
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A INAUGURAT A IX-a EDITIE
A TÎRGULUi INTERNATIONAL BUCUREȘTI ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurat, miercuri, 5 oc
tombrie. cea de-a IX-a ediție 
a Tîrgului International Bucu
rești.

La festivitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Consiantin Dăscăleseu. 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Ni
colae Constantin, Ludovic Fa- 
zekas, Alexandrina Găinușe, 
Petre Lupu. Manea Mănescu, 
Paul Niculeseu, Constantin Ol- 
teanu. Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană. Gheorghe Rădules- 
eu. Ilie Verdet. Ștefan Voitee, 
Ștefan Bîrlea, Miu Dobrescu, 
Petru Enache. Mihai Gere, Su- 
zana Gâdea. Ștefan Mocuța, 
Ana Mureșan, Elena Nae, Ioan 
Totu, Ion Ursu, Richard Win
ter. precum și membri ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții eentralc.

Erau prezen(i șefi de misi
uni diplomatice acreditați in 
România, membri ai corpu
lui diplomatic, directori ai pavi
lioanelor naționale si reprezen
tanți ai firmelor de peste ho
tare care participă la actuala 
ediție a tîrgului. ziariști ro
mâni si străini.

Cunoscut pe plan internațio
nal și consacrat ca unul din 
tîrgurile economice cu tradiție, 
TIB-83 se desfășoară sub devi
za „Comerț — cooperare — dez
voltare". Ampla manifestare e- 
conomică și comercială, TIB 
ilustrează forța creatoare a oa
menilor muncii din toate ramu
rile economiei naționale, capa
citatea industriei românești de 
a realiza produse dc înaltă teh
nicitate și performanță, cu un 
grad superior de competitivi
tate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întâmpinați. la sosirea 
In Complexul expozițional din 
Piața Scînteii, cu deosebită dra
goste și căldură. Miile de 
bucureșicni prezenți aici au a- 
clamat cu însuflețire pentru 
partid si secretarul său gene
ral, și-au exprimat, prin a- 
plauze și ovații, cele mai alese 
sentimente de stimă si respect 
față de cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, recunoștința 
profundă pentru tot ceea ce 
face în vederea asigurării pro-

DIN NOU PE PRIMA 
SCENĂ A POLOULUI 

Azi, derbyul Dina.no - Rapid
De ieri, la bazinul bucureș- 

tean Dinamo se desfășoară un 
alt turneu — al doilea — din 
cele sase ale campionatului 
Diviziei .,A“ la polo. ziua 
inaugurală programînd două 
etape în tot atâtea reuniuni. 
In cea de dimineață am con
semnat prima victorie din ac
tuala ediție a tinerilor de la 
C.N. A.S.E. BUCUREȘTI : 9—8 
(5—1. 1—2. 2—2, 1—3) cu IN
DUSTRIA LINII TIMIȘOARA. 
Rezultatul apare drept o surpri
ză. Au marcat: Tufan 2, Balanov 
2, Geambașu 2, Popa 2, Lăutaru 
(C.N. A.S.E.). Fărcuță 3. Gre- 
cu (un tinăr în progres) 2, 
Sterpu 2, Munleanu. Au con
dus R. Nichita — D. Paraschi- 
vescu.

în partidele următoare, doar 
Dinamo s-a impus limpede și 
repede, celelalte favorite avînd 
destule emoții. Mai cu seamă 
RAPID : 7—6 (1—3 1. 3—2, 3—1 
0—0) CU VOINȚA CLUJ-NA- 
POCA, feroviarii văzlndu-se 
conduși cu 3—0 în min. 5,16, 
neputîndu-1 Învinge la început 
pe experimentatul portar Scu- 
rei, nici măcar din lovitură da 
la 4 m I Ei au reușit egala-

PRIMUL BOXER ROMÂN
Doru Maricescu, campionul 

nostru național la categoria mij
locie, medaliat cu argint la Cam
pionatele europene din acest an, 
a fost invitat la „Cupa Mondia
lă”, competiție internațională de 
mare prestigiu, care va avea loo 
la Roma Intre 17 șl 22 octombrie. 
Menționăm că la „Cupa Mondla- 

greșului impetuos al României 
si ridicarea prestigiului ei în 
lume.

Ceremonia deschiderii ofi
ciale a TIR '83 a fost marcată 
de intonarea Imnului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

In aplauzele celor prezenți 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
tăiat panglica inaugurală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de (tat au vizitat eu 
mult Interes standurile, unde 
sint expuse produsele româ
nești, precum si pavilioanele 
naționale st standurile firmelor 
din țările reprezentate la cea 
de-a IX-a ediție a TIB.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu cordialitate, cu 
deosebită stimă de șefii misiu
nilor diplomatice, de directorii 
pavilioanelor naționale și re
prezentanții firmelor străine ex
pozante, care și-au manifestat 
satisfacția de a participa la 
Tîrgui Internațional de Ia Bucu
rești și au exprimat bucuria și 
deplina gratitudine pentru o- 
noarea de a primi vizita pre
ședintelui României.

La plecare, numeroșii cetă
țeni ai Capitalei aflați în in
cinta complexului expozițional 
au salutat din nou, cu entu
ziasm, cu înaltă stimă și pre
țuire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu exprimînd și cu a- 
cest prilej sentimentele de dra
goste față de conducătorul parti
dului și statului, de vie recu
noștință pentru activitatea 
neobosită ce o desfășoară în 
vederea asigurării progresului 
multilateral al patriei, pentru 
creșterea prestigiului internațio
nal al României socialiste.

In aplauzele puternice, înde
lungi, ale celor prezenți s-a 
scandat cu însuflețire numele 
țării, al partidului și secretaru
lui său general, oamenii mun
cii aflați in incinta complexu
lui expozițional au dat glas a- 
deziunii la politica internă șl 
externă a României socialiste, 
hotăririi de a munci neobosit 
pentru continua dezvoltare a 
țării, pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism.

Șutul lui Garofeanu va insemna un nou gol al orădenilor. 
Fază din meciul Crișul — Progresul Foto : Ion MIHAXCĂ

rea abia în sfertul trei. cînd 
dealtfel și-au asigurat și vic
toria. Replica clujenilor meri
tă. oricum, un cuvînt de lau
dă. Realizatori : Arse ne 2,
Schervan 2. E. Ionescu. Vespe, 
Niță, respectiv Colceriu 4. Se- 
bok, Stankovics. Au arbitrat 
St. Karacsony și C. Frățili 
Orădenli au întâlnit și ei o re
zistentă! dîrză. cîștigînd în ul
tima repriză : CRIȘUL — 
PROGRESUL 11—7 (1—1, 2—1, 
2—2. 6—3), prin golurile în
scrise de Garofeanu 3. Kiss 2,

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag 2-3)

LA „CUPA MONDIALĂ"
14” participă reprezentative con
tinentale (Europa — 1 echipe. 
Asia — 1, Africa — 2, America 
de Nord — 1, America de Sud
— 1. Oceania — 1 șt țara organi
zatoare — 1). Puglllstul român 
figurează In prima garnitură eu
ropeană.
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Fotbaliștii noștri continuă cursa pentru Los Angeles

0-0 CU OLANDA, UN PUNCT PREȚIOS

OBȚINUT LA UTRECHT
• Med de mare angajament, pe „muchie de cuțit**,  cu două 
bare (De Wit și Ungureanul • Jucătorii noștri continuă să

• (Continuare in pag 2-3)

fie deficitari la finalizare • Forțând Lung a apărat, din nou, 
extraordinar I

UTRECHT, 5 (prin telefon). 
Partida Începe cu atacuri sus
ținute ale formației olandeze 
care sint Insă stopate prompt 
da fundașii echipei noastre, 
deciși in intervenții. Marcajul 
aplicat de jucătorii români ii 
stânjenește vizibil pe olandezi 
care, deși păstrează inițiativa, 
nu reușesc să-si creeze situații 
clare de gol. Stancu și Iovan 
resping totul pe centru și gaz-

Jocurile Olimpice de vară se apropie

HANDBALIȘTII LA STARTUL PREGĂTIRILOR
PENTRU PODIUMUL DL LA LOS ANGfLES
La complexul de pregătire de 

la „23 August" Vasile Stingă 
și ai săi au luat startul pre
gătirilor, drumul muncii indîr- 
jite la antrenamente — spre 
orașul gazdă al Olimpiadei ’34, 
Los Angeles. Anul trecut, prin 
martie, eram — pe bună drep
tate — nemulțumiți de perfor
manța handbaliștilor noștri la 
„Mondiale" : doar locul 5, real
mente sub posibilitățile lor. 
Așa cum era, locul conținea însă 
o satisfacție pe care o uitasem 
sub povara neimpliniriî dorite : 
calificarea la turneul final al 
J.O. Acum, la ceasul — al doi
sprezecelea ! — eînd naționala 
masculină de handbal este 
singura noastră echipă califi-

în drum spre Jocurile Olimpice de iarnă de la Sarajevo

BOBUL Șl SAMA „ALUMCĂ“, OtOCAMOAIÂ, PE USCAT
De vorbă cu secretarul F R.S B„ prof. Horia ILIEȘU, despre pregătirile In vederea competiției

Ce s-a întreprins pină acum, 
tn domeniul bobului și săniei, 
in perspectiva Jocurilor Olim
pice ? Acestei întrebări i-a răs
puns prof. HORIA ILIEȘU, 
secretarul F.R.S.B.. fost bober 
șl atlet de performanță :

