
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nieolae Ceaușeseu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, marți, 11 
octombrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al
P.C.R.

Comitelui Politic Executiv 
a analizat si aprobat raportul 
in legătură cu aplicarea De
cretului nr. 101/1980, referitor 
la predarea unor unitătl pres
tatoare de servicii pentru popu
lație. cu volum redus de acti
vitate, în gospodărirea și ges
tiunea unor persoane fizice, 
pe bază de contract.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat un raport 
privind prelungirea contractelor 
de închiriere și reglementarea 
unor obligații ce revin chiria
șilor pentru întreținerea șl re
pararea locuințelor.

în cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a examinat o 
informare cu privire la înche
ierea Reuniunii de Ia Madrid 
a reprezentanților statelor par
ticipante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat activitatea delegației 
române Ia Reuniunea de la Ma
drid, care, acționînd pe baza 
indicațiilor și orientărilor sta
bilite de secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu, și-a adus contribu
ția activă la lucrările reuniunii, 
a prezentai propuneri care 
și-au găsit reflectarea în docu
mentul adoptat.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere rolului 
hotăritor pe care l-au avut 
intervențiile tovarășului Nieolae 
Ceaușeseu pentru respectarea 
consensului, a normelor demo
cratice ale conferinței gcneral- 
europene si pentru realizarea 
unui acord care să poată fi ac
ceptat de toate statele partici
pante la negocieri.

In spiritul orientărilor stabi" 
lite de secretarul general al 

Repu- 
Nicolae 
Politic

convenite în documentul final 
al Reuniunii de la Madrid. In 
acest spirit, țara noastră iși va 
intensifica eforturile, va între
prinde noi acțiuni, va lua noi 
initiative si va conlucra strins 
cu celelalte state europene, 
pentru a se ajunge la înțele
geri concrete privind oprirea 
amplasării noilor rachete cu 
rază medie de acțiune pe con
tinentul nostru, pentru retra
gerea șl distrugerea celor exis
tente. pentru 
Europe unite.___
cleare, pentru o Europă a păcii 
și colaborării.

In cadrul ședinței Comitelu- 
lul Politic Executiv, tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu a prezentat 
o informare cu privire la vizita 
oficială de prietenie efectuată 
în țara noastră, în perioada 
6—11 septembrie, de președin
tele Republicii Botswana, pre
ședintele Partidului Democratic 
din Botswana. Quett K. J. 
Masirc.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat intru totul rezultatele 
dialogului Ia nivel inalt ro- 
mâno-botswanez, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie, înțelegere și stimă reci
procă, apreciind că acestea vor 
deschide largi posibilități pen
tru dezvoltarea relațiilor din
tre țările noastre, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei pă
cii și colaborării internaționale.

edificarea 
fără arme

unei 
nu-

partidului, președintele 
blicii. tovarășul 
Ceaușeseu, Comitetul 
Executiv a reafirmat hotărÎTea 
României de a participa activ 
la pregătirea și desfășurarea 
Conferinței pentru încredere și 
dezarmare pe continent, pre
cum si la celelalte acțiuni

Tovarășul Nieolae Ceaușeseu 
a informat, de asemenea, asu
pra vizitei de prietenie pe care 
tovarășul Todor Jivkov. secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al “ - -- - -
Bulgaria, a 
noastră, in 
tombrie.

Comitetul 
dat o deosebită apreciere con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nieolae Ceaușeseu și Todor 
Jivkov, care — continuînd dia
logul tradițional și rodnic la 
nivel inalt — se înscriu, prin 
rezultatele lor, ca o contribu
ție de seamă la amplificarea 
și întărirea bunelor relații ro- 
mâno-bulgare.

Republicii Populare 
efectuat-o în tara 

perioada 6—8 oc-

Politic Executiv a

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale muncii de 
partid și de stat, precum și 
unele probleme ale activității 
internaționale.
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Astă-seară la Wrexham, in meci amical

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
ÎNTÎLNEȘTE ECHIPA ȚĂRII GALILOR

WREXHAM, 11 (prin tele
fon). Reprezentativa de fot
bal a României se află de ieri 
la Chester, un oraș din nordul 
Țării Galilor, aflat doar la 
cîțiva kilometri de stadionul 
Racecourse Ground din Wrex
ham, unde miercuri seară, cu 
Începere de la ora 20.30 (ora 
României), se va . disputava

UNGUREANU
a treia partidă dintre 

reprezentative ale

cea

țara

J. JONES 
THOMAS 

DAVIES

GALILOR IPRICE
SOUTHALL

RATCLIFFE HOPKINS
FLYNN NICHOLAS
RUSH JACKET

Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Franța 
avindu-l la centru pe Robert Wiirtz

CAMATARU 
CORAȘ 

UNGUREANU

GABOR
KLEIN BOLONI ȚICLEANU 

ȘTEFÂNESCU IORGULESCU REDNIC 
LUNG

ROMÂNIA

pri-
Ță- 

Dacă 
un 

deși

de 
mele 
rii Galilor și României, 
cele anterioare au avut 
caracter oficial, aceasta, 
amicală, este deosebit de im
portantă pentru 
team-uri (ambele 
locul I în grupele de califi
care pentru turneul 
campionatului european

anul viilor), constituind o ul
timă si foarte importantă veri
ficare pentru partidele cu
Bulgaria (la Sofia) si Iugosla
via (la Cardiff), în ceea ce
privește echipa gazdă. Cipru și 
Cehoslovacia, în ceea ce-i pri-' 
vește pe tricolori.

Călătoria de la București la 
Chester, începută luni după- 
amiază de pe aeroportul Oto- 
peni, s-a încheiat în cursul 
nopții, după 
dapesta și Manchester și 
drum cu autocarul de la 
Chester la Chester, 
eînd transmitem 
duri, jucătorii se odihnesc în 
camerele lor de 
Post House, urmînd 
cursul după-amiezii.

escalele la Bu- 
un 

Man- 
ora 

rln-
La 

aceste

la

cele două 
aflate pe

final ai 
de

După o nouă contraperformanță a voleibaliștilor [locul 8 la C. E.]

ECHIPA A LUPTAT, DAR CU CE MIJLOACE?
După cum se 

competiția anului 
pionatul european, 
noastră masculină 
obiectiv o medalie 
nerea 
Los Angeles, 
gurat lotului condiții 
cele mai bune de pregătire, dar 
rezultatele n-au 
încurajatoare pe 
întregului sezon 
obiectivul nu s-a îndeplinit, lo
cul 8 ocupat în R. D. Germa
nă. luna trecută, demon- 
strind o evaluare strîmbă a 
șanselor reale ale echipei, în 
raport cu pregătirea efectuată, 
cu calitatea lotului desemnat si 
cu tăria adversarilor. în ceea 
ce ne privește, tocmai pe aces
te temeiuri ne-am fondat În
doiala în legătură cu posi
bilitățile voleibaliștilor români 
de a se înscrie în rîndul elitei

pei in 
Galilor, 
la

reprezentativa 
post în 

București, a

Țării 
care a jucat si 
declarat presei

știe, pentru 
1983, cam- 

echipa 
avea ca 
si obți- 

calificării la J.O. de la 
Federația a asi- 

dintre

fost deloc 
parcursul 

și. firește,

• Minusuri de ordin tehnic și tactic 9 Ridicătorii-o marc

problemă • Cauzele de iond trebnic serios aprofundate
europene. Specialiștii pre- 
zenti tot timpul alături de bă
ieți la C.E. apreciază că „tre
sărirea de orgoliu" pe care o 
invocam înainte de competiția 
continentală a intervenit : 
echipa a luptat din toate pute
rile (atitea cite a avut I), cu 
ambiție și dăruire totală, intr-o 
grupă grea, echilibrată. Dar, 
dacă a dat totul, atunci în
seamnă că, in structura exis
tentă, echipa nu avea VA
LOARE CERTĂ, iar obiecti
vul ce i s-a stabilit era hazar
dat ; ambiția și dăruirea, an
gajamentul'' total in competi
ția oficială nu puteau fi sufi
ciente fără o bază puternică a 
pregătirii. Se susține însă

că dacă n-ar fi avut o pregă
tire satisfăcătoare, ca 
lum și intensitate.
„n-ar fi putut lupta de 
Ia egal cu valoroasele 
zentative ale Poloniei 
lici, dar pe plan psihic a 
inferioară adversarelor s 
ceea ce i-ar fi împiedicat 
voleibaliștii noștri să 
tifice situațiile favorabile din 
meciurile cu echipele sus- 
amintile.

Din relatările martorilor 
oculari mai rezultă că cei mai 
buni jucători români au fost

vo- 
echlpa 
la egal 
repre
ss Ita- 

fost 
sale", 

i pe 
fruc-

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn vao a <-a>

hotelul 
ca, în 
să e- 

fectueze un antrenament com
plex pe stadionul unde va avea 
loc partida. în formația 
noastră nu va juca Hagi, care 
acuză o mai veche accidentare 
recidivată la meciul de dumi
nică. din campionat. Unele mici 
probleme au mai ridicat docto
rului Nieolae Andreescu șl 
Iorgulescu, Coraș și Boloni, dar 
toți trei vor fi apți de joc.

In ceea ce privește formația 
gazdă, ea va alinia cel mai bun 
„11“ al momentului, iar antre
norul Mike England, fost sto-

văzuți
Ț1CLEANU
de Al. CLENCIU

tratează meciul cu o mare 
deoarece, așa

că 
seriozitate, 
cum am arătat, îl așteaptă par-

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2-3)

După primul turneu al campionatului dc hochei

AVEM CU CE RECONSTRUI 
ECHIPA REPREZENTATIVĂ!

cu hocheiul,Reintîlnirea 
prilejuită de disputarea pri
mului turneu____  _____ al ediției 1983 
a campionatului Diviziei 
a fost îmbucurătoare din 
te puncte de vedere. Să 
nem, în această ordine de 
că noua formulă de organiza
re, cu 6 formații în loc de 4, 
ca anul trecut, este bună, de- 
terminînd o creștere a in
teresului publicului pentru 
această competiție (seară de 
seară la Gheorgheni. unde a 
avut loc acest prim turneu,

A«» 
mul- 
spu- 
idei.

tribunele patinoarului erau 
arhipline I). Să adăugăm. In 
continuare, că la toate echipele 
— la unele mai mult, la altele 
mai puțin — s-a văzut o oare
care creștere, mal ales In ceea 
ce privește angajamentul fi
zic si să încheiem această sue-

Călin ANTONESCU

(Continuare in vag 2-3)

LA ORDINEA ZILEI

CROSURILE
Bucuria mișcării in aer liber poate 

fi trăită din plin prin intermediul aler
gărilor de cros, așa cum o ilustrează și 
secvența alăturată pe care a surprins-o, pe 
Stadionul Tineretului, fotoreporterul 
nostru, Dragoș Neagu, la amplul pro
gram de întreceri care au marcat deschi
derea anului sportiv școlar in Capitală.

