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In noua ediție a „Cupei Davis"

în ziua de debut a „mondialelor44 de judo

M. CIOC - MEDALIE DE BRONZ

TENISMANR ROMÂNI
Gloucester Hotel din ini

ma Londrei. Aid se întll- 
nesc de citeva ori pe an — 
dar in mod special cu ocazia 
turneului de la Wimbledon — 
vedetele tenisului mondial. 
In ziua de 11 octombrie, la 
prinz, reprezentanții celor 64 
de țări — care s-au înscris 
pentru noua ediție a „Cupei 
Davis" — s-au reunit si ei la 
Gloucester Hotel. „Era o 
stare febrilă cum rareori ml-a 
fost dat să intilnesc — ne spu
ne Alexandra Lăzărescu, se
cretarul responsabil al F. R. 
Tenis —, prilejuită de tragerea • 
la sorti pentru suprema comp» 
Htle a „sportului alb", al cărei 
prim tur este programat anul 
viitor, în perioada 24—28 fe
bruarie".

Reprezentantul federației 
noastre mal adaugă : .Preșe
dintele Federației internațio

Campionatele naționale de baschet

LA BAIER PRIMA ETAPĂ, PRIMA SURPRIZĂ: 
ACADEMIA MILITARĂ - DINAMO ORADEA 75-70 ! 
Astă-seară, derby-ui Dinamo — Steaua
CLUJ-NAPOCA, U (prin to- 

lelon). Etapa inaugurală a 
campionatului național de 
baschet masculin a prile
juit unele meciuri atractive, 
precum si o mare surpriză 
produsă de proaspăta promo
vată in Divizia „A“, Academia 
militară Mecanică fină Bucu
rești, care a întrecut experi
mentata formație Dinamo O- 
radea. Iată rezultatele și li
nele amănunte alo partidelor 
de joi:

ACADEMIA MILITARĂ — 
DINAMO ORADEA 75—70 (35— 
42). învingătorii au făcut chiar 
de la Început zile grele echi
pei Din^mp Oradea, deși a- 
ceasta are în componentă Ju
cători valoroși, cu talie înal
tă. cu multă experiență în 
prima categorie a țării. Bucu- (Continuare in pag. 2-3)

LA FETE, IN CEL MAI IMPORTANT MECI:
CRIȘUL - PROGRESUL 79-71

SATU MARE. 13 (prin tele
fon). Iată rezultatele etapei de 
debut a Diviziei „A" de baschet 
feminin și unele amănunte.

CRIȘUL ORADEA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 79—71 
(31—34), Joc echilihrat la în
ceput. continuat si in repriza 
secundă, cînd avantajul a al
ternat pină în min. 30, după 
care Crișul s-a desprins gra
tie preciziei aruncărilor de la 
distanță executate de Lucia 
Cutuș și recuperărilor obți
nute de Maria Leitner si 
Daniela Perțache. Bucuieșten- 
cele au jucat sub valoarea lor, 
ele rattnd exasperant si apli- 
cînd o apărare (în zonă) mult 
prea liniștită. Au înscris î 
Leitner 19, Cutus 18. D. Per
țache 14, Constantineseu 12, 
Pop 7. Nagy 2, Amihăesei 4, 
Casetti 3. pentru învingătoare, 
respectiv Pușcașu 24. Mărin- 
guț 13. Alixandru 14. Kapelo- 
vies 12. Ivănescu 4. Simioană 4.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI 
97—52 (45—24). Bucureștezicele
au realizat • partidă bună, 
manifestind o eficacitate deo
sebită. Ploieștencele s-au bazat 
doar pe reușita aruncărilor de 
la distantă ale Constantei Gri- 
goraș. Au înscris : Filip 21, 
Rădulescu 16. Tomescu 14, 
Popescu 13. Borș 15, Hegheduș 
8. Grecu 8. Mihai 2 pentru 
învingătoare, respectiv Grigo- 
raș 18. Lambrino 10, Brezoianu 
6. Cîobotaru 4. Pană 6. Opresu 
4. Biasutil 4.

UNIVERSITATEA TIMI-

VOR ÎNTÎLNIA 4-a OARĂ ECHIPA S.U.A.
• După 12 ani, clștigătoarea „SaJatierei" fio nou Io țara noastră
9 Meciul se va juca, probabil, la București, Intre 24-26 

februarie, pe o suprafață de „Greenset"
nale de tenis, francezul Fhl- 
iippe Chatrier, a dorit ea 
tragerea la sorti sa fie efeo- 
iuată chiar din faimoasa „Sa- 
laticră", astfel eă prețiosul 
trofeu a trebuit să fie adus din 
S.U.A„ tara care a cîștigat ș- 
nul acesta „Cupa Davis", ni 
confruntarea din finală cu 
Franța".

