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ÎN UNITĂȚI AGRICOLE DIN 

JUDEȚUL OLT Șl GIURGIU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, miercuri, 12 
octombrie, o vizită de lucru in 
unități agricole din județele 
Olt și Giurgiu, două din zo
nele cu pondere importantă în 
agricultura tării, care au ob
ținut an de an rezultate bune 
în folosirea rațională a fon
dului funciar, în mărirea pro
ducției vegetale și creșterea 
eficientei întregii activități.

Secretarul general al parti
dului a fost însotit de tova
rășul Ion Dincă, precum șl de 
tovarășul Ion Teșu, ministrul 
agriculturii și industriei ali
mentare.

Vizita a reliefat o dată in 
plus preocuparea conducerii 
partidului și statului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea intensă a 
agriculturii, pentru creșterea 
rapidă a producției agricole, 
In consens cu obiectivele în
făptuirii revoluției agrare, a 
hotăririlor Congresului ai 
XII-lea și Conferinței Naționa
le ale partidului.

Cu prilejul vizitei s-a Între
prins • analiză amănunțită, 
la fata locului, asupra metode
lor celor mal eficiente de ex
ploatare intensivă a pămin- 
tului, de extindere a culturi
lor duble in vederea obținerii 
unor producții mari, utili
zarea in acest scop a teh
nologiilor moderne, de mare 
eficientă economică, precum 
și a sistemelor de irigații.

Această nouă intilnire a 
conducătorului partidului $i 
statului nostru cu oamenii 
muncii de pe ogoare — țărani 
cooperatori, mecanizatori, spe
cialiști agronomi șj din do
meniul irigațiilor si desecă
rilor — se înscrie în stilul de 
muncă promovat cu consec
ventă de secretarul general al 
partidului de a fi mereu pre
zent — cu sfatul Înțelept și 
fapta pilduitoare — în mijlo
cul făuritorilor de bunuri 
materiale, de a se consulta 
permanent cu ei asupra mă
surilor celor mai eficiente ce 
trebuie întreprinse în vede
rea transpunerii în viață a 
programelor naționale de dez
voltare a agriculturii — ra
mură de bază a economiei na
ționale, a celorlalte sectoare 
economice, care, împreună, 
asigură dezvoltarea impetu
oasă a tuturor județelor tării.

Intilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu lucrătorii ogoa
relor din cele două județe a 
prilejuit manifestarea celor 
mai profunde sentimente de 

dragoste si prețuire, de recu
noștință fierbinte pe care 
țărănimea le nutrește fată 
de secretarul general al parti
dului pentru grija statornică pe 
care o poartă dezvoltării agri
culturii si înfloririi satului 
românesc, pentru strădania 
cu care acționează neobosit, 
zi de zi, in vederea ridicării 
nivelului de trai material și 
spiritual al întregului nostru 
popor. Peste tot, în unitățile 
vizitate, mii de țărani l-au în
tâmpinat cu dragoste si bucurie 
pe cel mai iubit fiu ai po
porului, pe omul care îsi con
sacră întreaga viată progre
sului patriei, fericirii și prospe
rității tuturor celor ce mun
cesc. Pretutindeni, după da
tina străbună, secretarul gene
ral al partidului a fost invitat 
să guste din pline și sare, din 
ploști cu vin, ca semn al înal
tei cinstiri, al caldei ospitali
tăți. Tinere și tineri, pionieri și 
șoimi ai patriei au oferit flori. 
In toate unitățile vizitate, for
mațiuni alcătuite din membri 
ai gărzilor patriotice și ai de
tașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei, au prezentat onorul

Vizita a început la coope
rativa agricolă de producție 
„Ștefan cel Mare" din județul 
Olt si a continuat la coopera
tiva agricolă de producție Vă- 
dăstrita si la cooperativa agri
colă de producție „Unirea** din 
Corabia. In județul Giurgiu vi
zita a inceput la Institutul de 
cercetare si inginerie tehnologi
că pentru irigații si drenaje — 
Băneasa și s-a încheiat la coo
perativa agricolă de producție 
din comuna Schitu. z

Prin problematica abordată, 
vizita a prilejuit noi si prețioa
se indicații ale secretarului ge
neral al partidului in direcția 
orientării specialiștilor din a- 
griculiură pentru găsirea celor 
mai eficiente modalități de îm
bunătățire continuă a activi
tății în această ramură de ba
ză a economiei naționale. Căl
dura cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întâmpinat 
peste tot, in județele Olt și 
Giurgiu, sentimentele de aleasă 
stimă și profundă dragoste cu 
care a fost înconjurat au dat 
expresie hotăririî cu care toți 
cei ce muncesc în sfera pro
ducției agricole, întregul nostru 
popor acționează pentru înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor 
stabilite de Congresul al 
XII-lea șî Conferința Naționa
lă ale partidului de ridicare a 
patriei pe noi trepte de pro
gres si civilizație.

Azi se inaugurează ediția a 35-a a campionatelor naționale de baschet

CALITATEA, COMBATIVITATEA 
SĂ PREDOMINE ÎN ÎNTRECERI I

O nouă ediție — a 35-a — a 
campionatelor naționale de 
baschet își Începe desfășura
rea azi, prin turneele de la 
Cluj -Napoca (pentru echipe
le masculine) și Satu Mare 
(pentru cele feminine). Cele 
24 de echipe vor parcurge 
„maratonul" a 47 de meciuri

PROGRAMUL ZILEI INAUGURALE
MASCULIN: Sala sporturilor 

din Cluj-Napoca, de la ora 9: 
C.S.U. Balanța Sibiu — C.S.U. 
Brașov, Farul Constanța — 
Dinamo București; de la ora 
ÎS: Rapid București — Car- 
pațl București, Dinamo Ora
dea — Academia Militară Me
canica fină București, Steaua 
— I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București, 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca — Politehnica 
C.S.Ș. Unirea Iași.

Reintilnire cu gimnastica ritmică

FINALELE „DACIADEI" LA PERFORMANȚĂ
Publirul iubitor de gim

nastică din Capitală are pri
lejul unei plăcute și fără 
îndoială interesante întîlniri 
cu sportul său preferat. Nu e 
vorba insă de gimnastica spor
tivă. cea care ne-a adus în ul
timii ani satisfacții deosebite, 
ci de gimnastica ritmică, o ra
mură a marii gimnastici care, 
de asemenea, dă semne vizibile 
de afirmare internațională. E 
vorba de un concurs cu carac
ter republican programat vij 
neri, simbătă si duminică 
in Sala Floreasca din Ca
pitală : finalele „Daciadei" Ia 
categoriile I si maestre. Este, 
cu alte cuvinte, o trecere 
tn revistă a tot ceea ce are mai 
bun gimnastica ritmică ro
mânească. la ora actuală, o 
competiție menită să ne a- 
rate în ce .măsură fetele noas
tre pot aspira la poziții frun
tașe la apropiatele campionate 
mondiale de la Strasbourg și, 
in perspectivă. la viitoarele 
Jocuri Olimpice de la Los An
geles.'

Vineri după-amiază. de la 
ora 16. vor evolua sportivele 
de la categoria I. iar sîmbâtă 
după-amiază. de la ora 16. 

(cite vor juca fiecare) pină la 
8 aprilie (băieții) și respectiv 
pînă la 15 aprilie (fetele), cînd 
vor fl cunoscute campioanele 
României. Pînă atunci se vor 
disputa întreceri sub formă 
de turnee si etape săptămîna- 
le, toate dind formațiilor 
participante posibilitatea să-și

FEMININ: Sala C.S.Ș. din 
Satu Mare, de Ia ora 9: Uni
versitatea Timișoara — Chi
mistul C.S.Ș. Rm. vîlcea, Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — Comerțul Lie. „Bo
lyai" Tg. Mureș; de la ora ÎS: 
Crișul Oradea — Progresul 
STIROM București, Voința 
București — C.S.U. Prahova 
Ploiești, Sportul studențeso 
Politehnica C.S.Ș. 2 București 
— Olimpia București, Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare — I.E.F.S. 
C.S.Ș. 4 București.

maestrele Duminică dimi
neață. de la ora 10, sînt pro
gramate finalele pe obiecte. La 
categoria 1 și-au anunțat pre
zenta echipele : C.S.S. Brăila 
C. S. Politehnica Timișoara. 
C. S. S. Piatra Neamț. C. S. S 
Triumf. C. S. S. nr. 2 Buc. 
C. S. S. Sighetu Marmatiei. 
C.S.S. Tg. Mureș, A. S. Fla
căra roșie București, precum și 
gimnaste individuale de la 
Petrolul Ploiești si C. S. Sz Bra- 
șovia. La „maestre" vor eio-

PROMISIUNI NEÎMPLINITE
Procesul de formare a sportivilor de performantă, care în

cepe de la o virstă fragedă, presupune, in primul rînd. perspec
tiva. Iar perspectiva trebuie să vizeze. in mod necesar, înalta 
performanță la nivel național ca o treaptă spre deplina afir
mare a sportului românesc in arena internațională. Deseori insă, 
in acest proces formativ, intervin nedorite „sincope", in urma 
cărora reale speranțe, afirmate la virsta junioratului și tinere
tului, intră in anonimat, tocmai cind se așteaptă de la acești 
tineri performeri rezultate de răsunet.

Supunem astăzi atenției cîteva asemenea cazuri din două 
discipline olimpice. SCRIMA și TIRUL.

ANTRENORUL Șl PRAGUL SĂ NU IROSIM

Șl DISCIPLINA 
valorifice șansele prin com
portări pe care le dorim cit 
mai bune pe parcursul campio
natelor.

Pe lingă o luptă spectacu
loasă, așteptăm de la divi
zionarele „A“ să ridice ca
litatea jocurilor la un ni
vel cit mai înalt, in măsură să 
creeze perspectiva unor re
prezentative naționale capa
bile să obțină pe plan interna
țional performante mai bune 
decit pînă acum. Să amintim 
că anul viitor — în luna sep
tembrie — selecționata mascu
lină va lupta In „Challenge 
round“-ul campionatului eu
ropean pentru promovarea 
tn prima categorie a competi
ției (performantă pe care 
nu a mai realizat-o, din anul 
1975), iar peste doi ani lotul 
feminin va încerca să revină 
printre fruntașele ierarhiei 
europene. printre care s-a 
aflat cu mai bine de un dece
niu în urmă.

lua : C. S S. Brașovia, C. S. S. 
Ploiești, C. S. S. 1 Constanța, 
iar la individual Doina Stăicu- 
ieșeu, Dorina Cordos, Adriana 
Rednic si alte sportive frun
tașe.

Avem toate motivele să 
sperăm că va fi un concurs 
reușit din toate punctele de 
vedere, că atît sportivele cit și 
arbitrele vor depune efor
turi pentru a fi puse în valoa
re întreagă frumusețe, măiestrie 
și gratie ale acestei discipline.

Aseară, la Wrexham, Țara Galilor — România 5-0 (3-0), la fotbal

0 VERIFICARE CU REZULTAT USTURĂTOR
Un scor sever,

VREXHAM, 12 (prin telefon). 
Miercuri seara, echipa Româ
niei a suferit o infringere se
veră, după un joc In care a 
fost de nerecunoscut, în toate 
compartimentele, dar în primul

TARA GALILOR 5 (3)
ROMANIA 0

Stadion Racecourse, timp rece cu 
vint, teren - bun. Șuturi : 21-4 (pe 
poartă : 15—2). Cornere : 6-2. Au
marcat RUSH (min. 14 șt 30), THO
MAS (min 25), JAMES (min. 72), 
CURTIS (min 90).

