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la Capitală, după o întrerupere Astăzi, in Divizia ,A“ de rutfDu- etapa a 9-a

de mai multi ani

„CRITERIUL DE TOAMNĂ14
LA M0T0CR0S

1 După o lungă întrerupere, 
se vor relua concursurile de 
motocros in Capitală, pe un 
traseu ales în vecinătatea sta
dionului Metalul d>:n șos. Pan- 
teliroon. Astfel, cei mai buni 
alergători din Brașov, Zărnești, 
Ploiești, Cîmpina, Tg. Mureș, 
Cîmpulung Muscel, Buzău și 
alte centre moto se vor alinia, 
duminică, cu începere de la 
ora 10,33, la startul „Criteriu
lui de toamnă", competiție de 
motocros inițiată ele forul de 
Specialitate. In program figu
rează curse pentru juniori, ti
neret și seniori, care se vor 

'■>< ifâșura după o formulă ine
dită, adică în mai nruflte man
șe cu timp redus.

„CAP DE AFIȘ": STEAUA - DINAMO

Așa cum subliniam și în cro
nica competiției, întrecerea ma- 
estrelor din cadrul campionatu
lui național de junioare a dat 
loc unei dispute de un rar dra
matism pentru obținerea victo
riei. La exercițiile impuse, du
pă cum arătam, s-a detașat un 
grup de 6 gimnaste (trei de la 
Dinamo, două de la C.S.Ș. Tri
umf șl una de la C.S.M. Bala 
Mare) care, avînd cele mai ri
dicate punctaje, porneau favo
rite în lupta pentru cucerirea 
titlului de campioană absolută. 
Iată însă că la exercițiile li
ber alese favoritele ratează, in
credibil, una după alta, astfel 
că Mibaela Popa, situată pe lo
cul 7 după prima zi, eu o re
marcabilă constantă în execu
ții, domină întrecerea, condu- 
cînd pină la ultimul schimb. O 
nota mai slabă la birnă (8.85) o 
scoate insă din cursa pentru 
locul I, titlul de campioană ab
solută a României la categoria 
maestre revenind sportivei cla
sată pe locul 2 după „impuse", 
Mircla iordoc, de la C.S.Ș 
Triumf București. Un succes 
care răsplătește, meritat, o evo
luție promițătoare și nu ne

îndoim că noua campioană a 
țării are resurse pentru perfor
manțe și mai ridicate, pentru 
afirmări și pe plan internațio
nal.

Pentru o analiză mal obiecti
vă a rezultatelor obținute da 
gimnaste și gimnaști în cam
pionatul național individual de 
juniori, implicit a secțiilor de 
performanță de pe întreg cu
prinsul țării, am alcătuit clasa
mente în „sistem olimpic", cu 
acordarea de puncte pentru 
locurile 1—3 din toate clasa
mentele individual compus (nu 
am inclus aici și locurile frun
tașe acordate pentru finalele pe 
aparate), care reflectă, după 
opinia noastră, preocuparea an
trenorilor și specialiștilor de la 
cluburi, nivelul măiestriei atin
se de gimnaste și gimnaști. Să 
vedem ce ne arată cele două 
„tablouri". în competiția femi
nină au punctat 7 unităti de 
performanță, acoperind o arie 
geografică destul de largă. Pe 
primul loc, cu 19 p, se situea-

Constantin MACOVEl

(Continuare In pag a 4-a)

La Mangalia-Nord,

Brașov și Tg, Mureș

SEMiriNALTLE CAMPIONATELOR
NAJIONALE DE POPICE
Campionatele naționale de 

popiice (individual șt perechi) 
au ajuns în fazele superioare. 
De beri, pe arenele din Manga- 
lia-Nord, Tg. Mureș și Brașov 
își dispută întîietatea, pină 
sîmbătâ, jucătoarele și jucătorii 
care s-au calificat în jocurile 
semifinale în urma întrecerilor 

'județene și de masă la care 
s-au alintat peste 20 000, de con- 
curenți, Se joacă la probele 
clasice de 100 bile mixte (fe
mei) și 200 bile mixte 
bați), după următorul 
gram : Mangalia Nord 
niori și seniori (fete și băieți) 
din zona Sud ; Brașov — ju
nioare și senioare din zona 
Nord • Tg. Mureș — juniori și 
seniori din zona Nord. Primii 
12 clasați la individual și pri
mele opt dubluri din fiecare 
semifinală obțin dreptul de 
participare la finala pe țară, 
programată la București între 
14—18 decembrie, pe ' arenele 
Olimpia și Voința.

(băr- 
pro- 

j u

O spectaculoasă „deschidere", după grămadă, a stelistului Suciu, 
surprinsă de fotoreporterul nostru Dragoș NEAGU In timpul 
celei mai recente ediții a tradiționalului derby (Dinamo — 

Steaua 22—14)

Campionatul de rugby se 
afli într-o săptămînă a der- 
byurllor. Astăzi se întîlnesc, în 
cadrul celei de a 9-a etape a 
Diviziei „A", Steaua și Dinamo, 
duminică e programată partida 
Steaua — Farul. Primul din
tre aceste jocuri, în ordine 
cronologică, reprezintă, în fapt, 
confruntarea dintre fosta ți
----------------------------------  PROGRAMUL ETAPEI $1 ARBITRII i

anunță formația-standard, a- 
flăm de la exintemaționalul 
Carol Kramer ca antrenorii 
Stelei, Theodor Radulescu și 
Radu Durbae, au avut ustele 
probleme cu refacerea cîtorva 
jucători, printre care Muntea- 
nu. De asemenea, cu Vărzaru 
și Rădulescu (și ei internațio
nali). Primuri, recent transfe-

București : STEAUA - DINAMO
stadion Steaua, ora 15; Șt Crâciunescu (Buc.) 

: GR VIȚA ROȘIE - RULMENTUL BIRLAD
stadion Porcul copilului, ora 10; FI. Tudorache (Buc.) 

-------  - ȘTI'NȚ A PETROȘANI
S. Manea (Sibiu)
- FARUL CONSTANȚA 
FI. Dudu (Buc.)
- UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

I. Vasilicâ (Buc.)
- SPORTUL STUDENȚESC 

P. Soare (Buc.)
- C.S.M. SIBIU

9; C. Stanca (Constanța)

București

București

Arad :

RAPIO
stadion Giuleștl, ora 12.30; 

GLORIA P.T.T.
stadion Gloria, ora 14,30; 

Cluj-Napoca ; POLIT. 16 FEBRUARIE 
stadion V. Babeș, ora 15; 

Baia Mare : ȘTIINȚA CEMIN
stadion Dacia, ora 15,30; 

lași : POLITEHNICA
Stadionul tineretului, ora

actuala campioană. Pentru 
spectatori, dar și pentru spe
cialiști, va fi o plăcută reîn- 

•tUnire eu majoritatea titulari
lor echipei naționale, învingă
toare, în ultima zi de octom
brie, în meciul cu Franța. Spe
răm ca toți aceștia — nouă la 
număr — să se afle în plenitu
dinea forțelor, spire a putea 
intra In teren, la fluierul ar- 
biitnuUiui Ștefan Crăciunescu. 
Pentru că, dacă Ion Țuțuîanu

PE „SCENA“ DIN CURTEA ȘCOLII
(Continuare în pag 2-3)

de gimnastică

4 ?

Intrecerile __ „________
bucură de multă audiență 
Școala generală nr. 112 
Sectorul 3 al Capitalei. Con
cursurile se desfășoară în ca
drul unor frumoase duminici 
sportive, cu dispute la 
handbal, fotbal etc. Ia 
participă sute de elevi, 
mafiile de gimnastică (femini
nă și masculină) evoluează — 
cînd timpul permite — pe sce
na din curtea școli, în pre
zența colegilor, a părinților, a 
conducerii acestei mari (peste 
2 000 de elevi) și modeme uni-

cros, 
care 
For-

tăți dî învățămînt: director — 
prof. Ildico Parepa, director 
adj. — prof. Constantin Nico- 
lescu — sprijinitori activi și 
convinși ai educației fizice, a 
sportului din această școală 
din cartierul Titan.

In imagine — gimnastele din 
grupa mare salutînd asistența 
la sfîrșibul unor reușite exer
ciții. Meritul colectivului

■ profesori de educație 
la „112“ : Alexandra 
Lila Rusea, Octavian 
Carol Szasz.

Vosile

de 
fizică de 

Barus, 
Popa și

TOFAN

Pentru sporirea potențialului sportiv al Județelor

PlNĂ ACUM, REZULTATE SLABE!
SĂ FIE ȘTACHETA OLIMPICĂ PREA

ÎNALTĂ PENTRU SPORTIVII BUZOIENI ?
• Nici un sport in categoria 
„olimpică* 1 (B Antrenori care 
se mulțumesc cu... nimic • 
Sporturi prioritare depășite in 
randament de... radioamatorism 
A Un sportiv la 10 specialiști î
• Nici măcar o echipă de 

handbal in divizia școlară...

rat de la Farul la Steaua, are 
totuși șanse de a evolua pen
tru prima dată în Capitală sub 
culorile noii sale echipe.

Atmosfera din cele două ta
bere ? Aceeași — caracter zaită, 
ca întotdeauna, de optimism I 
Nu e nici uin secret că aitft 
dinamoviștii, cît și stellștii vi
zează victoria. în ceea ce ne 
privește, ne exprimăm speran
ța £ntr-un frumos spectacol 
sportiv, de care cele două 
fruntașe ale rugbyuilui româ
nesc sînt, cu adevărat, capa
bile ! Iată și formațiile pro
babile : STEAUA : Codoi —

Intr-o analiză la obiect, cu 
un pronunțat spirit critic, care 
spune lucrurilor pe nume, se a- 
firmă, printre altele: „Dezin
teresul și lipsa de răspundere 
a celor chemați să asigure per
fecționarea activității, sportive 
au condus Ia dispariția din ju
dețul Buzău sau intrarea in 
mediocritate a unor ramuri și 
formații sportive de tradiție. 
Avem în vedere handbalul, vo
leiul, uncie probe din atletism 
boxul, motociclismul, baschetul, 
sporturi în care nu Cu mulți 
ani în urmă se obțineau titluri 
de campioni naționali și se pro
movau elemente în loturile re
prezentative... Avînd în vedere 
necesitatea perfecționării în 
concordanță cu exigențele com
petițiilor interne și internațio
nale, considerăm că se acțio
nează foarte slab pentru îmbu
nătățirea procesului de pregăti
re. Se efectuează puține ore 
pentru pregătirea fizică, antre
namentele nu se desfășoară in 
regim de efort, selecția și pre
gătirea nu beneficiază de apor
tul științei si medicinei sporti
ve... Este de neconceput ca și 
în prezent o scrie de antrenori 
de la cluburile sportive școlare

Sporturi da nivel olimpia : —
Sporturi de nivel internațio

nal: tenii de masâ
Sparturi prioritare: atletism, 

gimnast ied, lupta, rugby, te
nie de masâ. box. volei, 
handbal

Numărul antrenorilor: 120 
Numărul instructorilor: 520 
Sportivi legitimați: 9 300;

sportivi clasificați: 709; de 
nivel republican: 1 200

Sportivi
2

Sportivi 
nale: 28 
niori)

In loturile olimpice:

tn 
di

loturile națio-
seniori, 17 jt>-

mențină în lo-și teritoriale să 
turi sau în componența grupe
lor sportivi plafonați, fără pers
pectivă... Cum pul justifica ac
tivitatea cei 232 de profesori 
de educație fizică. Ia care se 
adaugă încă 62 de antrenori și 
profesori retribuiți, 
in 
de 
de 
tă

avindu-se 
vedere faptul că la un total 
201 cadre tehnice doar 36 

sportivi au realizat in aceas- 
perioadă normele pentru ob

ținerea categoriei superioare de 
clasificare, ceea ce reprezintă 
un sportiv Ia aproape 10 spe
cialiști?!..." Iată cîteva din a- 
devărurile rostite clar și răspi
cat, adevăruri care chiar dacă 
supără oglindesc situația miș
cării sportive din județul Bu
zău, obligînd, în același timp, 
la o restructurare a pozițiilor, 
a concepției despre modul cum

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag 2-3) ' *

In urma cursului de perfecționare a cadrelor de conducere

ACTIVITATEA DIN CLUBURILE SI ASOCIAȚIILE SPORTIVE
Organizat, recent, de U.G.S.R. 

