
hi, Haiti- “M TOAM IiMWILUWMSJI
fifl L3C7U.. '

VI

au cîștigat cu 97-83
A JUCAT SLAB

I

PENTRU LOS ANGELES
trei

| ANUL XXXIX - Nr. 10 513

C. C. E. la baschet masculin

C. S. P. LIMOGES - 0 VALOARE CERTA, 
DAR SI DI

Oaspeții

Va înscrie David, infiltrat printre ..giganții" 
Douglas (2,06 m) și Faye (2,08 m).

Foto : D. NEAGU

Un public mimc- 
rt>s a urmărit ieri, 
în sala Floreasca, 
partida de baschet 
Dinamo — C.S.P. 
Limoges, în cadrul 
primului tur al 
C.C.E. La capătul 
unei Întreceri e- 
chilibrate doar cir
ca 15 minute, oas
peții au repurtat 
victoria cu scorul 
de 97—83 (49—38), 
succes care le a- 
sigură — practic 
— calificarea in 
faza superioară a 
competiției.

Din capul locu
lui trebuie să sub
liniem valoarea 
deosebită a forma
ției franceze, a- 
depta unui joc at
letic și tehnic, ba
zat pe o apărare 
(om la om) redu
tabilă, atît in ac
țiunile „în cimp" 
«ît și în lupta sub 
panouri, unde Fa- 
•yc, Douglas, Bros
terhous și Dacoury 
au dominat net. Re
marcabilă și eficiența atacului, 
oaspeții înscriind și de sub coș 
și de la distantă, mai cu seamă 
Murphi, care a făcut o de
monstrație de virtuozitate și e- 
ficaoitate, iar conducătorul de 
joc Senegal a înscris cînd a 
trebuit.

Din păcate, în fata unui ad
versar atît de valoros, Dinamo 
a evoluat sub posibilități, ti
mid, componenții echipei pă- 
rind pur și simplu timorați de 
tenacitatea defensivei formației 
franceze. Ca urmare, atacul a 
fost static, iar aruncările la 
cos imprecise în .majoritatea 
cazurilor. Faptul că aveau în 
față baschetbalist! cu talie și 
detentă remarcabile i-a obligat 
pe dlnamoviști să arunce în 
condiții neobișnuite pentru ei

(cu boltă foarte mare), ceea ce 
le-a scăzut eficiența.

Ca evoluție a scorului, men
ționăm că în min. 12 tabela 
electronică indica 24—24, după 
care oaspeții s-au desprins ca
tegoric.

Au înscris : Uglai 18,. Bra- 
boveanu 16, Niculescu 16. Da
vid 11, Vinereanu 10, Ivascencu 
5, Popa 
Dinamo, 
Douglas 
gal 10,
Brosterhous 4,. Rose 1. Au ar
bitrat foarte bine G. Avalișhvili 
(U.R.S.S.) si G. Horvath (Un
garia).

Meciul retur va avea loc la 
6 octombrie.

4, Marinache 3 pentru 
respectiv Murphi 36,

17, Dacoury 14. Sene- 
Faye 10, Dobbels 5,

Dumitru STĂNCULESCU

Turneul linul ui baschetbalistelor fruntașe

IN MECIUL BUCUREȘTI - BIHOR,

DE LA 17-22 LA 35-22!

PLOIEȘTI, 29 (prin telefon), 
într-unul dintre cele mai in
teresante meciuri ale etapei 
a doua a turneului final al 
„Daciadei" de performanță la 
baschet feminin. selecționata - 
județului PRAHOVA a dispus 
de cea a județului SATU 
MARE cu 76—72 (39—40).
Au înscris : Grigoraș 25, Bre- 
zoianu 22, Ciobotaru 12. Lam- 
brino 6. Pană 8. Biasutti 3 (P), 
Gross 24. Pali 17, Bita 11, 
Bărluțiu 11, Tolh 5. Groza 2, 
Sas 2 (S.M.).

Derbyul etapei a avut loc 
între selecționata MUNICIPIU
LUI BUCUREȘTI și cea a ju
dețului BIHOR, victoria reve
nind primei cu 64—50 (35—22). 
Partida a avut un aspect ine
dit : bihorencele au condus cu 
22—17 (min. 13). dar de aici și 
pînă la sfîrșitul primei reprize 
nu au mai înscris nici un 
punct ! Bucureștencele în 
schimb -au remontat . handi-

capul, și au obținut destul de 
repede victora într-un final 
clar. Au marcat : Simioană 14 
Ciubăncan 12, Froiter 10, Cris- 
tea 10, Bîră 8, Alixandru 8, 
Trică 1. Carpen 1. (Buc.). Oan- 
cea 12, Leitner 8, Pop 8, Cutuș 
6, D. Perțache 4, Nagy 2, Ni- 
cuiescu 6, Constantinescu 
(Bihor).

Celelalte rezultate de joi 
VÎLCEA — BRAȘOV 62—58 
(30—32), BIHOR — BRAȘOV 
82—53 (35—29), SATU MARE 
— VÎLCEA 57—52 (34—27),
BUCUREȘTI — PRAHOVA 
88—68 (47—34).

Vineri (de la ora 8,30 și de 
la ora 16) se dispută ultimele 
două etape ale turneului fi
nal.

Octavian BĂLTEANU-coresp.

De azi, la Baia Mare

TURNEU INTERNATIONAL
DE VOLEI (m)

începind de azi, în sala spor
turilor „Dacia" din Baia Mare 
se desfășoară un turneu in
ternational de volei mascu
lin, organizat de către A. S. 
Explorări Baia Mare. La în
treceri, ce se vor disputa în
tre 30 septembrie șl 2 octom
brie, participă echipele Uni
versitatea Craiova, Elcond- 
Dinamo Zalău, Autobrzdy Vra
bie (Cehoslovacia) și, firește, 
Explorări Baia Mare.
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Miercuri, ia Olanda
r»

FOTBALIȘTII NOȘTRI OLIMPICI

Prin participarea • celor 
echipe de club la meciurile 
din cupele europene, fotbaliștii 
noștri fruntași au luat startul 
în sezonul Internațional de 
toamnă. O toamnă „fierbinte", 
cu meciuri decisive în CAM
PIONATUL EUROPEAN și 
PRELIMINARIILE OLIMPICE.

Nu mai departe decît 
tămîna viitoare (mai 
miercuri 5 octombrie), 
olimpică a României își

săp- 
precis 
echipa 

___ r__ __ ___ .____  _  reia 
întrecerea din grupa prelimi
nară. cu partida pe care o va 
susține, la Utrecht. în compa
nia reprezentativei Olandei. Un 
meci-retur dificil pentru 
fotbaliștii olandezi n-au 
severa înfrîngere suferită 
27 aprilie, la Bm. Vîlcea.

că 
uitat 

la 
cu

3—0. Cercetînd lotul pe care 
federația olandeză l-a alcătuit 
în vederea meciului de 
miercuri, se poate vedea im
portanta Pe care o acordă a- 
cestei intîlniri. Iată lotul co
municat de olandezi î Van 
Ede. Kruys, Adelaar, R. de Wit 
(toți 'de la F.C. Utrecht), J. 
Strom și Silooy (Ajax). Menzo 
(Haarlem). Haar (A.Z. 67 Alk- 
maar). Koevermans, Macssen, 
Suvrijn si Ruys (toti de la 
Fortuna Sittard). Van Tigge- 
len, Brocken si Van de Berg 
(F.C. Groningen) 
Lengkeet 
Bosman (Go Ahead 
Carbo (F. C. Brugge), 
si ■ Duut (Feyenoord). 
de prima ligă; multi

Ilolverda și
(Sparta Rotterdam), 

Eagles), 
Houtman 

Jucători 
prezenți

REIAU CURSA
--------- SITUATA LA ZI

Meciuri disputata t 
— Românta 4—1. ~ 
landa 3-0, Italia 
2-2.

tugoslovio 
România — O- 

lugcslavia

CLASAMENT
2
2 
10 10 2-2 1 
10 0 10-30 

viitoare : S.X. : O- 
ROMANIA ; 26.X. :

9.XI. : ki- 
lugo- 

: Ita- 
Olanda ; 20.111. «TALIA -

4.IV. ! Olanda 
1».1V. t ROMANIA 
și Olanda — Italia.

1. Iugoslavia
2. România
3. Ital'ia
4. Olanda

Inttln irite
LANDA - .......
ROMÂNIA - ITALIA . ___
goslavia — Itoliia ; 17.XH. : 
9ktvia — Olanda ; 25.1.1964 
lia T"__ '
ROMÂNIA ; 
Iugoslavia ;
IUGOSLAVIA

t 1 o 4-3 s 
10 14-42

cupelemiercuri în 
în care Feyenoord, 
ningen si Sparta

europene. 
F.C. Gro- 
Rotterdam

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

Adnotări pc marginea evoluției’echipelor românești in cupele europene de fotbal

PENTRU DINAMO, RODAJUL S-A ÎNCHEIAT,
Cu toată ambiția sa. Pe care 

n-a ezitat să o facă publi
că. ..buturuga mică“ (Kuusysi 
Lahti) n-a putut răsturna ..ca
rul mare" (Dinamo), asa cum 
nu de puține ori se întîmplă 
în fotbal, campioana noastră 
trecînd astfel cu bine de primul tur al C.C.E. Superioara 
valoric adversarei sale. Dina
mo si-a asigurat in fant reu
șita încă din manșa de debut, 
pe care a abordat-o cu toată 
seriozitatea necesară, intr-un 
spirit de deplină angajare, si 
în care a evoluat oe măsura 
•posibilităților sale. Dealtfel, vic
toria obținută la Lahti — ca ur
mare a jocului bun. poate

ABIA ACUM ÎNCEPE GREUL...
mai bun prestat de ei în acest 
sezon — le-a si dat. probabil, 
dinamovistilor convingerea că 
în partida-retur. de la Bucu
rești. rezistenta finlandezilor va 
putea fi înfrîntă cu mai _ puțin 
efort si cu o mai scăzută con; 
centrare. Numai așa se explica 
— credem — evoluția modestă 
a elevilor lui Nicuisor si Dinu 
din prima iumătate a partidei, 
în fata unei echipe care nici ea 
n-a mai reeditat ' comportarea 
apreciată din jocul tur. Ca 
in alte meciuri, cum au

(Continuare in pag 2-3)