— S-a urmărit în primul 
rind îmbunătățirea pregătirii 
fizice generale și specifice, ac
țiune care a avut o primă ve
rificare cu prilejul campionate
lor naționale de... atletism la 
care au luat parte și boberii 
noștri fruntași. Alte teste se 
vor desfășura tot pe uscat, dar 
pe boburi cu role, cu prilejul 
unor concursuri care vor fi or- 
ganziate pe pista betonată din 
Sinaia. Mai menționez că au 

dele Încearcă pătrunderi pe 
flancul drept de atac unde 
Bogdan este depășit in clteva 
rindurL Astfel in min. 2 De 
Wit expediază un șut puternic 
de li II m, dar balonul trece 
pe lingă poarta Iul Lung. 
Krujs (min. 8) reia cu capul 
peste „transversală" mingea 
centrată de Brocken. Cea mai 
mare ocazie a olandezilor o 
notăm în min. 19 cind De Wit 

cată pentru Los Angeles. înțe- 
legînd prin aceasta marea di
ficultate a calificării olimpice, 
satisfacția aceea uitată reînvie, 
ne dă speranțe... S-au strîns 
lingă antrenorii Nicolae Nedef, 
Radu Voina si Cornel Penu, 
lingă dr. Eugen Craiovcanu și 
prof. Mihai Cojocaru, care al
cătuiesc „comandamentul teh
nic" al expediției, jucătorii Va
sile Stingă, Nicolae Munteanu, 
Mircea Bedivan, Alcx. Folkcr, 
Marian Dumitru, si mai nou 
(fiindcă tineri sint mulți) veniții 
Constantin Petre și Ion Mo
canii. I-am văzut pe toți cei 
din lotul olimpic cu bucuriile 
Si grijile lor, toți cei apți — 
prin valoare si perspective — 
să îmbrace tricoul echipei Ro

mâniei.
Vasile Stingă este tată de 

mai bine de o lună si. firesc, 
primele discuții duc spre... An
drei Stângă. Azi. o nouă bucu
rie pentru golgeterul echipei na
ționale : organizația de partid 
îi va discuta cererea de in
trare în rîndurile Pa-tidului 
Comunist Român. George Do- 
gărescu s-a căsătorit acum cî- 
teva zile și primește zîmbitor 
felicitările. Claudiu Ionescu a 
stabilit un record printre tați : 
băiatul său a cîntărit la naș
tere 5,6 kg ! Măricel Voinea 
stă pe gînduri, mai are anul 
acesta de susținut încă vreo 
2—3 examene la facultate. Pen
tru Marian Dumitru treaba este 
încă si mai grea, numărul e- 
xamenelor școlare de susținut 
fiind cu mult mai mare. Du
mitru Berbece trăiește emoțiile 

fost definitivate loturile olim
pice, care au următoarea al
cătuire : BOB ; Ludovic Pap, 
Valentin Leațu (ambii de la 
I.E.F.S.), Dorin Degan (Trac-
torul Brașov) — piloți. Gheor
ghe Lixandru Cornel Popescu. 
Doru Francu (I.E.F.S.), Costel 
Petrariu (C.S.O. Sinaia), Gheor
ghe Peptea (A.S.A. Brașov)^ — 
impingători ; antrenori : 
goș Panaitescu. 
lescu și Dumitru 
SANIE : 
(Gloria

Carmen 
Bistrița).

Dra-
Nicolae Visu- 

Focșcneanu. 
Popovici 
Gabriela

Haja (C.S.Ș. Vatra Bornei), 
Livia Gheorghiță (C.S.Ș Pe
troșani) ; antrenor : Valentin
Paiuc ; tehnician : Iacob Ispas.

— Vă rugăm să ne precizați

Stadion Galgeward; teren foarte 
buni timp răcoros; spectatori - 
circa 20 000. Șuturi : 12-9 (pe poor- 
ta : 7-2). Comoro : 2-4

OLANDA : Von Edo — Moesseen, 
Koevornmana, HAAR, SILOOY — 
Kraj». Bosman. KEUKENS - BROC
KEN, Houtman, Do Wit (min. 74 
Holverda).

ROMANIA 1 LUNG - UNGUREA- 
NU, STANCU. IOVAN, Boodon 
Bărbulercu. MULȚESCU, Irimescu, 
Hagl (min. 74 Balint) - Cirțu (min. 
M Șoiman), Coraș

A arbitrat foarte bine Liamo Cai- 
tillo (Spania).

Cartonaș*  galbene: KRUJS.

n expediat balonul cu capul in 
bară. Minutele de „foc" ale 
gazdelor se mai sting și jucă-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

George Dogărescu aruncă la 
poartă și va fi gol...

Foto : Dragoș NEAGU 
examenului de admitere la 
I.E.F.S.... Bucurii, griji firești 
pentru niște bărbați tineri ca- 
re-și construiesc — odată cu 
victoriile in sport — si un 
drum în viață, in societate.

„Băieții mi se par mai proas
peți acum decit in vară" — ni 
se confesează doctorul Eugen 
Craioveanu, care i-a condus p« 
traseul circuitului de teste la 
Centrul de medicină sportivă. 
Intr-adevăr, rezultatele exame
nelor de pregătire fizică con
firmă. George Dogărescu și 
Constantin Petre au parcurs, la

Hristoche NAUM

(Continuare in pag 2-3)

ce s-a întreprins pentru spori
rea vitezei în coboririle cu 
boburile pe role ?

— Ne-am sesizat, de mai 
multă vreme, de viteza redusă 
a boburilor cu role (maximum 
40 km/h) și s-au luat măsuri 
pentru confecționarea unui bob 
cu roți de kart, care permite 
dezvoltarea unei viteze mer- 
gind pină la 80 km/h Mai 
menționez că. tot in scopul a- 
propierii condițiilor de pregă
tire cu cele de concurs in a- 
ceastă lună componența lotului 
olimpic vor lua parte la un

Dumitru STANCULESCU

Dina.no


D pă Campionatele balcanice de tenis de masa Campionatul de hochei NUM

KTflf ÎN PRIM-PLAN, BĂItm DIN NOU ÎN UMBRĂ! S. C. MIERCUREA CIUC A ÎNVINS
Cea de a XX-a ediție a Cam

pionatelor balcanice de tenis 
de masă desfășurate in Iugo
slavia. a adus — după cum se 
Știe — noi trofee jucătoarelor 
noastre Olga Nemeș. Maria Al- 
boiu și Otilia Bădescu, care 
și-au inscris in palmares noi 
titluri balcanice. Amănunte 
despre comportarea fetelor și 
a băieților la această ediție am 
solicitat conducătorului delega
ției. secretarul F.R.T.M.. Gheor- 
ghe Enache.

— Cura apreciati comporta
rea de ansamblu a celor două 
loturi ?

— Fetele, ca si pină acum, 
au ieșit in evidență prin rea
lizarea unor performante bune, 
băieții au rămas in continuare 
datori. Nu mă refer doar la 
rezultatele in sine — fetele 
cîștigătoare. băieții nu —. ci 
la orestația efectivă, de luat 
In seamă chiar si in contextul 
unor tnfringeri.

— Am dori să separăm pu
țin.

— Echipa feminină care, pe 
lingă Olga Nemes și Maria Ai- 
boiu. a avut-o in componență 
și pe Otilia Bădescu, campi
oana europeană a cadetelor, 
s-a comportat la nivelul aș
teptat. Olga Nemes a jucat la 
valoarea cunoscută, ea fiind 
indiscutabil cea mai bună ju
cătoare a turneului. La rfndul 
ei. Maria Aiboiu si-a adus o 
contribuție substanțială la vic
toria echipei iar la simplu a 
cedat, greu. în sferturi, la iu- 
gosiava Gordana Perkucin. O 
evoluție meritorie, tinînd sea
ma că este încă cadetă. a avut 
Otilia Bădescu. O echipă, deci, 
care ne dă speranțe pentru 
confruntările viitoare și la a 
cărei pregătire a contribuit an
trenorul Laurentiu Gheorghiu

— în momentul de fată, re
prezentativa noastră feminină 
este formată dintr-o junioară. 
• cadetă si o senioară, aflată 
și ea Ia inceput de drum...

— O formație. intr-adevăr

foarte tinără, dar plină de 
perspective, cele trei formînd 
acum nucleul de bază al lo
tului național. Lingă ele in
tenționăm să mai aducem și 
alte jucătoare tinere — Rodica 
UrbanovicL Carmen Găgeatu, 
Anca Cheler ș a. — ceea ce nu 
inseamnă că senioarele care 
vor merita nu-si vor găsi lo
cul în echipă Numai printr-o 
muncă serioasă, cu o Încadrare 
perfectă in programul de pre
gătire. Participarea la campio
natele internaționale ale El
veției. Ungariei. R D. Germane 
și U.R.S.S.. ca să amintesc cele 
mai tari confruntări, vor spori, 
desigur, potențialul de joc al 
fetelor, vor asigura' un drum 
serios pentru viitoarele cam
pionate europene.

— Ca si În anii preeedenți. 
băieții au rămas, din nou. ta... 
umbră

— Băieții nu și-au îndepli
nit obiectivele Scuza că au al
cătuit o garnitură tinără nu 
este satisfăcătoare. Doar Teo
dor Gheorghe (singurul seniori 
a dat. in acest context satis
facție. restul capotind. In spe

cia! la capitolul combativitate. 
Ei cedează prea ușor, mijloa
cele lor de exprimare nu «înt 
încă la nivelul cerințelor in
ternaționale. Si antrenorului E- 
mil Băcioiu îi revin în acest 
sens răspunderi importante, de 
care nu s-a achitat pînă a- 
cum.

— Ce măsuri se impun î
— Trebuie ca între antreno

rul de la lotul de juniori și 
cel de la seniori să existe o 
mai strînsă conlucrare pe plan 
tehnic, pentru că într-un fel 
se face pregătirea la cei tineri, 
și altfel la seniori La nivelul 
cluburilor trebuie, de aseme
nea. intensificată munca. Ju
cătorii nu stat pregătiți con
form cerințelor, selecția se face 
Încă necorespunzător. Că nu 
se lucrează cu suficientă res
ponsabilitate la cluburi o do
vedește si faptul că. deși e- 
xistă fișe de pregătire pentru 
sportivii de Ia Iot antrenorii 
le ignoră, lipsind astfel fede
rația de posibilitatea de a ur
mări constant evoluția jucă
torilor,

Emanuel FANTANEANU

PE DINAMO LA SCOR!

BOBUL Șl SANIA
(Urmare dtn pag 1)

scurt stagiu de pregătire pe— 
avioane de acrobație.

— Luna octombrie prileju
iește in fiecare an primul con
tact cu gheața pentru boberii 
din țările cu pirtii înghețate 
artificial, precum șl pentru cei 
din alte țări, printre care spor
tivii romăni. Cînd va avea loc 
evenimentul ?