Așteptăm acum ca toate asociațiile 
sportive din școli să fie prezente, in a- 
ceastă frumoasă toamnă, la concursuri 
de alergări in aer liber, organizate pe 
clase și ani de studii, cit mai multe, mai 
atractive, cu participarea largă a ele
vilor

In primul tur
al ediției ’84

a „Cupei Davis“

ECHIPA
ROMÂNIEI

VA ÎNTÎLNI
REPREZENTATIVA

S. U. A
Citiți, in pag. a 4-a, 

amănunte de la tragerea 
la sorți.



La ultima Balcaniadă

UN „ARGINT" AL ȘAHIȘTILOR NU TOCMAI STRĂLUCITOR
între satisfăcător și nesatis

făcător se situează performan
tele sportivilor români la a 
XV-a Balcaniadă de șah. des
fășurată săptămîna trecută la 
Băile Herculane. Spunind a- 
ceasta. nu înseamnă că oscilăm 
între cele două calificative. 
Ele sc impun cu destulă certi
tudine. dar trebuiesc diferen
țiate pentru fiecare din cele 
trei competiții derulate în pa
ralel. adică turneul masculin 
de seniori, cel feminin si cel 

CELE MAI BUNE PERFORMANȚE INDIVIDUALE 
Masculin

Masa I: P. Nikolid (Iugoslavia) 2 puncte (din 2 posibile) 100 
ta suta; H: FL Gheorghiu (România) șl P. Velikov (Bulgaria) 
3 (4) 75; III: M. Ghinda (România) 4 (4) 100, cel mai bun re
zultat al Balcaniadei; IV. K. Gheorghiev (Bulgaria) 3 (4) 7Ș- 
V: B. Abramovici (Iugoslavia) 34 (4) 88; VI: O. Cvitan (Iu
goslavia) 3 (4) 75.
Feminin

I; Margarita Voiska (Bulgaria) <4 (O 75; H: GabrieU Olârxșu 
(România) și Rozalina Vi tan ova (Bulgaria) < {€) <7.
Juniori

I: D. Bărbulescu (România) șl A. Suat (Turda) 24 (4) 03; 
n: A. Kolev (Bulgaria) $1 Z. Kozul (Iugoslavia) 2.5 (4) țș; in: 
8. Vratonlci (Iugoslavia) 3,5 (4) M; IV: B. Gieev (Iugoslavia) 
M (4) «8.

al juniorilor. Deși, la toate, e- 
chipele noastre au ocupat ace
lași loc. mai exact 2—3 pentru 
bărbați, 2 la fete si 2 ta ju
niori. Să dăm. mai departe, 
explicațiile cuvenite.

Locul secund al seniorilor 
(împărțit, ta egalitate, cu for
mația bulgară) abia poate fi 
considerat ta limita așteptări
lor. Nu numai pentru că jucam 
pe „teren propriu* si cu cea 
mai bună formație. Dar in 
cursul întrecerii s-au ivit si
tuații conjuncturale care ne 
dădeau șanse bune la primul 
Joc. rămase nefructificate. 
Chiar învinși, surprinzător, de 
echipa bulgară (2.5—3.5). am 
fi putut reface imediat handi
capul, .după înfrîngerea ace-, 
leași de către iugoslavi (2—1). 
Jucam direct cu Iugoslavia, 
puteam s-o învingem și să 
luăm conducerea. Dar... Me- 
ciul-derby a fost de asemenea 
pierdut (2.5—3,5). iar în fața 
ultimei adversare. Grecia, am 
cules insuficiente puncte (4—2). 
în rezultatul general, acest loc 
doî-trei este destul de departe 
de pretențiile ce le puteam 
emite.

ȘTIRI DIN ȘAH
• Prima ediție a turneului in

ternational de șah desfășurat la 
Călimănești-Câciulata. dotat cu 
trofeul .Căllmănesti ’83", a fost 
câștigată de ttaărui maestru bucu- 
reștean lulius Armaț, cu un to
tal de 10,5 puncte (din 14 posibi
le). Următoarele trei locuri ale 
clasamentului au fost Împărțite 
Intre C. Radulescu, Gb. Erdeuț 
ți oaspetele bulgar P. Orev, toți 
cu cite 10 puncte, iar ai 6-lea s-a 
clasat Ad. Neguleseu. eu 1 puncte.
• în trei centre din tară — la 

Eforie Nord. Băile Herculane șl 
Băile Felix — taoep milne Între
cerile din cadrul semifinalelor 
campionatului națonal individual. 
Participă 350 de concurenți, cali
ficați din fazele precedente. Peste 
Încă o zi, la Eforie Nord si Băi
le Herculane. se dă startul în 
cele două semifinale feminine. eu 
aproape 100 de participante. Cite 
4 calificați din fiecare grupă ac
ced la finala .B- a campionatu
lui.

LOTURILE DIVIZIONARELOR FEMININE „A" DE BASCHET
In ediția a 35-a a campiona- • 

tului național de baschet femi
nin (care începe, ca șl cel mas
culin, Joi), cele 12 participante 
vor folosi următoarele loturi :

voința BUCUREȘTI; ștefanta 
Borș (1,81 m), Lucia Grecu (1,83 
ni), Elena Filip (1,85 m), Ana 
Maria Gera (1,82 m), Tatiana Po
pescu (1,75 m), Alexandra He- 
gheduș (1,82 m), Liliana Slăvei 
(1.79 m). Oana Știrbu (1,83 m), 
Est21a Tomescu (1,58 m), Gabrie
la Strugaru (1,78 m), Bena Va- 
sile (1.70 m), Aurelia Stroe (1,77 
m), Vasilica Mihai (1,67 m), Ro- 
dica Cioranu (1,67 m). Media de 
talie: 1,77 m. Antrenor: Marian 
Strugaru.

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLDJ-NAPOCA: Gheorghlța 
Bolovan (1,86 m), Magdalena Pali 
(1,82 m),.Gabriela Kiss (1,83 m), 
Susana Șandor (1,83 m), Sibllle 
Sukas (1,81 m), Elisabeta Czegledl 
(1,77 m), Virginia Popa (1,77 m). 
Aurora Dragoș (1,83 m), Heide- 
marle Schuster (1,73 m), Carmen 
Costanașiu (1,72 m), Annemarie 
Kirr (1,75 m), Gabriela Mărginean 
(1,75 m), Mariana Merca-Bagiu 
(1,68 m). Media de talie: 1,78 m. _ 
Antrenor: Nicolae Martin.

OLIMPIA BUCUREȘTI: Alexan
drina Bară (1,62 m), Marilena 
Froiter (1,80 m). Adriana Ghlțes- 
cu-Carpen (1,76 m), Cristina
Ghiță (1,76 m), Luminița Păvă- 
loaie (1,76 m), Romela Crist ia 
(1,82 m), Ecaterina Stingă (1,82 
m), Daniela popa <1,82 m), Măn- 
dlca Ciubăncan (1,83 m), Lenuța 
Trică (1,87 m). Dorina Pirvan 
(1,76 m). Media de talie: 1,78 m. 
Antrenor: Constantin Paraschl- 
vescu.

SPORTUL STUDENȚESC POLI
TEHNICA C.S.Ș. 2 . BUCUREȘTI : 
Maria Bărăgan (1,70 m), Ilona 

Apare în prestația șahiștilor 
noștri o notă de inconsistentă, 
chiar de improvizație. Golul 
lăsat de dispariția prematură 
a lui Victor Ciocâltea. regre
tatul antrenor și căpitan-jucă- 
tor al reprezentativei, s-a sim
țit din plin la Balcaniadă. El 
trebuie neapărat completat, 
printr-o mai bună disciplină 
a echipei, mai multă dăruire 
în munca de pregătire.

Neconcludentă este perfor
manta jucătoarelor românce.

Aceasta si pentru motivul că 
actuala formulă de disputare 
(cu o singură senioară si o ju
nioară ta cele două mese) nu 
permite o departajare prea 
clară între concurente si ne-a 
dezavantajat evident. Dar. nu
mai cite 2 partide cîstigate de 
către Elisabeta Polihroniade si 
Gabriela Olărasu. prima si cu 
o înfringere. în suita celor 6 
runde, reprezintă desigur pu
țin. Reprezentativa feminină 
a tării noastre, vicecampioană 
mondială, nu poate fi mulțu

DUPĂ PRIMUL TURNEU AL CAMPIONATULUI DE HOCHEI
(Urmare din pag. I)

cintâ trecere in revistă a 
lucrurilor pozitive prin men
tionarea faptului că arbi
trajele au fost foarte corecte 
și. mai cu seamă, severe, ceea 
ce a determinat o evidentă îm
bunătățire a disciplinei de 
joc.

Am făcut aceste notații mai 
..telegrafic-* din intenția de 
a ne rezerva mai mult spa
țiu pentru discutarea unei 
probleme am zice de mare im
portantă pentru hocheiul nos
tru. Mai intii o punere in 
temă : echipa ooasuă repre
zentativă a retrogradat re
cent în grupa C a C.M. si cum 
in sezonul acesta nu există o 
competiție oficială pe ,ta- 
genda* ei tralind calificarea la 
J.O.). urmează ca abia în pri
măvara lui ’Să ! ea să se pre
zinte la startul grapei C a 
C.M. Deci, există timp, aproa
pe două sezoane pentru a se 
RECONSTRUI o formație re
prezentativă eu mvlte elemen
te tinere {de care, din fericire, 
hocheiul nostru nu duce lip
să 1). mai combativă, mai 
energică, mai activă in Jocuri, 
in general, mai aproape de ho
cheiul modern, dominant azi 
nu numai in grupa A a CM . 
ci si in eșalonul secund, unde

Chvalal (1X5 m), Mihaela Neto- 
litzchl (1,63 m), Carmen Tocata 
(1,86 m), Roxana ștefan (144 m). 
Denlsa Făgârâșanu (1.76 m), Su
tana Keresziesi (1,88 m), Danie
la Urdea (1,78 m), Sanda Ion eseu 
<1.88 ni). Mlhaela Die (1,71 m), 
Monica Mina (1.19 m), Coste!» 
Muțat (1,75 m). Mala Zidaru (1X0 
m), sutana Pirțu (1,64 m). Me
dia de talie: 1.75 m. Antrenori : 
Grlgore Cos lese a 41 Constantin 
Dineseu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA : 
Rodlca Armlon (1,85 m). Gabrie
la Cat rina (1,66 m), Rodlca Che- 
pețan (1,88 m), Monica Neuzatz 
(1,82 m). Mihaela Cibu (1,79 m), 
Gizela Czmor (1,75 m), Marcela 
Bodea (1,75 m), Mlha?la Laszlo 
(1,84 m), Gyorgy GySrfy (1,79 m), 
Valeria Chepețan (1,82 m). Lu
minița Stamin (1,84 m), Adela 
Manca (1,70 m), Mariet Binkits 
(1,81 m), Elena Diea (1,66), Dori
na Mătasaru (1,79 m). Media de 
talie: 1,78 m. Antrenor: Ladlslau 
Bachner.