Tunari și Dinamo

Mulțescu înscrie cel mai frumos gol al meciului Diriămo 
Kuusysi Lahti • Foto : Dragoș NEAGU

Angajîndu-se pe drumul reabilitării poloului nostru

EȘALONUL FRUNTAȘ A DEBUTAT CU DREPTUL
în bazinul cu apă termală 

din stațiunea „1 Mai“. la o 
aruncătură de băț de Oradea, 
a pornit la drum. săptămîna 
trecută, un nou campionat de 
polo. O întrecere ca și cele 
precedente, și, totuși, cu o 
semnificație aparte, opinia pu
blică neputînd uita ușor com
portarea slabă (sub posibilită
țile reale ale naționalei noas
tre). la campionatele europene 
de la Roma, toată lumea aș- 
teptînd înscrierea grabnică1 a 
jocului cu mingea pe apă pe 
calea reabilitării. Din capul lo
cului, se impune o remarcă 
cu caracter general : ediția cu 
numărul 39 a competiției ce
lor mai bune echipe ale tării 
a debutat cu dreptul. Mai cu 
seamă întîlnirile dintre 
trei fruntașe Dinamo.
și Rapid -a- derbyuri de tra
diție — au demonstrat limpede 
că poloiștii noștri! au destule

cele 
Crișul

resurse. S-a jucat, în majori
tatea acestor 12 reprize, cu o 
deosebită ambiție. cu anga
jare. dînd parcă impresia că... 
frige apa. jucătorii abordînd, 
deci, meciurile exact în starea 
de spirit care le-a lipsit unora 
dintre ei. component ai repre
zentativei. în capitala Italiei. 
Desigur, nu totul a fost per
fect pe plan tehnico-tactlc. 
realizările de excepție fiind 
urmate, uneori, de ratări in
credibile (ca la... Roma>. iar 
pe plan disciplinar căzîna în 
greșeală si sportivii, dar și an
trenorii sau arbitrii, cu toții 
prompt sancționați. în numele 
promisei exigente sporite a 
federației.

După turneul inaugural. cam
pioana s-a instalat, din nou, 
în fotoliul de onoare. Poziție, 
indiscutabil, pe măsura valorii 
ridicate a Întregului lot dina- 
movist. in care, pe lîngă cu-

noscutii săi internaționali, au 
apărut acum M. Zaharia si 
Ghiță, juniori de reală pers
pectivă. Echipa pregătită de 
Iuliu Capșa si Dinu Popescu 
a cedat un singur punct — 
Crișului. formație cu un redu-

■ tabil ..șapte" de bază 
ma antrenorului Ion 
drescu constituind-o 
celorlalți jucători la 
garniturii-standard). Apropo de 
fosta protagonistă a Cupei Cu
pelor : lucrările de reparație 
la bazinul din Oradea întîrzie, 
întîrzie... Cea de a treia echi
pă de pe podium. Rapid Bucu
rești. și-a strîns rîndurile la 
partidele „tari". depășindu-și 
condiția din 
disputate. Si 
nel Rusa a

(proble- 
Alexan- 

aducerea 
nivelul

celelalte 
antrenorul 

aruncat î»

locuri 
Cor- 
focul

Geo RAETCHI

(Continuare în pag. 2-3)

cele de campionat cu Petrolul 
si Rapid, sau chiar acela de la 
Lahti. Dinamo ..s-a încălzit" 
destul de greu, a fortat cu ade
vărat. apăsînd pe acceleratorul 
resurselor sale (care sînt. asa 
cum s-a văzut, destul de mari) 
de-abia dună pauză, ceea 
tinde să devină — se 
obișnuință la campioana 
tră. Dar acest joc 
mai slab, mai anatic. __ ---------
mai dinamic și mai eficace în 
repriza secundă — 
pînă acum rezultate — i-ar pu
tea deveni dăunător formației 
bucurestene în perioada, foarte 
grea, care urmează pentru ea.

Căci — trebuie s-o recunoaș
tem deschis — dubla confrun-

Constantin FIRANESCU

ce 
pare o 

noas- 
..ne felii", 
la început.

deși a dat

Din nou tir la poligoanele

ASTĂZI ÎNCEP
CAMPIONATELE NAȚIONALE

ALT TRĂGĂTORILOR SENIORI
începînd de astăzi, poligonul 

bucureștean Tunari reintră în 
febra întrecerilor oficiale. De 
astă-dată, pe standuri se vor 
întîlni cei mai buni trăgători 
români (cei care și-au îndepli
nit haremurile de participare 
la această competiție) pentru 
a se întrece în cadrul Cam
pionatelor naționale de tir 
pentru seniori. în programul 
primei zile figurează. dimi
neața. proba de pistol liber, 
găzduită la Tunari, dar și pro
bele de tir pentru arme cu 
aer comprimat, care se vor 
desfășura la poligonul acope
rit Dinamo. Mjine și duminică 
vor avea loc celelalte probe 
pentru arme cu glonț, tot la 
Tunari.

în afară scopului principal, 
acela de a desemna noii cam
pioni ai țării în probele de se
nior) și senioare, întrecerile de 
la sfîrșitul acestei săptămîni vor 
oferi selecționerilor federației 
de resort informații suplimen
tare pentru alcătuirea loturilor 
de țintasi români care vor 
participa. între 10 si 16 octom
brie. la -Cupa țărilor 
șl Greciei", de la Atena. 
Balcaniada pentru arme 
glonț, de la Istanbul.
20 si 26 octombrie.

latine 
$i Ia 

cu 
Intre



DORINȚA Șl

în-

REALITATE.
VIRFUL DE FORMA, INTRE

La campionatele interna
ționale ale României, din 
iulie, de la București, lup
tătorii noștri de greco-roma- 
ne au dominat net întrece
rile printre cele mai spec
taculoase si promițătoare 
succese — după cum au 
subliniaf specialiștii — aflin- 
du-se victoriile lui V. An
drei (100 kg) in fata cam
pionului mondial polonezul 
R. Wroczlanski si C. Ale
xandru (52 kg) asupra so
vieticului «T. Kazarasvill. Iar 
antrenorul federal Ion Cor- 
ncanu conchidea cu acel pri
lej : „Turneul ne-a întărit 
convingerea că eșalonarea 
pregătirilor noastre pentru 
..mondiale" este judicioasă 
si. ceea ce este foarte im
portant. respectată !“. Cît de 
judicioasă a fost si cît de 
respectată, s-a văzut săn- 
tămîna trecută la campio
natele mondiale de la Kiev 
unde reprezentanții noștri 
n-au obtinut nici o medalie.

Tînărul atlet Sorin Matei, 
talentat si cochetînd cînd cu 
performanta, cînd cu ano
nimatul a reușit în iulie 
ne stadionul .23 August" din Capitală, un nou record na_- 
tîonal la săritura în înălți
me. cu o performantă deo
sebit de încurajatoare în 
perspectiva mondialelor" de 
la Helsinki : 2.30 m. Dar
iată că în august la Hel
sinki el sare cu 15 cm mai 
nutin clasindu-se pe locul 
17...

Echipa reprezentativă fe
minină de baschet ne-a lă
sat să sperăm într-o
taculoasă revenire în orim- 
Dlanul international, 
medalia de argint 
în iulie, la Jocurile 
diale Universitare. 
Edmonton. Recent 
campionatele aceeași c-1- 
alta, dună cum afirmă mar
torii oculari, evoluează deza
măgitor. clasîndu-se în fi
nal pe locul 9.Campionul olimpic Cor- 
neliu Ion. una din marile 
noastre speranțe oentrup 
Los Angeles 1984. reușește 
în august, la Budapesta. 593 
n la pistol viteză, declarînd 
apoi : „Sner nn 597 la C. E. 
de tir. considerîndu-I un 
start bun pentru sezonul o- 
limpic ’84". La „europenele" 
de la București, din sep
tembrie. însă, el ratează de 
nutin clasarea ne podium 
(cu 596 -p). pentru ca zilele 
trecute 
nou 598 
care s-a 
ropean

încă un exemplu de ne ligoane. Liviu Stan 
lează recordul național 
pistol liber, în iulie, 
București (568 p), pentru 
apoi, la „europene" . să 
cam... împrăștie, cu 557 
clasîndu-se doar pe locul 
în timp ce'titlul era cîștigat 
eu 567 p...

La Constanta. în august, voleibalistele din lotul na
țional se clasau pe locul 2 
la .Trofeul Tomis", 
învinsele lor fiind 
Bulgariei si R.F.G. 
cărora au Dierdut apoi 
la recentele campionate 
ropene (spre deosebire voleibaliști care au 
consecvenți în comportări 
sla.be) •

N-am fi relevat acum aceste 
comparații cu caracter bilan- 
tier dacă nu ne-am fi în
tîlnit de prea mulle ori în 
acest ciclu olimpic cu situa
ții similare. în care spor
tivi din loturile reprezenta
tive au obtinut rezultate 
înalte Dromițătoare în 
DersDectiva unor confruntări 
de anvergură si rezonantă 
internațională. nentru ca 
acolo. în zilele decisive ale 
campionatelor europene și 

în 
se

printre 
echipele 
in

soec-

prin 
cucerită 

Mon
de la 

însă la 
__ > europene 
echipă, dar parcă

mondiale, să nu se afle 
forma maximă, să nu 
concentreze deplin, fiind de
pășiți de miza mare a 
trecerii. Multe succese, efe
mere. din competiții mai pu
țin semnificative nu 
rează 
mul i 
ceri 
fapt i 
lorii______ _____ ___
timp. Dozarea pregătirii, 
tingerea vîrfulul de 
la momentul oportun, 
colaborarea perfectă 
sportiv, antrenor si 
capacitatea fizică si psihică 
nealterată în momentele- 
cheie ale disputei rămin. din 
Păcate, adeseori, doar obi
ective de atins sau dorințe 
luate drept realitate...

Iată de ce 
acest important 
la ordinea zilei tiva tot mai 
Jocurilor Olimpice 1984.

vaîo- 
i cit un ioc pe nodiu- 
celor mai mari intre- 
acolo nnde se face 
dovada supremă a 
reale si pregătirii

de 
va

in 
a-

formă 
nrin 

dintre 
medie.