ȚARA GALILOR : Southall (min. 46 
Folgate) — J. Jones, Price, Ratcliffe 
Hopkins - Thomas, Flynn, VAUGHAM, 
Jackett - JAMES (min. 75 Davies). 
RUSH (min. 75 Curtis)

ROMANIA : Lung (min. 46 Mo- 
raru) — Rednic,, lorgulescu (min. 65 
Andone), Ștefânescu, Ungureanu — 
Ticleanu (mln 63 Augustin), Balonl, 
Klein (min. 67 Irimescu), Cora) - 
Gabor, Cămâtoru.

A arbitrat bine Robert Wurtz 
(Franța).

decis de numeroase
rind in cel al apărării, care a 
gafat în repetate rinduri, înles
nind copios acțiunile ofensive 
ale gazdelor și contribuind la 
fixarea unui scor cum de miilt 
au a înregistrat echipa noastră 
națională.

Jocul a început cu atacurile 
galezilor, care au pornit în 
bloc spre poarta lui Lung. Ju
cătorii români, surprinși de vi
goarea acestor atacuri, au ce
dat teren, opunindu-se cu ma
re greutate demarcărilor conti
nue ale fotbaliștilor țării gazdă, 
animați mereu de consacratul 
Rush. In urma acestei presiuni, 
care nu a putut fi contracarată 
prin jocul de pase, care a fost de
seori o soluție, au survenit o se
rie de greșeli de apărare care 
s-au dovedit fatale. Astfel, în 
min. 14, la o greșeală a Iul 
lorgulescu, care a pasat la ad
versar, din situațe simplă, ga- 
Iczii au interceptat, a urmat o 
pasă în cruciș și RUSH, foarte

erori in apărare
mobil și penetrant, a șutat pu
ternic, sub bară, desehizînd 
scorul. Echipa României a reu
șit apoi să reechilibreze, ctteva 
minute, jocul, timp în care 
Gabor a ratat o mare ocazie, 
de la .7 metri (min. 21), dar 
galezii, contraatacind mereu 
mai tăios, au exploatat o gre
șeală de mareaj in lanț a apă
rării noastre avansate și THO
MAS, complet liber, a majorat 
scorul, in min. 25. Jucătorii ro
mâni au acuzat din plin aceas
tă „sancțiune" promptă și au 
cedat pentru a treia oară, in 
min. 30, cind James a trecut 
foarte ușor de Țicleanu și Ște- 
fănescu. a centrat scurf, și ace
lași RUSH a reluat de la cîțiva 
metri, înscriind fără nici o di
ficultate : 3—0.

Mlrceo TUDORAN

(Continuare in pag. a t-a)

PERFORMANTEI
Acum cîtiva ani. foarte ti

nerii sabreri Alexandru Chicu- 
lită si Florin Păunescu. de la 
Progresul București, se anun
țau ca reale, speranțe, candi
dați la titularizare In echipa 
reprezentativă. Vremea a tre
cut, cei doi au ajuns în lotul 
national, dar plafonarea l-a si
tuat In afara fruntașilor ar
mei pe plan internațional, lipsa 
de valoare repercutîndu-se si 
asupra rezultatelor echipei re- 
Drezentative. tot mai slabe tn 
actualul ciclu olimpic.

Cu doi ani fn urmă spada
sinul Rudolf Szabo, abia ieșit 
din virsta eadetilor. reușea o 
promițătoare calificare orintre 
cei opt finalist! ai probei la 
C.M. de la Clermont-Ferrand. 
Dar tn loc ca ascensiunea sa 
să continue, odată cu dobîn- 
direa experienței Internationa
le. tânărul scrimer a intrat în 
anonimat. Aceeași involuție au 
parcurs-o sl floretiștil Sorin 
Roca. Zsolt Husti. George Oan- 
cea, care la 20 de ani lăsau 
să se întrevadă revenirea echi- 
oei masculine de floretă (în 
frunte cil Petru Kuki) tn pri
mul eșalon. Dar curînd. ei au 
ajuns niște tineri... bătrîni. O

Paul SLAVESCU

DIN CEEA CE AVEM!
Mai cu seamă în ultimii 

ani. tirul nostru suferă de o 
boală pe cit de des întîlnită. 
pe atît de păgubitoare. Că du
pă cîtiva ani de sport de per
formantă unii dintre tinerii 
trăgători demonstrează că nu 
pot face fată, din motive o- 
biective cerințelor sportului 
la înalt nivel, este de înțeles ; 
nu toti juniorii sînt capabili 
de performante la nivel inter
national. Dar cind procentul 
de pierderi de tintași CARE 
AU DEMONSTRAT ca luniori 
calități de mari performeri si 
au probat chiar o anumită va
loare. tn concursuri grele ca
pătă proporții îngrijorătoare, 
lucrurile trebuie privite cu 
mal multă atentie acest pro
ces dăunător trebuind să fie 
stopat.

Cazul Roxanei Lămășanu este 
deosebit si de aceea îl așezăm 
tn capul listei. în primul rînd 
pentru că acum 3—4 ani eleva 
antrenorului Vladimir Eckert 
se anunța ca o certă candida
tă pentru Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles, iar acum 
acest talent deosebit se zbate 
in grosul plutonului de trăgă
toare de ouscă nici el tn ae-

Rodu TIMOFTE

(Continuare In pag. 2-3) (Continuare în pag. 2-3)



EMERGETICIENII IN ARENA SPORTULUI
in a doua )u malale a îunli oc

tombrie, energeticienii, acei oa
meni care sînt zi de zi la dato
rie pentru a asigura țării valori 
inestimabile — energia — își săr
bătoresc ziua lor și țara întrea
gă îi sărbătorește. Iar sportul 
este. în preajma sărbătorii, un 
bun prilej dl a trăi frumoase 
bucurii. Le-am văzut, aceste 
bucurii ale unor iubitori ai exer
cițiului fizic, de la cercetători, 
savanți, la tineri ingineri, zilele 
trecute, pe Stadionul tineretului 
din Capitală și .acasă", pe plat
forma Măgurele' a Centrului na
țional de fizică (pe splendida ba
ză sportivă amenajată în ultima 
vreme prin munca patriotică a 
energeticienliorl.

Era vorba de întrecerile dotate 
cu „Cupa energeticianului", or
ganizate sub' genericul „Dacia
dei". în mod ireproșabil, de că
tre Comisia sport-turism a Con
siliului Municipal București al 
Sindicatelor (în frunte cu un en
tuziast si vechi iubitor al spor
tului. Petre Codrea), în colabo

SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ ÎN „POIANA IUMINII"
In mijlocul Pădurii Băneasa 

există o poieniță cu un farmec 
aparte, pe care cineva a numit-o 
„Poiana luminii". Aici își dau în- 
tîlnire, de-o vr ;me încoace, iu
bitorii „sportului pădurilor44, un 
sport admirabil — orientarea tu
ristică. Tn Poiana luminii" a 
fost, duminică, sărbătoare deose
bită: peste 400 de sportivi au 
inundat acest loc de intîlnire de 
unde, apoi, aveau să plece pe 
întortocheatele cărări ale pădurii, 
ale traseelor — după hartă și bu
solă — în căutarea punctelor de 
control, în concursul de orien
tare. pe echipe, etapa a 3-a, în
cepători. organizat sub genericuî 
„Daciadei* de Comisia sport-tu -

S-A SPART
LLCIORLL

Se numesc Irimia Gher
ghișan (25 de ani), Mire! 
Dumitrache (21) șl Mircea 
Teodoriu (25) și toți trei 
sînt jucători de hochei 
Dar nu niște jucători de 
hochei oarecari. Primul a 
fo« permanent selecționai 
ia im im la ectii-

reprezentativi. cei de 
al doCisa a ficat parte din 

juniori ta 19M, 
iar uîtim-jJ a avut ani și 
aai ia rtud statutul de_ 
«aare speranță- Acum, eâ 
-peezesitărfle* au fast tă- 
ecte. să vi spunem și de

cad:

Toți trei au fost recent 
sancționați de con- 

cerea clubului Dir.amo 
«ha care fac parte) fiind 
excluși din cadrul secției 
de hochei respective șl 
susnendațj pentru doi ard. 
Cauza unei asemenea 
sanc-iunl grave este ac>- 
ea că. la fel ca mulți alți 
tineri sportivi, după ce 
s-an văzut la un club pu
ternic unde le-au fost 

ontime de

viață și de pregătire, 
abandonat subit ideea 
muncii, a perseverenței la 
antrenamente, a progresu
lui, a devenirii din spe
ranțe în certitudini. Zi de 
zi îndemnurile antrenoru
lui le treceau pi la urechi, 
ei nu se angajau Ia efort 
nici în pregătire, nici în 
jocuri. Și cînd toată lu
mea era agitată și nemul
țumită, ei priveau pasivi 
cum viața trece ușor, fă- 
ră— probleme.

O viață „dulce" și fru
moasă. Pentru Gherghlșan 
mal venea, destul de des, 
și dte o deplasare peste 
hotare cu echipa naționa
lă, pentru ceilalți erau ce
le efectuate (destule și ele) 
°u echipa de club, așa că 
viața era și mai... frumoa
să. Au urmat primele a- 
vertismente. Tot fără efect. 
Mergind pe acest drum, 
•u survenit și unele aba
teri, destul de grave (ca
zul Iul Gherghișan). Și iar 
nimic ! Nid urmă că vor 
să se îndrepte. Șl tot așa, 
pînă xînd s-a umplut pa
harul șl, după primul tur
neu al campionatului, de 
la Gheorghenl, unde au

au ur- 
despre 

la Gheorghenl,__
fost Iarăși „turiști", 
mat sancțiunile 
care am amintit.

Deci, „ulciorul" a 
cit a mers șl, pînă 
mă, s-a... spart I ______
ocupat de acest caz pen
tru că, pe la alte sporturi 
și prin alte echipe — cum 
spuneam — 'există destul 
sportivi care, după ce și-au 
văzut „sacii în căruță", se 
lasă pe tînjeală. Atenție I

mers 
la ur- 
Ni-am

Călin ANTONESCU

Sub genericul „Daciadei" GALA DE VERIFICARE A LOTULUI DE BOX
A SCOS ÎN EVIDENȚĂ MULTE LIPSURI

După iinalclc campionatelor naționale

ClTEVA „RACHETE" SiNT GATA SĂ l
rare cu Centrul național de fizi
că, unde sportul ocupă, cu ade
vărat, locul ce i se cuvine în 
viața oamenilor (secretar al a- 
sociațiel prof. Radu Itu). Ce-au 
făcut energeticienii pe arena 
„Daciadei" în faza pe municipiu 
a „Cupei" 7 Frumoase și entu
ziaste întreceri la atletism, pro
be de alergări, aruncări, sărituri, 
întîlniri de handbal și volei, de 
șab și tenis de cîmp între for
mații reprezentind C.N.F., Ener- 
goreparații, I.S.P.E.. ICEMENERG, 
I.P.F.I., C.I.P.E.F.T. Entuziastele 
întreceri au dovedit încă o dată 
că arena „Daciadei" este larg 
deschisă maselor șl că, iată, a- 
ceste cupe tradiționale aduc pe 
stadioane oameni de cile mai di
verse vîrste și profesii. De cîști
gat au cîștigat cu toții: diplome 
ale „Daciadei" șl... o doză în 
plus de optimism șl energie. Cei 
mai buni vor reprezenta muni
cipiul București la finala pe ța
ră care se va desfășura în zi
lele de 14—16 octombrie la Rm. 
Vîlcea.

rism din cadrul Consiliului muni
cipal al sindicatelor, in colabora
re cu Comisia de specialitate a 
C.M.B.E.F.S. și, firește, cu aju
torul asociațiilor sportive din- 
tr-un mare număr de întreprin
deri și instituții bucureștene. 83 
de echipe de fete (cite 2 în e- 
chipă) și 96 echipe de băieți, o 
participare care vorbește de la 
sine despre ceea ce înseamnă 
acest sport fără spectatori pen
tru oameni de toate vîrstele.

