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Marginalii la egalul de la Vigo cu combinata spaniolă
(

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
ACȚIONEAZĂ MATUR, FARA COMPLEXE

„Momentul Vigo“ reprezintă 
un punct bine definit în pro
gramul echipei noastre națio
nale. Un meci de verificare în
tre partida cîștigată în fața re
prezentativei R.D. Germane și

jucătorilor profesioniști din 
Spania, reprezintă o reușită, 
dincolo de rezultatul și jocul 
aplaudate la scenă deschisă și 
în coloanele presei de ieri. In 
primul rlnd, lotul reprezenta-

a- 
că 
la

Celebrul Maradona (tricou alb) in „chinga* apărării române, 
Boloni (nr. 10), Țicleanu (dreapta) și Andone (in plan fecund)

accidentați, Negrilă). Apoi, 
cest lot tînăr a demonstrat 
poate fi capacitat, conectat 
marea performanță, depășind 
handicapul recuperării de o 
singură zi, semn că jucătorii 
noștri au rezerve fizice și psi
hice în care trebuie să cre
dem, fără a mai cere schim-

Mircea M. IONESCU

(Continuare in vag 2-3)
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Adunarea reprezentanților organizațiilor de masă și ob
ștești și ai celorlalte organizații componente ale Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, de la București, s-a des
fășurat sub semnul vibrantei adeziuni la marea cher are 
pe care președintele Republicii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresăt-o poporului român, popoarelor lu
mii, tuturor forțelor iubitoare de pace de pretutindeni, pen
tru intensificarea acțiunilor de masă care să contribuie la 
oprirea agravării situației mondiale, la reluarea și dezvol
tarea politicii de destindere, la oprirea cursei înarmărilor, 
la realizarea dezarmării, la asigurarea păcii pe glob. S-a 
subliniat cu satisfacție că prețioasa inițiativă a președintelui 
Republicii Socialiste România a găsit un larg ecou interna
țional, ea urmărind oprirea amplasării în Europa a noilor 
rachete cu rază medie de acțiune, retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru apărarea dreptului suprem al po
poarelor continentului, al tuturor, popoarelor la viață, la 
pace. O asemenea inițiativă, de o inestimabilă valoare, re
prezintă expresia uriașei activități pe care tovarășul Nicola e 
Ceaușescu o desfășoară neobosit în slujba celor mai 
scumpe idealuri ale omenirii, pentru salvgardarea civiliza
ției umane.

Profund Convinși de actualitatea stringentă a noii iniția
tive de pace a președintelui României, sportivii din patria 
noastră salută din toată inima APELUL PENTRU DEZAR
MARE Șl PACE al adunării reprezentanților organizațiilor de 
masă și obștești și ai celorlalte organizații componente ale 
Frontului Democrației și Unității Socialiste și se angajează 
ca, prin întrecerile internaționale la care iau parte, în com
pania altor tineri de pe toate continentele, să, promoveze 
nobilul spirit al înțelegerii, al prieteniei și al păcii în lume, 
să își aducă întreaga lor contribuție la triumful păcii pe 
glob I
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Campionatele mondiale de lupte

SPORTIVII DE IA ODECO ROMANE ÎNCEP CURSA
PENTRU CUCERIREA MEDALIILOR

• In prima zi de concurs: MIUȚI. ZAMFIR, NEGRIȘAN, DRAICA și ANDREI

octom- 
etape 

„dublei 
Bratis- 

marți

jocul de la Cardiff (15 
brie) cu Țara Galilor, 
necesare în pregătirea 
de foc“ de la Nicosia și 
lava. Acest meci, de 
seara, cu selecționata asociației

tiv român, condus de Mircea 
Lucescu și Mircea Rădulescu, 
are acum o lăudabilă lipsă de 
complexe, in pofida absențelor 
notabile (Bălăci, Cămâtaru, 
Ștefânescu, Movilă, Geolgău —

SA MUNCEȘTI EXEMPLAR,
SĂ LUPȚI DIN RĂSPUTERI

PENTRU CULORILE CLUBULUI!
Este un fapt cunoscut că 

reușita. împlinirile într-o în
trecere sportivă sînt condițio
nate nu numai de talent, de 
vocație, ci — in aceeași măsu
ră — de modul cum înțelegi 
să muncești — ordonat, disci
plinat, stăruitor —, de spiritul 
de angajare și de dăruire față 
de colectiv. Sportivii de la 
Metalul București oferă, in a- 
cest sens, un foarte bun mo
del.

Iată, avem in față exemplele 
secției de canotaj. în primăva
ră, pe Bega. la campionatele 
naHonale de fond, echipajele 
clubului Metalul au cucerit ju
mătate din titluri. Pentru cei 
avizați, evoluția remarcabilă a 
ra merelor și vîslașelor de la 
Metalul București n-a însem
nat o supriză, un miracol. A 
fost rezultatul lunilor de efort.

al ambiției și atașamentului 
față de club. Deprinse cu hăr
nicia și modestia. Mariana 
Trașcă, Titie Țăran, Lucia 
Sauca și Elena Nedelcu s-au 
străduit să își îmbogățească 
continuu experiența competi- 
țională. dar și pregătirea pro
fesională și cea politică stu
diind cu atenție în formele de 
învățămint din care fac parte, 
documentele Plenarei din iunie 
a C.C. al P.C.R. și cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru pe 
problemele muncii organizato
rice și politico-educative de la 
Mangalia. Canotoarele de la 
Metalul sînt fruntașe pe dub,

Tiberiu STAMA 
Vasile TOFAN

(Continuare fai pag. f-3)

KIEV. 21 (prin telefon). La 
ora la care apar aceste rinduri. 
participantii la Campionatele 
mondiale de lupte greco-roma- 
ne. sportivi de valoare veniti 
din toate colturile lumii, 
iese... emoția ..tragerilor 
sorti", operațiune care, de 
care dată. înlesnește sau 
pează. în bună măsură, drumul 
spre podiumul laureatilor ! Pes
te puțin timp vor începe si în
trecerile reuniunii inaugurale a 
acestor campionate care — a- 
preciază Specialiștii prezenti 
aici — ..vor spune aproape to
tul despre titlurile si medaliile 
de la... Los Angeles !“

Echipa României.' în frunte cu

tră
ia 

fie- 
sto-

campionul mondial de la Ka
towice. Stefan Rusu, dar si cu 
alti medaliat! în componenta ei 
(Nicolae Zamfir. Ion Draica, 
Vasile Andrei. Stefan Negrisan) 
a sosit marți seara la Kiev si. 
firesc, primul drum al tuturora, 
sportivi si antrenori, a fost 
spre Palatul sporturilor, gazda 
acestei mari competiții, cu o 
capacitate de circa 10 000 de 
locuri si cu toate amenajările 
puse la punct in vederea Impor
tantului eveniment care, am în
țeles imediat de la sosire, re
tine atentia numeroșilor iubitori 
ai sportului de aici.

In holul modernului hotel 
„Rus", unde sînt cazați toți

concurentlt — forfotă de nede- 
scris. reîntîlniri între marii 
campioni împrieteniți, de-a lun
gul anilor, la edițiile anterioa
re ale ..mondialelor", la cam
pionatele europene sau la tur
neele internaționale. Colegii de 
la diferite redacții sportive ne 
cer amănunte despre luptătorii 
noștri. Pe care-i situează prin
tre protagoniști. Șanse mari de 
afirmare au. desigur, si luptă
torii bulgari, polonezi, unguri, 
finlandezi. Iugoslavi, suedezi— 
Dar. toată lumea pare să fie de 
acord că această ediție a cam
pionatelor mondiale, va fi do
minată de sportivii sovietici. Nu

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare tn vag a 4-a)

Odihnă ți pentru mașini, in fa fa hotelului „Parc*.  In prim-plan, 
o vedetă auto : „Audi Quatro*  Foto : Dragoș NEAGU

Pentru a pretinde medalii la Olimpiada de la Los Angeles

ÎNTREAGA ACTIVITATE A SCRIMEI NECESITĂ 0 COTITURĂ RADICALĂ
volumul redus de pregătire, insulldcDli capacitate 
profesionali * multor antrenori, superficialitatea, 
comoditatea $1 mentalitatea retrograd! an cobori! 
mult nivelul de reprezentare a scrimei românești

Debutînd cu semne bune — 
floretistele de la C. 8. Satu 
Mare medaliate cu argint la 
Cupa Europei si Elisabeta Guz- 
ganu încununată cu bronz la 
..mondialele" de tineret —. se
zonul international 1983 a conti
nuat promițător cu succesele de 
la Universiadă (4 medalii, din
tre care una de aur. prin ace
eași floretistă. Elisabeta Guzga
nul. lăsind să se. creadă că o- 
biectivele scrimei românești 
centru acest ultim an preolim- 
olc — una-două medalii la cam

pionatele mondiale — vor fi în
deplinite.

Ce însemna. în fapt, acest de
ziderat al performanței ? Le
gătura peste timp cu întrecerile 
de pe planșele de la Los An
geles. la Jocurile Olimpice 1984 
scrima noastră avind obligația 
morală de a infirma temerea 
ce se contura Ia ediția oremer-

AnchetS realizată de 
Paul SIAVESCU

(Continuare In pag. 2-3)

----------------- PROPUNERI -----------------
• Creare*  unui centru național de pregătire a tineri

lor speranțe olimpice, sub egida federației și a unor sec-i- 
tanion.
• Specializare*  pe probe * secțiilor si a antrenorilor, în 

scopul dezvoltării echilibrate a tuturor probelor, a folo
sirii eficiente și economicoase a fondului uman și mate
rial existent
• Revizuire*  rețelei secțiilor din țară după criteriul efi

cienței.
• Reciclarea antrenorilor. încheiată cu un _ nou atestat 

profesional, eare, la rîndu-i, să se valideze într-un inter
val de timp prin performanțele obținute si numărul tine
rilor sportivi afirmați pe planșele internaționale.
• Analiza antrenorilor care au răspuns de loturile re

prezentative la Încheierea ciclului olimpic și alcătuirea 
unor Ioturi de reală perspectivă, avind drept unic criteriu 
de selecție calitatea.
• Asigurarea unei baze materiale adecvate : săli, planșe, 

echipament, arme și măști de bună calitate, precum și a 
unui calendar competitional corespunzător, eare să păstreze 
contactul necesar cu standardul international.

