta
dionului „Villa Park”. La al
cătuirea „ll“-lui pe care îl va 
alinia se va avea în vedere 
și avizul de ultima oră al doc
torului Mircea Cristea privln- 
du-l pe Augustin, în refacerea 
căruia se speră foarte mult. 
Așa stînd lucrurile, formația 
probabilă ar fi: Moraru-I. Ma
rin, Nicolae, Dinu, Stredie- 
Mulțescu (Augustin), Dragnea, 
Custov-Țălnar, Iordache, Orae 
(Văetuș).

Iată „ll“-le gazdelor : 
Rimmer-Williams (Jones), E- 
vans, McNaugt, Gibson-Brem- 
ner, Mortimer, Cowans-Withe, 
Shaw, Morley.

Partida — care va fi trans
misă direct la radio — va în
cepe la ora 19,30 (21,30 ora 
București ului) și va fi cnodusă 
de o brigadă de arbitri suedezi, 
avîndu-1 la centru pe E. Fre- 
drikkson.

decizia ca impetuosul virf de 
atac oraiovran să nu fie in
trodus în teren. Mai ridică u- 
nele semne de întrebare și Ti- 
lihoi. In schimb, fundașul Un- 
gureanu (care n-a jucat la 
Dublin, avlnd două cartonașe 
galbene) lși va relua locul in 
formația care va Începe jocul 
și care va arăta, probabil, ast
fel : Lung — Negrilă, Tilihoi, 
Ștefănescu, Ungureanu — Ți- 
cleanu, Donose, Bal aci — Cri- 
șan, Cîrțu, Irimescu.

Marți dimineață, Universita
tea a făcut un antrenament pe 
stadionul Central, iar după-a- 
miaza Întregul lot a vizionat 
filmul meciului de la Dublin. 
In timpul acestei 
conducerea tehnică a interve
nit comenltlnd fazele și subli
niind caracteristicile jocului 
lui Shamrock Rovers, particu
laritățile fiecărui component al 
„team‘‘-ului irlandez. Toți ju
cătorii noștri sint optimiști și 
speră să realizeze un scor mai 
mare decît acel 2—0 cu care 
au cîștigat In tur.

Oaspeții au făcut și ei un 
antrenament 
minute, la 
pe stadionul 
juca partida. Conducătorul de
legației, Louig Kilcoyn, preșe
dintele clubului irlandez, apre
ciază că tlnăra sa echipă (me
dia de virstă — 21 de ani) se

vizionări,

de circa 90 de 
ora prinzulud, 
pe care se va

află in creșteri de formă. A- 
cum zece zile, In campionatul 
Irlandei, Shamrock Rovers a 
obținut cel mal bun rezultai 
al său din acest an: victoria 
cu 4—0 în fața lui Limerick 
F.C., deținătoarea Cupei. O 
impresie deosebită In acei med 
au lăsait-o Buckley, autor a 
două goluri, Campbell și Clar
ke, care au marcat cîte un gol, 
precum și portarul O’Neill. Du
minică, de data aceasta in de
plasare, Shamrock Rovers a 
terminat la egalitate cu U.C.D. 
(2—Z), ambele goluri al» „cău
tătorilor de trifoi* fiind reali
zate de un tînăr jucător pro
movat recent In prima garni
tură, Coady, ceea ce a deter
minat introducerea lui tn lotul 
pentru meciul de la Cnaiov 
Antrenorul J. Giles nu s-a fi- 
xat asupra „U“-lui cu eare va 
Începe jocul (printre altele, 
Gaynor are o ușoară răceală), 
dar ne-a dat următoarea for
mulă probabilă : O’Neill — Gi
les (Eccles), Synnott, Murphy, 
Beglin — Gaffney (Stiles), Gay
nor (McDonagh), Clarke — 
Buckley, Campbell, Coady 
(McDonagh).

Intîlniiria (care va fi condu
să de arbitrul F. Gy3ri din 
Ungaria) va începe la ora 13,30 
și va fi transmisă la radio ți 
televiziune.

Barbu (primul din stingă) deschide scorul. Portarul Kostov nu 
mai poate interveni, iar Kașerov, Cîmpeanu II și Mincev (nr. 

5) urmăresc, cu privirea, balonul In plasă... Foto : I. MIHĂICĂ
Ieri, la București, In Cupa Balcanica IntcrcluDuri
STEAUA - BEROE 3-2 (3-1)

I CRAIOVA PRIVEȘTE CU ÎNCREDERE

norul C. Oțet 
iele griji. Cea 
voacă lndispo-

niibilitatea lui Cămătarii, care 
n-a putut fi recuperat pe de
plin. Pentru evitarea riscurilor 
și pentru interesele viitoare 
ale echipei naționale, s-a Înalt

JUCĂTORII HUNEDORENI MOBILIZAT! PENTRU VICTORIE
(Urmare din pag. 1)

de Mircea Luccscu, directorul 
tehnic al F.R.F. La sfîrșitul 
ședinței de pregătire, Remui 
Vlad ne-a spus că intențio
nează să Înceapă meciul cu : 
Ioniță — Rednie, Andone, Du- 
blnciuc. Bogdan — Oncu, 
Kleln, Fetcu, Mateu* — Du- 
mitrache, Gabor. După așeza

ȘIT, f.R.f. 1NIJIAZĂ 0 SERIOASĂ ACJIUNE
Dt SELECȚIE A JUNIORIIOR

de la eșecurile in serie!)
cu selecționata 

1 echipa Bulga- 
cea a Ungariei, 

obținute, pe 
trecute, die for

do juniori 
ICI UN GOL 
RIMITE 1 ?
cu selecționata 
î Unite și 1—3 
ar al Bulgariei, 
l, iată ultimele 
;te de prima 
i a țării noas- 
pregătește peri- 
e Campionatu- 
'rel goluri mar-

fapt despre o investigație In 
profunzime a eșalonului spe
ranțelor fotbalului noetru. <su 
«copul dc a 11 „bătute1* toate 
zonele țării, pentru a nu ră- 
mîne nici un junior Înzestrat 
care să nu treacă prin sita se
lecției. Testările se vor face 
pe două categorii de vlrstă : 
1. Juniori maxi, născuți intre

