
VIZITA OE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
TODOR JIVKOV,

La
Nicolae

invitația
Ceaușescu,

tovarășului . ția pentru noul dialog la nivel 
secretar înalt româno-bulgar.

general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, joi di
mineață a sosit în Capitală, 
în lr-o vizită de prietenie în 
tara noastră, tovarășul Todor
Jivkov. secretar general al Co- 
miletului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-bulgar se înscrie ca 
un moment de o deosebită Im
portantă în tradiția raporturi
lor de prietenie, colaborare și 
bună vecinătate dintre Româ
nia și Bulgaria, fiind menit să 
dea noi impulsuri extinderii si 
aprofundării relațiilor dintre 
partidele si țările noastre, spre 
binele celor două popoare ve
cine $i prietene, in interesul 
cauzei generale a socialismu
lui, păcii si eolaborării în Bal
cani. în Europa si în întreaga 
lume.

Ceremonia sosirii Înaltului 
oaspete a avut loc pe aero
portul Otopeni, Împodobit Săr
bătorește.

La ora 9,30, aeronava prezi
dențială a aterizat.

La coborîrea din avion, to
varășul Todor Jivkov a fost 
salutat cu deosebită căldură 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strîns îndelung 
mîinile. s-au îmbrățișat cu 
multă prietenie.

O gardă militară aliniată P# 
aeroport a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
slat ale Republicii Populare 
Bulgaria si Republicii Socia
liste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov au 
trecut în revistă garda de o- 
noare.

Mii de oameni ai muncii a- 
flăți pe aeroport au făcut o caldă 
manifestare de prietenie tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Todor Jivkov au 
vizitat, joi dimineața, mari uni
tăți economice din municipiul 
Ploiești.

Primul obiectiv vizitat a fost 
Combinatul petrochimic Brazi.

De la Brazi, coloana oficială 
străbate arterele principale ale 
municipiului Ploiești, unde zeci 
de mii de locuitori au făcut to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov o caldă manifes
tare de stimă și prețuire.

Următorul obiectiv al vizitei 
l-a constituit întreprinderea de 
utilaj chimic din Ploiești.

în programul vizitei a fost 
inclusă si întreprinderea de 
rulmenți grei din Ploiești.

La plecarea din municipiul 
Ploiești a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, lo
cuitorii i-au înconjurat cu cal
de manifestări de stimă si pre
țuire, exprimindu-și bucuria 
pentru onoarea ce le-au făcu
t-o vizitindu-Ie orașul, satisfac-

După insuccesul sportivilor noștri la „mondialele" de lupte greeo romane

NICI EXPERIENȚA, NICI RENUMELE 
NU POT ÎNLOCUI PREGĂTIREA TEMEINICĂ

© „Parterul" — problema nr. 1 ? © Nu numai sportivii au greșit... ® Ar fi bine 
sâ fi fost (doar) un accident I

Campionatele mondiale de lupte, cea mai importantă compe
tiție preolimpică a acestui sport, s-au încheiat, după cum se 
știe, pentru echipele noastre reprezentative cu un EȘEC DE 
PROPORȚII, sportivii români (10 la greco-romane și 8 la „li
bere") nereușind — în pofida angajamentelor asumate — să cu
cerească nici măcar o singură medalie I Surprinde, desigur. în 
primul rînd contraperformanța echipei de greco-romane. tn 
componența căreia au tigurat o serie de luptători care, așa cum 
se spune, „ne-au încălzit de multe ori inimile", inclusiv toți 
medaliații de ~ la ediția de anul trecut a campionatelor mon
diale de la Katowice, precum si cei de la campionatele euro
pene din aprilie, de la Budapesta.

Explicatiile acestui ..insuc- 
ces-surpriză“ sînt. firește, mul
tiple și ele vizează atit pregă
tirea, cît și participarea la 
campionatele mondiale de Ia 
Kiev, unde Ion Draica. Ștefan 
Rusu (nerestabilit complet du
pă o stare gripală), Ilie Matei 
si Vasile Andrei au evoluat 
cu mult sub valoarea lor. 
Constantin Ută. Ștefan Negri- 
șan si. în oarecare măsură. Ni
colae Zamfir s-au comportat 
slab, iar llie Miuți și Roman

★
La Casa Snagov au început, 

joi, 6 octombrie, convorbirile 
intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

In cadrul convorbirilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu Și 
tovarășul Todor Jivkov au pro
cedat la o informare reciprocă 
in legătură cu preocupările și 
realizările partidelor și popoa
relor celor două țări, cu modul 
in care se Înfăptuiesc hotări- 
rilc Congresului al XII-lea al 
P.C.R. si, respectiv, ale Con
gresului al XII-lea al P. C. 
Bulgar.

Cei doi conducători au sub
liniat cu satisfacție faptul că 
relațiile româno-bulgare, de 
prietenie sl colaborare, se dez
voltă continuu, se adîncesc an 
de an, dobindind un conținut 
tot mal bogat.

A fost reafirmată hotărirea 
ambelor țări de a acționa in 
continuare pentru valorificarea 
și mai intensă a posibilităților 
existente, in scopul intensifică
rii si diversificării cooperării 
româno-bulgare pe multipli 
planuri, ceea ce răspunde pe 
deplin intereselor ambelor po
poare, cauzei generale a socia
lismului și păcii.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

★
Tovarășului Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost înmînate, de către 
tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, în cadrul unei festivi
tăți care a avut loc Ia Ca
sa Snagov, medalia jubiliară 
„Gheorghi Dimitrov’*.

Au fost de față înalte oficia
lități române și bulgare.

Cei prezenți au aplaudat cu 
multă căldură și au adresat fe
licitări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru distincția pri
mită.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ccanșcscu au 
oferit la Casa Snagov un dineu 
în onoarea tovarășului Todor 
Jivkov.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Todor Jivkov au 
rostit toasturi, urmărite cu a- 
tenție de cei prezenți și subli
niate cu vi] aplauze.

Codreanu n-au dovedit aproa
pe nici un fel de competitivi
tate.

Analiza celor 35 de tntîlniri 
susținute de luptătorii noștri 
(15 cîștigate — 20 pierdute!) 
arată. în primul rînd. că nici 
experiența, nici renumele nu 
pot înlocui o pregătire reali
zată Ia parametrii cei mai 
înalți, la nivelul cerut de a- 
firmarea Ia o competiție de 
asemenea anvergură, la care 
— de reținut — au participat
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După rezultatul egal obținut miercuri seara la Utrecht

SPORIREA EFICACITĂȚII - PRINCIPALUL OBIECTIV 
AL LOTULUI OLIMPIC DE FOTBAL

UTRECHT, 6 (prin telefon). 
Miercuri seara, pe frumosul sta
dion din localitate, ne-am con
vins încă o dată — dacă mai 
era nevoie — că nici un meci 
nu seamănă cu altul. Am asis
tat, deci, la un cu totul alt joe 
decit cel de la Rm. VHcea, din 
aprilie, susținut — de astă-dată 
— de două garnituri superioare 
celor din -primăvară, echipa

IOTUL REPREZENTATIV PENTRU MECIUL CU TARA GALILOR
Pentru meciul amical de 

miercuri 12. octombrie cu re
prezentativa de fotbal a Țării 
Galilor, cel de al treilea în 
palmaresul galezo-român. an
trenorii reprezentativei Româ
niei. Mircea Lucescu si Mircea 
Răduiescu, au convocat urmă
torii jucători : Lung, Moraru — 
portari ; Rednic, Ștcfănescu, 
Iorgulescu, Andone, Iovan, Un- 
gureanu, Văetuș — fundași ;

In „Cupa Liliana Ronchetti"

„U“ ~ CLUJ-NAPOCA
A ELIMINAT PE

UNIMOTO CESENA!
Echipa feminină Universita

tea C.S.Ș. Viitorul CIuj-Napoca 
este a doua reprezentantă a 
României (după Steaua) care 
a izbutit să promoveze anul 
acesta intr-o etapă superioară 
a uneia din cupele europene. 
Performanta — realizată în ca
drul „Cupei Liliana Ronchetti" 
(echivalentă cu Cupa cupelor) 
— a fost realizată prin elimi
narea formației italiene Uni- 
moto Cesena. La Cluj-Napoca. 
baschetbaliste'e de la „U“ cîș- 
tigaseră cu 79—75, iar în retur 
(miercuri seară. Ia o oră foarte 
înaintată) ele au cedat cu nu
mai ‘30—62 (26—28). obținînd
astfel scorul general favorabil : 
139—137. Partida de la Cesena 
a fost de un rar dramatism, 
mai ales In final, cînd califi
carea a stat pe „muchie de cu
tii" ptnă în ultima secundă.

Alte rezultate în pag. a IV-a.

49 de medaliați la J.O. și la 
edițiile anterioare ale campio
natelor mondiale. Din diferite 
motive. Draica. Matei și Ne- 
grișan au absentat o perioadă 
destul de lungă din procesul 
de pregătire, iar. apoi. n-au 
făcut tot ceea ce trebuia pen
tru a recupera din terenul 
pierdut, fiind convinși că. ori
cum. performanțele anterioare 
îi îndreptățesc să aspire la 
medalii. Si iată că n-a fost 
așa ! Nu este vorba doar de 
ei. ci de aproape toti compo
nents echipei, care au crezut, 
parcă, prea mult în ..șansa" 
tragerilor la sorti. De aid. 
credem, șl unele rezultate a- 
normale. unele meciuri oier- 
dute exclusiv din cauza pro
priilor greșeli. Constantin Uță 
a fost eliminat în turul doi de

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. 2-3) 

olandezi privind acest meci nu 
ca pe unul de turneu, ci ca pe 
o adevărată Anală, motiv pen
tru care a mobilizat jucători 
valoroși din prima ligă (Ajax, 
Feyenoord, Sparta, Utrecht, SI- 
ttard), cei din prima linie, adi
că Brocken, Houtman și De 
Witt, fiind de o certă clasă eu
ropeană.

Olandezii nu șl-au ascuns in-

ȚielCann, Augustin, Bolăni, 
Klein, Irimescu, Bălăci — mij
locași ; Gabor, Cămătarii. Co
ra ș, Hagi — atacanti.

Lotul se va reuni duminică 
seara, după etapă, la hotelul 
sportivilor de la stadionul „23 
August". In funcție de proble
mele medicale ce pot apărea 
după meciurile de duminică. în 
lot se" mai pot produce modifi-
căn.