„RALIUL
TURUL EUROPEI»
A TRECUT PRIN 
ȚARA NOASTRĂ
Bună comportare, plnă acum,

a echipajelor românești
19 septembrie, ora 22. La 

ounctul de frontieră Borș, ve
nind din Ungaria, sosește o 
mașină mai puțin obișnuită. 
Ua ..Mercedes 500“ coupe, de 
489 H.P.. cu o alură originală 
Dentru această marcă. mult 
mai joasă, plină de inscripții 
si reclame colorate. Vameșii, 
receptivi la sport. îi creează 
un culoar special pentru înde
plinirea formalităților de ri
goare. Se consemnează astfel 
evenimentul : a intrat în tara 
noastră caravana unei mari 
competiții automobilistice In
ternationale. ..Raliul Turul Eu
ropei". ajunsă la cea de a 28 
ediție. Rînd pe rlnd. la Borș 
sosesc alte mașini. ..Audi Qua- 
tro". ..Porsche 911". „Tovota- 
starlet". ..Renault 5 Turbo" — 
vedete ale curselor internațio
nale — si. firește, cîteva echi
paje românești pe mașini ..Da
cia 1300". angajate într-un ra
liu care străbate nu mai du țin 
de 8 țări europene : R.F. Ger
mania. Cehoslovacia. Ungaria, 
România. Bulgaria Iugoslavia, 
Italia si Elveția.

Comisarul sportiv al raliului, 
din partea țării noastre. ins. 
T. Bucătarii notează pe fisa 
sportivă de intrare în tară ur
mătoarele date : „Plecate din 
start, de Ia Hanovra. 34 echi
paje (n.r. tendință modernă la 
raliuri : mai puține mașini la 
starturi, însă puternice, struni-

Wlodesto FERRARINI

(Continuare In pag. a l-a).



întreaga activitate a scrimei
NECESITĂ O COTITURĂ RADICALĂ

(Urmare din pag 1)

gătoare : pierderea contactului 
eu olutonul fruntaș.

Or iată că scrimerii români 
prezenti la C.M. ’83. de la Vie- 
na (floreta feminină si sabia — 
înscrise atît în proba individua
lă. cit si în cea ne echipe. flo
reta masculină si snada — cu 
cite un reprezentant In proba 
individuală) nu numai că nu 
au obtinut medaliile așteptate, 
dar nici măcar n-au contat tn

5E

lupta oentru podium, cu totii 
oprindu-se din cursă Înaintea 
fazei finale. Ceea ce a făcut ca 
scrima românească să se plaseze 
la închiderea celei mai mari 
competiții a acestui an pe un 
loc total nesatisfăcător (12. 'din 
14 țări cotate), concurentii noș
tri fiind astfel pentru prima 
dată întrecuti intr-un asemenea 
clasament ne puncte de scrime
rii din R.D. Germană. Bulgaria. 
Elveția R. P. Chineză si Cuba.

Iată de ce ne-am propus să
*

dezbatem acum, aoelînd la opi
niile unor specialiști din lumea 
scrimei, situația reală a scrimei 
noastre, pentru ca radiografia 
rezultată să constituie — în 
sfirsit ! — punctul de oornlre 
al unei restructurări pozitive si 
viabile, care să aducă mult aș
teptatul si doritul reviriment, 
scrima românească devenind din 
nou capabilă să contribuie la 
reprezentarea la înalt nivel a 
sportului nostru in arena in
ternațională.
t.

De unde sâ „răsară“ selecționabilii ?
în anul 1983. în cadrul loturi

lor reprezentative s-au pregătit. 
In diverse perioade. 30 de spor
tivi. la cele patru arme. Toți 
aceștia au provenit de la numai 
5 cluburi astfel : Steaua Bucu
rești — 18 C. S. Satu Mare — 
8. Dinamo București — 2. Trac
torul Brasov si Progresul Bucu
rești — cite unul. Privind din
colo de aceste cifre, rezultă că. 
de fapt, loturile se bazează doar 
De două secții : Steaua si C. S. 
Satu Mare. Unde Se află atunci 
înmagazinată munca zecilor de 
antrenori din celelalte secții din 
întreaga tară ? Care este ..pro
ducția" si ..productivitatea", 
știut fiind faptul că. deși nu 
constituie un sport cu un mare 
număr de Dracticanti. scrima se 
bazează pe activitatea a 42 de 
«ectii. 70 de antrenori si aproxi
mativ 1 500 de sportivi legiti
mați ? Unde sint secțiile eare,

0 verigă slabă:
„Cînd fiecare dintre antrenori 

▼a da cel puțin cite un scrimer 
de valoare Intr-un ciclu olimpic, 
■crima noastră va avea din non 
strălucirea de altădată". ne-a 
spus antrenorul emerit Alexan
dru Csipler. Citi dintre actualii 
tehnicieni pot răspunde cu frun
tea sus la această elementară 
îndatorire ? Răspunsul — prin 
fapte — este conținut în actua
la componentă a lotului olim
pic. în care se află următorii 
tineri sportivi care s-au afirmat 
In actualul ciclu olimpic: flo- 
retistele Rozalia Oros, Csila 
Rnparcsics si Monica Veber — 
C. S. Satu Mare. Elisabeta Guz- 
ganu — Steaua si Reca Lazăr — 
Tractorul Brașov, sabrerul Vil- 
mos Szabo — Tractorul Brasov. 
PUTINI. FOARTE PUTINI I

Penuria antrenorilor de recu
noscută capacitate profesională 
rezultă clar si dintr-o contrazi
cere a doi factori de decizie : 
Ana Pascu. secretara federației 
de specialitate, si loan Cioltea. 
președintele C.J.E.F.S. Satu Ma
re. în timn ce interlocutoarea 
noastră a relevat faptul că s-a 
ajuns în decursul ultimilor ani 
ta naradoxala situație ca anele 
cluburi să-si bazeze performan
tele snortivilor de vîrf si. Im
plicit. cele din competițiile in
terne. de pregătirea efectuată 
la lotul renrezentativ. tn Ioc ca 
accentul să cadă, firesc, pe 
munca din secții, celălalt in
terlocutor sesiza un aspect cu 
repercusiuni pe plan local : în- 
trucît cei mai buni antrenori 
sătmăreni sint solicitați la lotul 
reprezentativ, multă vreme tre
burile principalelor sedii din 

*Satu Mare se fac in absenta a- 
eestora. ceea ce impietează asu
pra. formării tinerilor serimeri. 
Amîndoi au dreptate, realitatea 
dovedind că la o bază de selec
ție mică rolul antrenorilor este 
invers proportional !

Octavian Vintilă. fost compo
nent al echipei naționale, arbi
tru international si membru al 
bir orlui federal, are următoarea 
opinie : ..S-a admis cu multă u- 
surintă in ultimii ani. de către 
federație. C.J.E.F.S.-url si 
C.N.E.F.S.. diluarea bazei ma
teriale a scrimei, crezîndu-se că 
se va Dutea obține în continua
re marea performantă numai 
prin snortivi de excepție. Pe a-

cu ani In urmă. se numărau 
printre protagonistele primei di
vizii. sau printre recunoscutele 
pepiniere de tinere talente : Fa
rul Constanta (antrenori in pre
zent — Gh. Horia si Elena Bu- 
haev). C.S.M. Cluj-Napoca 
(antrenor — P. Ha bala). Crisul 
si C.S.Ș. din Oradea (C. Gaz- 
dovici si F. Hetz). C.S.U. Tg. 
Mures (C. Bloz). Petrolul și 
C.S.S. din Ploiești (St Moldan- 
schi. M. Bănică. T. Constanti- 
nescu) ..Poli" Timișoara (M. 
Chis). Politehnica Iasi <1. Tu
dor). C.S.M. Baia Mare (St 
To th). Progresul București (Gh. 
Burlea V. Teodorescu. G. Mo
canul Viitorul București (Z. 
Gered) ? Răspunsul e unul sin
gur : în ANONIMAT! Sau. eu 
alte cuvinte. aci se muncește 
fără efect, fără rezultate. Deci. 
CUM SE MUNCEȘTE?

antrenorul
cest fundal, antrenorii n-au pu
tut suplini carențele de fond, 
nefiind nici ei anti de un plus 
de muncă si efort".

Si mai este un aspect impor
tant : unde si cum se formează

Pregătirea,
Antrenorul federal Tănase 

Muresan. cel care a participat 
Ia cele mai multe competiții de 
anvergură în ultimii ani. ne 
spunea : „Dacă cineva vrea să 
obțină locul 3 într-o asemenea 
confruntare, el trebuie să aibă 
cel puțin valoare de locul l~.“. 
Sub acest aparent paradox se 
subliniază necesitatea unei pre
gătiri superioare, apte să con
tracareze factorii impondera
bili. coniuncturali. subiectivi, 
care influențează — Pe planșe 
si în afara lor — asalturile, 
meciurile, ierarhiile.