Ceea ce era de admirat, din
colo de entuziasmul concurenți- 
lor, era grija și competența co
lectivului de oficiali care au asi
gurat desfășurarea probelor. „Cea 
mai mare bucurie a noastră — 
ne spunea Victoria Postelnicii, 
din corpul de arbitri al federației 
de specialitate, o veterană a 
acestui sport — este să vedem 
că umrntl cauți tn exercițiul fi
ne ta aer liber izvorul sănătății 
șl baewrla spermtai î*. Aceleași 
seigarttt le ți dta

aMor cftrtali ea pref. 
Mațvr G ărîesteanu, secretarul a- 
sociapeî Comerțul „Spanac* — 
prezență exemplară în atitea alte 
acțiuni, Aneta Bunghez de la E- 
lectronica industrială, Radu Itu, 
Centrul național de fizică, Elena 
Toma, F.R.B. ...

Competiția de duminică de la 
Răneasa s-a bucurat de o fru
moasă reușită și poate că zeci 
de sportivi, băieți și fete, meri
tau să fie distinși cu... coronițe 
din frunze de stejar. Dar po
diumul laureaților are doar trei 
trepte, pe care au urcat, la fete: 
1. Electronica industrială (Maria 
Dumitru și Manuela Zamfir), 2. 
Comerțul ..Spartac", 3. Construc
ții I.C-M.C.C^ iar la băieți: 1. 
E3?ctronica (Traian Dumitru șl 
Laurențiu Bănică), 2. Electroni
ca H. 3. I.T.B. De remarcat șl 
evoluția sportivilor de la Loco
motiva. Comex și F.R.B. Cu totii 
vor mai reveni, cu siguranță, în 
..Poiana luminii".

Viorel TONCEANU

LOTURILE DIVIZIONARELOR MASCULINE
La actuala ediție a Diviziei „A" 

de baschet masculin, participan
tele vor folosi următoarele loturi:

DINAMO BUCUREȘTI: Vasile 
Popa (1,97 m), Dan Niculescu 
(1,91 m), loan Uglai (1,95 m), Ma
rian Braboveanu (1,88 m), Victor 
David (1,96 m). Andrei Popovici 
(1,91 m), Marian Maxinache (1,93 
m), Lucian Ivascencu (2,01 m), 
Alexandru Vinereanu (2,08 m), 
Lucian Vasillcă (2,02 m), Nelu 
Lefter (2,05 m). Media de talie: 
1,97 m. Antrenor: Gheorghe No
vac.

STEAUA: Gheorghe Oczelak
(2,00 m), Costel Cirnat (1,92 m). 
Roman Opșitaru (2,09 m), Floren
tin Ermurache (1,97 m), - Anton 
Netoiitzchl (1,82 m). Bogdan Băr- 
bulescu (1,93 m), Petre Brăniș- 
teanu (1,88 m), Virgil Căpușan 
(1,95 m), Viorel Ion (2,04 m), Ga
briel Mihai (2,03 m), Gabriel Șar- 
lă (2,05 m), Cătălin Scarlat (1,98 
m), Emil Jerebie (1,85 m). Media 
de talie: 1,96 m. Antrenori: Mi
hai Nedef și Nicolae Pîrșu.

RAPID BUCUREȘTI: Victor Bu- 
lancea (1,88 m), Gheorghe Dumi
tru (2,01 m), Titu Becea (2,06 m), 
Gheorghe Mihuță (2,03 m), Volcu 
Suciu (1,96 m), Mircea Plămadă 
(1,94 m), Mihai Țurcanu (1,95 m). 
Cornel Ciochină (1,97 m), Mihal 
Caralon (1,97 m), Stellan Bănică 
(1,90 m), Dumitru Vlntilă (1,89 m), 
Nicolae Dăescu (1,94 m), Dan Si- 
poș (1,92 m), Grigore Bradu (1,90 
m). Cristian Fluturaș (1,87 m). 
Adrian Popescu (1,88 m). Media 
de talie: 1,94 m. Antrenor: Hal- 
gazum Tursugian.

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI : 
Dan Chircă (1,87 m). Sorin Ar
dei ian (2,06 m), Liviu Maxim 
(2,04 m), Petre Grădișteanu (1,99 
m). Alexandru Păsărică (1,99 m), 
Iulian Carpen (1,95 m), Constan
tin Voicu (1,95 m), Eugen Ciocan 
(1,96 m). Valentin Pogonaru (1,90 
m), Paul Mihalcea (1,90 m), Ma
rius Marinescu (1,83 m). Dan 
Haiduc (1,90 m). Media de talie: 
1,94 m. Antrenori: Mircea Cîm- 
peanu si Dan Berccanu.

Boxerii români vor avea 
luna viitoare trei confruntări 
internaționale de prestigiu. 
Este vorba de Balcaniada din 
Grecia si de dubla intîlnire cu 
reprezentativa R. D. Germane, 
la București si Galați. în ve
derea unei cit mai bune pre
gătiri si selecții pentru a- 
ceste întîlniri. federația a or
ganizat pentru membrii lotului 
national o gală de verificare 
de la care au lipsit campionii 
Constantin Tițoiu. Vasile 
Ciobanu si Mircea Fulger, abia 
reîntors! de la turneul inter
national de la Berlin. Din pă
cate. insă. am remarcat și 
absenta campionului catego
riei semimijlocie Mihai Ciu- 
botaru (A.E.M. Timișoara) care, 
după cum am aflat, a părăsit 
tabăra de pregătire. supărat 
că federația nu-1 trimite și 
pe el la „Cupa Mondială" de 
la Roma ! Ca si cînd la com
petiția de la Roma vor par
ticipa „aleșii" federațiilor. nu 
boxerii care și-au cîștigat a- 
cest drept prin performanțele 
obținute la campionatele eu
ropene (A.E.B.A. a invitat 
numai medaliații cu aur și ar
gint).

Gala de verificare a lotului 
a avut loc, în Sala sporturilor 
din Călărași, gazdele dove- 
dindu-se la înălțime, iar 
publicul. cunoscător și en
tuziast. Așa cum ne așteptam, 
membrii lotului national au 
obtinut deciziile în fața parte
nerilor de întrecere, dar multi 
dintre ei au dovedit slăbiciuni 
care le vor da multă bătaie de
cap antrenorului emerit Ion 
Popa si mai tinerilor săi co

AZI, LA MIERCUREA CIUC
Începe seria a n-a

A DIVIZIEI „a- de hochei
Pe patinoarul din Miercu

rea Ciuc va începe astăzi pri
ma etapă a campionatului Di
viziei „A“ la hochei, seria 
secundă valorică, la care iau 
parte 4 echipe din asociații 
sportive și 2 selecționate ale 
țării. La start : IMASA Sf. 
Gheorghe, Tîrnava Odorhei, 
A.S.E. Sp. studențesc, Metalul 
Rădăuți, Iotul reprezentativ de 
18 ani și lotul reprezentativ de 
20 de ani. Competiția va com
porta patru turnee. dintre 
care primul are loc incepînd de 
azi si pînă marți 18 octombrie 
la Miercurea Ciuc, cel de al 
doilea între 7 și 12 noiembrie 
la Galati, al treilea între 12 și 
17 ianuarie la Suceava si ulti
mul între 29 februarie și 5 
martie la Gheorgheni.

l’AMujL Cu.'ssrAxsț.A: Anton 
Spînu (1,98 m), Virgil Băiceanu 
(1,97 m), Nicolae Mănăilă (1,96
m), Gheorghe Radu (1,86 m), Kîn- 
dunel Martinescu (1,88 m), Con
stantin Moldoveanu (1,86 m), Lu
cian Cernat (1,87 m), Komeo Te- 
cău (1,94 m), viorei Șerban (1,98 
m), ionel Ilucă (2,01 m), Aristi
de Cucoș (2,01 m), Marius Ivan 
(2,06 m), Sorin Smeu (2,00 m). 
Media de talie: 1,95 m. Antrenor: 
Alexandru Botoș.

C.S.U. BALANȚA SIBIU: Ma
rin Chirllă (1,98 m), Nicolae Pal- 
hegy (2,03 m), Hans-Martin Britz 
(2,00 m), Attila Kineses (2,04 m). 
Dorin Bleahu (1,93 m), Marian 
Șerbănescu (1,83 m), Florin Apos- 
tu (1,79 m), Gheorghe Dâian (1,97 
m), Mlhai Mladin (1,97 m), Mir
cea Vulc (1,83 m), Ștefan Mate 
(1,88 m). Media de talie: 1,93 m. 
Antrenor: Flaviu Stoica.

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA: Mircea Bar
na (1,83 m), Marius Crăciun (2,06 
m), Klaus Herbert (2,00 m),
Gheorghe Aldea (1,95 m). Marcel 
Bălan (1,88 m), Stelian Ilea (1,84 
m), Mircea Moldovan (2,00 m), 
Horea Nicoară (1,93 m), Valentin 
Oniciu (1,91 m), Mircea Rotaru 
(1,86 m), Attila Szabo (2,02 m), 
Traian Trif (2,01 m), Adrian As- 
chilean (1,81 m), Dorel Vezeteu 
(1,89 m). Media de talie: 1,92 m. 
Antrenor: Roman Gheorghe.

DINAMO ORADEA: Ladislau 
Nagy (2,00 m), Zoltan Kosa (1,87 
m), Zoltan Gellert (2,00 m). Aurii 
Alexe (1,94 m), Danill Antochi 
(2,02 m), Radu Armaziu (1,84 m), 
Marian Costin (1,92 m), Dan Cris- 
tea (1,90 m), Marian Dumitru 
(2,05 m), Levente țoilor (1,90 m), 
Costlcă Ilie (1,90 m), Doru Rădu- 
lescu (2,04 m), Carol Szabo (1,95 
m), Tiberlu Tavaszl (1,85 m), Au
rel Mureșan (2,05 m). Media de 
talie: 1,94 m. Antrenor: Traian 
Constantinescu.