împreună cu C.N.E.F.S. și Aca
demia „Ștefan Gheorghiu", 
cursul de perfecționare a ca
drelor de conducere din clubu
rile și asociațiile sportive ale 
sindicatelor a dezbătut modali
tățile, căile și mijloacele de 
acționare pentru traducerea în 
viață a conținutului Mesajului 
adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Conferinței pe ța
ră a mișcării sportive, a docu
mentelor de partid și ale 
U.G.S.R. Pe parcursul a 80 de 
ore, cursul a cuprins expuneri, 
schimburi de experiență, activi
tăți practice, vizite, dezbateri, 
bucurîndu-se de participarea la 
catedră a unor reputate cadre 
de diverse specialități de la 
C.N.E.F.S., U.G.S.R., T.E.F.S.,
Academia Ștefan Gheorghiu. 
Un loc deosebit l-au ocupat 
problemele completării pregăti-

rii politico-ideologice și profe
sionale.

Dezbaterea problemelor speci
fice, de organizare și conduce
re a activității în cluburile și 
asociațiile sindicatelor, a prile
juit — prin participarea activă 
a cursanțilar — 
unor inițiative 
valoroase, care 
cu un deosebit 
sperăm, vor fi 
mai multe locuri din întreaga 
țară. Analizînd stilul șl meto
dele de muncă ale consiliilor, 
asociațiilor și cluburilor sporti
ve s-a evidențiat faptul că e- 
xistă încă multe posibilități 
pentru atragerea masei largi de 
oameni ai muncii la practicarea 
organizată și cu continuitate a 
educației fizice, sportului de 
masă și turismului. Printre alte 
teme care s-au bucurat de 
multă atenție s-a aflat și „Con-

cunoașterea 
și experiențe 
au fost primite 
interes și care, 
urmate in cît

ducerea științifică a proceselor 
social-economice cu aplicare in 
activitatea de educație fizică și 
sport". Susținută de tovarășul 
Nicolae Dragason, secretar al 
C.N.E.F.S.. expunerea a inclus 
aspecte teoretice ale conducerii 
științifice, modalitățile de or
ganizare a acestei conduceri, 
căile de formare a cadrelor de 
conducători. S-a subliniat că 
activitatea sportivă de masă a 
căpătat un deosebit impuls prin 
organizarea competiției naționa
le „Daciada", care trebuie să 
devină cu adevărat o uriașă 
mișcare de masă, cadrelor de 
conducere din activitatea spor
tivă sindicală revenindu-le sar
cini deosebite în organizarea și 
conducerea activităților din ca
drul „Dnciadei". Asupra unor 
forme șl mijloace de organiza-

(Continuare in pag 2-3)



Finală in cadrul „Daciadei" Campionatele republicane de orientare t'irlsflcti Din jurul fileu

LA AUTOMOBILISM, DIN NOU
ÎNVINGĂTOR ion cotenescu

încă din 1978, automobilis
mul s-a înscris ca disciplină 
mereu prezentă în cadrul ma
rii competiții naționale „Dacia- 
da" Automobil Clubul Român — 
prin Federația română de au
tomobilism și karting, prin fi
lialele sale județene — a or
ganizat de atunci, an de an, 
oonoursuri sportive de masă, 
inițiate în scopul perfecționă
rii conducătorilor auto și cu
noașterii perfecte a regulilor 
de circulație. Este vorba despre 
„concursuri de îndemînare" — 
cum au fost numite — organi
zate pe etape, în orașe, muni
cipii, județe și finale pe țară 
tn fiecare an, concursuri pri
mite cu mult interes.

Recent, în municipiul 
Gheorghe ș-a 
cerea 
de indemînare 
1982. 
dată 
loiu, unul din principalii orga
nizatori, prezent la toate edi
țiile de pînă acum — grație 
in principal organelor locale, 
din rîndul cărora trebuie gă 
amintim Filiala A.C.R. Covas
na. Un concurs la care s-au 
înscris 106 automobiliști (au 
terminat concursul doar 71) din 
Județele Argeș, Brașov, Brăila, 
Cluj, Covasna, Galați, Mara
mureș, Satu Mare, municipiul 
București, 
Iov ș.a.“. 
cerea s-a 
nul școlii 
localitate, 
complicat, 
plin îndemînarea concurenților. 
Cei mai mulți concurenți au 
fost din București (20), jude
țele Galați (10), Brăila (5) și 
Sectorul agricol Ilfov (10). în
tre concurenți s-au aflat și 12 
femei pentru care s-au alcătuit 
Clasamente separate. Iartă și re
zultatele definitive ale anului 
1982 din cadrul actualei ediții 
a „Daciadei" (îi vom arritrii 
pe cei cu cele mai bune rezul
tate în cadrul diferitelor ca
tegorii) : avansați (Dacia 1300)
— 1. ION COTENESCU (Bucu
rești), 2. Nicolae Bal ea (Bra
șov), 3. Alexandru Șerban 
(București) ; avansați (Trabant)
— 1. TACHE MARIN (Bucu
rești), 2. Ladislau Katona 
(Cluj), 3. Valentin Matei (Ilfov); 
femei, avansați (Dacia 1300) —

Sf. 
__ disputat între- 
finală a campionatului 

auto pe anuil 
„Un succes și de astă 
— ne-a spus Petre Șur-

Sectorul Agricol II- 
Precizînd că îmtre- 
desfășurat pe poligo- 
de conducere din 

pe un traseu foarte 
car? a solbciitaC din

CUPA FEIKINA“D
Tradiționala competiție Ieșeană 

de masă „Cupa Femina**, a- 
junsă la a 12-a ediție, s-a bucu
rat și de această dată de un fru
mos succes, la întrecerile orga
nizate în 17 asociații sportive din 
municipiul Iași luând parte pes
te 1500 de tinere care îndrăgesc 
și practică diferite sporturi. La 
finale, pe primele locuri s-au si
tuat: Mariana Suman (C.F.R.) — 
la popice, Elena Bujor (Tehno- 
ton) — șah, Rădică Vezeteu 
(C.F.S.) — tenis de masă, Profi
ra Costin (T.M.C.) — 100 m plat,

Ion Cotenescu la volanul.,, u- 
nei invenții personale : aparat 
de subordonare a comenzilor 

autoturismului

ELVIRA MANEA, 2. Marla-
Burcea (ambele București

1.
na
— ITB) ; avansați (Trabant) — 
1. MAGDA DUMITRESCU, 2. 
Anișoara Dracea (ambeie Bucu
rești) ; începători (Dacia 1300) — 
1. MIRCEA GRIGORE, 2. Au
rel Crînguș, 3. Fătu Simiones- 
cu (toți din București) ; înce
pători (Trabant) — 1. ION 
MEZDREA (București), 2; 
Laszlo Secse (Covasna), 3. Io
nel Placntaris (Brăi’a) ; Înce
pători femei : ILINCA GIUR- 
GEA (Galați),

O remarcă Interesantă î>n le
gătură cu cîș’.igă'torul între
cerii din cadrul „Daciâdei" din 
acest an — Ion Cotenescu. Un 
mare iubitor aii automobilismu
lui (angrenat deseori în orga- 
nizairea concursurilor de înde- 
mînare), cu 7 invenții breve
tate (de fapt, aparate în aju
torul instruirii șoferilor ama
tori și profesioniști), un talent 
deosebit în conducere. Dovadă 
locurile ocupate în concursurile 
de îndemînare din anii : 1978—
I, 1979 — I, 1980 — I, 1981 —
II, 19S2 — I.

Modesto FERRARINI

A Xll-a EDIȚIE»
Elena Giosanu (I.M.C.) — 800 m, 
lulia Negru (C.F.s.) — aruncarea 
greutății, Valentina lordache 
(C.F.S.) — orientare sportivă. La 
sporturile pe echipe au cîștigat 
reprezentativele asociațiilor C.F.R. 
— la volei șl Țesătura — la hand
bal. In clasamentul general, pe 
asociații pe primele • ■ -
s-au situat: 1. ~
bre sintetice, 2. întreprinderea de 
materiale 
U.J.C.M.

de

trei locuri
Combinatul de fi-

construcții, 3.

Gh. VASILIU, coresp.

„FESTIVALUL SPORTULUI
MUNCITORESC ARGEȘEAN“
La Pitești, in organizarea Con- 

■iliului județean al sindicatelor și 
a C.J.E.F.S. Argeș, a avut loc 
finala „Festivalului sportiv mun
citoresc argeșean“ la care au 
luat parte 250 de tineri din între
prinderile și instituțiile județului. 
Participanții, care s-au întrecut 
la cros, șah, tenis de masă, vo
lei, popice, au fost, de fapt, cel 
mai buni din cei peste 15 000 de 
oameni al muncii, tineri și adulțl, 
prezenți la startul etapei de ma
tă a festivalului, participant! din 
Pitești (întreprinderea de auto
turisme Dacia, întreprinderea de 
■tofe Argeșeana, Combinatul Pe
trochimic, întreprinderea de mo
toare electrice), Costești (între- 
f>rinderea de S.D.V.-uri), Cîmpu- 
ung Muscel Q.M.M., întreprin

derea minieră, Voința ș.a.), Ște- 
fănești, Topoloveni, Curtea de 
Argeș. „Festivalul sportului mun
citoresc argeșean" — una din 
serbările sportive care au marcat 
și deschiderea celei de a IH-a 
ediții a „Daciadei", etapa de iar
nă — a avut următorii câștigători: 
cros — Mariana Pănescu (Pi
tești), C. Ungureanu (C. de Ar
geș) ; șah — Mariana Rusu (Pi
tești), M. Tîrbescu (Cîmpulung 
Muscel); tenis de masă — Livia 
Alecu (Costești), G. Păsărin (Pi
tești) ; popice — Elena Neagoe 
(C. de Argeș), Al. Niță (Pitești); 
volei — echipa din Cîmpulung 
Muscel. Organizatorii au oferit 
în final, câștigătorilor diplome și 
premii în materiale sportive.

Ilie FEȚE AN U, ooresp.