Ce se întimplă. In fapt In o- 
rele de pregătire ale scrimerilor 
noștri ? Aceia din secțiile divi
zionare rămași ..acasă*.  sore 
deosebire de coechipierii con
voca ti la loturile reorezentati- 
ve. nestimiilati de vreun obiec
tiv imediat de performantă 
(campionatul national are un 
slab nivel valoric. In lupta pen
tru intiietate Intrînd. de regu
lă. un număr foarte mic de e- 
chine sau de serimeri). mai 
mult mimează efortul decit îl 
fac. sub supravegherea plictisi
tă. rutinieră. a antrenorilor. 
Sportivii din lot îndeplinesc În
tocmai planurile de pregătire 
(alcătuite de ani buni după a- 
eelasi tinic) fără acea participa
re conștientă, ambițioasă. de*  
autodenăsire : si. ee este mai 
dăunător, chiar si tinerii ajunși 
în lotul „mare" se molipsesc cu- 
rînd de această stare de spirit, 
sub ochii adeseori închiși ai 
antrenorilor, care nu iau măsuri 
hotârite si la timp. Cum altfel 
se explică atunci că o echipă 
Întreagă de tineri floretisti 
(Husti. Oancea. Roca. Nicolae, 
Iile) care acum do!-trei ani se 
anunța redutabilă, de perspec
tivă. nu mai contează acum pe 
plan international. nefigurind 
nici în lotul olimpic pentru Los 
Angeles "84 ? Ce explicație poate 
avea echipa reprezentativă de 
spadă (care include tineri spor-

întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București

ÎNSCRIERI PENTRU CURSURI DE GHIZI
ÎNTREPRINDEA de turism, hoteluri si restau

rante BUCUREȘTI anunță că In perioada J—8 octombrie 1383, 
zilnic intre orele 12—18, la parterul hotelului Dorobanți ee pri
mesc Înscrieri pentru examenul de selecționare la cursurile 
de ghizi-însoțitori pontau excursii interne cu turiști români.

condițiile pentru selecționarea ghlzilor-lnsoțitod «fex urm*,  toanele :
• Virata minimă 18 ani, maximă 65 ani• Studii medii
• înfățișarea agreabilă
Actele necesare : cerere tip, certificat de naștere (copte lega

lizată), certificat de cazier (în original), act de studii (copie 
legalizată), recomandare scrisă de la locul de muncă (pentru 
pensionare și casnice recomandarea se va da de asociația de 
locatari), ultimul talon de pensie, adeverință din care •*  
rezulte retribuția reactualizată, certificat de căsătorie (copie, 
pentru casnice), certificat medical (examen neurologic și ORL) 2 fotografii, taxă de înscriere 50 lei.

si se perfecționează antrenorii 
de scrimă, dascălii de speciali
tate. Răspunsul e la îndemîna 
oricărui om de sport : prin In
stitutul de învătămînt de re
sort. sau prin școlile postUceale 
de antrenori. Cu ce rezultate, 
însă ? Pentru că iată un exem
plu recent. La federație a venit 
o tovarășă necunoscută In lu
mea (mică) a scrimei, care s-a 
recomandat a fi proaspătă ab
solventă I.E.F.S. cu specializa
re scrimă, repartizată la Ora
dea, solicitînd un regulament de 
specialitate, că nu-1 prea cu
noștea... Deci, scrimă nu făcuse. 
De Dlanse nu fusese văzută, cu 
regulamentul nu făcuse cunoș
tință decit din auzite, in cele 
cfteva zeci de ore de „specia
lizare" în ultimul an de studii. 
Atunci, cum va putea revigora 
un vechi centru al scrimei, ca 
Oradea ? Oare in recrutarea vii
torilor specialiști, in formarea si 
plasarea lor. forul de resort nu 
poate avea nici un euvint de 
spus ? Iată de ee scrima româ
nească trece acum Drintr-0 pe
rioadă in care resimte acut ne
voia de specialist! de reală ți
nută teoretică si practică, căci 
de profesori care nu au asudat 
în concursuri sau de antrenori 
eare n-au deschis vreo earte 
de specialitate nu duce lipsă...

bat-o vina!
tivi de talent ca N. Bodoczi, 
R. Szabo. K. Nicolae) că nu se 
poate impune decit cea oferita, 
concret, de Bodoczi. în proba 
individuală a ..mondialelor*  din 
acest an. cînd. odată aiuns în 
eliminările directe dună victorii 
la adversari cu firmă, nu a mai 
avut resurse, stingindu-se ? Si 
ce să mai snunem despre sa- 
breri. ea Pop, Mustață. Marin, 
aspiranți la medalii in anii 

_ trecu ți si aflați acum ln- 
“tr-un evident proces de in

voluție. datorită comodității 
și lipsei de angajare cu 
care se pregătesc. Nu totul 
este să vrei, ci să si poli. Că
pitanul echipei de sabie. loan 
Pop. ne SDunea că ei vor să-si 
încheie cariera de performeri cu 

-o nouă medalie la Los Angeles. 
Dar iată-i cum. la Viena. la 
C.M.. în meciul cu echipa Bul
gariei. din 19 priorități avute 
au valorificat doar 7. în timp ce 
adversarii lor nu le-au cedat 
decit de două ori !

„Nenumăratele nromente-cheie 
ratate de scrimerii noștri in ul
timii ani. atît la echipe cit si la 
Individual, si care ne-su privat 
de multe medalii — este de pă
rere Octavian Vintilă — s-au 
datorat carențelor de pregătire, 
in primul rind a celei fizice. 
Din această cauză ei na mai 
pot avea inițiativa, nu mai au 
precizie si rapiditate în acțiuni, 
consecința finală fiind blocarea 
psihică". Si de ce nu au aceas
tă Dregătire fără fisuri, deși vo
lumul de muncă este corespun
zător ? „Pentru că ei FAC 
ORE cum plastic și cu o 
undă de ironie si amărăciune se 
exorimă medicul lotului. Petre 
Mita, observîndu-1 pe sportivi 
cum iroseau orele de antrena
ment prin comoditate.

„Muncind superficial la antre
nament. rezultatele apar întîm- 
plător si nu în supremele con
fruntări. se capotează în tno- 
mentele-Iimită. acțiunile devin 
tot mai confuze odată eu avan
sarea competitivi, iar nervozita
tea isi face loc pe planșă, atră- 
gînd implicit și adversitatea 
arbitrilor", conchide Ana Pascu.

Deși planul de dezvoltare a 
•crimei De anii 1981—1985 și al 
pregătirii scrimerilor români in 
vederea participării la J.O. 1984 
prevedea sarcini principale me
nite să ducă la creșterea numă
rului copiilor si iuniorilor. îm
bunătățirea procesului instruc- 
tiv-educativ la nivelul tuturor 
secțiilor, in scopul creării unei 
bare corespunzătoare de selec
ție. perfecționarea activității de 
formare si reciclare a antrenori
lor. impulsionarea producției de 
echipament si material sportiv, 
ele au rămas. In mare măsură 
pe hirtle. Iată de ce se immm 
măsuri concrete vizînd perspec
tiva. pe baza exactei evaluări a 
potențialului actual

CÎȘTIGĂTORII FINALELOR PE

ALE CAMPIONATELOR DE

reșița, zi (prin telefon) 
treia reuniune a finalelor o«m- 
plonațelor de gimnastică ale seniorilor a prilejuit un spectacol 
sportiv foarte atractiv ți de o 
bună valoare tehnică. Partea leului și-au tăiat-o gimnaștii 
maeștri de la Steaua și Dinamo, 
care și-au atras aplauzele celor peste 1 500 de spectatori. Emllian 
Nicula a mai cucerit încă două 
titluri de campion, la paralele și 
la bară fixă. La acest din urmă 
aparat, pentru noul său exercițiu 
liber ales a fost notat miercuri

sibiu. 81 (prin telefon). — 
După o frumoasă festivitate de 
deschidere, în cursul căreia pre
ședintele c.j.e.f.s. Sibiu, loan Biriș, a urat succes echipelor par
ticipante șl a declarat deschisă 
„Daclada" de performanță la bas
chet seniori, au început întrecerile, 
la care Iau parte selecționatele județelor Bihor. Cluj, Constanța, 
Iași, Sibiu și cea a municipiului București.

In partida inaugurală, echipele CONSTANȚEI și BIHORULUI au 
oferit un meci plăcut, ambele 
contribuind la realizarea unui spectacol agreabil. Constănțenll, 
cu o formație in care au figu
rat Băiceanu, Spinu, Mănăllă, Radu si mai tlnărul Cucoș, au 
luat conducerea din start si în min. 15 conduceau cu 37—21. 
A fost minutul tn oare antrenorul orădean Tr. Constantlnescu 
și-a amintit că 11 are pe banca rezervelor pe Dorn Rădulescu, 
unul dintre cel mai dotați bas
chetbalist! ai tinerei generații. 
Introducerea Iul Rădulescu tn

eu 9.90 p. La soi, Dan Odorhean 
șl-a păstrat titlul de campion. 
Marea surpriză a reuniunii a 
fost clasarea abia pe locul patru 
a iul Levente Molnar, favoritul 
„calului", probă in care titlul a 
fost cîștigat la egalitate, de că
tre Marian Rizan (cel mal tlnar 
participant la finale) șl Romulus 
Bucuroiu. Molnar s-a revanșat la 
inele, iar la sărituri avem, de 
asemenea, doi campioni : Va
lentin Grecu șl Valentin Pîntea.

Rezultatele tehnice : sol : 1.
Dan Odorhean (Steaua) 19,550 p, 
2. Valentin Pîntea (Steaua) 19,425 
p. 3. Marian Colăcel (Dinamo) 
18,825 p, 4. Gh. Munteawu (C.S.Ș. 
Bnașovia) 18,659 p, 6. Levente 
Molnar (Dinamo) 18.375 p ; cal cu 
minere s 1—2. Marian Rizan 
(C.S.Ș. Lie. lnd. 87 Buc.) șl Ro
mulus Bucuroiu (Dinamo) 19,35 p.

teren s-a dovedit de bun augur 
pentru orădenl, care au refăcut 
din handicap, alungind la 33—39. 
In repriza secundă, cursa de 
mărire a continuat, ea fiind 
fluențată și de eliminarea 
Băiceanu (5 faulturi în min. 
tn final, însă, succesul a 
venit selecționatei județului Cons
tanța: 77—70 (45—33). Au mar
cat : Băiceanu 25, Spfnu 16. Mă- 
năiis 18, Cucoș 6, Radu 8, Șer- 
ban 8. Moldoveanu 2 (C), respectiv Antochi 10. Costin 11, Ge
llert 8, Hie 8, Nagy 8, Szabo 7, 
Kosa 6. M. Dumitru 4, Rădu- 
lescu 4. Tavasi 4. Au arbitrat 
foarte bine D. Oprea (Timișoara) și Al. Guță (Craiova).