1,1 august 1965 și 31 iunie 1966;
■* 2. juniori mici, născuți între 

‘ - - - - 1967.
nici

nle și adunind, 
arte rezultatele 
la Bankok, a- 

orul bilanț ge-

I 3—22 !
mirare ar tre
nare, după a- 

misibile ? Mul
te. Rezultatele 
(In sfârșit I) ln- 
lerranal de alcr- 
- prin resortul 
alertată, a por- 
ACȚIUNE DE 
COPIILOR ȘI 

TALENTAȚI, 
sfășuna Intre 9

Este vorba

1 august 1966 și 31 iulie
Pentru a nu fi scăpat 

un jucător cu adevărat talen
tat. consiliile județene pentru 
educație fizică și sport Sint 
obligate să constituie comidl 
de organizare și selecție alcă
tuite din oamenii cel mal com- 
petenți (președintele comisiei 
județene de fotbal, președintele 
subcomisiei județene copii-ju- 
niori, metodistul cu problemele 
fotbalului, reprezentantul ins
pectoratului școlar județean, 
președintele colegiului de an
trenori, președintele colegiului 
iudețean de arbitri) care VOR 
RĂSPUNDE de modul cum 
vor efectua selecția. Această 
comisie are dreptul de a pro
pune măsuri de Sancționare a 
tuturor celor care, sub o formă 
sau alta, vor împiedica buna 
desfășurare a acestei importan
te acțiuni, la sfîrșitul căreia

se vor întocmi tabele cu Ju
cătorii remarcați, cite 18 pen
tru fiecare categorie de virată. 
Aceste tabele vor fi trimise 
apoi federației. ta aoeilasl timp, 
jucătorilor remarcați li se va 
întocmi o fișă individuală cu 
toate datele necesare.

JOCURILE-TEST SÎNT PRO
GRAMATE ÎN ZILELE DE 
9—10, 11—12, 16—17 și 18—19 
NOIEMBRIE.

De remarcat faptul că in 16 
dintre centrele de seflecții vor 
participa și antrenori rectmos- 
cuțl pentru capacitatea tor pro
fesională, pentru „ochiul* pe 
care-1 au In depistarea diaman
telor fotbalului. Iată numele 
cîtorva dintre ei : Tr. 
I. Oană, I. Kluge, B.
C. Drăgușin, V. Zavoda, C. 
mioneecu. O garanție in 
deci, că de data aceasta 
țlunea va fi dusă la bun 
Rit. că ea va DA 
mult așteptate, că va 
la depistarea unor 
talente. ,

rea jucătorilor, se poate obser
va că tehnicienii Corvinului au 
optat pentru o variantă In care 
accentul se va pune In primul 
rînd pe apărare sigură, baza 
unor contraatacuri care să adu
că dorita calificare. „Vrem să 
nu primim gol, dar trebuie să 
Înscriem, ne-a spus Remus 
Vlad. Sîntem deciși să valorifi
căm la maximum șansa pe 
eare, totuși, o mal avem*. 
Mircea Pascu, președintele 
clubului, l-a completat : „De 
fapt, noi avem o singură va
riantă — victoria. Sint sigur 
că jucătorii vor face totul pen
tru obținerea ei. Sper că teh
nicienii noștri au găsit soluții 
pentru anihilarea celor două 
„stele* ale lui F. C. Sarajevo, 
Pasici și Susici, care reprezintă 
60—70 la sută din potențialul 
ofensiv al adversarilor noștri". 
Am mai consemnat o declara
ție, aceea a. veteranului echipei i>-tmîtrachc ; „Vreau să 
repet figura dc la București, 
de slmbătă (din meciul cu 
Sportul), iar golul meu să fie 
unicul al partidei !“.

F.C. Sarajevo, deși se află 
la adăpostul rezultatului de e- 
galiitate (4—4) realizat tn ur
mă cu două săptămini, la Hu
nedoara, privește meciul eu 
multă prudlență.

Antrenorul secund Mirsad Faz- 
laghici ne spunea că : „Meciul 
va fl foarte greu. Cunoaștem 
faptul că jocul Corvinului este 
In creștere ți rezultatele sale 
din ultima vreme sint pe mă
sura valorii jucătorilor". Forma
ția probabilă : Janjus —• Mllok, 
Hadzlbeglci, Janjos, Buzovlci 
— Jojlci, Musemlei, Hadzia- 
laglel — Susici, LuHci, Pastel.

Partida va fl condusă de o 
brigadă de arbitri din Italia, 
avlndu-1 la centru pe Gian
franco Menegalii.

Formația din 
a dat ieri, pe 
Ghencea (8 000 
o replică bună, 
In repriza secundă, cînd, e a- 
devărat, și Steaua a jucat n d 
slab decît în primele 45 
minute, perioadă 
marcase cele trei 
victoriei. Dealtfel, 
rioadă a jocului a 
mai frumoasă, cea 
culoasă, cu reușite 
atac ale bucureștenilor. 
mln. 8 aceștia au deschis sco
rul prin BARBU. El a șutat 
foarte frumos, din careu, la 
o fază Începută de Mureșan și 
continuată de Cîmpeanu II, a- 
cesta fiind Insă plecat dlntr-o 
flagrantă poziție de ofsaid, 
nesemnalizată de tușierul FI. 
Popescu. Deci 1—0. Va fi 2—0 
In min. 34, în urma unei ac
țiuni individuale a lui STOICA. 
Se părea că scorul va lua pro
porții, pentru că oaspeții nu 
reușeau să „lege" nici o ac
țiune. Și totuși, in min. 38, in 
urma unul raid pe traseul 
Tanev — Petrov — PETKOV 
II, ultimul reduce diferența : 
2—1. Mln. 43 aduce golul cel 
mai frumos al partidei, Înscris 
de SAMEȘ, cu capul, Ja o lo
vitură de colț. Și Steaua in
tră Ia vestiare cu un avantaj 
de două goluri. Probabil că 
militarii au contat prea mult 
pe ele, pentru că Beroe, „a- 
jutată” și de Steaua, a fost,

