
VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
TODOR

L» Casa Snagov au continuat 
convorbirile oficiale între tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășul Todor Jivkov. secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului .de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria.

In cadrul noii runde de con
vorbiri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Todor Jivkov au 
fost informați în legătură cu 
activitatea desfășurată de mem
brii celor două delegații in ve
derea promovării de noi forme 
și mijloace pentru dezvoltarea 
în continuare a colaborării și 
cooperării reciproc avantajoase, 
în spiritul și pe baza înțelege
rilor convenite la nivel înalt. 
Cei doi conducători de partid și 
de stat au apreciat rezultatele 
la care s-a ajuns si au indicat 
să se la toate măsurile pentru 
realizarea concretă în viată a 
celor convenite.

In continuare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au avut un larg schimb 
de păreri în legătură cu . pro
bleme actuale ale vieții inter
naționale si ale mișcării co
muniste si muncitorești, precum 
și cu privire Ia căile și mij
loacele întăririi în continuare a 
colaborării și conlucrării româ- 
no-bulgare pe arena mondială.

O atenție deosebită a fost 
acordată problemelor legate de 
înfăptuirea securității europene. 
In acest context, s-a apreciat 
că in momentul de fată pro
blema fundamentală pentru Eu
ropa o constituie oprirea am-

JIVKOV
plasării pe continent a noilor 
rachete nucleare cu rază medie 
de aefiune.

In cadrul convorbirii a fost 
subliniată necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru intărirea 
colaborării, securității si păcii în 
Balcani.

In timpul convorbirii, tova
rășii Nicolae Ceaușescu si Todor 
Jivkov au reafirmat voința 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Bulgar de a 
acționa pentru întărirea în con
tinuare a prieteniei și colabo
rării dintre ele, în folosul și 
spre binele eelor două popoare, 
al cauzei socialismului, progre
sului și păcii în lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie. de deplină înțelegere și 
stimă reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
reîntâlnit, vineri, cu tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, in 
cadrul unui dineu. Cu acest 
prilej a continuat schimbul de 
păreri într-o serie de probleme 
bilaterale, precum și eu privire 
Ia aspecte actuale ale vieții in
ternaționale.

Dineul a decurs în aceeași 
atmosferă de caldă prietenie, de 
înțelegere deplină și stimă reci
procă, caracteristică dialogului 
româno-bulgar Ia nivel înalt, 
relațiilor dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.
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Miine, „runda" a 7-a a Diviziei „A" de fotbal

MECIUL ETAPEI, LA SLATINA
CLASAMENTUL

1. SPORTUL STUD 6 5 10 14- 2 11
2. Dinamo 6 4 2 0 12- 2 10
3 Jiul 6 4 0 2 0- 8 8
4. A.S.A. Tg. Mureș 6 3 2 1 0- 8 8
S Steaua 6 3 12 13- 6 7
6. Universitatea 6 3 12 9- 5 7
7. F.G OH 6 2 3 1 6- 4 7
8. F.G Bihor 6 2 3 1 7- 6 7
9 S.G Bacâu 6 3 12 5- 6 7

10.* Politehnica 6 14 1 5- 4 6
11. GS. Tîrgoviște 6 13 2 5- 7 5
12. F.G Argeș 6 2 0 4 7- 8 4
13. Rapid 6 12 3 5- 8 4
14. Corvinul 6 12 3 6- 9 4
15. Chimia 6 12 3 3- 7 4
16. F.G Baia Mare 6 12 3 6-14 4
17. Dunârea C.S.U. 6 0 3 3 l- 6 3
18 Petrolul 6 10 5 5-13 2

1 București :

Rm. Vil cea 
Galați : 
București:

I
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Baia Mare 
Petroșani : 
Oradea : 
Slatina : 
Craiova :

Toate partidei*  vor începe la ora ÎS.

PROGRAMUL JOCURILOR mwWW'

SPORTUL STUDENJESC - F.G ARGEȘ
(Stadion Sportul studențesc)

CHIMIA - CORVINUL
DUNĂREA C.S.U. - A.S.A. TG. MUREȘ
STEAUA - S.C. BACĂU

Steaua)(Stadion
FOTBAL CLUB 
JIUL
F. C. BIHOR 
F.G OLT 
UNIVERSITATEA

- C.S. T1RGOVIȘTE
- RAPID
- PETROLUL
- DINAMO
- POLITEHNICA IAȘI

g

• Studenții bucureșteni, fațâ-n față cu F. C. Argeș : un examen dificil prin tradiție • . La Rm. 
Vîlcea se intîlnesc două vecine (necăjite) de clasament • Dunărea primește — cu optimism — 
Mureșul I • Acum, Lăcătuș iți pregătește „cheile*  pentru poarta lui S.G Bacău • F.G 
Baia Mare, azi pe locul 16, poate fi miine înaintea lui C.S. Tîrgoviște • Rapid joacă la 
Petroșani cu o echipă aflată, deocamdată, pe podium • Petrolul, pe post de.... lanternă, se teme 
de Grosu • Un meci tare la Slatnia : dinamoviștii, neinvinși, intîlnesc o echipă care a suferit 
in etapa precedentă prima infringere • In Bănie, craiovenii — favoriți in fața Politehnicii.

Azi $l mîinc, pc stadionul Tineretului din Capitala
Dupd eșecul sportivilor noștri ia „mondialele'*  dc lupte libere

ACI HNAl IN CAMPIONATUL NATIONAL DE OINĂ
Campionatul national de oină, 

ediția 1983, desfășurat in final 
după o formulă inediată, iși 
va derula astăzi și miine ulti
mele secvențe pe Stadionul Ti- 

~ ‘ Cele
Bucu- 
„Casa 
Bucu-

neretului din Capitală, 
patru echipe — Dinamo 
reștî, C.P. București 
Sclnteii*,  Universitatea 
reștî si Energia Rîmnicelu (jud.

Buzău) — rămase in lupta pen
tru un loc pe podium — se vor 
reîntâlni iri returul turneului 
final după următorul program : 
sîmbătă, de la ora 13 ; dumi
nică. de Ia ora 11. întrecerile 
vor Începe de la acest clasa
ment : 1. Dinamo 16 p, 2.. C.P.B. 
14 p, 3. Universitatea 10 p, 4. 
Energia 8 p.

V»

0 SINGURA, DAR CAPITALA PROBLEMA - VALOAREA!
• Speranțe (din nou) aminate

români

CALITATEA Șl EFICIENȚA SPORTULUI DE MASA 
TREBUIE PERMANENT ÎMBUNĂTĂȚITE

Cuvintarea rostită de secre
tarul general al 
varășul Nicolae 
consfătuirea de 
blemele muncii 
si politico-educative de la Man
galia, cere exigențe și răspun
deri deosebite și pentru Îm
bunătățirea activității de edu
cație fizică și sport, în 
creșterii rolului acesteia 
cesul de formare a 
multilateral dezvoltat.

Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului. 4n fău
rirea omului nou, să se îmbine 
educația cultural-politică eu e- 
ducațla fizică, 
formarea anul 
din punct de 
cepției politice 
si din punct de vedere fizic, 
la dobindirea unor bogate cu
noștințe în eele mai diverse 
domenii ale cunoașterii, care 
să-l permită o integrare tot 
mai deplină în cerințele mul
tiple ale societății".

Aceasta ilustrează cît se poate 
de convingător înțelegerea ro
lului social al sportului, a im
portantei sale în societatea

partidului, to- 
Ceaușescu, la 
lucru pe pro- 

organizatorice

vederea 
in pro- 
omului

contribuind la 
tineret sănătos 

vedere al eon
ii culturale, eit

noastră, precum și imperativul 
ca organele și organizațiile 
sportive. In strinsă conlucrare 
cu toți factorii cu răspunderi 
in sport, să-și intensifice preo
cupările spre dezvoltarea tot > 
mai largă a educației fizice «i 
a sportului de masă, să acțio
neze cu mai multă consecvență 
pentru Îndeplinirea obiectivului . 
fundamental pus de partid ta 
fata mișcării sportive — cu
prinderea întregului tineret, a 
maselor largi de oameni al 
muncii de la orașe st sate la 
practicarea sistematică a exer- 
citiilor fizice si a sportuluL

Cu toate succesele Înregis
trate (o pătrime din populația 
tării participă la competiția 
sportivă națională .Daciada*),  
realizările actuale nu pot con
stitui o stare de suficientă (1 
automulțumire, atîta vreme cit 
pentru majoritatea cetățenilor 
sportul continuă să rămină. In 
multe locuri, o activitate oca
zională, un spectacoL Asemenea 
deficiente dovedesc că Consi
liul Național si consiliile ju
dețene pentru educație fizică 
și sport nu au acționat, întot-

FAVORITELE S-AU IMPUS IERI, LA POLO
Azi, napld - crișul; miine, Dinamo — Crlșul

9 Dacă ne este... frică de adversar (! ?) 9 Putini, dar BUNI!
la campionatele mondiale deBilanțul luptătorilor --------- __ __ .

„libere*  (nici o medalie și doar... 3 puncte !) constituie, față de 
întrecerile de greco-romane, numai partial o surpriză, avînd în 
vedere decalajul valoric existent la noi, de multă vreme, între 
cele douâ stiluri ale acestei discipline. Mărturisim că, totuși, spe
ram ca Aurel Neagu sau Traian Marinescu (poate chiar tânărul 
Nlcu Hîncu) să confirme speranțele antrenorilor, de fapt ale 

tuturor Iubitorilor de sport din 
țara noastră!. S-au obținut doar 
un loc 5 și un loc. 6 1 Așadar, 
din nou, luptele libere au avut 
o comportare necorespunzătoare, 
sub orice așteptări (locul 14 
In clasamentul pe echipe!).

S-ar putea spune că mondia
lele de la Kiev au' constituit 
un examen foarte greu. Și este 
adevărat ! Pentru cucerirea ce
lor 30 de medalii s-au Întrecut 
(Ia un nivel extrem de ridicat) 
150 de luptători din 24 de țări. 
Dar unde, dacă nu la un exa
men de asemenea dificultate 
îți poți dovedi valoarea, mai 
ales acum, ta perspectiva Jocu-

deauna, corespunzător in coor
donarea, Îndrumarea și contro-' 
Iul tuturor factorilor cu răs
punderi ta sport, nu au ur-

GH. VLĂDICA
șef de secție la C.N.E.F.S.