— Intr-adevăr, fn tanc oc
tombrie tint redeschise pirtiile 
înghețate artificiale de la O- 
berhof (R.D. Germani). Igls 
(Austria), Konigssee ți Winter- 
berg (R.F. Germania). Și pen
tru boberii ți pentru sdnierU ro
mâni primele antrenamente pe 
gheață vor avea loc la 25 oc
tombrie, la Oberhof, iar parti
ciparea la primul concurs este 
programată pentru boberi In
tre 17 și 20 noiembrie, la Wta- 
terberg („Cupa Velttas*),  iar 
2entru sănieri la ..Turneul ee- 

ir 3 pirtii*  (Igls, Kdnigssee 
ți Oberhof), tot In luna no
iembrie.

GHEORGHENI, 5 (prin tele
fon). — Campionatul Diviziei A 
la hochei a Început să fle tot 
mal agitat odată eu programarea 
confruntărilor de vîrf. După par
tida Steaua — Dinamo din eta
pa inaugurală, a urmat, miercuri, 
ta etapa a m-a. cel de-al doi
lea derby : S.C. Miercurea Ciuc 
— Dinamo. Victoria a revenit e- 
chipel din Miercurea Ciuc, poate 
chiar mai lejer tlecit o arată 
scorul final (8—2 t), astfel eă 
singurele echipe neînvinse aflate 
la egalitate de puncte («1 stat 
S.C. Miercurea Ciuc șl Steaua. 
Be se vor Întrece tatr-un aș
teptat derby stmbâtă după-amla- 
ză dnd se va încheia
primul tur al campionatu
lui. Pină atunci, iată rezul
tatele celei de a treia etape șl 
elteva consemnări de la me
ciuri :

S.C. MIERCUREA CIUC — DI
NAMO 8—2 (4—1. 3—1. 1—0). Mull 
mal bine pregătiți declt ta se
zonul trecut, cu o remarcabilă 
disciplină tactică la care s-a a- 
dăugat ambiția lor caracteris
tică hochelștll din Miercurea 
Ciuc s-au impus de • manieră

înaintea ultimului act al campionatului național de oină

DINAMO ȘI C.P. „CASA SCÎNTEIT PRINCIPALELE FAVORITE
Finala pe tară a campiona

tului național de oină si-a con
sumat doua din rele trei con
cursuri. la capătul cărora vor 
fi cunoscuti laur ea ții ediției 
1983 : ultimul act al competi
ție fiind programat simbătă si 
duminică, la București.

Deținătoarea titlului. Dinamo 
București, continuă să domine 
cea mai importantă competiție 
a sportului nostru național, ea 
conducted în clasament cu 16 p, 
urmind. în ordine, C. P. 
.Casa Setatei!" cu 14 p. Uni
versitatea București II p ti L 
nergia Rimniceta — jad. Buzău 
8 p_. Cum s-au compor
tat celelalte trei echipe califi
care ta turneul final 2 Fără • 
ma‘ st-ăluci. ea altădată, fosta 
multiplă campioană a tării CP. 
.Casa Sein teii*  ră-r.lne totuși cea 
mai puternică adversară a di- 
namovistitor (la Călărași, tipo
grafii au întrecut eu 15—12 pe 
Dinamo !). dar are un complex 
de Inferioritate ta fata studen
ților bucurestenL ta eare a 
pierdut ta aceeași reantana eu 
14—11 în formația C.P. Bucu
rești se simte nevoia întăririi 
unor pastori, ta eare maestrul 
sportului L Dacia ar fi trebuit 
să promoveze elemente tinere. 
Universitatea București. de»: 
parcurge o perioadă de recon- 
strueț’e. a apărut la Călărași 
ta ascensiune de formă, antre
norul Gh. Vxsile avtnd ea prin
cipali realizatori si a»r dona
tori de joc pe Gh. Gruiana și 
G. Fuses. In sfîrrit tinără e- 
ehipj Energia Rimnireta arcă 
eu pași siguri treptele consa
crării datorită ambiției profe

sorului de limbă română L E- 
aache, care si-a pus In gînd 
să readucă la sate invidiatul 
titlu.

Bilanțul ar fi fost pozitiv 
pentru., toată lumea, dacă nu 
s-ar fi manifestat eterna pro
blemă a arbitrajelor. La pri
mul tur de la Cluj-Napoca. ar
bitrii (C. Bătbalesea — Timi
șoara. P Istrate — Sibiu, Gh. 
Dumitrescu — Focșani la cen
tru. D. Frunacbe — Pucioasa. 
C. Seripedras — Sibiu. P. Solea 
— B Mare si localnicul E. 
Comșa la tușe) au fost, eu 
unele miei scăpări, la înălți
mea cerințelor. Dar ut asistat 
dia nou ta repetate si vehe
mente proteste eare, as a dată, 
za culminat ea Injurii ta a- 
dresa arbitrilor. Explicația a- 
cestor regretabile incidente 
constă, in esență, ța NECU
NOAȘTEREA TEMEINICA A 
REGULAMENTULUI DE CĂ

TRE JUCATORL Apoi, specu
lând slăbiciunea unor arbitri 
care nu sancționează eu fer
mitate infracțiunile comise de 
jucători, ciniștii certați cu dis
ciplina fac presiuni asupra con
ducătorului de joc (uneori reu
șesc chiar să-1 timoreze) pen
tru a le acorda avantaje, fie 
prin interpretarea eronată a 
fazelor, fie revendicînd puncte 
la lovituri dubioase sau acțiuni 
neregulamentare. Din păcate, 
ta asemenea faze fierbinți chiar 
și cei mai buni arbitri închid 
ochii Ia actele de nesportivi- 
tate ale jucătorilor (A. Cazaca 
la medul C.P.B. — Dinamo de 
ta Călărași), adesea sub pri
virile reprezentanților federa
ției. uneori si ei prea îngă
duitori cn cei vtoovațL SI toate 
acestea, btaeintete*.  ta dauna 
tatărtrii disciplinei pe teren.

Troian IOANÎTESCU

eategorică întreclnd o 
oare a comis multe și 
greșeli de apărare. Să 
doar că L.__ ti
(33) învingătorii au 
goluri, deși erau In _
tate numerică (!) pe fondul unor 
greșeli copilărești ale fundași
lor dinamovlstl. Medul a fost. 
In general plăcut și frumos — 
repetăm — chiar dacă diferen
ța de scor nu arată acest lucru. 
La șarjele repetate si foarte ra
pide ale jucătorilor de la S.C. 
Miercurea Clue, Dinamo a răs
puns cu un joc mai calm șl mai 
tont, eficace doar in zona neu
tră, pentru că In fata porții lui 
Fekete — foarte bun in acest 
med — bucureștendl nu s-au 
prea... văzut. învingătorii au 
început furtunos. tranșînd ra
pid conturile (2—0. mln. 4) sl 
apoi au stăptnit un 1oc In care 
au fost superiori adversarilor 
lor din toate punctele de ve
dere. Înscriind goluri frumoase. 
Au marcat : Bartalis I, Bartalis 
n, Bogos, Z. Naghy, E. Antal, 
Gerep, Gali șl K. An
tal — pentru S.C., respectiv 
Lnea ci șl Tureanu. A condus 
corect șl autoritar Șt. Enciu, a- 
jutat la cele două linii de C. 
Zgtncă șl E. Both.

DUNĂREA GALATI — PRO
GRESUL M. CIUC 2—2 (0—1. 8—0, 
»—1). Joc de „matineu", disputat 
dimineața dar. In duda acestui 
fapt, frumos, atractiv sl echl- 
Uorat. Au marcat : Liga si Bu- 
rada (D), Szentes sl Petres (P). 
A condus bine I- Becze, ajutat 
la cele două linii de M. Dinu 
sl B. Hajdu.

STEAUA — AVTNTUL GHEOR- GHENI 13—7 (S—S, 6—1, Ș—Ș).
Joi este zi de 
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CU SENTIMENTUL DATOR

HAND8ALIȘTI1 LA STARTUL PREGĂTIRILOR
(Urxsure dăt pag 1)

.testti Cooper*,  etta >400 ax 
iar eedalțj ta jur de >300 sa. 
Duar Nicolae Mitnteanu nc r-a 
simțit ta largul sân ta wa »fi 
alergare de rezistență. X-o să 
rămînă insă Jngerol păzitor 
al buturilor» ta urma celor- 
talți.. Vasile Stingă a Mrit 
peste 34 de metri ta decasata 
reafirmtedu-și excepticoataie 
sale calități atletice. Jiav» 
handbalistCor*  are. ta tnrrț -t 
de drum, vtat din pupa.

Pe frunțile antrencriJor cu
tele stat mai a,-finet S; grija

pentru meciurila din 14 octom
brie (Ploiești) si 16 octombrie 
(București) cu reprezentativa 
Bulgariei fl frămlntâ — si poate 
nici eete ale principalului axa- 
gțjc- sezonului. .Super Capa 
oaaspionilor moodiaH p «Um-
Hei- (1—4 noiembrie), eotnpe- 
tite ta eare vor tatUni, ta or- 
dir.e. Uniunea Sovietică. E.D 
Germană si E-F. Germania B, 
ta aerie, si — probabil — la- 
garta-ir. E.F. Germania nu 
Ceborievicia ta semifinale St 
finale — ei NECESITATEA 
CUCERIRII LAURILOR O- 
LDdPICI LA LOS ANGELES- 
Prea de multă vreme re aș-

O CU OCAZIA ANIVERSA
RII a 30 de ani de eviat-nțA 
a secției de alpinism a aso
ciației sportive Torpedo Zăr- 
nești s-a organizat .Cupa 
Torpedo", la care au partici
pat alplnlstl din București, 
Iași, Brașov, Sf. Gheorghe șl, 
evident, Zărnești. Cîștigători : 
Lla Rebega (Universitatea 
București). Dionlsle Dora
(A.S.A. Brașov), iar pe echi
pe. A.S.A. Brașov (m) șl
C.s.M. Iași. Proba de că ța
ța rare. care a avut ea loo de 
desfășurare .Prăpăstiile Zăr- neștiului", a revenit alplnls- 
tllor din localitate, ta cel 80 
de ani, membrii secției de al
pinism din Zărnești au obți
nut numeroase sucese — 140 
de premiere șl ÎS titluri de 
campioni al țării • LA PI
TEȘTI, In pitorescul parc al 
Argeșului, s-a redat activită
ții un vechi bazin de înot, 
unde, spre satisfacția nume
roșilor copii și a părinților 
lor, funcționează tm centru 
de Învățare a Înotului. • 
RECENT s-a desfășurat In o- 
rașul de pe Mureș cea de-a 
V-a ediție a „Centurii Ara
dului*  la box, la care au e- 
voluat peste 100 de puglliștl 
din numeroase localități, 
printre care, Craiova, Oradea,