— Ce reacții au avut cei 
prezențl la aflarea veștii că 
sortii au decis ca reprezenta
tiva S.U.A.. cea mai puternică 
echipă din lume, să se confrun
te cu formația României 7

— Mal iuti’ un amănunt :

restenii, avînd si hi eîțiva 
baschetbaliștl rutina ți (Zdren- 
ghea, Tarăn, Rotaru), au ju
cat cu mult calm, au „ținut" 
permanent scorul strîns. iar 
in final au profitat de ctteva 
greșeli ale adversarilor (îndeo
sebi ale lui Gellert care tinea 
morțiș să-si „dubleze" antre
norul, in loc să participe 
Ia acțiunile echipierilor) și 
au cucerit o victorie pe deplin 
meritată. Au Înscris : Zdren- 
ghea 22, Ghiță 20, Neagu 12, 
Rotaru 8, Kaunitz 2, Scalețehl 
2, Necuiee 4, Tarău 5 pentru 
învingători, respectiv Gellert 
20. Antoehi 14, Szabo 10, Kosa 
10 Rădulescu 2, Iile 8. Tavasi

Paul IOVAN

ȘOARA — CHIMISTUL CJS.Ș. 
RM. VÎLCEA 57—44 (32—25), 
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA — 
COMERȚUL UC. „BOLYAI" 
TG. MUREȘ 57—34 (29—12 1),
SPORTUL STUDENȚESC
POLITEHNICA CJS.Ș. 2 BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCU
REȘTI 43—56 (16—34), MO
BILA C.S.Ș. SATU MARE — 
I.E.F.S. 59—55 (32—30).

Performeri mai mari sau mai mici, campioni de azi sau... 
de miine o iau, zi de zi, de la capăt, străbătind lungime 
după lungime de bazin, in permanenta luptă cu cronome
trai. Intr-un centru al înotului nostru de valoarea celui din 
Baia Mare asemenea imagini sint firești, iar fotoreporterul 
Dragoș NEAGU nu putea scăpa prilejul unei vizite in mu
nicipiul reședință al județului Maramureș fără si faci un 
drum si la frumosul bazin...

cînd Philippe Chatrier a scos 
din „Salatieră" numele celor 
două echipe, prima sa reacție 
a fost referitoare la arbitraj, 
tn marele salon de la Glouces
ter Hotel se afla si Jen-
kins, unul din cei mai buni ar
bitri din lume și, amănunt de
loc de neglijat, cel care arbi
trează aproape toate parti
dele in care evoluează McEnroe 
intrucit știe să-i curme ori
ce ieșire nesportivă. Chatrier 
i-a spus : «Roy, pregătește-ți 
bagajele pentru a pleca in 
România, să arbitrezi partida 
dintre Ilie Năstase și John 
McEnroe !-< Apoi, ziariștii pre
zent!, ea și numeroșii specia
liști au adus în discuție faptul 
că Fiorin Segărceanu a eîști- 
gai anul acesta, la Wimbledon, 
un set la McEnroe și în conti
nuare i-a făcut zile fripte".

Despre partida cu S.U.A. 
secretarul federației ne-a 
spus : „Faptul eă echipa

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

După „eclipsa totală" de la Wrexham

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI TREBUIE
SĂ-ȘI REGĂSEASCĂ SPIRITUL DE LUPTĂ,

COEZIUNEA
WREXHAM, 13 (prin tele

fon). Acest atît de neașteptat 
0—5 cu Tara Galilor vine după 
acei răsunător 1—0 cu Suedia, 
la Stockholm, șl după acel 
2—2 cu Polonia, la Cracovia, 
ca să ou mal vorbim de cete 
două „remize" de luptă (0—0 
la Oslo si 0—0 la Utrecht), a- 
dică după o serie de patru 
rezultate tn care apărarea noa
stră a cedat de numai 2 ori 
in 360 de minute, pentru ca la 
Wrexham să fie învinsă de 
trei ori in 15 minute.

Este evident, deci, că echipa 
României a avut o zi nefastă, 
cum se spune, și cirri ne 
exprimăm astfel ne gîndim la 
ceea ce a făcut pînă acum șl. 
în primul rînd. Ia ceea ee are 
de făcut de acum încolo, a- 
tunci cînd culorile noastre vor 
fi apărate, în Unii mari, de a- 
ceiași jucători.

înainte de orice, să ascul
tăm ce spune Mircea Luccscu:

Ten au Început, la Moscova, 
Campionatele mondiale de ju
do. în ziua inaugurală, în care 
s-au desfășurat întrecerile la 
două categorii de greutate (se
migrea și grea), sportivul nos
tru Mihai Cioc, luptlnd cu o 
mare ambiție si etalîndu-și cu 
eficientă bagajul de cunoștințe 
tehnico-tactice, a reușit, în ca
drul categoriei grea, să urce pe 
podium și să obțină medalia de 
bronz. (Născut la 14.05.1964, a 
început să practice judoul la 
clubul Cutezătorii din Tr. Mă
gurele, cu antrenoarea Floarea 
Rotaru Enciu ; în prezent acti

Azi. In sala Victoria din Ploiești

ROMÂNIA - BULGARIA, LA HANDBAL MASCULIN
Echipa națională masculină 

de handbal ia astăzi startul In 
ultimul sezon international di
naintea turneului final al Jocu
rilor Olimpice de la Los An
geles. Vasile Stingă, Nicolae 
Munteann, Mircea Bedivan, Mă
ricel Voinea, Alexandru F61- 
ker, Marian Dumitru și cei
lalți „tricolori" al handbalului 
nostru vor întîlnl în sala „Vic
toria" din Ploiești reprezenta
tiva Bulgariei. Partida va în
cepe le ora 17,45 si va fi con

Șl DORINȚA DE VICTORIE
,Am fost întrecuți pe toate 
planurile: atît la angajament, 
cit si la viteză sau atitudine 
generală față de joc. Jucătorii 
noștri au fost depășiți cu mare 
ușurință. După primirea pri
melor două goluri, echipa a 
continuat să evolueze static. 
Formați* noastră a fost de ne-

Pentru o reprezentare corespunzătoare 

la Olimpiada albă 

PATINATOmî~LĂ_DRA
PRIMILOR ILSTE PI GHfAJĂ

Federațîa Română de Pati
naj și-a propus un obiectiv 
ambițios, acela ca viteziștii și 
„artiștii gheții" din țara noas
tră să participe cu rezultate cit 
mai bune la J.O. de iarnă, din 
1984, de la Sarajevo.