Stara Zagora 
stadionul din 
de spectatori), 
cu deosebire

de 
în care 

goluri ale 
această pe- 
fost șl cea 

mal specta- 
acțiuni de 

în

după pauză, parcă altă echipă. 
In această perioadă roș-albaș- 
trii s-au întrecut în a 
greșeli de toate 
au culminat cu 
Anghelini lui... 
la șl doilea gol 
3—2. Am asistat 
rioadă la un joc nervos, 
de faulturi, la care bu<ajrește- 
nii nu au rămas datori. în 
special Stoica. Nu este pentru 
prima dată cînd acest jucător, 
dealtfel un fotbalist cu certe 
calități, se arată certat cu dis
ciplina, cu regulamentul și 
chiar cu coechipierii, ca să nu 
mai vorbim de adversari. Faul
turile lui repetate, coroborate 
cu nervozitatea lui Angheiini 
(ieri, foarte Slab), trebuie 
curmate de conducerea echipei 
lintrucît, iată, îi aduc acesteia 
numai deservicii.

STEAUA I Lovaș — Anghelini, FI. 
Marin, SAMEȘ, Fodor (mln. 63 E- 
duerd) — Stoica, MUREȘAN, Minea 
(mln. 46 Șt Popa) - BALINT, CI. 1- 
PEANU N, BARBU.

BEROE i KOSTOV - Kașerov, Min
cev, Gheorghiev, VILCEV — Stoianov 
(mln. 46 Peev), Petkov H, Drago- 
lov - Petrov, TANEV, BAȚENKOV.

A condus corect arbitrul Nikos 
Folds (Grecia) ; la linie : Fl. Po
pescu ți M. Nlculescu.

Mircea TUDORAN
în urma acestui rezultat, cla

samentul grupei are în frunte 
pe Beroe (4 p), urmată de 
Steaua (3 p) și de Galatasaray 
(1 P).

face 
felurile, care 

pasa dată de 
BAȚENKOV 

al oaspeților : 
în această pe- 

plin

„RĂZBUNAREA PENALTYURILOR" 
„Răzbunarea penalty urilor” — 

lată in două cuvinte povestea 
meciului de la Constanța, o re
petare, parcă, a untul scenariu 
derulat șl In altă tattlnâre din 
actualul campionat, C.S. Tlrgo- 
vlște — T.C. Argeș, ta etapa a 
X-a (9 octombrie). Tlrgoviștenil 
au condus șl el cu 1—0, au ra
tat, la această situație, o lovi
tură de pedeapsă șl — aidoma 
tlrgmureșenllor, slmbătă, pe ma
lul .mării — elevii lui Dobrin au 
reușit egalarea aproape de sfir- 
șltul Întâlnirii.

încercăm să stabilim unele si
militudini determinând nefructl- 
fiaarea acestor lovituri de Iz 
11 m. despre care se spune, șl 
nu fără temei, că nu pot fi apă
rate, d numai prost trase. La 
Tlrgovlște, atunci, la 9 octom
brie, primul penalty l-« execu
tat Greaca. Șl 1-ia transformat. 
Pe-al doilea s-a însărcinat să-l 
execute Aelenei. Și l-a ratat. 
Ded, schimbare de titulari al 
rolurilor de specialiști in tovMuri 
de la 11 m. La Constanța, Pet
ru, unul dintre cei mal doteți 
fotbaliști «1 formației locale,

probabil și unul dintre cei mal 
prioepuțl „penaltyști” a trans
format, fără nici o posibilitate 
de replică pentru Bir-o n, priima 
kxvltură de pedeapsă. Cine altul 
putea să fie executantul penalty- 
uluă' nr. 1 7 Și, totuși, cită dife
rență între modul cum și-a în
deplinit Petcu rolul în faza din 
min. 33 și oel în care a încer
cat transformarea loviturii de 
la 11 m. dictată, pentru echipa 
lui, 36 de minute mai tîrziu 7

Ce regulă se poate deduce din 
cele două exemple 7 Una singu
ră : deplina concentrare, sigu
ranță și decizie a executantului 
in momentul efectuării aceste! 
lovituri atlt de capricioase, cum 
s-a văzut din atîtea șl atitea ca
zuri. Și, bineînțeles, sute și suie 
de repetări la antrenamente. In
tr-o carte de memorii recent a- 
păruită, fostul celebru internațio
nal vest-german Gerd Mfiller 
mărturisește că numărul repeti- 
țUâor penalty-urilor la antrena
mentele dlntr-o săptămtnă era de 
cel puțin 500 I

Eftimie IONESCU

noi și mari succese:

fixe

iHimsifiiti
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© Nlcșa nu a jucat 
slmbătă șl nu a făcut 
nici deplasarea la Sa
rajevo din cauza unui 
grav accident. în me
dul tur cu formația 
Iugoslavă, Nlcșa a su
ferit o fractură de pe- 
roneu. A fost operat la 
spitalul din Hunedoara 
(operație foarte com
plicată) și acum totul 
merge spre bine. El nu 
va putea 
formație 
măvară. 
grabnică, 
așteptăm 
stadion, 
de căpitan al Corvlnu- 
lul I © „Pionul” cu 
valoare de... Regină. 
Cam acesta este rolul 
lui O. Ionescu in an
grenajul echipei Spor
tul studențesc. Slmbătă 
el a lipsit (din cauza 
unei rupturi musculare) 
șl mecanismul echi
pei a suferit. Aceasta 
a dus — Intre altele — 
șl la o stare de nervo
zitate In echipă, mani
festată, " .'
mai ales in momentul 
efectuării 
lor... © Slmbătă nu a 
plouat la București. 
Terenul de la stadio
nul Sportul studențesc 
a fost excelent. Șl, to
tuși, meciul speranțelor 
s-a disputat pe un alt 
teren din complexul 
sportiv, nu chiar apro
piat, obllgtndti-1 pe 
spectatori să meargă

reapare în 
decît la pri- 

Insănătoșlre 
Nlcșa, și te 
din nou pe 
cu banderola

din păcate,
schlmbări-

de la un teren la altul.
• R. Nlcoară din Tul- 
cea, care a debutat la 
tușă slmbătă la Brașov,
• avut atlt de multe 
emoții tndt, la un mo
ment dat, voind să 
semnalizeze prompt un 
aut, l-a... zburat fani
onul din mină I Mo
mentul a amuzat pe