Zalău, Tlrgovlște, Reșița, Tg. 
Murzș și Salonta. Competiția 
organizată de Consiliul jude
țean al sindicatelor Arad a 
fost de un bun nivel tehnic. 
Printre cîștigători s-au nu
mărat : E. Kovld (Salonta) — 
cat. 48 kg, N. Gruer (Craio
va) — cat. 54 kg, N. Nagy 
(Tg. Mureș) — cat. 60 kg — 
la juniori n, M. Pavelescu 
(Reșița) — cat. 54 kg, V. Cră- 
ciunescu (Oradea) — cat. 60 
kg — la juniori I, L. Boloban 
(Arad) — cat. 54 kg, N. Con
stantin (Craiova) — eat. FI 
kg șl I. Petrișor (Arad) — 
cat. 81 kg — la seniori. • 
o reușita întrecere de 
TIR la Bala Mare — „Cupa 
Maramureș" —, organizată de 
forul sportiv județean la pro
bele de pușcă șl pistol stan
dard șl aer comprimat. Vic
toriile au fost împărțite, la 
arme cu aer comprimat au cîș- 
tigat băimărenll AL Slpos, C. 
Cupșa, iar la arme cu toc cel 
de la Metalurgistul Cuglr — 
S. Tat șl I. Trif. • LA OS
TROVUL MARE, pe Dunăre, 
acolo undi se construiește 
marea hidrocentrală Porțile 
de Fler n, s-a dat ta folo
sință recent o frumoasă bază 
sportivă amenajată de lucră
torii marelui șantier. Aici se

pot practica diverse rpcrtuzt 
ca handbal, volei, baschet șl 
tenis. Baza sportivă a fost 
inaugurată prin disputarea 
competiției de handbal do
tată cu „Cupa Porțile de Fler 
n“. Iată și clasamentul con
cursul .îl : 1. Porțile de Fler 
n. 2. P.T.T.R. Drobeta Tr. 
Severin, 3. Șantierul naval 
Orșova. In Încheiere a avut 
loc un frumos spectacol ctti- 
tuiaL • IN ORAȘUL Ha
țeg se desfășoară o inte
resantă competiție de ntisl- 
fotbai, la eare participă opt 
echipe din Hațeg și comu
nele Pui. Sălaș. Silvaș și Bof- 
ța. Meciurile (ta total W ae 
dispută in fiecare miercuri șt 
vineri pe terenul din eurtea 
Liceului agroindustrial dta 
Hațeg. « PE UN TRASEU 
din Gura Văii, din apropie
rea municipiului Drobeta Tr. 
Srverin, s-a desfășurat, nn de 
mult, etapa județeană Mehe
dinți a „Cupei U.T.C.*  la •- 
riintare turistică. Au termi
nat Învingători următorii : 
Cristina Cucu (Lie. ind. nr. 
1 Drobeta Tr. S.), Tudorel 
Palș (Lie. ind. nr. t Drobeta 
Tr. Sev.) — la categ. 15—18 
ani ; Sanda Giurcă (Lie. a- 
grolndustrlal Hallnga) șl Paul 
Beancă (Ide. ind. nr. 1 Dro
beta Tr. Sev.) — la categ. 
17—19 ani.

RELATĂRI DE LA : S. Ra
du, I. Feteanu, N. Străjan, A 
Crișan, V. Manafu, N. Sbu- 
chea și M. Victor.

teantl de ta handbalist: acetstă 
performanță!_ Și stai atitea 
de firet pentru marea victo
rie ! Găsirea unei aotații pen
tru conducătorul de joc (Iosif 
Baros este suferind), crearea 
■nd de bază omogen, mă
rirea varietății mijloacelor de 
atac. întărirea apărării (of-ul 
cel mare al antrenorilor), atî- 
tea « at'tea. Se știe insă eă 
drumuî spre înălțimile gloriei 
nu este presărat cu petale de 
trar.âaf_'L Per aspera ad as- 
tra L—

Poate că, in cazul antreno
rului de cotei timițorean 
Gheorghe Horhat, zicalele „o- 
mul potrivit, la locul potrivit*  
sau mai ales „omul țfințețte 
locul- și-ou găsit una dintre 
cele mai convingătoare con
firmări practice. In lumea vo
leiului. „nea Ghiță*  ți-a Aț- 
tlgat un binemeritat renume, 
chiar dacă din punctul de ve
dere al specializării a fost 
mai degrabă un autodidact. 
Dar un autodidact care — 
prin trudă, prin vocație, țrrin 
crem piară pasiune — s-a ri
dicat cu mult peste nivelul 
specialiștilor „mai țcollți-, 
răspunzind de-a lungul anilor 
prin fapte la orice afirmație 
insinuantă „țjn om harnic 
șl meseriaș priceput, eu tm 
simț remarcabil pentru selec
ție, un om mal ales pasio
nat. îndrăgostit de munca sa", 
ața U caracteriza recent prof. 
Victor Surugiu, cu cart Gh. 
Ho-hct s-a tnfCnti pe la exa
menele de categorie tn antre- 
norat.

Ața «u glndit, desigur, ri 
cadrele didactice de la e-S3. 
Timisoara recent, etnd l-au 
sărbătorit eu prileful ieșirii 
sale la pensie. S-au spus, a 
drept, multe lucruri frumoase 
după cum ne relata prof. D. 
Bleler. dor din toate cite s-au 
spus tot cifrele redtnd rezul
tatele concrete ale muncii 
sate, lr.tr-o îndelungată ca
rtere. i-os tncălztt Mma. 
Dtntre acestea redăm și noi 
cfce-.c : promovarea tn —A“ a 
echipei „înainte- Ttmițoara, 
cu care a pornit tn 1961 de 
Ic nivel local ; promovarea — 
din 1963, etnd s-a dedicat ex
clusiv depistării și modelării 
tinerelor talente — a peste d> 
de voleibaliști tn echipele pri
mei divizii ți a multor altora 
ta ețalonul secund ; ctțtiga- 
rea a două titluri de cam
pion național de juniori (1970 
și 1977) și a unui titlu de 
juniori mici 1974) ți pre
zența constantă ta pluto
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AtrUALIIATEA
Inaugurat de cupele europe

ne ir.ter -cluburi, sezonul au
tumnal de baschet va fi îmbo
gățit săptămina viitoare cînd, 
de joi pină duminică, vor avea 
loc primele turnee ale ediției 
a 35-a a campionatelor națio
nale. Băieții vor juca ta Ctaj- 
N’apoea, iar fetele la Satu Ma
re, urmind să se desfășoare 
apoi săptămtaal turnee, con
form programării inițiale. Men
ționăm că tradiționsdul derby 
masculin Dinamo — Steaua se 
va disputa la 14 octombrie 
(Cluj-Napoca) și la 18 noiem
brie (Oradea), iar derbyul fe
minin Voința București — Uni
versitatea Cluj-Napoca va avea

LA BASCHET
loc la 11 noiembrie (Rîmnicu 
Vilcea) șj 21 ianuarie (Tg. Mu
reș).

• Conform tradiției, campio
natele au fost precedate de o 
serie de turnee amicale, unele 
dintre ele Internaționale. Ulti
mul s-a disputat In sala Olimpia 
din Timisoara sl a fost Cfștigat 
de echipa Universitatea Cluj-Na
poca — 10 p. Au urmat-o tn 
clasament : 1. Universitatea Ti
mișoara I p. 3. Slavia Preșov 
(Cehoslovacia) 8 p, 4. crișul O- 
radea 7 p, 5. Mobila Satu Mart 
6 p, s. C.S.Ș. Universitatea Ti
mișoara 5 p.

• Din inițiativa federației si 
eu sprijinul A.S. Carpațl Grup 
S Construcții București. Iotul na
țional de julnori va evolua în 
Divizia ,,A“ sub culorile echipei

Carpațl 
▼ară).
• Am 

rile opera 
de eomi 
CslBa Ho 
mlșoara) 
merțul T 
Viorica 
Satu Mar 
rești; Ani 
Gheorghe) 
Vasillca 1 
Voința 1 
gărășanu 
tehnica B 
saru (Chl 
Unlverslta 
Tecău (C 
rius Ivan 
Farul Coi 
(IMUAS, 
duc. Sat 
București) Mathe (,j 
C.S.U. Slb 
Leon Hau



B

I
I
I
I

REPREZENTATIVA DE TINERET
IN FAȚA SEZONULUI DE TOAMNĂ

I

I

I
I a tării noastre va 

partida retur eu for- 
similară a Italiei, din 
preliminariilor Campio- 
european. Gazdă a a- 

Intllniri va fl Slatina, 
reședință al județului 

aflîndu-se pentru prima

I
I
I echipelor reprezen-

I
I
I
I
I

Si pentru reprezentativa de 
tineret startul oficial în sezo
nul de toamnă bate la ușă. 
Săptămina viitoare, mai exact 
miercuri 12 octombrie, echipa 
de tineret 
susține 
matia 
cadrul 
natului 
cesfei 
orașul 
Olt 
oară în situația — onorantă — 
de a găzdui o partidă oficială 
la nivelul ' _ r____
tative si. după cum am fost 
Informați, 
întllnirca __ __
bucure de un cadru organiza
toric cit mai bun.