CRIȘUL ORADEA: Adriana Ni- 
culescu (1,65 m), Adriana Con- 
stantinescu (1,83 m), Codrlna 
Oancea (1,87 m), camelia Ami- 
hăesel (1,69 m), Luciana Cutuș 
(1,74 m), Maria Leitner (1,82 m), 
Maria Cigan (1,68 m), Mlrela Ca- 
setti (1,64 m), Elena Pop (1,72 
m), Daniela Perțache (1,80 m), E- 
caterina Feder (1,76 m), Gabriela 
Nagy (1,82 tn). Zita Popa (1.83 
m), Zafia Hutira (1,82 m). Media 
de talie: 1,76 m. Antrenor : Gun
ther Mahler.

PROGRESUL STIROM BUCU
REȘTI: Georgeta Slmioană (1,83 
m), norica Anghel (1,81 m), 
Gertruda Crlstea (1.86 m). Ma
riana Kapelovles (1,84 m). Elena 
Pușcașu (1.78 m). Emilia Allxan- 
dru (1,76 m), Constanța Ivănescu 

mită numai cu acest .,argint* 
într-o competiție regională, fie 
ea oricît de valoroasă I

în tot acest context, același 
loc doi al juniorilor apare cu 
mult mai bun. Trei victorii și 
un singur meci nul (2—2 cu 
Bulgaria), nici o înfrîngere, 
iată într-adevăr. un palmares 
frumos, care onorează acest 
colectiv de talentati și ambi
țioși tineri jucători. Au evo
luat. în echipa României. în 
ordinea meselor : Dan Bărbu- 
lescu. Alin Ardeleanu, Mihai 
Marin și Ion Cosma. Echipa 
a fost condusă în concurs de 
antrenorul Iulian Drăghici.

★
Cu orilejul întrecerilor celei 

de a XV-a ediții, jubiliare, a 
avut loc Conferința federațiilor 
de șah din țările balcanice. 
Participanții au fost salutați 
de dr. Iile Cristcscu. vicepre
ședinte al F.R. $ah. directorul 
stațiunii Băile Herculane. în 
cadrul lucrărilor au fost anali
zate propuneri privind ame
liorarea regulamentului de dis
putare a competiției. Urmă
toarea ediție a Balcaniadei va 
avea loc anul viitor în Iugo
slavia.

Se cuvine remarcată exce
lenta organizare a competi
ției acum încheiate. Ca și ar
bitrajul competent, asigurat de 
Tihomir Aeketa (Iugoslavia), 
arbitru principal. Paul Diaeo- 
neseu. Matei Anghel. Vasile 
Gologan. Const. Ungureanu și 
Har. Candca.

Radu VOIA

selecționat a României a jucat 
atita timp cu succes si unde 
are sarcina să revină cit mai 
repede.

Am făcut această introducere 
pentru a putea fi înțeleasă 
mai bine preocuparea noastră 
de a urmări la Gheorgheni, în 
special, „noul val“ al hocheiu
lui nostru, acei jucători care 
vor avea, in med cert, rolul de 
a duce la bun sfârșit sarcina 
de care am amintit mai înain
te. cea a revenirii in grupa B. 
si mai ales a menținerii echi
pei noastre acolo. Si am con
statat cu bucurie că forte 
există suficiente numeric, 
dar in special valoric. La Stea
ua. lidera clasamentului, exis
tă patru tineri jucători care bat 
cu insistentă la porțile a- 
firmării: Gliga (atacant). Daia 
si Alexe (fundași) si Niculescu 
(portar) : la S. C. Miercurea 
Ciuc am remarcat prezenta ac
tivă a unui tânăr de mare ta
lent : K. Antal, precum ți a tai 
Sofronie, ambii atacanți ; la 
Dinamo evoluează tot mai 
bine un atacant tehnic si per
cutant : Lucaci, alături de 
care se remarcă In ultima vre
me fundașul Keresieș ; la IXî- 
n&rea Galați „promoția* este 
bogată (iarăși I) dar. din pă
cate. „subțiată* de plecarea

(1,76 ta), Eugenia Ivan (1,78 m). 
Viorica Ciocan (1.75 m), Lumini- 
(a Mârințuț (1,87 mj, Cornelia 
Stoichlțâ (1,72 m), Gabriela Dl- 
volu (1.74 m), Mlhaela Nuțl (Ln 
m). Media de ta&e: 1,79 m. An
tren ar: Bruno Gheorghievici.

COMERȚUL LICEUL JBOLYAI* 
TG .MUREȘ: Elena Opriciu (1X7 
m), Elena Fărcaș (1,M m), Me- 
linda Tordal (148 m), Elisabeta 
Csenterl (1.71 tn), Marinela Mun- 
teanu (1,67 tn), Marla Oprea 
(1,73 m). Ioana Macavel-Rad (1,78 
m), Aurelia Vaslle (1,70 m), Mar
ta Beaks (1.09 tn), Erika Po- 
povlci (1,78 m). Edilii Math» (1,77 
m), Elena Sătajan-Criztea (146 
m), EnlkS Tarr (1,88 m), Lettția 
Bulgăr (1,81 m). Margareta Bor- 
bely (1,71 m). Margareta Meșter 
(1,71 m). Media de taUe: 1,74 tn. 
Antrenor: Nlculae Viciu.

I.E.F.S. C.S.Ș. 6 BUCUREȘTI : 
Lavlnta BUndul (1,78 m), Adriana 
Nicolau (1,74 m), Fiorentina Ni
cola (1.70 m), Mihaela Pană (1,85 
m), Dietlinde KlSss (1,83 m), Czi- 
la Hosszu (1,75 m), Adina Horea 
(1,75 m), Irina Al Atar (L71 m), 
Aurora Cirstolu (1,81 m). Adriana 
Drăghici (1,74 m), Vail Marica 
(1,83 m), Cornelia Băiescu (1,83 
m), Dana Postelnicu (1,87 m), 
Corina Zaharia (1,75 m), Cristina 
Waedt (1,70 m). Vasllica Socol 
<1.71 m), Victorița Vasllț (1,74 m). 
Media de talie: 1,76 m. Antrenor: 
Gheorghe Itazărescu.

C.s.u. PRAHOVA PLOIEȘTI: 
Liliana Ciobotatii (1,70 m), Sorina 
Lambrlno (1,71 m). Rodica Pană 
(1.78 m). Carmen Brezolanu (1,04 
m), Constanța Grigora» (1,80 m), 
Mariana Oprescu (1,87 m). Euge
nia Neagoe (1,72 m). Camelia 
Stan (1,86 m), Olimpia Biasutti 
(1.72 m), Ana Bede (1,79 m).
Victoria Stroe (1,70 m), Anemarie

SĂRITORII ÎN APA

ÎNTRE DOUĂ SEZOANE
• Pentru săritorii în apă. 

bazinele descoperite și-au în
chis porțile, iar cele acoperite 
se pregătesc sâ-i întimpine cît 
mai bine amenajate. Pînă a- 
tunci, performerii acestei ra
muri a natației se antrenează 
pe uscat, folosind lonjele, pla
sele elastice, trambulinele cu 
gropi umplute cu bureți etc.

• Inaugurarea sezonului in 
bazin acoperit este tot una 
cu... încheierea anului com- 
petitional 1982—1983 și con
stă în desfășurarea. în bazinul 
Olimpia din Sibiu, a „Cupei 
F. R. Natalie’*. întrecerea, re
zervată seniorilor și seni
oarelor. va avea Ioc între 15 si 
17 decembrie.

• Toți antrenorii vor lua 
parte, intre 24 și 30 oc
tombrie, în Capitală, la cursul 
de perfecționare organizat de 
federație. Baza discuțiilor va 
fi constituită de concluziile 
trase cu prilejul campionatelor 
europene de seniori și juniori, 
schimbului de experiență din 
R. P. Chineză (unde au partici
pat antrenorul Nicotae Spa- 
rios și sportivele Ileana Pir- 
jol și Andreea Dragomir) și 
seminarului international de 
la Berlin (antrenorii Viorica 
Kelemen. Paotelimon Decu- 
seară si Nicotae Sparios).

unor jucători (Demidov, Ca
val. Hrițcu, Crăciun — care 
acum nu joacă nicăieri...) așa 
că l-am remarcat în partidele 
la Gheorghienl doar pe fun
dașul Dims, iar la Avintul 
Gheorgheni. in afara a doi 
portari foarte tineri, dar bine 
înzestrați (Kedves și Kiraly), 
există un fundaș înalt, cu 
mult simt al jocului, cu plasa
ment care trebuie observat 
cu atenție in continuare (I. 
Ambra ș) Cum se vede, ele
mente sint cit pentru o echipă.

Dar problema nu se pune 
așa. Na-i vorba de făcut o 
nouă echipă, ei de RECON
STRUIT una pe temelia ce
lei vechi : un nucleu de 
9—10 jucători din cei vechi 
trebuie să rămină, tatii pen
tru că merită, și apoi pen
tru ca echipa să-și păs
treze .fondul* de expe
riență internațională. Ches
tiunea de actualitate este 
cea A ÎNCREDERII. Acmn este 
momentul să sc acționeze si nu 
mai tirziu. Peste doi ani a- 
eesti tocători vor fi aproa
pe maturi sl formați. Dacă 
avem grijă de el. firește, ți 
dacă dorim cu sinceritate să 
reconstruim echipa reprezen
tativă nn numai în vorbe, ci 
M ta fapte !

Mob: (1,85 m), Monica Tațcă 
(131 m), Carmen Prasaeu (1X1 
m), Daniela Ana (1,79 m). Ma
nuela Maa ci a (1.T1 m), Mlhaeia 
Tudor (L8C m). Media de talie : 
L78 m. Antrenori: Gabriel Nls- 
t&tc 11 Ion Sec roar.

CHIMISTUL CJ.Ș. RM. VÎL- 
CKA: Fetida Truțescu (1,80 m). 
Constantina Kieolaeseu (1X3 m), 
Gabriela Petre (1X1 tn), Cristina 
Preduțolu (1X1 m), Viorica Cru- 
țencu (1.79 m). Viorica me (1,70 
m), Magdalena Manea (1,74 m), 
Marta Ioneseu (1,78 m), Cristir.a 
Dodoc (1,70 m), Simona Duțu 
(1,76 m), Antoaneta Barbu (1,75 
m), Paula Mlsăita (1,70 m), Rodi- 
ea Dined (1,78 tn), Carmen Iones- 
cu (1,75 m). Della Sacerdoțeanu 
(1.65 m). Media de taUe: 1,74 m. 
Antrenor: Alexandru Moise.