în al doilea meci, am urmărit 
o întilnire echilibrată susținu
tă de selecționatele BUCUREȘTI- ULUI și CLUJULUI. Ctnd mai 
erau 3 minute de joc, bucu- 
reștenll conduceau doar cu 77—75. dar o ratare de sub ooș 
(î) a lui -Herbert a făcut ca 
in loc de egalitate (șl de pre
lungiri) bucureștenii să înscrie

ur- 
in- 
lul 

S3), 
re-

ACTUALITATEA LA TIR
LA BUCUREȘTI, 

„CUPA STEAUA"
ua) 384 p, 2. IuJiana 
(CSȘ 1 Buc.) 378 p. 
Ignat (Steaua) 374 p.

Crăciun
3. Maria

Capitala va fi gazda unei 
întreceri de tir interesante : 
poligoanele Dinamo si Tunari se 
vor desfășura probele de tir cu 
arme cu aer comprima» șl de 
glonț din cadrul unui puternic 
concurs tradițional, eare va reu
ni pe standuri trăgători de efl’ă 
din unele cluburi militare din țări socialiste. La această Între
cere. dotată cu „Cupa steaua", 
s-au înscris țlntași de la Ț.S.K.A. Moscova. Ț.S.K.A. So
fia, Honved Budapesta, Worwărts 
(R.D Germană) și clubul orga
nizator. Steaua București. Cel 
mai buni trăgători militari ro
mâni vor primi replica unor va- 

tntrecere.
și se vor

la LA IAȘI, 
TIONALE

CAMPIONATELE NA
DE TIR CU ARCUL
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loroși parteneri de Probele încep vineri 
încheia duminică.

★
Rezultatele ultimei 

cadrul Campionatelor 
de juniori, Ia pușcă 
nioare : 1. Aurelia Te ader (Stea-

probe din naționale 
10 m, ju-

Incept nd 
minică, la 
campionatele 
cu arcul pentru seniori. In pro
gram : un concurs de dublu 
FTTA. ceea ee înseamnă că ar
cașii noștri își vor disputa în- 
tiletatea într-o întrecere de lun
gă durată. în care nu numai tciinioa ochirii șl declanșării vor 
avea un rol important in stabi
lirea cistieătorllor. ci si rezis
tența fizică și psihică a concu- 
renților. Spectatorii ieșeni vor a- 
vea astfel ocazia să asiste Ia o 
Întrecere sportivă — sperăm plă
cută nu numai ca spectacol, ci 
și ca rezultate. Prezenta pe li
nia de tragere a celor mal buni 
arcași al noștri — băieți șl fete 
— este o garanție pentru împli
nirea aoestul deziderat.

de astăzi șl t>4nă 
Iași, vor avea 

naționale de
du- 
loc tir
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SA MUNCEȘTI EXEMPLAR
(Urmare din pag 1)

ale lo-tului națio- 
pregătește cu sîrg, 

nestăvilită ambiție,

componente 
nai care se 
cu aceeași ____
pentru J.O. de la Los Angeles, 
îh sprijinul canotajului de la 
Metalul se află permanent un 
birou de secție, alcătuit din 
maiștri, tehnicieni și ingineri 
(de la întreprinderea „23 Au
gust", care patronează clubul), 
care analizează rezultatele și 
caută să rezolve prompt toate 
problemele ce se ivesc, cum 
ar fl darea în folosință a pon
tonului și bacului de la Pante- 
limon. care vor completa sal
ba de amenajări sportive tn- 

4inse pe aproape 18 ha. Prin 
tot ce realizează în activitatea 
competițională, prin modul 
cum invață. cum se comportă 
in muncă, in societate, tinerele 
canotoare de la Metalul repre
zintă un exemplu demn de 
urmat.

Cuvinte de laudă se pot a- 
duce și exponenților atletis
mului (în frunte cu Adriana 
Mustețea, campioană de seni
oare la maraton, componentă 
a echipei României, participan
tă la C.M. de cros, și Mitica 
Junghiata — prima la națio
nalele de tineret In proba de 
1500 m). boxului (Gh, Simion 
este campion al țării la 71 kg 
și medaliat cu bronz la C.E, 
de la Varna), luptelor „clasi
ce*  (Ad. Alionte și Cr. Radu 
fac parte din lotul olimpic de 
perspectivă), tirului șl motoei- 
clismului, secții eu tradiție tn 
club, care cuprind tineri ce.

de asemenea, dovedesc 
devotament 
Metalului și 
prin muncă 
•ionată. prin 
lătură, sâ se autodepășeasefț, 
să se facă cunoscuți și apre- 
ciați nu numai în rîndurile 
celor aproape 20 000 de oameni 
ai muncii de la întreprinderea 
„23 August", care îi susțin, îi 
stimează și îi încurajează, ci 
și‘la nivel național, vizînd, cei 
mai mulți dintre ei. promova
rea în loturile reprezentative.

Fără îndoială că vor reuși, 
pentru că toți manifestă un 
înalt spirit colectiv, atașament 
față de muncă. Foarte bine 
sublinia, în această privință, 
Ion Sa va. președintele clubu
lui : „Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea de lucru de Ia Mangalia 
a fost și pentru sportivii noș
tri un îndemn de a privi cu 
maximă exigență activitatea 
educativă desfășurată în sec
ții, de a acționa cit mai hotă*  
rît pentru a găsi forme, meto
de noi. convingătoare, în mă
sură să se adreseze ș! Inimii 
și mintii, de a înlătura con
cepțiile înapoiate si de a mun
ci în spirit revoluționar pen
tru obținerea unor succese ca
re să situeze Metalul printre 
cluburile de performantă frun
tașe din patria noastră".

Să muncești exemplar, să 
lupți din răsputeri, să faci to
tul pentru culorile elubulul — 
iată cuvtatul de ordine al 
sportivilor de la Metalul 
București.

mult 
față de culorile 
sint dornici ca, 
conștientă și pa- 
sîrguință la inva
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Doi dintre cei mai buni tocă
tori ai fotbalului nostru actual, 
în același timp si component! ai 
echipei naționale. Iile Bălăci sl 
Rodion Cămătaru. n-au apărut 
în „ll“-le Craidvei aliniat, sîm- 
băta trecută. în partida cu F.C. 
Argeș. N-au fost trecut! 
măcar ne foaia de arbitrai 
rezerve. Motivul. Pentru 
este vorba doar de unul singur 
se cunoaște bine. Bălăci era ac
cidentat mai de mult, iar Că
mătaru — din meciul cu F. K. 
Haiduk Split, pe care l-a ter
minat cum se spune. intr-un 
picior ! Ce se întîmplă. la ora 
aotoală cu cei doi internaționali ?

Bălăci sl-a reluat gradat pre
gătirile iar sîmbăta trecută a 
evoluat'în echipa de speranțe a 
clubului. Spre deosebire de Cri- 
san (care a fost înlocuit la 
pauză) el a tocat tot meciul, 
ceea l-a determinat pe Mir
cea Radulescu, antrenorul se
cund a! echtoei reprezentative, 
să declare : „E îmbucurător 
faptul că IHe a început să ape
se ne acceleratorul pregătirilor. 
Sperăm ca el să ajungă, curînd. 
în plenitudinea forțelor”. E posi
bil ca Bălăci să apară în forma
ție chiar si în foarte dificila 
nartidă-retiir cu echipa fraților 
Vuiovici. „Și eu sper — afirma 
el dună meciul speranțelor, oa
recum afectat de ratarea unui

nici 
ca 
că

mpionatul de polo

penalty care ar fi adus egalita
tea ne tabela de marcaj —. dar 
oină atunci mai este' timp, vom 
vedea...”

...Timp în 
să-si dea... 
mintindu-si. 
de apărat si _  __ r__ __ .
vidiat ne acela de ce] mai bun 
fotbalist al ultimilor doi ani. 
1981 si 1982. Meciurile Univer
sității în .Cupa U.E.F.A." si ale 
echipei naționale în C.E. îl oferă 
lui Bălăci tot atîtea posibiltiăti 
de .exprimare". care să-l con
ducă sure... recidiva rivnită.

Cămătaru a privit din tribună 
meciul Universitatea — F. C. 
Argeș. „Trebuie să merg la 
București pentru a efectua, timp 
de natru zile. un tratament 
special, ca să-mi vindec picio
rul. Dacă nu m-ar fi durut atît 
de tare, cred c-as fi marcat un 
gol Iui Hajduk. Returul va fi 
foarte greu, dar sîntem cu totii 
deciși să obținem calificarea. 
Dună aceea ne vom gîndi la 
Cipru, si la Cehoslovacia. Nu
mai să nu se mai tină scai de 
noi accidentările..."

Iată însă că nu mult după 
cele souse de Cămătaru. în min. 
16 al meciului Unyiersitatea — 
F. C. Argeș, dună o ciocnire cu 
Ralea. a părăsit terenul si Ste- 
făncscu. Un nou necaz, deci, pe 
capul medicului Vasile Frîncu- 
lescu. cel care face mari efor
turi pentru a-i repune Pe toti 
comnonentii echipei pe „linia 
de plutire" pentru ca aceștia să 
alungă cu bine la... Split.