(Continuare ta pag H)

La „TIB ’83“

r După derbyul de joi si înain
tea acelora de azi și miine, tur
neul (al doilea In campionatul 
Diviziei „Ar 
zinul 
nouă 
nlunL 
linie. 
Intre 
cea de 
out-siderilor fiind superioară în 
al doilea „act*  :

stînd sub semnul incerti-

', seria I) de la ba- 
Dinamo a avut ieri o 
zi „plină*,  cu două reu- 
Favoritele s-au impus pe 
dar a existat o deosebire 
etapa de dimineață și 

după-amiază, replica

tatul 
tudinii pină in ultimele secun
de. La scorul de 5—5, in
„sfertul*  patru — mai exact în 
minutul decisiv — de fiecare 
parte s-a ratat cite o lovitură 
de la 4 metri, golul victoriei 
bucureștenilor venind cu 24 de 
secunde înainte de final 1 Au 
marcat Tătara 2, Mădescu 2, 
Ivănescu, Florincescu pentru 
Progresul, Slankovics, Pop,

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 6—5 
(0—1, 3—1, 2—2, 1—1). Cel mai 
disputat meci al zilei, cu rezul-

Geo RAETCHI

(Continuare in pag 2-3)

rilor Olimpice ? Reprezentanții 
noștri au dovedit că n-au ajuns 
încă la o asemenea valoare, 
6 dintre cei 8 luptători români 
fiind eliminați în 
liminarii.

Este, s-a văzut 
diale, o singură 
VALOAREA ! O 
lipsește sau care, 
ință, se s.---------
cerințele competitivității 
ne referim la 
mondiale sau 
ceasta. In ciuda unor măsuri 
ferme adoptate după întrece
rile continentale din acest an 
de la Budapesta ! încercînd să 
explicăm, mai departe, această 
NONVALOARE, vom spune că 
doar Nicu HIneu și Traian Ma
rinescu s-au aflat la un pas

Dan GARLEȘTEANU

tururile pre-

clar Ia mon- 
problemă ,— 
valoare cate 

, cu îngădu- 
situează departe de 

cind 
campionatele 

europene. A-

(Continuare in pag 2-3)

0 NEAȘTEPTATA REVEDERE
SPORTULUICU DOUĂ MARI GLORII ALE

Nona Gaprindașvili și Aleksandr Metreveli în delegația

instantaneu" cu doi mari campioni — 
Nona Gaprindașvili și Aleksandr Metreveli 
— in fa(a Pavilionului U.R.S.S. la „TIB ’83“ 

v Foto: D. NEAGU

Uriașă afluență de oa
meni, in aceste zile, la 
„Șosea*...  Și nu numai 
pentru că acolo, unde 
frunzele au început să 
ruginească, te întâmpină 
o toamnă de aur, parcă 
mai fermecătoare 
vreodată. Punctul 
cipal de atracție îl con
stituie Tîrgul Internațio
nal București, manifesta
re tradițională și presti
gioasă, ajunsă la_ a 9-a 
ediție, și devenită foarte 
populară mai ales prin 
inițialele sale, TIB — ca 
un diminutiv.

Pe marele teritoriu ex- 
pozițional ..din Capitală, 
participă la „Tîrg” firme 
și întreprinderi din 27 de 
țâri — cifră record. Se 
află aici mii și mii de 
exponate din cele mai 
diferite domenii, ultimele 
realizări pașnice ale teh
nicii mondiale și ale in
teligenței omenești. Vizi
tatorul român încearcă 
un sentiment de firească 
mîndrie patriotică, _ vâ- 
ztnd că toate cele făcute 
de mîinile harnice 
muncitorilor noștri

declt 
prin-

ale 
pot

Pavilionului U.R.S.S
intra In competiție, de 
la egal la egal, cu mași
nile sau agregatele expu
se de coloșii industriali 
ai lumii.

O vizită la standul 
U.R.S.S. ne-a oferit nu 
numai prilejul de a că
păta o imagine foarte 
completă a dezvoltării pe 
care o cunoaște industria 
în marea țară vecină și 
prietenă, dar și surpriza, 
cu totul plăcută, de a ne 
revedea cu douâ glorii 
ale sportului sovietic, 
care fac parte din dele
gația aflată Ia București. 
Este vorba de Nona Ga
prindașvili și Aleksandr 
Metreveli. Am spus re
vedere, pentru că ambii 
ne-au mai fost oaspeți. 
Și discuția se leagă re
pede, depănîndu-se mul
te amintiri. Nona, cam- ' 
pioana de șah a lumii 
între anii 1962 șl l0” 
prima jucătoare care 
realizat normele de mare

1973.
a

Valeriu CH!OSE

(Continuare in pag. a 4-a)



LA ZI
© în cadrul unui concurs des

fășurat pe ..Stadionul Makarios" 
din Nicosia au luat parte și 
doi atleți români : George Bo- 
roi a fost al treilea la 110 mg 
cu 14,67. după ungurul Bodo 
—. 14,02 și englezul Greaves, și 
Augustin Barbu care s-a cla
sat al șaptelea 
15:49.65.
• Miine are 

Brașov a doua . 
sului veteranilor". în Capitală 
g-a desfășurat o competiție 
pentru vechii atleți denumită 
„Crosul sănătății": bărbați : 
40—44 ani : M. Stanciu (I.C.I.L. 
Pipera). 45—49 ani : D. Bănică 
(I.M.G.B.). 50—54 ani ! A. Mo
ca nu (Vulcan). 69—64 ani : S. 
Ungureanu (I.O.R) ;
sub 30 ani : Irina Mangopol 
(Vulcan), (N. D. NICOLAE. co- 
resp.).

• La Craiova, pe stadionul 
Central este programată, astăzi 
și mîine. ultima etapă, cu in
vitații. a concursului republi
can al îuniorilor de cat. III.

loc la Poiana 
ediție a „Cro-

femei :

HIDROTEHNICA CONSTANTA-LA PRIMA ÎNFRiNGERE
TIRGOVIȘTE, 1 (prin 

fon). în Sala sporturilor 
localitate a Început vineri 
de al treilea turneu al campio
natului feminin de handbal, Di
vizia „A". Surpriza reuniunii 
inaugurale a turneului tîrgoviș- 
teân a constituit-o înfrîngerea 
formației Hidrotehnica Constan
ța, prima din această a 26-a e- 
diție a campionatului.

CHIMISTUL RM. V1LCEA — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
18—14 (9—9). Prin tempoul ra
pid în care «-a disputat și prin 
unele momente de handbal ve
ritabil, Întîlnirea a plăcut pu
ținilor spectatori prezenți în 
tribune. Chimistul a Început bi
ne, conducînd cu 4—1 (min. 9), 
6—3 (min. 13) si 1—4 (min. 18). 
Partenera sa, Hidrotehnica Con
stanța, a accelerat și ea ritmul 
și a reușit — avînd și suportul 
formei bune a portarului Viori
ca Ionică — să echilibreze si
tuația și chiar să ia conducerea 
cu 9—8 în min. 26. în continua
re, cele două echipe au mers

tele- 
din 
cel

> ------
„cap Ia cap“ pînă în min. 49. 
Apoi, Chimistul a preluat ini
țiativa și s-a distanțat, cucerind 
o meritată victorie. Astfel, Hi
drotehnica suportă prima in
tri ngere.

Au marcat : Torok 7, Verigea- 
nu 6, Pestrea 2, N. Petre 2 și 
Tipi 1 — pentru Chimistul Rm. 
Vîlcea, Cazacu 3, Leonte 3, Ma- 
tarangă 3, Dimofte 2, Tomescn 
2 șl Bocăneală 1 — pentru Hi
drotehnica Constanța. Au arbi
trat bine - C. 
Iancu (Buzău).

CONFECȚIA 
PROGRESUL 
21—19 (13-11). 
aveau nevoie de victorie ca de 
aer... A Învins pe merit Con
fecția, care a condus aproape 
in permanență, avînd chiar și 5 
goluri avans (20—15 în min 46). 
Este adevărat însă că și Pro
gresul și-a diminuat șansele 
ratînd foarte mult.

Au marcat : Grigoraș 9, G. 
Constantinescu 6. Nuțu 2. Si- 
mion 2, V. Constantinescu 1 și

Căpățină jj N.

BUCUREȘTI —
BUCUREȘTI 

Ambele echipe

Campionatul Diviziei „A11 la hochei

AZI, DERBYUL STEAUA-S.C. MIERCUREA CIUC
GHEORGHENI, 7 (prin tele

fon). Penultima etapă a pri
mului turneu al Campionatu
lui Diviziei „A" de hochei a fost 
mai puțin .liniștită" decît se 
aștepta datorită. în special, 
faptului că out-siderele (o 
mențiune specială pentru Avîn
tul Gheorgheni) și-au vîndut 
scump pielea. Este foarte ade
vărat că și formațiile frun
tașe. cu deosebire S.C. 
curea Ciuc și Steaua, și-au 
zervat forțele pentru mult 
tentatul derby care are 
sîmbătă.

S.C. MIERCUREA CIUC 
DUNArea 9—2 (2—0. 3—2,
4—0). Echipa din Miercurea 
Ciuc. cu toate că s-a compor
tat sub valoarea ei obișnuită, 
a reușit să conducă cu 2—0. 
lăsînd impresia că va cîștiga

Mier- 
re- 
aș- 
loc

A aparul nr. 9/1983

EDUCAȚIE 
FIZICA Șl SPORT

L -4

Din sumar :
• Aspecte de apreciere 

a efortului specific în tirul 
de performanța, ds dr. 
ing. Ad. Gagea si colabo
ratorii ;

■ Trecutul, prezentul și 
viitorul jocului de oină in 
lecția de educație fizică, 
de prof. D, Negulid ;

• Exerciții cu bastonul 
pentru Influențarea selec
tivă a aparatului locomo
tor. de prof. L.P. Stoica 
Si prof. I.E. Dea ;

• Noutăți șl tendințe în 
voleiul de performantă, 
de conf. univ. St. Stroe si prof. D. Lăzărescu ;
• Studiu privind core

larea indicilor excitabili
tății neuromusculare cu 
performantele sportive ale 
halterofililor, de ar. Mar
ta Baroga ;
• Motivația integrării o- 

mului contemporan ca 
practicant si participant 
activ în cadrul fenomenu
lui _sport.lv, de asist, univ.

univ.I. Benga si asist.” A. Cîrste.
ABONAMENTUL 

zintâ calea cea mai 
nentru a nriml la __ „
revista „Educație fizică șl 
sport", revista profesorilor de educație fizică, a 
antrenorilor, a tuturor ac
tiviștilor mișcării sportive.

Nu uitați ! Pentru ca 
revista „Educație fizică șl 
sport" să nu lipsească de 
pe masa de lucru si din 
biblioteca de specialitate a 
tuturor lucrătorilor din do
meniul educației fizic. șl 
sportului, refnnolti-vă A- 
BONAMENTUL la această 
publicație I

recre
scură 

timp

ușor. Dar, In repriza a doua, 
a redus 
numai un 
neaștepta- 
minut. In 
fost foar-

surpriză ! Dunărea 
din handicap, după 
minut si a reușit o 
tă egalitate după alt 
continuare, partida a 
te animată, scorul egal men- 
ținîndu-se pînă în min. 32, 
cînd Sport Club a început să 
se detaseeze. In ultima parte 
a jocului, datorită indiscipli
nei. Dunărea nu a mai putut 
face față presiunii. Iar nume
roși jucători din această echi
pă au fost eliminați. Gălă- 
tenii au jucat de 4 ori cu 2 
oameni mai puțini pe gheață, 
perioade în care au primit 3 
goluri. Vom menționa că în 
aceaștă partidă. Dunărea a to
talizat 33 de mniute de elimi
nare. Au 
ajutat la linii de M. Presnea- 
nu și C.
E. Antal 
meter, Bartalis. respectiv Mar
co si Ene.