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI LA NIV
TENISMANII SENIORI -O MIIM VICTORIE
• Aii, dcrbyiirilc România — Bulgaria (m și 1)
HASKOVO, 29 (prin telefon), 

în timp ce reprezentativa 
feminină a României a avut 
zi litieră, componenții echipei 
masculine a tării' noastre au 
întîlnit formația Greciei. Evi
dent, tenismanii noștri erau fa- 
voriți în această confruntare 
si. în cele din urmă, ei și-au 
valorificat superioritatea, cîști- 
gînd cu 3—0. în primul meci 
de simplu. Florin Segărceanu 
l-a întîlnit pe J. Kalovelonis, 
un jucător tenace, care. mai 
ales în primul set, i-a opus o 
dirză rezistentă.' De altfel, el 
a și condus cu 3—1. avînd. a- 
poi. 40—0. 'dar. din acest mo
ment. FI. Segărceanu a în
ceput să joace la nivelul care 
l-a consacrat cu mingi puter
nice. retururi în lung de linie 
si voieuri irecuperabile, resta
bilind egalitatea. în conti
nuare. scorul s-a menținut e- 
chilibrat. astfel că. în final, a 
trebuit să se apeleze la 
break, victoria revenind 
Segărceanu cu 7—6. Si 
următor a fost viu

tie- 
lui 

setul 
următor a fost viu disputat, 
dar FI. Segărceanu s-a concen
trat mai mult și a 
6—4. La rîndul său.
Hărădău a avut o ____
multT mai ușoară în fața Ui 
G. Vazeos de. care a dispus cu 
6—2. 6—1. Ultimul punct al 
echipei noastre a fost adus în 
Partida de dublu. în care s-au 
întîlnit FI. Segărceanu. A. 
Dîrzu și I. Kalovelonis. J. E- 
fremoglu. Fără a fi o forma
litate. meciul a avut multe 
momente de echilibru, mai cu 
seamă în prima s-a parte, dar. 
experiența si posibilitățile de 
exprimare tehnico-tactice ale 
jucătorilor noștri s-au dovedit 
precumpănitoare ei obținînd 
victoria : 7—5. 6—3.

Un succes fără complicații a 
realizat si echip3 masculină a 
Iugoslaviei în partida cu Tur
cia : 3—0. Scorul întîlnirii a 
fost realizat astfel : Ilekovici
— Soysal 6—1. 6—2. Vuieta — 
Esin 6—0. 6—1. Horvat, Vuieta
— Askara. Soyșal 6—3. 6-4».

Cum spuneam. în competiția 
feminină, echipa noastră a a- 
vut zi liberă. în program figu-

rînd întilnirile Bulgaria — 
Turcia și Iugoslavia — Grecia. 
In prima, jucătoarele bulgare 
au obtinut victoria cu 3—0: 
M. Maleeva — G. Gusebey 
6—0. 6—0. K. Maleeva — M. 
Erden 6—1. 6—0. surorile Ma
leeva — Gusebey, Erden 6—1, 
6—1. Același scor a fost înre
gistrat și în celălalt meci, te- 
nismanele iugoslave dovedin- 
du-se mai bune : Dubrovici
— Zarnopoulo 1—6. 6—3. 6—4,
Shkur — Anastasiadu 6—3, 
6—2. Dubrovici, Luksevici — 
Zarnopoulo. Anastasiadu 6—4. 
4—6, 6—4.

In programul zilei de vineri 
figurează întilnirile derby atit 
la masculin, cît și la feminin, 
în care reprezentativele Româ
niei vor întîlni pe cele ale 
Bulgariei. în rest mai sînt 
planificate partidele Iugoslavia
— Turcia (feminin) și Grecia
— Turcia Jtoasculin).

Ion 6ÂVRILESCU

La Băile

ÎNCEP ÎNTREC
De săptămina viitoare sta

țiunea Băile Herculane va fi 
scena de desfășurare a unei 
competiții șahiste cu bogată 
tradiție, de mult înscrisă în 
sfera de interes si prestigiu a 
acestui sport. Se dispută a 
XV-a ediție a Balcaniadei de 
șah. punct major din calenda
rul internațional pe acest 
an, în care vor fi angajați cei 
mai buni dintre performerii a- 
cestei discipline din cinci 
țări : Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia si România.

Șahiștii români au avut de-a 
lungul anilor prezențe re
marcabile în această între
cere. Inițiată în anul 1946 
și continuată în anul imediat 
următor, competiția balcanică 
de șah a fost reluată în serie 
neîntreruptă din 1971, la a- 
cest nou start echipa masculină 
a României cucerind atunci pri-

t-

învins cu 
Dumitru 
misiune 

lui
al ~

LA ANKARA, ÎN J.B. DE TENIS (JUNIORI), 
ECHIPELE NOASTRE, PE PRIMELE LOCURI'

Tinerii tenismani, reprezentînd 
țara noastră în tradiționala com
petiție a țărilor balcanice, s-au 
întors de la ultima ediție, desfă
șurată săptămîna trecută la An
kara, cu cele mai strălucitoare 
trofee. Echipele României sini 
ciștigătoarele medaliilor de aur. 
atit la masculin cit si la feminin,

La această tradițională între
cere au participat, în cele două 
turnee paralele, formațiile Bul
gariei, Greciei. Iugoslaviei, Ro
mâniei si Turciei. Conform for
mulei de disputare, în cadrul 
fiecărei întîlniri s-au desfășu
rat cîte două meciuri de simplu 
șl unul de dublu (toate în „2 
seturi din 3").

In turneul feminin am pre
zentat o echipă formată din 
Alice Dănilă (campioană euro
peană la tineret — dublu). Mo
nica Radu și Teodora Tache. 
Româncele au fost victorioase in 
toate cele patru partide susți
nute : 3—0 cu Turda, 2—1 cu 
Grecia. 2—1 cu Iugoslavia și 2—1 
cu Bulgaria. De remarcat că 
Alice Dănilă a cîștigat tmpotri-

să izbutească 
P. performantă 
cîștigat titlul 

București !

considerăm 
aspect a fi 
în persoec- 
apropiată a

ENTUZIASTE ÎNTRECERI SPORTIVE DE MASA

Paul SLĂVESCU
P. S. Finlandezul Tapio 

SiDila. clasat la .internaționalele" României pe locul 
2. la cat 68 kg (doar ca 
etapă de pregătire si veri
ficare) duoă Ștefan Negri- 
san a devenit apoi camoi- 
pion mondial printre învin
șii săi numărmdu-se și lup
tătorul nostru, care la Kiev 
nu a intrat în primii 6

CAMPIONATUL DIVIZIEI ,,B" LA RUGBY
tul Alexandria — I.O.B. Baiș 
13—10. C.S.U. Prahova Ploiești — 
Chimia Tr. Măgurele 9—7. Seria 
a ni-a : Callatis Mangalia — 
Chimia Năvodari 15—0 ( !), Con
structorul Constanța — Portul 
Constanța 4—0 (forfait). Pescă
rușul Tulcea — Auto Constanța 
62—3. Auto Măcin — Dada Con
stanța 12—0. Seria a IV-a : C.F.R. 
Brașov — Dacii IJ>A Sibiu 
13—12, C.S.U. Oradea — Unirea 
Săcele 6—0, Minerul Lupeni — 
Carpați Mlrșa 3—12, Universita
tea n Timișoara — Transporturi 
Tg. Mureș 0—16 (!!), Știința Ce- 
min n Baia Mare — Construc
torul Alba lulia 10—10. Seria a 
V-a : U.R.A. Tecuci 
C.F.R. Galați 20—0, 
II Iași — Rrit montul

va unor jucătoare consacrate, ca 
Ranghelova (Bulgaria) si Sigu- 
linski (Iugoslavia), iar la dublu 
fetele noastre n-au pierdut nid 
un meci. Clasamentul turneului :
1. România 4 victorii ; 2. Iugo
slavia 3 v j 3—5. Grecia. Bulga
ria, Turcia — 1 v.

La băieți, echipa noastră a 
fost formată din Dorel Pop, 
Mihai Vanț-ă, Marius Comănescu 
șl Cristian Moroșan. Din nou 
victorii pe linie, învinse fiind 
cu 3—0 Turcia și Iugoslavia. Iar 
cu 2—1 Grecia șl Bulgaria. Cel 
mai. bun rezultat individual a- 
parține lui M. Vanță, care a 
cîștigat toate partidele de sițn- 
plu, ca $1 pe cele de dublu (in 
pereche cu M. Comănescu). Iată 
clasamentul : 1. România 4 V ;
2. Iugoslavia 3 v ; 3. Grecia 2 v; 
4. Turcia 1 v ; 5. Bulgaria 0 v.

După întoarcerea în tară, con
ducătorul delegației române, an
trenorul emerit Aurel Segărcea
nu, ne spunea : „Rezultatele de 
la Ankara certifică forța tine
rei noastre generații de jucători 
și jucătoare, ca și valoarea în
tregii școli românești de tenis. 

. Grăitor este faptul că am învins 
adversari cu experiență compe- 
tițională mai avansată". Comple
tăm acestea cu mențiunea că 4 
dintre componenții echipelor ro
mânești Ia Balcaniadă (toate fe
tele șl M. Vanță) aparțin dal
bului bucureștean Dinamo, fiind 
Îndrumați de același harnic șl 
priceput antrenor. (Rd. V.).

L ȚINTEA SI STE
LA PENTATLON M'

— Rapid
Politehnica 

__________ n Blrlad 
*—« (forfait). Chimia Bacău — 
Chimia Brăila fi—16. Locomotiva 
Pașcani — LV.G. Mflcov Focșani

TIMIȘOARA, 29 (prin tele
fon). Cu probele de tir si cros 
au luat sfîrșit întrecerile din 
cadrul campionatului national 
și al „Daciadei** la pentatlon 
modern, rezervat juniorilor. Cîș- 
tigind tirul si clasindu-se pe 
locul 3 la cros, stelistul Lucian

L
i.

&
Pe agenda ..Daciadei". din 

nou o suită de întreceri spor
tive de. masă, atît în Capitală 
cît și în țară. Iată cîteva a- 
mănunte....