‘toată lumea, lnduslv 
pe Nicolae Ralnea, ca
re, după 
rlzlnd : 
probabil 
copieze, 
Uzeze

med, 
»A 

să 
să 

schimblnd

afirma 
vrut 

mă... 
semna- 

fa-

DE LA
nlonul din Ir-o mină In 
alta, cum am făcut eu 
în Spania !“ © „Mi-e 
frică de Balint”, decla
ra Înainte 
Dumitru 
președintele 
brașovean. Șl a 
dreptate, Ballot ___
dnd golul egalizator. © 
Andrleș, tânărul fundaș 
al echipei S. C. Bacău, 
a deschis scorul In 
meciul cu F. C. Bihor, 
transformînd cu preci
zie o lovitură de la 
11 m. Era cadoul pe 
care el îl făcea echipei 
•ale, ca numai după 
dteva ore să vină rln- 
dul tînărului fotbalist 
să primească cadourile 
coechipierilor, venlțl 
cu dragoste la nunta

de med 
Dragomlr, 

clubului 
avut 
mar-

Iul Andrleș. Casă de 
piatră 1 • Golgeterul
primei divizii, orădea- 
nul Grosu, n-a figurat 
ca titular in partida 
de la Bacău, antreno
rul Gh. Stalcu spunln- 
du-ne că aceasta se 
datorește vedetismului, 
lipsei de formă 
surplusului de 
tate pe care 
le-a „etalat” 
Președintele 
F. C. Bihor, 
da, a Intrat
In timpul partidei

șl...
greu- 

Grosu 
recent. © 

clubului
Ioslf Bu- 
ln teren 

de

Constanța) apariție 
timpurie (șl, sperăm, 
nu meteorică) pe pri
ma scenă. Să nu uităm 
debutul promițător În 
Divizia „A” șl a altul 
foarte ttnăr fotbalist, 
Varga (17 ani), crescut 
la Centrul de copil șl 
juniori A.S.A. Tg. Mu
reș (antrenori C. So- 
lyom șl M. Ron ea). © 
B8I811I a primit carto
nașul galben pentru a- 
tltudine nesportivă față 
de organele de ordine. 
Vrem să credem că a 
fost o manifestare În

MECIURI ADUNATE...
speranțe de la Bacău, 
ctad jocul era Între
rupt, pentru a se răful 
eu jucătorul băcăuan 
Botez 1 Chiar aceasta 
o fi sarcina președin
telui 7 © Doi jucători 
din generații diferite, 
cu trasee total deose
bite de promovare in 
prima divizie, au do
minat jocul de la Con
stanța : dorcerl, des
coperire destul de tîr- 
zle (are 17 de ani) a 
antrenorilor de la 
A.S.A., dar dovedindu- 
se de mare folos pen
tru ea prin debordan
tele curse șl prin cen
trările precise ; Bagi, 
titular al reprezentati
vei țle juniori (17 ani, 
produs aldlubulul ItC.

timplătoare a valorosu
lui nostru internațio
nal, căruia l-am apre
ciat totdeauna exem
plara dăruire în teren 
Îl valoarea sportivă. © 
lupă medul cu „Poli” 

Timișoara, ttrgovlște- 
nll erau de două ori 
Supărați : prima dată 
pentru că... au fost în
vinși, a doua oară fi
indcă șl-au stricat se
ria rezultatelor bune. 
Intr-adevăr, de la me
dul cu Corvinul (1—2), 
din etapa a 6-a, 
mal pierduseră nici 
med, timp In care 
dștigat 8 pun de I _ 
O explicație a bogatei 
„recolte” de cartonase 
galbene (6) acordate de 
arbitrul Radu Petrescu

nu 
un 
au

în meciul de la Timi
șoara : numărul mare 
de faulturi comise de 
ambele echipe — 30,
dintre care 20 făcute de 
oaspeți. Iar dintre a- 
ceștia, I. Marin a reu
șit să facă dnd, fără 
a primi șl el merita
tul cartonaș galben © 
Mult contează o încăl
zire bine făcută de ju
cători. Te apără de ac- 
ddente. v. Radu (C.s. 
Tîrgoyiște) a făcut-o 
mal superficial, după 
cum ne spunea chiar 
el, la sfîrșitul partidei, 
și In mln. 5 a făcut 
întindere musculară, 
trebuind să fie înlocu
it... © O absență de 
marcă, în formația de 
pe Bega : portarul
Molse, prezent meci de 
meci, timp de 12 eta
pe, între buturile echi
pei sale. De ce a lip
sit 7 Tot din cauza u- 
nel întinderi muscula
re I Cum a... reușit-o»? 
Alergînd să prindă un 
tramvai... © Reîntîlnl- 
re cu... Petrolul după 
trd decenii 1 Exact a- 
cum 30 de ani, Ion 
Marlca, proaspătul an
trenor principal al e- 
chlpel Politehnica Iași, 
era component al for
mației Petrolul Ploiești 
pe postul de extremă 
dreaptă. Reîntîlnlrea, 
însă, n-a fost prea plă
cută pentru Marlca. E- 
drfpa Iul pierzând eu