Avindu-se in vedere pașM 
accelerați pe drumul afirmării 
tăcuți în sezonul trecut de cîți- 
va tineri patinatori (in special 
de Tibor Kopacz, care la C.E. 
de la Haga a sosit pe locul 5 
la 5 000 m, 8 la 1 500 m, 11 la 
10 000 m, ocup’nd poziția a 10-a 
la poliatlon), viteziștii vor avea 
dificila misiune de a aduce 
pentru prima oară puncte dele
gației sportivilor români la 
„Olimpiada albă".

Care sînt acumulările înre
gistrate în ultima vreme de 
către candidatii olimpici in 
campania pentru J.O. de la 
Sarajevo 7 Răspunsul la aceas
tă întrebare ni I-a dat secre
tarul responsabil al federației, 
prof. Marian Nedelescu : „Du
pă o scurtă pauză de refacere, 
cei 5 patinatori vizați pentru 
întrecerile de Ia Sarajevo — 
Tibor Kopacz. Ion Opincariu, 
Dezideriu Jenei. Zsolt Zakarias 
si Emeric Mikloș — șl-au ro- 

vează la Dinamo Brașov, antre
nor Alexandru Vasile). După do
uă victorii în fața lui luha Salo
nen (Finlanda) și a lui . Hin 
Hwang (R.P.D. Coreeană), am
bele prin yuko (5 p.), repre
zentantul țării noastre a pier
dut meciul cu olandezul Wil 
Wilhem prin ippon. In reca
lificări, Mihai Cioc a cîștigat 
prin decizie la puncte partida 
cu canadianul Mark Berger, 
cucerind medalia de bronz. 
Clasamentul categoriei grea: L 
Yosuhino Yamasita (Japonia) 
— campion mondial. 2. Wil 
Wilhem (Olanda), 3, MIHAI 
CIOC (România) și Henry 
Stohr (R.D.G.).

La categ. semigrea. Coste! 
Năftică a cîștigat primul meci, 
în fața italianului Luig! 
Fratzi, dar l-a pierdut pe al 
doilea la trei puncte (koca) la 
Andreas Preschel (R. D. Ger
mană). Intrat £n recalificări, 
sportivul român a pierdut la 
diferență minimă in fala cuba
nezului Isaac Ascny, ieșind din 
competiție. Clasamentul catego
riei semigrea: 1. Andreas 
Preăchel (R. D. Germană) — 
campion mondial, 2. Valeri Di- 
visenko (U.R.S.S.), 3. Gunther 
Neureuther (R.F.G.) și Robert 
Van de Walle (Belgia).

dusă de arbitrii W. Pritzkow șl 
E. Glaeser (R. D. Germană). 
Cele două echipe vor susține 
o nouă partidă duminică. de 
la ora 18, în sala Horească din 
Capitală.

Debutul in atît de im
portantul sezon internațio
nal 1983'1984 va fi urmat de 
participarea la „Super Cupa" 
campionilor mondiali și o- 
limpici (1—6 noiembrie. ală-

(Continuare in pao s 4-a) 

recunoscuL Ea a reflectat, din 
păcate, pe de o parte, tensiu
nea in care se joacă multe 
meciuri importante din campio
nat. iar, pe de altă parte, lip-

Mircao IUDORAN

(Continuare In pag 2-3)

luat în luna aprilie antrena
mentele pe uscat, sub condu
cerea antrenorului Dan Lăză
rescu. Ei au urmat un program 
de pregătire multilaterală, iar 
in ultima vreme au lucrat pe 
patine cu rotile și pe piste re
duse de gheată artificială. Toți 
cei cinci „olimpici" și-au îm
bunătățit rezultatele similare 
de anul trecut, iar Tibor Ko
pacz și Ion Opincariu și-au 
depășit normele la probele de 
control. Acest lot. însoțit de 
antrenorul Dan Lăzărescu. va 
întreprinde peste citeva zile 
un turneu de mai multe con
cursuri pe arenele de gheată 
artificială de la Inzell si Var
șovia, sustinînd astfel primele 
teste pe piste de dimensiuni 
olimpice".

Să sperăm că vom primi, ca 
și în sezonul trecut, vești bu
ne de la patinatorii noștri.