Dinamovistul Ungureanu iși pregătește șutul său necruțător 
Foto: l bănica

Aseară. Intr-un derby al poloulul nostra

Dinamo a Învins din nou
PE RAPID: 13-11

La bazinul bucureștean din 
Sos. Ștefan cel Mare s-a con
sumat ieri o nouă ediție a 
derbyului. de tradiție în poloul 
nostru, dintre Dinamo și Rapid. 
Acest incontestabil cap de a- 
fiș al etapei a treia din cel de al 
doilea tur de campionat, dis
putat în nocturnă, și-a dovedit 
din nou atractivitatea, făcînd ca 
tribunele să fie bine populate. 
Și, In general, meciul a cam 
avut de toate, dînd în final 
cîștig de cauză echipei cam
pioane : Dinamo a învins cu 
13—11 (2—1, 4—3, 3—3, 4—1».

Nici o repriză nu a semănat 
cu alta. In cea de debut s-a 
inotat mult și s-a ratat mult, 
s-a făcut risipă de energie, fa
zele succedîndu-se cu repeziciu
ne la cele două porți. A des
chis scorul dinamovistul Un- 
gureanu, în minutul 1,15 — șut 
în bara orizontală, de unde ba
lonul s-a lovit de portarul Si- 
mion și s-a dus în gol Fero
viarii au replicat prompt. 
Chiriță punctînd după 22 de 
secunde, grație insistentei co
legului său Schervan. După ra
re Spion nu a mal putut fi 
invins, in schimb Răducanu in- 
șelîndu-1 pe Simion într-o si
tuație mal rară : presat de 
timp (era ultima secundă), „op- 
tarul" campioanei a șutat dțn 
propria jumătate, la firul ..a- 
pei, Înscriind I

în „sfertul" doi, Rapid nu a 
mai aplicat, ca înainte, aten
tul „om la om". Ardelean (min. 
7,57 și 11,27) și Răducanu (min. 

tențiile încă din primul minut, 
a treia pasă angajîndu-1 ca la 
baschet pe „pivotul" Houtman, 
deosebit de periculos. Prima re
priză a fost dominată teritorial 
de echipa gazdă, dar publicul 
a putut aprecia contraatacurile 
moderne ale echipei române, 
soldate, din păcate, cu doar trei 
ocazii... marl. E adevărat, 
olimpicii români au avut și e 
mare șansă la bara lui De Witt, 
dar apoi toate atacurile olan
deze aveau să se frîngă in fața 
apărării imediate, tn frunte cu 
Ungureanu, care se va remarca 
și în acțiunile ofensive, răspun- 
zînd barei lui De Witt cu bara 
sa din secunda a 30-a după re
luare. Așa se face că, în pofi
da dominării din prima parte, 
toate centrările lui De Witt și 
Brocken vor fi inoperante, ca

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)

10,50) distanțînd, prin șuturi 
violente, pe Dinamo la patru 
goluri. Jocul s-a echilibrat a- 
poi, Vespe (min. 11,47), lo- 
nescu (min. 12,15) și Arseno 
(min. 12,56) strîngînd iar rezul
tatul, doar Ardelean găsind de 
partea cealaltă. In minutul 12,38 
— observați, trei goluri în a- 
cest minut 12 ! —, momentul 
potrivit spre a puncta

Și repriza a treia a început 
spectaculos, marcind un iureș 
feroviar care a însemnat ega- 
larea 1 Au punctat Niță (min. 
15,18), Vespe (min. 17,30), 
Schervan (min. 18.29) pentru 
Rapid, respectiv Ungureanu 
(min. 16,18). 7—7 era. prin ur
mare, scorul, cînd partida — 
pină atunci plăcută, cu o luptă 
in limitele sportivității — s-a 
încins brusc. Și-au făcut loc 
simulările, protestele — Scher
van, om de bază In angre
najul feroviar, a și fost elimi
nat din acest motiv —, arbitrii 
R. Nichita și R. Silha au comis 
și ei unele erori. Astfel, după 
ce Ungureanu a marcat în min. 
19,47. s-a acordat gol valabil la 
șutul lui Rus (min 20.54). deși 
mingea a fost sub apă înaintea 
execuțieir în această atmosferă 
de tensiune, caracteristică și 
ultimei părți, Ungureanu (min. 
22,29) Ardelean (min 23.57 și 
27.09) și Moiceanu au prins din 
nou șuturi fără replică, pentru

Geo RAETCHI

(Continuare in pag 2-3)



La sfirșit de săptâmină AL TREILEA TURNEU AL DIVIZIEI I u
ATRACTIVE COMPETIȚII SPORTIVE DE MASA

$i acest sfiișit de săptămină 
este bogat în competiții și ac
țiuni sportive de masă organi
zate în întreaga tară sub mo
bilizatorul generic al „Dacia- 
deî“. Din densul program al 
acestora, evidențiem cîteva : în 
București, pe Stadionul Tinere
tului, va avea loc duminică, 
începind de la ora 10, deschi
derea anului sportiv școlar, e- 
veniment așteptat cu bucurie 
și viu interes de către elevii 
din școli generale și licee. Cu 

'acest prilej vor fi organizate 
demonstrații, prezentate de 
sportivii din cluburile din Ca
pitală, urmate de întreceri care 
se anunță deosebit de atractive. 
Tot în București, la turnul de 
parașutism din Parcul „23 Au
gust". iubitorii sporturilor teh- 
nlco-aplicative vor putea să 
urmărească în aceste zile spec
taculoase întreceri ale para.șu- 
tistilor participant! la concursul 
dotat cu „Cupa de toamnă”, 
prilej de selecție pentru can-

parașuta

Si dumi- 
mai ta-

didații Ia salturile cu 
din aeronave.

La Reșița, sîmbătă 
nică se întîlnesc cei
lentați înotători, categoria de 
vîrstă 14—15 ani, participant la 
finala pe tară a tradiționalei 
competiții dotate 
U.T.C.”. Concursul va 
tui pentru specialiștii in mate
rie un bun prilej de depistare 
a tinerilor dotati pentru spor
tul de performanță.

In orașul de la Dunăre — 
Brăila — se află în desfășu
rare finalele pe tară la box 
ale lucrătorilor din industria 
alimentară. Fiind o localitate 
cu tradiție în acest sport. în
trecerile sînt urmărite — după 
cite sîntem informați — de un 
numeros public. Și in alte lo
calități din țară, multi tineri 
și tinere își petrec ceasurile 
libere de la sfîrșitul săptăminii 
în arenele „Daciadci”, trăird 
bucuriile sportului.

eu „Cupa 
consti-

FEMININE „A“
Azi si miine, Sala sporturilor 

din Tirgoviște găzduiește cel 
de al treilea turneu al forma
țiilor feminine divizionare „A" 
de handbal. După primele două 
turnee (de la Craiova și Bis
trița), care au operat deja o 
selecție pentru candidaturile la 
locurile 1—6, reuniunea de la 
Tirgoviște va accentua, desigur, 
diferentele in clasament, astfel 
că sînt de așteptat partide de 
mare luptă. Deocamdată, după 
șase etape, singurele echipe ne- 
învinse 
stanța, 
mental 
tele de 
tajul victoriilor pe toată linia, 
în timp ce băcăuancele și bra- 
sovenceîe au la activ o „re
miză” si. respectiv, două. Să 
menționăm si faptul că prin
tre cele sase fruntașe se află 
si Constructorul Timișoara, e- 
chipa care a furnizat cele mai 
multe și mai plăcute surprize 
in această nouă ediție a cam- 
pionatuluL

sînt Hidrotehnica Con
știința Bacău si Rtil- 
Brașov, dar handbalis- 
pe Litoral dețin avan-

Programul turneului de la 
Tirgoviște : vineri : Progresul 
București — Confecția Bucu
rești (de la ora 10), Textila 
Buhu.și — Constructorul Timi
șoara (11,15). Mureșul Tg. Mu
reș — Rapid București (15), 
Chimistul Rm. Vilcea — Hidro
tehnica Constanța (16,15). Rul
mentul Brașov — A.E.M. Timi
șoara (17.30), Știința ~ 
TEROM Iași (18,45) ; 
Progresul — Textila,
— Rapid. Mureșul — 
torul,. Știința 
mistui TEROM și Hidrotehnica
— Rulmentul (orele de 
pere sînt aceleași ea 
ma zi).

Bacău — 
simbăfă : 
Confecția 
Construc- 

A.E.M., Chi

înce- 
in pri-

1. HIDROTEH. 6600 120-102 18
2. Știința 6510 138-112 17
3. Rulmentul 6420 157-129 16
4. A.E.M. 6411 131-123 15
5. Chimistul 6402 136-128 14
6. Constr. Tim. 6312 147-145 13
7. TEROM 6213 131-139 11
8. Rapid 6114 106-119 9
9. Textila 6114 120-138 9

10. Progresul 6105 105-121 8
11. Confecția 6015 131-140 7
12. Mureșul 6015 124-150 7

încet, încet, în arbitra
jul Ia box își face loc o 
practică de-a dreptul pe
riculoasă. — ' ’ 
asta și 
la Brăila 
natului 
turneul 
Macin, din acest an. Bo
xeri slab pregătiți, sau 
care au fost urcați în ring 
după doar clteva luni de 
la prima cunoștință cu 
mănușile, se trezesc în 
față cu adversari puter
nici și sînt trimiși, se mai 
întlmplă și asta, la podea, 
în urma unor lovituri re
cepționate, de regulă, la 
la figură. începe numără
toarea : 1... 2... 3... Se a- 
junge la 8, la 9, la 10, 
după care arbitrul din 
ring, in loc să rostească 
necesarul și regulamenta
rul „Aut“, îl ajută pe res
pectivul să se ridice șl-1 
predă —*-------- ' ‘ ’*
,colț“. 
corzi, 
face turul „meselor” 
„lămurește'' _ ; ‘
nedumeriți că... l-a aban
donat pentru inferioritate.

Am văzut clar 
la „zona“ 

a 
național 
amical .

de 
campio- 

Și de
la 
la

Ju| 
nis I 
tăzl I 
.Cui 
23-al 
mina 
20-aJ 
sînt 
prinj 
rii « 
nive

Si

însemnări SPORTIVII IEȘENI
ÎNI MAREA ARENĂ A „DACIADEI"

„dulcele 
odinioară.

Am revăzut recent 
tîrg al Ieșilor" 
înălțat impetuos 
tele 
toate 
țară, 
ne-a 
noirilor, 
cetățenii acestei urbe moldo
vene ridică necontenit — pe 
toate planurile — faima așe
zării în care trăiesc. Din paleta 
largă de împliniri ale ieșenilor 
nu lipsește sportul, cel pentru 
toți și cel de performantă-

Cifrele actuale sînt edifica
toare pentru a 
sportul de masă reprezintă o 
realitate în majoritatea celor 
aproape 600 de asociații din 
unitățile de învățămînt. din în
treprinderi și din instituții Mai 
bine de 23 000 de oameni ai 
muncii îșj dedică zilnic o parte 
din timpul liber practicării e- 
xercițiilor fizice, gimnasticii e- 
fectuate dimineața, acasă. în 
recreații, la scoală, sau in pau
za de producție din întreprin
deri. Mai bine de 16 000 de 
tineri sînt cuprinși în ac iunile 
desfășurate în cadrul „Dacia
dei” ; circa 2 600 sînt prezenți 
In competiții interne și inter
naționale Să mai amintim fap
tul că sute și sute de copii si 
juniori se străduiesc să asi
gure „schimbul de miine” al 
sportului ieșean.