In vederea acestei partide, 
antrenorii lotului de tineret — 
Cornel Drăgușin și Nicolae 
Pantea — au convocat urmă
torii jucători :

Dueadam si Stingaciu — por
tari ;

Mănăilă. Popica, Belodedid, 
Tătăran, Gheorghiu, Eduard si 
Matei — fundași ;

)

se depun eforturi ca 
de miercuri să re

V

CU SAU FĂRĂ EXTREME, SE JOACĂ PE... ARIPI II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

încercările conducerii tehnice 
a dinamoviștilor bucureșteni, 
în aceste zile, de a-I reintegra 
pe Orac in echipă, mai precis 
în „ll“-le de bază, ne oferă 
prilejul de a reveni cu opinii 
despre încă discutata problemă- 
dilemă : CU SAU FÂRĂ EX
TREME ?

O problemă veche, de aproa
pe trei decenii, de cind — um- 
blînd la perimatul desen al 
W.M.-uIui. care înlesnea un 
marcaj strict. în treimea pro
prie, a extremelor lipite de 
tușă, ca și a centruljii Înain
taș — unii dintre tehnicienii 
fotbalului mondial au Început 
să renunțe mai întii la o a- 
ripă, iar apoi, în timp, chiar 
la amîndouă.

Reducerea pe hîrtie Și pe 
gazon a virfurilor l-a speriat, 
o vreme, pe acei antrenori con
servatori în ideile lor pînă tn 
momentul in care atît de... con
servatoarea Anglie cîștiga tm 
campionat mondial cu două B- 
ripi false. Ball si Peters, tar 
Rapidul 
pionat. 
ciumată 
eărăușe, 
dreanu.

Alf Ramsey. în 1966, si an
trenorii Rapidului, un an mal

cucerea primul ei eani- 
dintr-o lungă si zbu- 

ictor ie. cu extremele 
Năsturescu Și Co-

DIN NOU PE PRIMA SCENĂ A POLOIJIUI
(Urmare din pag. 1)
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en (Începînd de la 3 mai 1983).
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Hanghiuc, Eftimie, Paveliuc, 
C. Ilie si Bălan — mijlocași ;

Lăcătuș, Sertov, O. Popeseu 
și Fîșic — înaintași.

Reunirea lotului va avea loc 
luni dimineața, ora 9, la se
diul F.R.F., după care va urma 
deplasarea la Slatina.

Pe agenda competițională din 
acest sezon, in dreptul echipei 
de tineret mai figurează me
ciurile cu formațiile Ciprului, 
la 12 noiembrie, pe teren pro
priu, si cu Cehoslovacia, la 29 
noiembrie, in deplasare Actuala 
ediție a preliminariilor C.E. va 
avea punctul final la 21 de
cembrie. cind este programată 
partida Italia — Cipru. Deci, 
pînă la încheierea sezonului 
mai sînt de disputat 4 întilnlri, 
în trei dintre ele fiind anga
jată echipa noastră, care do
rește să realizeze rezultate fa
vorabile si să-și îmbunătățească 
situația (slabă) din clasamen
tul grupei preliminare. Iată a- 
cest clasament : 1. Cehoslova
cia 8 puncte (din 5 jocuri). 2. 
Halii 6 p (4 j). 3. România 
2 p (3 j), 4. Cipru 0 p (4 j).

mai

/ - -
tlrziu, demonstrează că nu a- 
șezarea inițială in teren _ 
importantă, ci mișcarea In spa
țiul de ioc. cantitativ, dar 
ales CALITATIV. Echipele lor, 
printr-o dinamică adecvată, își 
întăriseră considerabil mijlocul 
echipei (element de echilibru 
in jocul modern, prin sprijinul 
pe eare-1 asigură atît situații
lor de atac cit si celor de a-

este

Pe temele jocului

părare) si. în același timp, fo
loseau, cu bun randament, si 
ZONA EXTREMELOR : prin a- 
portul lui Ball si Peters, a lui 
Năsturescu si Codreanu, dar și 
prin acela al altor componenți 
ai echipei, mijlocași sau fun
dași.

întrebarea dilemă — CU SAU 
FARA EXTREME? — a pri
mit, cu timpul, acolo, pe drept
unghiul gazonului, un răspuns 
din ce In ce mal precis : ari
pile clasice aproape că au dis
părut, dar se poate juca foarte 
bine, în eontinuare, In zonele 
fostelor „aripi de meserie* *.

Costrăș 2. Kovacs 2, Fejer, 
Gordan (C). Florincescu 2. I- 
vănescu. Mușat, Tătara, Bărba- 
lescu, Mădescu. Arbitri : A. 
Soos — V. Median. In ultimul 
meci al dimineții : DINAMO 
— STEAUA 16—6 (7—1. 2—2,
4—2. 3—1). Au punctat Hagiu 
4. Moiceanu 2. Dan 2, Arde
lean 2. M. Zaharia 2. Ungu- 
reanu 2. Ș. Popescu, Ciobăniuc, 
respectiv Geantă 2. Nuțu 2. 
Fruth, Duculeț. Au condus B. 
Băjenaru si M. Stefan.

In cea de a doua reuniune, 
rezultatele au fost cele scon
tate. PROGRESUL a În
vins pe C.N. A.S.E. cu 12—7 
(3—1, 3—2, 3—2, 3—2), golurile 
fiind reușite de Mușat 2, Gh. 
Ion 2, Florincescu 2, Ivănescu, 
Tătaru, Bărbulcscu, Mădescu, 
Tudor, Bucur, respectiv Geam-

Neaga, Cristian Vîlcinschl (Urbls) 
la Academia militară.
• Din regulamentul caanpiio- 

natelor naționale — Divizia
— •ublinlem — ca premieră ta 
materie — obligativitatea ea ta 
prima repriză a fiecărui med să 
•o afle permanent ta teren cel 
puțin doi dintre cel trei Jucă
tori de l m, respectiv, două ju
cătoare dintre cele de LS0 m 
pe care echipele trebuie eă le 
aibă ta componentă.
• Deoarece au depus cereri 

do transfer la două unități. Doi
na Prăxaru-Mathe, Metania Ma
rina (ambele de la Universita
tea Ciuj-Napoca) șl Ileana Bod
nar (Politehnica București) ac 
fost suspendate pe timp de w 
an.
• Pentru dezinteres șl absențe 

de la antrenamente. Tatiana Par-
“ (Progresia București) a 

de 
cane aparține pe timp de un an

Cu condiția ca toată această

bașu 2, Balanov 2, Chirii 2, 
Tuf an. Arbitri : R. Niehita — 
Șt. Karacsony. CRIȘUL a rea
lizat scorul de 
campionatului :
7—2, 7—1,

B. Băjenaru— 
mai interesant 
STEAUA 8—4 
2—1). Realiza

pînă acum al 
21—10 (2—3, 

, 5—4) cu I.L.T. Au 
marcat : Costrăș 7, Gordan 6, 
Fejer 3, Garofeanu, Pantea, 
Kiss, Kovacs, Meszaroș (C), 
F&rcuță 4, Manea 2, Sterpu 2, 
Boroș, N. Toth. Au condus: D. 
Paraschivescu și C. Frățilă. DI
NAMO — VOINȚA 18—7 (5—2, 
5—1, 2—1, >6—0), prin punctele 
lui Hagiu 6, Moiceanu 4, Un
gureanu 2, Rus 2, Ghiță, Zaha
ria, Răducanu, Ardelean, res
pectiv Colceriu 4, Stankovics 2, 
Marc. Au condus 
R. Silha. în cel 
joc : RAPID — 
a-0, 3-2, 2-1, 
tori : Schervan 3, Niță 2, Cbi- 
riță 2, Ragea (R), Duculeț, Ilea, 
Geantă, Șerban (ieri, la prime
le evoluții în noua echipă mili
tară). Arbitri au fost V. Me
dian — S. Stănescu.

Astăzi, de Ia ora 15,30, au loc 
partidele Steaua — Voința, Cri- 
șul — C.N. A.S.E., Progresul — 
LL.T, și, de Ia ora 18,30, der- 
byul Dinamo — Rapid.
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Înscrieri pentru cursuri de ghizi
OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM „CARPAȚ1*  BUCUREȘTI 

anunță că in perioada 15 septembrie — 15 octombrie 1983, 
zilnic, Intre 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 (in 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).

| I

Jacket

In vederea partidei de la 12 
octombrie, de la Cardiff, din
tre reprezentativele 
Iilor și României, 
formației galeze a 
următorii jucători :
— Southall (Everton). Felgate 
(Lincoln City) ; FUNDAȘI — 
Hopkins (Fulham). Price (Tot
tenham). J. Charles 
sea City). Ratcliffe 
J. Jones (Chelsea) ;
CAȘI ’ ' '
Flynn (Burnley), Nicholas (Ar
senal). R.
(ambii de 
TACANȚI 
verpool). 
City). G.
Curtis (Swansea City).
cum se vede, marea majoritate 
a jucătorilor activează în for
mații din prima ligă engleză, 
reprezentativa Țării Galilor a- 
nunțîndu-se un adversar redu
tabil. Antrenori:! Mike En
gland preconizează să prezinte 
.,ll“-le pe care l-a aliniat la 
Oslo (0—0). în preliminariile 
C.E.

Tării Ga- 
antrenorul 
selecționat 
PORTARI

n (Swan- 
(Everton), 

MIJLO- 
(Watford).

James, M. Thomas 
la Stocke City) ; A- 
— Ian Rush (Li- 
Vaughan (Cardiff 

Davies (Fulham). A. 
După

• DE LA F.R.F. Forul de 
specialitate face cunoscut că 
toate meciurile de Divizia „A*,  
„B“ și „C“ — programate du
minică 9 octombrie — se vor 
disputa de la ora 15.

tntransformare înregistrată 
fotbalul mondial, mult mai pre
tențioasă in planul jocului, să 
fie rodul unei schimbări si in 
practica procesului de instruire- 
antrenament. Tn acele ore ..fier
binți", în care un fundaș, de 
regulă cel lateral, sau un mij
locaș, cu precădere cel ofen
siv, a deprins nu numai par
ticiparea la ofensivă, ci si cen
trarea sau șutul precis. In mo
mentul de fată, Negrilă si Red- 
nic, Munteanu II și Gali, Voicu 
si Ungureanu fac destul de 
bine oficiul de fundaș-arlpă. 
Orac, căci de la el am pornit 
In prezentele rînduri, a înde
plinit, în ultimii ani, la Galați 
și, acum. Ia Dinamo, ambele 
roluri, de fundaș și de aripă. 
Din 
teză 
s-a 
tot 
rile

această sinteză — o anti- 
cu mult timp in urmă — 
născut si aripa modernă, 
mai frecventă pe terenu- 
de fotbal.