Despre eforturile depuse de 
patinatorii artistici pentru a 
obține un loc in delegația tă
rii noastre la J.O. de la Sa
rajevo ne-a vorbit fosta cam-

Traicn IOANIȚESCU

(Continuare In pap. a 4-a)
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24 de ore la Clubul sportiv școlar Gheorgheni

CEL MAI MIC,
GHEORGHENI nu este un 

oraș prea mare. Cochet, cui
bărit între munți, etalînd la 
fiecare pas semnele noului, a- 
ceastă 
șezare 
sportivă în județul Harghita 
Argumente ? Suficiente pen
tru a petrece „24 de ore“ la o 
unitate sportivă din acest 
oraș. Clubul sportiv școlar, 
care reunește tot ce are mai 
bun orașul ca tinerețe sportivă 
PRIMUL POPAS LA LI
CEUL INDUSTRIAL NR. 1, 
unde, într-o încăpere spați
oasă. prof. Csaba Bazilides, 
directorul Clubului sportiv 
școlar Gheorgheni („cel mai 
mic, dar cel mai puternic din 
județ" — ne precizează el) ne 
așteaptă să pornim la drum. 
Si o pornim. Traversăm stra
da si. iată. într-un parc, cite- 
va terenuri de tenis, excelent 
amenajate. ÎI găsim pe prof. 
Anton Elekes luerfnd eu două 
sportive (Gabriela Pap și Su- 
zana Pali). In timp ce pe cele- 
lalte terenuri alti 
«e luptă cu rachetele 
prea mari pentru ei. 
tot 7* ’ ~
prompt Secția de tenis 
mai multe grupe. Acum, 
mineața. vin cei care pot. De 
Ia ora 14 începe „cascada", 
cum spunea profesorul Elekeș. 
O primă grupă de 18 copii în
tre 7 și 9 ani. apoi de la 15,30 
Erupă de începători ceva mai... 
avansați (cam 10 copii) si de la 
ora 16 grupa de performanță. 
CEA MAI VECHE SECȚIE A 
ACESTUI CLUB SPORTIV 
ȘCOLAR este cea de gimnas- 

„Dar si cea mai bună..." 
țpune oricare din cei

mică si pitorească a- 
are o mare pondere

..pitici" 
parcă 

„Asta-i 
întreb. Răspunsul este 

are 
di-

Pătăluți « venit eu 
cursul Prietenie au 
.mieri, IntUnlri cu p 
ala R.D.G., Bulge-tei 
Teodorescu a fon c 
— cu evoluții remara 
ta Ankara.

Dar tot 
gere ; că 
nastlca a

DAR CEL MAI BUN DIN JUDEȚ »
fizică. in special a rezisten
tei necesare fondiștilor, dar 
și ..alpinilor". Ne prezintă 
„speranțele" pentru acest 
sezon : Elemcr Tanko șj An
drei Kercsb la fond, Tibor 
Molnar si Gyongy Bazilides la 
alpin. ȘI ACUM LA HOCHEI. 
Directorul acestei unități 
sportive școlare, prof. Csaba 
Bazilides, insistă să mergem 
Ia hochei. Nici nu se poate 
altfel. El este și antrenorul 
echipei divizionare Avîntul 
Gheorgheni. Ne explică că 
Ia hochei se lucrează foarte... 
armonios. Frații KcresS, pro
fesori de educație fizică, au 
grupele lor (pe gheață în jurul 
orei prînzului se afla Arpad 
Kercso. cu o grupă de 25 de 
copii 
ți rea 
iar 
profesori 
cu alte două grupe, 
nul din apropierea 
rului, 
și 12 ani jucau cu nădejde fot
bal sub 
sorului 
bal cam 
viitorii 
TIM 
FOTBAL, adică la doi pași de 
patinoar, unde. pe terenul 
frumos amenajat al fostei 
divizionare „B“, profesorul De
nes Baks are antrenament cu 
grupa de speranțe (20—25 de 
copii). Puștii se luptă cu ba
lonul si se bucură de soare și 
de aer. Poate vreunul din
tre ei va depăși „performanța" 
ultimului... produs al secției, 
Bela Abraham, care a fost 
selecționat la

stoper, alături de Be- 
N-a

șansă o au acum pri- 
care

ai acest si
Hoffman. 

Alexandru 
de

antrenori
Levente 

Ferencz țj 
îi găsim în sala 

a
Lucrează

trei 
secții : 
Josif 
Maroși. 
gimnastică a liceului pe toți 
trei. Lucrează cot la cot, fie
care la cite un aparat, copiii 
rotindu-se din timp în timp. 
Este o metodă veche si bună. 
Se cîștigă timp și fiecare dintre 
profesori se specializează în- 
tr-unul din aparate. ajungînd 
să cunoască toate tainele in
struirii șj perfecționării. A- 
cum lucrează doar cu pa
tru sportivi : Csaba Vagassi, 
Tibor Molnar (fratele lui Le
vente !), Csaba Marton si Ist
van Deak, dar — la tel ca la 
tenis — după-amiază vine 
„schimbul doi", in frunte eu 
Nicu Florin Stroia. Laszlo Ja
nossi. Cristinel Arușiei țj Ar
pad MagyarL Impresionează
seriozitatea cu care se lu- 

repetarea, parcă ne- 
a elementelor din 
exerciții, răbdarea ți 

profesorilor — totul 
bilanțul rodnic al 
secții: anu) acesta

crează, 
sfîrșită. 
diferite 
calmul 
explică 
acestei
16 locuri pe podium la cam
pionatele naționale, dintre 
care 10 locuri lntti 1 CU RE
LIEFUL ÎNCONJURĂTOR NU 
SE PUTEA să lipsească din 
secțiile clubului schiul. Ie
șim din sală și pe pista de 
zgură, amenajată in curtea li
ceului, este o mare aglomerare 
de copil. Se aleargă eu spor. 
11 cunoaștem pe cei trei 
profesori : 
Janossi 
Zoltan 
schiul 
zăpezii 
rea

pe cei
A. Gyulai ți A.