Toate aceste date statistice 
ni le oferă un om legat trup 
și suflet de lașul sportiv. Va
lentin Paraschiv, activistul care, 
timp de aproape trei decenii, 
a fost nelipsit de la competi
țiile sportive inițiate și orga
nizate în marea așezare de pe 
Bahlui. Acum ' președinte al 
C.J.E.F.S.. Valentin Paraschiv 
are posibilitatea de a privi din- 
tr-o perspectivă și mai com
plexă tot ceea ce vrea să în
semne sport la Iași. Ne spune : 
„TPadiția ne obligă să conso
lidăm ramurile sportive îndră
gite de multă vreme pe me
leagurile noastre. Am numit

de
pe coordona- 
socialiste, ca 

localități din 
de pe Bahlui

construcției
celelalte 

municipiul 
incintat prin avîntul în- 

prin pasiunea cu care

scrima, călăria, gimnastica. fot
balul, atletismul, handbalul 
mai încoace voleiul si judo, te
nisul de masă si 
cimp. Desigur,
încă tot ce ne-ara 
vem. insă, oameni 
in multe cluburi, 
secții, astfel eă ne 

facem din i 
ieșeană una

tenisul de 
n-am realizat 

propus. A- 
de nădejde 
asociații și 
putem an- 

mi starea 
i dintre

convinge câ

gaja să 
sportivă 
fruntașele pe tară, să trecem 
de Ia locul 7 — in 1982 ne a- 
flam pe 17 — pe unul intre 
primele 6, în clasamentul pe 
județe”.

Ing. Gheorghe Droboiă. con
ferențiar la Institutul Agrono
mic. vechi international de 
rugby, se află printre oamenii 
de nădejde la care se referă 
președintele C.J.E.F.S. Opinia 
sa în ceea ce privește redresa
rea sportului cu balonul oval 
din Iași este foarte clară : „A- 
eest proces a 
punem de un 
de jucători, in 
din Politehnica 
ta sc le Diviziei 
Ia an pas de
Farului, ocupanta locului 3. ți 
egalii Griviței Roșii, care ne 
urmează în clasament-. Facem 
totul pentru a menține această 
poziție de frunte, atit eu. cit 
si coterii mei de la Politehnica, 
ca șj Constantin Herman, vice
președintele elubulai si conf. 
univ. Eugen Popa, președintele 
secției de rugby. Nădăjduim să 
reușim, oentru eă se muncește 
cu sire, eu inimă, eu 
sabiliUtc...”.

Vrem să credem că 
ing. Drobotă. primul 
ieșean care a îmbrăcat
reprezentativei si a jucat multe 
partide în confruntări decisive 
(cu „XV“-Ie Franței), gîndesc 
și acționează mulți alțj acti
viști sportivi, antrenori și. mai 
ales, profesori de educa ie fi
zică din această mare urbe 
moldoveana.

și început Dis- 
lot foarte tinăr 
măsură să faeă 

una dintre frun- 
«A“. Am fost 

victorie in fața

aidoma 
rugby st 
tricoul

Dumitru MORARU-SLTVN A

antrenorulul de la 
Apoi, aplecat pe 
arbitrul din ring 

----------- șl-1 
pe judecătorii

AZI, IN CAMPIONATUL DE HOCHEI
După o zi de pauză, astăzi, 

pe patinoarul din Gheorgheui, 
se reia campionatul 
de hochei — Divizia 
meciurile din etapa 
primului turneu. >

Iată programul : . ora 10.30 : 
S.C. Miercurea Ciur-— Dunărea

republican 
..A” — cu 
a IV-a a

A-
ora 18,30 :

Progresul Miercurea

Galați ; ora 16 : Dinamo 
vintul Glieorgheni ; 
Steaua — 
Clue.

înaintea 
clasament 
rea Ciuc 
puncte fiecare.

acestor partide, in 
conduc S.C. Miercu- 
si Steaua, cu cîte 6

Divizia ,,B“ de rugby

Rezultate scontate — In gene
ral — In etapa de duminică a 
Diviziei „B" de rugby. In seria
I : Ș.N. Oltenița — Știința 
București 12—9, K.C. Sportul stu
dențesc II — R.C. Gri vi ța Roșie
II 12—31, Dunărea Giurgiu — 
Gloria BuAtrești 33—0, Rapid 11 
București — Aeronautica 27—11, 
A.S.E. — I.O.R. 21—3. In seria a 
n-a : Record Alexandria — Rul
mentul Alexandria 4—19, C.F.R. 
Craiova — Tabllerul Pitești 7—4, 
Chimia Tr. Măgurele — Textila 
Pucioasa 10—3 și Electroputere 
Craiova — CSO Prahova Ploiești 
13—7. In seria a ITI-a : Auto 
Constanța — Auto Măcin 4—14, 
Portul Constanta — I.P.G. Con
stanta •—X Chimia Năvodari — 
Constructorul Constanța 11—12. 
C.F.R. Constanța — Cai la tis Man- 
eaHa 22—9. In seria a LV-a : 
Transnortvri Tg. Mure*  — Știin
ța CEMTN H Bala Mare 20—6.

Carpați Mirșa — Univ. II Timi
șoara C—4, Unirea Săcele — Mi
nerul Lupeni 14—3, Dacii IPA Si
biu — C.S.U. ~ ‘ ■
C.S.O. Brașov 
0—26. ț. .
C.S.A. Brăila — Locomotiva Paș- ’ 
câni 6—3, Auto Galați — Chimia 
Bacău 4—0 (XV-le băcăuan nu 

s-a prezentat...), Rulmentul II 
Birlad — Rapid Suceava 13—4, 
Rapid CFR Galați — Politehnica 
II Iași 11—6 și Progresul Brăila 
— URA Tecuci 10—12.

în seria
Oradea 21—6 și 
— C.F.R. Brașov 
a V-a : Chimia

DERBY AL
(Urmire din pag 1)

E?'

De astăzi, la Brasov
CONCURSUL ’ 

REPUBLICAN PE 
CATEGORII DE GREUTATE 

LA LUPTE LIBERE
Activitatea competițională 

lupte continuă. La Brașov 
programate. * .' ' ‘
șl pină duminică, întrecerile din 
cadrul Concursului republican 
pe categorii de greutate la lupte 
libere.

Vineri și simbătă, 
încep — - —
fiind 
și 20.
mele 
orele

la 
sînt 

începind de astAzi

reuniunile 
la ora 10. celelalte tururi 
programate la orele IX 17 
in timp ce duminica ulti- 

dispute vor avea loc lr.tre 
10 ți IX

DUPĂ „MONDIALELE" DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag 1)

un adversar modest (cubanezul 
Rene Rodriguez), Ștefan 
grișan a pierdut un meci 
portant (cu ungurul Peter 
van) în ultimele... 25 de 
cunde. după ce condusese

Ștefan 
ratat 
unor

— Iu- 
Jarmo

pe

Ne- 
im- 
Ist- 
se- 

La
puncte cu 3—0 și i—3, 
Rusu si Ion Draica au 
„bronzul". în favoarea 
adversari (Karol Kasap 
goslavia și. respectiv, 
Overmark — Finlanda) 
care altădată îi întrecuseră 
destul de lejer. Sînt doar cî
teva exemple...

Dar așa cum a rezultat 
din dezbaterile care au 
loc în cadrul Biroului federal, 
nu
Au greșit și specialiștii. Co
lectivul tehnic, compus din an
trenori cu o mare 
(Ion Corneanu, Ion 
Vicolae Pavel. Simion 
:u. Eugen Ilupcă, dr. 
iloeștcanu), a supraevaluat, 
lupă părerea noastră, forțele 
î ambițiile unora dintre luptă- 
orii noștri, făcînd concesii a- 
arent mărunte în pregătirea 
cestora, dar care, e clar, s-au 
lunat. avînd șl ele locul lor 
nportant în explicarea insuc-

Și 
avut

numai sportivii au greșit 
greșit și specialiștii.

experiență
Cernea.,' 
Popes- 

Nicolac

cesului. însă ..problema nr. 1” 
pare să fi rămas tot „parterul”, 
concluziile pozitive după tur
neul internațional de la Bucu
rești aducînd o liniște care nu 
s-a dovedit a fi justificată. Câ 
așa stau lucrurile, s-a văzut 
clar în toate cele patru zile de 
întreceri de la Palatul sportu
rilor din Kiev, unde maiorita*  
tea adversarilor au realizat un 
foarte mare număr de puncte 
în întîlnirile cu luptătorii ro
mâni tocmai in lupta la par
ter. Problema este cu atît mai 
importantă, cu cît tendința e- 
xistentă - la ora actuală este 
ca această luptă, care necesită 
o forță specifică și. firește. o 
tehnică deosebit de ridicată, 
să facă (sau nu) accesibil dru
mul spre medalii.

A greșit și federația (secre
tar responsabil : Romulus Cioa
că), Biroul federației, care va 
trebui să se implice mai mult 
atît în problemele loturilor re
prezentative. cît și în cunoaș
terea. sprijinirea și orientarea 
muncii din principalele secții 
de lupte, cu precădere din cele 
care pregătesc sportivi , 
echipele naționale (de seniori, 
dar și de juniori).

Mai multi specialiști 
nici de considerație au expri-

pentru

vred-

mat părerea că insuccesul de 
la Kiev a fost doar un acci
dent Ar fi bine să fie așa ! 
Nu numai pentru că știm cite 
străluciri are palmaresul aces
tei discipline-fanion a sportu
lui românesc. Dar. îi cunoaștem 
și ii prețuim pe antrenorii și 
sportivii care. împreună, atitia 
ani la rînd. au cucerit printre 
altele. 49 de medalii (dintre 
care 13 de aur) la edițiile an
terioare ale campionatelor mon
diale. Și pentru că. în conti
nuare. nu ne îndoim de 
loarea lui Ștefan Rusu și

va- 
a 

colegilor de echipă. ȘL nu in 
ultimul rînd. pentru că. in a- 
ceste zile de amărăciune, i-am 
văzut pe toți, cei care se simt, 
într-o măsură mai mare sau 
mai mică, vinovați de acest 
insucces nu văicărindu-se. nu 
căutînd tot felul de scuze, ci 
mobilizîndu-se. într-un efort 
colectiv, cu luciditate și calm, 
trecînd imediat la adoptarea 
unor măsuri care să facă NE
REPETABIL acest „accident". 
Măsuri care să asigure. ne 
baze mai temeinice, îndepli
nirea obiectivelor de mare 
răspundere pe care srortul 
luptelor si Ie-a asumat pentru 
viitoarele întreceri olimpice de 
la Los Angeles.