Gheorghe NICOLAESCU

ADMINISTRAȚIA Dr STAT loto pronosport INFORMAM

ASTĂZI, ETAPĂ
IN CUPA ROMÂNIEI

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 5 OCTOMBRIE 1983 
EXTRAGEREA I: 28 43 26 36 

10 18.
EXTRAGEREA a n-a : 45 8 

38 32 16 39.
Fond total de cîștiguri : 

780.438 lei.

LOZ PJLICJj(

0-0 CU OLANDA,
(Urmare din pag. 1) 

torii noștri reușesc să echili
breze. întrucîtva, jocul. Ne 
vedem mai des în ofensivă. 
Cîrțu (min. 23) si Ungureanu 
(min. 24) sint beneficiarii unor 
excelente situații. In min. 42 
Hagl îl găsește cu o pasă pre
cisă pe Cîrțu care întîrzie însă 
șutul.

Repriza secundă este mult mai 
alertă, mai spectaculoasă. Se 
joacă la victorie și acțiunile 
alternează la ambele porți. Ata
căm cu mai mult curaj și chiar 
in min. 46 Ungureanu expe
diază balonul în stîlpul porții 
lui Van Ede. La poarta cealal
tă Keukens (min. 49) șutează 
năpraznic de Ia 17 m și Lung 
respinge în corner. Abia intro
dus în teren, Șoiman (min. 55) 
scapă singur pe contraatac și 
numai intervenția cu piciorul 
a portarului Van Ede, ieșit Ia 
20 m, înlătură golul. In minu
tele 61 și 62 Lung este aplau- 

■ dat la scenă deschisă pentru

Priviri spre eșalonul secund

LA LUPENI, CLUJENII MERITAU

UN REZULTAT EGAL!
Neașteptat de bun șl de aprig 

acest meci Minerul LupenI — 
„U“ Ciuj-Napoca, disputat du
minică In seria a m-a a Divi
ziei „B“. Chiar mai bun și mal 
interesant decît jocul Jiul — Chi
mia, disputat cu o zi înainte la 
Petroșani, In „A". Șl asta dato
rită fotbalului spectaculos prac
ticat de ambele echipe, a nume
roaselor faze create la cele două 
porți. Meritul revin 3 ambelor 
formații, dar In special fostei 
divizionare „A“. Pregătită de Re
mus Vlad, „U“ a demonstrat la 
LupenI că se află pe un drum 
bun. Nu este mai puțin adevă
rat că și Minerul," antrenată de 
Petre Libardl, cu toate că pre
zintă în general „ll“-le cu care 
— recent — a promovat din Di
vizia „C“, s-a ridicat de multe 
ori la valoarea adversarei sale. 
A rezultat un fotbal spectaculos 
demonstrat de amb31e echipe, 
spectatorii aplaudînd reușitele 
celor 22 de jucători. Șl totuși 
„U“ a pierdut, deși a șutat mal 
mult la poartă (16—13) șl pe 
poartă (6—4), favorabil fllndu-l 
șl raportul cornerelor (7—4). Go
lul victoriei Minerului a fost În
scris în min. 18 de Mușat, care 
a șutat prin surprindere de la 
circa 25 m. Cum am spus, ela
nului, jocului însuflețit etalat de 
formația gazdă, clujenii l-au o- 
pus un fotbal elaborat, cu reale 
valențe tehnlco-tactlce. Benefl-

MÎINE PUTEȚI C1ȘTIGA1
Pentru iubitorii de Loto care 

nu și-au procurat încă bilete, 
precum șl pentru cel care doreso 
să-și sporească șansele ds mari 
succese la tragerea de vineri 7 
octombrie 1983, se reamintește că 
numai astăzi mal pot juca nu
merele preferate. Tragerea va fi 
televizată în - direct tacepldd de 
la ora 17,20.

NOU LA PRONOSPORT! S
După cum s-a mal .anun

țat, începînd cu concursul 
de la sfîrșitul acestei «ăp- 
tămîni vor 11 Introduse ur
nele noutăți menite să spo
rească atractivitatea siste
mului de joc Pronosport. 
Se reamintește că numărul 
meciui ilor din program va 
fi de 12, taxa de partici
pare de 5 lei varianta sim
plă (achitată sută la sută), 
iar suma minimă jucată pe 
un buletin completat cu va
riante combinate achitate 25 
la sută va fi de 12,50 Iei,

AVWW.

PUNCT PREȚIOS
reflexele uimitoare la șuturile 
bombă" expediate de Brocken 

și, respectiv Houtman. în min. 
63 Trimescu pătrunde impetuos 
pe un culoar, dar șutează impre
cis. Imensă ocazie a echipei 
noastre în min. 81 cind șutul 
lui Cora$ din interiorul careu
lui trece Ia cîțiva centimetri de 
stîlpul porții lui Van Ede. Pes
te un minut Hautman reia cu 
capul de la 6 m, dar balonul 
este reținut de Lung.

In finalul partidei. Lung se 
remarcă din nou la suturile lui 
Haar (min. 86 și 89). Si astfel 
partida se încheie cu un re
zultat de egalitate care reflectă 
just desfășurarea jocului, un joc 
de uzură în care component:! 
echipei noastre s-au dăruit e- 
xemplar. dar au fost deficitari 
la finalizare.

CLASAMENTUL „LA ZI"

2.
3.

Iugoslavia 2 110 6-3
România 3 1114-4
Italia 10 10 2-2
Olanda 2 0 110-3

3
3
1
1

cllnd șl de aportul a doi jucători 
valoroși. Bucur, dar mal ales 
Suciu, care duminică a reintrat 
în formația sa după o lungă ab
sență in urma unei suspendări 
dictată de club, alb-negrii au 
demonstrat în repetate rlnduri 
superioritatea fotbalului practi
cat de ei și ar fi meritat să în
cheie jocul la egalitate. De două 
ori, golurile lor nu au fost va
lidate — pe bună dreptate — de 
arbitrul S. Pantelimonescv. 
(Boldești — Scăeni). In min. 49, 
Bucur marchează însă, printr-un 
șut de la distanță. Mingea s-a 
strecurat printr-o pădure de pi
cioare și a intrat în poartă dar 
nici acest gol — valabil de dala 
aceasta, după opinia noastră și 
a observatorului federal Bujor 
Pătruțescu — nu este validat : 
tușierul E. Oțelea (Brașov) era 
cu steagul sus ! După meci ne-a 
declarat că „în faza inițială, la 
o centrare de pe dreapta, un ju
cător clujean se afla lingă porta
rul Minerului, I. Grigore, în of
said" (un ofsaid pe care noi nu 
l-am văzut).

Datorită spiritelor care s-au În
cins uneori, partida s-a soldat 
nu numai cu 4 cartonașe gal
bene (Rusu, Cean — Minerul ; 
Boeru, Bagiu — ,,U“), ci și cu 
două eliminări : I. Popa (M) și 
stoica (,,U“), care s-au lovit re
ciproc.

Mircco TUDORAN

0 JOACA... SERIOASA
Unde se joacă copiii, de obi

cei se află fi o minge. Unde 
se joacă elevii Liceului indus
trial cu profil naval din Su- 
lina, se află mai multe mingi. 
Este adevărat, mingile sînt — 
deocamdată — de cauciuc, ele
vii ,Jucindu-se“ serios, sub 
supravegherea profesorului Vic
tor Andrei, care vrea să facă 
din ei fotbaliști adevărati. Pen
tru vreo trei, garantează de pe 
acum, tn rest, se întreabă ți 
el, asemenea poetului, tindea, 
tot in fata mării : „Dintre sute 
de catarge...". (M.C.)

„Cupa României", competiție 
care se desfășoară sub egida 
„Daciadei", programează astăzi 
o nouă etapă, în care vor evo
lua și divizionarele „B“. Au loc 
56 de meciuri, în care gazde 
sînt formațiile din campionatul 
Diviziei .,C“ și cele din județ 
— în număr de 10 — care au 
mai rămas ta această fază a 
competiției.

și 
a 

a-

totodată a fost modificat 
procentul de repartizare 
fondului de cîștiguri, si 
nume: 20 la sută la cate
goria I, 30 la sută la ca
tegoria a Ii-a si 50 la sută 
Ia categoria a IlI-a. încer
cați să vă numărați si dv. 
printre marii cîștigătorl la 
acest prim concurs cu for
mulă tehnică nouă, deosebit 
de atractivă 1 Sîmbătă 8 oc
tombrie este ultima zi pen
tru depunerea buletinelor de 
participare.



Balcaniada de șah REINTILNIRE CU RUGBYUL INTERNAȚIONAL.
LA ORA RUNDELOR DECISIVE

BĂILE 
telefon), 
începută 
minică, 
țări participante la Balcaniada 
de sah nu și-au jucat încă în
treaga șansă, pregătind asaltul 
pe care urmează să-1 dea po
zițiilor finale ale clasamente
lor.

Ne referim, desigur, la acel 
nedorit ,.stop“ pus în calea e- 
chipei noastre masculine în 
runda a doua de o ambițioasă 
formație bulgară la numai un 
punct diferență (2.5—3,5). Un 
rezultat oarecum surprinzător, 
mai ales după desfășurarea 
luptei. în care trei dintre ju
cătorii noștri (M. Subă. FI. 
Gheorghiu și C. Ionescu) nu 
și-au putut valorifica pozițiile 
superioare, obținind numai trei 
remize, iar alți doi (O Foișor si 
V. Stoica) au fost învinși. Nu
mai M. Ghindă a reușit să 
ctștige în fata lui K. Gheor- 
ghlev, limitînd proporțiile în* 
frîngerii. Am spune că lipsa 
de concentrare în joc. dacă nu 
cumva si subestimarea adver
sarilor (la ultima Olimpiadă, 
echipa noastră cîștiga cu 3.5— 
0.S) au fost cauzele principale 
ale acesteia. Dar. cum notam 
mal sus, zarurile n-au fost în
că aruncate. In a treia rundă, 
aceeași echipă a Bulgariei 
pierdea cu un sever 2—4 în 
partida cu Iugoslavia (Nikolici 
— Inkiov 1—0. Djurici — Veli
kov 0—1. Cebalo — K. Gheor- 
ghiev 1—0, Marianovici — C. 
Gheorghiev remiză. Abramo- 
vici — Toșkov 1—0. Cvitan — 
Lalev remiză) si aceasta pro
mova pe prima treaptă în tur
neul de seniori. In această 
rundă. România a avut zi li
beră.