Laurențiu DUMITRESCU

care Ilie za trebui 
drumul la joc. a- 
între altele, că are 
un titlu atît de in- I

$

g

g

I
I

9 goluri din 18 — exact 
jumătate — au constituit, 
sîmbătă si duminică, in etapa 
a IV-a a Diviziei ..A" pro-' 
ductia fotbaliștilor compo- 
nenti ai liniilor mediane. O 
EFICACITATE în ton cu alte 
asemenea realizări ale tocă
torilor asa-zisi de linia a 
Ii-a si reflectînd o stare de 
lucruri oroorie sistemelor 
1—4—4—2 (mai ales) și 
1—4—3—3. în care atît în 
fotbalul international cit si 
în fotbalul nostru (înregis
trăm faptul cu satisfacție) a 
devenit dificilă o diferențiere 
între tocătorii de miiloc si 
înaintări rolurile tor con- 
fundindu-se din ce în ce 
mai mult.

Intr-adevăr, marchează go
luri astăzi, frecvent. Giresse. 
Platini Tardelli. Antognoni, 
Boniek, 
tes. Falcao si Zico. dar 
ai noștri. Bălăci. 
Beldeanu. Irimescu. 
ea. Boloni. Klein. 
Iovănescu. Ion Ion. 
multi alții. între ei _ 
geterul ediției precedente a 
Diviziei ..A", orădeanul Gro- 
su.

Rău — raportînd tot la 
realitățile fotbalului interna
tional — stau lucrurile In 
ceea ce privește producția fn 
goluri a iucătorilor din linia 
I a vîrfurilor de atac cum 
li se mai spune care tn cele 
810 minute de joc ale 
ultimei etape au înscris 
numai 6 goluri, doar cu 3 
mai mult decît au reușit 
fundașii. „Nu avem înaintași 
veritabili", îi auzi lamentln- 
du-se pe unii dintre tehni-

cienii care amtivează în 
fotbalul nostru. „Acolo, 
în prima linie, din cau
za marcajului sever, viața 
vîrfurilor de atac a devenit 
foarte grea", este o altă a- 
preciere care desigur, con
ține destul adevăr.......Un a-
devăr rostit însă numai oe 
jumătate, cealaltă (care ex
plică mai bine si mai corect, 
în relația cauză-efect) tre
buind căutată în procesul de 
instruire-antrenament. în ul
timă analiză în interpretarea 
destul de largă pe care 
destui dintre antrenorii di
vizionarelor .A" o dau încă 
sistemelor de ioc actuale. Se 
omite fantul că acestea au a-

Pc temele Jocului

ODUS PRIMA SUBPBIZA MARGINALII
derby : Dinamo — Rapid
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Florincescu 4 și Mușat 2. 
condus Șt. Karacsony și 
Czegeny.

După-amiaza a adus 
dintîi surpriză a întrecerii, în
chiar prima partidă timișorenii 
etalîndu-și de la bun înce
put pretențiile, care nu au 
putut fi contracarate de o echi
pă cu lot incomplet si acuzînd 
travaliul de dimineață. După 
ce a avut si cinci goluri avans, 
I.L.T. a învins, în cele din ur
mă. pe VOINȚA la limită (dar 
de justețe) cu 9—8 (3—-2, 4—2,
1— 0. 1—4). Realizatori : Sterpu 
3. Munteanu 2, Manca, An- 
dreescu, Fărcuță, Boroș (I.L.T.), 
respectiv Colceriu 4. Sebiik 2, 
Piniea, Biaga. Arbitri : V. 
Medianu si D. Paraschivescu. 
Am văzut apoi parcă o altă e- 
chipă orădeană ! Jucînd la ade
vărata ei valoare în „sfertul" 
iniția! si în cel final, cu înot 
iute si suturi precise, CRIȘUL 
și-a asigurat- succesul in numai 
10 minute, scorul final în par
tida cu STEAUA fiind 17—7 
(6-0. 3—3. 3—3. 5—1). Bucu- 
reștenii s-au arătat încă prea 
cruzi pentrp un adversar așa 
-puternic, ei realizînd acțiuni de 
efect, dar fiind temători și ne
siguri în fața porții. Autorii 
golurilor : Gordan 4, Costrăș 3, 
Fejer 3, Kiss 3, Kovacs 2, Ga- 
rofeanu, Ursuțiu (Crișul). res
pectiv Fruth 3, A. Ion, Nuțu, 
Ilea, Geantă. Au condus Gh. 
Nistor si R- Nichita.

Pentru DINAMO. jocul cu 
neexperimentata C.N. ASE nu 
putea fi decît un antrenament 
înaintea derbyului cu RAPID. 
Și nici nu a fost altceva, Di
namo, cîștig.nd cu 17—5 (4—1, 
6—3, 3—1, 4—0).

Tn ultima partidă, RAPID — 
PROGRESUL 9—7 (5—1, 0—2,
2— 1, 2- 0).

Joi, de la ora 15,30, etapa a 
treia, cu primul derby al sezo
nului : Dinamo — Rapid.

Geo RAEȚCH1

Prohaska, Socra- 
__ si 

Augustin, 
Multes- 
Balint, 
ea si 

si gol-

șl ule pregătirii Iul

tras modificări nu numai în 
activitatea iucătorilor de la 
miiloc. ci si în aceea a fun
dașilor si a înaintașilor : 
schimbări în cantitate, dar. 
mai ales. in CALITATEA 
tocului a mișcării în teren, 
întreaga dinamică servind e- 
ficacitatea echipei, inclusiv, 
se înțelege, a înaintașilor.

Aceștia din urmă gresesc 
cînd îniîrzie. fie si cu o 
fracțiune de secundă, declan
șarea șutului la poartă pe 
culoar favorabil, dar. trebuie 
spus, nici nu sînt soriiinitl. 
în măsură suficientă. în due
lurile cu partenerii direct! I 
în general de fundași si cu 
precădere de cei laterali (al

>■ căror rol în comDensatie la 
numărul mai mic al vîrfuri- 
tor de atac s-a modificat, ei 
avînd de îndeplinit si sarcini 
ofensive orecise de veritabi
le ariDi). ca si de mijlocași
— a căror contribuție, prin 
pase decisive, trimise la 
timp, prin participări la ,.un- 
doi“-uri în zona ultimilor a- 
oărători în scopul de a-1 
scoate din dispozitiv — 
impune importante retur 
șuri. Acolo, de bună sea
mă, în orele de „la
borator". pentru ca prezen
ta lor la ..examenele" din 
campionat să fie încununate 
de reușită deplină. Un joc 
oficial valoros nn poate fi 
conceput fără o repetare a- 
siduă a elementelor lui com
ponente la antrenamente. Fă
ră îndoială. în timpul pregă
tirilor în cadrul ciclurilor

. săntămînale... iudicio.s grada
te si... individualizate. au 
deprins fotbaliști din linia 
întîi stiinta înscrierii golului 
mai bine decît ceilalți, coechi- 

' pieri : Rossi. Graziani. Gior
dano si Pruzzo — mai bine 
ca Tardelli Antognoni. Ma
rini ; Rocheteau si Lacombe
— mai bine ca Giresse. Gen- 
ghini. Țigana : Hrubesch si 
Fischer — mai bine ca Drem- 
mler. Si de acest adevăr tre
buie să fie convinși toti to
cătorii si antrenorii Drimu- 
lui eșalon fotbalistic.

Precedenta etapă a Diviziei 
„A" n-a diferit mult de ce
lelalte în privința numărului 
mic de goluri înscrise i 
înaintași, dar a atras încă 
dată atentia asupra lui.

Gheorghe N1COLAESCU
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LA EGALUL DE LA VIGO
CU COMBINATA SPANIOLA

(Urmare din pag. 1)

bări de calendar in ultim mo
ment pentru... refacere. De- 
complexarea și pofta de a juca 
la citeva ore după etapa de 
campionat, după o deplasare și 
un antrenament făcut iuni seara 
pe... întuneric, reamintesc și 
de performanța de la Paris, 
cînd, după / terminarea unui 
campionat obositor, „tricolorii" 
au reușit, la 35 de grade, să 
cîștige turneul din vară orga
nizat de clubul Paris Saint 
Germain. Ceea ce înseamnă că 
trebuie să credem în capacita
tea jucătorilor noștri și în cea 
a antrenorilor de Ia națională 
care (o demonstrează rezul
tatele!) au reușit să capaciteze 
un lot tînăr pentru 
competitivitate. Dealtfel, 
turile fundamentale ale 
lui de la Vigo, în fața
selecționate cu nume (argenti
nienii Maradona — in formă 
deosebită : 3 goluri la Magde
burg, cu 
mă — și 
N’Komo, 
Urquiaga. 
tero, Benito.
sînt : JOCUL MODERN, MA
TUR. DE MARE TEHNICITA
TE ȘI ANGAJAMENT, JOCUL 
INTELIGENT ȘI CURAJOS, 
mai ales în atac. Faptul că e- 
chipa noastră a șutat la poarfS 
mai mult decît echipa gazdă și 
a construit faze de mare spec
tacol și periculozitate, aplau
date de nenumărate ori de pu
blicul de pe stadionul’ Balai- 
dos, este o dovadă a VALORII 
actuale 
român, 
frumos 
Italiei, 
puteri” 
nai. In 
rezultat foarte bun, însă Mir-

marea 
trăsă- 
testu- 

unei

o săptămină in ur- 
Fenoy, camerunezul 

spaniolii Camacho, 
Lopez Ufarte, Mon

Suarez, Amoros)

a lotului reprezentativ 
confirmată de acel 

șir de rezultate in fața 
Suediei, Poloniei, „mari 
în fotbalul intern3țio- 
fond, acest 2—2 este un

cea Lucescu se declara nemul
țumit de scor, ceea ce arată 
o permanentă preocupare pen
tru ridicarea ștachetei, indife
rent de adversar. Pentru că 
noua echipă națională are în
credere în valoarea ei, știe ce 
vrea. Ceea ce face ca presti
giul fotbalului nostru să mai 
urce o treaptă. Semnificative, 
în acest sens, sînt cuvintele lui 
Maradona apărute în ziarul 
„Faro de Vigo" de ieri : „Mi-a 
plăcut mult echipa României, 
care are o serie de jucători 
foarte tineri $1 tehnici care 
joacă mingea rapid". Aprecieri 
care se adaugă la cele făcute 
de antrenorul spaniol, celebrul 
Alfredo Di Ștefano, care, feli- 
citîndu-1 pe Lucescu după 
meci, preciza : ,0 frumoasă e- 
chipă, care te îneîntă prin jo
cul ei ofensiv !”. Au contribuit 
la formarea acestei opinii Ga
bor (excelent în prima repri
ză), Boloni, Rednie, Coraș, Au
gustin, însă nu vom omite și 
jocul sigur al portarilor 
și Moraru.