DINAMO BUCUREȘTI — A- 
VÎNTUL GHEORGHENI 6—5 
(4—2. 1—0. 1—3). Nu mult a 
lipsit ea să asistăm la prima 
mare surpriză a competiției : 
echipa din Gheorgheni, evo- 
luind peste așteptări, • fost la

arbitrat : M. Dinu

Zgîncă. Au marcat :
4, Gereb, Todor. De

un pas-de a termina la egali
tate această partidă grea I Ho- 
cheiștii de la Avîntul au con
dus cu 1—0 pînă în min. 
după care Dinamo. Intr-un 
terval de 80 de secunde a 
juns să conducă eu 4—1 II 
continuare, dar mai ales In 
priza secundă, meciul a i 
foarte echilibrat.
neficlind însă de cîteva ocazii 
mari cît roata carului (jucă
torii au fost singuri în fața 
porții lui Gh. Huțan de 4 ori 
dar n-au marcat...). Finalul a 
fost palpitant, de la scorul de 
6—2. ajungîndu-se la 6—5. pe 
fondul 
niri a

- Axinte 
pentru 
Sandor 
condus 
Szabo și B. Hajdu.

STEAUA — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 14—1 (4—0, 
4—1, 6— 0).

Programul ultimei etape: ora 
16 : Progresul M. Ciuc — A- 
vîntul Gheorgheni, ora 18.30 : 
Steaua — 8. C. Miercurea
Ciue.

10. 
in- 
a- 
în 

re- 
fost 

Avîntul ‘ be-

unei admirabile 
Avîn tulul. 
3. Soîyom 

Dinamo.
2 pentru ____ .

de I. Becze, ajutat de T.

reve-
Au marcat :
2. Korpos 
Gergely 3, 

Avîntul. Au

Călin ANTONESCU

CALITATEA Șl TflCIHJA SPORTULUI Df MASĂ
(Urmare din pag. 1)

mărit, cu exigența necesară, 
finalitatea educativă a acțiu
nilor sportive inițiate.

în această direcție principală, 
cerința este să se determine, 
așa cum cere secretarul gene
ral al partidului, transformarea 
eompetițiel sportive n*  ti q na le 
vDaeiada*  intr-o oriașă mișcare 
sportivă de masă core M cu
prindă întregul popor. Iată un 
subiect de reflecție pentru fie
care organ « activiat sportiv 
de ce re face si ee »-ar putea 
face în plus sub raportul for
melor. metodelor si mijloace
lor pentru ca in următorii ani 
educația fizică © sportul să 
devină o deprindere in modul 
socialist de viață pentru fie-, 
care colectivitate, familie și ce
tățean.

între- coordonatele cele mai 
importante si actuale re situ
ează si cerința ca activitatea 
de educație fizică si sport să 
fie mai strins legată de pro
ducție, să contribuie la dezvol
tarea energiilor capacităților 
creatoare ale oamenilor mun
cii în activitatea concretă pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
plan în întreprinderi. între ac
tivitatea de educație fizică ^i 
activitatea cultural-educativă 
trebuie să existe o legătură de 
nedespărțit, întrucît ambele for
mează componente de bază ale 
procesului de formare multila
terală a omului nou.

Procesul de educație fizică 
reclamă Îmbunătățirea progra
melor de activități anuale și 
lunare ale celor peste 6 000 a- 
sociații sportive din școli, în
treprinderi, instituții tatr-o op
tică nouă — ieșirea din tra
diționala preocupare si limitare 
la formele competitionale spre 
extinderea largă a formelor e- 
du ca ți ei fizice și turismului de 
masă, care sînt de largă acce
sibilitate, punerea unui accent 
deosebit pc promovare» edu
cației fizice permanente șl cu
prinderea eu regularitate săp-

Umlnală si zilnică a unui nu
măr tot mal 
Îndeosebi a 
piilor.

C.N.E.F.S. 
depună noi _ 
forturi pentru ridicarea cali
tății si eficienței activității de 
educație fizică si sport, Înde
plinirea neabătută a prevederi
lor Programului de dezvoltare 
pe acest an și actualul cincinal. 
Realizările fiind legate nemij
locit de munca organelor si or
ganizațiilor sportive, ■ activului 
sportiv, pretutindeni se cere să 
se analizeze cu cea mai mare 
răspundere activitatea sportivă, 
să re evalueze realist al prin- 
tr-un profund spirit critic si 
autocritic rezultatele ji mai a- 
les lipsurile, asigurind peste 
tot tnlăturarea neajunsurilor, 
soluționarea operativă a pro
blemelor, Îndeplinirea integrală 
a tot ce s-a hotărit si stabilit 
in domeniul sportului.

ntare de cetățeni, 
tineretului gi eo-

se angajează sâ 
si stăruitoare e-

Mălureanu 1 — pentru Confec
ția, Cămui 7, Manolescu 6, 
Lutaru 3, Crișu 2 și Fanait 1
— pentru Progresul. Au condus 
bine I. Manoliu și Șt. Ocnea- 
nu (Sibiu).

CONSTRUCTORUL TIMI
SOARA — TEXTILA BUHUȘI 
19—17 (12—10). După primele
13 minute, cînd Textila condu
cea cu 5—4, Constructorul s-a 
impus și s-a aflat la trenă pînă 
la final.

Au înscris : Cojocărița 6, 
Pălici 6, Melinte 3, Cișmaș 2, 
Torjoc 1 și Oncu 1 — pentru 
Constructorul Timișoara, Po- 
poviei 5, Racliș 4, Haidău 4, 
Buftea 2 și Varga 2 — pentru 
Textila Buhuși. Au arbitrat bi
ne C. Ștefănescu și M. Pașec 
(Craiova).

MUREȘUL TG. MURES — 
RAPID BUCUREȘTI 20—19 
(13—8). Mureșul a condus cu 4, 5 
și chiar 6 goluri, dar rapidistele 
s-au apropiat amenințător in 
final. S-au apropiat și... atît, 
pentru că la 19—20 Gheorghița 
Oprea s-a grăbit și a ratat ega- 
larea. Să subliniem, însă, că și 
in aceste condiții victoria Mu
reșului este meritată.

Au marcat : Dorgo 5, Laszlo 
5, Bărbat 3, Pereș 2, Stroia 3 și 
Fejer 2 — pentru Mureșul, Gri- 
gore 10, Oprea 4, Romete 2, 
Dobre 1, Stanciu 1 șj Ștefan 1
— pentru Rapid. Au arbitrat 
bine C. Cristea și Gh. Dumi
trescu (Constanța).

RULMENTUL BRAȘOV — 
A.E.M. TIMIȘOARA 
(12-9).

ȘTIINȚA BACAU — 
IAȘI 23—19 (13—10).

Simbătă (n.r. astăzi) 
mul este următorul : i 
Progresul București —

DINAMO F
Partida se va juca în cuplaj, pe „Parc 

dintre R. C. Gr. Roșie și
Steaua 
dorind 
demon 

p& de 
dîrzeni 
rezulta 
resante 
nea — 
CEMIN 
tul sti 
16 Feb can. i

Penultima etapă a turului Di
viziei „A“ de rugby reține aten
ția In mod deosebit Drlntr-un 

nou meci-derby, cel dintre Di
namo si Farul (în cuplaj, pe 
„Parcul copilului" cu R.C. Gr. 
Roșie — .>U“ Timișoara). Talo- 
nînd strins XV-le campion, di- 
namoviștll victorie (el 
ma șansă) 
lui direct.
Seria I 
București

nădâidulesc Intr-o 
păstrează, firește, prl- 
în așteptarea... due'.u- 
dln 16 octombrie, cu

Sibiu
Baia Mare
Seria a II-a
București

Blrlad
Cluj-Napoca
Arad

25—22

TEROM

I progra- 
ora 10, 

------ Textila 
Buhuși ; 11,15 : Confecția Bucu
rești — Rapid București ; 15 ; 
Mureșul Tg. Mureș — Construc
torul Timișoara ; 16,15 : Știința 
Bacăo — A.E.M. Timișoara ; 
17,30 : Chimistul Rm. Vîlcea — 
TEROM Iași ; 18.45 : Hidroteh
nica Constanța — Rulmentul 
Brașov.

Ion GAVftILESCU

DUPĂ „MONDIALELE"IJ

(Urmare din pag. 1)

sau la... mai multi de o me
dalie. care ar fi însemnat în
ceputul promițător al unei re
veniri a luptelor libere in plu
tonul fruntaș. In rest, au fost 
doar cîteva „sclipiri" de meci 
sau de... repriză (Gheorghe Fo- 
dore, Gheorghe Broșteanu)...

Nu ignorăm faptul că, în 
destule dispute, luptătorii noș
tri au intilnit adversari extrem 
de puternici, campioni și lau- 
reati ai marilor 
ficiale din acest 
totdeauna poți să 
unor asemenea 
meri. Dar nu e 
să „tremuri" dinainte,' să te 
temi de întîlnirea cu ei, să te 
socotești, oricum, învins. Ce ar 
dori, de fapt. Aurel Neagu, 
Claudia Tămăduianu, Ion Iva
nov sau alții 7 Să lupte numai 
eu cei mal slabi adversari T 
Așa ceva nu se poate, chiar 
dacă In primele tururi „sorții" 
pot fi generoși ! Aici este vor
ba. o spunem din nou. de VA
LOARE de PREGĂTIRE și, 
poate, in mod special de pre
rii i re psihologică. Cum este 
posibil ea un luptător cu mare 
experiență ea Aurel Neagu să 
spună „dacă sini in grupă eu 
Bobrie (R.D.G.), Beloglazov 
(U.R.S.S.) și Ivanov (Bulgaria) 
eu nu am niei o sansă". Așa, 
sau aproape la fel. a gîndit 
Si tlnărul Claudiu Tămăduianu,

LOZUL TOAMNEI
«fMISIBNE SPECIALA LIMITATA

Cf$TtGURf 
SUPLIMENTARE 

-OM
fond spiciai.
ACORDAȚI Ol 
*3 LOTO 
PRONOSPORT

competiții o- 
sport. Nu în- 
rfștigi in fața 
mari perfor- 
admisibil nici

UN SUCCES DE 
SEZON LA IN- 
DEMlNA 

TUROR
TU-
t

de 
lei, 

Joacă 
obține : 

AUTOTU- 
,Dacia

R.C. SPORTUL STUDENȚEI 
cultural-sportlv Tel, ora 1 
R.C. GRIVIȚA ROȘIE—UNJ 
stadion „Parcul copilului", 
Jan — Constanța
DINAMO — FARUL CONI 
copilului", ora 11 ; T. Witin 
C.S.M. — ȘTIINȚA petri 
(valea Aurie), ora 10 ; P. I 

ȘTIINȚA CEMIN — 1 
stadion „Dacia", ora 11, G1

RAPID — T.C. IND. 
stadion Giulești, ora 9 ; Gh.