pentru schi fond ți
Hambrick pentru 

alpin. În așteptarea 
lucrează la ridica- 

gradului de pregătire

SPORTUL SI JOACA

Sublinieri

Către ora primului, 
soarele se înalță, încă, pes
te blocurile 
bucureștean 
de fotbal 
I.T.T.A. iși 
teren.
neu,
e recomandabil 
preajma porților, marea pa
siune a puștilor fiind șutu
rile năprasnice, din orice 
poziție. Reporterul care, zi
lele trecute, a fost invitat 
la un derby, a stat mai că
tre peluză, mal la adăpost 
de „bombele" derutante ale 
micilor competitori. In mi
nutul 15 de joc scorul era 
12—9 in favoarea Grupei 
mari, dar In atac prelungit 
se aflau cei de la Grupa 
mijlocie, tn minutul 18 
scorul a devenit egal (14— 
14), Insă — ce păcat I —

din cartierul 
Pajura,_ echipele 
ale 
fac 

Se joacă 
cu finale

Grădiniței 
apariția pe 
sistem-tur- 

la care nu 
si stai in

arbitrul dinspre partea 
cătăriei anunță ora mesei...

S-a jucat frumos, in chip 
sportiv. Cu multă ambiție. 
Cu lăudabilă indeminare au 
evoluat și viitorii gimnaști, 
cei din formațiile de mini- 
baschet. Nu a fost o compe
tiție anume organizată ; ase
menea întreceri au loc zil
nic. Sportul, joaca, mișca
rea în aer liber, In general, 
tint In fruntea activităților 
la această unitate preșco
lari (directoare — Ana Pes- 
caru, educatoare — Katalin 
Lazăr, Doina Ciucă, Elena 
Cordier, Maria Meteș, Con
stanța Miloiu, Elena Rădoa- 
că, Monica Stoenescu).

Tn imagine, fază din me
ciul (derby, desigur) de fot
bal dintre formațiile Gru
pei mari și celei mijlocii.

Vasile TOFAN

DIVIZIA
Handbal

Electromureș Tg. Mureș 15 p, 12. 
Unirea Cluj-Napoca 14 p.

BATALIA CU TIMPUL

lucrînd la imbunătă- 
tehnicii individuale), 

frații Bazilides, ți ei 
de educație fizică 

Pe tere- 
din apropierea patinoa- 

30 —35 de copii Intre 11
supravegherea profe- 
Ad. Bazilides. Un fot- 
aspru. Bun pentru 

hocheiști... UN UL- 
POPAS. FIREȘTE. LA

a jucat, 
lodedici. 
Această 
chindeti 
minge.

al
care a 

Luceafărul- ți

ajuns mai sus.

aleargă după

Călin ANTONESCU

Cu s ani tn urmă, totul părea o utopie. Deși 
fetele demonstraseră că se poate, ți nimic nu 
proba că băieții nu le-ar putea urma : ba
riera vlrstei de început tn gimnastica mascu
lini trebuia — și ea — coborîtă l Convinge
rile antrenorului Constantin Petrescu eras 
clare...

Bunăoară, ci munca este începutul tuturor 
lucrurilor șl Iz gimnastica de performanții 
a băieților. Și, după o selecție severă prin 
școlile din jurul clubului bucureștean Dinamo, 
trrec tt de puști de 7—8 ani au Început o 
aprigi lupii cu timpul, deși mulți au con
siderat ideea aventuroasă, această vlrsti de 
Început fiind pini atunci absolut prematură. 
In 1978, «-au Invdțat etementele-școală de bază 
ale gimnasticii, iar tn 197» elemente de cate
goria a IV-a ! In 1980, deși ca sirsti „de-a 
patra", copiii lucrau „la a doua" | la fel, 
pentru consolidare, tn ’M ; tn 1982, cu vtrsia 
„de-a doua și de-a treia". au trecui la „a-ntlta*, 
pentru ca anul acesta «d ie producă saltul 
la „maeștri", categoria accesibilă ptnd acum 
doar, tn cel mai bun caz, unor juniori mari. 
Acum au venit ți primele confirmări, după 
7 ani de căutări, îndoieli |i speranțe. Peirică

ȘTIRI DIN CÂLĂRIE
baza hipică din 

astăzi Întrecerile 
„Cupei Moldovei' 
competiție cu

Iași 
din 

la 
care

• La 
încep 
cadrul 
călărie, 
se încheie sezonul intern. Timp 
de trei zile iși vor disputa tn- 
tîietatea sportivi de la Olimpia 
București, C.S.M. Sibiu, Pe
trolul Ploiești, Dumbrava 
Neamț si C.S.M. Iași.
• Călăreții noștri ~ 

Velea, Florin Stoica si Mircea 
Neagu, însoțiți de antrenorul 
Dumitru Hering, Iau parte, 
tncepînd de astăzi, la tradițio
nalul concurs Internațional 
de sărituri peste obstacole de 
la Tripoli.

Dumitru

C8KURSUI PE CATEGORII UE CPEIITAIE EA E OP IE CRECOEIOMANE
Tncepînd de astăzi, in Sala 

sporturilor din Brașov se vor 
desfășura Întrecerile din cadrul 
Concursului republican pe ea- 
tegorii de greutate la inpte 
gre co-romane.