BUCUREȘTENII 
COMPETIȚIA 

Desfășurat în pădurea Snagov, 
de lingă București, pe o vreme 
frumoasă dar rece, campionatul 
republican de orientare turistică 
pentru ștafete (la cele patru pro
be la care, după cum se știe, nu 
s-au acordat titlurile de campioni 
din catiza unor deficiențe de or
ganizare) a cunoscut o masivă 
participare bucureșteană șl una 
simbolică din partea unor jude
țe ca Bistrița-Năsăud, Brașov, 
Iași, Timiș și Satu Mare. Marii 
absenți, cu șanse de a cîștiga cel 
puțin un titlu, au fost maramu
reșenii, care și-au motivat ' 
ța prin lipsa de fonduri 
cestea fiind cheltuite cu 
ratatelor campionate din 
septembrie. N-au venit — 
celașl motiv — nici sportivii din 
județele Olt, Suceava, Sibiu, Bi
hor sau Arad. Lipsa lor a fost 
suplinită — în parte — de dol- 
jeni, care au venit în număr ma
re, de gorjenî, hunedorenl șl de 
clujeni, adică de cei care eml-

absen-
— a- 
ocazla 

luna 
din a-

clujeni, adică de 
teau Îndreptățite speranțe de a 
urca pe podium, ' "
pentru a-și arăta 
goste față de acest sport.

Așa stînd lucrurile, la categoria 
feminină 17 ani s-au aliniat doar 
5 echipaje, iar la categoria 19 ani 
doar... trei, ceea ce a asigurat, 
din start, fiecărei ștafete partici
pante o medalie. (In septembrie, 
la această categorie au fost 9 e- 
chlpe). La masculin 15 ani, s-au 
prezentat 7 echipaje, Iar la 18 ani 
— 5.

De data aceasta organizarea a 
fost excelentă, datorită, in mare 
parte, dr. Nicolae Stroescu (Plo
iești), cunoscut ca sportiv și an
trenor în acest sport. Distanțele 
mari — peste 28 km la probele 
masculine și peste 21 km la cele 
feminine — numărul de posturi

iar ultimii — 
constanta dra-

și, mai ales, amplasarea lor au 
conferit competiției atributele u- 
nel întreceri de nivel internațio
nal, chiar dacă terenul (împă
durit, dar fără diferențe de ni
vel) putea favoriza pe cel obiș- 
nuițl să alerge îndeosebi „după 
viză". Arbitrajul a fost bun și 
concursul s-a desfășurat corect. 
Tocmai de aceea ni s-a părut 
distonantă atitudinea activistului 
voluntar D. Iancu, de a apos
trofa, fără rost, pe unii con- 
curenți.

Dintre cele patru titluri de 
campioni puse în joc, trei au re
venit buoureștenilor, iar unul a 
fost cîștigat, pe merit, de hu- 
nedoreni (antrenor Dan Pichiu).

Iată rezultatele. Feminin, 17 ani:
1. HUNEDOARA (Valentina Pal- 
cău, Mariana Lnpitu, Liliana Rad, 
Viorica Curcanu, 
Voința), 
Mare; 19 
(Mariana Băzăvan și 
Maiorescu ' Z..____________
rina Angheluță — Voința șl Pau
la Chiurlea — Locomotiva), 2. 
Cluj, 3. Dolj. (La campionatele 
din septembrie cîștigaseră mara- 
mureșencele). Masculin, 15 ani : 
1. BUCUREȘTI (Adrian Rădules- 
cu — Voința, Eugen Carafa și 
Daniel Iacob — de la C.S.U. și 
Doru Badețchi — Locomotiva), 2. 
Hunedoara, 3. Cluj. (Bucureștenii 
au cîștigat proba și la campio
natele din luna septembrie); 18 
ani: 1. BUCUREȘTI (Laurenfhi 
Roman, Cristian Băltău, Gelti 
Costin si Ciprlan Coman, toți de 
la C.S.U.), 2. Gorj, 3. Brașov.
De menționat că brașovenii i-au 
depășit pe “ ' 
cîteva zeci 
traseu care 
km !

, toate de la 
2. bucurești, 3. Satu 
ani: 1. BUCUREȘTI

Niculina 
— de la C.S.U., Ecate-

timișoreni numai cu 
de secunde, la un 
a măsurat peste 28

Sever NORAN
a

De ce atit de multe „greșeli
• După desfășurarea a 3 tur

nee, clasamentul campionatului 
național de baschet masculin se 
prezintă astfel:

și 21 nolem-

1. Steaua 11 11 0 1126:765 22
2. Dlnamo Buc. 11 10 1 997:821 21
3. I.C.E.D. 11 8 3 884:880 19
4. Rapid Buc. 11 6 5 839:811 17
5. Farul C-ța 11 6 5 917:922 17
6. Dinamo Or. 11 5 6 840:922 16
7. C.S.U Sibiu 11 5 6 889:924 16
8. „U“ Cj.-Nap. 11 4 7 770:864 15
9. Polit. Iași 11 3 8 793:897 14

10. IMUAS B.M. 11 3 8 759:830 14
11. C.S.U. Brașov 11 3 8 811:887 14
12. Polit. Buc. 11 2 9 848:950 13

Următorul turneu va avea loc
tn Capitală Intre 18 
brie.

• în clasamentul „Trofeului e- 
ficacității", oferit de ziarul 
SPORTUL, Virgil Băiceanu (Fa
rul) s-a distanțat, el înscriind 
pînă acum 300 p. îl urmează: 2.

Gellert (Dinamo Oradea) 245 p, 
FI. Ermurache (Steaua) 236 p. 
I. Copăcian (C.S.U. Sibiu) 217 
5—6. M. Caraion (Rapid) și 
Flaundra (C.S.U. Brașov) 195 

Moisescu (Politehnica 
8—9. S. Ardelean 

(„U“

Z.
3.
4.
P.
A.
P,
Iași) 185 p,
(I.C.E.D.) și K. Herbert
Cluj-Napoca) 179 p, 10. R. Boiș
teanu (Politehnica Iași) 174 p, 
11. R. Tecău (C.S.U. Brașov) 171 
p, 12. D. Dăian (Politehnica Buc.) 
168 p, 13. I. Carpen (I.C.E.D.) 163 
p, 14. M. Chirilă (C.S.U. Sibiu) 
161 p, 15—16. M. Barna („UM

7. D.

DIVIZIA „A" DE RUGBY
ETAPA A

(Urmare din pag. I)

Fuicu, Enache, Vărzaru (Da
vid), David (Roșu) — Alexan
dru, Suciu — Murarîu, L. 
Constantin, Rădulescu (FIo- 
rea II) — Galan, M. Ionescu — 
Corneliu, Munteanu (Moț), 
Cioarec ; DINAMO : Petre — 
FI. Ionescu (Chiricencu), I. 
Constantin, Marghescu, Aldea 
— Podărescu, Paraschiv — 
Stoica, Borș, Zafiescu II — 
Dărăban, Caragea — Țurlea, 
Caraiman, Gheorghe.

ACTIVITATEA DIN CLUBURILE Șl ASOCIAȚIILE SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

re a educației fizice, turismu
lui și sportului de masă folo
site în cadrul competiției na
ționale de sindicate și asociați
ile sportive din întreprinderi și 
instituții s-a oprit și prelegerea 
tovarășului Efrem Cherteș, ad
junct al șefului Comisiei sport- 
turism a Consiliului central al 
U.G.S.R. O idee principală a 
acesteia a constituit-o pledoaria

pentru formele simple de miș
care, arătîndu-se că problema 
educației fizice a maselor nu 
presupune rezultate 
antologii sportive, ci 
rea efectivă a celor 
categorii de oameni 
la practicarea exercițiului fi
zic. Iar întreaga atenție a ca
drelor de conducere din cluburi 
și asociații trebuie îndreptată 
tocmai in direcția îmbunătățirii 
actualei situații — care nu este 
satisfăcătoare în toate intre-

demne de 
participa- 
mai largi 
ai muncii

prinderile și instituțiile din ța
ră —, astfel îneît întregul per
sonal muncitor să devină un 
practicant al sportului, al miș
cării.

Rămîne ca, odată întorși la 
locurile lor de activitate, parti- 
cipanții la această utilă mani
festare fă treacă de îndată la 
transpunerea în practică a în
vățămintelor sale, astfel îneît 
activitatea sportivă a sindica
telor să cunoască, cît de curînd, 
o nouă calitate.

Cluj-Napoca) și L. Kriszbai 
(C.S.U. Brașov) 160 p.

• Record nedorit în clasamen
tul (neoficial) al indisciplinei, în
tocmit prin acumularea greșelilor 
tehnice: în turneul de la Brașov 
au fost dictate 27 de greșeli teh
nice, față de 19 în turneul de 
la Baia Mare șl 13 tn cel de la 
Sibiu. Clasamentul actual: 1—2. 
Farul Constanța (sancționați în 
turneul de la Brașov: antrenorul 
Al. Botoș 2 g.t.) șl Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca (M. 
Crăciun 2, Șt. Mathe șl H. Ni- 
coară) cite 7 g.t.; 3—4. Dinamo 
Oradea (Z. Gellert, C. Ilie și C. 
Szabo) și Steaua (FI. Ermurache, 
A. Netolițchi, R. Opșitaru și an
trenorul secund N. Pîrșu) cite 
6 g.t.; 5—7. Dinamo București (D. 
Niculescu), I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești (antrenorul M. Cîmpeanu) 
și I.M.U.A.S. Baia Mare (I. Mu- 
rășan și antrenorul A. Molnar) 
cite 5 g.t.; 8—11. C.S.U. Sibiu 
(Fl. Apostu, K. Takacs, T. Ton- 
ca), Politehnica C.S.Ș. 2 București 
(A. Constantinescu), Politehnica 
C.S.Ș. Unirea Iași (R. Boișteanu 
2, G. Mihăilescu) și Rapid Bucu
rești (Gh. Mihuță, Cr. Flutura?) 
cîte 4 g.t.; 12. C.S.U. Brașov (C. 
Moraru) 2 g.t.

LA • •• RETROGRAL
După etapa a S-a a campio

natului feminin de volei (Di
vizia „A"), eeftipa Rapid a în
registrat cel mai slab bilanț; 
nici un joc cîștigat din cele pa
tru disputate pe teren propriu 
și cinci in deplasare! După ul
timul insucces, cu MARATEX 
din Baia Mare, „realizat" in 
sala Ciulești, am stat de vorbă 
cu antrenorul D. Plocon referi
tor la situația precară a echi
pei sale. In locul răspunsurilor 
pe care le întrezăream, cunos
cutul specialist ne-1 prezentat 
fișa de antrenamente, din ulti
ma săptămînă, din care reie- 
șeau exact: multe absențe ne
motivate sau accidentări ușoa
re care insă nu dădeau drep
tul în nici un fel să se lipseas
că de la procesul de pregătire, 
în aceste condiții, este de în
țeles imposibilitatea susținerii 
unei partide in același ritm, pe 
toată durata ei. Comportarea 
echipei din Giulești, in partida 
la care ne referim, a scos în 
evidentă g serie de carențe 
(condiție fizică scăzută, servi
cii greșite, preluări nesigure,

blocaje 
mințim 
suri) cai 
participa 
namente 
minuat 1 
echipe c 
ani, stat 
fruntașe, 
titlul de 
care l-a 
duri...

Acum, 
lipsiți și 
valoroase 
dorința d 
lorile ac; 
și glorie? 
romanesc 
de salvar 
De ce n 
tinere, ta 
iau măsu 
normală ■ 
tire? De 
și a ciut 
această c 
la care' 'a 
fapte.