MOBILA CLS.Ș. SATU MARE: 
Iudlth Gross (1,80 m), Gyongy 
Balogh-Pall (1,75 m),’Delia Ghita 
(1X3 m), Della Birluțlu (1,80 m), 
Monica Așteleanu (1,76 m), Maria 
Groza (1,66 m), Erica Sas-Tudo- 
ran (1,74 m), Iuliana Stan (1.62 
m), Monica Cseh (1,80 m), Martha 
Capra (1,70 m), Daniela Ardelean 
(1,75 m), Diana AdăscăUței (1,65 
m). Gaby Borbely (1,70 m). Me
dia de talie: 1,74 m. Antrenoare: 
Iuliana Anderco.
• Jucătoarele subliniate stnt 

nou venite la echipele respective.
• Ca urmare a unor abateri 

comise in perioada pregătirii lo
turilor naționale, următoarele ju
cătoare au fost sancționate cu 
suspendări: Marilena Froiter (O- 
llmpia) — ptnă la 31 decembrie 
1983. Virginia Popa (Universita
tea Cluj-Napoca) — 6 etape, Mi
haela Pană (I.E.F.S.) — 6 etape 
Panta Misăilă (Chimistul) — 2 
?tape.

Sub genericul

PESTE 4000 DE MES1

PE TERENUL I
Devenită tradițională, între

cerea care încheie la Sibiu e- 
tapa de vară a „Daciadei“. 
desfășurată sub titulatura „Zi
lele sportive ale cooperatorilor 
sibieni", s-a bucurat și la ac
tuala ediție — a Vl-a — de 
un frumos succes. Organizată 
ireproșabil de Uniunea jude
țeană a cooperativelor meșteșu
gărești, tn colaborare cu aso
ciația sportivă Voința din Si
biu. timp de o săptămină, pes
te 4 000 de cooperatori mește
șugari (împreună cu membrii 
lor de tamilie) și ucenici din 
cele 10 cooperative din muni
cipiul Sibiu s-au întrecut la 
atletism, fotbal, volei, handbal, 
popice, șah, orientare turistică 
și tenis de masă.

tn ultima zi, intr-un cadru 
sărbătoresc, întrecerile finale 
au fost precedate și de demon
strații de modelism și moto- 
ciclism. Iată-i pe cîștigători: 
atletism — Doina Coșulțchi 
(„Textila") care a ciștigat trei 
probe: crosul — 800 m, lun
gimea și triatlonul, Ioan Mo
han („Igiena"), primul la triat- 
lon și Zunffime, Marcel Lăpă- 
duș („Timpuri noi"), la cros — 
1500 m. La handbal. repre
zentanții cooperativei „Timpuri
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Saptamina mult a

CAMPIONATUL
CREȘTERII■1 1

Am intrat intr-o săptămină de- L. I
cisivă pentru rugbyul nostru, Fio!
duminică lncheindu-se prima (Stl
parte a celui de al 67-lea cam- Ghj
plonat. In ultima etapă urmea- E“g
ză să st Intîlnească, în cel mai A. I
important joc al actualei intre- Roa
ceri, Steaua și Dinamo, singu- tres
rele echipe încă neînvinse. Este detî
de așteptat, de aceea, o con- nici
fruntare extrem de interesantă, Iași
de maximă Importanță șl in ța I
perspectiva celui dinții meci ofi- Puj
ctal din C.E., România — Polo- re)l
nia, de la 30 octombrie, care va H. 1 
deschide seria partidelor inter- etcl
naționale ale „XV-lui“ nostru noii
național. mii

Etapa a VIII-a — penultima — M
a confirmat ascensiunea de for- pan
nta a formațiilor noastre frun- Fad 
tașe — cele două citate, în prl- fesj 
mul rtnd —, cărora trebuie să real 
le adăugăm pe Farul, de o va- glol 
loare egală, în pofida poziției bull 
nefavorabile din clasament, și... ești 
Sportul studențesc, care in fața Nid 
Stelei a făcut cel mal bun joc acț| 
ai său din actualul campionat,
In fine, la un nivel mal apro- v» >4
plat de posibilitățile eomponen- toți
ților lotului său atit de talentat. can
Dealtfel, partidele Dinamo — nllJ
Farul ți Sportul studențesc — noa
Steaua au depășit prin calitate a
tot ee am văzut pe terenurile grd
noastre de rugby tn această pad
toamnă. Așadar, semne bune I (DII

Să consemnăm totodată și ciți- fosl
va dintre rugbyștii noștri cu clp
„formă Internațională": L. Con- cod
stantin (a făcut stmbătă o parti- de 
dă mare). Al. Rădulescu, FI. Mu- g| 
rariu. M. Munteanu, N. Cioarec, ar bl
M. Moț, D. Alexandru (toți de la
ta Steaua), D. Cojocarii (Sportul bitd
studențesc), M. Paraschiv, M. „ml
Marghescu (Dinamo), V. Ion, A. tuld 
Lungo, P. Motrescu (Farul), O. Rod
Becheț, v. Ungureanu (C.S.M. rulj
Sibiu), L Buean (Știința Petro- sltu
țanfl. FI. Măcăneață, (Grivița prii
Roșie). Desigur, mai sint șl alții: tina

Șl DV. VĂ PUTE

PRINTRE MARII CÎȘ
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Simbătâ ÎS octombrie este uit
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■ele cit 
Ifa VO- 
le s-au 
I „Con- 
I ta po- 
| celor 
lei mai 
Inndșan 
| tenis 
ri ?te- 
I „Tex- 
llor“ — 
luni au 
I la bă- 
lerativei 
|ea mai 
Ifotbalul 
I „Con- 
Icîștipa- 
B-2.
Lnclaje- 
I trans- 
ia și la 
Inii co- 
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lîntZu-se

„Tim- 
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ECHIPELE ROMÂNIEI SI ITALIEI
f

I MIZEAZA TOTUL PE CARTEA ATACULUI
I
I
I
I
I
I
I
I
I

roresp. I

SLATINA, 11 (prin telefon). 
Orașul reședință al județului 
Olt vibrează intens în jurul aces
tui eveniment sportiv, meciul e- 
chipelor de tineret ale Româ
niei si Italici, din 
limlnariilor C.E.

Petrecînd eiteva 
cele două tabere, 
ultimele 
te de retușurile de 
ment, si am avut 
constatăm stările 
din ajunul partidei 
(n.r. azi), care va 
de Stadionul „1 Mal' 
cepere de la ora 15. 
echipe sînt conștiente 
ficultatea meciului, de 
rile adversarului, dar 
timiste. In sprijinul 
afirmații, vă 
teva 
gușin, 
tineret 
dificil.
starea 
seria 
bile din acest an. Cred că e-

cadrul pre-

bune în 
urmărit 
puncta-

ore 
am 

preparative, 
ultim mo- 
ocazia să 
de spirit 
de mîine 

fi găzduită 
l“, cu In- 

Ambele 
de di- 
atuu- 

si op- 
acestor 

__  _  prezentăm cî- 
declarații • Cornel Dră- 

antrenorul echipei__de 
a României 
Sperăm să

de inhibare 
rezultatelor

: „Meei
depișim 

creată de 
nefavora-

rby Steaua Dinamo

Y SUB SEMNUL
II JOCULUI

Calin, C. 
I Enache 
binamo), 
U. Opriș, 
[Dinescu, 
(Grivița 

l Dumi- 
Itul stu- 
I Nemes- 
uitehnlca 
h (Știln- 
L Gh. 
aia Ma- 
kiișoara), 
suceava) 
așteptăm 

de du-

rind cu adevărat să se afirme. 
Nu pretindem arbitraje fără gre
șeală — errare humanum est — 
dar pretindem cunoașterea și a- 
plicarea întocmai a regulamen
tului, corectitudine desăvîrșită, 
autoritate morală, ținută exem
plară în teren și în afara lui. 
Să cîștige cel mai buni și nu 
(cum se mai întîmplă uneori) 
beneficiarii unor erori de arbi
traj !

Dimitrie CALLIMACHI

Ichiderea 
Inamo și 
pționantă 
I retrage- 
lor foste 
y a du- 

L de ma
ul Gh.

rugbyst 
Irnațional 

na- 
ifoman, 
echipei 

campio- 
a caldele

CLASAMENTE

,pete ne- 
irlncipala 
iarghescu 
farul) au 
ivire re

iasă in 
terenurile

l) despre 
mul timp 
lător: ar- 
Locrnai la 
lanipiona- 
, Grlvlța 
o — Fa- 
Iredresării 
I facă a- 
kilui" din 
ir și do-

Seria I

1. STEAUA 8 S 0 0 218- 86 24
2. Dinamo « B • 0 148- 63 24
J. C.S.M. Sibiu 8 4 • 4 36- 57 16
4. Farul C-ța B 4 • 4 183- 37 16
». ȘL B. Mare 7 4 0 3 98-108 15
6. Grivița R. 7 3 1 3 30- 92 14
7. Polit. Iași 3 3 1 8 88-129 13
8. Univ. Timiș. 3 2 8 C 82-121 12
9. Șt. Petroșani 8 8 8 < 54-119 12

19. Sp. stud. 8 1 • 7 58-180 10

Seria a II-

1. Rulm. Birlad 8 1 1 2 128- 80 19
2. Gloria Arad 8 I 1 3 117- 80 13
3. PoUL CJ.-N. 8 4 1 3 113-121 17
4. Vulcan Buc. t 4 1 3 88- 72 17
5. Rapid Buc. 0 4 • 4 M-106 16
6. TC Ind. Midia 1 4 • 4 123-126 16
7. CSM Suceava I 4 • 4 M- 96 16
S. M.G. Olimpia 0 > • 5 83- 92 14
9. Metalurg. Cugir 8 3 8 5 92-140 14

10. Rapid Buzău 8 2 0 C 83-104 12

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CONCURSULUI 

DIN » ocroM- 
1 (U rezultate): 
a >9.128 lei și M

IE

CÎȘTIGUR1LE 
PRONOSPORT 
BRIE 1983. Cat. 
2 variante 100% - --------- —
variante 15% a 7.532 lei; Cat 2 
(11 rezultate): 63 variante 100% a 
791 lei sl 1.886 variante 15% a 
17S lei; Cat t (10 rezultate): (45 
variante 100% a 111 ici si 14,694 
variante 25% • 28 lei. ClstigurUe 
de 30.128 lei, obținute pe variante 
jucate 100“/,, au revenit partlci- 
pantilor Gheorghe Lăpuste din 
Satu Mare si Sandu Alexandru 
din București.

PRONOSTICURI...