OLIMPIADA DE ȘAH
Q La feminin : U.R.SS. - România 2-1, rezultat final © Schim 

bare de lider in turneul echipelor masculine
LUCERNA, 2. — Partidele 

Întrerupte din cadrul celei de 
a 3-a runde a Olimpiadei de 
șah au adus modificări impor
tante pe tabela rezultatelor. 
Astfel, echipa feminină a 
U.R.S.S., campioana „en-titre“, 
a putut remonta handicapul de 
un punct (victoria Danei Nuțu la 
Ioseliani) avuit în fața repre
zentativei României, terrninînd 
pină la urmă victorioasă în- 
tilnirea, la scorul de 2—1. Cu 
o tehnică ireproșabilă, fosta 
campioană mondială Nona Ga- 
prindașvili și-a valorificat a- 
vantajul avut la întrerupere 
în partida cu Marina Pogo- 
rcvici. La fel a reușit șl ac
tuala deținătoare a titlului, 
Maia Ciburdanidze, care a gă
sit la analiză subtilități ascun
se în poziția de întrerupere cu 
Margareta Mureșan și — după 
două întreruperi — a ciștigat 
la mutarea 56.

în alte întîlrjirî ale rundei 
s-au înregistrat rezultatele: R.P 
Chineză — Spania 2—1, Unga
ria — Polonia 2—1, Suedia — 
Olanda 2—1, Iugoslavia — Ca
nada 2—1, India — Argentina
1,5—1,5, Bulgaria — R.F.G. 
2—1, S.U.A. — Franța 3—fl, An
glia — Columbia 2—1, Israel — 
Brazilia 1,5—1,5, Elveția — Tur
cia 3—0, Islanda — Finlanda 
2—1, Austria — Grecia 3—0,

C. E. DE HALTERE
La Haskovo (Bulgaria) au 

continuat campionatele euro
pene de haltere pentru ju
niori. La categoria pană, In 
afară de Andrei Socaci, cla
sat al 4-lea, un alt concurent 
român, Liviu Muntean, s-a si
tuat pe locul 6 cu 235 kg (100; 
135).

La categoria ușoară (67,5 kg), 
nu a participat nici un sportiv 
român. Clasamentul a fost ur
mătorul : 1. Aleksandr Ver- 
banov (Bulgaria) 340 kg (150 ; 
190) ; 2. Petar Musenov (Bul-

ETERNA
Sportul este fără limite, Iar 

activitatea sportivă, fără odih
nă ! In aceasta privința, c=a 
mai elocvent exemplu ni-1 o- 
feră alpinismul, adică tocmai 
sportul fără spectatori. Marile 
ambiții-de-a ajunge sus, sus 
de tot pe crestele totdeauna 
înzăpezite ale celor mal semețe 
piscuri ale munților de pretu
tindeni, din Alaska șl pînă-n 
Himalaia, în Anzii Cordilleiri 
și-n Alpii noștri europeni, cele 
mai multe plătite scump, cu în
săși viața temerarilor cățără
tori, nu s-au stins în clipa în 
care, să zicem, în 1953, Edmund 
Hillary și șerpașul Tensing 
Norche au împlîntat un plolet 
cu steagul Noii Zeelande și al 
Nepalului, la 8848 de metri al 
Everestului. Nu ! Dimpotrivă, 
alți alpiniști au găsit în a- 
ceastă superbă reușită a Iul 
Hillary și Norche îndemnul de 
a repeta ascensiunea. Și la fel 
cu fiecare vîrf, pentru care s-a 
mai găsit totuși cite ceva de
osebit care să nu mai fi fost 
făcut pînă astăzi. Șl astfel 
premierele alpine continuă...

Italianul Reinhold Messner

STADIUL DE PE MUNTELE PARNAS
Cînd vii de ta Olympia, tulburat de vi

ziunea cioturilor de coloană de marmură 
din Dumbrava sacră, și ajungi la Delphi, 
In splendoarea unui cadru natural neobiș- 
nult, îți dat seama că Grecia n-a încetat 
să uimească.

Cind vii din ctmpiile Peloponezului, abia 
umezite de pirate molcome ți firave ca 
Alfeul sau Kladeosul, și ajungi printre co
linele pronunțate ale Phocldtei, la poalele 
Parnasului, tțt dat seama ce ciudată tn dăr
nicie a fost natura cu pămtntul grecesc.

Clnd treci apa, nu la Mlssolonght (unde 
a murit Byron, poetul care a traversat înot 
Bosforul pentru a repeta isprava de legen
dă a lui Leandru), deci cînd treci apa ceva 
mai încolo, cu ferry-boatul, prin golful Co
rintului, dai de o vale ascunsă ce pornește 
din portul Ițea și se cațără spre înălțimi. 
Autocarul navighează pe unduite căi prin 
nesflrșlta mare de măslini care văzută de 
sus pare fundul năpădit de alge al unui 
ocean. Așa ajungi ta Delphi, locul pe care 
— după Acropola ateniană cu Parthenonul 
ei — li caută cel mai asiduu avizii de antt-

chități, un loc care pare reflexul „de stu“ 
al altisului „de joe’. Abia aici înțelegi cd 
dacă neamul de pescari șt corăbieri se ta- 
trecea tn virtuți sportive la istmul Corin
tului sau pe Ungă rtul Nemeea, iar filoso- 
fii șt poeții, negustorii și țăranii se IntU- 
neau tn jurul stadionului la Olympia,, el 
bine, păstorii Locridei, Beoției sau Tesallei 
trebuiau să aibă și ei un loc de lupte prie
tenești, patronate de un zeu ți încununate 
cu coroane pe frunțile atleților.