TG. MURES = ..CUPA SĂNĂ
TĂȚII" LA TENIS DE MASĂ

Municipiul de reședință al 
județului Mureș a găzduit în
trecerile finale din cadrul 
„Cupei sănătății" la tenis de 
masă, competiție organizată de 
Consiliul uniunii sindicatelor 
din unitățile sanitare. în co
laborare cu Direcția sanitară 
a județului Mureș. Consiliul 
județean al sindicatelor și 
C.J.E.F.S. Sportivele gazde au 
avut satisfacția de a ocupa 
locul I. prin Lucia Mărcuș. 
Pe locurile următoare. Ecate- 
rina Graze! (Satu Mare) și 
Florentina Moldovan (Bacău). 
La băieți, pe locul I, Șt. Pre
dai (Mehedinți), urmat de B.. 
Wayth (Mureș) și I. Mitvică 
(Timiș).

Constantin ALBU, coresp.

BUCUREȘTI: O REUȘITA „DES
CHIDERE" A ANULUI SPORTIV 

ȘCOLAR ÎN SECTORUL 3

Baza sportivă și • de agre
ment ..Voinicelul" a fost gaz
da ..deschiderii" noului an 
sportiv școlar pentru unitățile 
de învățămînt din sectorul 3 
al Capitalei. Cu acest prilej

au avut loc întreceri atletice 
(crosul s-a aflat în prim 
plan !). de tenis de masă, te
nis de cimp. șah și karting. 
S-au evidențiat. prin largă 
participare și *bune rezultate, 
școlile generale nr. 69 (prof. 
Floarea Roată), nr. 200 (prof. 
Floarea Andruță). nr. 196 
(prof. Cleopatra Strzelbinschi) 
și nr. 55 (prof. Paula Smeu- 
reanu). precum si liceele I.T.B. 
(prof. N. Păcurarul. „Matei 
Basarab’ (praf. C. S tancul eseu). 
I.O.R. (prof. R. Bărbuță) ji 
..23 August" (prof. I. Burlacu).

Pentru frumoasele succes? 
obținute In cursul anului șco
lar precedent, o serie de uni
tăți de învățămînt din sector 
au primit diplome și premii 
în obiecte Si material SDorttv.

VASLUI: NOTA MAXIMA „FES 
T1VALULU1 SPORTIV MUNCI

TORESC" I

O reușită a' însemnat si 
„Festivalul sportului munci
toresc vasluian", acum la a 5-a 
ediție. El a reunit la start 
sportivi din județul gazdă și In
vitați din județele Bacău, Boto
șani, Brașov, Neamț, Suceava. 
Galați, Iași și din municipiul 
București. Printre laureati : 
Adrian Trandafir (Rulmentul 
Blrlad) la tenis. Mecanica 
Vaslui la handbal băieți și 
Textila Iași la handbal fete. 
Gloria Vaslui la fotbal. Viori
ca Bielea. Tine! Postolache 
(Rulmentul Blrlad) la atletism. 

Mihai FLORE A, coresp.

ÎNSCRIERI PENTRU CURSURI DE GHIZI
OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM „CARPAȚI" BUCUREȘTI 

anunță că în perioada 15 septembrie — 15 octombrie 1983, 
zilnic, între orele 12-18, face înscrieri de candidați pentru 
examenul de selecționare la cursurile de ghizi, colaboratori- 
externi, la sala Universității cultural-științifice din str. Bi
serica Amzei nr.7 (în localul fostului muzeu Simu).

Condițiile de înscriere sînt afișate la sediile O.N.T. „Car
pați" București și Universității cultural-științifice (sălile : 
Dalles, Batiște și Amzei).

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din peg 1)

întrecerilor tineri ca Ragea 
sau Chiriță, ei (mai ales pri
mul) lăsindu-ne să întreve
dem o revigorare a jocului 
feroviarilor.

..Noul val" a contribuit, de 
fapt. în toate formațiile Ia 
crearea unei note de dinamism 
a întrecerii. Din acest punct 
de vedere s-au impus atenției 
și... simpatiei unanime Steaua 
și C.N.A.S.E., cele mai tinere 
competitoare, care au dat cu
loare turneului. Cea dintîi, în
deosebi, s-a arătat capabilă să 
răstoarne calculele, lipsa de 
experiență și ineficacitatea pri- 
vînd-o însă de rezultate supe
rioare (credem noi. doar amî- 
nate pentru un viitor apropiat, 
de echipa antrenată de Gheor- 
ghe Zamfirescu si Francisc 
Crișan). Steaua poate să-și a- 
ducă contribuția la un campio
nat mai echilibrat, după cum 
de la Progresul București a- 
vem pretenții mal mari, elevii 
lui Alexandru Szabo neară- 
tînd decît ne alocuri adevăra
tele posibilități.

Pentru două’ divizionare cam
pionatul a început cu handicap 
în clasament, cu patru punete 
penalizare, datorită neîndepli- 
nirii prevederilor regulamen
tare privind numărul de ju

cători care să treacă normele fl
de control. Una este Voința A
Cluj-Napoca, rămasă. ce-i 3
drept, cu efectivul subțiat 3
prin plecarea cîtorva titulari, d
ceea ce implică tratarea cu i
mai multă atenție a proble- o
mei schimbului de miine în ti
municipiul de pe Someș. Cea- 9
laltă este nou promovata I.L. 1
Timisoara, aflată sub semnul
aceluiași imperativ pentru ca J
frumoasele sale promisiuni — d
revitalizarea centrului flin ora- 3
șui de pe Bega — să' se Impli- ti
nească. ti

Si acum așteptăm, cu pre- J
tenții sporite, cel de al doilea J
turneu, de săptămîna viitoare, îl
din Capitală. î

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO I
• Tragerea excursiilor la Loto k

de astăzi, 30 septembrie 1583, se ci
desfășoară începind de la ora le
ÎS,45 In sala clubului sportiv 73 
Progresul din București, str. dr. 3!
Stalcovid nr. 42 ; numerele clș- a 
tigătoare vor ti transmise la te- 50
levizlune la ora 17,13 șl la radio A
în cursul serii. In

CIȘTIGURILE TRAGERII „EX- 10
CURSIILOR" LOTO DIN 23 SEP- o<
TEMBRIE 1983. FAZA I : Cat. 2 sl
— 1 variantă 100% a 47.823 lei ir
și 8 variante 25% a 11.056 lei ; 
cat. Si 7 variante 100% a 6-257 F
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RÎNDURI PENTRU UNIVERSITATEA CRAIOVA
Pentru cronicar, jocul de 

miercuri seara, de la Split, se 
așează printre cele mai dra
matice pe care le-a urmărit în 
activitatea 
Craiova a 
in putință 
ficarea in 
Cupei U.E.F.A. 
această sansă 
nule de faimoasă luptă eu Haj- 
duk Split ! Au venit penaltyu- 
rile, acest criteriu 
mis“ de calificare 
ceastă confruntare 
în primul rînd 
psihice, fotbaliștii 
au obținut decizia... 
loviturilor de pedeapsă, 
venite acum un frecvent mij
loc de departajare în toate 
competițiile sistem cupă, me
rită, firește, o discuție specială 
pe care ziarul nostru își pro
pune să o facă, mai cu seamă 
după ce — chiar în ăcest sezon 
— și alte formații de ale noas
tre au căzut la acest examen. 
Condiția aceasta de califi
care, care apare tot mai 
frecvent, pretinde ca fiecare 
echipă să-și pregătească toți 
jucătorii în executarea lovituri
lor de la 11 metri. Vremea cînd 
aveai 1—2 specialiști ai penal- 
tyurilor a trecut. Astăzi poți 
ajunge în situația ca ÎNTREA
GA formație să fie obligată să 
dea examenul penaltyurilor. SI, 
astfel, poți pierde în cîteva 
fracțiuni de secundă tot ce ai 
construit sau ai încercat să 
construiești ore întregi în lup
ta de pe gazon.

lui. 
făcut 
spre 

turul

Universitatca 
tot ce i-a stat 
a obține cali- 
al doilea al 

Si nu pierduse 
după 210 mi-

„in extre- 
și, în a- 
care este 
a forței 

iugoslavi 
Capitolul 

de-

Cu siguranță că la asemenea 
nedorite variante ale pără
sirii unei competiții euro
pene se gindeau antrenorii și 
jucătorii Universității, în noap
tea de miercuri spre joi, în 
avionul care îi aducea de la 
Split. A fost, nici nu știu dacă 
e nevoie s-o mai spunem, un 
„voiaj al regretului”. Da, a- 
ceastă admirabilă echipă care 
rămîne Universitatea Craiova 
poate regreta din toată fiin
ța ei eliminarea din întrecere 
pentru că, afirmăm noi, n-ar 
fi meritat, poate — analizind 
în ansamblu duelul ei din cele 
216 minute de joc — să pără
sească Cupa U.E.F.A. Ne 
gindim la puterea ei de luptă 
și la forța ei.de joc în cele 

■două întîlniri, ne gindim la 
priceperea si calmul cu care 
a știut să iasă din momentele 
dificile, ne gindim la situațiile 
de gol, adunate, de la Craiova 
și Split, ne gindim, în fine, la 
faptul că n-a putut prezenta in 
nici unul din cele două jocuri 
formația sa completă. în vre
me ce Hajduk a recuperat, 
pentru jocul-retur. piesele sale 
de bază numite Șlișkovici și 
Pesici, craiovenii i-au avut 
în continuare pe tușă pe Bălăci 
si Crișan, si, în plus, Ștefănes- 
cu. Geolgău și Cîrțu au 
suferit si ei accidentări, fiind 
recuperați în ultimele ore dina
intea partidei-retur (Geolgău 
s-a și reaccidentat, dealtfel, 
fiind înlocuit cu Cîrțu).

în ciuda atîtor obstacole și 
dificultăți. Universitatea nu

s-a arătat cu 
adversarei 
cît 
pe toată suprafața terenului și 
nu numai la punctul de 11 me
tri 1 Și la Split, ca și la Cra
iova. formația din Bănie a con
firmat clasa ei internațio
nală, care a făcut-o, pe bună 
dreptate, cunoscută în Euro
pa. Fotbalul românesc are 
nevoie de citi mai multi ase
menea ambasadori și avem 
convingerea că si alte echipe 
sint pline de ambiția de a rea
liza performantele craiovenilor.