SERVICIUL DOAR SARCINA D
Considerat mult timp ca sim

plu element de punere a mingii 
în joc, serviciul la volei trebv - 
să îmbrace un pronunțat carac
ter de atac. Susținem această 1- 
dee deoarece serviciile cu difi
cultate crescută produc nu o da
tă derută în rîndul echipei ad
verse, pun serioase i 
preluării sau organizării 
în vederea trecerii cît 
pide și mai eficace la 
propriu-zis. în aceste 
este clar că serviciu’ui 
să 1 se acorde o atenție sporită 
în cadrul pregătirii unei echipe. 
Prin prisma acestor adevăruri, 
am urmărit unele partide din e- 
tapa feminină de duminică.

în partida Calculatorul — Ști
ința Bacău, am notat, ca prim 
element, cite 11 servicii greșite 
pentru fiecare echipă, în 4 seturi. 
Știut fiind faptul că „se admit" 
1—2 servicii greșite pe set, nu
mărul este prea mare. Paradoxal, 
poate, în acest meci s-a servit, 
cu un grad sporit de dificul
tate, remareîndu-se Codruța Fi- 
limon (Șt.). Elena Negulescu și 
Mihacla Mircea (C), dar primele 
două au și greșit cel mai mult. 
Constanța serviciilor, deci, a lă-

probleme 
apărării 

mai ra- 
atacul 

condiții, 
! trebuie

LA
O Mîine, de la ora 16, în sala 

Dlnamo este programat un in
teresant cuplaj voleibalistic: Dl
namo — Tractorul Brașov (m) șl 
Dinamo — Flacăra roșie Bucu
rești 
care 
nesc, 
dițla

(meciuri de Divizia ,,A“ 
au fost amînate). Se întîl- 
decl, 4 formații care în e- 
trecută a campionatelor

num

sat mult d 
căra roșie 
bucureștem 
cii putem! 
dificultate, 
re măsură 
tare. Ele 
servicii (D 
timp ce la 
pasiv
lipsa de o 
forță a sei 
ci pal ele car 
Rapid — M 
viciile au i 
cini de... s 
mingii în 
trecere a 
Doar Nicul 
Dobrovolsch 
mai aproap 
„A".

Așadar, e 
ca antrenor 
corde în ti. 
corespunzătc 
tru ca în jt 
să-și atingă 
care este in 
mai o simpl 
nere a min

ZI
s-au aflat I: 
șl locurile
• Vlcecam 

căra roșie \ 
șl 25 noiemb 
ternațional i
• La time 

Chlmpex Co 
trenorul Luci 
Iul Ion Cristi

PENTRU SPORIREA POTENȚIALULUI S
(Urmare din pag l)

trebuie acționat pentru ca spor
tul pe aceste meleaguri să se 
reinscrie pe o linie ascendentă 

Din caseta alăturată se văd 
rezultatele slabe atinse de spor
tul buzoian. NICI UN SPORT 
in categoria celor olimpice și 
doar tenisul de masă (introdus 
în Drogramul J.O., dar pentru 
1938) in rîndul celor de nivel 
internațional este, fără indoială, 
mult prea puțin, dacă avem în 
vedere potențialul sportiv al 
județului. Este drept, în loturile 
olimpice se află doi sportivi 
(Marian Colăcel și Valentin 
Modoran) și alți 28 în cele na
ționale, ceea ce înseamnă că se 
încearcă ceva, dar încă se ma
nifestă prea multă timiditate. 
Desigur, lipsurile amintite au 
la origine și cauze obiective, 
dar principala cauză rezidă în 
„munca lipsită de conținut a 
multor tehnicieni, in slabul 
randament al unor sportivi", 
după cum recunosc majoritatea 
celor implicați în mișcarea spor
tivă buzoiană. „Deși speranțe 
ne punem în gimnastul Marian 
Colace! și în luptătorul Valen
tin Modoran, se poate spune că 
am pierdut trenul pentru Olim
piada ’84" — afirma Nicolac 
Dragu, președintele C.J.E.F.S.. 
prccizînd. în același timp, că 
această situație este urmarea 
„slabei contribuții a unităților 
de performanță — C.S.M., clu
burile școlare — in activitatea 
cărora se manifestă încă muito 
lipsuri pe întreg parcursul pro
cesului instructiv". Fără a tre

ce cu vederea faptul că, nedis- 
punind de condițiile necesare 
marii performanțe, județul s-a 
situat pe poziția furnizorului 
de talente (Chifu, Stoian — vo
lei, Bucuroiu — gimnastică ș.a.) 
pentru cluburi cu posibilități 
trebuie să evidențiem că sînt 
încă mulți tehnicieni care se 
mulțumesc cu... nimic: Ioana 
Rudeanu, Cornel Mușat, Con
stantin Buzu (atletism, C.S.Ș. 2) 
— „efectiv, nu au dat nimic de 
7—10 ani" —, Ion Munteanu 
(volei, C.S.Ș. 1), toți antrenorii 
de handbal de Ia C.S.Ș. 1 — 
„nu au reușit să aibă nici mă
car o echipă în divizia școlară" 
—, Marcel Drugca (lupte, CSM) 
etc. într-un clasament alcătuit 
de C.J.E.F.S., vizînd contribuția 
tehnicienilor la obținerea unor 
titluri și medalii, figurează doar 
29 de antrenori, restul pînă la 
120 nereușind să-și justifice ac-. 
tivitatea nici măcar cu un sfert 
de punct! Și, atunci, nu mai 
poate mira pe nimeni că 5ntr-o 
altă ierarhie, referitoare, de a- 
ceastâ dată, la potențialul pe 
sporturi, discipline ca boxul, 
luptele greco-rcmane, handba
lul, baschetul sau voleiul — adi
că discipline prioritare in ju
deț — sînt depășite de... radio- 
anictorism, șah sau orientare 
turistică!

Frin efortul conjugat al orga
nelor locale, al C.N.E.F.S. și al 
altor factori <Su 
dat în folosință 
tă, ștadionul de 
rui modernizare 
sala polivalentă 
asociație înființată în urmă cu

atribuții, s-au 
sala polivalen- 
atletism (a că- 
a durat 4 anii), 
de la A.S.A, (o

un an, dar 
nă unul din 
sportulu» bi 
în curs de 
„Gloria**, un 
Centrul jude 
limpică. „R» 
tă problemă 
spunea preș 
— există tc 
Buzuul să ii 
gaș și să-și 
la cotele do 
mult, cu cit 
care muncesi 
ruire: Stefan 
tică, C.S.Ș. 
(lupte, C S3 
bacii (luple, 
Mititelu (atic 
sile Ștefan 
Sărat), Augi 
tism, C S.M.) 
nis de masă 
Ionescu, Ele» 
că, C.S.ș. 1) 
dispun de ca 
pista și crcșt 
loare.

Pentru reir
înaltei perfu
sportivă buz
o serie de o
conducă spre
zuitate pe n
lor și tradi
tru moment
dreaptă lot
Juniori, cu
primată do i
necesar preg
superior a ci
de performs
ceasta a imp
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© Etapa care a marcat relua
rea întrecerilor din cadrul Divi
ziei „A" de ragby consemnea
ză cel mai mare scor la Timi
șoara 42—9 ! Performeră — Stea
ua (8 eseuri !), „umbra" Faru
lui, în disputa pentru titlu... © 
Aspru și scorul de la Petroșani, 
unde Știința s-a detașat la 10 
puncte • de Gloria P.T.T. Arad, 
prin eseurile lui Dinu (2), Ghiță 
și Dobre. Bucos, din nou în ver
vă, a transformat 2 l.p., în timp 
ce arădenii au punctat prin Leca 
— 2 l.p., Domocos și Asmaran- 
dci — cîte o l.p. Un rezultat care 
avansează pe Știința Petroșani în 
clasament — locul 4 © Un scor 
neobișnuit și la Sibiu, acolo 
unde Politehnica 16 Februarie 
Cluj-Napoca a constituit un ad
versar mai mult simbolic pentru 
C.S.M. (22—0). După un început 
promițător al elevilor Iul Al. 
Paloșanu (3—3 la București, cu 
R.C. Sportul studențesc, 7—4 a- 
casă, cu Gloria P.T.T.), lată con
tinuarea... © Frumos rezultatul 
Rapidului: la Bîrlad, egalitate cu 
Rulmentul — în fața căruia echi
pele oaspete se impun greu — 
după o primă repriză în care 
bucureștenii au fost la cîrma 
jocului! • încurajatoare evolu
ția XV-lui băimărean la Bucu
rești (deci, se poate...) ca și vic
toria Iul R.C. Sportul studențesc; 
nescontată însă inițial. Ieșenii, 
cu un transformer mai inspirat, 
puteau pleca din Capitală cu cel 
puțin două puncte. N-am înțeles 
sancționarea lui Năstasă (Poll- 
t4L»Aca Iași) de către arbitrul 
Th. Witting, pentru o infracțiu
ne comisă, de fapt, de un alt 
jucător ? ! (Tibcriu STAMA)

„TROFEUL EFICACITĂȚII", in
stituit de ziarul SPORTUL, are 
în continuare în frunte pe con- 
stănțenii ADRIAN PLLOȚSCHI — 
10 și Adrian Lungu — 9. Sorin 
Ful cu (Steaua) s-a mal apropiat 
de ei, avînd acum 6 eseuri mar
cate. în continuare: David (Stea
ua), Nistor (Politehnica Iași), 
Zafiescu II (Dinamo) — cîte 5, 
Aldea, Paraschiv, Podărescu, Mar- 
ghescu (toți Dinamo), Radu („U“ 
Timișoara), Toader (Știința 
CEMTN Baia Mare) — cîte 4, etc. 
în clasament pe echipe : FA
RUL 39, Steaua 34, Dinamo 
28, Știința CEMTN Baia Mare 11, 
Universitatea Timișoara 10 ș.a.m.d.

CLASAMENT
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ail VESA

intru titluri 
i.
minină Fla- 
>a, între 19 
turneu in- 

n Ungaria, 
ei feminine 

trecut an- 
)v, în locul

1. FARUL 8800 214- 26 24
2. Steaua 8800 237- 72 24
J. Binamo 8701 209- 50 22

' 4. Știința Petr. 7421 94-73 17
5. R.C. Gr. Roșie 8404 74- 72 16
6. Rapid 8323 62-99 16
7. Rulmentul 8314 41-97 15
8. C.S.M. Sibiu 8314 94-135 15
9. Știința CEMIN 6305 84-114 14

10. R.C. Sp. stud. 8125 67-115 12
11. Universitatea 8125 75-153 12
12. Polit. Iași 7205 57-107 11
13. Gloria PTT Ar. 8 1 1 6 78-149 11
14. „Poli" — 16 Febr. Cj.-Nap.

8116 28-152 11

I 
I 
I
I
I

(TIV AL JUDEȚELOR I
de să devi- 
de bază ai 

a!lindu-se 
e stadionul 

funcționa și 
pregătire o- 
u-se aceas- 
lantă — ne 
• C.J.E.F.S. 
ndițiile ca 
un nou fă- 

; activitatea 
Cu atit mai 
și tehnicieni 
isiune și dă- 
scu (gimnas- 
efan Isfache 
eorge Stein- 

1), Dorel 
C.S.Ș. 2), Va- 

C.S.Ș. Rm. 
Hîrjoi (atle- 

Băcioiu (tc- 
M.), Camelia 

■m (gimnasti- 
mtrenori care

înființarea unor centra și în I 
satele județului (Vernești, Mă- | 
răcineni, Cîndești, Nehoiu, Stil- 
pu etc.) pentru inițiere și pre- I 
gătire, îmbunătățirea sistemului I 
de selecție, precum și structu- • 
rarca pe trei nivele a eșalonu- - 
Iui de performanță (local, na- I 
țional, olimpic) pentru o mai ■ 
deplină valorificare a potenția
lului sportiv al județului. Se I 
impune însă ca toate acestea să | 
fie susținute de munca antreno
rilor și sportivilor, cei dinții I 
chemați să ducă la îndeplinire | 
obiectivele care se află in fața 
sportului buzoian. Condițiile a- I 
sigurate sînt mereu mai bune, I 
dar numai condițiile nu pot a- ■ 
sigura creșterea calitativă a re
zultatelor. Această creștere — I 
mult dorită la Buzău! — de- * 
pinde in primul rind de MUN- 
CA tuturor celor cuprinși în | 
activitatea sportivă. * I.