Rapid marcind Gaiță (min. 
22,10), Niță (min. 24,36). Vespe 
(min. 25,08) — goluri de efect, 
Arsene (min. 27,33) — din „4 
m”. Victorie a echipei mai va
loroase, dar mobilizarea Rapi
dului in cele mai importante 
partide rămine un punct 
interes al campionatului.

Dintre celelalte întilniri din 
programul zilei s-a desprins 
prima, In care Steaua a fost la 
un pas de surpriză : după 4—7 
in min. 16,46, tinerii săi com- 
ponenți au ajuns la 9—7 în min. 
23,31 ! Pină la urmă, lipsa de 
experiență și-a spus cuvîntul, 
Voința Cluj-Napoca ’ 
cu 10—9 (3—2, 2—2, 2—3, 3—2), 
prin golurile marcate de Col- 
ceriu 6, Stankovici, Pop, SeboK, 
Blaga, pentru bucureșteni mar
cind lies 3, Bea 2, Șerbau, 
Froth, Dueuleț, Nuțu. Au con
dus D. Paraschivescu — St. Ka- 
racsony. In celelalte meciuri,

de

cîștigind

Arbitrii de la mese, chiar 
dacă au ecusoane 
„A.I.B.A.", scot cîte un 
„Aha 1“ complice șl "con
semnează abandonul, așa 
că rămîne crainicului re
uniunii misiunea să spul
bere' nedumerirea specta
torilor Simplu ! Să poată 
băiatul să mal boxeze 
fără să... sufere interdic
ția de a urca o vreme in 
ring, pină cînd medicii de 
specialitate ii vor 
zul...

Adică, 1 se face 
ne" 
ales,

Ce fel de bine, 
greu de ghicit, chiar dacă 
nu sîntem medici, intuind 
ușor că, fără un riguros 
control de specialitate șl - 
măsuri adecvate de recu
perare, pugilistul respec
tiv este expus unor reale 
pericole.

Este de datoria tuturor 
arbitrilor și îndeosebi a 
delegaților generali al re? 
uniunilor să renunțe la o 
asemenea practică, înain
te de a se petrece un se
ver și regretabil accident. 
Chiar dacă reuniunile de 
box sînt — în pofida asi
gurărilor date cîndva de 
federație ! — așa de rare...

Mircea COSTEA

antrenorului 
boxerului ! ?

POLOULUI

da avi-
un „bi- 
și, mai

nu e

victorii lejere. Crișul — C.N.
A. S.E. 13-6 (7—2, 6—2, 4—2,
1—0), Gordan 4, Fejer 3, Cos- 
trăs 3, Kovacs 3, Garofeanu 2, 
Raț 2, Kiss (C), Geambașu 3, 
Tufan, Balanov și Popa fiind 
realizatori, iar arbitri — M. Ște
fan și A. Soos. Progresul — 
1L.T. 15—7 (2—0, 5—3, 2—1,
6—3). Au înscris Florincescu 4, 
Tătaru 3, Mădescu 2, Gh. Ion 
2, Ivănescu, Mușat, Bărbulescu, 
Dingu (P), Ad. Munteanu 4, Bo- 
roș, Fărculă, Stcrpu. Arbitri :
B. Băjenaru și S. Stănescu.

înaintea celor două etape de 
astăzi. în fruntea clasamen
tului: 1. DINAMO 19 p, 2. Cri- 
șul 18 p, 3. Rapid 15 p.

PROGRAMUL DE ASTAZI. De 
la ora 8,30: Crișul Oradea — Vo
ința Cluj-Napoca, Dinamo Bucu
rești — C.N. A.S.E. București, 
Progresul București — Steaua 
București, Rapid București — In
dustria linii Timișoara; dc la 
ora 15,30: Progresul — Voința, 
Rapid — C.N. A.S.E., Dinamo — 
I.L. Timișoara, Crișul — Steaua.

„CLASAMENTUL...
Premieră absolută in județul 

Galați. Aparține Inspectora
tului școlar și C.J.E.F.S. Ga- ■ 
lăți. în ce constă ? Intr-un 
inedit sistem de punctare a 
activității profesorilor de e- 
ducație fizică, in cadrai 
competițiilor organizate sub 
egida „Daciadei”. pornind de 
la întreceri pe clase si in- 
terclase. pentru stabilirea 
campionilor pe școli și li
cee etc. .Un sistem de punc
taj cu haremuri minime, in 
cazul in care este îndeplinit 
calendarul stabilit de fie
care asociație sportivă șco
lară. dar și cu bonificații

. pentru ramurile de sport 
nominalizate și locurile frun
tașe ocupate în diferite în
treceri. Firește. în întocmi
rea clasamentelor s-a ținut 
seama de condițiile pe care 
le are fiecare unitate de 
învățămint (număr de pro
fesori dp specialitate, ame
najări sportive).

O analiză a clasamentelor 
pentru anul școlar care s-a
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chipele I 
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cind, îl 
Plancksn 
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care 
avut

ința G,1 
(f) si cl 
La ediția 
vor păru 
reș — I 
titlului I 
si Aurul]

• Citii 
fi prezen 
ționale : 
Si Nincta 
fia" (15—1 
nar și El 
Werner I 
pitala R 
oct.).

PASIUNII PENT
încheiat se dovedește a fi 
foarte interesantă. Astfel, Ia 
nivelul școlilor generale. în 
care își desfășoară activita
tea 215 profesori de educație 
fizică, pe locul I s-a clasat 
Ion Giuia, de la Școala ge
nerală nr. 3 Ivești (3 724 
puncte), care nu beneficiază 
de „condiții speciale", in 
timp ce majoritatea cadre
lor didactice de specialitate, 
cu o bună bază materială, 
s-au situat pe locuri mo
deste. Un exemplu — Școala 
generală nr. 10 din muni
cipiul Galați pe locul 17... 
Si în clasamentul întocmit 
pentru licee (unități de în- 
vățămînt cu peste 40 de pro
fesori de educație fizică), 
prof. Deccbal Dinu, de Ia 
Liceul industrial nr. 1 Ga
lați, cu' condiții modeste în 
ceea ce privește posibilita
tea de a desfășura o acti
vitate sportivă cu masa de 
elevi, a găsit soluții pen
tru a organiza permanent 
întreceri pe clase si de a 
se situa astfel pe locul I

(15 485 p). ■ 
legi de si 
liceele de I 

. Alecsandri‘1 
dispun de I 
terială, c] 
moderne șl 
tare. I

Nu este I 
nici consta! 
măr de 4M 
sport din I 
gălățene sil 
obtinut... 0|

Ce condu 
ge ? Că J 
educație fii 
priceputi, I 
foarte bunel 
diții mai pJ 
manifestă il 
grenarea e 
în timp ce 
situația în 

■de-a gata, 
suficientă J 
muncă — si 
diocritate s 
piu rămin 
nimat.
Telemac S



VA DEBUTEAZĂ ASTAZI .
TENIS DE MASA

Sportivii craiovenl — Paul 
Haldan, Eugen Florescu, Vasile 
Florea, Simicn Crișan (antrenor 
Virgil Bălan) —, care evoluează 
pentru prima oară în această 
prestigioasă competiție (pînă a- 
cum am fost reprezentați doar 
de C.S.M. CluJ-Napoca) vor ln- 
tîlni, în deplasare, echipa olan
deză T.T.V. Veluwe, urmînd ca 
învingătoarea să joace în turul 
următor cu Spartacus Budapesta.

I
I
I
I

'ATUL DIVIZIEI „A" I
|ri 
jiu

•i-

lîn 
si-

pste 
a'e 
că-

|ova 
fră-

tirea Tg Mures are un avantaj 
substanțial, în seria I a dispu
tei feminine, lupta pentru su
premație si promovare în baraj 
este mult mai strînsâ în seria 
a Il-a. aici 
torul Tg 
C.F.R.C.S.S.
Echilibrată 
băieților. Universitatea II Cra
iova (17 p), Mecanică Fină
București (16 p). înfrățirea Tg. 
Mureș (17 p) șj Stiroin C.S.Ș. 2 
București (16 p) fiind candida
tele la un loc sub soarele gru
pei de elită.

Dar, iată programul complet 
al etapei, programată sîmbătă 
si duminică :

MASCULIN ; A.S.A. Muntenia 
Buzău — Progresul I.I.R.U.C. 
București (gr. I), Voința Satu 
Mare — Mecanică Fină. C.S.Ș. 
Od. Secuiesc — Stirom C.S.Ș. 2, 
înfrățirea Tg. Mureș — Con
structorul Tg. Mures (gr. II). 

FEMININ : Progresul I.I.R.U.C.
— MILMC C.P.L. (sala Progre
sul, sîmbătă de la ora 17, du
minică de la ora 9). C.S. Arad
— FAIMAR Baia Mare (gr. I), 
C.S.M. Cluj-Napoca — Meta
lurgistul Cugir. C.S.M. Buzău
— înfrățirea -Tg. Mureș, Con
structorul Tg. Mureș — C.F.R. 
C.S.Ș. Petroșani, Metalul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea — C.S.M. Iași (gr. 
H).

candidînd Construc-
Mureș (16 p) și 
Petroșani (14 p).

este și întrecerea
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Itivi- 6 și
Iam
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• Loturile naționale de se
niori și senioare vor fi suppse 
la o verificare (19—21 oct), a- 
poj, Ia sfîrșitul lunii, vor sus
ține o dublă întîlnire amicală 
cu selecționatele. Ungariei, care 
se pregătesc si ele pentru „mon
dialele" din primăvara anului 
viitor. Intîlnirea va avea loc 
la Ploiești.0 Campionatul Diviziei 
continuă 
etapei a 
mează o serie de partide a- 
tractive cum sint : Rapid Bucu
rești — Voința Ploiești, Voința 
Timișoara — Voința Tg. Mureș, 
Carpați Sinaia — Voința Bucu
rești, Voința Oradea — Electro- 
mureș Tg. Mureș (f). Voința 
București — Gloria București, 
Aurul Baia Mare — Metalul 
Hunedoara si Metalul Roman 
— Olimpia București (m). In 
meci devansat din etapa a IV-a 
a campionatului feminin : Vo
ința Oradea — C.S.M. Reșița 
2 310—2 267 pd. fn fruntea cla
samentelor se află : Voința Plo
iești 4 p — seria Sud. Voința 
Oradea 6 p (cu un joc 
mult) — seria Nord (f) ; 
strnctorul Galati 4 p — 
Sud și Aurul Baia Mare 
(cu un meci mai mult) — se
ria Nord (m). (T.R.)

miine 
treia.
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La ordinea zilei EFICACITATEA
Șl „DEBITUL" CELOi! 30 DE GOLURI
Printre cifrele care furni

zează pulsul unui campio
nat sînt și cele privind e- 
ficacitatea pe ansamblu a 
competiției. Multi sînt dis
puși să acorde acestor coefi
cienți ai forței de finalizare 
manifestate de concurentele 
unei întreceri de perfor
manță o importantă abso
lută. deși lucrurile nu stau 
chiar așa. Pentru că, nu tre
buie să uităm nici un mo
ment. lucrul acesta, efica
citatea, rămine doar un as
pect al analizei de determi
nare a valorii unui cam
pionat.