■ OLIMPIA M.G. — 
stadion Olimpia, ora 9,30 ; 
RULMENTUL — METALUB 
Rulmentul, ora 9,30 ; FI. Za

POLITEHNICA 16 1 
V. Babeș, ora 11 ;

GLORIA PTT — <
Gloria, ora 9,30 ; I.

stadion
stadion Gloria, ora 9,30 ; I. 

meciului R.C. Sportul studeCu excepția 
programat sîmbătă, toate partidele vor ave
• F.R. Rugby a pus în vînzare biletele 

Polonia din cadrul C.E. (30 octombrie). I 
la sediul F.R.R. șl casele stadionului „Par 
luni 10.X.

COMPETIȚII AE
• CONCURSUL DE ZBOR 

ÎN CURENȚI ONDULATORII. 
Aerodromul sportiv Sînpetru — 
Brasov găzduiește în aceste zile 
concursul national de zbor în 
curenti ondulatorii pentru cîș- 
tig de înălțime la planorism. 
Eșalonat pe durata a trei săp- 
tămini, concursul reunește la 
start, alături de piloti români, 
zburători din RD. Germană, 
RE. Germania, Austria si Un
garia.

DE LUPTE LIBERE
cînd s-a văzut „pasat“ în grupă 
cu Martin Knosp (RF. Ger
mania) și Dave Schultz (S.U.A.). 
Toate aceste lipsuri aparțin nu 
numai sportivilor, ci și colec
tivului tehnic (Ion Crîsnie, Pe
tre Coman, Alexandru Geantă), 
care — in această formulă — 
nu poate beneficia de prea 
multe circumstanțe, chiar dacă 
a preluat conducerea pregăti
rilor abia după campionatele 
europene 
După cum, 
comportării echipei de lupte 
greco-romane, federația nu 
poate fi absolvită de lipsa de 
fermitate "în adoptarea și, mE>i 
ales, în. aplicarea unor măsuri 

scoată 
impas

de la Budapesta, 
ca si In analiza

Cu suma 
numai 10 
oricine 
poate

•
RISME „ 

1300“
• MARICIȘ- 

TIGURI IN BA
NI (50.000,
10.000, 5.000 lei 
etc.)

Agențiile Loto- 
Pronosport și 
vinzătorii vo- 
lanți vă oferă 
zilnic șansa de 
a vă număra și 
dv. printre ma
rii eîștigători !

care, într-adevăr, să 
pentru totdeauna din 
sportul luptelor libere din țara 
noastră.

Campionatele mondiale au 
trecut. Au rămas învățămin
tele ! Pentru viitor și, mai a- 
les, pentru Jocurile Olimpice 
de Ia Los Angeles... Trebuie 
să valorificăm ceea ce există. 
Este vorba, în primul rînd, de 
Nicu Hincu, Traian Marinescu, 
eventual Claudiu Tămăduianu, 
Gheorghe Broșteanu (pentru 
categoria 90 kg). Ar mai tre
bui încercați Aurel 
Gyorg Kerekes, Iulian 
veanu, Dumitru Chiru, 
Ciprian... . Țn orice caz, 
renunțe Ia improvizații (Costin 
Dănăilă), precum 
luptători care au 
uzură 
mină 
rizare 
Poate 
lor spre numai 4—5 categorii 
de greutate ar fi, cel puțin la 
ora actuală, cea mai bună so
luție.

Șaten, 
Rîșno- 

Radu 
să se

Si Ia unii 
dovedit o 

psihică care-i autoeli- 
din cursa pentru titula- 
în echipa reprezentativă, 
că îndreptarea eforturi-

• 
LA P 
va s-! 
tiție i 
retului 
sporth 
burile 
Ploieși 
poca, 
Sibiu, 
treceri 
de pri 
crobafc 
la stai 
culin 
trei ci 
Hosu 
cu (P 
(Tg. 1 
Ramiri 
Cristin 
Alexai

c
(

Sebok 
tri : 5 
sony.

RAP 
A.S.E. 
2—2, 1 
intrig 
decizii 
proble 
te tim 
dezinv 
atu. A 
minute 
Arsenc 
<R), 
Volcu.
A. Ge 
butînd 
scenă.

DIN. 
18—10 
Ca și 
mai d 
tilnire; 
namo 
frumo; 
lor a 
multe 
șite di 
ceanu, 
pu. Ai 
cu —

CRIS 
UA B 
3-3, I 
racteri 
goluri

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PILON
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 7 OC

TOMBRIE 1983
Extragerea I : 24 55 8 82 26 

34 69 19 83 ;
Extragerea a II-a : 51 14 9 87 

46 16 72 81 89.
FOND DE C1ȘTIGURI : 

731.218 lei.
ASTAZI — ULTIMA ZI 

DE PARTICIPARE!
■ De la agențiile Loto-Prono- 

sport se mal pot procura numai 
astăzi bilete cu numerele prefe
rate de dv. pentru tragerea Loto

t de d
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lui spo 
resti. s 
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se la • 
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mai ast 
letlnele 
concurs 
tehnică' 
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Mii ne, eiapa a 7-a

a Diviziei
Sublinieri

...CU MAI MULT SPIRIT OFENSIV'

conducă

O etapă interesantă, pentru 
care se pot pune o serie de 
întrebări :

1. Va reuși Dinamo, In me
ciul nr. 1 al zilei, să-și 
atacul ea $i cum »r avea in 
fată pe Hamburg
î Ce deznodămint poate a- 

vea un meci ca Sportul stu
dențesc — F.C. Argeș, știut 
fiind faptul că ambele echipe 
practică contraatacul tăios si 
că există un antecedent in jo
cul lor, acum un an, un meci

Un zimbet

efortul 
te-n- 

frunte 
Sportul 
puncte

Desen și catren 
de AL CLENCIU

SPORTUL STUDEN
ȚESC — F.C, ARGEȘ

pe gazon

I)

jo-

Pirvu, să 
pentru a-1 
Manea, u- 
buni îna- 
dln Divi-

TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"

de mare 3pectacoL încheiat cu 
2—2 ?

3. Va reuși Universitatea Cra
iova să-și regăsească tonusul 
international sau. pe de altă 
parte. Politehnica Iași, „echipa 
fără antrenor" (deși se spune

ava,
In- 

robe 
p a- 
nind 
pas- 
fimii 
[arta 
fries- 
kiciu 
1—2.

și 
L 3.

I
I
I
I

Un aspect nedorit și. In ace
lași timp, îngrijorător a fost 
numitorul comun al ultimelor 
două etape ale Diviziei „A“ : 
indisciplina s-a aflat in prim- 
plan, evenimentele înregistrate 
diminuînd zdravăn zestrea de 
puncte ale divizionarelor „A" 
angrenate în competiția spor
tivității dotată cu „Trofeul fair- 
play Sportul". Să le trecem în 
revistă. în etapa a 5-a am 
consemnat două eliminări (Un
gureanu și Șoiman), 22 de car
tonașe galbene (recordul cam
pionatului) si gestul reprobabil 
al echipei Universitatea Cra-

TUL DE POLO
irbi-
.rac-

C.N.
1—0, 

I au 
NRtă 
avea 
foar- 
fclnd 
pipai 
M In 
ță2, 
espe 
pașu, 
lă șl 

de- 
rima

ARA
1—2). 
părut 
. ln-

Di- 21—5 (6—2, 4—1, 
eplin, 
[țeni- 

mai
reu-
Moi- 
Șter- 
ives-

EA- 
3—1, 

ca-'
CU 

care

Costrăș a semnat 7. Arbitri :
B. Băjenaru si Gh. Nistor.

In reuniunea de dimineață : 
DINAMO — C.N.A.S.E. 28—9 
(7—2, 8—1, 4—2, 9—4). Un re
cord de echipă — scorul cam
pionatului — si altul personal 
— Vlad Hagiu a marcat 10 
goluri. Ceilalți principali rea
lizatori au fost Ciobăniue 6 și 
Rus 4. Au condus Șt. Karac- 
sony — S. Stănescu.

CRIȘUL — VOINȚA 17—8 
(1—2, 6—1, 5—2. 5—3). în bună 
dispoziție. Costrăs ■ Înscris de 
7 ori pentru orădeni. Arbitri: 
D. Paraschivescu — A. Boos.

PROGRESUL — STEAUA 
10—6 (3—1. 2—2. 2—1. 3—2). Au 
punctat Florincescu 3, Ivănescu
2. Tătarii 2. Mușat, Gh. Ion, 
Mădescu (P), Șerban 3, Des, 
L Ionescu, Nuțn. Au arbitrat
C. Frățilă si V. Medianu.

RAPID — LL. TIMIȘOARA 
__ _ , 5—2. 6—0).
Bucureștenii Gaiță si Chiriță 
au marcat cite 5 goluri. în me
ciul condus de M. Ștefan și 
Gh. Nistor.

Astăzi, de la ora 14 : Steaua — 
C.N. A.S.E., I.L.T. — Voința, Di
namo — Progresul șl, la ora 17, 
derbyul Crișul — Rapid. Dumi
nică, de la ora » : Voința — 
C.N. A.S.E., Steaua — LL.T., Ra
pid — Progresul șl. ora 12, alt 
derby Dinamo — Crișul.

REINTRĂ
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1983. 
asis- 
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Hubu- 
pucu- 
p. 42; 
nsmi-
r . nu- 
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Campionul turfulul românesc șl 
recentul Învingător de la Mosco
va, Perjar. tșl face reintrarea 
mîine dimineață pe hipodromul 
din Ploiești, Intr-o alergare de 
viteză cu tentativa de doborlre 
a recordului, EI are Insă o mi
siune dificilă, acordtnd avantaje 
ce merg pină la 130 m unor aler
gători de valoare ca Trifoi, Fre
netica. Solstițlu sl alții. Nu înțe
legem optica handlcapeurilor, de
oarece acest excelent produs nu 
a reușit încă In anul In curs 
nici o victorie.