Sigur, cțnd ajungi la Delphi, primul drum 
e la muzeu, pentru o bale spirituală tn ta
lazurile de obiecte arhaice, de la frontoa- 
nele templului lui Apollo și legendarul Om
phalos (de unde expresia „buricul pămtn- 
tutui"). pină la extraordinara operă clasică 
statuară a Aurigelui, un vizitiu de care de 
curse, imortalizat tn bronzul înverzit, cu o- 
chli sticloși sub zulufii de păr creț prinși 
in panglica de lină a victoriei, cu hățurile 
ușor ținute tn nitna dreaptă (stingă, din 
păcate, lipsește), parcă mlndru în cămașa 
lungă șl largă strtnsă la brlu, cu privirea

Norvegia — Belgia 2—1.
In fruntea clasamentului con

tinuă să se afle R.P. Chineză, 
cu 8 p, urmată de U.R.S.S. 7,5 
p, Ungaria, Suedia și Spania 
7 p, România, Iugoslavia, Po
lonia, S.U.A. și Bulgaria 6,5 
etc. In runda următoare, echi
pa României întilnește pe cea 
a Spaniei.

Partida centrală a rundei a 
3-a, in turneul masculin, a o- 
pus formațiile U.R.S.S. și 
S.U.A. Jocul s-a întrerupt la 
toate cele patru mese, deci
zia survenind a doua zi. cînd 
șahiștii sovietici și-au asigurat 
victoria cu 3—1. Alte rezultate: 
Suedia — Anglia 2—2, R.F.G. 
— Indonezia 2,5—1,5, Iugosla
via — Bulgaria 3—1, Elveția — 
Canada 2,5—1,5, Ungaria — Is
rael 2,5—1,5, Cuba — Danemar
ca 2—2, Olanda — Brazilia
2.5— 1,5, Cehoslovacia — Por- 
tugaria 3,5—0,5, Polonia — 
Belgia 2,5—1,5, 71. P. Chineză — 
Singapore 4—0, India — Italia
2.5— 1,5. Echipa României, care 
a terminat la egalitate cu Aus
tria (2—2), va juca în a 4-a 
rundă cu Albania.

Pe primele locuri : U.R.S.S. 
10,5 p, Iugoslavia și R.F.G. 10 
p, Anglia, Cehoslovacia, Elve
ția și Suedia 9,5 p. Cu 7,5 p 
România ocupă locul 17—19.

PENTRU JUNIORI
garia) 315 (142,5 ; 172,5), 3. Al. 
Piorek (R.D. Germană) 300 kg 
(130 ; 170).

La categoria setnîmijlocie (75 
kg). Constantin Urdaș (Româ
nia) a ratat 3 încercări la „a- 
runcat” la 180 kg șl a Ieșit din 
concurs. Primii clasați : L Vla
dimir Kuznețov (U.R.S.S.) 355 
kg (160 ; 195) ; 2. Dlmlt&r Be- 
brev (Bulgaria) 350 kg (155 ; 
195), 3. Ghenadl U (U.R.S.S.) 
347,5 kg (152,5; 195). Campiona
tele continuă.

CHEMARE A MUNTELUI
(38 ani), originar din Santa 
Magdalena, în sudul Tirolulul, 
«ic profewitxno contabil, earto
considerat cel mai bun alpi
nist al zilelor noastre. Are - o 
tehnică excepțională, un au-

mum de calități fizice șl psihi
ce puțin obișnuite. în „palma
resul” său alpin figurează ea 
reușite 11 ascensiuni pe vlr- 
furi de peste 8 000 m ! ! Este 
vorba de Everest (8848 m) și 
Nanga Parbat (8126 m), — de 
cite două ori, Chogori sau K 2 
(8611 m), Manaslu (8125 m) 
ș.a. Șl totuși Messner nu-i încă 
satisfăcut, din moment ce, zi
lele trecute, a pomlt-o din 
nou la drum. împreună cu alțl 
8 alpiniști, șl-a propus sâ urce 
pe Cho Oyu (8153 m), al optu
lea uriaș al lumii, in Hima
laia. Dar nu așa, oricum, ci ta 
condiții de... iarnă I Știți ce 
Înseamnă lama pe acele me-

23 de ctlefi româri printre fruntași
Chiar dacă pînă la încheie

rea anului au mai rămas a- 
proape 2 luni, iar la Antipozi 
sezonul marilor competiții atle
tice este abia la început, cre
dem totuși că, în linii mari, 
bilanțul rezultatelor lui 1982 
este de pe. acum încheiat; așa 
că ne putem referi la el fără 
teama că vor mai interveni 
cine știe ce schimbări.

1982 a marcat jumătatea ci
clului olimpic Moscova — Los 
Arfgeles și de aceea este im
portant ; 1982 a fost anul cam
pionatelor europene șl de aceea 
este foarte important 1 Cu plu
surile (mai multe decît în ul
timii ani) și cu minusurile 
sale (totuși, iată că se mal 
mențin, din păcate!) 1982 a 
adus atletismului nostru o sea
mă de mari satisfacții...

în bilanțul mondial al aces
tui an, intre altele, atletismul 
nostru figurează cu 3 recorduri 
mondiale (săritura în lungime: 
7,15 m Anișoara Cușmir — 
București 1.8 ; 7,20 m Vali Io- 
nescu — București 1.8. ; o mi
lă : 4:17,44 Maricica Puică — 
Rleți 16.9) iar în clasamentul 
diferitelor probe ocupă locuri 
fruntașe următorii sportivi ro
mânl :

I—X : 1. Vali Ionescu 7,20 m 
Ia lungime și Doina Mellnte 
1:55,05 la 800 m ; 1 Anișoara 
Cușmir 7,15 m la lungime ; 4. 
Maricica Puică 8:31,67 la 3 000 
m ; 5. Puică 3:57,48 la 1 500 m; 
7. Corina Girbea 67,00 m la 
suliță; 8. Florența Crăciunescu 
68,24 m la disc ;

XI—XX : 12. Bedros Bedro- 
sian 17,07 m la triplu ; IA Mi
haela Loghin 19,92 m la greu
tate și Iosif Nagy 67,12 m In 
disc ; 16. Meiinte 4:01,40 la 
1500 m și Natalia Andrei-Bo- 
tinl 8:45,04 la 3000 m ; 18. An- 
drei-Betinl 4:03,13 la 1500 m

leaguri 1 Ei bine, temperaturi 
de minus 50"—60“ și un viat, 
aproape continuu, eu o viteză 
intre 150 șl 200 km pe ora. 
Este, indiscutabil, o probă de 
voință, de rezistență, de pu
tere a omului I Șl mal reți
neți amănuntul, extrem de im
portant, că Messner la aseme
nea altitudini nu folosește, ta 
mod obișnuit, masca de oxi
gen ! Dacă totul va decurge 
normal, Messner va atinge 
virful lui Cho Oyu spre sfâr
șitul anului.