C.S.U. BRAȘOV: Dczideriu Be- 
nedek (2,05 m), Adrian Flaundra 
(2,01 m), Walter Zoppelt (2,03 m), 
Csaba Orban (2,03 m), Zoltan 
Natter (1.99 ml. Vasile Tace (1.95 

legi Vasile Mariuțan și Calis- 
trat Cutov. O pregătire bună și 
poftă de luptă au arătat E. 
Geafar (Steaua). I. Cercel 
(Dinamo). D. Maricescu 
(Steaua) G. Oprișor (Steaua) 
și, în mod deosebit Gh. Si- 
mion (Metalul București) care, 
după ce l-a învins prin aban
don în rundul doi pe T. Gavri
las (IMUC București), a termi
nat într-o singură repriză 
(tot abandon) cu A Lăcătuș 
(Mecanică fină), boxînd apoi 
încă trei minute cu Gh. Encu- 
na (Steaua)ț, Modest s-au 
prezentat fostul campion D. 
Senciuc (AEM Timișoara) și 
C. Radu (Otelul Tîrgoviște) 
care au recepționat nepermis 
de multe lovituri de la G. Ada- 
finei (Dinamo) și. respectiv, 
M. Nicola (Dinamo). Sub aș
teptări — o decepție am putea 
spune — s-au prezentat două 
elemente de bază ale lotului : 
dinamoviștii Dragomir Ilie și 
Paul Golumbeanu. Ilie a... 
smuls greu, chiar discutabil, 
o decizie de 2—1 în fata lui 
M. Gruiescu (Timpuri noi), 
iar Golumbeanu a pierdut 
întrecerea cu Gh. Preda 
(Steaua) ! Foarte slab pregă
tiți fizic. Ilie și Golumbeanu 
nu și-au putut valorifica cu
noștințele tehnice. In plus. 
Golumbeanu este refractar la 
toate sfaturile primite de la 
„colt".

A fost o gală care a scos în 
evidentă multe lipsuri la mem
brii lotului, lipsuri pe care, 
sperăm, nu Ie vom mai întîlni 
la meciurile oficiale de luna 
viitoare.

P. HENȚ

HOCHEI • Rivalitățile sportive, chiar da
că ating uneori puncte de... incandescență, 
rămin frumoase tocmai pentru că ele pre
supun, in primul rind fair-play și, nu de 
puține ori, chiar prietenie lată un fapt re
cent și îmbucurător: după meciul Steaua — 
S.C. Miercurea Ciuc (4—2) din cadrul cam
pionatului de hochei, la care suporterii for
mației din M-ercurea Ciuc, antrenorii ți ju
cătorii acestei echipe trăiseră speranța unei 
victorii, căpitanul formației din Miercurea 
Ciuc, Elod Antal, a deschis ușa cabinei ste- 
liștilor și le-a spus: „Bravo, băieți ! Vă fe
licit I Ați meritai victoria 1“ Adăugăm : 
„Bravo, Elod !“ © O „linie" de atac ine
dită: w. Gyorgy, A. Szabo și L. Balazs. 
Primul este vicepreședintele asociației Avîn- 
tul Gheorgheni, al doilea responsabilul ca
banei din apropierea patinoarului, și ultimul 
directorut patinoarului. Toți au alergat de 
dimineața și pînă seara, si asigure cam
pionatului de hochei un start promițător. 
Și au reușit. De aceea și lor un sincer 
bravo ! ® După meciul S.C. Miercurea
Ciuc — Dinamo, încheiat cu victoria echi
pei sale la un scor concludent (8—2), Zol
tan Czaka, fostul antrenor al echipei Stea
ua, acum la firma lui S.C, Miercurea Ciuc, 
a reproșat multe și pe un ton irevențios 
arbitrului principal și apoi, supărat, a ple
cat. Furios, el a trlntit ușa de la intrarea 
patinoarului și... geamul s-a spart. A urmat 
o primă sancțiune pentru un asemenea gest 
urit. Cea materială l (Călin ANTONESCU)

POLO © Dinamo a luat avans, dar lupta 
rămtne deschisă, principala adversară a

campioanei fiind Crlșul, cu un „șapte" 
juns la maturitate, in care se integrează t 
mai bine ex-cluieanul G. Kovacs. Cealal 
componentă a trio-ului fruntaș. Rapid Buc 
rești, constituie o formație capricioas 
strîngindu-ți rindurile tn partidele cu c 
racter de derby. Inși fără a reuși să a; 
pînă acum drumul spre victorie. Poate 
ttțmeul următor, la Cluj-Napoca... © 
timp ce unele divizionare — Steaua, rr 
ales, și C.N. A.S.E. — acuză lipsa unor j 
cători cu experiență, titularii lor înoți 
remarcabil dar arătindu se

POST-SCMPTUM
fața porții adverse, altele apeleăză tot rr 
mult, vrind-nei rind, la tineri. Exemplul < 
mai elocvent: Voința Cluj-Napoca, care 
arătat la bazinul Dinamo o echipă, du 
ce se prezentase în turneul inaugural, 
la Oradea, fără cei zece jucători ceruți 
regulament, în stare să treacă normele 
control. Penalizarea de patru puncte, s 
portată de clujeni tocmai din acest mot 
(în situație similară se găsește și IL. 1 
mișoara), apare cu atît mai drastică, d 
dreaptă, cu cit printre evidențiații meci 
rilor jucate in Capitală s-a numărat, al 
turi de golgeterul Colceriu și A. Stankovii 
la care antrenorul Sarkadi nu a apelat 
primul tur ! • Un moment deosebit: d

„A“ DE BASCHET
ai), Domuuc cseuuer (1,89 m), 
Liviu Cucerzan (1,88 m), Laoislau 
Krlszbai (1,85 ni), Constantul Mo- 
raru (1,95 m), George Tuaorache 
(1,89 m), Huria Nimigean (1,78 
m), Alexe Nunu Ghi(a (1,83 m), 
Rareș Aiexanarescu (2,81 m). Me
dia ne talie: 1,94 m. Antrenor : 
Gheorghe Marcu.

POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI: Radu Boișteanu (1,95 m), 
Petre Măgurean (2,01 m), Gabriel 
Mihăilescu (1,79 m), Radu Dănăi- 
lâ (2,03 m), Dan Molsescu (1,92 
m), Vasile Bahrin (1,93 tn), Ioan 
Cilibiu (1,97 m), Constantin An
ton (1,96 m), Luigi Șovăială (1,89 
m), costel Moscaiu (1,94 m), Ka- 
roly Takacs (2,03 m), Teodor 
Tonca (1,87 m), Mihai Harpa 
(1,90 m), Dan Jalobceastăi (1,85 
m). Media de talie: 1,93 m. An
trenor: Dan Pavelescu.

ACADEMIA MILITARĂ — ME
CANICA FINA BUCUREȘTI: Dan 
Zăchlțeanu (2,05 m), Eugen Nea- 
gu (2,02 m), Mihai Stratulat (2,02 
m), Marian Copileț (2,00 m), Mi
hai Grădinaru (2,02 m), Victor 
Scalețchi (2,00 m), Titus Tarău 
(1,98 m), Lucian Ungur (1,96 m), 
Silviu Rotaru (1,95 m), Leon 
Kaunitz (1,94 m), Alexandru Ci- 
mihian (1,93 tn). Valentin Dincă 
(1,92 tn), Vasile Zdrenghea (1,92 
m), Cristian Vilcinschi (1,88 m), 
Radu Diaconescu (1,86 m), Ghior- 
ghe Neculce (1,80 m), Gheorghe 
Ghiță (1,92 m). Media de talie: 
1,95 m. Antrenor: Dumitru Lecca.

CARP AȚI GRUP 8 BUCUREȘTI: 
Marius Mitei (1,89 m), Gherasim 
Tzachls (1,84 m), Călin Marcu 
<1,83 m), Romulus Mărgărit (1,97 
m), Mircea Ivanov (1,92 m), A- 
lexandru panaitescu (2,00 m), că
tălin Pintea (1,93 m), Liviu Mac- 
sim (2,03 m), Valentin Stănescu 
(1,96 m), Viorel Constantin (2,00 
m), Robert Reisenbiichler (2,02 
m), Eugen Toader (2,16 m), Vic
tor Iacob (2,01 m), Gheorghe 
Mădîrjac (2,01 m). Media de talie: 
1,97 m. Antrenori: Liviu Călin și 
Horațiu Giurgiu.

Jucătorii subliniați sînt nou ve- 
nlti în echinele resnectlvi.

Finalele campionatelor na
ționale si ale „Daciadei" la te
nis pentru iuniori — competi
ție care a avut loc la Brăila 
— au adus în actualitate cî- 
teva probleme ale tinerei ge
nerații într-o disciplină în 
care se cere mult timp (une
ori 6 și chiar 8 ani) pentru ca 
un iucător să poată deveni, 
eventual, competitiv pe plan 
international. în primul rînd 
este de stringentă actualitate 
problema formării de jucători 
capabili să intre, chiar de la

cîțiva jucători .1 
Iutii (și rezultai 
piat de cerintell 
dern. |

în ordinea vîil 
la 17—18 ani, lJ 
mo București) a 
acumulat un nij 
tințe tehnice de] 
seamă. El si-a 
toată gama lovit] 
pe drumul pracl 
ofensiv dar. cui 
lexandru Lăzărea 
responsabil al F]

Noii campioni 
la stingă: Ion 

naționali și ai „Daciadei" la tenii
Șesu, Alice Dănilă (17—18 ani), 1 
ți Daiana Samungi (15—16 ani).

această vîrstă. în vederile se
lecționerilor responsabili de 
formarea lotului reprezentativ 
pentru „Cițoa Davis". Apoi, 
cunsocut fiind faptul că te
nisul a devenit disciplină olim
pică. este necesar ca încă de 
pe acum federația să se gin- 
dească la formarea unui lot 
de băieți si fete din care să 
fie apoi selecționați cei în 
stare să tacă față luptei aspre 
de pe courts-urile viitoarelor 
J.O.

In competiția de la Brăila — 
avind ca reper permanent cele 
două linii directoare — au fost 

nerilor noștri jui 
sesc încă agresiil 
ba tivita tea, arme] 
intrarea lor în q 
și mondială răni 
bilă". O bună aj 
cordat tehnicieni 
membru al Td 
bucureștean Nid 
Cei doi. impremj 
Vantă — acesta | 
progrese si se J 
d o evoluție cai 
repede si cit mi 
lotul de „Cupa i 
vor bucura în vi 
cum ne spunea

ANTRENORUL Șl PRAGUL PERFO
(Urmare din pag 1)

altă categorie, mai recentă, o 
constituie „puștii" sătmăreni 
A. Fille, V. Costa, A. Borșodi, 
Z. Eder, cu un start lansat în 
campionatele naționale, de flore
tă. deși erau încă copii, dar 
care. iată, nu rezistă acum pe 
planșele internaționale ca ju
niori și cădeți.

Floreta feminină este sin
gura armă la care unele re
zultate din acest an preolim- 
pic atestă posibilitățile tinere
lor scrimere. competitivitatea 
acestora în perspectivă. Ceea 
ce nu înseamnă, totuși, nici 
măcar în acest caz, un mare 
coeficient de certitudine. De 
ce ? Oare clasarea Pe podiu
mul „mondialelor" de tineret 
— după o lungă perioadă de 
absență — a unei floretiste ro
mânce (Elisabeta Guzganu), 
performantă întregită apoi, la 
Universiada 1983, de medaliile 
de aur și argint obținute de 
aceeași tînără reprezentantă a 
clubului Steaua și de Rozalia 
Oros (C.S. Satu Mare), nu 
prezintă nici o garanție 7 Re
culul de la C.M. ’83 și, mai 
ales, irosirea unor talente toc
mai în perioada cînd trebuiau 
să înflorească, ne obligă si în 
acest caz la circumspecție. Un 
întreg detașament de speranțe, 
cuprinzînd două categorii de 
vîrstă, tineret și junioare, și 
incluzînd pe Georgeta Beca 
(C.S.Ș. Energia Buc.). Reca 
Lazar (Tractorul Brașov). Ali
na Moțea, Claudia Grigorescu, 
Roxana Dumitrescu (Steaua). 
Ana Georgescu (C.T.A.S.). se 
află acum în anticamera per
formantei. De antrenorii lor

va depinde însă 
cu bine peste p 
la un loc in ecl 
afirmîndu-se și 
planșele 4e acasi

Este mai mult 
cesar acum ca i 
înțeleagă că A 
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cluburi, dar si ce 
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gazdă ospitaliei 
cursurilor de t 
va fi, incepînd d 
de desfășurare a 
tante competiții 
cu mingea de ceh 
României", 
desfășoară 
„Daciadei".