Privind cu satisfacție 
rezultat de la Vigo nu 
de... viitor. Tocmai de aceea se 
cer remediate anumite defec
țiuni în faza defensivă (marca
jul, dublajul, depărtarea prea 
mare a fundașilor centrali), 
dar șl superficialitatea din li
nele acțiuni ofensive, unde Co
raș (mai ales in prima parte), 
Augustin și Hagi au pierdut 
șanse mari de a marca. Să nu 
uităm nici evoluția sub posi
bilități a „trio“-ului craiovean 
din cîmp (Ungureanu, Țicleanu, 
Irimescu} mai ales acum, îna
intea Split-ului.

Și, acum, o scurtă paranteză, 
cea referitoare la penalty-urile 
care au urmat după terminarea 
meciului. Abia în min. 89, la

stația 
nulul 
noscut 
teului 
executa penalty-uri' 
prea siguri că selecționata spa
niolă va clștiga partida, organi
zatorii au apelat în ultimul mo
ment la o modalitate de de
partajare. Arbitrul întîlnirii i-a 
spus în... min. 91 lui Mircea 
Lucescu că poate alege trage
rea la sorți sau seria penal-

Lung

acest 
uităm

AD'HMSIRAJIA DE STAI LOTO PRONOSPOPI INI0R.1EUA
rismul Dacia 1300 a foot câștigat 
de LEONIDA DIACONU <£n 
Craiova.

de amplificare a stadio- 
Balaidos s-a făcut cu
că „pentru câștigarea tro- 
«E1 Corte Ingles» se vor 

l“. Probabil,

ty-urilor, propunere în fața că
reia tehnicianul nostru a re
plicat : „N-am venit să facem 
loterie, ci să jucăm fotbal 
Și a acceptat penalty-urile, la 
care n-au putut participa Hagi 
și Iorgulescu (care se îmbrăca- 
seră), ci numai Irimescu, cel 
înlocuit la pauză. Se știe, An- 
done și Gabor au ratat două 
lovituri de pedeapsă, pierzîn- 
du-se astfel un mic trofeu oferit 
de o firmă comercială. Dar echi
pa noastră națională a cîștigat, 
prin acest 2—2 și mai ales prin 
evoluția sa, mult mai mult î 
aprecierile si aplauzele publi
cului, specialiștilor și telespec
tatorilor spanioli, care au vă
zut la lucru multe echipe re
numite, vara trecută, la El 
Mundial...

DOUĂ UNIIĂTI DL Mffll.

fn 
iilor, 
rom- 
trei 

’RO- 
3—0, 
, lui

3, 
lobă- 
imo)

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
21 SEPTEMBRIE 1983. EXTRA
GEREA I : 16 27 14 23 36 15.
EXTRAGEREA a n-a : 16 4 37 
40 24 29. Fond total de dstigurl:' 
1.071.346 lei. din care : Z73.303 lei, 
report la categoria 1.

CIȘTIGUR1LE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 11 
SEPTEMBRIE 1983. FAZA I ; 
cat. I ; I variantă 25% = Auto
turism Dacia 1300 (70.000 lei) ;
cat. 2 : 6 variante 26% a 19.371 
lei ; cat. 3 : 3 variante 100% a 
11.639 lei sau la alegere o ex-

cursie de 1 loc in R.P. Bulgaria sau R.D. Germană sl diferența 
în numerar și 20 variante 25% a 
2.910 lei ; cat. 4 : 54 variante a 1.724 lei ; cat. S : 137 a 680 iei; 
cat. 6 —................... ' “
341,50 a 200 lei;
100 lei. _____ _ __  _ .
3 variante 100% a 16.840 lei sau 
la alegere o excursie de 3 Jocuri 
in R.P. Bulgaria sau R-D. Ger
mană si diferența în numerar șl 
5 variante 25% a 4.210 lei : eat. 
C : 3 variante 100% a 11.929 lei 
șl 12 variante 25% a 2.982 lei ; 
eat. D : 40 variante a 1.789 lei ; 
cat. E : 489,75 a 100 lei. Auto-tu-

; cat. 4 :; cat. 5 :
223 a 418 lei. ; cat. 7 : 

cat. 8: 2.002 a FAZA a n-a : Cat. B :

ASTAZI — ULTIMA ZI Dl 
PARTICIPARE t

De la agențiile Loto- Pr<xi os port 
se mai pot procura numai astăzi 
bilete cu numere'e-alese de par- 
tlcipanți pentru tragerea Loto la 
care, in afară de obișnuitele 
câștiguri în autoturisme „Dacia 
1800“ și mari sume de bani, se 
pot obține șl excursii de 10 zile 
in R.S. Cehoslovacă, prilejuite de 
medul de fotbal Cehoslovacia — 
Românig (30 polembrle a.c.). în
cercați să vă numărați si dv. 
mline printre marii ciștigăOori I

Înaintea meciului F.C. Baia 
Mare — Chimia Rm. Vilcea, 
arbitrul F.I.F.A. loan Igna, 
delegat să conducă acest joc, 
ne arăta, plin de mîndrie, un 
exemplar al ziarului „Sport 
Beograd" care consemna toa
te cele patru partide din 
cupele europene in care fu
seseră angrenate echipe iu
goslave. Una dintre aceste 
partide, Radnicki Niș — 
Șt. Gill. beneficiase de ar
bitrajul lui... loan Igna. No
ta obținută in caseta tehni
că a meciului, cea 
10, in concordanță 
eu +4 (un fel de 
felicitări") acordat 
servatorul U.E.F.A. 
rea părea și mai 
in comparație cu 
rile celorlalți trei 
.Judecați" de ziarul 
cialitate belgrădean 
un 6 și un 8. 
mentele mai însemnate ale 
meciului am desprins unul, 
In narațiunea lui loan Ig
na : „Un fundaș elvețian, 
neavind altă soluție, s-a 
repezit și a placat un îna
intaș de la Radnicki care 
se îndrepta nestingherit 
spre poartă. După care, 
sportiv, a ridicat mîinile, 
implorînd din privire să nu 
scot cartonașul galben. Sin
cer. mi-a părut rău s-o fac, 
dar nu s-a putut altfel : 
regulamentul este regula
ment !“ L-am felicitat, se 
înțelege, pe arbitrul Igna 
fi pentru calificativul obți
nut și pentru intransigența 
de care a dat dovadă In 
faza cu pricina...

...Cîteva ore mai tirziu, 
însă, o fază similară, la 
Baia Mare. Vilceanul An- 
cuța se îndrepta nestinghe
rit spre poarta adversă ;

maximă, 
deplină 

„zece eu 
de ob- 

Nota- 
frapantă 
aprecie- 

arbitri 
de spe- 

: un 5, 
Dintre mo-

venit din spate, fundașul 
băimărean Arezanov, ne
avind altă soluție, i-a apli
cat un placaj. După care, 
parcă vorb.t cu... confra
tele elvețian, a ridicat spor
tiv miinile, implorînd și el 
din privire să nu fie scos 
cartonașul galben. Și... stu
poare ! Arbitrul Igna nu l-a 
scos, limitindu-se doar la 
acordarea loviturii libere de 
rigoare.

Regulamentul, regulament 
fn meci internațional n-a*  
mai fost „regulament" in 
bătătura casei !? De ce a- 
ceastă, să-i zicem, clemență? 
Să fi fost fundașul băimă
rean mai... „expresiv" decît 
cel elvețian ? Să se fi con
siderat că două cartonașe 
galbene acordate anterior 
echipei gazdă reprezintă o 
„porție" peste care nu se 
mai poate trece fără riscul 
de a supăra tribunele ? 
Cert este că loan Igna, 
prompt la Niș. a greșit la 
Baia Mare, atrăgîndu-și din 
parte-ne o scădere a califi
cativului. de la „foarte 
bine" la „bine". Iar gre
șeala lui depășește contex
tul, căci instaurează o men
talitate datorită căreia unii 
dintre jucătorii noștri, in- 
sușindu-și-o, plătesc apoi 
tribut in meciuri internațio
nale. Cel mai bun (și mai 
recent) exemplu ? Funda
șul craiovean Negrilă a 
fost avertizat cu cartonaș 
galben de- arbitrul francez 
Michel U. ' ' ’
cu Hajduk 
respectarea 
plicii" lui 
trajele din 
rante, de 
gula celor

Vautrot, in meciul 
Split, pentru ne- 
distanței. „Corn- 

Negrită ? Arbt- " 
campionat, tole- 

regulă, cu... re- 
9 metri.

Ion GUPEN
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21 (prin lelefun)
După cîteva ore de mers cu 
autocarul, de la Cottbus, echi
pa reprezentativă feminină de 
volei a României a sosit marți 
în localitate pentru a participa 
la turneul filial (locurile 1—6) 
al campionatului european, e- 
ditia a 13-a. Fetele noastre, 
într-o bună dispoziție fizică 
si psihică, au fost cazate la 
hotelul „Warnow“. preocuparea 
pentru această zi fiind odihna, 
recuperarea. Astăzi 
miercuri) lotul României, 
dus de S. Chiriță și V. 
sescu. a făcut cunoștință 
locul de concurs — Sport 
Kongreshalfe —. efectuînd. 
rește. si un antrenament.