Avînd mereu în față re
lativitatea verdictului cifre
lor, media de eficacitate 
rămine, totuși, cum men
ționam mai sus, un indiciu 
principal al gradului de ca
litate atins de un campionat. 
Foarte multe publicații de 
specialitate prezintă cu re
gularitate mediile de efica
citate ale competițiilor na
ționale 
nostru, 
analize 
tioase. 
punere 
pionatului 
cîteva competiții de prima 
valoare din Europa, vă pre
zentăm, iată, media efica
cității din patru campionate 
și pe aceea a întrecerii nr. 
1 a fotbalului nostru. Ci
frele care urmează sînt cal
culate după disputarea a 
sase etape în întreceri ța 
care, ca și în Divizia noas
tră „A", participă 18 echipe, 
în felul acesta, comparația 
este făcută cu „subiecți" 
absolut identici ca formulă 
competițională, ceea ce, cre
dem noi, asigură o realistă 
prezentare a situației. Media 
de eficacitate a fost calcu
lată. cum probabil știu foarte 
multi iubitori ai fotbalului, 
prin împărțirea numărului 
total al golurilor marcate în 
respectivul campionat la cel 
al partidelor disputate în

de pe continentul 
supunîndu-le unor 

si comparații minu- 
Urmărind si noi o 
fată în față a cam- 

nostru cu alte

șase etape (54 de întîlniri). 
Și iată micul tablou care a 
rezultat :

R.F. Germania (191 goluri 
marcate) — medie 3,57 ; O- 
landa (189 goluri) — 3,50 ; 
Belgia (134 goluri) — 2,38 ; 
România (125 goluri) — 2,31 ; 
Iugoslavia (114 goluri) — 
2,11. Am luat, repetăm, un 
grup de campionate în mo
mentul în care respectivele 
clasamente indicau șase e- 
tape disputate.

Cifrele vorbesc clar des
pre acea mereu 'reclamată 
insuficientă eficacitate a 
campionatului. Faptul că, 
totuși, divizionarele noastre 
„A" au reușit, după par
curgerea unei treimi (și 
ceva) din traseul de toamna, 
să depășească cifra 2 a me
diei de eficacitate poate duce 
doar la un calificativ mediu 
in privința forței de trans
formare in goluri a jocului 
acestor concurente de pri
mă categorie competițională. 
Insatisfacția se mărește dacă 
apelăm la o comparație cu 
cifrele din aceeași perioadă 
a campionatului trecut, fn 
primele sase etape ale e- 
diției 1982—1983 se marca- 
seră 155 de goluri (peste ni
velul actual al campionatu
lui belgian), cu 30 mai multe, 
prin urmare, dccît în ac
tuala întrecere. Un „debit" 
de 30 de goluri. Sau cile 
cinci de fiecare etapă ! Iată 
o situație care merită să fie 
privită cu toată atenția și 
solicită eforturi si preocu
pare din partea jucătorilor 
și antrenorilor, spre a îm
bunătăți actualele cifre. Din • 

' micul clasament de mai sus 
se vede, dealtfel, că într-un 
pluton de cinci concurente, 
campionatul nostru 
gă“

,alear- 
pe penultima poziție. 

Sprintul eficacității se im
pune, deci !

Eftimie IONESCU

I

Opinii ale căutătorilor do talente

LEONTE IANOVSCHI: „FOTBALUL 
SE ÎNVAȚĂ DE LA 6-7 ANI“

Leontc Ianovschi s-a născut la 14 martie 1926 la Craiova, 
unde și-a început și cariera de jucător (la F.C.). In 1948 a ple
cat la Pitești. A jucat pînă în 1956. după care a devenit antre
nor. ocupîndu-se cu precădere de depistarea, șlefuirea și promo
varea tinerelor talente. Și cei aproape 30 de ani de activitate 
la eșalonul copii-juniori s-au soldat cu rezultate remarcabile, 
cu un număr record de promovări pe prima scenă a fotbalului 
nostru... Moromete — component al lotului U.E.F.A. ’84 — a 
fost a 49-a, iar ultima, a 50-a, s-a numit Lazăr. cel care apără 
acum culorile echipei din Rm. Vîlcea. Așadar. 50 de jucători 
cărora le-a dezvăluit din tainele fotbalului, pe care i-a ajutat 
multi ani la rînd ca să ajungă în primul eșalon. Drept recom
pensă, Leonte Ianovschi a fost distins cu titlul de antrenor 
emerit.

Fotbalul începe să fie prac
ticat foarte tîrziu de copii, sus
ține cu tărie acest neobosit 
căutător de talente. Trebuie să 
ne dăm repede seama că nu e 
bine cum am procedat pînă a- 
cum. din moment ce toate 
celelalte sporturi au coborît 
mult limita de vîrstă de la 
care se începe practic pregă
tirea. înotul, tenisul, gimnas
tica sînt exemplele cele mai
semnificative. Aceasta mi se 
pare mie a fi problema cea
mai acută a eșalonului. din
care derivă multe altele. îmi
amintesc foarte bine, de exem
plu. că la ultima consfătuire 
cu antrenorii de la eșalonul 
speranțelor s-a vorbit destul 
de mult despre începerea pre
gătirii în mod organizat încă 
de la 6—7 ani. Așa cum s-a 
afirmat și într^o consfătuire 
sub egida F.I.F.A., care a avut k 
loc la Viena, desfășurată cu doi 
ani în urmă. Cu alte cuvinte, de
vine o necesitate să pornim 
cît mai de timpuriu instruirea 
copiilor și dacă asa e bine, a- 
tunci. în mod automat, trebuie 
să ne gîndim si la competițiile 
adecvate vîrstei. Or. noi nu a- 
vem un campionat republican 
— pentru care militez de mult 
timp — al jucătorilor de 14— 
16 ani. exact perioada de vîr
stă la care SE PIERD CELE 
MAI MULTE TALENTE. între
cerile organizate în scoli nu 
corespund, pentru că nu toate

școlile au condițiile necesare. 
Și pentru a nu mă acuza cineva 
că... propovăduiesc în pustiu, 
iată, noi am hotărît să orga
nizăm la Pitești un astfel de 
campionat. Inspectoratul școlar 
(prof. C. Stancu) și C.J.E.F.S. 
și-au dat consimțămîntul si 
sprijinul necesar si. începînd 
de la 15 octombrie, pe terenu
rile din Trivale se vor întrece, 
la două categorii de vîrstă. 17 
echipe alcătuite din elevi ai 
claselor V—VI și VII—VIII. 
Se va juca în fiecare dumini
că. non-stop. de dimineața pînă 
seara. Va fi si un biyj prilej 
pentru clubul F.C. Argeș de 
a descoperi noi talente. Să ne 
imaginăm însă ce foloase s-ar 
trage dacă piramida competi
țională a eșalonului ar cuprin
de si o întrecere republicană 
la categoria 14—16 ani... Sigur, 
nu afirm că-i simplu, cari 
floare la ureche organizarea 
unei asemenea competiții. însă 
eforturile care s-ar face ar 
fi răsplătite prin ACCELERA
REA procesului de formare a 
viitorilor performeri ai fotbalu
lui.

Ajuns la o vîrstă cînd foarte 
multi se gîndesc la... retra
gere. Leonte Ianovschi conti
nuă „să se bată" — și merită 
admirația tuturor — pentru 
marile probleme ale celor mici.

Laurențiu DUMITRESCU

DUPĂ REZULTATUL EGAL DE LA UTRECHT
(Urmare din pag 1)

CUPA ROMÂNIEI"
completează tabloul unui meci 
bun al echipei noastre olimpi
ce, în compania unei echipe 
olandeze mult superioare celei 
din primăvară și care a fost 
animată de o extraordinară do
rință de victorie, comparabilă cu 
forța de șoc a echipelor olan
deze, de acum cîțiva ani.

Antrenorul olandez Block ne 
spunea : „Am pregătit înde
lung și cu toată seriozitatea a- 
Ceastă partidă, dar nu am reușit 
să dispunem de echipa olimpi
că a României, care iste o 
formație valoroasă. Deși am
bele echipe au avut rînd pe 
rînd șansa t______ _ -
că in 
ehipa 
parte, 
clara : 
că nu . _
Cred că trebuia să riscăm mai 
mult. Mă bucură însă faptul că 
nc aflăm pe un drum bun. 
Deși Geolgău și Movilă ne-au 
lipsit mult, cred că am avut o 
prestație superioară celor de 
pînă acum, ceea ce ne îngăduie 
speranțe pentru viitor. Un prim 
obiectiv în cadrul acestor spe
ranțe este apropiatul meci 
Italia, 
teren 
trebui 
recturi absolut necesare în 
țiunilc ofensive".
Gheorghe Staicu

a marcajului celor doi 
centrali - (Iovan 

bine susținuți, în 
dificile, și de linia 
Suplă și mobilă, 
pauză, jocul a fost 

:. bara lui Ungureanu

urmare 
fundași 
Stancu) 
tuațiile 
mijloc, i

După 
chilibrat, uau ~..o------- -
accclerînd aarcă tempoul pma 
la sufocare. Am putea spune că 
în această parte a jocului șan
sa a surîs rînd pe rînd ambe
lor echipe, marile ratări ale lui 
Irimescu, Cîrțu și Coraș fiind 
„compensate" de forma cu to
tul deosebită a lui Lung. Odată 
cu intrarea lui Șoiman și Ba- 
lint, viteza de joc a .sporit și 
mai mult, contribuind la ...creș
tere^ spectacolului.

Echipa olimpică a României 
a obținut 
care o 
ta pentru 
re se 
tele remarcabile ale echipei na
ționale, toate acestea demon- 
strînd o creștere valorică și o 
frumoasă maturizare. Un sin
gur reproș — eficacitatea redu
să, materializată prin faptul că 
un singur șut din cele nouă a 
fost expediat pe spațiul porții, 
ca să nu mai vorbim de rată
rile din situații clare...