Iau parte
zionare, la care 
formațiile situai 
rile 3—4 în ierai 
Fiecare club va 
că mixtă (cade

toate
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Mihai

stiaserpase turnee. Der Mihnea. 
deși stăpîneste mijloacele teh
nice ale tenisului — după cum 
se exprima Alex. Lăzârescu 
— „prin modul cum joacă 
no-și pune deocamdată candi
datura Ia promovarea in echi
pa de seniori".

Fetele — cum se întîmplă 
de multi ani în tenisul româ
nesc — sînt mai evoluate din 
punct de vedere tehnic. Alice 
Dănilă are deia o valoare care 
o apropie de colegele ei de ge
nerație din țări cu tenis dez
voltat. concretizată prin matu
ritate în ioc si capacitate de 
efort. Daiana Samungi, cu ca
lități deosebite (15 ani). dis
pune încă de mari resurse de 
progres. Dinamovista posedă 
de pe acum un forehand puter
nic. iar incursiunile ei reușite 
la fileu sînt o armă eficace. 
Aurelia Gheorghe, Corina Ta- 
loș si Monica Radu Kmîn si 
ele, în atenția forului de spe
cialitate.

Iată. deci, un grup dc iucă- 
tori si iucătoare cărora. în a- 
ceste zile, li se întocmește un 
judicios program competitional 
si de antrenamente, astfel ca 
ei să poată îndeplini. în scurt 
timp, cerințele mari care stau 
în fata tenisului românesc.

Ion GAVRILESCU
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minicd, înaintea derbyulul Dinamo — Cri- 
ful, un mare poloist, internaționalul Dinu 
Popescu, fost căpitan al echipei naționale 
?i al dinamoviștilor, s-a retras din activita
tea de jucător la 34 de ani, fiind sărbă
torit de conducerea clubului din Șos. ște
fan cel Mare, de F.R.N., de colegii și ad
versarii de pînă ieri. După clipele de mare 
încărcătură emoțională, Dinu Popescu a luat 
yoc pe banca echipei Dinamo in stingă pro
barului luliu Capșa, al cărui secund este

- Sj-t urăm clipe ți mai frumoase ca 
ibifu luarvcHiș

HANDBAL • In turneul de la Tîrgo- 
vtște al formații’or feminine de handbal di
vizionare „A“, partida Rulmentul Brașov — 
Hidrotehnica Constanța, a fost una dintre 
cele mai aprige, mai frumoase, mai palpi
tante și mai tehnice dispute văzute de noi 
in ultimii ani in handbalul feminin româ
nesc. In aceeași zi — simbăta trecută — 
brașoveanca Mariana Oacă a împlinit 21 de 
ani. Firește, ea a fost sărbătorită de con
ducerea tehnică a Rulmentului, de colegele 
de echipă, de celelalte handbaliste. Dar 
chiar Mariana Oacă a ținut sd marcheze 
intr-un fel acest frumos eveniment. Și a- 
tunci a găsit de cuviință că cel mai potri
vit ar fi sd înscrie în meciul respectiv 
tot atîtea goluri cifi ani a împlinit. Astfel, 
Pe foaia de arbitraj a partidei Rulmentul — 
Hidrotehnica se poale citi cd Oacă a In- 
«cris 21 de goluri I Frumos cadou șî-a fă
cut una dintre cele mai bune handbaliste 
ale României l (Ion GAVRILESCU)
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î-i-sc a făcut tușa. Și iarăși, nu Intfmplător. Hagj pără
sește mereu terenul după vreo 20 de minute. Doi înaintași, două 
nume de rezonanță. Dar exemplele pot fi continuate. Să 
ne oprim la cel al lui Gîngu. accidentat de Ion Marin, re
venit. din fericire, pe gazon, după o absență mai scurtă 
decît ne-am fi închipuit, și care ne amintește de Axente 
(„eliminat" de Dcleanu) Czako (de Dumitru), Vlad (scos 
de Fodor. timp de un an. din fotbal).

Este momentul să se reprime aspru tendința de joc dur I 
Recent a făcut vîlvă accidentarea lui Maradona de către un 
fundaș „ca multi alții" — l-am numit pe ..demolatorul" 
Goicoechea, de la Bilbao. Pedeapsa a fost necruțătoare — 
18 etape — adică o perioadă de timp care va depăși. pro
babil. convalescența lui Maradona.

Cu ani în urmă se adoptase la noi hotârîrea ca jucătorul 
vinovat de accidentarea gravă a unui partener de întrecere 
să stea pe tușă pînă la reintrarea celui accidentat. Din 
păcate, hotărîrea a fost respectată rareori, cînd petroșă- 
neanul Naghi l-a accidentat grav pe Aelenei. sau cînd 
Onuțan l-a scos de pe teren pe Vigu. Ulterior au fost 
trecute cu vederea destule cazuri de accidentări mai mult 
sau mai puțin grave.

Această „supremație" a fundașilor în disputa cu înain-, 
tașii. această tolerare a jocului dur cu premeditare are 
influențe nefaste asupra fotbalului în general. Pe zi ce 
trece, se constată că avem prea puține vîrfuri veritabile, 
capabile să se bată în prima linie. Cămătaru e o pasăre 
rară și valoarea lui recunoscută se sprijină în primul rînd 
pe curajul cu care atacă „cu om în spate". Dar citi sînt 
ca înaintașul craiovean ? Oricit am căuta, virfurile nu 
apar. A venit. în ultima vreme. Coraș, al cărui curaj se 
sprijină pe o masivitate fizică incontestabilă. în rest. îna
intași cu număr de... înaintași pe spate (7. 9. 11). dar care 
evită — și uneori nu sînt de condamnat — șocurile, în fata 
privirii încruntate și (nu de puține ori) amenințătoare a 
fundașilor.

Sigur că nu toți fundașii fac parte din categoria „demo
latorilor". Apolzan a fost un mare... înaintaș (din punct 
de vedere tehnic) retras în careul propriu. L. Sătmăreanu 
a fost aplaudat pe Wembley pentru deposedările sale ele
gante. Farmati și Zavoda II au jucat mereu cu pieptul 
afară, dar nu au nimic pe conștiință. Există, însă, fun
dași al căror joc trebuie considerat, în cel mai fericit caz, 
periculos. Un atac decisiv poate avea, desigur, un coefi
cient de periculozitate. dar repetarea lui poate căpăta 
eticheta premeditării.

Zilele trecute. La Petroșani. în timpul meciului de spe
ranțe Jiul — Rapid, l-am auzit pe Dumitriu II strigînd 
mereu la jucătorii săi. în secunda premergătoare contac
tului : „Fără fault ! Fără fault 1“ Aceste îndemnuri, care 
s-au repetat de multe ori. erau alternate cu altele, dintr-o 

..categorie înrudită : „Lasă vorba, treci Ia joc !“. Subtilul 
tehnician Dumitriu II depunea eforturi, de pe banca... imo
bilității sale, pentru ca jocul să curgă, pentru ca nimic 
să nu oprească Fotbalul.

E momentul să medităm puțin la semnalul de alarmă 
al lui Pele. Nimic nu trebuie să oprească. într-adevăr, fot
balul. Departe de noi ideea de a readuce rock-ul la tango 
— așa ceva nu se poate nici în fotbal —‘, dar e momentul 
ca toti cei interesați să bareze drumul violenței. Arbitrii — 
în primul rînd — care au uitat că au un buzunar cu car
tonașe roșii nu numai pentru jigniri sau insulte la adresa 
lor, ci și pentru un fault violent. (L-am văzut pe Haller 
eliminat pe San Siro pentru un fault). Cartonașe roșii care 
pot lichida din fașă violența. Antrenorii — în al doilea 
rînd — și ne gîndim în primul rînd la cei care îi stimu
lează pe fundașii lor prin „popularul": „Ia-1 ! 1 !“. Jucă-.^ 
torii — nu neapărat în al treilea rînd. care trebuie să 
facă uitat „modelul Gentile" din celebrul duel cu Mara
dona.

N-avem vîrfuri ? De acord. Dar ceva trebuie făcut pen
tru ca virfurile să poată să-și ia zborul.

loon CHIRILA

ROMANIA - ITALIA 0-1 (0-0)
Echipa noastră a avut o evoluție modestă,

mai ales
slatina, 12 (prin telefon). E- 

chipa noastră de tineret a pără
sit din nou învinsă terenul pro
priu, pierzind cu 0—1 (0—0) par
tida cu echipa Italiei din cadrul 
preliminariilor C.E. de tineret. Ea 
n-a putut să materializeze prin 
goluri o evidentă superioritate 
teritorială, fiind depășită pînă la 
urmă de un adversar deosebit de 
tenace, care s-a apărat foarte 
bine și a contraatacat viguros și 
eficace.

In primele minute, jocul a fost 
fragmentat de intervențiile neregu
lamentare ale combatanților. 
Treptat-treptat, insă, cei care au 
construit acțiuni mai închegate, 
mai periculoase, au fost „tricolo
rii" și prima ocazie de gol s-a 
înregistrat la poarta italienilor în 
min. 15, cînd, șutul lui Eftimie a 
trecut pe Ungă bară. Apoi, după 
un iuft, în poziție favorabilă, al 
lui Vignola (min. 18), am notat 
o acțiune viguroasă a lui Balint, 
care, bine angajat de Bălan, a 
reluat din voleu, dar razant cu 
„transversala", o perioadă aplau
dată și densă în mari ocazii de 
gol a fost cea dintre minutele 23 
și 28, in care ambele echipe au 
trecut pe Ungă deschiderea sco
rului. Mal întîl jucătorii noștri 
prin Balint (min. 23 — lovitură 
de cap oprită de Vignola pe li
nia porții) și Lăcătuș (min. 25 — 
centrare deviată de Righetti sub 
bară, dar scoasă miraculos de 
Rampulla), apoi italienii prin 
Galdîrisi (min. 26 — șut pe lingă 
poartă, după ce-1 driblase și pe 
Speriatu) și Vignola (min. 28 — 
reluare puternică respinsă de 
portarul nostru). în min. 31 s-a 
consumat o altă bună ocazie a 
„tricolorilor", portarul RampuUa 
opunîndu-se, in extremis, șutului 
lui Lăcătuș,

După reluare acțiunile echipei 
noastre iși pierd tot mai mult

după pauză
ROMÂNIA o
ITALIA i (o)
, Stadion „1 Mai" ; teren alunecos ; 

timp rioros ; spectatori - circa 11 000. 
Șuturi • 16-10 (pe poartă : 3—3).
Cornere ; 11-6. A marcat ; VIGNOLA 
(min. 60). •

ROMÂNIA ■ Speriatu - Mănăilă, 
Popicu, Tătâran, Eduard - BALINT, 
Bălan, Eftimie, C llie (min. 69 Pa- 
veliuc) — Lăcătuș, O. Popescu (min. 
58 Sertov).