Din reuniunea de joi după- 
amiază am consemnat tripla vic
torie a formației T. Marinescu, 
unul dintre cel mal talentațl an
trenori al tinerel generații- Con
dus lntr-o frumoasă cursă de 
așteptare de R. Arsene, Copă
cel a clștigat principala cursă a

SI FARA CARTONASE!
%

că Mateianu e in tratative cu 
lanul), va găsi in această si
tuație un argument in plus 
pentru an Joe «cu șah etern", 
o bună specialitate a ieșenilor 
in ultimele două campionate 7

4. Ce va face Rapid la Pe
troșani 7 Sansa hlrtiei e de 
partea celor din Valea Jiului, 
dar in fotbalul... modern este

Nu iși drămuiesc 
pornesc sd

F.C. Argeș ți ea
Pentru cele două 

orieind posibil ea doi stoperi, 
cum sint Sames >1 
reziste oricărui atac, 
da apoi startul lui 
nul dintre cei mai 
intași de contraatac 
zia „A".

iova, care nu a mai reluat 
cui în partida cu Sportul stu
dențesc, abatere care i-a atras 
o sancțiune de 50 de puncte. 
La toate acestea se adaugă și 
suspendarea a 5 Jucători : Lung 
3 etape, Ungureanu, Tilihoi, 
Cîrțu și Șoiman — cite 2 e- 
tape, sancțiuni transformate în 
10 și, respectiv,' 5 puncte In 
«Trofeu". In etapa a 6-a s-au 
arătat 20 de cartonașe galbene, 
iar antrenorul secund al. F.C. 
Oltului, Victor Dinuț, a fost 
scos din teren si trimis In tri
bună de arbitrul L Crăciu- 
nescu, echipa F.C. Olt fiind 
penalizată, conform regulamen
tului, cu 10 puncte. Cele 20 
de cartonașe galbene înregis
trate sîmbăta trecută au avut 
un scontat efect : 10 jucători 
nu vor fi prezent! tn teren 
duminică, In etapa a T-a. PInă 
in prezent, 23 de jucători au 
stat pe tușă, suportind rigo
rile cumulului de cartonașe. Se 
pare să etapa de suspendare 
nu a fost Înțeleasă cum tre
buie, nu s-a meditat în con
secință. de vreme ce Eduard 
si Aelenei au acumulat slm- 
bătă al treilea cartonaș, urmă
torul primit adudndu-le cite 
o suspendare de două

la 
etape, 
carto-Deci, mare atenție 

nașe !
înaintea etapei a 

mentul «Trofeului 
Sportul" se prezintă

T-a, clasa- 
fair-play 

astfel :

p1—3. CORVINUL 280
DINAMO 280

* POLL IASI 280
4—5. F.C. ARGEȘ 275

F.C. BAIA MARE 275
6—8. DUNĂREA C.S.U. 270

PETROLUL 270
RAPID 270

9—10. F.C. BIHOR 265
JIUL 265

11—12. F.C. OLT 260
SPORTUL STUD. 260

13—14. ASA TG. MURES 255
S.C. BACAU 255

15-16. CHIMIA 250
STEAUA 250

17. C.S. TÎRGOVIȘTE 225
18. UNIV. CRAIOVA 170

PERJAR
zilei. Jep, tn real progres, si Rau, 
un mlnz de nădejde, au fost cel 
trei Învingători M. Ștefănescu. 
umbltnd la rezerva de secunde a 

Reacției, a clștigat fără probleme.
Timona, eu care V. Pătrașcu a 
condus din eap In eap. Onix, 
dezlănțuit din start de V. Moise, 
reușind si o îmbunătățire a re
cordului carierei. Atala. condusă 
de micuțul M. Cristea fără gre
șeală. si Virtutea, cu care N. Ni- 

colae nu a dat nici o speranță 
adversarilor săi. produdnd și. 
surpriza zilei, au completat lis
ta câștigătorilor.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Rau (Marinescu) 1:43,7, 1. 
Trandaf. Cota: dst. 3, ord. în
chisă. Cursa a n-a: 1. Reacția 
(M. Ștefănescu) 131,9, 1. Julieta. 
Cota: cișt 1,80, ord. 3. ev. 8. 
Cursa a m-a: L Timona (Pă-

5. La Oradea, Petrolul pleacă 
cu un sac de griji si cu un 
cuplu de antrenori în premieră 
(Oprișan-Maroși). în multe ca
zuri, schimbările «de pe bancă", 
oridt de bizare, pot naște e- 
nergii noi în echipa ne-favo- 
rită. Dar e greu de presupus 
că Bihorul va scăpa „cele mal 
sigure puncte posibile", cele cu 
lanterna.

6. La Galați, singura promo
vată „fără victorie" e Intr-o 
formidabilă criză de Ump, cu 
steagul gata să cadă... Dar cu 
B«513ni, omul care Închide toate 
culoarele, nu e deloc ușor. Ma
rea speranță e tntr-o lovitură 
liberă executată, ea pe vre
muri, de Romilă. Dacă nu e 
prea puțin...

7. La Baia Mare, Roznai ar 
trebui să puncteze, dar tîrgo- 
viștenii au deseori un avîntat 
„stil desperados", în frunțp cu 
Mia, omul situațiilor imposi
bile

8. Pe Ghencea, Steaua iși a- 
mintește de un 4—4 cu Bacăul, 
dar datele sint altele, pentru 
că. iată, Petcu și Pițurcă au 
ajuns în lotul olimpic, ca să 
nu mai vorbim de faptul că 
Lăcătuș tinde să ajungă. Im
presia noastră e eă poate de
cide... Cimpeanu II.

9. La Rm. Vilcea, un meci 
deschis in pofida acelui 0—3 al 
Corvinului la 
sportist serios 
decît 1X2.

Cam asta ar 
tea, in care oaspeții pot 
ceva din fondul celor 18 puncte, 
iar „Trofeul fair-play Sportul" 
abia așteaptă să reproducă cla
samentul acestei săptămini fără 
nici o modificare..,

Iași. Un prono- 
nu poate Juca

fi eiapa a sap- 
laa

Campionatul

RAPID, IN CONTINUARE, NEÎNVINSA!
Efectele unei substituiri de jucător

echipa 
rămas 

In partida derby 
— o formație cu 

atent Îndrumate 
antrenor Alexan- 

,ll*-le  antrenat de 
la

• Așa cum s-a subliniat si In 
ziarul nostru, meci fără proble
me la Oradea. In etapa a V-a 
a campionatului Diviziei „A*, 
cind F.C. Bihor, In bună dis
poziție de joc, a Întrecut Jiul cu 
scorul de 4—1. în teren și In 
tribune n-au existat momente de 
Încordare, deoarece, echipa loca
lă. cum se spune, a condus „din 
cap In cap", cu 1—0 șl apoi cu 
2—0 si 3—0. Cum era șl firesc, 
spectatorii nu puteau să fie decît 
mulțumiți de evoluția echipei lor 
favorite sl de rezultatele ej con
crete. înscrise pe tabela de 
marcaj.

în acest climat 
nat meciul, dacă. 
4—1, un spectator 
de ebrietate, n-ar 
o sticlă In terenul 
înțeles, spectatorii 
l-au depistat si l-au dat pe mîna 
organelor de miliție.

Acționat in justiție, huliganul, 
un anume Ștefan Holaci, a fost 
CONDAMNAT LA 5 LUNI ÎN
CHISOARE CONTRAVENȚIONA
LĂ ȘI LA O AMENDĂ DE 500 
LEI. lată, deci, cit de mare poate 
fi „nota de plată" a unui , act 
nesăbuit 1 „Nota" a plătit-o 
clubul organizator, care a : 
sancționat de către Comisia 
disciplină CU O AMENDĂ 
5 000 DE LEI.

Datoria tuturor echipelor i_ 
de a se preocupa de preîntâm
pinarea unor astfel de acte, care 
nu Ie aduc decit prejudicii. E- 
flciente pot fl si chemările la 
ordine, făcute înaintea începerii 
meciurilor și în cursul lor, prin 
statuie de amplificare.

a In fata Comisiei de discipli
nă a apărut joi seara jucătorul 
Iorgulescu 
care a 
Comisiei 
bală,'pentru joc dur în meciul cu 
Universitatea Craiova. Iorgulescu 
a spus că rivalitatea sportivă 
manifestată lntr-un meci de cam
pionat nu poate Influența bunele 
relații dintre jucători, mai ales 
atunci cînd aceștia evoluează sub 
culorile naționale .pentru care 
inimile lor bat la fek

Jack BERAR1U

Și după etapa a 6-a, 
speranțelor Rapidului a 
neînvinsă! Dar 
eu F.C. Bihor 
multe talente, 
de neobositul 
dru Muta — „i 
Emil Dumltrlu a terminat 
egalitate. 1—1. Sl, astfel, grupul 
echipelor pretendente la locurile 
fruntașe ale întrecerii s-a mărit. 
F.C. Argeș, C.S. Tîrgoviște, U- 
niversltatea Craiova si chiar F.C. 
Bala Mare țintind și ele poziția 
deținută acum de gluleștenl.

Clasamentul a mai suferit insă 
sl o modificare, cauzată de o 
contestație. Despre ce este vorba! 
Partida F.C. Olt — C.S. Tîrgo- 
viște. Încheiată pe teren cu 3—L 
a fost omologată cu 3—0 in fa
voarea tîrgovlstenllor. deoarece 
F.C. Olt a recuri la o substi
tuire de jucător. In plus, antre
norul echipei. Iulian Dobre, a

IN „CUPA ROMÂNIEI"

Rapld Arad 
G—1. 1—1. 1—1). Strungul

— C.F.R. Timișoara 3—3 
Textila Buhușl — Danu-

Roman 0—2 (5—2), Unirea
- „U" Cluj-Napoca 0—6

Iată si celelalte rezultate din 
etapa de joi a „CUPEI ROMÂ
NIEI*,  etapă care a prilejuit d- 
teva surprize, echipe de Divizia 
„C" elimlnlnd o serie de divizio
nare «B*  cum sint : C.S.M Re
șița. Metalul Plopeni, Olimpia 
Satu Mare, Aurul Brad, Prahova 
Ploiești și altele :

Unirea Oradea
13—13
Arad 
(1-2). 
blana 
Dej — ..U" Cluj-Napoca 
(0—2), Constructorul Iași — Par
tizanul Bacău 0—2 (0—1). Lami
norul Brăila — Progresul Brăila 
0—4 (0—1), Minerul Bara olt —
I.M.A.S.A.  Sf. Gheorghe 1—0 
(0—0), Progresul Odorhel — Gaz

HIPISM
traseu) 1:36,7. 2. Iezna, 3. Vete
ran. Cota: cișt. 1,40, ord. 26. ev. 
13, ord. triplă 1592. Cursa a IV-a:
1. Copăcel (R. Arsene) 1:28,5, 2. 
Client, 3. Tenor. Cota: cîșt. 2, 
ord. 5, etc 10, ord. triplă 193. 
Cursa a V-a: L Jep (Marinescu) 
1:32,2, 2. Vesel, 3. Graur. Cota: 
cîșt. 2.60, ord. 18, ev. 6, ord. tri
plă 166. Cursa a Vl-a: 1. Onix 
(Moise) 1:26,2, 2. Aida, 3. Ibus. 
Cota: cîșt. 2, ord. închisă, ev. 6, 
ord. triplă 124, triplu 2—4—6 205. 
Cursa a VII-a: 1. virtutea (N. 
Nicolae) 1:40,1, 2. Hrenlta. Cota: 
cișt. 6, ord. Închisă, ev. 85. Cursa 
a Vin-a: 1. Atala (Cristea) 1:30.5,
2. Humor. Cota: cișt. 5, ord. 38, 
ev. 80.