La terminarea jocului, am ob
ținut cîteva declarații care

2—0 (1—0). Voința Constanta
— F.C. Constanța 0—6 (0—5),
Poiana Cîmpina — Metalul 
Plopeni 2—0 (1—0). Unirea Li
vezile (jud. Mehedinți) — Con
structorul T.C.I. Craiova 1—0
(0—0), Unirea Topanatic — Poli
tehnica Timișoara 0—2 
Minerul Baia de Arieș 
dustria sîrmei Cîmpia 
0—1 (0—0), Construcții
— Șoimii Sibiu 2—4 (1—2), Mi
nerul Filipeștii de Pădure — 
Prahova Ploiești 4—2 (0—0,
0—0. 0—0), Chimia Or. Victoria
— F.C.M. Brașov 1—2 (0—0),
Precizia Săcele — Nitramonia 
Făgăraș 2—1 (1—0). Carpați
Brașov — Carpați Mîrșa 1—0 
(0—0), Dierna Orșova — C.F.R. 
Victoria Caransebeș 0—1 (0—1), 
Victoria Tecuci — Otelul Ga
lati 6—5 (0—0. 1—1. 1—1), Ci
mentul Ficni — Metalul Bucu
rești 0—2 (0—1). Metalul Mija
— Dinamo Victoria București
0—2 (0—1). Metalul Bocșa — 
C.S.M. Reșița 3—1 (2—OL 
toria Cărei — Someșul 
Mare 5—0 (0—0). Chimia 
rășești — Unirea-Dinamo _ __ 
șani 1—5 (1—3), Danubiana
București — Automatica Bucu
rești 1—2 (0—2), Viscofil Bucu
rești — Progresul-Vulcan Bucu
rești 1—2 (1—1).

+ 
si
de

zz
Ieri, în 

fotbalistică 
NIEI“ care 
„Daciadei", _ 
tapă, de data aceasta și cu par
ticiparea divizionarelor „B“. Ia
tă o parte dintre rezultate și— 
nelipsitele surprize :

C.F.R. Simeria — U.T. Arad 
0—3 (0—1). Petrolul Moinești
—C.S.M. Borzești 2-1 (1—0),
Minerul Băita — Olimpia Satu 
Mare 3—1 (2—1), I.O.B. “ ’
— Lotru Brezoi 
Automecanica București — 
Autobuzul București 0—1 (0—0), 
Cristalul Dorohoi — C.S. 
șani 1—3 (1—2). Mureșul Luduș
— Chimica Tîmăveni 3—0
(0—0), Minerul Ghelar 
talurgistul Cugir 2—1 
1—1), Metalul Rădăuți 
mia Fălticeni 3—0 (1—0). Fo
rests Bistrița — Gloria Bistri
ța 1—2 (0—0). Ș.N. Tulcea — 
Delta Tulcea 3—2 (1—1). Mi
nerul Anina — Gloria Reșița 
3—0 — neprezentare I. Petrolul 
Videle — Unirea Alexandria 
0—2 (0—2). Petrolul Țicleni — 
Minerul Motru 0—1 (0—1),
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc
— C.S.M. Suceava 0—1 (0—1), 
Minerul Aninoasa — Minerul 
Lupeni 1—0 (0—0), Viitorul 
Gheorgheni — Avîntul Reghin

populara competiție 
„CUPA ROMA- 

se dispută în cadrul 
s-a jucat o nouă e-

Balș
4-0 (1—0),

Boto-

3—0 
Me- 

(0-1, 
Chi

e-

(0-0), 
- In- 
Turzii 
Sibiu

UU1J, 
lup- 

și ca- 
rezulta-

un rezultat bun, 
menține în 

calificare 
adaugă la

victoriei, eu cred 
final avantajată este c- 
Komânici* ’. Pe de altă 
Mircea Lucescu ne de- 
,;lmi parte foarte rău 
am cîștigat acest meci.

Anunțăm cu regret în
cetarea din viată a pro
fesoarei RODICA PAL 
(ȘINDRILARU), multiplă 
campioană a țării la schi.

ano-

•esp.

duminică
tragere

NOI POSIBILITĂȚI 
DE FRUMOASE 

SATISFACȚII I

Cu suma de nu
mai 10 lei oricine 
poate obține :

AUTOTURISME
Dacia 1 300“ ’
MARI CIȘTI- 

GURI IN BANI, 
cele 
fie- 
ju-

în frunte cu 
50.000 lei pe 
care variantă 
cată
PROCURAȚI 
TIMP BILETE 
NUMERELE PREFE

RATE I
Simbătă 8 octom
brie este ultima 

zi de participare

DIN
CU

Vic- 
Satu 
Mă- 
Foc-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT 1NF0RMEA1A
• C1ȘTIGURILE TRAGERII 

„EXCURSIILOR" LOTO DIN 30 
SEPTEMBRIE. FAZA I — Cat. 
1 : 3 variante 25% — autoturis
me Dacia 1300 ; cat. 2 : 1 va
riantă 100% a 15.897 lei și 15 va
riante 25% a 3.974 lei ; cat. 3 : 8 
variante 100% a 4.195 lei și 40 
variante 25% a 1.049 lei ; cat. 4 :
39.25 variante a 1.924 lei ; cat. 5 : 
233 variante a 324 lei ; cat. 6 :
269.25 variants a 280 lei ; cat. X :
1.759.25 variante a 100 lei. Report 
la cat. 1 : 415.851 lei. FAZA a 
Il-a — Cat. A : 26 variante 100% 
a 7.305 lei, în cadrul cărora o 
excursie de 10 zile în R.S. Ce
hoslovacă cu ocazia meciului de 
fotbal Cehoslovacia — România. 
Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit participanților : PLEȘA 
VASILE din, Brăila, JALBA NICU 
din Galați și ONIȚA CONSTAN
TIN din București.

O ClSTIGURILE TRAGERII SPE- 
-------- PRONOEXPRES» OLIMPIC 

28 SEPTEMBRIE 1983. 
I — categoria 1 : 2 va

riante 25% — autoturisme ^Da
cia 1300“ : cat. 2 : 1 100% a 24.739 
lei si 4 25% a 6.185 lei ; cat. 3 : 
18.75 a 2.639 lei ; cat. 4 : 64 a 773 
lei ; cat. 5 : 220,50 a 224 lei ; cat.

CIALE 
DIN 
FAZA

6 : 6.429,50 a 40 lei ; cat. 7 : 191,25 
a 200 lei ; cat. 8 : 3.224,50 a 40 
lei. Report la categoria 1 : 113.661 
lei. FAZA a Il-a — cat. H : 10,75 
a 2.000 lei ; cat. I: 26 a ’
cat. J : 1.759,25 a 60 lei ; 
8,75 a 200 lei ; cat. L : 
60 lei. FAZA a IlI-a — 
1 100% — autoturism
1300“ și 3 25% a 17.500 lei;
N : 2 100% a 11.193 lei sau, la ale- 
U.R.S.S. sau R.P. Bulgaria și di
ferența în numerar șl 5 25% a 
2.798 ' ' ' ~ ..... .............
cat.
40,50 
lei ; 
cat.
2.511.25 a 40 
„Dacia 1300“ 
panților : Dinescu Ion din Con
stanța, Sitcai Niculae din Bucu
rești la categoria 1 șl Călin El
vira Maria din Teiuș, jud. Alba 
la categoria M.

0 TRAGEREA OBIȘNUITA
LOTO de astăzi, 7 octombrie 1983, 
se desfășoară începînd de la ora 
15,30 în 'sala Clubului Progresul 
din București, str. dr. Staicovici 
nr. 42 ; numerele extrase vor fi 
transmis? la televiziune și radio 
în cursul serii.

lei ; cat. 
P : 21 a 
a S98 lei 
cat. T :

U : 235.25

500 lei ; 
cat. K : 
339,50 a 
cat. M : 

„Dacia 
cat.

O : 8,50 a 4.280 lei ;
1.732 lei ; cat. R : 

; cat. S : 256 a 200
4.025,75 a 40 lei ; 
a 100 lei ; cat. V : 
lei. Autoturismele 
au revenit partici-

cu 
pe 
va 

co- 
ac-

Antrenorul 
adăuga : „A 

fost de-a dreptul impresionan
tă dăruirea în joc a băieților. 
Ceva mai slab au jucat Hagi și 
Coraș, primul acuzind dureri la 
un picior".

Meciul de la Utrecht a fost 
un obstacol deosebit, adversa
rul prezentindu-șe peste cota 
așteptărilor. Echipa olimpică a 
României are meritul de a fi 
preluat din spiritul de luptă 
de care dă dovadă echipa na
țională. ceea ce ne face să în
registrăm în lotul lărgit al 
„tricolorilor" o stare de spirit 
pozitivă, care, în concepția di
rectorului tehnic, este principa
la sursă de progres în fotba
lul internațional, mereu mai 
exigent față de structura psi
hică a unei echipe.

Fină la meciul cu Italia, mai 
sint destul de puține zile. Spe
răm că în această scurtă pe
rioadă se vor găsi cele mai 
bune mijloace pentru pregăti
rea unei ofensive mai consisten
te, care să .aducă și sporul do 
eficacitate necesar pentru „spar
gerea" betonului italian, care, 
indiferent de lot, a intrat in 
s’ngele fotbaliștilor azzurri.

de la 26 octombrie, 
propriu, pentru care 
să facem o serie de



CICLIȘTII ROMÂNI

VICTORIOȘI

ÎN ETAPA A IV-a

A TURULUI TURCIEI
ANKARA, 6 (Agsrpres). Cea 

de. a patra etapă a turului ci
clist al Turciei (Gonen — Bur
sa, 110 km) s-a încheiat cu 
victoria rutierului- român Mir
cea Eomașcami, cronometrat în 
2 n 50:00. La 21 s a sosit so
vieticul Viktor Kupoveț, iar la 
35 s Valentin Constantinescu. 
Plutonul, condus de iugoslavul 
Delici si vest-germanul Wolf
gang Russel, a terminat etapa 
după 1:19.

în clasamentele generale, la 
echipe continuă să conducă re
prezentativa României, urmată 
de U.R.S.S.. R.F. Germania Și 
Turcia, iar la individual Mircea 
Romașcanu a preluat „tricoul 
galben", fiind urmat Ia 1:15 de 
Valentin Constantinescu și la 
1:49 de Cornel Nicolae.

CUPA „LILIANA RONCHETTI"
Sparta C.K.D. Praga —o adversară redutabilă 

pentru Universitatea Cluj-Napoca
în partidele retur din „16“- 

imile de finală ale „Cupei Li
liana Ronchetti" au fost înre
gistrate rezultatele :

Maccabi Ramat Gan -(Israel) 
— Bciania Barcelona S3—74 (în 
tur 52—97). K.P.S. Brno (Ceho
slovacia) — Minior Pernik (Bul
garia) 62—63 (în tur 66—73), 
Viltenrbanne (Franța) — Not
tingham (Anglia) 102—54 (în 
tur 79—51). Akademik Sofia — 
Racing Club de France 64—65 
(în tur 77—95). Partizan Bel
grad — Phalere Atena 113—49 
(in tur 88—59). Versoix Geneva 
(Elveția) — Forderklub Viena 
(Austria) 54—81 (în tur 66—88). 
Celelalte rezultate le vom pu-_ 
blica în ziarul nostru de mine.