ITALIA : Rampulla - Ferri, BO- 
NETTI, Righetti (min. 46 Caricola), 
Galia - Battistini, BONINI, VIGNOLA 
- Icardi, Moneili, Galderisi (min. 
46 Vialli).

A arbitrat bine : Roger Schoelers 
(Belgia).

Cartonașe galbene : EFTIMIE, BO- 
NETTI, VIALLI, ICARDI, GALIA.

din vigoare, stingîndu-se, în ma
rea lor majoritate, în preajma 
careului advers. în plus, au apă
rut și fisurile în defensivă și, în 
min. 60, oaspeții au deschis sco
rul : Eduard a degajat defectuos, 
exact în picioarele lui VIGNOLA, 
care, de la 14 m.» a șutat puter
nic, pe jos, la colț, Speriatu ne- 
putfnd interveni, fiind mascat. 
Ce a urmat ? Jucătorii noștri 
s-au aruncat în ofensivă, dar au 
făcut-o parcă legați la ochi. Oas
peții s-au apărat grupat, deciși, 
așa cum știu s-o facă, țîșnind 
însă la fel de hotărîți și pe con
traatac. Și au fost la un pas să-și 
mărească avantajul tn minutele 
66 (prin Vialli) șl 80 (prin Mo- 
nelli). Așa îneît victoria lor nu 
poate fi pusă sub semnul între
bării, ea fiind facilitată însă șl 
de evoluția modestă a echipei 
noastre.

Adrian VASILESCU

Subiecte de actualitate

CONSTANȚA FORMULELOR DE ATAC-UN ATU!

MANTEI SĂ NU IROSIM DIN CEEA CE AVEM!
cine va trece 
ag, candidind 
ipa națională, 

dincolo de

(Urmare din pag. I)

a oricind ne- 
ntrenorii să 
CONSIDERA 

ESUL FOR- 
VĂR SCRI- 
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NTR-O IE- 
INTERN", 

R. TEHNI- 
cei de la 
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ZEȚE CUM 
«ERELE TA- 
lIAREA PER- 
APRECIIND 

INTERNE 
ARTA DES- 
AFIRMAREA 
L A ELEVI- 
TT A SCRI-

neral vorbind, de o valoare 
prea ridicată. Se pare că schim
barea antrenorilor ei, în cadrul 
secției de la Olimpia, i-a fă
cut un mare deserviciu în pla
nul performanței Gabriel 
Cristache, Florin Minișan si 
Iulian Neagu constituie seria 
dinamovista a neîmplinirilor 
(cel puțin pină în momentul 
de față) ca seniori a unor ju
niori care se evidențiaseră în 
mod deosebit cu citeva sezoa
ne în urmp. Cît timp a acti
vat la U.T. Arad. Minișan era 
creditat ca unul dintre cei 
care urmau să învioreze pro
bele de pușcă liberă, dar tre-' 
cerea la Dinamo a fost mai 
degrabă nefastă. Cristache 
luptă din greu pentru a se cla
sa în primii 6 la ..naționalele" 
de tir din 1983 (590 p). cînd 
ne vine în minte un frumos

ÂNIEI“ LA TENIS DE MASĂ
din Arad, 

a con- 
îis de masă, 
astăzi, locul 
unei impor- 
a sportului 
îid : „Cupa 
re care se 

genericul 

ihipele divi- 
adaugă și 
pe locu- 

a juniorilor, 
inia o echi- 

iuniori I.

seniori), sistemul de desfă
șurare fiind eliminatoriu.

Astăzi intră în competiție 
formațiile masculine, urmînd 
ca sîmbătă să înceapă în
trecerile si echipele femi
nine.

Avind în vedere că- la start 
se aliniază sportivi cu o fru
moasă carte de vizită, mulți 
dintre ei componenți ai loturi
lor reprezentative și laureați 
ai diverselor concursuri in
ternaționale, se așteaptă ca 
întrecerile să ofere confrun
tări de un bun nivel tehnic și 
spectacular.

595 p, realizat în 1981, pe poli
gonul olimpic de la Moscova... 
Dar lista este mult mai lungă. 
Nu lipsesc din ea tineri tră
gători. de curînd seniori, de 
la Steaua (L, Ionașcu, M. Dra- 
gomirescu. FOST campion eu
ropean. chiar F. Brinduș). de 
la C.S.U. Brașov (V. Fopa — 
FOST campion european de 
juniori), C.S.U. Oradea (Maria 
Lakatoș-Popa), I.E.F.S. (G. 
Tătaru — FOST campion eu
ropean de juniori) si mulți 
alții.

Să spunem lucrurilor pe nu
me : NU în primul rînd pe 
seama „șocurilor" psihologice 
ale trecerii de la juniori la se
niori trebuie puse toate aceste 
neimpliniri. Ci pe incapacita
tea antrenorilor noștri de * 
găsi mijloace și metode de 
lucru individualizat cu fiecare 
din acești tinlași tineri eare 
au probleme I Secțiile si clu
burile îsi au vina lor. fiindcă 
nu sînt aproape de aceste 
speranțe ale tirului nostru în 
rezolvarea tuturor greutăților 
apărute $1 nu lichidează lipsa 
de unitate în pregătirea de 
performantă, care minează1 in
teresele tirului nostru nu nu
mai la nivelul tineretului, ci 
și al seniorilor. La evantaiul 
cauzelor în discuție trebuie a- 
dăugată încă una. foarte dău
nătoare : în dorința de a cîș- 
tiga titluri naționale. multe 
secții păstrează — nejustificat 
— la categoria juniorilor o 
seamă de sportivi care-și de
pășesc colegii din punct de 
vedere valoric. în loc să-i în
scrie în întrecerile seniorilor, 
pentru a-i căli și a le face, 
cînd vine momentul, mai u- 
șoară trecerea la categoria se
niorilor.

I
I
I
I

I
I
I
I
I

i

ADMINISTRAȚIA

DE STAT

LOTO-PRONOSPORT I

Continuînd abordarea uno
ra dintre problemele de actua
litate ale campionatului 
propunem, pentru 
zentarea cîtorva 
privind formulele 
atac așa cum au 
în etapele disputate 
De la început se impune con
statarea că acei antrenori care 
au reușit (ajutați, firește, 
și de componenta lotului, deci 
de multiplele variante oferite 
de aceasta) să ajungă mai re
pede la formule constante au 
și cules roadele unei asemenea 
consecvențe, 
iul studențesc, 
asemenea caz. 
Voica l-a avut ca 
formulei sale pe 
Abilul tehnician

ne 
astăzi, pre- 

observații 
liniilor de 
apărut ele 

pînă acum.

Liderul, Spor- 
ne oferă un 

Antrenorul I. 
„pivot" al 

M. Sandu, 
care con-

INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONO-

• 
IA
EXPRES DIN 12 OCTOM
BRIE 1983. Extragerea I : 
20 2 39 12 40 44 ; extrage
rea a Il-a : 38 7 5 25 27 29. 
FOND TOTAL DE CiȘTI- 
GURI : 918.642 lei. din care 
84.759 lei, report la catego
ria 1.

I
I

• JUCATI DIN TIMP NU
MERELE PREFERATE ! • A- 
gențiile Loto-Pronosport con
tinuă vînzarea biletelor pen
tru apropiata tragere excep
țională Pronoexpres, care va 
avea loc duminică 16 octom
brie 1983. După cum s-a mai 
anun(at, în cadrul a șase ex- ! 
trageri cu un total de 42 de 
numere se pot obține auto- 1 
turisme „Dacia 1300“, mari su
me de bani variabile și fixe 
șl excursii p?ste hotare. Bi
letele de 25 lei varianta au 
drept de clștiguri la toate ex- , 
tragerile. Se poate juca pe va
riante simple, variante combl- | 
nate sau combinații „cap de 
pod“, achitate sută la sută 
sau în cotă de 25 la sută. 
Astăzi și mîlne sînt ultimele 
zile de procurare a biletelor 
cu numerele alese de partlci- 
panțl. • De asemenea, nu
mai astăzi mal puteți cumpăra 
bilete cu numerele preferate 
de dv. pentru 
nuită Loto de 
tombrie 1983.
PRILEJUL DE 
RA ȘI DV. PRINTRE MARII 
CÎȘTIGATORI !

tragerea obiș- 
mîlne, 14 oc- 
NU OCOLIȚI 

A VA NUMA-
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I
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duce formația alb-negrilor a 
reușit o rapidă și, mai cu sea
mă. eficientă, încadrare a 
noilor și valoroaselor .piese" 
numite Caras si Hagi. Voica 
l-a utilizat pe ex-arădean 
fie ca al doilea virf, lingă M. 
Sandu, fie ca al treilea om al 
'iniei din fată. în a doua va
riantă care apare la Sportul 
studențesc prin intrarea lui 
FL Grigore sau Bucurescu, 
ceea ce a dus, automat, la așe
zarea 1—4—3—3. Interesantă
ni se pare și faza de căutări, 
din mers, efectuată la Steaua 
de Em Jenei, sfătuit de ex
perimentatul consilier al roș- 
albaștrilor, Gh. Popescu. Lă
cătuș, principala revelație a 
noilor veniți în formația 
bucureșteană. l-a avut, de re
gulă, partener de linie pe Pi- 
țurcă. Randamentul cel mai 
bun îl dă — rezultatele de pe 
tabelele de marcaj sint probe 
— trio-ul actual, cu cei doi 
pe aripi, avîndu-1 pe Cîm- 
peanti II în centru. O formulă 
care merită să fie urmărită. 
Mai cu seamă că se insistă, 
justificat, asupra ei. Dinamo 
continuă tatonările. Acciden
tările în lanț (Ncmțeanu, V. 
Radu, Orac, Iamandi) au gre
vat. operațiunea de defini
tivare a formulei atacului, 
care rămîne „prima urgen
ță" față de apropiatele exa
mene din C.C.E. F. C. Olt pre
zintă o Inovație fructuoasă: 
tînărul și talentatul M. Po
pescu se afirmă ca om de 
bază al primei linii. Bună in
spirație, FI. Ha’aaian ! No
tăm. tot la capitolul noutăți,
terenul pe care îl cîstigă

lie în atacul bihorean, alături 
de Filip și Georgescu, (altă 
formulă consecventă). Kun și 
Dărăban au reușit promovări 
(He si Filip) care s-au integrat 
rapid în formație. Ciorceri și 
Fanici sînt inamovibili la 
A.S.A. Tg. Mureș. Craiovenii 
nu pot fi analizați cu totali
tatea datelor in fată dacă 
ne gîndim la numeroasele in
disponibilități care i-au o- 
bligat pe antrenorii C. Oțet și 
N. Ivan la veritabile echilibris- 
tici spre a ajunge la formu
le cît mai convenabile. Am mai 
amintit. în zona primei jumă
tăți a clasamentului, destul de 
constantele evoluții ale atacu
rilor de la Jiul și Politehnica 
Iași. în ciuda faptului că efica
citatea acestora mai lasă de 
dorit. Ne gîndim însă fie la 
incoporarea de noi jucători 
(Sertov ia Iași si Cura la Pe
troșani) fie la handicapul de 
înălțime suportat de linia 
Jiului. alcătuită din „ata- 
canți de buzunar".