Vor fi prezenți sportivi frun
tași din toate duhurile ți aso-

eiațiile sportive cu secții 
de lupte greco-romane.

Programul de 
milne începe la ora 10, 
lalte tururi fiind planificate 
la orele 13. 17 și 20, iar dumi
nică întrecerile se vor des
fășura Intre orele 10 gi 11

astăzi și 
eele-

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

2. Cristea 6. Au arbitrat bine 
L Szabo si L Georgia.

C.S.U. BALANȚA SIBIU - 
C.S.U. BRAȘOV 90—73 (44—36). 
Desele ratări, insuficienta 
combativitate In lupta 
panouri ți unele greșeli 
tehnică au marcat evoluția 
belor echipe. Cu un Iot 
valoros, sibienil au cîștigat 
clar. Au marcat : Dăian 25, 
Chirilă 22. Palhegy 20, Bretz 19, 
Apostu 4 
respectiv 
Kriszbai 
ppelt 6 
condus... 
deoarece
Guță, nu a ajuns in timp util 
la sală !?

RAPID BUCUREȘTI — CAR- 
PAȚI GRUP 8 CONSTRUCȚII 
BUCUREȘTI 84—64 (47—34).
Desj Învinși, foarte tinerii 
baschetbaliști ■ de la Carpați 
(componenți ai lotului repre
zentativ de juniori, din care 
au fost indisponibili trei

sub 
de 

ani
mai

pentru Învingători, 
Tace 20, Flaundra 19, 
16, Cucerzan 12, Zo- 
Inedit arbitrajul : a 

doar A, Atanasescu, 
secundul său, A.

jucători de bază) 
plică 
mult 
lor
Dealtfel. in min. 28 feroviarii 
conduceau doar cu 59—52.
Au înscris : Caraion 11, Ba
lances 10, Plămadă 10, 
Dăescu 6, Mihuță 6,
4. Bccea 4, Dumitru
5, Popescu 6 pentru 
teri, respectiv Tzachis 18, Ia- 
eob 14. Mărgărit 11. Pintea 9, 
BeisenbOchler 8, Stănescu - 2, 
Maxim 1 Au arbitrat bine A. 
Atanasescu si V. Ilin.

DINAMO BUCUREȘTI — 
FARUL CONSTANTA 84—69 
(44—28), STEAUA — I.C.E.D. 
102—72 (52—21), UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA — PO
LITEHNICA IAȘI 98—87 (46 — 
33).

Vineri are Ioc etapa a doua a 
turneului, care cuprinde, la ora 

derby 
primul 

<jin cele șapte care vor 
avea loc In campionatul actual 
Intre cele două favorite.

destui 
mau 

parteneri

au dat o re
de curajoasă 

experimentalilor 
de întrecere.

Sipoș 12, 
Ciochină 
4, Suciu 
lnvingă-

19,33, țj tradiționalul 
Dinamo — Steaua, 
med

acum s-a 
la nivel de 
devenit • 

că ac 
Petrescu i 
eepție Est 
Marian Te 
antrenorii

elemente pe care nlmer 
face. Catapultai de bară, 
originali de cobortre Ts 
Și ca ei, colegii de echi 
crescut, tn sala de gtmru 
ajungă in virful piramiă 

A sosii Insă v-emea 
timpul, cele decisive, di 
viitorul apropiat, meda: 
ttții internaționale. K r 
tandrii antrenorului Petr 
lor sil, v, Aehim șt Si 
facă saltul in domeniu! 
formanțe, in stadiul g 
tate, cel tn care atonei 
ușurința aparentă c orie 
elementelor de rlsr de l 
marco marii valori. Ac 
cantitatea devine ealitat 
mutări se transformă la 

Echipa de eopH mari i 
se afli aliniată la star 
sacrări. Prima linie de 
mondiale de smlc-rt dtn 
rile Olimpice din WM

COMPEIIIII AUTOMOBILISTICE I
S-au disputat I 

etape de campionat 
la automobilism — ______ _
Județul Covasna —, de viteză 
pe circuit ți viteză In coastă. 
Iată, pe scurt, amănunte de la 
acestea, în ordinea desfășu
rării lor 5

lncă două 
I republican 

ambele in

VITEZA ÎN COASTĂ. între
cerea la această probă a avut 
loc pe o porțiune în serpenti
nă lungă de 5 km. de pe șo
seaua Bicsad — Lacul Sf. Ana. 
Au luat startul 70 de concu
rent! care, datorită timpului 
excelent, au avut condiții bune 
de concurs. Primii trei clasați: 
eat. începători — 1. Gh. Preo
teasa, 2. A. Tomescu. 3. Gh. 
Teodor (toți Ia IDMS Buc) ; 
gr. „A* — 1. V. Obrejan (I. A. 
Dacia), 2. D. Silviu (ACR Pi
tești), 3. A. Tuțuianu (Minerul 
Moldova Nouă) ; gr. „A 2" — 
1. S- Ianeovici, .% V. Nicoară 
(ambii I. A. Dacia). 3. E. Gajda 
(CSU Brașov) ; gr. „C“ - L N. 
Grigoraț, pe Dada sport (I. A. 
Dada), 2. W. 
Alfa Romeo 
C. Motoc, pe 
(Politehnica 
„B8- - 1 T. Gedeon, 
Peteanu, 3. C. Gherghel 
CSM Reșița),

Hirschvogel, pe 
(CSM Reșița), f
Renault 5 Alpin
București) ; gr.