A. MOSCU

OBLIGAJIILE „BANDEROLEI BE, ONOARE
O poartă cei ce deschid 

monomurile inaintind spre 
centrul terenului înainte de 
începerea întrecerii. O poartă, 
de regulă, cei mai respectați 
internaționali, jucători care 
și-au făcut o solidă platoșă 
morală prin comportarea lor. 
Căpitanul de echipă I Ciți 
fotbaliști de ieri și de astăzi 
nu au cinstit prin atitudinea 
lor, prin performanțele lor, 
banderola de onoare, tncrede- 
rea coechipierilor.

atltea amintiri fru- 
din meciurile de cam- 
din cele Internaționale, 
acum, după ce au tre-

„Am 
moașe 
pionat, 
Dar și . _
cut ani șl ani, retrăiesc bu
curia pe care am slmțlt-o 
clnd ml s-a Încredințat ban
derola de căpitan al echipei 
naționale*,  ne mărturisea La- 
zăr Sfera, fost internațional, 
apreciat nu numai pentru va
loarea lui sportivă, ei și pen
tru aceea morală, de om a- 
devărat. Ciți conducători ai 
echipei in teren, de o exem
plară comportare, nu tntil- 
nim, mai departe, in fotbalul 
nostru l Putem să-l uităm pe 
regretatul Apolzan, inamovibil 
căpitan al naționalei și al 
C.C.A.-ului, un fotbalist care 
n-a abandonat niciodată, in 
teren, legile sportivității ? Dar 
pe alifia alți purtători ai ban
derolei de onoare din aceeași 
generație sau din altele care 
au urmat ? Filotl și Hie 
Greavu — la Rapid, dr. Luca 
sau dr. Traian Georgescu — 
„U*  Cluj, Petschovschi sau 
Farmati — la U.T.A., Nlcușor 
sau Ene I — la Dinamo, Con
stantin — succesorul lui A- 
polzan — la Steaua, Dridea I 
— la Petrolul, Surdan și Le
veler — la Politehnica Timi
șoara etc. Nu poate lipsi din 
această galerie de onoare „că
pitanul de pe Wembley-, Lu- 
cescu, cel ce avea sd cuce
rească, după acel 1—1 de pe 
gazonul „Templului fotbalu
lui-, încă o victorie, in sala 
de recepție a marelui stadion, 
prin modul cum a știut să 
reprezinte echipa națională.

Poartă astăzi banderola de 
onoare o ''serie de jucători 
care merită din plin această

speranțelor

fost sancționat de Colegiul cen
tral al antrenorilor cu retrogra
darea, pe timp de două luni, la 
categoria de clasificare. Sancțiu
ne minoră, care sperăm să fie...
oorectată exemplar de conduce-
rea clubului F.C. 
L RAPID

Olt.
6 4 2 0 12— 3 10

L F.C. Bihor 6 4 1 1 15— 3 9
3. F. C. Argeș 6 4 1 1 6— 2 9
4. C.S. Tîrgoviște 6 4 0 2 17— 8 8
6. Universitatea 6 3 2 1 12— 5 8
6. F.C, Bala Mare 6 2 3 1 10— 2 7
7. Dinamo 6 3 0 3 8— 5 6
8. Dunărea 6 2 2 2 7— 6 8
9. A.S.A. 6 3 6 3 8— 8 6

16. Petrolul 6 3 0 3 8— 8 6
11. Jiul 6 3 0 3 8—11 6
12. Steaua 6 2 1 3 11—12 5
13. S.C. Bacău 6 2 0 4 13—13 4
14. Sportul stud. 6 0 4 2 3— 8 4
15. Corvinul 6 1 2 3 4—11 4
16. F.C. Olt 6 0 3 3 4—13 3
17. Chimia 6 1 1 4 3—16 3
18. Politehnica 6 1 0 5 5—18 2

Aurul Brad 3—0 (1—0), 
- Dună- 
F.E.P.A.

Neamț 
Petrolul

metan Medias 0—3 (0—3). Lăpușul 
Tg. Lăpuș — Minerul Cavnlc
4— 1 (3—0). Minerul Or. dr. Petru 
Groza
Constructorul Călărași - 
rea Călărași 0—1 (0—0). 
74 Blrlad — Ceahlăul P.
5— 4 (0—1. 1—L 1—1).Brăila-Ianca — Olimpia Rm. Să
rat 2—0 (0—0), Rapid Jibou —
Armătura Zalău 0—1 (0—1), Spor
tul muncjtoresc Caracal — Chi
mia Tr. Măgurele 2—1 (0—0),
A.S.A. Buzău — Gloria Buzău
1— 6 (1—2), Cimentul Medgidia —
Unirea Slobozia 2—1 (2—0), C.E.M. 
Cluj-Napoca — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca 1—3 (0—1). Dacia
Pitești — I.P. Aluminiu Slatina
2— 1 (0—1, 1—1), I.C.P.B. Bolintin
Vale — ROVA Roșiorii de Vede 
2—4 (0—0. 0—0,

i.p.

0—0).

DE LA COLEGIUL CENTRAL

AL ANTRENORILOR
Comisia de disciplină a cole

giului central al antrenorilor a 
analizat, recent, comportarea 
unor antrenori în timpul si după 
disputarea jocurilor, în relațiile 
cu arbitri, si a luat următoarele 
măsuri: 1. Antrenorii L. Fălcu- 
țeanu (Minerul Vatra Dornei), 
H. Marin (Petrolul Videle). P. 
Ardeleanu (Bihoreana Marghlta) 
Si C. Răduță (Chimia Fălticeni) 
nu vor avea acces — timp de 
două etape — în Incinta tere
nului de joc : 2. Antrenorul SV. 
Hofmeister (Minerul Bala Snrie) 
a primit mustrare, iar V. Căpă- 
țlnă (Minerul Șunculuș) Si M. 
Olteana (Otelul Galați) — aver
tisment.

u

distincție morală. In fruntea 
lor (cumulind frumoasa obli
gație de a veghea la sportivi
tate și ordine in echipă, in 
toiul luptei) 11 plasăm pe 
Costică Ștefănescu, căpitan și 
al naționalei, și al Universi
tății Craiova. Fotbalistul cra- 
iovean s-a impus intr-o ase
menea măsură, incit absența 
lui a fost resimțită, din pă
cate, nu numai de postul in 
care a ajuns un jucător de 
clasă, ci și in disciplina for
mației. L-am aminti pe Bă
lani — exemplu și de viață 
pentru coechipierii din Tg. 
Mureș, pe care i-a condus de 
atttea ori la victorie. La Pi
tești, Stancu, un jucător co
rect și sobru, a preluat bra
sarda lui Dobrin. 
confundă de ani, 
studențesc, cu 
funcției de onoare 
de echipă. Cărpuci 
Bacău, Caval

Cazan se 
la Sportul 
deținătorul 
de căpitan 
— la S.C, 

Bacău, Cavai — la Jiul sint 
alți mai proaspeți sau mai 
vechi deținători ai banderolei 
de onoare. Și toți ceilalți, re- 
cunoscuți de legile fotbalului 
ca singurii autorizați să re
prezinte, în teren, echipa.

l-am amintit pe cei de ieri 
și de astăzi, in dorința de a 
sublinia, o dată în plus, da
toria cea mare a căpitanului 
de echipă de a fi exemplu de 
corectitudine și, în același 
timp, de â veghea ca spor
tivitatea în teren să fie res
pectată. Multe acte de aban
donare a fair-play-ului, multe 
scene urîte, reprobabile, 
multe Intenții ale coechipieri
lor de a comite o abatere de 
la regulile sportive ale luptei 
ar fi putut și pot fi evitate 
prin intervențiile autoritare și 
oportune ale purtătorului ban
derolei de onoare. De adevă
ratul purtător al banderolei 
de onoare ! îl așteptăm, de 
aceea, acționînd mult mai ho- 
tărît, mal energic, întru apă
rarea sportivității, întru asi
gurarea unei atmosfere de 
deplină corectitudine a . me
ciurilor din prima divizie și 
din toate celelalte competiții 
ale fotbalului nostru.

Eftimie IONESCU

ARBITRII MECIULUI DINAMO 
— S.V. HAMBURG. Ctie două 
partide dintre campioanele Ro
mâniei și R.F. Germania vor fi 
conduse. dună cum anunță 
U.E.F.A.. de Jan Keiser (Olanda) 
la București, sl de Kjiell Johans
son (Suedia), la Hamburg, care-1 
înlocuiește pe concetățeanul său 
Ulf Eriksson, delegat Inițial.

0 STICLĂ ARUNCATĂ
5 LUNI

DE ÎNCHISOARE!

s-ar fi termi- 
la scorul de 
aflat In stare 
fi aruncat cu 
de joc. Bine- 
din jurul lui

' și 
fost 

de 
DE

este

(Sportul studențesc), 
primit din partea 
o observație ver-



S-a încheia! Balcaniada de șah

REZULTATE SUB AȘTEPTĂRI
ALE ECHIPELOR NOASTRE

BĂILE HERCULĂNE. 7 (prin 
telefon). Ultimele întilnirl din 
cadrul celei de a 15-a Balca
niade de șah — jubiliară — 
s-au desfășurat sub semnul a- 
oeleeasi frumoase si dirze lup
te sportive. Cu sanse pentru 
primul loc au intrat in runde
le finale doar iucătoarele ebhi- 
oci feminine a tării noastre. 
Din păcate, ele au termniat în 
ritm încetinit competiția, lă- 
sînd pe parcurs puncte prețioa
se. O victorie la limita în run
da a 5-a. Grecia — Româna 
0.5 — 1,5 (Nika — Po'iihșonia- 
de remiză. Kondou — Olârasu 
0—1). apoi. în reuniunea a 6-a. 

jdecisivă. doar un scor egal : 
România — Bulgaria 1—1 (Po- 
lihroniade — Voiska si Olârasu 
— Vitkova remize). Iată si ce
lelalte rezultate, in ordinea in-

LA „TIB ’83“
(Urmare din pag l)

maestru fn concursuri masculi
ne, ne vorbește cu multă căl
dură, pasiune chiar, despre tur
neul feminin de la Timișoara, 
unde a participat. Din modes
tie n-a spus, dar este de dato
ria noastră să consemnăm că 
ea a fost acolo autoarea unui 
rezultat „nec plus ultra*  — 11 
puncte din 11 posibile ! Apoi, 
deapănă amintiri, de aseme
nea frumoase, despre intîlni- 
rlle cu cele mai bune șahiste 
românce, pe care le stimează 
foarte mult: Elisabeta Poli- 
hroniade, Gertrude Baumstark, 
Margareta Mureșan, mai re
cent Dana Nuțu sau Marina 
Pogorevici.

Aleksandr evocă frumoasa ri
valitate sportivă între cuplu
rile Metreveli — Kakulia și 
Tiriac — Năstase, toți colegi de 
generație. Marele tenisman so
vietic a jucat de peste 10 ori 
In România, iar cu sportivii 
noștri s-a întîlnit, în alte con
cursuri, cam de 20 de ori mai 
mult. Momentul său de zenit a 
fost in 1973, cînd !a Wimbledon 
a pierdut o dramatică finală in 
fața lui Kodeș.

O părere comună ; „Ne-am 
simțit totdeauna foarte bine la 
dumneavoastră. Și acum, Ia a- 
ceastă mare manifestare indus- 
trial-economică, re mânii au 
știut să creeze o a isferă de 
cordialitate, de prietenie și în
țelegere*.