• PRONOSTICURI... Pentru 
participant! la atractivul concurs 
Pronosport de la sfîrșitul aces
tei săptămîni, redăm — ca sursă 
suplimentară de inspirație — pro
nosticurile făcute de Ion Mate 
din Brașov, recent cîștigător al 
unui autoturism „Dacia 1300“, la 
concursul din 17 octombrie a.c.:
I. Prahova PI. — Dunărea Gl. X;
II. Unirea Focșani — Gloria B-ța 
1; III. Autobuzul — Progresul- 
Vulcan 1, X; IV. Automatica —• 
Dinamo Viet. 1, X, 2; V. Someșul 
— F.C. Baia Mare 1; VI. Atalan-

ițea de a de
mente de va-

ADMINISTRAȚIA RE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ■a în circuitul
• ie, mișcarea 
i și-a stabilit 
ive menite să 
ncrea unor re- 
ra posibilități- 
r zonei. Pen- 
itenția se în- 
irc copii și 
ința ferm ex-

• crea suportul 
ii Ia un nivel 
intelor capabile

deosebite. A- 
printre altele,

VINOVĂȚII iNFRlNGERII DE SiMBĂTA
TRECUTĂ SI

«• „VARIANTA ’85■ « ■

Politehnica Timișoara se află, 
la ora actuală, într-o situație 
foarte grea. Echipa de pe Bega 
a ajuns la —6 în clasamentul 
adevărului. Și a ajuns în aceas
tă situație precară din mai mul
te cauze, printre - care cea mai 
importantă ni se pare a fi 
valoarea scăzută a „ll“-lui care 
evoluează acum în teren. Discu- 
tînd, în acest sens, cu factori 
responsabili din anturajul echi
pei, s-a evidențiat, astfel, faptul 
că din formația care a jucat în 
campionatul trecut au mai ră
mas numai patru titulari, iar 
dintre aceștia în meciul cu F.C.M. 
Brașov au jucat numai trei. Mai 
concret ? în vară, clubul s-a de
cis să renunțe la serviciile unor 
jucători cu mare experiență, ca 
Dumitru, Nedclcu, Cotec, Nucă, 
dintre care cel mai regretat este 
Nedelcu, cel care, chiar și atunci 
cînd juca slab, rămînea un pe
ricol potențial pentru poarta ad
versă. în plus, pe parcursul eta
pelor turului s-au accidentat An- 
ghel, Moise, Vlătănescu, care nu 
joacă de cîteva etape. Al 8-lea 
titular de anul trecut, Păltini- 
șan, a fost suspendat pe două 
luni după meciul cu Steaua șl, 
astfel, ajungem la o a doua cau
ză care a adus echipa în situa
ția atît de precară în care se 
află în prezent: indisciplina ju
cătorilor. Și la meciul cu F.C,M. 
Brașov, după autogolul lui Șun- 
da, au existat cîteva minute pe
nibile, pe parcursul cărora ju
cătorii timișoreni au căutat să-1 
determine pe arbitrul I. Crăclu- 
n.escu să revină asupra deciziei 
sale. Zadarnic. La rîndul lor, 
cîteva sute de spectatori au cău
tat, după meci, să ceară soco
teală arbitrilor pentru... îndrăz
neala lor de a nu reveni asupra 
deciziei luate, revărsîndu-șl pînă 
la urmă furia asupra autobuzului 
Olimpiei Satu Mare (care avea

LABILITATEA PSIHICA - 
ETERNA POVESTE...

Anul trecut, toamna euro
peană ne găsea cu două echi
pe (Universitatea Craiova și 
Dinamo) în turul al III-1 ea. 
Era un progres net față de 
*80, cînd Craiova, Steaua și 
Argeșul părăseau competițiile 
europene de dub după primul 
tur, iar „Poli“ Timișoara nu 
reușea să treacă de o echipă 
engleză de liga a doua, în 
turul al II-lea, după ce obți
nuse o calificare de răsunet, 
scoțînd din cursă pe Celtic. 
Acum, nu numai că n-am 
menținut două formații în tu
rul al III-lea, ca în ediția 
trecută, dar am rămas în a- 
rena europeană numai cu U- 
niversitatea Craiova, fapt ca
re, se subînțelege, reprezintă 
UN PAS ÎNAPOI.

Eliminările din acest an In
vită la meditații de fond. Si
gur, știm cu toții cine sînt 
Aston Villa și Real Madrid în 
fotbalul internațional. Dar, tot 
atît de bine, știm ce au făcut, 
la vremea lor, U.T.A. cu Feye- 
noord, Craiova cu Leeds 
șl Fiorentina, Dinamo cu 
Internazionale (chiar în 
toamna trecută !) sau, 
cum aminteam, „Poli* cu 
Celtic, adversari la fel de bi
ne cotați — la ora disputelor 
— în Ierarhia europeană. 
Miercuri noapte, cînd la Bir
mingham era pauză șl era
1— 1, sufletul nostru ne și du
sese în „țara minunilor*4, spe- 
rînd într-o nouă „bombă" gen 
Feyenoord sau Leeds. Imediat 
însă rațiunea ne-a readus cu 
judecata pe pămîht, obligîn- 
du-ne să fim realiști șl 
să nu uităm că, dacă, la 
București, Șhaw și al săi n-ar 
fl cîștigat cu 2—0, altfel ar fi 
jucat „furioșii" englezi la el 
acasă. Pentru că, am mai a- 
vut rezultate și mai bune în 
deplasare, nu mai departe de 
această primăvară, cînd stu
denții craloveni au obținut 
un frumos 1—1 la Mtinchen. 
Numai că, în Bănie, fusese
2— 0 pentru Bayern ! Cum și 
Steaua a reușit un la fel de 
frumos 0—0 la Mtinchen, a- 
cum 10 ani, t.ot cu Bayern. 
Numai că, la București, fusese 
1—1 ’ Cum și U.T.A. a reali
zat un frumos 1—1, la Londra,

ta — Como lj VII. Bari — Ca- 
vese X, 2; VIII. Bologna — Sam- 
benedettese 1; IX. Campobasso — 
Catania X, 2; X. Lazio — Lecce 
1; XI. Perugia — Cremonese 1;
XII. Pistoiese — Arezzo X, 2;
XIII. Varese — Monza 1.

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 10 no
iembrie 1982, se televizează în 
direct înccpînd de la ora 16,25.

© CIȘTIGURJLE CONCURSU- 
LUI PRONOSPORT CIN 7 NO- 

meci, a doua zi, cu U.M. Timi
șoara), căruia i-au spart par
brizul ! Acești spectatori, care se 
pretind a fi suporteri (incalifica
bil mod de a-șl... susține echi
pa) au uitat foarte repede că 
principalii vinovați ai înfrîngerii 
au fost alții. Adică: 1) portarul 
Suciu, care n-avea ce căuta pe 
la marginea careului mare, mai 
ales că fusese avertizat de șar
jele periculoase ale brașovenilor; 
2) fundașul Șunda, neatent, pre
cipitat, care n-a învățat, se pare, 
unul din adevărurile elementare 
ale oricărui fundaș, potrivit că
ruia nu trebuie să trimită tare 
nici o minge „acasă" pe spațiul 
porții proprii; 3) evoluția neco
respunzătoare a majorității ju
cătorilor și îndeosebi a celor de 
la care pretențiile sînt mult mai 
mari: Giuchici, Șerbănoiu, Manea, 
Palea. Este incontestabil că echi
pa plătește tribut și pregăti
rii neoorespunzătoare din va
ră, ca și „politicii" aducerii, cu 
orice preț, a unor vedete de prin 
alte părți. Or, în această pri
vință, foarte interesante ni se 
par a fi cuvintele antrenorului I. 
Ionescu, spuse înaintea meciului, 
cu F.C.M. Brașov: „Va fi foarte 
greu pentru noi In acest cam
pionat. Nu știu cc se va întîm- 
pla, dar știu ce trebuie făcut. 
Avem un grup de veritabile ta
lente, în care trebuie să Investim 
multă muncă pentru a le creste 
ca să apere culorile lui «Poli». 
Este vorba de Denteanu, Crăciun, 
Mihai, Sabău, Truțulescu, Boboc, 
Videscu, Hambaras II, Trăistaru, 
Welcz, Neamțu. Dacă vom avea 
grijă de acești tineri, vom avea 
o bună echipă «Poli ’85»".

„Varianta" la care timișorenii 
trebuiau să se gîndească mai 
demult. Dar nici acum, credem 
noi, nu-i prea tîrziu...

Laurențiu DUMITRESCU

însă Tottenham cîștigase cu 
2—0, la Arad 1...

Ultimele două eliminări din 
turul II, din acest an, repun 
pe tapet o problemă veche : 
echipele noastre nu știu să 
joace partidele cu miză, aca
să ! Toate exemplele de mai 
sus pot fi un argument. Ne
am mai putea aminti șl de 
ratarea unor calificări de ră
sunet ale Stelei, tot acasă, 
după ce se întorsese cu re
zultate favorabile din Belgia, 
de la Bruges și, acum doi 
ani, de la L16ge. Ceea ce ne 
spune că și psihicul este u- 
nul din elementele importan
te sau, altfel spus, un capitol 
la care fotbalul nostru este 
profund deficitar. Pentru că 
dacă ești capabil să înscrii 
două goluri la Birmingham, 
dacă înscrii! și la Mtinchen, 
înseamnă că posibilități exis
tă, că potențialul real este al
tul decît cel etalat în octom
brie la București și, în pri
măvară, la Craiova, oricît de 
mult ne-au plăcut adversarii. 
Miza mare a partidelor res
pective i-a inhibat pe jucăto
rii noștri în partidele de a- 
casă. Iată un leit-motiv care 
revine în actualitate — cauză 
de fond care, nu putem uita 
acel 4—6, la București, cu 
Iugoslavia după 2—0 la... Za
greb — dovedindu-ne că teh
nicienii noștri s-au confruntat 
cu aceleași grave probleme, 
le-au înregistrat, dar nu le-au 
rezolvat nicicum.

Ar mai fi ceva de reținut : 
marile rezultate nu pot fl do- 
bîndite decît prin autodepăși- 
re. Or, în cazul nostru, nu 
poate fi vorba nici măcar de 
prezentarea, în partidele sus
ținute pe teren propriu, la 
cota posibilităților ! Reușitele 
din deplasare, cînd nemaia- 
vînd ce pierde, jucătorii noș
tri au redevenit ei înșiși, teh
nici șl inventivi, obligă. Pen
tru că resurse există ! Uni
versitatea Craiova, în Cupa 
U.E.F.A., și echipa națională, 
în campionatul european, au 
marea obligație de a repre
zenta fotbalul românesc în- 
tr-un efort comun de autode- 
pășire !