Simțim nevoia, acum, la 
încheierea prezenței sale în 
cupele europene (o sperăm, 
doar pentru • ediția în curs), să 
spunem ceva despre atmosfera 
ce trebuie să existe in sinul și 
iniprejurul echipei craiovene. 
Ar fi o mare greșeală ca, după 
eliminarea din intrecerea con
tinentală, să se producă o 
abandonare a preocupării 
pentru întreaga viată a aces
tui valoros nucleu de ju
cători. Așa cum s-a petrecut a- 
deseori in fotbalul nostru. „La 
victorii înainte, la infrin
ger! dispare toată lumea” — 
cam asa s-a întîmplat. Si nu 
o dată. Dimpotrivă, ECHIPA 
TREBUIE AJUTATĂ SĂ 
TREACĂ MOMENTUL DIFI
CIL PE CARE IL STRĂBATE. 
Universitatea trebuie ajutată 
să rămină in avanscena fotba
lului românesc. Spre folosul 
lui, in primul rind !

Eftimie IONESCU

nimic inferioară 
sale atîta vreme 

întrecerea s-a desfășurat

Intr-o perioadă in care 
echipa reprezentativă a 
României se află într-o si
tuație de 
clasament 
calificare 
liminariile 
din Spania — să nu uităm ! 
—, înaintea partidelor cu 
echipele Ungariei șl Elve
ției, era calificată da- 
că-și valorifica punctajul 
meciurilor de acasă), ci 
și de capacitate, de valoa
re (meritul lui Mircea Lu
cescu fiind incontestabil),’ 
formațiile noastre de club 
fruntașe AU RATAT pri
mul pas în cupele europe
ne ! Există, din fericire 
pentru iubitorii fotbalului 
nostru, o excepție, "Dinamo, 
dar nimeni nu poate nega 
faptul că fotbaliștii noștri 
campioni au beneficiat de 
cea mai favorabilă tragere 
la sorți posibilă (norocul 
lor). Să sperăm că 
namoviștii vor reuși 
treacă și de 
— practic — 
tea fi vorba 
roc, pentru 
„ușoare” au

vîrf nu numai in 
intr-o grupă de 
(căci și în pre- 

pentru C.M.

I
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SINT CU ATIT MAI
Din relatările de la radio și 

din cronica noastră apărută ieri 
(la care avem totuși de făcut 
o „corectură”: Mircea Sandu a 
ratat, în minutul 2, nu de la 
16, ci de la 8 metri!), cititorii 
cunosc desfășurarea meciului 
de la Graz.

Sinteza acestei partide este, 
în cîteva cuvinte, următoarea : 
Sportul a jucat mult mai bine 
decît Ia București; partida a 
fost dominată, sub toate aspec
tele, de „alb-negrii“ noștri; des
fășurarea întrecerii a fost sen
sibil marcată de faultul prin 
care Thonhofer l-a scos de pe 
teren pe Hagi, practic, din min. 
13, înlocuirea produeîndu-se 7 
minute mai tirziu ; SPORTUL 
MERITA VICTORIA, chiar la 
cele două puncte diferență, 
care i-ar fi adus calificarea, 
pentru că a avut cinci mari o- 
cazii : M. Sandu (min. 2), Mun- 
teanu II (min. 51, cînd Saria — 
cel mai bun de pe teren — a 
respins în corner), Coraș (min. 
59), Munteanu I (min. 65) și 
Coraș (min. 87, șut deviat de 
Saria, ta bară). La activul gaz
delor (care au avut lungi pe
rioade în care au fost „sufo
cate” de presiunea echipei ro
mâne), doar două ^ocazii reale : 
Thonhofer (min. îl) și Bakota 
(min. 69).

Iată deci, motive In plus să 
regretăm., meciul de la Bucu
rești. Jucătorii Sportului sînt 
primii care recunosc că au 
pierdut acasă calificarea și au 
făcut eforturi pentru a-și repa
ra greșeala, la Graz.

După cum remarca Mircea 
Lucescu (care a însoțit aici e- 
^chipa), studenții au abordat 
partida realist, și-au asigurat 
bine apărarea, au pasat bine, 
au știut să-i anihileze pe Szo- 
kolay și Bakota, n-au 
inițiativa adversarului 
pentru perioade foarte

Directorul tehnic al F.R.F. con
sideră însă că Sportul n-a 
practicat îndeajuns ruperile de 
ritm de Ia mijlocul terenului 
spre poarta adversă și că, de 
data aceasta — spre deosebire 
de jocul lor obișnuit — n-au 
forțat mai mult pe extreme, 
unde s-a văzut mai puțin apor
tul fundașilor laterali. Extin- 
zînd discuția noastră, Mircea 
Lucescu aprecia că Sportului stu
dențesc (care de 7 ani n-a mai 
evoluat intr-o competiție euro
peană) i-a lipsit, ca multor e- 
chipe românești, încrederea în 
posibilitățile sale reale, că echi
pa lui Voica și Ardeleanu este 
mai bună decît cea a liderilor 
campionatului austriac și că, 
dacă forțau mai mult, bucu- 
reștenii puteau să se califiee 
chiar la Graz, în ciuda handi
capului de un gol

MARI
Acestor judicioase aprecieri, 

am dori să le adăugăm cîteva 
scurte comentarii ale presei lo
cale. „Klcinc Zeitung" aprecia
ză că Graz a eliminat un ad
versar de clasă europeană. 
„Neue Zeitung" consideră că în 
a doua rundă a întîlnirii „ro
mânii s-au arătat mai inteli- 
iigenți, confirmînd și ta teren 
declarațiile făcute la sosire, că 
au venit să joace pentru a se 
califica”. „Togesposi” scrie că e 
un merit mare pentru Sturm 
acela de a fi eliminat o echi
pă „inteligentă și rutinată” iar

Iul decisiv pe care l-a 
portarul Saria 
scorului de 0—0.

Despre jucătorii 
gulescu, mult mai 
cat fără greșeală 
cu o remarcabilă

.Salzburger Post” subliniază rc- 
avut 

în păstrarea
noștri. Ior- 
atent, a ju- 
în apărare, 

disciplină

cedat 
decît 

scuite.

BRIE 1983. I. Dinamo Buc. — 
Kuusysi Lahti 1 ; n. Hajduk 
Split — Univ. Craiova 1 ; HI. 
Strum Graz — Soortul stud. X ; 
IV, I.F.K. GOteborg — A.S. Ro
ma 1 ; V. Olimplakos Pireu — 
Ajax X ; VI. Dechia Gdansk — 
Juventus 2 ; VK. F.C. Porto — 
Dinamo Zagreb 1 ; VUI. Spor
ting Lisabona — Sevilla 1 t 
IX. Ferencvaros — P.S.V. 
Eindhoven 2 ; X. Watford — F.C. 
Kaiserslautern 1 ; XI. Steaua ro
șie Belgrad — Verona 2 : XII. 
Lokomotive Leipzig — Bordeaux 
1 ; XIH. Levski Spartak — V.f.B. 
Stuttgart 1. Fond total de clști- 
guri : 667.947 lei.

posibilă 
sperăm că di- 

vor reuși să 
turul II, cînd 
nu va mai pu- 
de nici un no- 

că echipele 
„ . părăsit scena.

Privind realitatea în față, 
să recunoaștem că ne 
puneam mari speranțe 
în performanțele europene . 
ale Craiovei și Sportului stu
dențesc. ■ Aceste speranțe 
aveau, să recunoaștem 
răși, temeiuri reale, 
biective, nu • erau simple 
expresii romantice 
sufletelor noastre de 
bitori ai fotbalului.

Rezultatele se știu.
Am rămas cu speranțele... 
întrebarea — obligatorie 

— este următoarea : din 
vina cui ?

Dat fiind faptul că adver
sarele echipelor noastre

ia- 
o-

ale 
iu-

au fost bune, dar nu au 
fost nici Liverpool. nici 
Bayern Munchen. nici Aston 
Villa etc., răspunsul este 
clar : din vina noastră ! 
Iar vina noastră înseamnă, 
în primul rînd, vina echi
pelor noastre, a Sportu
lui studențesc, care a pier
dut — incredibil, dar adevă
rat — cu 1—2 la București, a 
Universității, care la Cra
iova a cîștigat doar cu 1—0, 
și degeaba au jucat bine 
cele două „ambasadoare” în 
retur.

Este Ia fel de adevărat — 
să recunoaștem din nou — 
că la insuccese dispar o 
bună parte dintre... vorbi
torii din etapa angajamen
telor, a promisiunilor (la 
insuccese nu mai iese 
„numărătoarea” 
Dar 
bire 
Ele 
care 
b.ui să răspundă — si Ia rău, 
după cum aceiași autori a- ~ 
par „în față” la bine. Nu ne 
referim, în primul rînd, 
aici, la jucători, ci la 
restul... Cluburi, conduceri 
de cluburi, antrenori, fede
rație...

O parte majoritară a „am- 
basadoarelor” noastre de 
club au ratat obiectivul lor 
în cupele europene. Aceasta 
este situația. Tristă. dar 
reală. O situație din care 
trebuie să se învețe — mă
car atît — pe baza unor a- 
nalize lucide, responsabile, 
constructive, care să nu 
ocolească tocmai pe... res
ponsabilii necalificărilor.

Măcar să ne alegem cu o 
învățătură I

a promisiunilor 
mai 
oratorilor), 

faptele, spre deose- 
de vorbe, nu se uită, 

rămîn. Ele au autori 
răspund — sau ar tre-

Marius POPESCU

tactică. Muntcanu II, energic, 
sigur, multă dăruire. Coraș a 
fost cel mai activ în atac, jo
cul său a avut culoare; de 
cînd a venit la Sportul cîștigă 
în personalitate. La mijlocul 
terenului, Chiliaia și Șerbănică 
s-au remarcat prin travaliu. 
Cazan a greșit o singură dată 
în meci (putea ieși însă gol...) 
dar și pe el, ca pe toți cei 
mai sus notați, îl putem con
sidera printre jucătorii care 
s-au făcut remarcați dintr-un 
ansamblu în care, la Graz, toți 
componenți și-au făcut datoria.

De-am fi putut spune ace
lași lucru (iertați-ne că reve
nim mereu la meciul de la 
București) și după partida tur... 
Atunci, vorbele observatorului 
U.E.F.A. la Graz, italianul Dc 
Leo, care consideră că Sportul 
merita șă cîștige, n-ar mai fi 
azi doar o simplă consolare...