în același timp, la cîteva 
sute de kilometri spre est se 
va afla o expediție franceză 
(11 alpiniști) care va căuta să 
urce pe Everest, de asemenea 
ta condițiile specifice letnli. 
Ineditul ascensiunii 11 consti
tuie itinerarul alee, pintenul 
din sud-est, pe care nu s-a 
mal urcat decit o singură dată, 
dar... vara ! Francezii doresc 
să ajungă pe „acoperișul lumii” 
ta Ianuarie 1983 l

Și ce va mal rămine după 
acestea î

Romeo VILARA 

și Gina Tanait-Gliioroaie 6,76 
m la lungime ; 19. Mariana lo- 
nescu-Lcugyei 61,92 m la disc 
și Sorin Matei 2,23 m la înăl
țime ; 20. Crislieana Cojocaru 
53,50 la 400 mg.

XXI—XXX : 22. Ion Zamfi- 
raehe 65,90 m la disc și Ma
ria Radu 4:04,94 la 1 500 m ; 
23. Mihaela Stoica 13,15 la 100 
mg ; 26. Eva Zorgo-Raduly
61,52 m la suliță. 27. Vasile Bi- 
chca 8:27,03 la 3 000 m obst., 
Mioara Boroș 19,00 m la greu
tate. Nicuiina Vasile 1,90 m la 
înălțime și Corina Țifrea 6130 
p la heptatlon ; 28. Elena Tă- 
rîță 2:00,31 la 800 m.

23 atleți și atlete și 26 de 
clasări la 11 probe, nu-i chiar 
de ici, de colo, și totuși, evi
dent, se cere mai mult* dar și 
mai bine. In această privință 
există încă serioa’se disponibi
lități !

r. vil.

CALCULATOPUL BUCUREȘTI -
*

In sala Olimpia s-a disputat 
ultima partidă din cadrul turne
ului pe care echipa masculină 
de volei S. C. Leipzig l-a efec
tuat în Capitală. Adversară l-a 
fort din nou formația bucureș- 
teană Calculatorul. Gazdele șl-au 
luat revanșa, dștlglnd de data

TRIBUNA VEDETELOR
• Antrenorul selecționatei 

Scoției Jock Stein a anunțat 
că după terminarea campiona
tului Europei (1984) se va re
trage din activitate. El are a- 
eum 60 de ani și conduce re
prezentativa Scoției din 1978.

• Trei jucători de îa Juven
tus vor fi probabil indisponi
bili in meciul de azi cu Stan
dard Lldge. Este vorba de 
Cabrinl, Tardelli, Brio — acci
dentați duminică In campionat 
Paolo Rosal n-a jucat in me
ciul cu Avelllno, fiind încă ne
refăcut după accidentul suferit 
în partida cu Elveția. Antre
norul Trapattoni speră să-l fo
losească în meciul cu Stan
dard.

• In partida Leeds — New
castle (3—1, In liga a doua) s-au 
produs Incidente provocate de 
spectatori. Suporterii de la 
T>eeds i-au lovit pe Keegan Șl 
Andreson. in prezent ușor ac
cidentați și indisponibili...

0 Incident Intre antrenorul 
lui C.F. Barcelona, Udo Laltek 
șl Bernd Schuster... Cei doi 
vest-germsnl de la clubul ca
talan nu se Înțeleg și drept 
urmare Lattek Invocă motivul 
că Schuster nu e In formă... 
Poate are dreptate. Și fără 
Schuster, C.F, a Învins cu 4—0 
pe Santander in deplasare, 
prin golurile lui Maradona, 
Qulnl, Marcos și Carrasco.

CAMPIONATE
BULGARIA. După 9 etape 

ta clasament : Ț.S.K.A. 13 p, 
Levski Spartak 13 p (ambele 
cu un joc mal puțin), Trakla 
11 p.

împietrită spre cine țtla ce gind nemirtu- 
ristt...

Poți zăbovi ore tn muzeu. Mal puțini sini 
cei ce se încumetă să ia pieptiș dealul, pe 
cărări oare ocolesc tezaurele, printre chipa
roși, tufe da mir» ți oleandri, pentru a o- 
junge ta creasta unui hemicidu de verdea
ță, blnecmAntat de soartă, unda, abia um
brit de coasta Ktrphis, s« întinde, aproape 
modest, aproape ascuns, stadiul, arenă drep
tunghiulară cu pistă nisipoasă do nici IM 
m lungime, cu podtna de marmură da pe 
care-țt luau avint ta alergare eoncurențA. 
Cu emoția tncerei sd descoperi ta urmele 
lăsate-n piatră poate talpa lui Arles, eel 
„cu aripi la picioare' cum zicea poetsd, 
poate tălpile altor biruitori tn proba do 
dromos, pa o singură lungime da stadiu, 
fără ocolirea jalonului de întoarcere. 1(1 vine 
să cauți ta jur laurti cu care se încingeau 
frunțile învingătorilor la Jocurile Pythlce de 
aici (tot așa cum măslinul onora pa birui
tori la Olympia, iedera — la Corint și țe- 
llna — la Nemeea).