Mircea M. IONESCU

IEMBRIS. C?t. 1 (13 rezultate) 
3 variante 25% a 50.000 lei' cat. 
2 (12 rezultate) 7 variante 100% 
a 8.527 lei șl 78 variante 25% 
a 2.132 lei; cat. 3 (11 rezultate) 
52 variante 100% a 1.063 lei și 
1.067 variante 25% a 266 lei. 
Report cat. 1: 38.2S6 lei. Câști
gurile de 50.000 lei de la cat. 1 
au fost obținute de BOBE ION, 
GUNEA VASIL,E și GHENOIU 
ȘTEFAN toți din București.

DE LA MECIURI ADUNATE...
• în jocul speranțelor, linia 

de atac a echipei A.S.A. Tg. 
Mureș a fost Fazekaș, Both 
II, Cernescu. Credem că mă
car unul dintre acești expe
rimentați jucători putea figu
ra cel puțin ca rezervă la e- 
chipa mare, pentru dificila 
întîlnire cu Sportul studen
țesc. Așa însă, 2—0 la spe
ranțe, cu trei jucători cu ex
periență; 0—0 în meciul mare, 
cu doi jucători (Ciorceri și 
Varga), talentați, se spune, 
dar neexperimentați pentru 
un duel cu puternica apărare 
a studenților. © în min. 45 al 
disputei de la Tg. Mureș, fun
dașii bucureșteni Cazan și 
Muntcanu II se reped să de
gajeze o minge pe la centru 
terenului, dar se lovesc șl... 
cad amîndoi. „în faza aceea, 
Munteanu II m-a întrebat de 
ce nu-i acord o lovitură li
beră directă spunea, în 
pauză, arbitrul O. Ștreng. Fă
ră comentarii. © VAMANU nu 
mai apare în formația lui 
S.C. Bacău. După o lungă pe
rioadă de tergiversări, el a 
primit dezlegare de la clubul 
care l-a format și l-a lansat 
în Divizia „A". Acum, Vama- 
nu, un jucător de real talent, 
joacă în Divizia „B“ la Pia
tra Neamț. © Vorbind de 
acest transfer, să consemnăm 
că locul lui Vamanu nu a ră
mas gol în lotul lui. S.C. Ba
cău. A fost promovat tînărul 
Mareș, pînă de curînd junior, 
despre care ni s-au spus cu
vinte frumoase. Clubul din 
Bacău nu-și dezminte tradiția 
în formarea de jucători O 
Desigur, nu ne amestecăm în 
treburile antrenorilor, în al
cătuirea formațiilor, dar nu 
ni se pare firească ținerea per
manentă pe banca rezervelor 
a lui Ștefănescu de la Petro
lul, mal ales la Bacău, unde 
ploieștenii nici n-au contat în 
atac. Cindva, Ștefănescu era 
component al echipei naționa
le de tineret. Și era foarte 
bun. © în minutul 38 al par
tidei de la Iași, la o ciocnire 
cu Cioacă — în momentul în 
care degaja balonul — Ari- 
clu s-a accidentat și a fost 
înlocuit. Credem că Cioacă ar 
fi putut evita contactul, obiș
nuitul pressing la portar fi
ind mai mult o sursă de acci
dentări și de nervi decît un 
procedeu tactic. © Remarca
bilă comportarea tînărului ju
cător ieșean Gheorghiu. Jocul 
bun al lui Gheorghiu vine 
după un la fel de reușit meci 
în deplasare, la Tg. Mureș 
(0—0) • Florian Dumitrescu
(președintele lui F.C. Olt), du
pă jocul de la Iași: „Ne pu
sesem mari speranțe în Bum- 
bescu, la primele jocuri. Țin 
minte că în partida de la 
Tîrgoviște făcuse chiar un joc 
deosebit. Din păcate, Bumbes- 
cu scade de la un joc la al
tul". Și, mal ales, adăugăm 
noi, „compensează" scăderea 
de formă cu durități șl... pro
teste. Unde e Bumbescu, sto
perul care a strălucit la 
Leeds, în cadrul. Universității 
Craiova 7 • Un suporter ie
șean : „Ce mare nevoie am 
avea acum de Cernescu, care, 
ta loc să se întoarcă la Iași, 
după ce a fost un timp la 
Steaua, a ajuns la Tg. Mu
reș, unde nu joacă I" E, în- 
tr-adevăr, o problemă această

LOTUL NAȚIONAL PENTRU MECIUL CU R. 0. GERMANA
F.R.F. a comunicat lotul de 20 

de jucători (dintre care 18 vor 
face deplasarea), pentru partida 
amicală cu reprezentativa R.D.G. 
de la Karl Marx Stadt, din 17 
noiembrie: Moraru și Ducadam 
— portari; Rednic, Ștefănescu, 
Iorgulescu, Sameș, Andone, Un- 
gureanu, Bogdan — fundași; Ți
cleanu, Bălăci, Custov, Augustin, 
BOlttni, Klcin — mijlocași; Ga
bor, Cămătaru, Cîrțu, Radu II, 
Coraș — înaintași. Lotul se va 
reuni după etapa de sîmbătă, la 
București.

© TURNEUL ECHIPEI TAILAN- 
DEZE ROYAL AIR FORCE. Luni 
a sosit în țara noastră echipa 

SIMPLU, OPERATIV, AVANTAJOS!

La seriile speciale de 6 Iei, participanților Ii se oferă 
multiple posibilități de a obține AUTOTURISME „Dacia 
1300“ și MARI CIȘTIGURI IN BANI. Pentru sumele de pînă 
la 2 000 lei inclusiv, plata se face pe loc. FIECARE LOZ JU
CAT - O SANSĂ DE A VA NUMĂRA Șl DV. PRINTRE MA
RII CIȘTIGÂTORI I

vînturare a jucătorilor, fără 
voia lor. . © După o lungă 
absență, internaționalul Vasi- 
le Iordache a reapărut sîmbă
tă între buturile echipei Stea
ua; din păcate însă, a pășit 
cu stîngul. Au fost unii caje 
l-au imputat golurile marca
te de constănțeni. Dar unde 
au fost ceilalți apărători ? © 
Imediat după meciul de pe 
stadionul Steaua, l-am văzut 
pe fostul mare portar al 
C.C.A.-ulul, Ion Voinescu, 
stană de piatră. Vorbea aproa
pe de unul singur: „Nu mai 
înțeleg nimic. Noi cînd întîl- 
neam echipe așa de timide 
nu iertam nimic; ne săturam 
de goluri...". Să audă și Mu- 
reșan, Balint și toți ceilalți © 
F.C. Constanța are o nouă 
conducere tehnică: C. Tîlves- 
cu — antrenor principal, C. 
Mareș — secund, D. Antones
cu — „jucător-antrenor" (nu 
sînt prea mulți ?). Totul a de
pins de... ratarea de către 
Petcu a penaltyului din me
ciul cu A.S.A., cînd „marina
rii" au pierdut un mare punct 
acasă ! Și Em. Hașoti a fost 
schimbat, iar Petcu joacă 
slab, ca și sîmbătă... © Gh. 
Stai cu, după jocul de la Ora
dea: „Mă bucur că Grosu a 
înțeles ce trebuia să înțelea
gă din greșelile pe care le-a 
făcut !" (Grosu a făcut o 
partidă bună după o absență 
din formație determinată de 
delăsarea în pregătire) © N. 
Dobrin, după jocul de la Ora
dea: „Cînd Staicu l-a trimis 
ta teren pe Rozsa am strigat 
la ai mei să aibă grijă de el. 
N-au făcut-o și Rozsa ne-a 
învins în ultimele secunde I"
• A reintrat, la Oradea, des
tul de promițător (a și înscris 
un gol) Radu II, S-a acciden
tat însă, tot la Oradea, Turcu. 
Să nu mai poată ajunge pi- 
teștenii la clasica lor pereche 
de vîrfuri de atac ? © Geor
gescu (fractură în jocul oră-- 
denilor cu F.C.M. Brașov), era 
la vestiare, venit să-i felicite 
pe coechipieri: „Ce emoții am 
avut ! Cu cinci minute înain
te de final n-am mai rezistat. 
Am plecat din tribună și doar 
explozia spectatorilor mi-a a- 
nunțat golul de ultim mo
ment. Refacerea piciorului 
merge bine. Aștept primăvara 
și, odată cu ea, reintrarea".
• Kun și-a îndeplinit foarte 
bine misiunea de căpitan de 
echipă: în momentele cînd 
unii dintre coechipieri au pro
testat asupra valabilității go
lului doi al piteștenilor el a 
intervenit energic, adueîndu-i 
la ordine... © Trei absenți 
și... jumătate, duminică, în 
meciul Universității Craiova 
cu Jiul: Cămătaru (întindere 
musculară suferită în partida 
de la Scomicești), Țicleanu 
(contuzie pe tibie, de la par
tida cu Shamrock Rovers), 
Crișan (accidentat la un an
trenament din ajunul meciu
lui) și Bălăci, înlocuit la pau
ză. Motivul ? Accidentat la un 
deget de la picior tot în me
ciul cu Rovers. © Universi
tatea Craiova a înregistrat du
minică, în partida cu Jiul, un 
adevărat record: primele trei 
șuturi la poarta Iul Cavai au 
însemnat... primele trei go
luri, realizate în minutele 5 șl 
7 de Bălăci, și minutul 9 de 
Cîrțu.

Royal Air Force din Tailanda,’ 
care va efectua un turneu de mai 
multe jocuri. Prima întîlnire va 
avea loc joi, la Rm. Sărat, în 
compania divizionarei ,,C" Olim
pia. în continuare, oaspe vor 
susține două partide în Cu -cală, 
cu Steaua (speranțe) și Me mică 
fină Steaua. Ultimul joc va avea 
loc la Moreni, cu echipa locală 
Flacăra.

© MIINE, ÎN DIVIZIA „B" va 
avea loc un meci oontî-nd pentru 
etapa din 28 noiembrie: U.T. Arad 
— Armătura Zalău, din seria a 
m-a. Partida va încene la ora 
14 și va fi condusă de Fl. Po
pescu (Ploiești).



Doar aparent meciul pentru 
„Cupa Davis11 cu formația Chi
le, pe care reprezentativa ță
rii noastre îl va susține in 
martie viitor, este un obiectiv... 
Îndepărtat; tată, federația de 
specialitate a convocat tot ceea 
ce are mai bun, și astfel, la 
începutul sâ'tăminii viitoare, 
un mare grup de tenismani 
se va reuni la complexul „23 
August1' din Capitală. Aceștia 
Sint: Andrei Dirzu, Emil Hnat, 
Florin Ioan, Sorin Popa, Dumi
tru Ciucă, Mihai Vanță, Cristi- 
nel Ștelănescu, Dumitru Hără- 
dau, Liviu Mancaș, Adrian 
Maieu, Ovidiu Pavel, Florin 
Chiru, Dorel Pop, Răzvan Con- 
stantinescu. Mihai Șovar, Bog
dan Toma, Octavian Vilcioiu și 
Mihnea Năstase. Ei vor lua 
parte la un turneu de selecție.