Aflăm cu plăcere că Nona 
Gaprindașvili va susține un si
multan in Capitală. Așadar, du
pă’ ce au avut prilejul să joa
ce, nu de mult, contra campio
nului lumii Anatoli Karpov, șa
hiștii bucureșteni au acum oca
zia s-o Intîlnească pe fosta 
campioană a lumii. Iar Nona 
adaugă spiritual și cu subînțe
les : „De ce nu și pe viitoa
rea I*

Foarte posibil...

registrării lor : Bulgaria' — 
Grecia 0.5 — 1.5. Bulgaria — 
Iugoslavia 2—0 (!), Iugoslavia
— Grecia 1.5 — 0.5. Astfel, pri
mul loc in turneul feminin este 
ocupat de echipa BULGARIEI 
cu 8.5 o. urmată de acelea ale 
României 7.5 p. Iugoslaviei 5,5 
p și Greciei 3,5 p.

Cu o performantă sub aștep
tări termină întrecerea si re
prezentativa noastră masculină. 
Scorul cu care a învins Grecia 
(4—2) a fost insuficient pentru 
a obține un ..argint*.  Au cules 
puncte întregi Fl. Gheorghiu. 
M. Ghindă (aflat la a Patra 
victorie consecutivă !) si V. 
Stoica, au remizat O. Foișor și 
M. Subă (acesta din urmă dună 
67 de mutări cu Skembris), C. 
Ionescu a cedat la Lirintzakis, 
într-un final ce părea la un 
moment dat salvat. Concurenta 
noastră directă pentru locul doi
— Bulgaria — a cîstiaat ..sec*  
cu Turcia : 8—0. Ea cucerește 
medaliile de argint oe baza u- 
nul criteria discutabil al coefi
cienților. Clasamentul : 1. IU- 
GOSLAVIA 17.5 o. 2-3. Bulga
ria ai România 15 p. 4. Grecia 
10 d. 5. Turcia 2.5 p.

La jurdorL echipa României 
ocupă un meritoriu loc secund, 
dună a treia victorie în con
curs : 2.5—1.5 cu Grecia. în ce
lălalt meci : Bulgaria — Turcia 
2.5—Li Clasamentul : L IU
GOSLAVIA 11 p. 2. Româpia 
9.5 t>. 3. Bulgaria 8 o 4. Turcia 
6 5 n. 5. Grecia 5 p.

Si astfel cade cortina peste 
oea de a 15-a Balcaniadă de 
sah. cu un bilanț evident ne
satisfăcător si sub așteptări al 
formațiilor noastre care -erau 
socotite favorite.

Radu VOiA

• CICLIȘTII R&VjUj 
LIDERI, ÎN CONTINUARE,

ÎN TURUL TURCIEI
ANKARA, 7 (Agerpres). în 

ziua a cincea a Turului ciclist 
al . Turciei au avut loc două 
semi-etape : prima, a cursul 
dimineții (Bursa — Yalova 75 
km) cîștigată de Ahtay Kunkcu 
(Turcia) în 1 h 52:25, a doua, 
după-amiaza (Yalova — IzihiL 
70 km), încheiată cu victoria 
rutierului român Cornel Nico- 
lae, 1 h 36:53. în aceiași timp 
a sosit si sovieticul Umaras. 
în ansamblu, etapa a 5-a a 
fost ciștigatâ de Kunkcu.

în clasamentul individual se 
menține lider Mircea Romaș- 
cann, urmat de Cornel Nicolae 
și Valentin Constantinescu. Pe 
echipe conduce selecționata 
României, urmată de "Turcia, 
U.R.S.S. și R.F. Germania.

FLACARA olhpicA ta fi

APRINSA LA 29 IANUARIE
BELGRAD, 7 (Ațerpres). Fes

tivitatea de aprindere a flă
cării Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Sarajevo va avea 
loc la 29 ianuarie 1984 în stră
vechea Olympia — s-a anunțat 
de la Comitetul de organizare 
a celei de a 14-a ediții a „O- 
limpiadel Albe*.  Apoi flacăra 
olimpică va fi transportată cu 
avionul la Dubrovnik, de unde 
va fl preluată de o uriașă șta
fetă alcătuită din reprezentanți 
ai tuturor republicilor iugosla
ve, ce o vor purta pe un tra
seu insumind circa 5 000 km.

Flacăra olimpică va sosi in 
ziua de 8 februarie la Sara
jevo. unde va fi aprinsă pe 
stadionul .Koșevo*.

COMPETIȚIILE EUROPENE DE BASCHET
Limoges a învins pe Dinamo tot la II puncte

Cu partidele desfășurate joi 
s-au Încheiat jocurile retur din 
16-imiie de finală ale compe
tițiilor continentale de baschet 
intercluburi.

CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI (bărbați) : Limoges — 
Dinamo București 79—65 (în tur 
97—33). în această partidă gazde
le au înscris 34 de coșuri din 62 
de aruncări, U aruncări libere 
din 22, au avut 17 greșeli per
sonale. Au marcat : Rose 2. 
Senegal 16. Dacoury 8. Mur
phy 16. DobbeLs 7. Faye 4. 
Douglas 12, Brosterhous 19, 
Butter 1. Dinamo a aruncat la 
cos de 56 de ori și a înscris 
de 27 de ori. a transformat II 
din cele 16 aruncări libere, a 
avut 17 greșeli personale. Au 
marcat: Vinereanu 9. Brabo- 
veanu 14, Ivascencu 7. Nicu- 
lescu 18. Marinache 2, Uglai 
11. David 2, Popa 2 ; Viby Aar
hus (Danemarca) — Maccabi 
Tel Aviv 85—145 (48—75).
Nashua Den Bosch (Olanda) —

Honved Budapesta 94—68 (101— 
E2). Inter Bratislava — Parti
zani Tirana 83—91 (30—39) !.
Ostende (Belgia) — TS.K.A. 
Sofia 89—76 (62—74). Colombaui 
Cantu (Italia) — Nyon (Elve
ția) 115—72 (89—82). Banco
Roma — Dudelange (Luxem
burg) 85—44 (72—40). Murray
Edinburgh — Torpart Helsinki 
100—85 (89—32). F.C. Barcelona
— Efes Istanbul 100-37 (111— 
96>. Aris Salonic — A.S.C. Got
tingen (R.F.G.) TI—73 (91—77). 
Sunderland (Anglia) — Alvic 
Stockholm 81—75 (77—30). Bos- 
na Sarajevo — G lost emeu berg 
(Austria) 91—75 (77—76).

CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI (femei) : Southgate 
Londra — S.T.V. Lucerna 98— 
76) (în tur 36—70), S.C. Atena
— Shams Cairo 81—16 (62—50), 
B.S. Mersch (Luxemburg) — 
Stade Franeais 60—114 (32—77), 
V.B.L.V. Viena — B.B.C Kok- 
syde (Belgia) «2—62 (68—50).

Corespondentă din Italia

FOTBALIȘTII AZZURRI, SUB 21 DE ANI, 
FORMEAZĂ 0 ECHIPĂ VALOROASĂ

ROMA, 7 (prin telex). în ve
derea partidei de miercurea 
viitoare cu echipa României, în 
C.E. de tineret, selecționata 
„under 21“ a Italiei și-a inten
sificat pregătirile, efectuind mai 
întii un stagiu la Coverciano, 
iar miercuri a susținut un meci 
de verificare In Spania, la 
Tarragona, In compania forma
ției similare a țării gazdă. Re
zultatul (2—2, prin golurile în
scrise de Galderisi — min. 61, 
Vignola — min. 79 din penalty, 
respectiv- Salinas — min. 35 și 
Ayneto —• min. 67) l-a mulțu
mit doar parțial pe selecțione
rul Italian Azeglio Vicini, care 
a declarat, dealtfel : „A fost 
primul meci din acest an al 
reprezentativei noastre, iar 
prestația băieților m-a satisfă
cut doar in parte. M-au decep
ționat Mauro și Mancini de la 
care era de așteptat mai mult. 
Chiar șl „romanul*  Bonetti, de
și și-a făcut datoria, ar fi pu
tut să se angajeze mai mult. 
Dar deoarece in acest moment 
nu joacă în campionat, se află 
in afara formei fizice șl 
psihice optime. în substanță, 
însă, proba dată de „azzurri*  a 
fost convingătoare*.  Referindu- 
se la viitorii adversari, fotba
liștii români, Vicini a spus : 
„Ar fi fost mal bine pentru noi 
dacă această partidă dificilă cu 
românii ar fi fost programată 
peste o lună. Oricum, miercuri, 
după meciul de la Slatina, vrem 
să rămînem in cursă*.

Juventinul Bonini, unul din
tre cei doi depășiți de vlrstă 
alături de colegul său de club 
Vignola, se arată și mai opti-

mist ; „Cred că există premise 
pentru a face față românilor. 
Desigur, trebuie să evităm u- 
nelc slăbiciuni la mijlocul te
renului și să nu comitem gre
șeli banale în apărare*.  în le
gătură cu echipa de tineret a 
Italiei, antrenorul spaniol Sua
rez arăta, după amicalul de la 
Tarragona, că este o echipă va
loroasă în care i-au plăcut mult 
Righetti, Bonini, Galderisi și 
Vignola („un jucător de mare 
talent*).  Cel care a dominat 
însă meciul eu Spania a fost 
Bonini, un „motor*  inepuizabil, 
care a pus în permanentă difi
cultate pe spanioli, sprijinit 
admirabil in faza de finalizare 
de Galderisi (care a înscris pri
mul gol și a obținut penalty-ul 
din min. 79).

Iată formația aliniată de Vi
cini la Tarragona și care, in 
mare, se va menține și la Sla
tina : Rampulla (21 ani, Cese
na) — Ferri (24 — Torino), 
Caricola (20 — Juventus), Ri
ghetti (20 — Roma), Bonetti (22
— Roma), Icardi (20 — Milan). 
Mauro (21 — Udinese), Bonini 
(24 — Juventus), Galderisi (20
— Verona), Vignola (24 — Ju
ventus), Mancini (19 — Samp- 
doria). Au mai fost folosiți, în 
repriza a doua : Evani (20 — 
Milan) și Vialli (19 — Cremo- 
nese) in locul lui Caricola și 
Mancini. Pe bancă s-au mai a- 
flat : Cervone (21 — Avellino), 
Renica (21 — Sampdoria) și 
Galia (20 — Sampdoria).