Importanța menținerii unei 
formule se confirmă cercetînd 
și componenta atacurilor e- 
chipelor din a doua jumătate 
a clasamentului. Un exemplu, 
F. C. Argeș, care, de cînd a 
putut prezenta linia D. Zam
fir _ Niea — Jurcă. a crescut 
vizibil ca eficacitate. în rest, 
multe căutări, multe fră- 
mîntărl, multe accident! 4 
sau... suspendări (vezi ca
zul lui S. C. Bacău). Sau în
cercări. mereu încercări, spre a 
găsi vîrful de atac atît de mult 
așteptat (vezi situația Petro
lului, de pildă). Sau. în situa
ția Rapidului, efortul de a 
reface potențialul normal al 
unor jucători, al lui Damas- 
chin, în speță, care, iată, dă 
semne de revenire la normala 
lui „linie de plutire". Rezol
varea atîtor situații dificile 
în privința prezentării unei 
linii de atac eficace si omoge
nă depinde, se înțelege, în 
primul rînd de munca si serio
zitatea pregătirii, dar si de 
fermitatea si priceperea an
trenorilor în a găsi formulele 
cele mai potrivite. Timp mult 
nu există la dispoziție. SăP- 
tămînal, jocul, marele exa
men, verifică strădaniile tutu
ror : jucători, antrenori, con
ducători, pentru ca „barca- 
clubului x sau y să navigheze 
cît mai lin s> r’-”

Eftimie IONESCU



in „Raliul Turul Europei" 64 DE ECHIPE (record!) ÎNSCRISE

FRUMOASĂ COMPORTARE A AUTOMCBILISTILOR ROMÂNI
• Locui I — pe echipe de uzină • N. Grigoras — I. Mălăuț, lo
cul III în clasamentul general • Trofee ciștigate : „Cupa de aur“, 

„Cupa de argint" și „Premiul special" al raliului.
Dimineață rece de toamnă, 

ceață și un vînt care grăbește 
căderea frunzelor. în preaj
ma Hotelului „Parc" din Capi
tală. calcă îngindurați, în- 
dreptîndu-se spre mașinile 
multicolore, bărbați imbrăcați 
în combinezoane de con
curs albe, verzi, roșii. Curînd, 
de la ..parcarea" hotelului se 
dă plecarea, din minut în mi
nut.
spre _ ___
mai departe, tăind Bucureștiul. 
spre Giurgiu, in 
Turul Europei", 
automobilistică ce 
țări.

înaintea plecării, 
sportiv pentru țara 
ing. ~ ' 
nea : „Au luat startul, 
Hanovra, 34 de mașini, 
cauza abandonurilor, au _
trat Ia noi (punctul de fron
tieră Borș) 29... Pînă aici au 
mai abandonat 5, deci, după 
circa 3 000 de km, au plecat 
spre Bulgaria 24 de echipaje...

românești —

Europei. Apare un obstacol 
neprevăzut : ceața. Circa
450 km se aleargă numai cu 
vizibilitate foarte redusă... 
Telegrame ale agențiilor de 
presă : „Splendida compor
tare, pe ceață densă, a celor 
trei echipaje românești"..

s
7 (Balint — Zărnescu)... 9 (Va- 
silc — Scobai). Foarte bune 
locurile la clasă : II, la 
„pină la 1600 cmc" (Grigoras — 
Mălăuț) ;
1300 cmc" 
terminat 
Zărnescu, 
Scobai . 
rare, dat 
Grigoras 
speciale de clasament, iar Ba-

I si II, la „pină la 
(din 7 mașini care au 
cursa) : Balint — 
respectiv Vasile — 

Ceea ce nu e de mi- 
fiind că," la clasă, 
a ciștigat 14 probe

Mașinile se îndreaptă 
Arcul Be Triumf, apoi,

,,Raliul 
competiție 
străbate 8

1
J

ÎN „CUPA
LONDRA. Tragerea la sorti 

a partidelor viitoarei ediții a 
„Cupei Davis“ (64 echipe în
scrise — recordul competiției !) 
a stabilit următoarele întîlniri 
in :

ZONA AMERICANA : Chile 
— calificată în turul doi, Co
lumbia — calificată în turul 
doi. Canada — calificată în 
turul doi. Venezuela — Mexic. 
Caraibe — calificată în turul 
doi, Uruguay — calificată în 
turul doi. Peru — calificată în 
turul doi. Brazilia — calificată 
în turui doi.

ZONA ASIATICA : Indone
zia — calificată in turul doi. 
Malaezia — Pakistan. Thailan
da — calificată în turul doi.

comisarul 
_____  ___ noastră, 

Tudor Bucătaru, ne spu- 
la 

Din 
in-

ir

I LOTUL NOSTRIT DE JUDO
PENTRU CM. DE LA MOSCOVA

DAVIS“ ’84
Taipeh — Hong Kong, R. P. 
Chineză — Sri Lanka, Coreea 
de Sud — calificată în turul 
doi, Singapore — Filipine, 
Japonia — calificată în turul 
doi.

Meciurile primului tur vor 
avea loc la 13—15 ianuarie, 
cele ale turului doi la 2—4 
martie, semifinalele la 4—6 
mai și finala ța 28—30 sep
tembrie.

★
După cum am arătat, în 

„Grupa mondială". echipa 
României va întîlnl, pe le- 
ren propriu, reprezentativa 
Statelor Unite, la 24—26 fe
bruarie. în caz de victorie. în 
turul doi ea va juca cu învin- 
gătoarea din partida R. F. Ger- 

1 mania — Argentina, în caz de 
înfrîngere va tntilni învinsa 
din același meci. în indife
rent care situație, partida echi
pei noastre, in turul doi, va 
fi in deplasare.

Autoturismele
3 — au rămas toate in cursă, 
ocupind locuri bune în clasa
mentul general : 5 (N. Grigo
raș — I. Mălăuț), 10 (L. Balint 
— C. Zărnescu). 11 ($t. Vasile

O. Scobai)". Intr-o compe
tiție cu „vedete a'.e curselor 
automobilistice" : Audi 
tro. Porsche 911. Toyota 
let. Renault 5 Turbo...

Nălucile muRjcotate 
in Bulgaria. ImeJT'i1 
Podul Prieteniei. Belint 
nevoit să oprească Schimbă 
chiulasa Pleacă mai depar
te, Ca din tun, recuperează... 
Probe speciale de clasament, 
contracronometru. In Bulga
ria. apoi altele, foarte dificile, 
în Iugoslavia. Echipajele 
românești au avantajul că 
le-au mai străbătut. Sînt cele 
mai grele ale raliului... Se 
trece in Italia. Media orară 
ere«le. nebonește. pentru un 
raliu organizat — arj.re _  ne
dramuri de

Qua- 
Star-

trec 
după 
este

ia

„Dacia Sport" (1400 cmc) cu care a concurat echipajul N, Gri- 
goraș — I. Mălăuț. Foto : Dragoș NEAGU
Din nou vreme bună și, din 
nou, medii orare 
peste 100 
în Italia, 
12 ore) 
special 
mite 
km/h.» 
celebra 
întreceri de 
care se va alerga o probă spe
cială de viteza... in R. F. Ger
mania 
te sc mențin și. Ja Bad Pyr- 
mont, „finișul".
mașini plecate, îl trec doar 18 ! 

„Raliul Turul Europei" 
ciștigat de echipajul 
R. F. Germania format 
H. Bohne — R. Frlker, 
.,Mercedes 560“ (450 UT).
mat de K. Horst — K. Medita, 
tot din R.F.G., pe „W W. 
Golf, iar pe locul trei t in
ginerii N. Grigoras — L Mă- 
lăat. pe -Dacia 140** — proto
tip realizat la 1AP Dacia...

medii orare ridicate : 
km pe oră (1100 km, 
trebuie străbătuți în 
Aleargă Daciile (n.r. 
pregătite) pe anu- 

portiuni și cu 160 
Se ajunge la Mugello, 
pistă care găzduiește și 

Formula 1, pe

cele 1 uzine 
„Mercedes", 
„Dacia" — 

ultimei, sin- 
ale cărei mașini au ter-

mediile orare ridica-

Din cele 34

lint 10 ! Dintre 
înscrise : „Audi", 
„VVolkswagen" și 
succesul a fost al 
gura 
minat, toate cursa.

O excelentă 
pentru „Dacia" 
românesc. Iată 
primite de ai noștri : 
aur‘ 
„Cupa de argint" 
înscrise, 
liul) ; 
raliului" 
bună

este 
din 
din 
pe 

ur-

propagandă 
șl sportul 

și premiile 
„Cupa de 

pe echipe de uzină; 
" (3 mașini

3 au terminat ra- 
„Premiul special al 
— echipei cu cea mai 

comportare !
Modesto FERRARINI

O PRIMA

-**"^*- •. ***** • ***» ț » rș.ES • RȘEB • «IȘiEt • '

MCI MĂCAR JULES VERNE
C~d George Boutoo. In anal 1007, pe un „tnctclu" minat de 

• aport a realizat oficial primul record mondial de viteză, 
3 ce: M de la Neuilly la Versailles și

■napot la Neuilly, credem că nimeni dintre cel care, într-un 
fe1. sau altuL aveau de-a face cu... automobilismul (puțin cîțl 
erau dar cu Imaginația înflăcărată !) nu s-a gîndit, nici măcar 
ca glumă, că ar putea veni o zi in care o mașină cu patru 
roți ar putea goni cu peste 1000 de kilometri pe oră I 

automobilismului este, de fapt, istoria luptei pentru 
ale acestei

ț-j
2?. —Huiumuuujsiiiiuui este, ae rapt, istoria luj

viteză ! iată clteva dintre datele cele mai importante

CC 
UJ
JO

lupte continui : 
----- ‘ c.

V. 
H. 
M. 
G. 
J. 
A. 
c. 
G. 
R.

km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 
motoare cu reacție.

CK 
UI

105.8
202,6
327.9
408,6
502.2
634.3
875,5
966.3 

1001,01 
1025,15

Dacă primele recorduri au fost înregistrate pe șosele co
mune, este drept, cu mașini speciale dar, oricum, destul de 
obișnuite, ultimele performanțe sînt obținute cu mașini super- 
spectale, echipate cu motoare cu reacție, cu carburanți spe
ciali, pe piste și ele speciale, amenajate fie pe tunelul de sare 
al unor lacuri secate, fie într-un deșert, ea acesta al Iul Ri
chard Noble, realizat In deșertul „Stinca neagră" din statul 
Nevada.

Șl un amănunt care poate părea amuzant (dar nu este 
dacă mașina nu este suficient de bine centrată șl nu are sta
bilitatea corespunzătoare, la o viteză de peste luuO de kilo
metri pe oră ea poate deveni chiar un... satelit artificial l.

1025 kilometri pe oră... Nici măcar Jules 
la o asemenea viteză... terestră !