Abia scapi de strtnsoarea privirii tn are
na cu gradenele tribunei săpate In piatră 
șt pămtnt, că la picioare ți se așterne, in 
amfiteatru, priveliștea sanctuarului plantat 
scatariform tn darurile firii, cu templul lui 
Apollo și teatrul cu ecou In infinit. Cobo- 
rînd de sub streașină stadionului înspre ga
leriile teatrului, poți medita fie la moderna 
concepție a urmașilor lui Aesculapius care 
laudă virtuțile fizice crescute clnd vii de 
la altitudine, fie la ierarhia artelor eterne.

Victor BANCIULESCU

Au încep i C. fi. de tir

R. SKANAKER - PRIMUL 
ÎNVINGĂTOR

CARACAS, 1. — Proba de 
pistol liber din cadrul cam
pionatelor mondiale de tir a 
fost ciștigată, surprinzător, de 
suedezul Ragnar Skanaker cu 
568 p, urmat de Aleksandr Me- 
lentiev (U.R.S.S.) 567 p și A- 
leksandr Egrișin (U.R.S.S.) 563 
p. Skanaker (48 de ani) a 
fost campion olimpic al probei 
în 1972, la Miinchen, dar prin
cipal favorit era considerat Me- 
lentiev, recordman mondial 
(581 p) și campion olimpic în 
1980 la Moscova.

Pe echipe, proba a fost cîș- 
tigată de formația U.R.S.S., 
2 248 p, urmată de S.U.A. 2 209 
p și R. P. Chineză 2 207 p.

S. €. LEIPZIG 31 LA VOLEI
aceasta cu 3—1 (11, 8. —4, 11).
Cu Steriade și Ioniță în vervă, 
bucureștenll au desfășurat un 
joc spectaculos în primele două 
seturi, după care au slăbit aten
ția, cedînd un set, dar au reve
nit apoi la valoarea Inițială 
(N.M.).

SPANIA (el. 9). Santander 
— C.F. Barcelona 0—4 1, 
Sociedad — Sevilla 0—0, Sala
manca — Real Madrid 0—0, A- 
tletico Madrid — Valencia 2—I, 
Gljon — Bilbao 1—1. în cla
sament : Real Madrid 14 p, 
Zaragoza 13 p, Sevilla 12 p.

POLONIA (et. 12). Slash 
Wroclaw — Gwardia 3—0, Po
gon — Cracovia 4—0, Legia — 
Lech Poznan 1—0, Bytom — 
Mielec 1—1. în clasament i 
Sîask 17 p, Pogon 14 p, Wid- 
zew Lodz 14 p.

ELVEȚIA (et. 11). Conduc 
Grasshoppers și Servctle Ge
neva cu cite 17 p, urmate d. 
F. C. Zflrich și Neuchâtel Xa~ 
max cu cite 16 p. Cîteva re
zultate : Sion — Ziirich 0—1, 
Grasshoppers — Servette 2—1, 
Neuchâtel — Young Bovs 2—2.

TSLEX
AUTOMOBILISM a Raliul 

Coastei de Fildeș, incnclai luSÎ 
la Abidjan, a fost ciștigat ci« 
echipajul Walther Rohri — Chris
tian Geist dor Ier (R.F. Germania) 
Pe o mașină „Opel Ascona 400“. 
I-«u urmat suedezii Per Eklund 
— Ragnar Spjuth („Toyota Ce- 
ltoa“) șl Bjorn Waldegaerd — 
Hana ThorezeUus („Toyota Ceil- 
oa”). In urma acestei victorii 
Walther Rohrt a obținut titlul 
de campion mondial al pUoțiloc 
de raliu. El a totalizat 109 p, 
titaxl urmat de MichCle Mouton 
(Franța) 83 p, Per Eklund *1 
Stig Blomqvist (Suedia) 56 p, 
Hannu Mikkola (Finlanda) 50 p 
etc.

BOX • Americanul Larry 
Holmes. campionul mondal 
(WBC) al greilor, Ișl va pune, 
pentru a 13-a oară, centura in 
joc in fața compatriotului său 
Randy Coob (nr. 5 mondial) 
luni 20 noiembrie la Houston, 
Holmes este neînvins tn 40 de 
meciuri ca profesionist. Coob ars 
20 de victorii șl J tofrfngerl.

CICLISM • în curea de șase 
zhe pentru amatori care se des
fășoară pe velodromul din Gre
noble oonduc, după 5 zffie, bel
gienii Di dl Foubert — Romain 
Costenmans.

LUPTE . Clștlgătaril concursu
lui de lupte greco-romane des
fășurat la Kotka (Finlanda) I 
48 kg : Jukka Lolkas (Flnlanda)j 
M kg : Reljo Haaparamta (Finlan
da) ; ST kg : Istvan Soos (Un» 
garia) î 63 kg: Ryszard Swlenad 
(Polonia); «8 kg : Mihail Pro- 
kudla (U.R.S.S.) ; 74 kg : Tapin 
Slpdla (Finlanda) ; 83 kg : Jan
Dolgowlcz (Polonia,); 90 kg I
Aleksander Dubrovskl (U.R.S.S.) | 
100 kg : Igor Kanlghin (U.R.S.S.); 
+100 kg : Laszlo Toth (Ungaria).

PATINAJ ARTISTIC o Con
cursul masculin de tal Kitchener 
(Canada) a fost ciștigat de ame
ricanul Brian Boitano, urmat de 
canadianul Brian Orser șl Heiko 
Fischer (R.F. Germania).

TENIS • în primul tur al tur
neului de la Stockholm : Wllan- 
ăer — Carlsson 6—0, 6—3. Sl-
monsson — Vasselln 6—4, 6—a, 
Salomon — Meiler 6—3, 6—3, 
Simpson (Noua Zedandă) — Flo
rin Segărceanu 6—2, 3—6 6—3,
Mottram — Fromm 6—4, 6—3, 
Smith — Sandberg 8—3, T—S, 
Palin — Vines 7—3, 6—4.
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