RE

Pentru a oferi participanților 
la concursul ' Pronosport de la 
sfîrșitul acestei s&ptămîni o sur
să suplimentară de inspirație, re
dăm pronosticurile făcute de 
actorul Cicerone Ionescu, de la 
Teatrul „Ion Creangă" din Bucu
rești :

1983
25
la

ie 
să 
«trageri 
.42 de

JELE!

I. Atalanta — Arezzo 1, X; II. 
Campobasso — Cesena 1, X; III. 
Monza — Como 1, X; IV. Peru
gia — Cavese 1; V. Pistoiese — 
Padova 1, X; VI. Varese — Ca
gliari X; VII. Unirea Focșani — 
Prog. Br. 1; VIII. Prahova Pi. — 
F.C. C-ța 1; IX. Dunărea Ci. — 
Gloria Bz. 1; X. Automatica — 
Prog. Vulcan 1; XI. Met. Cugir 
— C.S.M. Reșița 1, X. 2: XII. 
Gloria Reșița — „U" Cluj-N. 1.

iparc Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 12 octombrie 3983. se 
televizează în direct începînd de 
îa ora 16,25.

chipa este 
lizeze și 
zullat in 
victoria" 
antrenorul 
„Formația 
tuic un obstacol greu, 
am venit cu nn singur gind, 
cel al victoriei. Numai așa 
putem eontinua cursa spre tur
neul final" • Ugo Cestani, vi
cepreședintele federației 
Hene : „Meciul este foarte im
portant pentru noi, decisiv 
obținerea 
noastră 
te nume 
Sperăm 
zitiv" •

capabilă să se mobi- 
să obțină i 

consecință,
• Azeglîo 

echipei 
României

un re- 
adică 

Vicini, 
Italiei : 
consti- 

dar noi

ita-

in 
calificării. Echipa 

cuprinde acum mul- 
not, dar valoroase, 

intr-un rezultat po- 
Hanghiuc, autorul go

lului primei victorii gălățene 
in campionatul Diviziei „A" : 
„Sini Micuros de reușita 
mea de duminică. A fost un 
drum greu spre prima victorie, 
drum care se aseamănă cu cel 
din acest an al echipei noastre 
de tineret, eare, sini sigur, va 
sparge și ea gheața". • Rampu- 
Ila, portarul lui Cesena, despre 
care multi dintre cei 12 zia
riști italieni prezenți la Slati
na afirmă că este în mare for
mă : „Trebuie să învingem cu 
orice preț, 
pnternică, 
în amicalul eu Spania, 
să mergem la turneul final* 
Tinerii noștri jucători 
fată, intr-adevăr, un partener 
valoros, care cuprinde numai 
divizionari „A", iar ca soliști 
ii are pe Righetii, Bonini, 
Galdcrisi si Vignola.

La fluierul 
glan 
tra pe teren 
matii :

ROMANIA : 
năilă, Popicu, 
— Balint, Bălan, 
Ilie — Lăcătuș,

ITALIA : RampuIIa - 
Righetii, Bonetti, Galia 
nini, Batlislini, Vignola — Icar- 
di, Monclli, Galderisi.

Adrian VASILESCU

tide foarte dificile. Si nu este 
în spiritul britanicilor să tra
teze meciurile cu ușurință, fie 
ele și amicale. Dealtfel, pre- 
zentînd o formație alcătuită pe 
baza cluburilor din care 
vin jucătorii 
rezulta 
Everton 
Everton, 
Burnley. 
Liverpool, 
cum se 
extrem de 
mă stingă ______
de la Watford. El 
o extremă de circumstanță. în 
fapt mijlocaș la echipa sa de 
club, ceea ce demonstrează că 
antrenorul England 
spre o așezare 1—4—3—3. 
intenția de a o modifica 
parcursul 
și 1—4—2—4. Vîrfurile Ian 
Rush, golgeterul lui Liver
pool în campionatul trecut, și 
Gordon Davies, sînt doi jucători 
puternici și productivi. Dealt
fel, G. Davies a reușit sîmbătă. 
in derby-ul de liga a doua lon
doneză dintre Fulham și Chel
sea (scor 3—5), să înscrie toa
te golurile echipei gazdă. Așa
dar. iată premisele unui joc

pro- 
selectionati ar 

următorul „11“ : 
— Chelsea. Tottenham, 

Fulham—Stoke City, 
Arsenal—Fulham, 

Watford. Deci, eșa 
vede, o formatie 

redutabilă. Ca extre- 
figurează Jacket, 

este însă

tinde
CU 
pe 

jocului in 1—4—4—2

MECIUL NR. 354 ------------
• De la început, o precizare: lntruclt partida de la 7 sept., 

de la Cracovia, dintre naționala Poloniei și echipa olimpică a 
României a contat ca fiind Jucată de primele reprezentative, 
așa cum de altfel a șl fost anunțată la FIFA, ea a intrat în 
palmaresul „tricolorilor". Șl, primind nr. 353, Jocul de miercuri, 
cu Țara Galilor, devine cel de-al 354-lea susținut de reprezen
tativa României.
• Palmaresul nostru de pînâ acum: 353 144 85 124 592—553.
• Bilanțul în 1983: 11 5 3 3 12—9.
• Meciul de miercuri, dî la Wrexham, este cel de-al treilea 

între cele două echipe. Rezultatele de pînă acum: 0—0 la 
11.XI.1970 la Cardiff și 2—0 pentru România la 24.XI.1971, la 
București, prin golurile marcate de N. Lupescu și M. I.ucescu. 
In meciul de la Cardiff a jucat și Mike England, actualul an
trenor al echipei galeze. Ambele partide au contat pentru pre
liminariile C.E. 1972.
• Iată lotul galez : PORTARI — Southati (Everton) Felgate 

(Lincoln City); FUNDAȘI — J. Hopkins (Fulham), Price (Tot
tenham), J. Charles II (Swansea City), Ratcliffe (Everton), J. 
Jones (Chelsea); MIJLOCAȘI — Jacket (Watford), l.ynn (Burn
ley), P. Nicholas (Arsenal), R. James (Stoke City). M. Thomas 
(Stoke City) ; ATACANȚI — Ian Rush (Liverpool), Vaughan 
(Cardiff City), G. Davies (Fulham), A. Curtis (Swansea City).
• Din lotul nostru fhc parte: PORTARI — Lung (11 selec

ții), Morara (25); FUNDAȘI — Rednic (22). Ștefănescu (44), 
Iorgulescu (23), Andone (18), lovan (3), Ungureanu (16). Mun- 
teanu II (23), Văetuș (6); MIJLOCAȘI — Țiclcanu (29). Au
gustin (25), Bdloni (65), Klein (22). Irimescu (1), llagi (3); 
ATACANȚI — Gabor (18). Cămătarii (30), Coraș (8).

disputat. inte- 
în care galezii, 
joc tipic brita- 

rc-

care se anunță 
resant, un meci 
cu stilul lor de _ 
nic. de angajament total, 
prezintă un adversar de primă 
mină.

Aici vremea este rece, spe-

cifică toamnei, dar însorită, 
ceea ce ne face să credem eă 
partida nu va avea handicapul 
ceței.

Partida va fi transmisă la 
radio pe programul I, cu înce
pere de la ora 20,30.

ARBITRII ETAPEI DE SÎMBĂTĂ A DIVIZIEI „A“...

Avem o echipă 
am dovetlit-o și 

Vrem 
l“. 

au în

arbitrului bel-
Roger Schoeters vor in- 

următoarele for-

Spcriaiu — Mă- 
Tălăran, Eduard 

i, Eftimie, C. 
O. Popescu ;

Ferri, 
- Bo-

CLASAMENTUL „LA
5 4 0 1

4 3 0 1
3 1 0 2
4 0 0 4

1. Cehoslovacia
2. Italia
3. România
4. Cipru

13—5
6—3
3—7
2-9

8
6
2
0

Petrolul Ploiești — F. C. 
Olt : Cr. Teodorescu ; N. Go- 
goașe și I. Neagu (toii din Bu
zău) ;

Politehnica Iași — Sportul 
studențesc : A. Gheorghe (P. 
Neamț) ; I. Medves (Oradea) și 
C. Gheorghiță (Brăila) ;

“ F. C.
L.
(toti

S. C. Bacău — 
Mare : R. Petrescu ; 
reanu si P. 
Brașov) ;

A.S.A. Tg. 
Rm. Vîlcea : 
Grama și L. 
București) ;

Cadar

Baia 
Măe- 

din
Mures
D. Petrescu : 
Ciucu

— Chimia 
J. 

(toți din

SELECȚIONATA U.E.F.A. '83

VA SUSȚINE DOUĂ JOCURI

IN TURCIA
In cadrul 

ultimele meciuri 
mai are de susținut In prelimina
riile C.E. de juniori „B“, selec
ționata U.E.F.A. ’85 (antrenori Nl- 
eolae Belizna si Dumitru Llcă) va 
efectua în zilele de 22 și 23 oc
tombrie un turneu in Turcia. Ti
nerii noștri jucători vor primi — 
în două partide — replica echi
pei similare a țării gazdă.

pregătirilor pentru 
pe care le

Dunărea C. S. U. Galati •— 
F.C. Bihor’ M. Stoencscu ; V. 
Alexandru (ambii din Bucu
rești) si C. Gheorghe (Sucea-

Rapid — C. S. Tîrgoviște : I. 
Velea ; M. Florea si C. Bîtian 
(toti din Craiova) ;

Corvinul Hunedoara — Stea
ua : I. Crăciunescu ; Gh. Con
stantin si N. Dinescu (toti din 
Rm. Vîlcea) ;

Argeș — Jiul Petro- 
I. Igna ; I. Ferenczi 
din Timișoara) și V. 
(Drobeta Tr. Severin). 

Universi-

F.C. 
sâni: 
(ambii 
Titorov

Meciul Dinamo 
tatea Craiova a fost amînat.

...Șl DE DUMINICA
SERIA I: Unirea Dinamo Foc

șani — F.C.M. Progresul Brăila: 
V. Angheloiu (București), Praho
va Ploiești ■*
Rainca (Birlad), 
rași — Gloria Buzău: M. Axente 
(Arad), ' ' ~ ;
C.S.M. Borzești: L. Jakab (Cluj- 
Napoca), Gloria Bistrița — Oțelul 
Galați: L. Sălăgcan (Satu Mare), 
C.S.M. Suceava — C.S. Botoșani: 
ăl. Stănescu (Iași), Unirea Slobo
zia — Delta Tulcea: I. Tănase 
(Tîrgoviște), Olimpia Rm. Sărat 
— Partizanul Bacău: M. Ludo- 
șan (Sibiu), Metalul Plopeni — 
Chimia Fălticeni: D. Drăcea (Cra
iova) .