S-au efectuat tragerile 
sorti si cunoaștem de 
programul. Primul meci îl vor 
susține _ fetele noastre cu pu
ternica'echipă a R D. Germa
ne. aspirantă și ea la un loc 
fruntaș în ierarhia europeană. 
Meciurile se vor juca numai

la
acum

„RALIUL TURUL EUROPEI"
(Urmare din pag. 1)

lumi- 
faruri ti el
in noapte, 
și automo- 

dlmineață 
vor dormi

noastră :
Păltiniș

te de piloți încercați). 5 aban- 
, donuri. Intrate in România 29* *.  

Cerem un amănunt sv plimen- 
tar. la care primiiii un răs
puns îmbucurător : „Da. toate 
cele 3 mașini Dacia se află în 
cursă, pe locuri bune într-o 
companie selectă”. Felicitări, 
deci, „celor 6“ : L. Balint — 
C. Zărnescu, Șt. Vasile — O. 
Scobai, N. Grigoraș — L Mă- 
lăuț, echipieri încercați ai în
treprinderii de autoturisme 
Daca Pitești.

• Turneul preolimpic ; zona 
Asia — Oceania, grupa a 5-a : 
la Taipeh : Taiwan — Japonia 
1—1 (0—0) In tur, la Tokio, a 
dștigat Japonia cu 2—0.
• Campionatul european de 

tineret, grupa a 2-a. la Lisabona: 
Portugalia — Finlanda 2—2 (0—0). 
Mare surpriză ! In grupa a 3-a ; 
la Norwich : Anglia — Dane
marca 4—1 (2—0). Cu o victorie 
a oaspeților s-a încheiat partida 
Norvegia — Tara Gliilor 2—3 
(#—2).

• A Încetat din viață, la Bue
nos Aines, in virstâ de 64 de ani, 
Angel Amadeo Labruna, unul 
dintre faimoșii fotbaliști argenti
nieni, director tehnic ai echipei 
„Argentinos Juniors*. In tinere
țe a jucat la River Ptațe, cu ca
re a fost de nouă ori campion al 
țării sl de alte sase ori ca antrenor, a dus la victorie echipa 
sa. A fost un temut șuteur : 296 
de goluri tn 24 de ediții.
• Argentinianul Osvaldo Ardl- 

les, jucător la formația engleză 
Tottenham, a suferit, tn luna fe
bruarie. o fractură gravă, care 
l-a Impus o totală Inactivitate. 
In încercarea de a fi recuperat 
pent-u fotbal. Ardiles a fost o- 
perat marți, puntndu-l-se o placă 
metalică pentru consolidarea ti
biei pictorului sting. Deocamdată, 
medicii stnt optimiști, dar abia 
peste cîteva săptămtni va putea 
fi constatată eficiența Intervenți
ei chirurgicale-
• Sulta de insuccese ale clu

bului Real Madrid, Ia care se a- 
daugă șl o precară situație ma
teriala, au. ptnâ una-alta. un țap 
Ispășitor In persoana... antreno
rului Alfredo Dl Stefano, ale cărui zile la conducerea echipei 
madrilene sînt, se pare, 
rate. Dar Dl Stefano n-ar fi. oricum, primul, căci acesta a fost 
Milorad Pavici, antrenorul lui 
Espanol Barcelona, destituit de la conducerea echipei după cele 
două Infringed (ambele cu 4—1) 
suferite, In campionat, la Atleti
co Madrid și Betis Sevilla.

Nălucile multicolore, 
noase (au cîte 6—8 
care) pornesc apoi 
Este luni ora 22.30 
biliștii. plecați de 
din Gottwaldow, nu 
decît marți seara la București. 
Caii putere struniți cu măies
trie brăzdează țara 
Oradea — Cimpeni 
— Bilea... Trasee grele, unele 
special alese, fac raliul 
de dificil.

Mar(i, 20 septembrie. 
Același ..Mercedes 500*.  
tind chiar nr. 1. intră 
în Capitală si în cîteva ___
oprește la punctul de control 
orar stabilit la Hotelul „Parc*.  
Ajung aici, din cele 29 ma
șini intrate în țară, doar 19. 
Deci încă 10 abandonuri 1 Cele 
3 Dacii au sosit toate. Bravo, 
băieți 1

, Sportivii. între care si 
români. își abandonează 
Si simple mașinile și se 

Mîncare, 
mașinile 
pur și 

mecanicii 
agită 

i le

extrem
ora 17. 

pur- 
primul 
minute.

cei 
pur 
ducSi __ ______ „___  „

obosiți spre hotel, 
duș si somn. Doar 
n-au liniște. Ele sînt 
simplu asaltate de 
,.service“-urilor. care le ; 
motoarele, le răstoarnă și 
cotrobăiesc peste tot... în holul 
hotelului îl întîlnim pe Ovi- 
diu Scobai. „Extraordinar de 
grele au fost probele speciale 
de Ia Vetel. Gura Rîului. de 
pe Transfăgărășan. Vin acum 
traseele din Bulgaria, pe care 
le cunoaștem, vrem să ne îm
bunătățim pozițiile*.  Confe
rință de Dresă cu directorul 
cursei. J. Klein : „Pe locui 1“ 
„Mercedesuî 500“ (Bohne Hol
ger — Fricker Reinhold)—

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM # Vest-germa- 

nul Walter Rohrl, campion mon
dial de raliuri, a anunțat că pă
răsește echipa „Lan.oia“, urmlnd 
ca în sezonul viitor să concu
reze pentru „Audi*,  w. Rohri 
(36 de ani) va evolua pentru 
prima oară tn noua sa echipă 
la „Raliul Monte Carlo*,  ce se 
va desfășura la începutul anu-
lui 1984

CĂLĂRIE • Concursul com
plet de la Fontainebleau (în a- 
proplerea Parisului) a fost ctș- 
tigat de sportiva italiană Marina 
Scioohetti (pe calul „Mașter Hint”), cu 54,20 puncte. Pe locul 
secund s-a clasat francezul Mor- villers (pe „Sirius") cu 68 puncte.

ciclism • Turul Bulgariei : 
etapa a 6-a, contratimp Indivi
dual, desfășurată la Sofia pe un 
traseu de 24 km, a revenit so
vieticului Oleg ciujda tn 31:02 
(10 s bonificație), urmat de Dan 
Radtke (RDG) 31:30 (5 s bonifi
cație) si Veselin Hubtrpv (Bul
garia) 31:34 (3 s bonifica
ție). Etapa a 7-a trejii să se desfășoare Intre localităilha Slan- 
țcev Briag șl Sllveit, dar după 
km 70. pe o ploaie tWsKitială, or
ganizatorii au fost c ev5tri,)țl să 
întrerupă alergarea ! Liderul

Turneele finale ale C. E. de volei

- R.D. GERMANĂ (f) Șl ROMÂNIA - GRECIA (m)
PROGRAMUL ZILEI

FEMININ (Rostock) : 
nia, U.R.S.S. — R.F.G.

MASCULIN (Berlin) : 
nia, Ungaria — U.R.S.S.

FEMININ (Cottbus) : 
Polonia — Olanda.

MASCULIN (Suhl) : 
Finlanda — Franța.

România

la 
cite 

fiind
după-amaza. începînd de 
ora 14 (ora României), 
trei pe zi, al doilea meci 
la 17,30. iar al treilea la 19,30. 
Deci întîlnirile echipei noastre 
vor fi : cu R. D. Germană 
(joi). Ungaria (vineri). R. F. 
Germania (sîmbătă) și Bulgaria 
(duminică). în rîndurile lotu
lui ndstru este o atmosferă 
bună, optimistă, ceea ce ne 
face să credem că sportivele 
nu vor precupeți nici un efort 
tn teren, că își vor juca san-

din

ge-

s-au parcurs circa 3 005 
cei *100  km ai cursei.„ Dacia
— singura echipă de uzină, 
din cele patra. rămasă în 
cursă— Românii, locuri bune : 
5 (Grigoraș-Mălăuț), 10 (Balint
— Zărnescu). 11 (Vasile 
Scobai) în clasamentul 
neral

Miercuri 21 septembrie. 
73L Pe rînd. din minut în 
nut. cele 19 echipaje pleacă '.a 
Giurgiu st de aici spre Bul
garia. Iugoslavia. Italia. Elve
ția. R.F. Germania. Aici va fi 
„finișul*,  in 25 septembrie.

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE
(Urmare din pag. I)

speră
victorii 

instaleze 
categorii 
celelalte

numai pentru că stnt ..acasă*  
(avantajul este considerabil...), 
ci. în primul rînd. pentru că. 
duDă cum se știe, ei alcătuiesc, 
de mai multi ani. o echipă deo
sebit de redutabilă. Oaspeții, in
clusiv luptătorii noștri.
Insă si ei să reușească 
de prestigiu, care să-i i 
în fruntea diferitelor < 
de greutate sau De 
locuri ale podiumului de onoare.

Echipa României, cu puține 
modificări fată de cea care a 
evoluat cu rezultate excelente, 
anul trecut., la Katowice, și-a 
continuat cu asiduitate pregăti
rile. sperind intr-un bilanț care 
să răsplătească încrederea acor
dată. Si — dorim cu totii — 
care sâ-i... stimuleze pe colegii 
de la „libere*,  astentati aici, la 
Kiev. în cursul zilei de sîm- 
bătă. pentru ca. la rindul lor. 
luni să ia startul la aceste cam
pionate mondiale „non-stop*  !

Așadar, ioi — debut la „mon
dialele*  de greco-romane. Con
form regulamentului F.I.L.A.. 
competiția — eșalonată De 4 zile 
— programează în reuniunea i- 
naugurală întreceri numai la 5 
categorii de greutate : 48 kg. 
57 kg. 68 kg 82 kg șj 100 kg 
fprimele 3 tururi). Cu dorința 
ca toți luptătorii noștri să rea
lizeze performante cit mai bu
ne. în Dripia zi a campionatelor 
vom tine în special. „Dumnii 

competiției este Ciujda, cu 
22.31:11, urmat de Radtke la 29 s 
șl Baranovski (URSS) la 39 s.HOCHEI PE IARBA • Evo- 
lulnd la Canbera. echipa mas ou- 

- a întrecut Austra-cu 7—1 (4—0).
cadrul Jocurilor 

R.P. Chineze au 
două recorduri na

ții ani)

llnâ a Indiei 
li a — tineret 

înot • la 
naționale ale fost corectate___ ________ ___
țlonale 5 Zheng Jian (20 ani) 
100 m fluture tn 56,84 șl Yan 
Hong (16 ani) 200 m liber tn 2:08,64.