' c,°° J1’ v Conto ’® p| •. «•* centralâ 11 7970 H 5059 «ecțio coresp 1| <1V i mterurbon <37, tele* 11 350 romsp Tiparul l P „fnlormotla*
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CAMPIONATELE MONDIALE DE TIR
CARACAS, 9 (Agerpres). — 

Proba de mistreț alergător din 
cadrul campionatelor mondiale 
de tir de la Caracas (Venezuela) 
a revenit sportivului sovietic 
Iuri Kadenatsi cu 537 puncte, 
urmat de polonezul Jerzv 
Graszkiewicz — 586 puncta. Pe 
echipe proba a fost cîștigată 
de U.R.S.S. — 2 316 puncte ur

SABIA ELECTRICĂ, FLORETA DE STICLĂ, DAR NU NUMAI ATÎT...

Lucien Gaudin, unul din pio
nierii șrrimei moderne, afirma 
că „scrima este sport, artă și 
știință'*, relevînd interdepen
dența care conferă particulari
tatea acestei discipline olimpi
ce, cu străvechi obîrșil, dar a- 
junsă acum, in epoca ciberneti
cii, la o răscruce, tocmai din 
cauza acestei interdependențe.

Să ne explicăm. Pe măsură ce 
scrima de salon, tributară ar
tei pentru artă, lăsa loc scrimei 
competitionale, trăsăturile ar
tistice, estetice, ale mișcării pe 
planșă treceau și ele pe planul 
secund; scrima modernă, prag
matică. punea accent pe pregăti
rea fizică capabilă să asigure 
marea mobilitate reclamată de 
zecile de asalturi disputate în- 
tr-o singură competiție de am
ploare. In aceste condiții, ști
ința a început să intervină pe 
două direcții: în ceea ce pri
vește obiectivarea loviturilor, 
prin racordarea armelor (pen
tru început, cele de împungere, 
floretă și spadă) la aparatura

FINAL PASIONANT ÎN CAMPIONATUL DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag I)

ză Dinamo București, cu două 
locuri 1 (Laura Cutina, la ca
tegoria a 11-a și Aurelia Dobre, 
la categoria a Ifl-a) și un loc 
2 (Cristina Zelenca la „maes
tre"), 'urmat de C.S.Ș. nr. 2 
București (Eiiza Nircu — pe 
primul loc la categoria a IlI-a, 
Lenuța Rus locul 2 la catego
ria a IlI-a și Eugenia Golea — 
locul 3 la aceeași categorie), o 
veritabilă revelație a întrecerii. 
Pe „podium11 se află o altă u- 
nitale bucureșteană, C.S.Ș. Tri
umf (primul Ioc la categoria 
maestre — Mircla lordoc, și un 
loc 2 prin Angela Sandu la 
categoria a Il-a). Subliniem, de 
asemenea, pozițiile fruntașe 
ocupate de C.S.Ș. Focșani (8 p) 
și S.C. Bacau (7 p).

Surprinzătoare apare, mai 
ales, clasarea pe unul din ulti
mele locuri a C.S.Ș. Onești, cen
tru de tradiție al gimnasticii 
românești, care beneficiază de 
dotări materiale corespunzătoa
re și de un numeros corp de 
tehnicieni. Doar un loc III la 
categoria maestre este mult 
prea puțin față de ceea ce sr 
trebui să producă această uni
tate de performanță. Faptul că 
de aici s-a ridicat un talent de 
excepție de talia Nadiei Comă- 
necl nu compensează poziția 
modestă ditinută în acest 
campionat de sportivele de la 
C.S.Ș. Gnești. Să spunem, de 
asemenea, că ne așteptam la 
rezultate mai bune, mai ales la 
categoriile a IV-a și a IlI-a, 
din partea gimnastelor de la 
C.S.Ș. Cetate Deva.

în întrecerea masculină, pe 
primul loc tot Dinamo Bucu

Primii 10 clasați după această 
primă verificare vor fi supuși 
unui al doilea test, urmind să 
joace fiecare cu fiecare, iar 
primii trei, cărora li se va 
alătura Florin Segărceanu 
(acum prezent la circuitul scan
dinav, care se va încheia cu 
un „masters") vor forma lotul 
de 4 pentru meciul cu Chile.

Pini la sfîrșitul acestui an 
sint programate, de asemenea, 
participări ale jucătorilor noș
tri la competiții internaționale: 
la Litvinov (Cehoslovacia), in
tre 30 noiembrie și 5 decem
brie. unde va avea loc circuitul 
de iarnă si țărilor socialiste, la 
Salgotarjan (Ungaria) între 4 
șl 3 decembrie, precum și la 
turneul organizat de clubul 
„Akademik11 din Sofia, între 14 
și 19 decembrie.

mată de Ungaria 2 291 puncte 
și R, P. Chineză — 2 275 p. 
în proba feminină de pistol cu 
aer comprimat, medalia de aur 
a fost cucerită de Sigrid Lang 
(R. F. Germania) — 389 p, iar 
în cea feminină de trap (ta
lere aruncate din șanț) pe pri
mul loc s-a situat Maria Gar
cia (Spania) — 191 p.

electrică, departajind astfel tu
șele valabile, și, apoi, în ceea 
ce priviși e susținerea pregătirii 
multilaterale a sportivilor pen
tru tot mai acerba concurență 
în conipetitiile-maraton ale 
scrimei moderne.

Iată, însă, că știința și teh
nica de azi mai au încă de gă
sit soluții — rapide și eficien
te! — in ambele direcții mai 
sus amintite. Sabia, ultima ar
mă rămasă în afara circuitului 
electric, creează multe discuții 
contradictorii în arbitraj, subi
ectivismul și relativitatea inter
venind in stabilirea ierarhiilor, 
mai ales în marile competiții, 
unde miza mare pusă în joc 
determină... jocurile de culise. 
Din această cauză, federația In
ternațională de scrimă (F.I.E.), 
după ce a asistat fără a se 
pronunța la Încercările șl de
monstrațiile unor aparate elec
trice de semnalizare a tușelor 
in proba de sabie, prilejuite 
de edițiile campionatelor mon
diale (începînd cu cea de la 
Budapesta 1975), a anunțat că 
în anul 1983 vor fi stabilite cri
teriile de omologare a unul a- 
semenea aparat-prototip, care 
să aducă — în sfirșit! — și sa- 

rești, chiar mai detașat decît 
la fete. Orlando Oprișan și Ma
rian Tcodorescu, Petrică Pătă- 
luță și Cătălin Șerbănescu, cla
sați pe locurile 1 și 2 la cate
goriile lor de clasificare, au 
punctat decisiv. Pe poziția a 
doua se situează C.S.Ș. Sibiu, 
unitate care asigură, în mod 
tradițional, campioni în gimnas
tica noastră. De data aceasta, 
sibienii au dominat net catego
ria I de clasificare, Marius 
Gherman, Marius Kadar și 
Adrian Sandu clasindu-se în a- 
ceastă ordine pe primele trei 
locuri. Pe podium se află, de 
asemenea, C.S.Ș. Reșița (Marius 
Tobă) locul 1 la categoria a 
III-a și Marius Păun locul 3 
la categoria a IV-a.

Dacă aceasta este situația u- 
nităților care au obținut locuri 
intre primele 3, nu-i mai puțin 
adevărat că atît la feminin cit 
șt la masculin există concomi
tent numeroase secții -care nu 
au realizat poziții fruntașe, 
ceea ce ar trebui să dea de gin- 
dlt atît tehnicienilor cit și 
sportivilor din aceste unități. 
Dai, lată cele două clasamente 
care au stat la baza comenta
riului nostru:

feminin: 1. C.S.Ș. 7 Dinamo 
București 19 p, 2. C.S.Ș. 2 
București 16 p, 3. C.S.Ș. Triumf 
12 p, 4. C.S.Ș. Focșani 8 p, 5—6 
Petrolul Ploiești și S.C. Bacău 
7 p. 7. Cetate Deva 5 p, 8—9 
C.S.Ș. Galați și C.S.Ș Onești 
4 p;

masculin : 1. C.S.Ș. 7 Dinamo 
București 24 p, 2. C.S.Ș. Sibiu 
16 p. 3. C.S.Ș. Reșița 11 p, 4—5. 
C.S.Ș. Brașovia și C.S.Ș. Ghe- 
orgheni « p, 6. C.S.Ș. Buzău 7 
p, 7. C.S.Ș. Arad 4 p.

SIANDARDURILE BE PARTICIPARE 
EA C. E. DE ATLETISM (juniori)

In 1983 va avea loc cea de a 
Vil-a ediție a Campionatelor 
europene de atletism pentru ju
niori (25—28 august, la Viena). 
Pentru participare A.E.A. a 
stabilit următoarele standarduri: 
BĂIEȚI : 100 m — 10,66 sau 
10,81, 200 m — 21,5 sau 21,74, 
100 m — 48,3 sau 43,64, 800 m — 
1:51,5, 1500 m — 3:50,0, 3 000 m
— 8:20,0, 5 000 in — 14,35,0,
2 000 m obst. — 5:49,0, 110 mg
— 14,6 sau 14,84, 400 mg —53,6
sau 53,74, 10 km marș —
46:00,0, înălțime — 2,11 m,.pră
jină — 4,90 m, lungime — 
7,35 m, triplu — 15,30 m, greu
tate — 15,60 m, disc — 49,00 m, 
ciocan — 57,50 m, suliță — 
69,00 m, decatlon — 6,700 p 
(cronometraj electronic) sau 
6 600 p (cr. manual) ; FETE : 
100 m — 11,8 sau 12,04, 200 m
24.4 sau 24,64, 400 m — 55,4 sau 
55,54, 800 m — 2:09,0, 1 500 m
— 4:28,0, 3 000 m — 9:50,0,
100 mg — 14,2 sau 14,44, 400 mg
61.5 sau 61,64, înălțime — 1,78 m, 
lungime — 6,05 m, greutate — 
13,50 m, disc — 46,00 m, suliță ■
— 47,50 m, heptatlon — 5 200 p 
sau 5130 p. Standardurile se 
cer a fi naalizaite, în aer liber, 
în perioada 1 martie—15 august 
1933.

bia, arma de lovire, la numito
rul comun al semnalizării.

Iar recent, cu prilejul cam
pionatelor europene de la 
Modling (Austria) s-a propus, 
sub egida forului internațional 
de specialitate testarea unui 
nou model de lamă pentru flo
retă, din fibră de sticlă, in în
cercarea de a se găsi o soluție 
viabilă pentru evitarea oricărui 
„scurt circuit", lumea scrimei 
fiind profund afectată de gra
vul accident petrecut pe planșa 
campionatelor mondiale din 
acest an, de la Roma, in urma 
căruia și-a pierdut viata flore- 
listul sovietic Vladimir Smir
nov, campion olimpic și mon
dial. Experimentul ar trebui, 
însă, să cuprindă șl masca de 
scrimă, care s-a dovedit, în a- 
cest caz nefericit, inaptă să a- 
sigure o deplină siguranță spor
tivului la impactul cu o supra
față ascuțită și tăioasă.

Pentru că, într-adevăr, Ia a- 
ceastă răscruce, sportul, artă și 
știința trebuie să-si dea mina 
în folosul propășirii scrimei.

Paul SLĂVESCU

ATLETISM • La Kalisz (Polo
nia) s-a disputat o cursă de 100 
km cîștigată de Henryk Mar- 
szawskl cu timpul de 7h 14:02. 
Silvia Turosz, singura femele 
participantă, s-a clasat pe locul 
18 cu 8h 06:05. Au luat parte 121 
de concurențl.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
rezistență desfășurată pe circui
tul de la Kyalami a revenit e- 
chipajulul Jacky Ickx (Belgia) — 
Jochen Mass (R.F. Germania) pe 
o mașină Porsche 956 C.