1 E. 
(toți

Echipe : 1 IAP

Dacia, 
Bucur,

VITJ 
cursul 
drcult 
lui f 
km, _ 
l-au 
ori (1 
au fc 
la i 
dlndu- 
deoseb 
au dș 
fi: 8- 
Grigor 
sită li 
mal si 
Rezult 
Gh. I 
(ambii 
nea f 
Cinei 
L A. 1 
Htețtf) 
ooară 
(INMT 
(IPA I 
Hlrseh 
1 N. 
1 C. 
>BS« ■ 
Lestya: 
a. a 
Echipe 
Bucure 
reștL

NOUA EDIȚIE A
(Urmare din pag. 1)

Remâniei 
versară 
Pă din 
tloneril 
includă 
Meyer, 
turj să-i stimuleze pe compo
nents echipei României pen
tru o pregătire eare să fie fi

la 
foc.

va avea ea ad- 
pe cea mai bună cchl- 
lume — In eare selee- 
sste de așteptat să-l 
pe Connors, McEnroe, 
Fleming — este de na-

naiizaiă eu o comportare 
nivelul partenerei 
Apreeiex eă va fi 
meni sportiv de o Importanță 
deosebită, care V3 oferi gpec- 
tatorilor si — sperăm, — gi te- 
lespectatorilor posibilitatea dc 
a-1 vedea, in premieră la noL

de
ua evenl-

ft

MASCULIN. Seria I (etapa a 
Vl-a); Calculatorul HRUC Bucu
rești — Arctic G&ești 23—22, Mol
dosln Vaslui - C.S.M. Borzești 
20—ia, Dada Pitești — Nltramo- 
nla Făgăraș 38—25, A.S.A. Buzău 
““ C.S.U. Galați 23—28, Comerțul 
Marina Constanța — Știința Ba
cău 14—16, Petrolul Teleajen — 
Universitatea Craiova 25—19. E- 
tapa a Vil-a: Arctic Găești — 
Universitatea București 18—16, 
Știința Bacău — Petrolul Telea
jen 26—22, CJS.U. Galați — Co
merțul 22—17, Nltramonla — 
A.S.A. 24—21, C.S.M. 
27—25, Calculatorul — 
22—18. Etapa a VIH-a:
— Arctic 31—26, Dada
latorul 18—17, A.S.A.____ _ _
C.SJI. 20—18, Comerțul — Nltra- 
monia 25—19, Petrolul — C.S.U. 
Galați 23—22, Universitatea — ști
ința 23—26. Etapa a IX-a: Arctic
— Știința aminat, C.S.U. — Uni
versitatea 30—28, Nltramonla — 
Petrolul 28—22, C.S.M. — Comer
țul 17—15, Calculatorul — A.S.A. 
22—19, Moldosln — Dada 23—20. 
In clasament: L Știința Bacău 
24 p, 2. C.S.U. Galați 22 p, 3. 
C.S.M, Borzești 20 p, ...11. Uni-

— Dacia 
Moldosln 
Moldosln 

— Calcu- 
Buzău —

versitatoa București 15 p,
A.S.A. Buzău 14 p. Seria a Il-a 
(etapa a Vl-a): Strungul Arad 
— Șuiorul Bala Sprie 23—13, Me
talul Copșa Mică — Universita
tea Craiova 19—18, Metalul Hu
nedoara — Metalul Lugoj 19—18, 
Minaur n Baia Mare — Tehno- 
metal Timișoara 34—20, Unlo Sa- 
tu Mare — Unirea Cluj-Napoca 
32—20 .Voința Sebeș — Electro- 
mureș Tg. Mureș 22—17. Etapa 
a Vfl-a: Șuiorul — Electromu- 
reș 14—17, Unirea — Voința 26—20, 
Tehnometal — Unlo 19—22, Me
talul Lugoj — Minaur n 16—16, 
Universitatea — Metalul Hune
doara 27—16, Strungul — Metalul 
Copșa Mică 14—19. Etapa a VIH-a: 

Șuiorul 25—17, 
I Hunedoara — Strungul 
Minaur n — Universitatea 
Unlo — Metalul Lugoj 

Voința — Tehnometal 
Electromureș — Unirea 

Etapa a ix-a: Șuiorul — 
28—26, Tehnometal — E- 

■ureș 20—22, Metalul Lu- 
Volnța 18—17, Unlverslta- 
Unlo 27—17, Strungul — 

Minaur n 18—15, Metalul Copșa 
— Metalul Hunedoara 28—19. In 
clasament: L Universitatea Cra
iova 22 p, 2. Unlo Șatu Mare 21 
p (golaveraj 209—186), 3. Metalul 
Copșa Mică 21 p (199—175), ...11.