F.C. Constanța: N. 
Dunărea Călă-

Ceahlăul P. Neamț

SERIA A II-a: Avîntul Reghin
— Dinamo Victoria București: 
D. Buciuman (Timișoara), Con
structorul T.C.I. Craiova — 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe: A. Po- 
rumboiu ■ (Vaslui). F.C.M. Brașov
— Nitramonia Făgăraș: A. ălițaru 
(Rm. Vîlcea), Automatica Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești: R. Matei (București), Gaz 
metan Mediaș — I.P. Aluminiu

A DIVIZIEI „B“
Slatina: Gh. Toth (Aiud), Chi
mica Tirnăveni — Unirea Alexan
dria: I. Bălan (Arad), Autobu
zul București — Mttalul Bucu
rești: P. Balaș (București), Chi
mia Tr. Măgurele — Rova Ro
șiori: R. Cimpeanu (Arad), Șoi
mii l.p.A. Sibiu — Carpați Mîrșa: 
Fl. Popescu (Ploiești).

SERIA A Iii-a; Politehnica Ti- 
mișoara — Minerul Lupeni: M. 
Ionescu (Pitești), Armătura Za
lău — Rapid Arad: N. Bițin (Sa- 
Ionta), 
C.S.M.

Metalurgistul Cugir — 
Reșița: M. Niculescu

(București), Gloria Reșița — ,,U“ 
Cluj-Napoca: I. Tărcan (Reghin), 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — So
meșul Satu Mare: M. Constanti- 
nescu (București), Olimpia Satu 
Marc — Minerul Cavnic: V. An- 
tohi (Iași), C.F.R. Victoria Ca
ransebeș — C.î.B. Timișoara: A. 
Moroianu (Ploiești), U.T. Arad — 
Ind. sîrmei C. Turzil: M. Licâ 
(București), Minerul Motru — 
Aurul Brad: C. Oltcanu (Drobe
ta Tr. Severin).
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ÎNTRE VESTIAR
• Dunărea C.S.U. 

lap a „spart gheața", 
tigind primul meci 
actualul campionat 
fața echipei A.S.A. Tg. 
Mureș. Bucurie firească 
in tabăra gălățeană, dar, 
trebuie spus, că formația 
pregătită de Leonid An- 
tohl este deficitară la fi
nalizare, unde se simte 
nevoia unui viri percu
tant. Aceasta este expli
cația unicului gol mar
cat tn poarta apărată de 
Naște. • O performanță 
rar întîinită a fost obți
nută de A.S.A. Tg. Mu
reș, duminică, la Galați: 
mureșenii n-au expediat 
nici un șut pe spațiul 
porții 1 • Orădzanui
Grosu a început socote
lile pentru clasamentul 
golgeterilor. A promis 
chiar conducerii clubului 
bihorean eă va termina 
sezonul de toamnă cu 11 
goluri la activ. Are pa
tru plnă acum. „Trebuie 
sâ prind un hat-trick, 
zice el, și imi fac eu 
norma". Să vedem. • 
Antrenorul Ștefan Covaci, 
spectator la meciul F.C. 
Bihor — Petrolul, făcea 
următoarea remarcă : 
„Fără discuție, ploiește- 
nli nu arată a echipă 
de ultimul Ioc. EI au 
avut mult tupeu in Jo
cul din deplasare, perfo- 
rtnd de două ori plasa 
porții Iui Liliac șl cre- 
ind mari emoții blhore- 
nilor. N-am văzut me
ciurile pierdute de petro
liști pe teren propriu cu 
S.C. Bacău șl Sportul 
studențesc, dar sigur șl 
atunci s-au făcut mari 
gafe In teren, ca și aici, 
la Oradea. Și asta, de 
cind lumea se știe, la 
noi și aiurea, o plătește 
cu virf și Îndesat, în pri
mul rind, antrenorul"... 
• Delegat să conducă 
meciul Steaua — Sport

Ga

in

club Bacău, arbitrul oră- 
dean Octavian ștreng 
a... privit meciul din 
tribună I De ce ? „Sim- 
bătâ după-amlază m-am 
Jucat cu copilul, acasă, 
și am făcut ruptură de 
menise ! Am venit Ia 
București cu speranța 
că voi putea arbitra, to
tuși, dar...". Și atunci.

loare, tinârul Adolf (S.C. 
Bacău). Șl duminică s-a 
numărat printre cei mai 
buni Jucători ai echipai 
sale. In schimb, Dudu 
Georgescu nu s-a aco
modat eu postul de libe
ro, pe care a mal jucat 
cu mulți ani In urmă, 
la începutul carierei sa
le. • Laurențiu (Steaua) 
a marcat duminică pri
mul său gol in Divizia 

(provine de la Mi- 
și a prins 

minut după
• .A' 
nerul Motru) 
curaj: la un

rezultat. Pe teren pro
priu, insă, marcarea 
strictă a lui Manea re
duce la jumătate poten
țialul ofensiv al îchipei. 
Pe cind o idee nouă In 
atac? • Pe banca „spe
ranțelor" Rapidului se a- 
fla celebra aripă Năstu- 
rescu — Dumitriu II. 
Din păcate, ofensiva 
„speranțelor" nu avea 
nimic din nervul antre
norilor 
de ieri 
ne-a pus

lor. Liderul 
al speranțelor 
pe gînduri.

A\’

ÎN ALB
Deși șocat de lnfringerea suferită 

de Universitatea Craiova, nefiind 
deloc obișnuit cu așa ceva, publi
cul de pe .Centralul* din Bănie a 
primit cu demnitate evenimentul. 
La fluierul final, după un moment 
de tăcere, care nu era altceva de
cât un moment de uluială, a izbuc
nit în aplauze, răsplătind, astfel, 
comportarea meritorie a out-side- 
rulul, care !$1 depășise condiția 
(Politehnica Iași). De obicei, ase
menea scene de talr-play aînt în
tunecate de un revers al medaliei, 
căci „favorițil" îșl primesc imediat 
porția lor de fluierături. Publicul 
oltean si-a scutit, însă, propriii 
fotbaliști de o nouă... bătaie. Un 
public îngăduitor la greu este un 
public matur.

conform regulamentului, 
arbitrul mai vechi decit 
orădeanul I. Caraman, 
tușierul Nicolae Bițin 
(39 ani), din Salonta, a 
devenit principal. La tu
șa, devenită vacantă, a 
oficiat C. Gheorghiță 
(Brăila), care condusese 
frartida de speranțe. • 
n ziua meciului cu 

Sport club, Vasile lorda- 
ehe, portarul Stelei, a 
împlinit 33 ani, prilej cu 
care clubul său l-a săr
bătorit, iar 
stadion l-a 
mele. • De la meci la 
meci în creștere de- va-

un întreg 
scandat nu-

IN NEGRU
Moment neplăcut în finalul meciului 

F.C. Bihor — Petrolul, care a contrastat 
cu atmosfera generală de adevărată 
sportivitate o acestei intilnid. In timp 
ce echipele se îndreptau spre cabine, 
vreo 20 de spectatori de la tribuna a 
tl-a s-au abătut de la regurile foir- 
picy-uiui. scandlnd răutăcios petroliști
lor „BE-UL.-", „BE-UL...". Ce ar trebui 
să știe acești falși suporteri e că: 
I. in orice întrecere sportivă cineva tre
buie să fie pe ultimele locuri (și, nota 
bene; Petrolul a jucat deschis la Ora
dea, șî-a apărat foarte corect șansele, 
n-o apelat nici un moment la regulile 
antijocului 1) 2. în meciul de la
București de acum două sâptâmini, cind 
F.C. Bihor ci ști ga meciul cu Rapid, ga
leria giuleșteană a trecut peste neca
zul el, aplaudindu-i pe invingătorl.

gol, a expediat de la 35 
m un șut foarte puter
nic, prin surprindere, cu 
greu respins de Man- 
geac. • Unul din moti
vele jocului egal de la 
Petroșani este absența 
unui vîrf veritabil, 
gazde, așa cum au fost 
Sălăjan și . Giuchicl. *- 
așteptarea acestui

la

In 
____ _____ , vîrf, 

care lipsește nu numai 
la Petroșani, victoriile 
pe teren propriu vor fi 
mereu dificile. • Rapid 
se dovedește, după acest 
0—0, care îi urmează ce
lui de la Vîlcea, o echi
pă care știe să apere un

Dacă un lider... • Venit 
de la F.C. Olt, prin 
cada"
Kallo, 
prins 
ca titular în 
noii sale formații, 
Tîrgoviște. In partida cu 
Dunărea C.S.U. Ga
lați a primit însă al doi
lea cartonaș galben șl 
duminica trecută a jucat 
la "chipa de speranțe. 
Dar numai vreo 20 de 
minute, pentru că în loc

„ro- 
cu mijlocașul 

Burleanu a și 
echipa, evoluînd 

meciurile 
C.S.

să-șl vadă de treabă a 
început să... comenteze 
deciziile arbitrului. Așa 
se face că după un prim 
cartonaș galben a urmat 
repede și cel roșu I Va 
urma probabil o suspen
dare pentru cel venit cu 
atîtea aere de vedetism 
de la F.C. Olt. Mai are 
multe de învățat Burlea
nu, Înainte de a se cre
de... indispensabil echi
pei sale. • Antrenorul 
Clrclumărescu, după me
ciul de la Baia Mare : 
„Am primit din nou gol 
din fază fixă ! Ca și la 
Slatina, ca și Ia Bacău ! 
Deși la antrenamente 
ne-am pregătit cum să 
rezolvăm astfel de situa
ții. N-am făcut-o, proba
bil, suficient..." • Roz- 
nai — Tulba au alcătuit 
un veritabil cuplu in ac
țiunile ofensive construi
te de bălmăreni. „Ratea
ză insă prea mult", con
chidea după meci antre
norul Paul Popescu. • 
Gîngu și-a făcut o a- 
plaudată reintrare p’ 
scena primei divizii, du
pă gravul accident sufe
rit în primăvara acestui 
an. O frumoasă victorie 
a voinței acestui admira
bil sportiv, serios și de
votat culorilor clubului 
vîlcean • Klein, inter
naționalul Corvinulul. a 
împlinit. în ziua partidei 
de Ia Rm. Vîlcea, 24 de 
ani. Și-a onorat aniver
sarea printr-un joc ex
celent, care ni-1 arată 
apt de a reveni in ,,un- 
sprezecele" național. • 
Alexa a reapărut, după 
o destul de lungă absen
ță, în poarta Corvinulul. 
„Vreau să-i redau încre
derea in forțele Iui", ne 
declara, Înainte de meci, 
antrenorul hunedorenilor. 
Alexa s-a comportat bi
ne, justificînd decizia lui 
L. Vlăd.