Rcstanță in Divizia „li"

DINAMO VICTORIA 0
F.C.M. BRAȘOV 1 [1]

Radu URZICEANU

Partida restantă din etapa a 
5-a a Diviziei „B“ (seria a n-a). 
Brașovenii, cu un plus evident 
de experiență si de tehnicitate, 
prezentînd o formație mal „ar
ticulată" decit partenera lor de 
Întrecere (știind cînd și cum să 
se „strîngâ" și să se „desfacă") 
au reușit să ia conducerea chiar 
din startul partidei (a înscris 
CRAMER în min. 4, profitind de 
greșeala în lanț a fundașilor di- 
namoviști) șl au urmărit apoi
un scop, acela ^le-a menține fra
gilul avantaj. - - - 
au reușit să 
prețioasă, în 
și la limită), 
mari eforturi 
zultatul după _ 
reștenii au atacat. _
treaga f repriză secundă, fără

PENTRU DINAMO, RODAJUL S-A ÎNCHEIAT
(Urmare din pag. 1)

tare cu campioana Finlandei 
(pe care sortii, generoși, i-au 
desemnat-o ca adversară) a 
«instituit pentru Dinamo mai 
mult prilejul unui util si edi
ficator rodai în perspectiva 
examenelor cu adevărat difi
cile care o așteaptă nu numai 
în competiția europeană, ci si 
îrr campionat. Este previzibil 
că în turul doi al Cupei cam
pionilor europeni echipa bucu- 
resteană va avea o adversară 
mult mai puternică decît a fost 
Kuusysi Lahti, al cărei nume ăl 
vom cunoaște odată cu trage
rea la sorți de astăzi.

In ' aceste condiții, suporterii 
campioanei noastre și nu numai

ei. au dreptul să creadă că pe
rioada care s-a scurs pînă 
acum de la începutul pregăti
rilor a fost suficientă pentru 
deplina acomodare si integrare 
a jucătorilor — de bună va
loare — nou veniți, găsirea celor 
mai eficiente formule de așe
zare pe posturi, omogenizarea 
compartimentelor si a întregii 
echioe. astfel ca Dinamo să de
vină realmente un „unsprezece" 
puternic, cit mai competitiv pe 
plan internațional. Desigur, a- 
ceasta va depinde si de recu
perarea cît mai grabnică a ju
cătorilor actualmente acciden
tați (îndeosebi înaintași), a că
ror absentă s-a resimțit — ce-î 
drept — miercuri în evoluția 
liniei de atac.

Cum. din păcate. Dinamo este 
singura echipă românească ră
masă în competițiile europene, 
răspunderea ei pentru buna re
prezentare internațională a fot
balului nostru a crescut acum 
si mai mult. Nu ne îndoim că 
jucătorii, antrenorii si condu
cătorii echipei noastre campi
oane sint conslienti dc această 
răspundere, de datoriile care 
le revin șî că vor lua toate 
măsurile necesare pentru ca 
Dinamo să se prezinte în peri
oada grea ce urmează la înăl
țimea 
fotbal 
mele 
drum 
ediție _ 
nelor de dub din Europa.

astentărilor iubitorilor dc 
din întreaga tară. în nu- 
acestora. îi dorim un 
cît mai luna în actuala 
a campetitiei campioa-

OLIMPICII REIAU CURSA PENTRU LOS ANGELES
(Urmare din pag, 1)

în turul II. ca și 
Nijmegen (doar 

eliminată).
de dificultatea 

olimpicii

s-au calificat 
Eindhoven și 
Ai ax a fost

Conștienți 
partidei cu Olanda, 
noștri au început preparativele 
pentru acest joc cu mult timp 
în vrmă, dacă avem în vedere 
că cei mai mulți dintre ei au 
luat parte la antrenamentele 
comune (si la turneele din 
Franța si Olanda, ca Si la me
ciul de la Vigo) în cadrul lo-

Olanda, 
alcătuit 

jucă- 
în pre-

tului reprezentativ. O nouă 
etapă de pregătire va începe 
după etapa de campionat de 
sîmbătă.

Pentru meciul cu 
conducerea tehnică a 
cel mai bun lot dintre 
torii care n-au evoluat
liminariile campionatului mon- 

■ dial din Spania si care au 
dreptul să evolueze în compe
tiția olimpică. Antrenorul Gh. 
Staicu a conyocat următorul 
lot de jucători : LUNG. SPE- 
RIATU. BĂRBULESCU. IO- 
VAN. STANCU. UNGUREA-

NU. BOGDAN. ZARE. PANĂ, 
MULTESCU. MOVILĂ. IRI- 
MESCU. GEOLGĂU. ȘOIMAN, 
CORAS. HAGI. CÎRȚU, BA- 
LINT. Cîțiva dintre aceștia 
sînt. din păcate. accidentați. 
Se fac eforturi pentru recu
perarea lor si în funcție de 
rezultatele obținute se va de
finitiva lotul care urmează să 
facă deplasarea 
Selecționabilii au 
câți la București 
ora 10. la hotelul .. 
unde vor începe programul de 
recuperare si antrenamente.

în Olanda, 
fost convo- 

duminică. la 
.,23 August",

Pînă la urmă, ei 
obțină o victorie 
deplasare (fie ea 
cu prețul unor 
de-a menține re- 
pauză. cînd bucu- 

apnoape în- 
___ _ _______ ____ "1 a 
reuși însă să înscrie măcar So
lul egalizator. Mai mult, oaspe
ții s-au apărat grupat si au lan
sat cîteva contraatacuri tăioase, 
care n-au fost departe de majo
rarea scorului. In primele 45 d< 
minute, doar cîteva ocaeii dem
ne de menționat : „bomba" lu 
Manciu (min. 14),. urmată de re
flexul lui Ștefan care a respini 
baloihul în corner, pătrundere, 
lui Cojocaru (min. 33) în careu 
finalizată cu un șut... defoctuos 
și balonul 
reținut cu 
rul Ștefan.
de gol au ___ ___
Cele mal clare : Bența 
48), singur cu portarul 
în față a încercat să-l 
dar n-a reușit, lovitura 
pul peste „transversală"

expediat »de Bențî 
dificultate de porta 
La reluare, ocaziil 
fost mai numeroast 

(mir 
Stofa 

driblez 
cu ca 

_ __  ____ _ . a li
Cramer (min. 56), marea ratat 
a Iul Guda (min. 64). cînd sir 
gur cu Stingaciu nu l-a puți 
Învinge șl șuiul violent al I’ 
Șoarece (min. 78), balonul fntî 
nind „transversala". In utrma i 
cestui rezultat F.C.M. Brașov 
trecut în -fruntea clasamentul 
seriei a Il-a cu 9 p.

Arbitrul Cr. Teodorescu (B 
zău) a condus bine următoare 
formații : DINAMO victoeli 
ȘTEFAN — Frîncu, CHERA 
POPICU, Lucuță — Ivan, Coj 
caru, Brumaru — Mirea (m: 
57 POPAZU), lordache (min. 
Guda), Glonț. F.C.M. BRAȘO) 
Stingaeiu — BĂLAN, Ștefan, N. 
GHI, Manciu — ȘULEA (min. 
Mandoca). Spirea. ȘOARECE 
Cramer (min. 73 Văidean), Be 
ța, BATACLIU.

Gheorghe NERTEA

ANUNȚ
Clubul sportiv „Viitorul" 

încadrează, prin transfer 
contabil șef. Relații la -tele
fonul 50 44 38 (tovarășu 
Cilmîc).

ei.de


S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE MONDIALE Dt LUPTE HBtDt
KIEV, 23 (piin telefon). Cam

pionatele mondiale de lupte li
bere, 
unui extrem de numeros 
blic. s-au încheiat joi 
finalele la categoriile 
kg, 74 kg, 90 kg si. 
Așa cum remarcam, și 
pondențele anterioare, 
noștri iau avut o 
«^corespunzătoare, dintre 
prezenți ia start doar doi reu
șind să ajungă în....................
— N. Hincu și Tr. 
prințul situîndu-se 
la cat. 48 kg, cel 
pe locul 5 la cat. 
petiția a fost 
sportivii sovietici, care au cuce
rit 7 titluri din cele 10 puse 
în joc, celelalte revenind spor
tivilor din Bulgaria. R.P.D. Co
reeană și S.U.A.

Reuniunea finală a oferit în- 
tîlniri spectaculoase, de un bun 
nivel tehnic, noii deținători ai 
titlurilor mondiale dovedindu-se 
cu adevărat cei mai buni, ei 
demonstrînd de-a lungul între
gului turneu o pregătire deose
bită pe toate planurile. Dimi-

desfășurate în prezenta 
pu- 

seara cu 
52 kg. 62 
J-100 kg. 
în cores- 
sportlvii 

comportare 
cei

finalele mici 
Marinescu — 
pe locul 6 
de al doilea 
62 kg. Corn- 

dominată de

neață au fost programate me
ciurile pentru locurile 5—6, 
după-amiază desfășurîndu-se 
cele pentru medaliile de aur și 
pentru pozițiile 3—4. In gala 
de dimineață a fost prezent și 
Traian Marinescu (cat. 62 kg), 
care l-a întîlnit pe Aviimed 
Enke (R.P. Mongolă), de care 
a dispus la puncte (î—5). cla- 
sîndu-se. deci, pe locul 5.

Citeva rezultate de la reuniu
nea finală :

Categoria 52 kg. : locurile 
Iordanov (Bulgaria) b.p. 
Asakura (Japonia) : 3—4 

(U.R.S.S.) b.p.

1—2:
7—3 

: A.
5—0 

A.

V.
T.
Beloglazov
M. Hartmut (R.D.G.) ; 5—8 : 
Seikhalnl (Turcia) b.ab. medical
Li Cher (R.P.D. Coreeană).

Categoria 82 kg. : 1—2 :
Alekseev (U.R.S.S.) b.p. 11—4 
R. Smith (S.U.A.) ; 3—4 : S. Se- 
rev (Bulgaria) b. superioritate 
3:57 S. Kadzuhito (Japonia) ; 5— 
6 : Traian Marinescu (România) 
b.p. 7—5 A. Enke (R.P. Mongolă).

Categoria 74 kg. : 1—2 : D.
Schultz (S.U.A.) b.p. 11—6 T. Ma- 
gomadov (U.R.S.S.) ; 3—1 : M.
Knosp (R.F.G.) D.p. 4—1 P. Rau- 
hala (Finlanda) ; 5—«: D. Karan-

v.