LUIGI FERRA1OLO 
„Corriere dello sport — Stadio", 

Roma

LA ORDINEA ZILEI, ÎN GRUPA A 5-a, 

MECIUL ITALIA - SUEDIA
STOCKHOLM, 7 (Agerprcs). — 

La 15 octombrie se va disputa 
la Neapole meciul dintre ech.- 
pele Italiei si Suediei. contînd pentru preliminariile campionatu
lui european (grupa a 5-a). In 

vederea acestei importante tntil- 
niri. selecționerul reprezentativei 
Suediei. Lars Amesson. a alcă
tuit următorul k>t de 16 jucători: 
Thomas BaveOl. Bemt Ljung 
(portari) ; Glenn Hysen, Stig 
Frederiksson, Incemar Erlands- 

son. Sven Dahlquist, Kias Johans
son, Sten-Ove Bamberg (fun
dașii : Andrea» Ravelli. Ulf E- 
riksson. Robert Prytz, Glenn 
Stromberg, Tommy Holmgren 
(mijlocași) : Dan Corneliusson,

Mats Jungblad, Thomas Sunes- 
son (atacânți).

★
ROMA, 7 (Agerpres). — Re- 

ferindu-se la intenția antrenoru
lui echipei naționale de fotbal a 
Italiei. Enzo Bearzot, de a pro
ceda la o masivă Întinerire a 
iotului reprezentativ, Antognoni, 
mijlocașul formației Florentina 
st al echipei Italiei, a declarat 
că acest plan na 1 oe pare jud-

Deși a abandonat, leiuși... campion mondial
Joi seara, in marea tali a 

aporturilor din Osaka, po
deaua ringului a fost pur ți 
simplu inundată de singela 
cura din rana de pe fruntea 
pugilistului japonez Jiro Wa
tanabe... în meciul pentru ti
tlul mondial al categoriei 
semi-muscă (WBA), cMar tn 
repriza a treia, Watanabe a 
tort accidentat printr-o lovi
tură cu capul (apreciată ea 
involuntară) de către adver- 
aarul ți țalangerul său, sud- 
coreeanul Wong soon Chun.

In ciuda intervenției medi
cilor, repetate, in pauzele 
dintre reprize, rana lui Wa
tanabe a tot continuat să stn- 
gereze, astfel că la începutul 
celui de al 12-lea rund el nu 
a mai fost capabil sd reia 
lupta, deși medicii nu-i inter-

ziseseri aceasta (nt). In mod 
normal victoria trebuia s*-l  
revină, prin abandon. lul 
Chun, dar potrivit noului re
gulament al W B A. Watanabe 
a rămas, totuși. In posesia ti
tlului mondial. După cum 
transmite din Osaka cores
pondentul Agenției France 
Presss,^ Watanabe » fost de
nie In rep. li, 
noul regulament 
vede : „In carul _ _____
un med este întrerupt, din 
cauza unei accidentări (dato
rită unei lovituri tntlmpldtoa- 
re), cel care conduce Ia punc
te, ta momentul opririi lup
tei, este declarat învingător

■

serfe
Internaționalul fran
cez rugbpstul Serge 
Blanco a foot ope
rat, Uleia trecuta, la 
spitalul Saint Jo
seph, din Paris, ta 
urm*  unor repetate 
coUd renala. Con
valescența M va 
dura întreaga lună

mane» absenteazi...
octombrie după
ca'c : „voi relua 
antrenamentele cu 
prudență; nu vreau 
sâ risc nimic, a 
declarat Blanco. 
Nici discuțiile pen
tru meciul Franța — 
România (la Tou
louse. la < decem

După 
Osaka 

Agenției
ciarat învingător prin ko teh- 

edei ta 
se pre
ia care

prin ko tehnic 1*.  Și acesta 
fort Jiro Watanabe !...

Record de asistență
Voleibaliștii sovietici, campioni olimpici tn 19SO și finaliști 

Montreal, in 1976, dețin, indiscutabtl, o clasă foarte ridicată 
te bucura pretutindeni de o mare popularitate. Așa a fost, m 

tuTr,eul tntrepHns de ei In Brazilia. Pentru meciul 
t^}rno^—7PJeZSrit<itivele celor aoud dati fiind cererea
extraordinară de bilete, cu mult mai mare dectt capacitatea ce- 

t mal mari săli de sport din Rio de Janeiro, organizatorii 
‘ sa Pr°sramcze partida chiar pe stadionul Marocana 

Jnare dm lume). Idee extraordinară căci la meci au 
deși a burat tot ‘imput jocului — 95 887 de spectatori 

aslstat entuziasmați la un spectacol sportiv na calitate. Iată un record de asistență care cu greu va putea 
W egalat sau întrecut in vreun aU oraț dtn lume. Poate, cu 
un alt prilej, tot la Rio de Janeiro.,,

la un mccl de volci
la 
tn

Doui clasamente care spui

brie) câd nu voi 
avea atunci 109% din 
poslbffitâțUe mele*.  
lubttortl sportului 
eu balonul oval aș- 
taaptd insă ca 
Btanco ei-țt reia 
poștei ta XV-l» 
franeea la turneul 
celor 5 na0unL

■uite...

cios : „Mulți jucători de 3# de 
ani sau mai mult joacă excelent 
în campionat și pot fi loarc utili 
in Mexic, in 19S6. Dealtfel, f.e- 
care linie a echipei trebuie să 
cuprindă cel pu|ln un fotbalist 
cu experiență*

CAMPIONATE, CUPE
IUGOSLAVIA (et. 10) : Tito

grad — Steaua roșie 1—0, Tuzta
— Niș 4—1, Zeleznicear -Sarajevo
— Velez Mostar 1—0, Vinkovicl
— Hajduk Split 1—1, Pristina — 
Skoplje 2—1, Partizan — Osijek
3— 0, Rijeka — Zenica 4—1, Di
namo Zagreb — F.C. Sarajevo
4— 0, Ljubljana — Vojvodina 0—9. 
Pe primele locuri : Rijeka, Ze
leznicear Sarajevo șl Partizan ca 
cite 13 p ; pe ultimele : Dinamo 
Zagreb, Ljubljana, Skoplje șl Niș 
cu cite 7 p.

UNGARIA (et. 9) : Vasas — 
Honved 0—1, Ferencvaros — Uj- 
pesti Dozsa 1—1, Szombathely — 
Volan 2—2, Tatabanya — M.T.K. 
1—0, Szeged — Zalaegerszeg 0—0, 
Gyor — Dlosgyâr 3—2, Csepel — 
Pecs 3—0, Videoton — Nylregy- 
haza 4—0. Pe primele locuri : 
Honved șl Tatabanya cu cile 14 
p. Videoton 13 p, Ujpesti Dozsa șl 
Gyor cu cite 12 p ; pi ultimele... 
Ferencvaros șl Nyiregyhaza cu 
cite 4 p.

SCOȚIA. In sferturile de finală 
ale „Cupei ligii*  (cîteva rezul
tate) : Dundee Utd — Motherwell 
4—3, Glasgow Rangers — St. 
Mirren 5—0, Celtic — Kilmarnock 
1—1.

PRELIMINARH OLIMPICE t 
Zona Asia, grupa a 3-a : Indone
zia — Arabia Saudltâ 1—1 (0—0).

Presa de spaciaiitate a canotajului a publicat recent, spre 
comparara, clasamentele pe puncU întocmite la ulttmels doui 
edițH ala campionatelor mondiala feminina din 1OU de la Lu
cerna Șt din 19J3 de la Duisburg. Le reproducem ți noi :

1M2 1982L UJLS.3. 68 p • 1. R.D. Germani 69
X. RA). Germană 61 p 2. U.R-S.3. 643. S.U.A. 52 p 3. România 54
4. Români» 47 P 4. S.17.A. 445. Bulgaria 38 p S. C^naOa 41
f. Canada 34 p 9. Bulgaria 33

Pcrlorman(clc decatlonului ln continua creștere
Proba-probelor, decatlonul, 

a crescut ez^raordinar I lată, 
spre exemplu, ci performanța 
cu care sovieticul Nikolai A- 
vllov a ctștigat titlul olimpic 
tn 1971, la Miinchen, SlSS p — 
pe atunci un excepțional re
cord mondial, este acum abia 
al 11-lea rezultat tn bilanțul 
internațional. Iată acest bi
lanț la zi i 1. JQrgen Hlngsen 
(RFG) 8777 p — 1983, 2. Daley 
Thompson (Marea Britanic) 
na P — 1982, 8. Siegfried
Wentz (RFG) 8714 p — 1933, 
4., Guldo Kratschmer (RFG) 
*649 J> — 1980, 5. Bruce Jenner

(SUA) ten p — ins, t. Gri
gori Degtearev (URSS) 8538 p 
— 19tl, 1. Uw« Freimuth
(RDG) I»1 p - DU, t. Sieg
fried Stark (RDG) 8438 p — 
1982, (. Aleksandr Grebeniuk 
(uji.sj.) ten p — 1977,
It. Konstantin Akhapkln 
(U.R.S.S.) SOt p — 1982. Un alt 
recordman mondial. Bill Too
mey, campionul olimpic de 
la Ciudad de Mexico, cu 
S4H p — 1969, este Oi 12-lea.

Rubricd realizată de 
Romeo VILARA

TELEX > TELEX > TELEX
ATLETISM • Crosul (10 km> 

de la Loa Angeles a revenit lul 
Pat Porter (S.U.A.) In 27:32.0 Jar 
la femei lul Anne Audain (N. 
Zeelandă) tn 32:21,0.

AUTOMOBILISM • Raliul San 
Remo, clasament final: 1. Alen. 
Klvinaki (Finlanda) 8.50:17, Rotiri. 
Geistdorfer (R.F.G.) la 2:09 șl 
Bettega. Perissono (Italia) la 5:10 etc.

HANDBAL • Meci amical, mas
culin. la Katrineholm : Suedia — 
Norvegia 29—18 (12—10).

HOCHEI PE GHEATĂ a In 
C.C.E., primul tur. Șt. Gervais 
(Franța) a dispus de H.C. Buda
pesta cu 8—4 (1—1, 4—1, 1—2).

TENIS a Turneu în sală ta 
Brisbane : In optimi : Gilbert — 
Lewis 6—3. 0—3, Alexander — 
Meister 6—2, 6—2. McNamee — 
Gonzales 6—3, 6—2, Cash — Dre- 
wett 4—6, 7—6, 7—6, • Barcelo
na, turul dot : Wllander — Gur- 
fein 6—2, 6—4, Jarryd — Stadler 
7.—5, 6—1, Gomez — Solomon 
6—3, 1—6, 6—4, Smid — Soler 
6—2, 7—5, Higueras — Keretio 
6—7, 6—4, 6 1, Vilas — Myburg 
6—2, 6—1 • Detroit, turneu fe
minin : Walsh — Evert Lloyd ne- 
nrezentare, Turnbull — Allen 7—6,' 
2—0 ab, Mandllkova — Ludloff 
6—0, 6—3, Garrison — Bonder 
O-2, 6—1.

f8nS2te^taătata“rO’La ’ COd 7’773.V-Conta 16, of. P.T.T.R. ț, Țe|. centrala 11.79.78 
ue nroinotate t abonomente prin KEXIM • departamentul ezport Import pretâ, P.O, Boz șl 11 50.59, secția coreip. 12.42.28) Interurban 437; tel ei 10 350

130-137, tetei ti 220, BueureșO, «tr, 13 Dacembrl» ns. 9
romsp. Tiparul I. P. „Inlormoția".
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