SI GAZON
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La Campionatele Balcanice de la Ankara Tragerea la sorți pentrn „Cupa Ddvis** - W8I

FRUMOASE APRECIERI LA ADRESA TINERELOR
Șl TALENTATELOR NOASTRE GIMNASTE

După cura s-a mai anunțat, 
cca (le-a 15-a ediție a Campio
natelor Balcanice de gimnasti
că, desfășurata la Ankara, s-a 
încheiat cu un frumos succes 
al echipelor României, în al că
ror bilanț au fost trecute nu 
mai puțin de 23 de medalii, 
dintre care 12 de aur, 9 de ar
gint și 7 de bronz. L-am rugat 
pe Nicolac Vierii, președintele 
Comitetului Balcanic, să ne re
lateze cum a fost la ediția din 
acest an a întrecerilor.

— Am dori să vă referiți la 
comportarea echipelor noastre, 
raportată la exigențele marilor 
concursuri internaționale,

— Firește că merită aprecia
te. în primul rînd, succesele ea 
atare, dar ne-au bucurat in »- 
ccc.iși măsură evoluțiile pline 
de siguranță, precizie, de nivel 
tehnic ridicat ale fetelor și bă
ieților noștri. Trebuie să fac 
precizarea că la masculin echi
pa Bulgariei a prezentat în 
concurs formația cu care va 
evolua în curînd la Campiona
tele mondiale, în timp ce la 
feminin, din echipa Bulgariei 
au absentat doar două dintre 
componentele ei de bază. Dacă 
avem în vedere că Ia feminin 
(ara noastră a fost reprezenta
tă dc echipa de junioare, suc
cesul net repurtat de tinerele

noastre sportive capătă semni
ficații deosebite. Intr-adevăr, 
Simona Păueă, Cristina Zelenca, 
Angela Sandu, Ioana Amihăie- 
sei, Violeta Burlescu și Tania 
Boțea (pregătite de un colectiv 
formai din Atanasia Albu, Eliza 
Stoica și Florin Șterănescu) au 
produs o impresie excelentă atit 
specialiștilor, cit și spectatori
lor, dovedind maturitate de con
curs, hotărire fermă de a-și va- 
lorilica integral calitățile co
lective și individuale, de a se 
impune pe plan internațional.

— Cum apreciați nivelul la 
care s-a prezentat echipa noas
tră masculină, in perspectiva 
participării ei la apropiatele 
campionate mondiale ?

— Gimnaștli noștri fruntași 
marchează un sensibil progres 
ln comparație cu ultimele lor 
concursuri și este de subliniat 
faptul că echipa nu a avut ra
tări, invingînd selecționata Bul
gariei în condițile unui arbitraj 
adesea părtinitor. Aceleași a- 
precieri și despre Emilian Ni- 
cula și Valentin Pintea, com
ponent» de bază ai formației, 
de la care se așteaptă și evo
luții prestigioase la apropiate
le „mondiale". De remarcat bu
na prestație a tinărului Marian 
Rizan.

— Din cîte am aflat, o bună

impresie au lăsat și reprezen
tantele noastre în concursul de 
gimnastică ritmică.

— Așa cum era de așteptat, 
Întrecerea a fost dominată de 
sportivele bulgare, dar și gim
nastele noastre au avut evolu
ții apreciate. Doina Stăiculescu 
a fost cea mai bună din echi
pa română, cucerind o valoroa
să medalie de argint in proba 
de măciuci, precum și trei me
dalii de bronz (minge, cere, 
panglică).

— Ce a hotărît Conferința 
Balcanică în privința viitoare
lor întreceri ?

— S-a stabilit ea in 1984 com
petiția să aibă loc ia țara noas
tră și se află in discuție o pro
punere a federației din Turcia 
ea, in viitor, concursul de gim
nastică ritmică să se desfășoare 
separat dc eel de „sportivă".

Constantin MACOVE1

GIMNASTELE ROMÂNCE ÎNVINGĂTOARE IN SUEDIA
Intîlnirea Internațională de gim

nastică dintre echipele feminine 
ale Suediei si României, dispu
tată în orașul Eskilstuna, cu ex
erciții impuse șl liber alese, s-a 
încheiat cu succesul, firește scon
tat, al sportivelor românce, si
tuate pe primul loc atlt pe echi-

pe cit șl la individual compus. 
Rezultate: echipe ROMANIA 390,65 
p, Suedia 
compus —
p, Lavinla Agache 79.00, Mihaela 
Stănuleț 73.25, Mlrela Barbă’.ată 
77,15, Cristina Grigoras 16.35, Si
mona Rendu 76,05.

337,05 p; individual 
Ecaterina Szabo 79,30

DUPĂ C. E. DE VOLEI
(Urmare din pag. 2)

Enescu, Gârlcanu si Mina, in 
schimb, ridicătorii (căci, din 
păcate, ei nu au făcut saltul 
spre coordonatori de joc) 
Căla-Chițiga, Ionescu și Ion 
(acesta, totuși, mai bun de- 
cît ceilalți, se pare) fiind 
extrem de oscilanți nu numai 
pe parcursul unui meci, ci 
chiar pe parcursul unui set, iar 

a mai avut 
de altădată, 

ei, echipa s-a

Dumănoiu nu 
competitivitatea 
în totalitatea 
situat sub nivelul fruntașelor 
în privința coordonării atacu
lui, a constanței in executarea 
serviciului, a folosirii 
fiilor învățate 
meat, a apărării 
doua.
pentru 
tențios 
viitor, 
vîrstel 
ce. se 
încă 
Mina, 
Daseălu, Stoian, 
tu a la nivelul 
celor mai bune echipe din Eu
ropa. Să zicem că da. dar e 
vorba de un sextet si o rezer
vă. Dacă erau bine pregă
tiți șj valoroși, cum se spune, 
de ce n-au determinat aceștia, 
la Suhl, alte rezultate ?

Noi insă reținem ca foarte 
importante, esențiale. -unele 
vicii la care nu o dată ne-am

combina- 
antrena- 
linia a 

minusuri
in 
din

Cam multe
un obiectiv atit de pre- 
! Se

atit 
cit si 
poate 

in Enescu,
Căta-Chițiga,

care
componenților

consideră că pe 
sub aspectul 

al calităților fizi- 
avea încredere 

Gârleanu, 
Vrincuț, 
s-ar si

referit de doi ani încoace: 
DE SELECȚIE, și anume ape
lul Ia unii jucători suprasatu
rat si plictisiți de volei, lipsa 
de incredere in unii tineri care 
ni s-au părut și mai buni in 
sezon, și mai entuziaști in pre
gătire, poate și mai potriviți 
pentru jocul modern 
fir Gheorghe. Sorin 
Silviu 
etc.), 
șit 
care trebuia făcută 
după J O. din 198© ; 
GATIRE. respectiv 
mult sub cerințe la 
care se încearcă a ti 
sat prin obositoare 
ale lotului (și aici 
concesii), sau
scăzută fată de eșalonul junio
rilor (unde pregătirea tehnică 
si fizică lasă de dorit), prac
ticarea la toate eșaloanele 
Si la echipa națională a unui 
joc lent, astăzi necompetitiv (și 
datorită 
re pentru 
natori de 
seriozitate 
atitudine 
formantă etc.

Analiza comportării echi
pelor noastre la campionatele 
europene. pe care federația 
o va face curînd. trebuie să a- 
bordeze asemenea aspecte
de fond și mal ales să gă
sească soluții pentru redre
sarea acestui sport

(Zam- 
Gheorghe. Sorin Pop, 

Pralea, Augustin Daha 
întirzijndu-se la nesfîr- 

o schimbare de generații 
trebuia făcută imediat 

DE PRE- 
lueru 

cluburi, 
, eompen- 

intruniri 
cu unele 

preocuparea

lipsei de preocupa- 
formare? de coordo- 
joO ;

în
vizavi

de disciplină și 
muncă ; de 

de marea per-

ROMÂNIA ÎNTÎLNEȘTE S.U.A.
IN PRIMUL TUR

LONDRA, 
tragerile La 
ediției din 
vis" (prima echipă este orga
nizatoare). în grupa mondială, 
formația României va întîlni 
pe cea a S.U.A. Iată progra
mul întîlnirilor din această 
grupă de elită
Australia 
Marea Britanie 
R.F. Germania 
ROMANIA 
Cehoslovacia 
India 
Noua Zeelandă
Suedia

Primul tur are loc între 
și 26 februarie 1984, al doilea 
tur la 13—15 Iulie, semifinalele 
la 28—30 .............................
urmează

ZONA
U.R.S.S.

Ieri au avut loc 
sorți ale partidelor 

1984 a „Cupei Da-

— Iugoslavia
— Italia
— Argentina
— S.U.A.
— Danemarca
— Franța
— Paragual
— Ecuador

24

septembrie, iar finala 
a se stabili ulterior.

EUROPEANA ,A“ : 
— calificată direct în

turul doi. Monaco — Zimbab
we. Liban — Austria, Norvegia 
— Portugalia, Polonia — Gre
cia. Israel 2___
rul doi. Senegal — 
Elveția — calificată în 
doi.

ZONA EUROPEANA
Ungaria — calificată în turul 
doi. Egipt — Luxemburg. Bul
garia — calificată în turul doi. 
Turcia — Belgia. Spania — 
Algeria. Olanda — calificată 
în turul doi. Maroc — Finlan
da. Irlanda — calificată 
rul doi.

Primul tur are loc la 
mai 1981, turul doi la 
iunie, semifinalele la 13—15 iu
lie. finalele la 28—30 septem
brie.

Tragerile la sorți în zona a- 
mericană si în cea asiatică le 
vom publica ta numărul nos
tru următor.

calificată în tu- 
Tunlsia, 

turul

în tu-
4—8 

15—17

0 SAPTAMINA BOGATA IN PARTIDE
Iată-ne intr-o săptămină 

extrem de bogată in meciuri 
inter-țări. în afara partidelor 
oficiale (preliminariile C.E. și 
olimpice) sînt programate și 
alte jocuri amicale. Firește 
în centrul atenției stau întilni- 
rile din preliminariile aminti
te mai sus. Am rămas datori 
cititorilor cu unele amănun
te de la partida de la Mos
cova. dintre U.R.S.S. șj Polo-

INTERNAȚIONALE

ș.a. 
banovski

nia (2—0. goluri marcate de 
Demianenko și Blobin) în 
care gazdele au meritat pe de
plin victoria. Ele au aliniat 
o formație aproape identică cu 
cea prezentată la C.M. din Spa
nia, dar și polonezii au evoluat 
cu cel mai bun „11“ din care 
n-au lipsit Boniek, Mlynarczyk, 
Majewski, Buncol, Smolarek 

Antrenorul sovietic Lo- 
a fost mulțumit de 

joc, dar a afirmat că 
încă nu este sigur de 
calificarea reprezen
tativei U.R.S.S. A- 
ceasta va fi decisă 
abia după partida de 
la Lisabona, cu Por
tugalia (n.r. un sin
gur punct le este însă 
suficient sovieticilor!).