TURNEU DE ȘAH iN POLONIA
Turneul de șah de la Byd

goszcz s-a încheiat cu victoria 
maestrului iugoslav Risto Ni- 
cevski cu 3,5 p din 11 posibile, 
urmat de Jan Kedrovics cu 8 p.

Maestrul roman Parik Stefanov 
s-a situat pe locul 4, cu 6 p. 
Au participat 12 șahiști din 7 
țări.

Prezențe românești peste hotare

Din Maroc am primit o inte- 
referitoare 
ediție a 
meditera- 

la in-

resantă scrisoare 
la cea de-a IX-a 
Jocurilor 
neene, i 
cepului 
17) la 
semnată 
tor Emil I 
nește, In i 
colaborare 
no-marocane, 
silier tehnic 
pregătire a echipelor naționale 
marocane.

Competiție de nivel mondial, 
avind intre parlicipanți nu
meroși medaliați la Jocurile 
Olimpice, la campionate 
diale și europene intr-o 
de discipline (atl.etism, 

' judo), ediția din acest 
Jocurilor mediteraneene 
semnat un succes deosebit din 
toate punctele de vedere. Efor
tul considerabil 
zatoare (au 
două stadioane 
locuri, două 
fiecare cu cite 
un bazin de înot cu 
locuri etc.), ca și entuziasmul 
numeroșilor spectatori au fost 
răsplătite -de rezultate pe 
potrivă ale sportivilor maro
cani, care au izbutit să obțină 
cel mat bun bilanț din istoria

sportive 
desfășurate 
lui septembrie (3—
Casablanca, scrisoare 

de conferențiar doc- 
Ghibu, care indepli- 
cadrul schimburilor de 

• și cooperare româ- 
funcția de con- 
in Direcția de

a-

?no7i- 
serie 
înot, 

an a 
a in

al țării organi- 
fost 

cu 
săli
8 000

construite 
80 000 de 
de sport 
de locuri, 
4000 de

participării lor la tradiționala 
competiție a țărilor din bazinul 
mediteraneean : 21 de me
dalii, dintre care 8 de aur, 5 
de argint și 8 de bronz, meda
liile de aur fiind obținute în 
întrecerile de atletism (4), 
box (3) și fotbal. în clasa
mentul pe națiuni, Marocul a 
fost prima clasată dintre țările 
arabe și africane participante.

Semnatarul scrisorii ne
duce la cunoștință că o contri
buție însemnată la obținerea 
bilanțului sportivilor marocani 
(„care a (lepășit cele mai op
timiste așteptări") și-a adu
s-o și grupul de tehnicieni 
români aflați in Maroc in ca
drul schimbului amintit, din
tre care aprecieri deofebite a 
primit antrenorul de box 
Dumitru Gheorghiu.

în sfirșit, să subliniem că 
ceremonia deschiderii oficia
le a Jocurilor („magnifică", 
după relatările presei maro
cane) a fost regizată de Hero 
Lupescu (a cărui regie a festi
vității de deschidere a turneu
lui final al 
mondial de fotbal 
cut din Spania a 
tă, de asemenea, 
sebit), împreună 
de 7 specialiști români și 
specialiști marocani.

campionatului 
de anul tre- 
fost aprecla- 
in mod deo- 
cu un grup 

cu

dn (Cehoslovacia) b. tr.ș 3:02 
D. Baiaraa (R.P. Mongolă).

Categoria 90 Kg. : 1—2 : p. jja- 
niev (U.R.S.S.) b. tuș 2:57 I. Ghi- 
nov (Bulgaria) : 3—1 : u. 
pert (R.D.G.) b.p. 4—1 A. 
torku (R.P. Mongolă) ; 5—6 : H. 
Sezguine (Turcia) b.p. D. Clark 
(Canada).

Categoria 4 100 kg. : 1—2 : s. 
Kasimikov (U.R.S.S.) b.p. 6—1
A. Sandurski (Polonia) : 3—1 :
B. Baumgârtner (S.U.A.) b.p. 8—1 
P. Ivanov (Bulgaria) ; 5—6 : B. 
Molie (Canada) b.ab. medical A. 
Shroeder (R.D.G.).

Neu- 
Ba-

Dan GÂRLEȘTEANU

în cadrul 
competițiilor 
chet intercluburi, 
dele tur 
miercuri 
te :

„Cupa
na

primei manșe a 
europene de bas

in parți
ali fost înregistrate 
următoarele rezulta-

, Koraci" : A.E.K. Ate- 
A. S. Soleuvre (Belgia) 

111—72, Csepel Budapesta — 
Eszacibasi Istanbul 90—95, 
Spartak Pleven — Besiktas Is
tanbul 99—88, Cașerta (Italia) — 
Falfiik Sonex Edinburgh (Sco
tia) 135—72, „Cupa cupelor" ; 
Solent Southampton (Anglia) 
— Hatrans Haaksbergen (Olan
da) 78—71,

Liliana Ronchetii" —
G.S.V. Porz-Hennenf 
— Residence Waller- 
(Luxemburg) 63—44,

Villeurbanna 
Racing

„Cupa 
femei : 
(R.F.G.) 
dange 
Nottingham — 
(Franța) 51—70, Racing club 
de France — Akademik Sofia 
95—77, Phalere Atena — Parti
zan Belgrad 59—88, B. C. Ver
sailles (Franța) — Roma 55—74, 
Forderklub Viena — Versoix 
Geneva 88—56, Walferdange
(Luxemburg) — Porz Koln 
44—63, Universitatea Cluj- 
Napoca — Unimoto Cesena 
79—75.

Șl ACUM, ETAPA A DOUA IN CUPELE EUROPENE
Iată alte rezultate, care ne-au sosit miercuri seara 

după Închiderea ediției și au lipsit In ziarul de joi.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Linfield Gri. de N.) — Benfica Lisabona (o—3) 2—3 
Olymplakoe Pireu — AJax Amsterdam (6—0) 2—0 d.p. 
Omonia Nicosia
VUking Stavanger
Grasshoppers Ziirich— Dinamo Minsk 
Athletic Bilbao

— Ț.S.K.A. Sofia
— Partizan Belgrad

• • •

Aberdeen, F.C. Koln. 
neva,-------- —
main, «u.......—, .v.mii, xseve
Spartak Varna, Glasgow Rangers.
Haka Valkeakoski, Șahtior Donețk, 
United.

, C.F. Barcelona, Servettc Ge- 
i, N.E.C. Nijmegen, Hammarby, Parts St. Ger- 

Juventus Torino, S.K. Beveren, F.C. Porto, 
Ujpesti Dozsa, 

Manchester

CUPA U.E.F.A.
CO--3) 
(1-5) 
(0—1) 
(0-2)

4—1
0-0
2—2
4-—0

Echipele calificate pentru turul al doilea : Olim- 
piakos Pireu, F.C. Liverpool, Benfica Lisabona, 
Dundee United, Standard Liege, A.S. Roma, Bohe
mians Praga, Rapid Viena, T.S.K.A. Sofia, Dynamo 
Berlin, Partizan Belgrad, Dinamo București. Di
namo Minsk, Kaba Gyor, Athletic Bilbao, Hambur
ger S.V.

Sporting Lisabona
R.C. Lens

— Lech Poznan

— F.C. Sevilla
— La Gantodso
— Sparta Praga
— Trabzonspor

ii—1) 
(1-1) 
(2-3) 
(0-1)

CUPA CUPELOR
CT. Barcelona
F.C. Porto

— F.C. Magdeburg
— Dinamo Zagreb 

Echipele calificate pentru turul al

(5—1) 2—0 
(1—2) 1—0 

doilea : F.C.

Echipele calificate pentru tunul ‘al 
Antwerp, cr__ •
ting Lisabona, P.S.V. Eindhoven, Watford, F.C. 
Groningen, R.C. Lens, Nottingham Forest, Celtic 
Glasgow, Werder Bremen, Feyenoord, Lokomotive 
Leipzig, Radnickl Niș, Levski Spartak Sofia, As
ton Villa, Inter Bratislava, Sparta Praga, Banik 
Ostrava, Verona, Honved Budapesta, Widzew Lodz, 
Carl Zeiss Jena, Spartak Moscova, R.S.C. Ander- 
lecht, F.C. Laval, Tottenham, Bayern Miinchen, 
Sturm Graz, PAOK Salonic, Hajduk Split, Interna- 
zionale Milano,

----- r------- ---------- — doilea : F.C.
Sparta Rotterdam, Austria Viena, Spor------  ~ „. .... ( Watford,-----

Lens, Nottingham Forest,

★ ★ ★
S-a consumat prima etapă a 

cupelor europene, iar azi, ia 
Ziirlch, vor fi cunoscute meciu
rile fazei secunde, programate 
la 19 octombrie și 2 noiembrie.

Iată câteva observații după 
partidele de miercuri seara.

In C.C.E. o surpriză de pro
porții a furnizat-o formația ci
priotă Omonia Nicosia, care a 
dispus cu 4—1 de Ț.S.K.A. so
fia, aceasta din urmă califidn- 
du-se doar grație golului marcat 
in deplasare ! La Pireu. Olym- 
piakos a învins pe celebra Ajax 
Amsterdam cu 2—0, in prelun
giri. prin golurile lui Anastaso- 

■ poulos (min. 95 și U7) ! Bohe
mians Praga — cu mulți titulari 
in reprezentativa Cehoslovaciei 
— nu a avut probleme cu Fe
nerbahce (4—0). Joc pasionant 
și la Goteborg, unde I.F.K. a 
invins pe A.S. Roma însă numai 
cu 2—1 (In tur 0—3).

In CUPA 
menționat citeva scoruri 
Koln — Innsbruck 7—1 
0—1), Glasgow Rangers 
La Valetta 10—0 
U.E.F.A." Bayern 
Austria 
rite 10 
riăm că 
singura 
masă în
Praga - .....

.Utd. — este unica echipă ceho
slovacă eliminată din competi
țiile europene.

In CUPA U.E.F.A., trei partide 
au necesitat prelungiri: Lens —La 
Gantoise 2—1. Honved — Larissa 
3—0 șl Hajduk — Univ. Craiova,

deCUPELOR stat 
fluviu: 
(în tur 
— F.C.