BASCHET • La Pullman (sta
tul Washington) selecționata clu
burilor din U.R.S.S. a Întrecut e- 
chipa Universității statului Wa
shington cu 99—69 (56—29). Cel 
mal bun jucător al învingători
lor a fost Betostenîi (25 de punc
te). Este a 4-a victorie în 4 me
ciuri a baschetballștilor sovietici.

GIMNASTICĂ • La Paderborn

CAMPIONATE « COMPETIȚII
Acapulco. în ziua a 3-a a tur

neului de juniori „JoaO Have- 
lange" au fost înregistrate re
zultatele: U.R.S.S. — S.U.A. 4—1 
(3—0), Argentina — Israel 1—1 
(1-0).

ALGERIA (et. 7). în dasament 
conduce J.E. Tizl-Euzou cu 18 p 
urmată de E.P. Setif 17 p, M.P. 
Alger șl C.M. Belcourt cu cite 
16 p. în ultima etapă, lidera a 
dispus cu 3—1 de J.S.M, Ain 
Belda. .

ARGENTINA (et. 20): Ferro- 
carril Oeste — Huracan 1—3, Sar- 
miente — Racing Cordoba 1—3, 
Institute de Cordoba — Talleres 
2—0, Nueva Chicago — Velez 
Sarsfield 3—2, Newell’s Old Boys
— Union 2—0, Argenttnos Juni
ors — Quilmes 3—0, River Plate
— Racing 3—0. Clasament: 1. Es- 
tudlantes 32 p, 2. Independlente 31 
p, 3. Boca și Huracan 26 p etc.

MAROC (et. 9): Meknes — A- 
gadlr 2—0 Touarga — Berkane 
0—1, FUS Rabat — Kenitra 0—1, 
Ouja — Casablanca 1—1. CODM 
Meknes este lidera competiției cu 
22 p, urmată de MAS Fes 21 p 
și FAR Rabat 20 p.

OLIMPIADA DE ȘAH
O „Statu quo" in clasamente, după runda a 9-a © Dana Nuțu-

Terescenco la □ opta victorie I © Echipele noastre înaintea unor

meciuri dificile

LUCERNA, 9 — Echipele 
României își păstrează pozițiile, 
în eșalonul fruntaș, după a 
9-a rundă a Olimpiadei de șah. 
Aceasta, în ciuda faptului că 
formația noastră feminină a 
fost stopată cu un meci egal în 
fața celei a R.P. Chineze iar 
băieții au fost întrecuți, la li
mită, de puternica echipă a 
R.F. Germania. In general, cla
samentele nu prezintă mutații 
importante, in amîndouă șahiș
tii sovietici rr.enținind conduce
rea, cu perspective de a se de
tașa în viitoarele runde.

Remarcabil se comportă, în 
cadrul reprezentativei feminine 
a tării noastre, maestra inter
națională Dana Nuțu-Terescen- 
co. In întîlnirea cu R.P. Chi
neză, ea obține cea de a opta 
victorie consecutivă, ceea ce ii 
asigură pînă acum un procen
taj de 100 la sută! La primele 
mese. Margareta Mureșan a 
remizat cu Liu Shilan, iar Ma
rina Pogorevici a fost învinsă 
de Wong. Așadar, România — 
R.P. Chineză 1,5—1,5. Viitoarea 
noastră adversară va fi echipa 
R.F.G. în celelalte întîlnirl ale 
echipelor din zona superioară a 
clasamentului: U.R.S.S. — Po

„RECORDURI" NEOMOLOGATE E
Trebuie să fie, intr-adevăr, teribil de greu ca, după ce al 

realizat o performanță cu totul Ieșită din comun, aceasta să 
nu fie recunoscută și omologată ca atare. Este cazul, de pildă, 
al unei echipe poloneze de alplnlștl care, ta anul 15W. a rea
lizat, în premieră, o ascensiune a Everestulul, ta condiții de 
iarnă. Dar „omologarea" nu s-a făcut deoarece vlrtul, cel 
mal înalt din lume, a fost atins abia ta luna februarie, adi
că... primăvara (1), pentru că, potrivit regulamentelor auto
rităților de resort din Nepal, lamă este considerată, ta Hima
laia, doar perioada de două luni, de la 1 decembrie ptaâ la 
31 Ianuarie 1

Șl tacă un exemplu: zilele trecute a aruncat ancora ta portul 
Fremantle, la sud de Perth, pe coasta de vest a Australiei, 
navigatorul solitar Jonathan Sanders. La bordul iul Perle 
Banou, un „sloop” de 10 m, «a a parcurs 80 000 km străbă- 
tînd mări șl oceane. Timp de 4J0 de zile, Sanders s-a aflat pe 
apă, făctad de două ori înconjurul pâjntatulul. Performanța 
n-are egal ta istoria navigației 1 Dar „recordul", după cum 
transmite Agenția France Presse, tatr-o corespondență din 
Perth, se pare că nu va fi omologat I Regulamentul Iul „Royal 
Ocean Racing Club" stipulează, ca obligatorie, trecerea de 
două ori a ecuatorului, pe care Sanders nu l-a trecut nici o 
dată, omlțtad sau necunoscind această prevedere !.„

Și cite alte asemenea tatîmplări se petrec tacă in această 
lume a sportului...

Romeo VILARA

TELEX
(R.F. Germania), in med amical, 
echipa feminină a țării gazdă a 
Întrecut formația Bulgariei cu 
189,175—187,675 p. La Individual 
compus primul loc a fost ocu
pat de gimnasta bulgară Silvia 
Topalova cu 38,425 p.

HANDBAL • Campionatul mas
culin al țărilor nordice, desfășu
rat la Reykjavik, a fost cîștigat 
de selecționata Danemarcei, care 
a terminat neînvinsă competiția, 
dștigind cu 22—17 la Suedia, 
17—15 la Norvegia. 21—19 la Is
landa șl 22—20 la Finlanda.

RUGBY • In vederea primului 
mecl-test pe care echipa Fran
ței II va juca la 14 noiembrie 
la Toulouse cu formația Argen
tinei antrenorul Fouroux a ope

TRIBUNA VEDETELOR
• Fostul director tehnic al re

prezentativei Braziliei, Tele San
tana antrenează în prezent for
mația Al Ahli din Arabia Saudi- 
tă. El a declarat recent: „Nicio
dată nu voi mai accepta postul 
de selecționer al echipei Braziliei. 
Uneori este ceva peste puterile 
unui om. Vorbesc, credeți-mă, In 
cunoștință de cauză !“... La Rio 
de Janeiro se apreciază că aceas
tă declarație face și mal difici
lă găsirea unul selecționer pen
tru reprezentativa „cariocas*, mai 
ales în eventualitatea organizării 
în Brazilia a turneului final al 
C.M. din 1986.
• Alan Ball, component al 

„ll*-lul englez campion mondial 
in 1966, nu și-a mai găsit loc în- 
tr-o echipă insulară ci într-una 
de la... capătul lumii, în modes
tul campionat din Hong Kong, la 
„Eastern*. a patra în clasament. 
Un alt mare jucător „insular*, 
irlandezul George Best, în pre
zent legitimat la „San Diega Soc
cer*, va poposi și el curînd în 
Hong Kong, urmînd a fl trans
ferat la „Rangers strip*.
• Pentru partida cu Bulgaria, 

la 17 noiembrie, la Sofia, în ca

lonia 2,5—0,5, Ungaria — R.F.G. 
1,5—1.5, Suedia — Bulgaria 2,5— 
0,5, Iugoslavia — Olanda 2—1. 
Conduce U.R.S.S., cu 21 p, ur
mată de România 18 p. Unga
ria si Suedia 17,5 p, R.F. Chine
ză 17 p, R.F.G. și Polonia 16,5 
p, Iugoslavia și Olanda 16 p etc.

La masculin, într-un meci 
strins, șahiștii noștri au pierdut 
cu 15—2,5 în fața ecnipierilor 
R.F.G. Decizia a survenit la 
ultima masă, unde Foișor a fost 
învins de Kindermann. Cele
lalte partide s-au Încheiat re
mize: Gheorghiu — Unzicker, 
Pfleger — Șubă și Ghindă — 
Lobron. Au mai fost consemna
te următoarele rezultate: URSS
— Anglia 3—0 (1), S.U.A. — 
Canada 2,5—1,5, Ungaria — Ce
hoslovacia 2—2, Iugoslavia — 
Olanda 2,5—1,5. Elveția — Aus
tralia 3—1, Suedia— Iscael 2—2, 
Argentina — Franța 3—1, Cuba
— India 3—1. înaintea rundei 
a 10-a (în care România întil- 
nește Cehoslovacia), pe primele 
locsuri in clasament se găsesc 
U.R.S.S. 25,5 p (1), S.U.A. 24 p, 
Iugoslavia și Elveția 23 p. 
România, Ungaria, R.F.G., Ca
nada și Cehoslovacia 22,5 p. Ar
gentina 22 p. Anglia 21,5 p (1).

rat trei modificări față de echi
pa care a evoluat la București. 
Nu vor juca Joinel șl Rlves (ac
cidentați) șl Berblzler (socotit 
necorespunzător). El vor fl ta- 
loculțl de Erbani, Buchet șl, res
pectiv, Martinez, care devine șl 
căpitan de echipă.

TENIS • Surpriză în finală la 
Stockholm: francezul Henri Le- 
conte (19 ani) l-a întrecut cu 
7—6, 6—3, pe suedezul Mats Wl- 
lander,

VOLEI • In primul tur al cu
pelor europene: C.C.E. (m): Ser- 
vette Geneva — Speedwell Bris
tol 3—1, Csepel Budapesta — 
Eczacibasl (Turcia) 3—1, D.H.G. 
Copenhaga — Floby (Suedia)
3—2; feminin: Temse (Belgia) — 
Bergen (Norvegia) 3—1, Steaua 
roșie Belgrad — U.N.I. Basel 3—1, 
Clamart (Franța) — Olimpic Lu
xemburg 3—0.

drul preliminariilor C.E., antre
norul reprezentativei Iugoslaviei, 
Todor Veselinovici a selecționat 
un lot de 16 jucători, între care 
7 debutanți. Au fost menținuți 
doar 5 dintre fotbaliștii care au 
participat la Mundialul spaniol.

9 Brazilianul Paolo-Roberto 
Falcao, legitimat la A.S. Roma, 
a avut o evoluție modestă în 
partidele de pînă acum ale cam
pionatului italian. Duminică, la 
Udine, unde Roma a terminat la 
egalitate 1—1, Falcao a jucat ex
celent. El a înscris golul echi
pei sale cu o splendidă lovitură 
cu capul, scăpînd doar o singură 
clipă de sub supravegherea ad
versarului direct, la fel de bun 
în această partidă, șl care n-a 
fost altul decît... brazilianul E- 
dinho !
• în vederea meciului amical 

pe care echipa Franței îl va sus
ține astăzi Ia Rotterdam cu 
formația Olandei, antrenorul Mi
chel Hidalgo a selecționat 16 ju
cători. Printre aceștia se află 
Marlus Tresor șl Jean Tierana 
(ambii de la Bordeaux), Maxime 
Bossis (Nantes), Manuel Amoros 
(Monaco), Laurent Roussey (Saint 
Etienne), Luis Fernandez (Paris 
St. Germain), Patrick Battiston 
(Saint Etienne) și Michel Platini 
(actualmente la Juventus Torino), 
care va fl căpitanul echipei fran
ceze.