Jenatzty („Jamals Contente") 
Hemery („Lightning Benz 200 ev' 
Segrave („Sunbeam") 
Campbell („Napier Campbell") 
Eyston („Thunderbolt") 
Cobb („Napier Railton*)
Arfons („Green Monster"*) 

Breedlove („Spirit of America Sonic"*) 
Gabellch („The Blue Flame"’)
Noble ( • )

')

Verne nu a.-a gînait

Romeo VILARA

P.S. Amintim că bariera sonlcă se află
1224 km/h. CInd va fl oare depășită de ____________ _ ..
mal amintim că recordul mondial absolut, pentru mașini „cla
sice", aparține din 12.11.1965 Iul William Summer („Goldenrod") 
cu 656,5 km/h.

tn pragul vitezei de 
un automobilist t Și C.E. DE TINERET

Boxui profesionist a mai 
făcut o victimă ! Cine le mai 
știe numărul ? Poate. doar 
familiile îndoliate... Ultima, 
deocamdată. este pugilistul 
mexican Isidro Gino Perez, 
decedat zilele trecute la spita
lul St. Vincent din New York, 
în urma unui k.o. suferit în 
fața portoricanuliy Juan Ra
mon Cruz.

Problema aceasta este însă 
extrem de gravă. Datorită bo
xului profesionist, 
tini sint cei care-și 
averile. în schimb, 
feră, sînt sacrificați, 
mai pentru că, se recunoaște, 
situația este atît de gravă 
iată că sînt unii dispuși să-i 
cerceteze cauzele și să ia, e- 
ventual. măsuri în consecință.

în Statele Unite de pildă, a 
fost constituită recent o fun
dație care-si propune să cer

nu pu- 
rotunjesc 
alții su- 
Și toc-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ALPINISM • Cinci alpiniști ja

ponezi Însoțiți de un șerpaș au 
atins luni vîrful muntelui Lhotse 
(8516 m) in Himalaya. O altă 
expediție (8 elvețieni, 5 austrieci, 
1 francez șl 1 vest-german) au 
escaladat — fără măști cu ' 
— unul din vîrfurile de 
ale muntelui Annapurna.

ȘAH • La Tilburg, în 
are loc, începlnd de ieri, _ 
tea ediție a turneului internațio
nal „interpolis", notată cu „15", 
calificativul cel mal înalt atri
bui* de Federația internațională. 
Media „E.L.O." a turneului este de 
2613 p. între partlcipanțl se află 
A. Karpov (2710 p „E.L.O.“) • tn 
cadrul C.C.E., Slavla Sofia a dis
pus cu 7,5—4,5 de Austria Viena.

TENIS • Turneul feminin de 
la Tampa: Navratilova — Louie

oxlgen
7525 m

Olanda 
a șap-

6—1, 6—1, Herr — Platek 7—5, 
Blackwell — McNeil 6—4, 

6—2, White — Fernandez 
4—6, 6—1, 6—4, Casale — Brown
6— 3, 6—1 • Sydney, competiție 
Indoor: McNamee — Denton 6—4,
7— 6, Lendl — Frawley 6—3, 6—1.
• Basel: surpriză in primul tur: 
Victor Pecci (Paraguay) 
nick ------ ~
Alte 
son 
7—6,
6—4, . ,

TENIS DE MASA • Campio
natele Asiei, la Wuxi (R.p. Chi
neză), sferturi de finală: Cal
Zhenhua (R.P. Chineză) — Manh- 
kuen (Hong Kong) 3—0 (16, 10, 
21), Klyoshl Sato (Japonia) — 
Hui Jun (R.P, Chineză) 3—2 (10, 
—16, —8, 21, 10).

_ _. Yan-
Noah (Franța) 6—2, 6—3.
rezultate: Hocevar — Dick- 

7—5, 6—2, Fibak — Orantes 
6—2, Carlsson — Blmer 

4—6, 7—6.

Ieri, a plecat la Moscova, 
pentru a participa la Campio
natele mondiale de judo, 
Iotul nostru, compus din 
sportivii Gheorghe Dani (ca
tegory» superușoară), Con
stantin Niculae (semiușoară), 
Ștefan Nagy (ușoară), Mircea 
Frăției (semimijlocie). Miha- 
lache Tonia (mijlocie), Costel 
Năftică (semigrea) si Mihai 
Cioc (grea). Ei sînt însoțiți de 
antrenorii Alexandru Vasile, 
Dorin Gavra și de dr. Constan
tin Gaiu.

întrecerile vor avea loc 
în Sala sporturilor din Comple
xul Lujniki, după următo
rul program : joi — catego-. 
riile semigrea si grea : vineri 
— semimijlocie șl mijlocie: 
simbălă — ușoară si semiușoa
ră ; duminică — superușoară și 
open.

CANDIDATURI..:
Lahti. Municipalitatea aces

tei localități finlandeze și-a 
depus candidatura pentru orga
nizarea In 1989 a campionate
lor mondiale de schi nordic. 
Candidatura este susținută de 
federațiile de schi din Norve
gia și Suedia și urmează să fie 
discutată, luna viitoare, de că
tre Federația internațională.

Falun și Aarc sînt două lo
calități suedeze, învecinate, 
care doresc să fie gazde ale 
Jocurilor Olimpice de iarnă din 
1992.

Palermo. Oficiul regional de 
turism din Sicilia a anunțat că 
a fost depusă candidatura pen
tru organizarea în 1987 a Jocu
rilor sportive Mediteraneene.

MĂSURĂ...
ceteze cauzele accidentelor în 
boxul profesionist si în ca
drul căreia, în afara unor 
oameni de știință, au fost coop
tați si doi reputați foști cam
pioni ai lumii Ray „Sugar" 
Leonard si Muhammad Aii 
(Cassius Clay), 
dație va 
Universitatea 
Los Angeles, 
una dintre cele două mari orga
nisme ale boxului profesionist 
mondial, l-a și dat o impor
tantă sumă de bani pentru 
dezvoltarea 
cercetări, 
precădere, 
realizarea 
puțin 
parte o proteză dentară, dacă 
nu chiar ideală, în orice caz 
mai eficientă decit cea ac
tuală...

TBALm

o—o.

loc 
C.E.

cîteva par- 
de tineret 

1

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE
In zona Asia — Oceania : Irak 

— Bahrein 2—1. Irak — Emiratele 
Arabe Unite 2—2 (meciuri dispu
tate în ultimele zile). Cu 5 p 
Irak s-a calificat pentru turul al 
doilea. Partida dintre Bahrein șl 
Emiratele Arabe Unite va decide 
a doua tormație calificată pen
tru turul următor

în zona europeană .
U.R.S S — Bulgaria “ “

Marți au avut 
tide din cadrul 
gr. 1 :

Scoția — Belgia 0—0. In clasa
ment : Scoția 9 p (5 j). Belgia 
4 p (5 j). R.D. Germană 4 p (4 

j). Elveția 1 p (4 j). GR. a 3-a: 
Ungaria — Anglia 0—2 (au mar
cat Walsh $1 Stein). tn clasa
ment: Anglia 10 p (6 j). Grecia 
4 p (4 j), Danemarca 3 p (4 j). 
Ungaria 1 p (4 j). GR. a 4-a :
Iugoslavia — Norvegia 6—2 (au 
marcat Tute — S, Dimltrievici — 
2. Djurkovski si Stolkovicl, res
pectiv Gulden șl Alsen din 11 m). In ......clasament: Iugoslavia 7 p (4

Ray 
Muhammad

Această fun- 
funcționa pe lîngă 

California din 
căreia W.B.C.,

i de bani 
programului 

Se urmărește, 
pe de o 

unor mănuși

de 
cu 

parte, 
mai 

periculoase, pe de altă

j) Bulgaria 6 p <4 j). Norvegia 
2 p (5 j). Tara Galilor 1 p (3 j). 
ȘTIRI, REZULTATE

• Federația de specialitate din 
Japonia iși pune speranțe în ca- 
Uflcarea reprezentativei nipone în 
turneul final al C.M. din Mexic.
In vederea acestui scop au fost 
luate o serie da măsuri organi
zatorice, printre care șl numirea 
ca antrenor al selecționatei a 
fostului international vest-german 
Bertl Vogts. Acesta a și efectuat 
la Osaka o primă selecție urmă
rind, timp de 6 zile, clteva zeci 
de jucători.
• In etapa a S-a a campiona

tului Austriei : Voest Linz — 
Wels 0—0. Austria Salzburg — 
Favorit A.C. Vlena 4—0. Inns
bruck — Eisenstadt 2—0, Austria 
Vlena — Grazer A.K. 8—31, Sturm 
Graz — Admira Wacker 0—0. 
Neusiedl — Rapid Vlena 2—4, St. 
Veit — LASK 0—0, Wiener Sport
club — Austria Klagenfurt 1—1. 
în clasament, pe primele locuri: 
Austria Viena 14 p. Sturm Graz 
sl Rapid Viena cite 12 p. Pe 
ultimele : Favorit A.C. Viena 5 n. 
Neusiedl 0 p.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară. în campionatul european de seniori s-au desfășurat 

mai multe 
închiderea 
GR. 1
GR. A 3-A :
GR. 
GR. 
GR.

A 
A 
A

4-A :
6- A :
7- A :

meciuri. Iată rezultatele care ne-au 
ediției :

Scotia
R. D. Germană
Ungaria 
Danemarca 
Iugoslavia 
Turcia 
Irlanda

sosit pînă la

Belgia 
Elveția 
Anglia 
Luxemburg 
Norvegia 
Irlanda de Nord 
Olanda

1-1 (0-1)
3—0 (1—0) 

0—3 (0—3) !
6—0 (4—0)
2_1 (2—0) 

1—0 (1—0) !
2—3 (2—0)

în aceeași ordine de idei, se 
aduc modificări si regula
mentului. în California. de 
pildă, chiar Congresul acestui 
stat american a aprobat o ..le
ge" care îl autorizează pe me
dicii oficiali ai reuniunilor pu- 
gilistlce să intervină Si să 
oprească lupta (peste capul 
arbitrului din ring !) atunci 
clnd constată că unul din
tre boxeri se află In evidentă 
incapacitate de a mai lupta, 
pentru că este rănit sau epui
zat fizic.

Iată, In sfirșit. o măsură în
țeleaptă !

Următoarea, și mai înțe
leaptă. ar fi însăși... desființa
rea boxului profesionist I...

r. vil.

ȚARA GALILOR — 

ROMÂNIA 5-0
{Urmare din pag t)

După pauză, echipa României 
iasă impresia că va depăși „că
derea" care a făcut ca galezii 
să înscrie trei goluri într-un 
sfert de oră ; ea încearcă să 
combine, dar manifestă aceeași 
lipsă de nerv, cu toate că leagă 
unele mingi. Galezii se apără 
bine și contraatacă cu aceeași 
vigoare. Se încearcă unele 
schimbări, ..pentru impulsiona
rea formației, Augustin ia locul 
lui Țicleanu, urmează și altele, 
dar iată >că în minutul 72, Țara* 
Galilor majorează scorul, oare
cum împotriva cursului jocului. 
O nouă greșeală de apărare se 
află la originea celui de-al pa
trulea got : JAMES rămîne
complet demarca! în careu, pri
mește o pasă de la Rush și în
scrie la fel dc ușor. Jucătorii 
noștri Încearcă să marcheze go- 
iul de onoare, Coraș are o bu
nă situațe, (min. 74), reia cu 
capul, dar Felgate apără. Cînd 
conturile, și așa severe, păreau 
încheiate, iată că în min. 90, 
la o nouă neatenție a apărării 
noastre, CURTIS șutează de ia 
13 metri, pecetluind scorni fi
nal.

O înfrîngere usturătoare, ca
re trebuie să dea serios de gîn
dit, cu o lună înainte de me
ciul cu Ciprul.
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