La juniori, rezultatele 
fost : Iugoslavia 
2—1 (1), Grecia —

în fata tablelor 
aflat echipierele 
noastre feminine :

• Program de excepție pentru sportivii români ® Neo-zeelandezii

HEKCULANE, 5 (prin 
La mijlocul disputei, 
în seara zilei de du- 
concurenții celor 5

Bulgaria 1—1. după două re
mize de luptă (Voiska —
Polihroniade si Olărașu —
Vitanova). în celălalt meci. 
Iugoslavia — Grecia 2—0.

In 
duce 
mată 
meci . 
Grecia 5,5 p. Turcia 2,5 p. 
juniori: Iugoslavia 9 p 
Turda 5 p. România 4,5 
Bulgaria 3 p (1). Grecia 1,5 p 
(Iugoslavia și Turcia au un 
med mai mult jucat). La fe
minin : Bulgaria 5 n. Româ
nia șl Iugoslavia 3.5 p. Grecia 
0 p. în acest turneu, evoluînd 
doar 4 echipe se dispută tur- 
retur, cu culori inversate în
trecere® afltndu-se la jumă
tate.

In runda a patra, seniorii 
noștri joacă împotriva celor 
iugoslavi, un meci — probabil 
— decisiv pentru primul loc. 

juniorii. Fetele încep 
returului, avînd ca 
Pe șahistele iugo-

clasamentul masculin con- 
Iugoslavia cu 14 p. 
de România 8.5 o 

mai puțin). Bulgaria

ur- 
(un 

si 
La 

(1), 
p,

și australienii vor juca In Europa

La fel ai 
rundele 
adversare 
slave.

Radu VOIA

au
— Bulgaria 
Turcia 1—3. 
de ioc s-au 

. formației 
România —

TURUL CICLIST
AL TURCIEI

ANKAKA, 5 (Agerpres). — Cea 
de-a 3-a etapă a Turului ciclist 
al Turciei, disputată intre ora
șele Kanakale șl Gonen, a revenit 
rutierului ture Omar Aii Erikcl, 
cronometrat pe distanța de 154 
km în 4hl2:40. Pe locul doi, la 
26 sec. a sosit sportivul sovietlo 
Marat Ganev șl, în același timp, 
grosul plutonului în care se a- 
flau și concurenți! români. In 
clasamentul general individual 
conduce Cornel Nicolae (Româ
nia) 12h05:54, urmat de coechi
pierii săi Mircea Romașcanu, la 
6 sec ș! Gheorghe Lăutaru, la 36 
sec. Pt echipe, lideră este selecțio
nata României — 36h 19:22 , ur
mată de Turcia la 37:14 șl R.F. 
Germania la 51:31, Etapa a 4-a 
se desfășoară pe traseul Gonen — 
Bursa (145 km).

Vacanța rugbysticâ se apropie 
de sfirșit, luna octombrie în- 
semnînd pentru balonul oval 
reîntîlnirea cu marile întreceri 
internaționale. Dar care sînt 
„evenimentele" toamnei rugbys- 
tice ?

Să spunem mai întîi citeva 
cuvinte despre rugbyștii noștri, 
campioni ai Europei „cn titre**, 
al căror sezon autumnal va fi 
deosebit de bogat: 
pe rînd cu Polonia 
brie, la București) 
C.E., apoi cu Țara 
noiembrie, tot la 
un meci amical de
res — galezii evoluind cu „na
ționala” lor in premieră în Ro
mânia —, urmează alte două 
partide oficiale din cadrul C.E., 
cu U.R.S.S. (20 noiembrie, la 
București) si tradiționala întil- 
nire cu Franța (4 decembrie, 
la Toulouse), ca de obicei hotă- 
ritoare pentru soarta viitoarei 
ediții a „Cupei F.LH.A.*.

Intre marile momente rug
by stice ale toamnei se înscrie

ei vor juca 
(30 octom- 
în cadrul

Galilor (12 
București), 
mare inte-

PREGĂTIRI PENTRU „MONDIALELE" DE GIMNASTICĂ
• La Nlmburk, a avut Ioc ta- 

titalrea dintre selecționatele 
gimnastica ale Cehoslovaciei 
Poloniei. Gazdele au ciștigat am-

de 
Șl

bele tntJlrlri 562,5—553,s'pTa băr
bați șl 384—374,925 p la femd.
• In vederea participării la 

C.M. de la Budapesta (23—30 oc
tombrie) Federația de gimnastică 
a S.U.A. a anunțat echipele care 
se vor deplasa în Europa. For-

mația feminină contează pe : Ju- 
lie-Ann McNamara, Kathy John
son, Pam Bileck, Yuml Mordre, 
Marie Bdthlisberger, Yolanda 
Mavity. Lipsesc din echipă trei 
gimnaste de bază (Diane Dur
ham, Marilou Retton și Tracy 
Talvera) care stat accidentate. 
Din. echipa masculină fac parte : 
Bart Conner, Peter Vidmar, Jim 
Hartung etc.

1025,15 lțm/h-NOU RECORD MONDIAL

DE VITEZĂ LA AUTOMOBILISM!
Automobilistul britanic Richard 

Noble a făcut marți o nouă ten
tativă de corectare a recordului 
mondial de viteză la automobi
lism. In deșertul ..Sttaca nea
gră”, din statul american Neva
da, la bordul unei mașini pro
pulsate de un motor cu reacție, 
Richard Noble (la telefoto la 
locul concursului) a Înregistrat 
pe cel 17,7 km al pistei o viteză 
medie de 1 025,15 km pe oră. 
După cum transmite Agenția 
France Presse. la prima tentativă 
a reușit 1 004,23 km iar la a doua 
1 034,30 km. Joia trecută, reali
zase 1 002,035 knVh.

Vechiul record mondial, vechi 
de 13 ani, aparținea americanului 
Gary Gabelich și era de 1 001,31 
kmh.

SOFIA, ORAȘ OlIMPiC ?

Cupa cupelor la baschet masculin

SOFIA, 5 
prilejul unei 
președintele 
bulgar. Iran 
că 
dl da 
rilor 
din 
noaște, „Olimpiada albă' _ 
vea ioc In anul 1534 la Sarajevo, 
iar in 1933 la Calgary (Canada).

orașul 
la
Olimpice 

1992. Așa

(Agerpres). — Cu 
conferințe de preta. 
Comitatului olimpie 
Slavkov, a anunțat 
Sofia va 

organizarea 
de

cum se

can- 
Jocu- 
lamâ 

cu- 
va a-

CIBONA ZAGREB - VIITOAREA 
ADVERSARĂ A ECHIPEI STEAUA

Eliminind pe Fenerbahce Is
tanbul, echipa de baschet Stea
ua s-a calificat în turul al doi
lea al Cupei cupelor, în cadrul 
căruia va Intilni redutabila e- 
chipă iugoslavă Cibona Zagreb 
(care, la rîndul ei. a eliminat 
formația daneză B.M.S. Skav- 
lunde). Cele două meciuri vor 
avea loc la 25 octombrie la 
București si la 1 noiembrie la 
Zagreb.

Cibona Zagreb este o valo
roasă reprezentantă a basche
tului iugoslav, printre perfor
mantele ei aflîndu-se cîștiga- 
rea in 1981—1982 a Cupei cu
pelor (96—95 în finala cu Real 
Madrid) și promovarea pînă în 
finala ediției 1979—1930 a „Cu
pei Koraci" (71—76 cu Arrigoni

*
Marți au avut loc partidele în 

cadrul returului „16“-imilor Cu
pei cupelor la bărbați. Au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : Queluz Pioneer (Portuga
lia) — Ruda Hvezda Pardubice 
(Cehoslovacia) 90—63 (în tur 74— 
122), Hapoel Tel Avfv (Israel) — 
Maccabi Etterbeek (Belgia) 
63—73 (in tur 72—86), A.S. Mo
naco (Franța) — Hageby 
Norrkdpping (Suedia) 99—97 (ta 
tur 61—60), Panathinalkos Atena 
(Grjcia) — Levski Spartak (Bul-

Rieti — Italia). Din lotul a- 
propiațllor oaspeți face parte 
Zoran Petrovici (1.98 m — 20 
de ani), considerat un talent 
de excepție si cea mai mare 
speranță, din ultima vreme, a 
baschetului iugoslav. Conducă
tor de joc, Petrovici s-a afir
mat, printre alte ocazii, la Bal
caniada de juniori de anul tre
cut, cînd a primit trei cupe 
oferite 5 celui mai valoros ju
cător, coșgeterului competiției 
șl pentru cele mai multe pase 
decisive. Din lot mal fac par
te : Cutura (component al lo
tului de seniori), Arapoviei — 
2,13 m, L Nakici, N. Nakiei, 
Becict, Paviicevici, Cetinja, Vu- 
kicovici, Vsici, Gospodnetici.

★ *
garla) 88—7» (in tur 81—73), 

M.A.F.C. Budapesta (Ungaria) — 
Vevey (Elveția) 00—97 (în tur 
69—107), B.S.C. Saturn Koln 
(RFG) — Achilleas Nicosia 
(Cipru) 141—58 (in tur 162—44), 
Landis Vlena (Austria) — Zama- 
lek Cairo (Egipt) neprezentare. 
Clbana Zagreb (Iugoslavia) — 
B.M.S. Skovlunde Copenhaga 
111—88 (ta tur 102—81). 
Meciul Hatrans Haaksbergen 
(Olanda) — Solent Southampton 
(Anglia) se joacă astăzi.