In „Cupa cupelor" (bărbați), 
un rezultat de miercuri : Ha- 
trans Haaksbergen (O'.anda) — 
Solent Southampton (Anglia) 
83-95 (în tur 71—78).

TRAGERI LA SORȚI ÎN COMPETIȚIILE DE HANDBAL (f)

Balcaniada de șah

DOAR FORMAȚIA NOASTRĂ FEMININĂ
MAI POATE ASPIRA LA PRIMUL LOC

BĂILE HERCULANE, 6 (prin 
telefon). □ rundă grea pentru 
echipele României aceasta a 4-a 
reuniune a Balcaniadei de $ah. 
la capătul căreia, după aproape 
10 ore de luptă încordată, cu
legeam satisfacția a două fru
moase victorii in întrecerea ju
niorilor si cea feminini îm
pletită. însă, cu amărăciunea 
unei infrjngeri (a 2-a in tur
neul principal) înregistrată de 
formația noastră masculini Un 
start bun în retur au avut Ju
cătoarele. Elisabeta Polihro- 
niade a reușit să-și ia revanșa 
in fața campioanei Iugoslaviei. 
Maria Petrovici. în timp ce ju
nioara Gabriela Olărașu a dus 
o dificilă luptă pozițională Îm
potriva adversarei sale Zorica 
Puriev, încheiată remiză după 
Întrerupere. In celălalt meci 
feminin, reprezentativa Bulga-

Adversara echipei feminine 
de baschet Vniversitatea Cluj- 
Napoca ta optimile de finală 
ale „Capei Liliana Ronchetti*  
va fi celebra formație ceho
slovacă Sparta C-K-D. Fraga. 
Cele două meciuri vor avea 
Ioc la 26 octombrie (la Cluj- 
Napoca) și la 2 noiembrie (la 
Praga).

• AUTOMOBILISTUL vast-german Walter 
Bohrl, fost campion mondial la raliuri (In 
1381 a cîștigat 'rt’cl la volanul unul „Opel 
Ascona 4OO*), a activa anul viitor sub cu
lorile unei alte mirci celebre: „Audi*. 
Transfer’ll a fc*t rezultatul. Intre altele, șl 
al unul cec pe ea e a fost înscrisă o sumă 
cu mai muite zerouri, tn orice caz. cea 
mal mare dintre toate cite s-au plătit 
vreodată penttu angajarea unul pilot de 
raliuri. Suma este mare, ce-1 drept. Har șl 
riscurile meseriei, pe măsură • LA JU
MĂTATEA LUNTI SEPTEMBRIE a avut 
loc Ia Ulster Hall din Belfast prima ediție 
a competiției pugillstice organizată de 
„Commonweal! Federation", in fața unei 
săli realmente goale. Abia tn ziua de 
pauză, dinaintea firalelor. sala a fost plină 
ptnă Ia refuz, organizatorii programind, în 
acest timp, un concert de muzică pop I 
• DUPĂ CE ȘI-AU FĂCUT OAMENII 
TOATE SOCOTELILE, tn legătură cu 
„mondialele" de atletism de la Helsinki 
au fost date publicității următoarele cifre : 
157 de țări participante, 1 572 de concurențl, 
823 de oficiali, 422 402 de spectatori, „re
țeta* fiind de 17 milioane de mărci finlan
deze (circa 3 milioane dolari) 9 APROAPE 
50 DE ARBITRI de categoria I au fost re
uniți recent la Talence. sub conducerea Iul 
Jean-Claude Y-ne. Este vorba de condu
cătorii de joc din prima divizie a cam
pionatului de rugby francez (care a înce
put la 25 septembrie), ale căror cunoștințe 
de regulament șt mai ales, maniera d’ a 
le Interpreta s-au cău’at a fi pe cit posi
bil... egalizate. • RÎNDURILE URMĂ
TOARE nu sînt o glumă, cum poate ar

Sparta C.K.D. Praga a avut 
deseori comportări de excepție 
in cupele europene, printre 
performanțele ei cele mai de 
seamă aflindu-se cucerirea
C.C.E.  in anul 1976 si promo
varea pină în finala aceleiași 
competiții în anii 1972. 1975 si 
1973. Cele mai valoroase jucă
toare ale echipei oragheze sînt 
Hana Peklova (1.96 m). Pavla 
Menklova (1.88 m). Dana HoJ- 
sakova (1.91 m) si Eva Hlava- 
kova (1,31 m). comp onente ale 
reprezentativei Cehoslovaciei. 

riel cedează un punct prețios 
ia masa junioarelor, tinăra șa- 
histă grecoaică Eva Konou în- 
vlngînd-o pe Rozalina Vitano- 
va. La prima masă. Margarita 
Voiska și Katerina Nika mai 
joacă Încă într-o poziție egală. 
In clasament : Bulgaria 5 (1), 
România 5, Iugoslavia 4. Gre
cia 1 (1).

In întrecerea masculină, două 
meciuri, la juniori si seniori, 
între formațiile României și 
Iugoslaviei, disputate ambele Ia 
cea mai înaltă tensiune. Por
nim bine în meciul juniorilor, 
Dan Bărbulescu înscriind pri
mul punct Intr-o oartidă c'.ști- 
gală clar și meticulos la Milia- 
noviri. Se adaugă două remize 
obținute de M. Marin cu Vra- 
tonin si L Costna cu Gicev. 
Se profila o victorie la scor, 
Alin Ardeleana avind la Ko- 
zun o poziție superioară, pe 
care. însă, n-a reușit s-o va
lorifice după întrerupere. Re
miză sl scor final : România — 
Iugoslavia Î.5—1.5. Un rezultat 
de egalitate neașteptat in cea
laltă tntîlnire. Bulgaria — Gre
cia 2—2. în clasament : Iugo
slavia 11 (a terminat jocurile). 
România 7. Bulgaria 5,5. Tur
cia 5, Grecia 15.

în disputa seniorilor, doar 
două partide s-au încheiat în 
primele 5 ore de joc. fiind 
consemnate remize în întHni- 
rtle Matutoviei — Gheorghiu și 
Stoica — Abramovrii. Mihai 
Ghindă se arată în continuare 
jucătorul nostru cel mai în 
formă, obținfnd o victorie pres
tigioasă Ia Ceba'.o. Din păcate. 
C. Ione-rj a ratat cîstigul la 
Cvitan (remiză). M Subâ a 
pierdut la Nikoliei (o nouă ve
detă a sahuhii iugos’av). iar 
Foișor Ia MarianovicL Si astfel, 
formația iugoslavă ciștigă cu 
3 5—2,5, fiind virtuala învingă
toare a turneuluL deși sî-a în
cheiat toate meciurile. Șahiștii 
greci au opus o neașteptată 
rezistentă celor bulgari. Scorul 
este 2.5—2.5, o partidă fiind în
treruptă înaintea ultimei run
de. In clasament : Iugoslavia 
175. România 11. Bulgaria și 
Grecia 8 (1). Turcia 2.5
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A 34-a aniversare a latemsierii Republicii Democrate Germane
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SPARTACHIAOtlf PfflRU COPII Șl IINtlltl-
IIVOII NfSICAT DE TÂltNIt

Republica Democrată- Germană aniversează astăzi 34 de 
ani de existență. Evenimentul constituie o încununare a 
luptei desfășurate -de-a lungul deceniilor de clasa munci
toare, de forțele revoluționare ale poporului german, in 
frunte cu comuniștii. Sub conducerea P.S.U.G., oamenii 
muncii din R.D Germană au obținut in ultimii 34 de 
am mari realizări. in toate domeniile de activitate, prin
tre care se înscriu și succesele sportive.

Sportul de performantă din 
R.D. Germană se afirmă 
puternic în arena ruand a ii. 
Aproape in tonte .discipli
nele olimpice, dar în spe
cial Ia atletism, nata ie. ca
notaj, caiac-canoe. ciclism, 
handbal, gimnastică si vo
lei, reprezentanții R.D. Ger
mane au obținut victorii re
marcabile Care este expli
cația acestor importante suc
cese ? în afara linei bine 
organizări a activității co.ni- 
petiționale. a cercetării ști
ințifice, practicată la un ina’t 
nivel, a bazelor sportive 
moderne $i numeroase a 
seriozității si competentei 

e antrenorilor, de mare im- 
* portantă este sportul de 

masă, un nesecat izvor de 
depistare a tinerelor talente. 
Printre numeroasele între
ceri de masă, locul de frun
te il au Sparlachladcle Pen
tru copii si tineret, care’se 
desfășoară periodic incepind 
din 1954. „Aproape toți ma
rii noștri campioni au fost 
deseoperiti la aceste Spar- 
tacbiade" — spunea recent 
Manfred Ewald, președintele
D.T.S.B.  (Federa ia germa
nă de gimnastică si sDort 
din R.D.G.). Iată citeva e- 
xempîe pe deplin edifica
toare : din pleiada sutelor 
de campioni olimniel. mon
diali si recordmani a: lumii 
amintim pe ciclistul Gustav 
Adolf Schur, atletele si at- 
letii Marlies Golrr (record
mană si astăzi a Sna tachia- 
dei la 100 m cu 11 54. d'n 
1975). Ilona Slupianek (greu
tate). Marita Koeh (sprint). 
Udo Beycr (greutate'. înotă- 
toarea Cornelia Endcr. ra- 
iacistul Helm Rudiger ele.

La sfirșitul lunii iulie la 
Leipzig, au avut loc finalele 
celei de a 7-a ediții a Soar- 

I tachiadei pentru copii si H- 
I ncreL In fazele initia'e la 
I startul celor 19 discipline o

limpice prevăzute în pro
gram au fost prezenti 969 000 
de participant!, între 12 și 
17 ani. Dintre aceștia. 11000 
s-au calificat pentru tinalele 
Spartachiadei de la Leipzig, 
iar at țț 15 328 de tineri au 
evoluat pe covorul stadio
nului Central. în cadrul re
prizelor de exerciții de gim- 
na-tică de masă. ,

Firește. In centrul atenției 
au fost întrecerile care și-au 
desemnat campionii în circa 
"00 de probe, la 19 ramuri 
sportive.