„Scuzați-mă domnu
le arbitru" ii spune 
Jakobs, stoperul e- 
chipei Hamburger 
S.V., „cavalerului 
fluierului", In me
ciul de Cupă cu S.C. 
Freiburg (4—I). In 
stingă internaționa

lul Magath.

Tetofoto :
A.P. — AGERPRES

CAMPIONATE, ȘTIRI
PORTUGALIA (ct. fi): Boavlsta

— Rio Ave 1—0, Benfica — F.C. 
Porto 1—0, Farense — Braga 1—1. 
Penafiel — Agueda 1—0. Varzim
— Estoril 1—0. Salgueiros Porto
— Setubal 3—3. Eșplnho
timonense 
Sporting 2—L Pe primele locuri: 
Benfica 11 p. F.C. Porto 1* p, 
Guimaraes, Sporting și Portimo- 
nense cite 9 p. Pe ultimele : 
Estoril 3 p, Agueda 1 p. Espinho 
1 P-__

CEHOSLOVACIA (et 9): Dukla 
Praga — Presov 3-1, Slavia — 
Nitra 4—L Vitkovlce — Sparta 
1—2. Trnava — Inter Bratislava 
3—L TenTce — Ostrava 0—0. 
Gheb — Bohemians 2—3, Slovan
— Kosice 3—1. Banska Bystrica

Por-
0—1. Guimaraes —

F.C.

CONCURS DE MARATON DE-A... RACUL!
Așa cum in muzică, o gamă (și 

are notele ei majore, tot așa și 
atletismul are probele sale majo
re. După opinia noastră aceste 
note majore ale atletismului sint 
două : decatlonul și maratonul, 
probe, cu adevărat, ale probelor. .

Referlndu-ne la maraton, ne 
permitem a vă reaminti că in 
anul 490 t.e.n. pe ctmpia Mara- 
thonului, la cca 40 km nord-est 
de Atena, oștite lui Miltiade au 
repurtat o zdrobitoare victorie a- 
supra unei mult mai numeroase 
Și mai puternice armate persane. 
Vestea victoriei a fost dusă la 
Atena, de un hoplit, pe nume 
Philiphide care la capătul isto
vitoarei alergări a apucat doar 
să le spună concetățenilor „Bucu- 
rați-vă, am învins !“, după care 
șl-a dat obștescul sfîrșit.

Legendă sau realitate, isprava 
lui Philiphide a înflăcărat ima
ginația filologului francez Mlchel 
Breal, reputat elenist, care in 
1S95 i-a propus Iul Pierre de Cou
bertin organizarea unei întreceri 
sportive și s-a oferit să dea o cu
pă de argint pentru ciștigătorul 
ei. Șt, astfel, chiar la prima edi

ție a Olimpiadelor moderne, la 
Atena, fn ziua de 29 martie lS9t, 
24 de alergători au pornit de pe 
cimpia Marathonulut să ștrdbatd 
drumul ptnă ln capitala Greciei. 
A ciștigat un tinăr grec, din Ma- 
russi, Spyros Louis, și poate că.

atunci la Jocurile de la Atena, 
s-a bucurat de un succes extra
ordinar, în afară de faptul, bine
înțeles, că se recunoștea o anu
me superioritate de rezistență, de 
viteză, de voință, de tărie mora
lă etc., etc., a celor care s-au în
cumetat să refacă drumul glo
rios al curierului lui Miltiade. De 
atunci și ptnă astăzi, maratonul 
a rămas o probă de mare bărbă
ție (chiar dacă, sau poate că toc
mai de aceea încă și mai mult, 
astăzi o practică, cu mult succes.

și femeile !), o cursă de bază in 
orice competiție, prețuită da toți.

In activitatea noastră am avut 
prilejul de a fi urmărit multe 
asemenea surse și fericirea, uni
că (n felul ei, de a fi văzut ci- 
teva probe originale, chiar pe 
„traseul- legendar de ta Marathon 
la Atena fi, mărturisim, este un 
spectacol cu totul deosebti. ln 
fața căruia ne plecăm cu res
pect.

Zilele trecute insă am aflat o 
veste care, pur și simplu, ne-a 
lăsat perplecși: la 25 septembrie, 
la Montreal, un oarecare Jacques 
Martel, probabil domic de pu
blicitate de „tip american-, a 
alergat un maraton. In 4.17:56, 
parcurgînd traseul cu spatele, așa 
ca... racul I Am aflat, mal mult, 
că performanța sa întrece cu a- 
proape o oră „recordul- mondial 
din 1981 Chiar dacă recunoaștem 
că a alerga cu spatele, 42,195 km, 
nu este cîtuși de puțin un fapt 
oarecare, tocmai de aceea, in fa
ța unei asemenea Isprăvi șl a 
autorului ei, ne plecăm, dar fără... 
respect !

Romeo VILARA

prelimi- 
bogat 
Scoția 
Elve- 
marl 

în 
un 

în care en-

Astăzi, programul 
nariilor C.E. este foarte 
în gr. 1 două partide : 
— Belgia si R.D.G. — 
ția. Șansele cele mai 
de calificare le are Belgia, 
gr. a 3-a, la Budapesta, 
meci interesant 
glezii (cu multe indisponibili
tăți în echipă) dacă nu înving 
nu mai au nici o șansă de ca
lificare, iar la Copenhaga, 
Danemarca (principala favo
rită a grupei) întîlnește Lu
xemburg. în gr. a 4-a. Iugo
slavia susține, la Belgrad, par
tida cu Norvegia, dar favorită 
pentru 
încă 
juca 
retur
6- a : 
Nord, 
în „cursă" pentru 
numai în cazul unei 
vînd apoi un joc 
ficil, în deplasare.
Germania. în fine. în gr. a
7- a o partidă fără prea mare 
miză : Irlanda — Olanda, de
oarece. oricum. Spania, este 
principala favorită. Intîlnirea 
de sîmbătă. dintre Italia și 
Suedia, de la Neapole (gr. a 
5-a). va avea o importanță deo
sebită pentru ...oaspeți în lupta 
pentru locul I.

promovare rămîne 
Țara Galilor, care va 
pe teren propriu meciul 
cu „plavii".
Turcia —

N ord-irlandezii
„cursă"

în gr. a 
Irlanda de 

rămin 
calificare 

victorii, a- 
foarte dl- 
cu R. F.

— Zilina 4—0. Pe primele locuri: 
Dukla Praga 17 p, Sparta 14 p, 
Bohemians 13 p, Banska Bystri
ca 12 p. Pe ultimele : Teplice, 
Kosice, Preșov cu 6 p, Cheb 2 p.

ARGENTINA (et. 91): Cordoba
— Santa Fe 1—0, San Lorenzo — 
Oeste 2—1. Racing Cordoba — 
Boca Juniors 2—2, Independiente
— Platense 2—0, Old Boys — 
Rosario 3—3, River Plata — Ra
cing 1—0, Estudiantes — Talleres 
Cordoba 4—4. Argentinos — Sars- 
field 2—1, Nueva Chicago — 
Temperley 1—3. Pe primele locuri: 
Oeste 26 p. Sarsfield, Indepen
diente, San Lorenzo 25 p. Pe ul
timele: Racing Cordoba, Temper- 
ley, Avellaneda 16 p, Nueva Chi
cago It p.

• Deși brazilianul Zlco 
n-a Înscris duminică nici un gol 
pentru echipa sa, Udinese, în me
ciul cu Florentina, totuși el con-

duce în clasamentul golgeterilor 
campionatului italian cu 6 goluri, 
urmat de Platini 4 g. • Altobelll 
a marcat golul victoriei pen
tru Inter în meciul cu Napoli 
(primul succes al milanezilor în 
acest campionat) ■ Portarul Jim 
Brown de la Chesterîield (liga 4-a 
engleză) are o forță în degajări 
ieșită din comun. Pentru a doua 
oară el a înscris un punct direct, 
din degajare! In mod curent ba
loanele expediate de el ajung în 
careul advers • Meciul tur pen
tru Supercupa Europei, Hambur
ger S.V. — Aberdeen, a fost a- 
mlnat de U.E.F.A. pentru 22 no
iembrie. • In preliminariile o- 
limplee (zona asiatică) : Malaye- 
sla — Arabia Saudltă 3—1 (0—0). 
In tur 1—L

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

TELEX > TELEX • TELEX > TELEX • TELEX > TELEX
ATLETISM • Maratonul de la 

Melbourne a fost ciștigat de 
tanzanlanul Juma Ikangaa cu 
timpul de 2.13:56.

BOX • La Paris, semi-mijlociul 
francez Gilles Elbllia a devenit 
campion european dispunind la 
puncte, ln 12 reprize, de belgianul 
Frankie Decaestecker.

GIMNASTICA a Meciul femi
nin dintre echipele Bulgariei șl 
Spaniei, disputat la Sofia, s-a în
cheiat cu succesul gazdelor cu 
387—376,35 p. Primul loc la in
dividual compus a revenit Zolei 
Gruncerova (Bulgaria) cu 78,05 p.

HOCHEI PE GHEAȚA « După 
sase etape fn campionatul 
U.R.S.S. conduce echipa mosco
vită Ț.S.K.A. cu 12 p. Același 
număr de puncte are șl Spartak 
Moscova. Iată rezultatele acestei 
etape : Spartak Moscova — S.K.A. 
Leningrad 6—5, Dinamo Riga — 
Torpedo Gorki 1—1, Traktor Ce- 
liabinsk — Sokol Kiev 0—6. A- 
Drille sovietelor Moscova — Sibir 
Novosibirsk 6—5, T-S.K.A. —

IJstal Ijevsk 10—2, Hlmik Vos- 
kresensk — Dinamo Moscova 2—5,

TENIS • în urma rezultatelor 
competițiilor de săptămină tre
cută în clasamentul general al 
„Marelui Premiu" situația este 
următoarea : 1. Ivan Lendl 2244 
p. 2. Mats Wilander 2226 p, 3. 
Jimmy Connors 2060 p, 4. John 
McEnroe 1800 p, 5. Yannick Noah 
1682 p ■ Turneul internațional 
feminin la Tarpon Springs (Flo
rida) : Rafaella Reggi — Terry 
Phelps 6—1, 6—2, Debbie Spen
cer — Betsy Nagelsen 7—6,. 6—1, 
Ginny Purdy — Camille 
Benjamin 6—3. 5—7, 6—2, Jim 
Sands — Lele Forood 6—4. 1—6, 
6—2 • Turneul de la Hilton Head 
a fost ciștigat de Gene Mayer, 
6—4, 6—2 in finala cu Brian 
Teacher a In sală, la Sydney. 
Chris Lewis, finalistul Wimblen- 
donulul ’83, a fost eliminat de 
Chip Hooper cu 7—6, 4—6. 6—4. 
Leconte — Masur 6—2 6—2, Ale
xander — Wittus 7—6, 6—3.
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