în primul rind turneul cele
brilor rugbyști „All Blacks" in 
Marea Britanie, turneu de con
junctură, el înlocuind un pro
gramat periplu neo-zeelandez 
în Argentina (anulat deoarece 
între aceste două tari nu mai 
există relații diplomatice). Rug- 
byștii din Noua Zeelandă, care 
au mai dat o probă de invin
cibilitate. întrecind astă-vară 
Australia, în deplasare, la Syd
ney, cu 18—8 (!), vor susține 
la Marea Britanie (Scoția și 
Anglia) opt partide, dintre care, 
cele finale, de la 12 si 19 no
iembrie, cu Scoția la Edin- 
bourgh și cu Anglia la Londra 
(Twickenham) vor fi socotite 
„mecluri-test”. In aceeași peri
oadă vor juca in Franța rug
by șt 11 australieni („Wallabies”). 
Iată, dealtfel, programul com
plet al turneului lor : 26 oc
tombrie la Strasbourg. 29 la 
Le Creusot, 1 noiembrie la 
Grenoble. 5 la Perpignan, 9 la 
Agen, 13 la Clermont Ferrand 
(meci-test cu echipa Franței), 
16 la La Rochelle, 19 la Paris 
(al doilea meci-test). in fine, 
ta al nouălea joc, australienii 
vor intilni la Toulon (23 no
iembrie) o așa-numltă echipă 
.Barbarians”, alcătuită din fran-

cezi, cărora li se vor adăuga 
cei mai buni rugbyști străini 
activînd în cluburile din Franța. 
Interesant de subliniat că la 
20 noiembrie, după cel de al 
doilea test franco-australian, va 
fi alcătuită echipa Franței care 
va intilni peste două săptămiai 
„XV“-le României în cadrul 
noii ediții a campionatului eu
ropean.

Toate aceste meciuri vor a- 
vea drept corolar prestigiosul 
Turneu al celor 5 națiuni, a- 
flat in fața celei de a 55-a 
ediții, al cărui start se va da 
la 21 ianuarie 1984. în progra
mul primei etape figurînd a- 
semenea partide interesante 
precum : Franța — Irlanda șl 
Tara Galilor — Scoția.

în încheiere, două cuvinte des
pre o aniversare. In 1984 
F.I.R.A. — Ia care sînt afiliate 
aproape 30 de națiuni — va 
sărbători 50 de ani de exis
tență. Cu acest prilej, la Paris, 
se va organiza la 30 mai un 
meci-jubiliar între reprezenta
tiva Franței și o selecționat! 
a țărilor membre ale F.I.R.A.’ 
Nădăjduim că printre cei che
mați să îmbrace tricourile se
lecționatei se vor afla st cîțiva 
rugbyști români, multi avînd e 
faimă care a depășit granițele 
țării.

Dimitrie CALLIMACH1

SURPRIZELE SELECȚIONERILOR!
Anul acesta, între 18 și 

22 iunie, s-au desfășurat 
pe stadionul de la Lujniki, 
din Moscova, întrecerile u- 
nei competiții de anvergură 
— Spartachiada popoarelor 
U.R.S.S. la care, în afara 
celor mai valoroși atleți so
vietici, au luat parte ți o 
serie de sportivi de peste 
hotare. La multe probe ni
velul competiției a fost ex
traordinar de ridicat, ca de 
pildă la săritura în înălți
me. Valeri Sereda, noul 
campion, a ciștigat cu un 
rezultat de 2,35 m — nou 
record unional, Demianiuk 
a sărit 2,30 m, Palkin 2,28 
m, Kotovici ți Sevcenko 
2,26 m, iar Avdeenko, Gra
nenkov, Zasimovici. Belkov 
ți Samilov 2,23 m etc. Cu 
două luni înaintea campio
natelor mondiale de la Hel
sinki, în mod normal, între
cerile Spartachiadei au re
prezentat prilejul cel mai 
bun de selecționare a celor 
trei concurenți sovietici care 
urmau să participe la C.M. 
din capitala Finlandei. Se
lecționerii sovietici au igno
rat insă clasamentul per
formanțelor de la Sparta- 
chiadi ți in afară de Se
reda ți Igor Palkin, au se
lecționat ți pe Ghenadi Av
deenko, care sărise doar 
2,23 m, sub nivelul altor 
performanțe.

La Helsinki, la „mon
diale', la capătul unei dis
pute de toată frumusețea, 
in care au fost bulversate 
toate pronosticurlie. titlul de

campion a fost ciștigat însă 
de... Avdeenko cu 2,32 m, 
Palkin a fost al 4-lea cu
2.29 m, iar Sereda doar al 
8-lea cu 2,26 m...

Exemplul n-a fost insă 
un „unicat". Referindu-ne 
la același concurs al Spar
tachiadei popoarelor, pen
tru C.M., la prăjină, au fost 

selecționați Poliakov (5,60 
m), campionul Volkov 
(nu a luat parte, dar avea 
o valoare recunoscută, con
firmată) ți Bubka (5,40 m) 
— clasat al 9-lea ! La exa
menul „mondialelor". lu
crurile au stat cu totul alt
fel ți iată-l pe „necunoscu
tul" Serghei Bubka — cam
pion al lumii, cu 5,70 m, 
pe Konstantin Volkov (5,60 
m), medaliat cu argint, in 
timp ce Vladimir Poliakov, 
unul dintre, favoriții probei, 
a terminat abia pe locul 10, 
cu 5,40 m... Un alt mare 
favorit, săritorul de triplu 
Vasili Grișenkov (17,55 m la 
19 iunie, la Spartachiada, 
recordman al U.R.S.S.), pri
mul performer mondial al 
anului, la Helsinki nici n-a 
intrat în concurs, in califi
cări el neputind obține de- 
cit un modest rezultat de
16.29 m !

Iată dar selecționați ți 
selecționări surpriză, dar 
mai ales selecționeri, expe
rimentați care, desigur, nu 
intimplător, hotărăsc in a- 
parență, ciudat, dar, în rea
litate, inspirat ți calculat.

Romeo VILARA

1

• Meciuri desfășurate asea
ră : in preliminariile olimpice 
(grupa A), la Atena, Grecia — 
U.R.S.S. 1—3 (9—1). • In C.E. 
de tineret, Franța — Luxem
burg 2—0 (1—9). Franța s-a ca
lificat in sferturile de finală. 
• în C.E. de seniori (grupa 6), 
la Gelsenkirchen : R. F. Ger
mania — Austria 3—9 (3—•).
• Preliminarii olimpice, zona 

europeană, grupa „D” : R. F. 
Germania — Portugalia 3—0 
fl—0). la Osnabruck. 15 006 
spectatori. Au marcat : Schatz- 
schneider (min. 38 si 75 din 
penalty) și Bommer (min. 47).

• Steve Coppei (28 ani), a- 
ripa dreaptă a lui Manchester

Utd. si al reprezentativei en
gleze (42 selecții), a suferit o 
a treia intervenție chirurgicală 
la genunchiul sting, ceea ce 
l-a determinat să anunțe că 
nu va' mai reveni pe gazon 
ca jucător.
• Comitetul director al for

mației madrilene Real a decis 
menținerea In funcție a antre
norului Alfredo Di Stefano. 
„Cînd există o uzură in(r-o e- 
chipă. nu este just să faci 
responsabil de aceasta o sin
gură persoană, mai ales cînd 
al st fost mulțumit de munca 
sa din sezonul precedent* — 
a declarat unul dintre avocatii 
reputatului tehnician.

CAMPIONATE
• Olanda (et, 8) : Eindhoven

— Sittard 5—1. Deventer — 
Haarlem 1—3. Utrecht — Den 
Bosch 3—0. Dordrecht — Til
burg 0—1. Sparta Rotterdam
— Zwolle 2—2. Excelsior Rot
terdam — Volendam 4—2. Ker- 
krade —■ Helmond 2—1. Alk- 
maar — Feyenoord 0—1. Ajax
— Groningen 1—1. Clasamen
tul : 1. Ajax Amsterdam 15 p 
(33—12). 2. Feyenoord 15 p 
(23—14), 3. P.S.V. Eindhoven 
14 p. 4. Roda Kerkrade 14 p...

17. Dordrecht 3 p. 18. Hel
mond sport 2 p.
• Suedia (et. 22) : A.I.K. 

— Brage 3—0. Elfsborg — 
Haecken 2—2. Gefle — I.F.K. 
Goteborg 3—0 Ilalmstad — 
Hammarby 2—1. Mjaellby — 
Malmoe 1—1. Oergryte — Oes- 
ter 2—2. Clasamentul: 1. A.I.K. 
32 p, 2. Malmoe 29 p. 3. G6- 
teborg 27 p. 4. Oester 27 p... 
11. Mjaellby 13 p. 12. Haecken 
12 p.

O Elveția <ei. „„ . i>asei; — 
Servette 3—2. St. Gall — 
Young Boys ?—1. Wettingen
— Vevey 2—1. Lucerna — 
Nechatel 1—4. Chaux de Fonds
— Lausanne 3—2. Sion — Aa
rau 2—1. Grasshoppers — 
Chiasso 2—0. Bellinzona — 
F.C. Zurich 2—2. Clasamentul : 
1. Sion 16 p. 2 Grasshoppers 
Zurich 16 p. 3. Saint Gall 15 
p.„ 15. Chiasso 4 p. 16. Bellin
zona 3 p.
• Luxemburg. După 5 eta* 

P8 pe primele locuri ale cla
samentului se află : 1. Avenir 
Beggen 8 p. 2. Redboys Dif- 
ferdange 6 p. 3. Progres Nie- 
dercorn 7 p.

Cehoslovacia (et. 8) : Loko
motiv Kosice — Dukla Praga 
0—1. Bohemians Praga — 

- Spartak Trnava 2—0. Banik
Ostrava — Slavia Praga 4—0, 
Plastik Nitra — Slovan Bra
tislava 1—1. Sparta Praga — 
Dukla Banska Bystrica 3—1; 
Tatran Preșov — Cheb 1—0, 
Z.V.L. Zilina — Teplice 1—0, 
Inter Bratislava — T.J. Vitko- 
vlce 1—1. Clasamentul : 1. Du
kla Praga 15 p 2. Sparta Pra
ga 12 p. 3. Bohemians Praga 
11 p. 4. Dukla Banska Bystrica 
10 p... 14. Teplice si Slavia 
Praga 5 p 16. Cheb 2 p.
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