Scrima, disciplină in. care 
sportivii din R.D. Germană 
s-au afirmat mai puțin în 
marile competiții, s-a bucu
rat acum de un frumos suc
ces. Printre cel 261 de fl- 
naliști s-au aflat numeroase 
elemente talentate. La atle
tism. un rezultat remarca
bil (dintre cei 1 521 de par
ticipant!) a fost obținut de 
Gerd Lautsche (în vîrstă de 
sub 17 ani), care a aruncat 
discul la 61,48 m. Fiica lui 

■Gustav Schur. Sabine (de 
asemenea sub 17 ani), s-a 
clasat printre fruntașe la 
3 000 m. La săriturile de pe 
trambulină, Jan Hempel (sub 
12 ani), elevul antrenoarei 
Ingrid Kramer-Guibin, cam
pioană olimpică în 1960 și 
1964. se anunță o mare spe
ranță. ca și halterofilul Ingo 
Steinhafel (sub 16 ani), care 
a „smuls" 93 kg la cat. 
muscă

La conferința de presă, de 
la Leipzig. președintele 
C.I.O., Juan Antonio Sama
ranch, prezent la competi
ție. a declarat : „Acum, după 
ce am urmărit amploarea si 
valoarea Spartachîadei de la 
Leipzig, înțeleg sl mai bine 
succesele repurtate de spor
tivii R.D. Germane în ma
rile competiții internațio
nale".

Știința Bacău — Start Bratislava,
BASER La sediul Federației 

internaționale de handbal a 
avut loc miercuri tragerea Ia 
sorți a optimilor de finală ale 
competițiilor europene inter- 
eluburi. Ia care slat înscrise și 
două formații feminine din tara 
noastră. Iată partidele din 
C.C.E (femei) î Basel (Elveția)
— învingătoarea dintre Maccabi 
Ramat Gan (Israel) — Aris 
(Grecia). Sfldttadt (Austria) — 
Brcssanone (Italia). Ț.S.K.A. 
Sofia — Balonmano Iber (Spa
nia). Știința Bacău — Start 
Bratislava, Skjeberg (Norvegia)
— Polisens Stockholm (Suedia), 
Helsingdr (Danemarca) — Ba
yer Leverkusen (R.F.G.). Ral- 
nizki Nig (Iugoslavia) — Niloc 
Amsterdam (Olanda). Vasas 
Budapesta — Bordeaux (Fran
ța).

Torres Nara — Cbiiistil Ra. Vllcca
„CUTA FEDERAȚIEI*  (fe

mei) : Torres Nov» (Portagalja) 
— Chimistul Rm Vileea. Olden
burg (R.F.G.) — Esch nur Al- 
zette (Luxemburg). Zaragoza 
(Spania) — A.S.U. Lyon (Fran
ța). Sporting Neerpelt (Belgia) 
— Baekkelagets (Norvegia). 
Oltsbroe (Danemarca) — Swift 
Roermond (Olanda). Sint cali
ficate In sferturile de finală 
ale competiției Iskra Partizan 
(Cehoslovacia), Bekescsaba E26re 
(Ungaria) si Lokomotiv Mostar 
(Iugoslavia).

Meciurile tur au loc între 7 
și 13 noiembrie, returul intre 
14 si 20 noiembrie.

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE
In grupa „B" a zonei europene 

au avut loc două partide. La 
Aarhus, Polonia a Învins Dane
marca cu 1—• (1—ăl. prin galul 
lui Buda. iar la Rostock R.D. 
Germană a Întrecut Finlanda eu 
1—4 (1—01. prin punctul marcat 
de Richter. Pentru primul loc 
cani.deati echipele Poloniei și
E.D.  C.rmj' e.

R. F. GERMANIA - AUSTRIA 
3-0 (3-0)

Jucfr.d Ia Gelsenkirchen. în 
grupa a 6-a a C.E.. gazdele ao 
cîștigat fărâ drept de apel cu 
3—6. avtnd cele mai mari șanse 
de calificare pentru turneul fi
nal. Intru cit mai au încă trei 
totfinîri pe teren propriu (cu 
Turcia, Irlanda de Nord și Alba
nia). în min. *3.  reprezentativa 
R.F.G. conducea cu 3—4 TRumme- 
nlgge mln. 4. Vozlîer m'a. ît «i 
29). Arbitrul Agnolîa (Italia) a 
condus echipele : b.f.G. :

Schumacher 
genthaler, 
Rolff, 1
(Matthaus), 
(Waas), “ 
Kon cilia 
Deg corgi 
(Jurt?a), 
Schachacr, 
69 0O0 de spectatori. 
♦. Austria
2. Ir!, de Nord
3. R.F. Germania
4. Turcia
5. Albania

— Forster, Au- 
Strack. Bricgel — 
Dremmler, Mp’cr

Schuster — Voeller 
Rummenigge. AUSTRIA: 
— Kraus, Weber, Pezzev,

— Lainer, 
Ba urnei.ster, 

Willfurt.
Clăi
7
6
5
5

Gasse'ich 
Prohas!. 
Au ași*  

amenf 
! 2 1
1 1
1 1
1 3 .
2 5

9
9
7
3
2

4
4
3
L
9

MECIURI AMICALE
• La Tarragona, în meci al 

echipelor de tineret: Spania — 
Italia 2—2. Pentru italieni (care 
se p-egătesc pentru jocul din 
C.E. cu România de la Slatina) 
au înscris Galderisi (min. 61) și 
Vignola (mln. 79. din 11 m).
• La Bari. echipa Italiei (care 

se pregătește pentru meciul din 
C.E. cu Suedia, programat la 15 
octombrie) a dispus de cea a 

I vitendievne
Greciei cu 3—0 (3—0), prin golu
rile lui Giordano (min. 17), Ca- 
brini (min. 22) și Rossl (min. 37).

Italia a aliniat echipa : Bor- 
don — Bergoml, Vierchowod,
F. Barest, Cabrinl — Bagni, An
celotti, Dossena — Conti, Rossi, 
Giordano. 0 La Paris, Fran
ța și Spania au terminat 
!a agalitate : 1—1 (0—0). Au
înscris Rocheteau (min. 60), 
respectiv Senor (min. 85 din pe
nalty). Gazdele au aliniat o for
mație tînără (cu excepția titu
larilor Platini, Rocheteau, Tre- 
sor și Genghinl), în timp ce la 
spanioli au jucat Arconada, Ma
tei». Camacho, Gordillo, Senor, 
Santlllana ș.a. • La Lima, Peru 
— Paraguay 0—2 (0—0).

• TELEX • TELEX @
ATLETISM 0 Americanul Al

berto Salazar, cîștigătorul ulti
melor trei ediții ale maratonului 
de la New York, nu va lua star
tul la ediția din acest art (23 oc
tombrie), fiind accidentat la un 
genunchi.

AUTOMOBILISM 9 înaintea 
ulii iei etape, în raliul San Remo 
conduce echipajul Alen / Kivi- 
nakl (Finlanda) pe „Lancia 
Rally", urmat de Rohrl./ Geist- 
dorfer (R.F. Germania) pe „Lan
cia Rally" și Blomquist / Gedîr- 
berg (Suedia) pe „Audi Quatro".

handbal 0 La Stockholm, în 
meci amical masculin, Suedia a 
întrecut Norvegia cu 29—13 
(12—10).

ȘAH £ La Bialsko Biala (Po
lonia), în meci de tineret. Po
lonia — R.D. Germană 17—15.

TENIS ® Tn turul doi al tur
neului de la Detroit: Virginia
Ruzici — Beth Herr (S.U.A.) 6—2. 
6—0. Alte rezultate: Sylvia Han- 
nlka — Leigh Thompson 6—1, 
6—2; Sharow Walsh -r- Rosemary 
Cassals 6—3, 6—4.

TENIS DE MASA a Turneul 
de la Paris a fost cîștigat de en
glezul Desmond Douglas : 21—19, 
21—16 în finală cu polonezul 
Andrzej Gruba. Tn finala femi
nină : Olah (Ungaria) — Witt 
(Anglia) 21—15, 21—17.

părea : o eebtaâ de fotbal d'.ntr-o mică 
localitate vest-germar.â, Tieferstein, deține 
un palmares «ricum de neinridiat. în cam
pionatul (regiorar im—8î ea a pierdut 
toate cele 22 de Jocuri susținute și a în
scris doar l go'uri față de cele ZII pri
mite. In arul următor a înregistrat tot a- 
titea infrjngeri. dar. tn schimb, a marcat 
(1 goluri și n-a primit decît 2CS. E șl a- 
cesta un progres, nu t e SE DISCUTA, șl 
discuțiile slut tntr-un s*adiu  fcarte avansat.

ca gara centrală din Manchester să fie 
transformată trtr-o sală polivalentă ; de 
sport, de expoziț’l șl de concerte. Supra
fața disponibilă e> te de peste 10 OM m5. 
Este, desigur, o idee foarte bună, căci 
oricum ga.-a nu va mai £1 gară I 
• EXISTA ÎN DIVERSE ORAȘE, o- 
biceiul ca o personalitate locală, din 
lumea artei sru a sportului, la re
întoarcerea a -asă, după un mare 
succes, să f;e plimbată Intr-o mașină des
chisă pentru a primi aplauzele concetățe
nilor săi. F.ste ceea ce s-a lntimplat recent 
și cu pugillstul american Don Curry, care 
și-a apărat cu succes centura mondială Ia 
.„mijlocie", In fata compatriotului său Ro

ger Staford șl care, la întoarcerea acasă, 
a făcui turul orașului Fort Worth, pe 
un., scuter Aplauzele concetățenilor, bine- 
' nu au llprii... • INTERNAȚIONA
LUL BRAZILIA» Socrates este pe punctul 
de a deveni producător în teatru. în acest 
scop, el a acnizițlnrat o întreagă trupă de 
teatru și a închiriat una dintre marile săli 
de spectacole din Sac Paulo, pe scena că
reia va monta o piesă de mare populari
tate tn Brazilia, „Parfumul de camelia". • 
CUPA CUM ANUNȚA ziarul parizian I’E- 
quipe, In capitala Kuweitului au fost inau
gurate. recent două imense patinoare arti
ficiale. desigur accnerlte. Ideea s-a dovedit 
îxț.-em de rentabilă din moment ce, tn iu
lie. spre Etern? », zilnic cîte 5—6000 de ti
neri au venit să a'unece pe gheață. !ntr-o 
... răcoron.-ă șl foarte plăcută. •
PROB’. DE „MECI ENGLEZ" tn concursul 
f mirin de tir ai Jocurilor panamericane 
de la Caracas a fost cîștigată cu 591 p de 
o tinără de U ani Deena Wigger, care este 
fiica fostului campion și recordman 
mondial și olimpic Lones Wigger, un 
maestru Incontestabil al probelor de 
..calibru mare*.  • ZIARISTUL AUS
TRIAC Erick Kamper, din Graz. a 
dat publicității a doua ediție — com
pletată — a unei foarte Interesante 
lucrări cu car- ter sportiv. Este vorba de 
prezentarea celor 14 000 de medaliatl ai Jo
curilor Olimpice modeme, din 1896 șl pînă 
astăzi, la toate sporturile șl la toate pro- 
bo’e care figurează pe programul întrece
rilor olimnice în’r» aceștia, spre cinstea 
lor. sînt și des*  1! sportivi români...

Romeo VILARA
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