JUDO S La campionatele mon
diale care vor avea loc la Mos
cova, Intre 1J și 10 octombrie, 
vor lua parte, pentru prima oară, șl sportivi din R.P. Chineză.

RUGBY • Fundașul reprezen
tativei Franței, Serge Blanco, va 
fi supus unei intervenții chirur
gicale de natură urologică, care 
tt va face Indisponibil ptnă la 
sftrșltul anului, tntr-un Interviu 
acordat ziarului parizian „L’E- 
quipe*,  Serge Blanco a arătat că 
va rata preconizatul turneu al 
echipei Franței în Australia, pre
cum și importantul meci anual, cu România, programat la 4 de
cembrie, dar speră să se restabi
lească ptnă la începerea „Tur
neului celor 5 națiuni*.

Turneele 1—6

Ungaria — Bulgaria. R.D.G. — Romă.
Italia — Cehoslovacia, R.D.G. — Poio-

Turneele 7—12

Cehoslovacia — Suedia, Franța — Italia.

— Grecia, Olanda — Ungaria,

intilnirile 
si R.F. Ger- 
avem prima 
Ungariei și 
le-am mai 
chiar in a-

echipele 
pe care 
învins

sa cu ambiție. Iată, de pildă, 
ce ne spunea ridicătoarea Doi
na Săvoiu : „Dorim un suc
ces, pentru care, vă asigurăm, 
0 să muncim. Apreciem, toate, 
drept foarte grele 
cu R. D. Germană 
mania, gîndim că 
șansă eu 
Bulgarie), 
■ntilnit și 
cest an*.

Lotul reprezentativei Româ
niei. care începe astăzi urcu
șul spre virful ierarhiei euro
pene. este format din : Maria 
Enache, Doina Săvoiu. Mirela 
Popoviciu, Ioana Liteanu. Fi
delia Crișan. Georgeta Lungu, 
neana Berdilă, Speranța Gă- 
man, Carmen Cuejdeanu. Mi
rela Pavel. Daniela Drăghici.

Reprezentativa masculină de 
volei a României n-a avut de 
făcut nici o deplasare, intru- 
cît turneul pentru locurile 
7—12 se va desfășura la Suhl,' 
adică în același oraș în care 
și-a disputat meciurile din 
grupă. Iată ordinea jocurilor 
De care le va susține : ca 
Greeia (joi). Ungaria (vineri). 
Olanda (sîmbătă). Finlanda 
(duminică).

Aurelian BRESEANU

strînsi*  pentru (în ordinea cate^ 
goriilor amintite) : Ilie Minți, 
Nicolae Zamfir. Stefan Negri- 
san. Ion Draiea si Vasile An
drei. Este, poate, prea devre
me pentru... pronosticuri. dar 
simțim nevoia să reamintim ci
titorilor ci exceotindu-1 De ti- 
nărul Ilie Miuti. campionul 
mondial de juniori din acest an. 
de la Kristiansund ceilalți 4 
luptători români s-au înapoiat 
cu medalii de la ediția trecută 
a cammonatelor mondiale, de la 
Katowice—

Fotbal I meridiane

numă-

HINAULT ÎȘI CAUTĂ 0 ECHIPĂ..
A făcut multă vîlvă Ia 

începutul lunii „divorțul 
sportiv" dintre Bernard Hi
nault și gruparea căreia 
i-a purtat culorile mai 
bine de 8 ani. „Renault- 
Elf-Gitane“. Ruptura a fost 
inevitabilă, plutea în # aer, 
cum se spune, de mai mul
tă vreme, chiar dacă păr
țile au dat dovadă — apa
rent, cel puțin — de bună
voință în încercarea de re
conciliere. De fapt. cine 
6Înt părțile șl cum s-a a- 
juns aici 7

Hinault nu mai are ne
voie de prezentare. De la 
retragerea lvl Eddy Merckx, 
adică' de aproape un dece
niu. este socotit cel mai 
bun ciclist al lumii. Mărtu
rie stă palmaresul impre
sionant, care îl așează în
tre nemuritorii ciclismului, 
alături de uriașul belgian, 
de Fausto Coppi. Gino 
Bartali sau Jacques An- 
quetil : patru victorii în 
Turul Franței (imediat du
pă recordul de cinci al lui 
Anquetil și Merckx), două 
victorii tn Turul Italiei, 
două in Turul Spaniei, ti
tlul de campion mondial 
pe sosea, numeroase izbinzi 
în marile clasice. Toate 
obținute, asa cum spuneam, 
sub tricoul echipei patro
nate de firmele ■ amintite. 
In care principalul sponsor 
fl constituie regia Renault.

De partea cealaltă nu se 
află, de fapt, patronii de 
la Renault, ci conducătorul 
tehnic al echipei care a 
stat în toți acești ani fa 
spatele victoriilor lui Hi
nault, Cyrrfle Guimard.

Hinault si Guimard ($1 el 
odinioară un bun ciclist) nu 
s-au iubit niciodată ca fra
ții. dar cită vreme Bernard 
era stăpfaul incontestabil 
al șoselei toată lumea era 
mulțumită. Hinault „făcea 
legea*  atît în curse, cît sl 
fa propria „curte*.

Dar „le patron*  n-a avut 
un sezon 1983 prea fericit, 
ba dimpotrivă. După o vic
torie mică fa Vuelta. fa lu
na mai — unde fusese aju
tat mult de coechipieri, 
mai ales de Laurent Fig- 
non —. Hinault nu va mai 
concura în întreg sezonul, 
victimă a unei tendinite la 
genunchi. La 30 de ani (îi 
va împlini fa noiembrie), o 
tendinltă nu-i chiar cel

Jim Arnold 
erte, precum te vede, un portar 
cu o detentă 
excepționali. la- ta-{ rețintnd ba
lonul deasupra 
atacantului lui 
Tottenham, Garth 
Crooks (Fazi 
din meciulTottenham — E- 
verton 1—2, (n 
campionatul An
gliei).
Telefoto : 
AP — Agerpres

La închiderea ediției

ASEARĂ, In campionatul european, 
SUEDIA - CEHOSLOVACIA 1-0

Aseară, la Stockholm, In ca
drul grupei a V-a a prelimi
nariilor C.E. a avut loc me
ciul Suedia — Cehoslovacia, 
încheiat cu victoria gazdelor 
cu 1—0 (1—0), prin golul marcat 
de Corneliusson (min 13).

Suedia 
România 
Cehoslovacia 
Italia
Cipru

7 4 12 11— 5 9
6 4 11 7—2 9
6 2 3 1 12— 6 7
5 0 3 2 3— 6 3
6 0 2 4 3—17 2

mai plăcut lucru și. se pă
rea. la un moment dat. că 
întreaga carieră îi este 
compromisă. •

în iulie, la ora „Tour“- 
ului, Renault se , prezintă 
fără Hinault si fără un li
der autentic. Conjunctura 
(abandonul cauzat de acci
dentul lui Pascal Simon), 
dar și valoarea incontesta
bilă dovedită într-o cursă 
grea, extenuantă, concepută 
pentru calitățile eroului na
țional. au făcut peste noap
te din blondul Fignon. pî- 
nă atunci locotenent devo
tat al lui Hinault, o vedetă. 
Un cîștgiător, de „Tour“ de
vine automat o vedetă. 
Guimard știe aceasta, face 
și cîteva declarații în acest 
sens. Atmosfera se încinge.

La sfîrșitul lui august, 
Guimard trage o nouă car
te cîștigătoare. Americanul 
Greg Lemond, licențiat al 
lui Renault, cfștigă titlul 
mondial profesionist pe șo
sea. la Altenrhein, fa Elve
ția. Guimard demonstrează 
că Renault poate cîștigq in
tr-un an si Turul Franței 
si campionatul mondial, 
fără Hinault...

...Cind. după operație, 
Bernard își anunță viitoa
rele proiecte, o face cu to
nul vechiului stăpîn. Dar 
Guimard îi dă de înțeles 
că lucrurile s-au schimbat. 
Conflictul e arbitrat de di
riguitorii departamentului 
sportiv de la Renault. Se 
speră fatr-o conciliere, dar 
Hinault prezintă un ultima
tum : „Eu sau Guimard". 
Si a rămas... Guimard.

Cine a cîștigat, cine a 
pierdut ? Hinault se crede 
(mai degrabă decît se știe 
acum, după operație) facă 
puternic si caută oameni 
pentru o echipă cu care 
va pregăti „răzbunarea". 
Guimard crede în flerul 
său de talent scout și tn 
steaua lui Fignon ; sau a 
lui Lemond. sau a lui Marc 
Madiot, alt tînăr de viitor 
de la Renault. Fignon de
clara. înainte de a cîștiga 
Turul Franței, că e mai bi
ne să alergi alături de Hi
nault decît împotriva lui. 
Acum va trebui să-și apere 
tn statut la care n-ar fi 
aiuns fără ciocnirea celor 
două orgolii...

Vladimir MORARU

Următoarele jocuri : Italia —• 
Suedia, la 15 octombrie, Cipru — 
România, la 12 noiembrie, Ce
hoslovacia — Italia, la 16 no
iembrie, Cehoslovacia — Româ
nia, la 30 noiembrie și Italia — 
Cipru, la 22 decembrie.

• In cadrul grupei a IV-a. 
la Oslo : Norvegia — Țara Ga
lilor 0—0.