„Cupa 
«i 

tot

in
Miinchen 
marcat 
mai oonsem-

Viena au 
goluri. Să __  ______

Haka Valkeakoski este 
formație finlandeză ră- 
cursă, în timp ce Dukla 

- scoasă de Manchester

Surpriză la Madrid : Real — Sparta Praga 1—1 și spaniolii pă
răsesc Cupa U.E.F.A. ! în imagine, Lozano (in alb) deposedat 
de balon de către un fundaș cehoslovac. Telefoto : A.P.-AGERPRES
această din urmă fiind singura 
decisă în urma loviturilor de la 
11 m. Vom «nai nota eliminarea 
echipelor Real Madrid (de către 
Sparta Fraga), a liderei campio- 
natulut francez Bordeaux (de 
către Lok. Leipzig), a Stelei ro
șii Belgrad (de Verona), a. lui 
Dinamo Kiev (în fața Iul Laval) 
și a lui V.f.B. Stuttgart (în fata 
lui Levski Spartak, victorioasă 
cu 1—0 în min. 90, prin golul 
lui Vîlcev !).

ALTE ȘTIRI

i ă

• Andoni Goicoechea (Athle
tic Bilbao), care l-a accidentat 
grav pe Maradona, a fost sus
pendat pe 18 etape de campio
nat de către federația spani-olă. 
• Antrenorul echipei R.D. Ger
mane Rudolf Krause a fost des
tituit. • In meci amical Samp- 
doria Genova a dispus cu 3—1 
de Hamburger S.V. • In C.E. 
de cădeți (sub 16 ani) : Ungaria 
— Turcia 3—0 (2—0) A La Kuala 
Lumpur. Algeria — Nepal 2—0.

Caleidoscop VITEZE
* De cînd echipa de ștafetă a S.U.A. a 

izbutit primul rezultat sub 40 de secunde 
ia 4 X 100 m, Încheind turul do stadion în 
39,8 s, au .trecut, iată, aproape 50 de ani. 
La 9 august 1936, la Jocurile Olimpice de 
la Berlin, echipa alcătuită din Owens, Met
calfe, Draper și Wykoff a fost cea dinții 
care a realizat o medie de 9,95 s ceea ce 
era considerat atunci ca ceva extraordinar. 
Din 1936 și pînă in acest an recordul mon
dial, deci și media rezultatelor celor pa
tru schimburi, a tot coborît fiind Înre
gistrate 11 îmbunătățiri, cea din 1967 33,6 
a Universității South California (McCul- 
louch, Kuiler, Simpson, Miller) însemnînd 
o medie de 9,65 s I

In sfirșit, anul acesta, la campionatele 
mondiale de la Helsinki, echipa S.U.A. 
(Emmit King, Willie Gault, Calvin Smith, 
Carl Lewis) a câștigat finala cursei de 
4 X 100 m cu timpul excepțional de 37,86 s, 
îmbunătățind recordul lumii cu... o bagatelă, 
acolo, de 17 sutimi 
înseamnă, în medie, 
patru schimburi I... 
_ * Intre cele două

de secundă. Aceasta 
cite 9,465 s pentru cele

g __ _ _ _
g- Bneuc .și Guingamp este cale de 34,5 km. j,. ..

orășele franceze Saint

1
f

Ei bute, acești "34,5 km au fost parcurși 
de automobilistul Guy Ribe (38 de ani) la 

unei mașini care nu mergea însă, 
merge, pe cele patru roți ale sale, 
pe două dintre ele, ceea ce, spe- 

domeniului consideră a însemna un 
record mondial de durată și ra- 

i L.11 „..i acest Ribe, nu doar 
•a. dt mai ales pen-

5

volanul 
cum se 
cl doar 
eialiștii 
autentic ______ ____
pidltate ! Fericit om ___ ______ , __ _____
pentru noul său record, cît mal ales pen
tru faptul că în timpul tentativei sale a 
avut norocul să nu fi fost văzut de nici 
un jandarm, căci altfel se alegea și cu o 
amendă zdravănă. Așa însă...

* s-a calculat, riguros, că o biată minge 
Ue golf .(diametrul între. 41—42,7 mm. etn- 
tarind cel mult 46 gr.). în momentul in

care e — bine — lovită cu bastonul spe
cial, își ia zborul de 10 000 de ori mai re
pede decît o... mașină de curse șl că in 
timpul acestui zbor se învlrteștc, in jurul 
propriei axe, de 250 de ori pe secundă ! 
Astea da calcule !...

★ Mare sărbătoare, mai dăunăzi, la Lon
dra. Sute, poate chiar mii de cetățeni, ar
borând un entuziasm — se spune — deli
rant, i-au făcut o primire extrem de căl
duroasă lui Robert McLaughlin. Ei și I Tre
buie să știți insă + ‘ -----
(24 de ani), care este un 
cant ‘

' gur, 
nală. 
gur, 
4 000 
ceea 
o performanță sportivă oarecare șl că a 
meritat, pe de-a întregul, entuziasmul cu 
care a fost primită. Obosești, intr-un va
por, clnd parcurgi 4000 .de kilometri, dără- 
ml-te cînd îi fad Intr-un simplu caiac pe 
ca.re-1 mînuieștl cu torța propriilor muș
chi 1 Acum, alți tineri temerari vor să 
facă și el acest „tur“, dar mai repede de- 
cît McLaughlin.

★ Ciclistul Olaf Ludwig, din R.D. Ger
mană, este, indiscutabil, un mare as al 
sportului cu pedale. Numai anul acesta, 
de exemplu, el a ciștigat cind etape în 
„Cursa Păcii" (are 17 victorii de etapă in 
această mare competiție), iar recent a ob
ținut un succes remarcabil in „Tour de 
l’Avenlr", întrecere open la care, în afara 
unor cicliști amatori reputați, au luat parte 
numeroși profesioniști ai pedalei. Acum, 
pe șosele din Franța. Ludwig a ciștigat 
autoritar cîteva etape între care șl ..prolo
gul", un contratimp individual. Ia Lorient, 
pe un traseu de 4,2 km. Cu acest prilej el 
a Înregistrat media orară de 48.239 km. o

că acest McLaughlin 
_, simplu practi-

al caiacului, a realizat, de unul sin- 
o performantă cu adevărat exceptto- 
E1 a reușit să facă, în caiac, desl- 

înoonjorul Marii Britanii (adică vreo 
de kilometri) In decurs de 143 de zile, 
ce, să recunoaștem, chiar că nu este

,.Sportul fiind o componenta de bază 
a vieții i 
poate fi 
cei ca re 
frumosul".

modeme, cu atît mai virtos el 
astăzi un îndemn pentru toți 
celebrăm, sub toate formele,

RADU BOUREANU 
poet ți prozator român, Iubitor al mițaă- 

rii ți al exercițiului fizic

performanța remarcabilă, desigur. Si cînd 
te gîndești că pe parcursul Neuilly — Ver
sailles — Neuilly (32 km), este drept in 
1887, automobilistul George Bouton a Înre
gistrat un extraordinar record „gonind" 
nebunește cu 25 km pe oră :...

* Omul cel mai grăbit dintre toți cel care 
concurează la 400 m garduri este, indiscu
tabil, Edwin Moses (n. 31 august 1955. la 
Dayton In Ohio ; 186 cm, 77 kg ; inginer 
electronist, specializat in computere) care 
deține In afara recordului mondial oficia! 
și pe ori ..neoficial" de 87 de concursuri 
consecutive victorioase. Pe lista oelor mai 
bune 10 performanțe ale probei primele 9 
aparțin lui Moses : 47,02 Koblenz 31.8.1963 ; 
47,13 Milano 3.7.1930 ; 47,14 Lausanne
14.7.1981 ; 47,17 Berlinul Occ. 8.8.1980 ; 47,27 
Berlinul Occ. 21.8.1981 ; 47,37 Roma 4.9.1981 ; 
47,37 Zurich 4.9.1981 ; 47,43 Koln 26.8.1983 ; 
47.45 Westwood 11.6.1977. Abia al zecelea 
rezultat aparține' unui alt atlet, care nu 
este altul decît recordmanul european Ha
rald Schmidt — 47,48 s înregistrat de el 
la C.E. de la Atena, la 8.9.1982. Pentru a 
înțelege mai bind valoarea performantelor 
Iul Moses trebuie să știți că mal mult de 
jumătate dintre cele 170 de țări membre 
ale Federației internaționale de atletism au 
recordurile la 400 m... plat, la un nivel 
mal scăzut decît rezultatele pe... garduri 
ale campionului mondial !...

Romeo VILARA

I
$

f
f

TELEX • TELEX
atletism • La Saint Maur, 

recordmanul mondial Thierry 
Vigneron a sărit 5,50 m la pră
jină.

CICLISM • La Eymet, ta 
Franța, a amt loc prima etapă 
a competiției open „Steaua spe
ranțelor" (Montpon — Menes- 
terol — Eymet) riștigată de fran- 
oezul Regis Clere în 2.33:41, ur
mat de belgianul Feerdl van den 
Haute la 6 s și de un alt fran
cez Francis Castaing la 11 s. 
După amiază a avut loc. o seml- 
etapă, un contra-timp pe echipe, 
35 km : 1. Peugeot 44:16 (media 
orară 46,760 km), 2. Renault 44:35 
3. Olanda 45:17, - -- - ------
5. Cehoslovacia ____ ______

HANDBAL • în turneul femi
nin de ’ " ' — —
Germană
22—14. iar U.R.S.S. „A" —
R.S.S. Lituaniană 27—15. Echi
pa României a dispus de Norve
gia cu 22—21 (11—10). Mariana
Oacă și Laurica Lunca au în
scris rite 5 goluri. Cu 3® de go
luri marcate Mariana Oacă este 
golgetera competiției. în clasa
mentul turneului eondiuc, cu rite 
8 p. U.R.S.S. „A" și R.D. Ger
mană urmată de România cu 
4 p.

TENIS • Competiția feminină 
de la Hartford, în turul doi : 
Sylvia Hanika — Pam Casale
6— 1, 1—6, 6—3, Kim Shaeta- — 
Virginia Ruziri 2—6, 6—3, .6—2, Ro
salyn Fairbank — Beth Herr 6—4,
7— 6, Zina Garrison — Alycia 
Moulton 6—4, 7—5, Leslie Allen 
— Sharon Walsh 6—4, 7—6

4. Mercier 45:12, 
45:14. etc.

la Vilnius, R. D.
U .R. S 23 .-tinerot.
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