Metalul Copșa 
Metalul -------
31—24, 1 
22—22, 
28—20, 
26—21, 
25—17. 1 
Unirea 
lectromure: 
goj — 
tea — fr__ 
Minaur n 18—15,

FEMININ. Scria I (etapa a 
Vl-a): Relonul Săvinești — Texti
la Dorobanțul Ploiești 15—17, Con
fecția Bacău — Carpatex Brașov 
17—14, Universitatea IEFS Bucu
rești — C.S.M. SL Gheorghe aml- 
nat, Vulturul Ploiești — Trainica 
Pucioasa 29—12, Filatura Focșani
— Precizia Vaslui 18—17, C.F.R. 
Craiova — Chimia Brăila 24—13. 
Etapa a Vil-a: Textila — Chimia 
21—11, Precizia — C.FJt. 19—13, 
Trainica — Filatura 20—17, CLSJL
— Vulturul 19—10, Carpatex — 
Unlverlstatea 23—15, Relonul — 
Confecția 25—17. Etapa a VUI-a; 
Confecția — Textila 16—21, Uni
versitatea — Relonul 17—22, Vul
turul — Carpatex 19—24, Filatura
— c.s.M. 14—18, C.FJL — Trai
nica 29—21, Chimia — Precizia 
20—20. Etapa a IX-a: Textila — 
Dorobanțul 16—9, Trainica — Chi
mia 14-14, C.S.M. — C.F.R. 21—11, 
Carpatex — Filatura 19—21, Re
lonul — Vulturul 21—16, Confec
ția — Universitatea 23—20. Tn 
clasament: L Textila Dorobanțul 
Ploiești 25 p, 2. Relonul Săvi
nești 23 p, 3. C.S.M. Sf. Gheor
ghe 22 p, ...11. Trainica Pucioasa 
13 p, 12. Universitatea I.E.F.S. 
București 9 p. Seria a II-a (eta
pa a VT-a): C.S.M. Sibiu — Con
structorul Baia Mare aminat, U- 
nlversltatea Farmec Cluj-Napoca

— Textila Sebeș 24—10, Industria
ușoară Oradea — Voința Odorhsi 
21—12, TTicotextfl Slghet — Con
structorul Hunedoara 24—19, Nl- 
tramonla Făgăraș — Gloria Bis
trița 18—22, Textila 2&lău — Da
da Arad 27—17. Etapa a VH-a: 
Constr. B. Mare — Dacia 19—18, 
Gloria — Textila Zalău 17—25, 
Constr. Hd. — Nltramonla 37—19, 
Voința — Tricotextn 18—12, Tex
tila Sebeș — Industria 23—20,
C.S.M. — Farmec 31—20. Etapa 
a Vm-a: Farmec — Constr. B. 
Mare 22—31, Ind. ușoară — c s M 
17—15, Tricotextn — Textila Se
beș 18—n, Nltramonla — Voința 
19—18, Textila Zalău 
Hd. 30—15, Dada — Gloria 20—22. 
Etapa a IX-a: Constr. B. Mare
— Gloria 23—21, Constr. Hd. — 
Dada 11—15, Voința — Textila 
Zalău 11—ÎS, Textila Sebeș — Nl
tramonla 28—23, C.S.M. — Trlco- 
textn 30—18, Universitatea — Ind. 
ușoară 20—18. In clasament; 1. 
Textila Zalău 24 p, 2. CLS.M. Si
biu 19 p, s. Tricotextn Slghet 18 
P, „.11. Nltramonla Făgăraș 13 p, 
12. Voința Odorhel 11 p.

Rugby

17—23,

Constr.

In etapa de duminică a Divi
ziei „B" de rugby, avantajul te
renului sau al calității de echipă 
organizatoare nu a mal precum
pănit, astfel că multe partide

ț-au încheiat In favoarea forma- 
Vllor oaspete, ca de pildă cele 
dintre Aeronautica — A.S.K. 
(4—6), R.C. Grivița Roșie II — 
Dunărea Giurgiu (0—4), Textila 
Pucioasa — Electroputere Craio
va (4—13), Tahllerul Pitești — 
Chimia Furau Măgurele (0—4), 
Constructorul Constanța — 4LFJEL 
Constanța (12—iț) și Rapid Su
ceava — Rapid (LF.R. Galati 
P—9).

Scorul etapei l-a realizat 
CdS.U.-LAdH.T. Oradea : 40—0ca CJS.U. Brașov 1

Iau șl alte rezultate tehnice s 
SERIA I: Gloria București — 

Rapid n București 32—0, știința 
Bue. — Sportul studențesc H 8—0 
(neprezentare).

seria A n-a: Rulmentul Ar 
lexandria — CJ.H Craiova 17—8, 
Petrochimistul Pitești — 10.11. 
Balș 18—9.

SERIA A m-a: LT.C. Constan
ța — Chimia Năvodari 13—0, Da
cia Constanța — Auto Constanța 
10—S, Pescărușul Tulcea — Por
tul Constanța 4—0 (neprezenta
re !).

SERIA A IV-ai Știința CBMIN 
n Bata Mare — Carpați Mlrșa 
8—3, Constructorul Alba lulia — 
Transporturi Tg. Mureș 16—I, U- 
niversitatea n Timișoara — Uni
rea Săcele 26—8.

Seria a V-a: I.U.C. MHcot — 
Chimia Brăila 17—0.

Pe 
jucăta 

încă 
disputa 
prohab: 
latul 
di din 
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respecți 
o supn 
mată d 
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Prezei 
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Pe temele jocului

FAZA Dl APARARE (neglijată gi la Wrexham),
0... JUMATATt DIN „CARTEA FOTBALULUIii

I TINERETUL NOSTRU BATE PASUL PE LOC. PlNĂ CÎND ?
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

O înfrîngere pe teren pro
priu, fie ea și în fața unui ad
versar valoros, cum a fost 
cazul miercuri la Slatina, tind 
partenerul echipei noastre 
de tineret a fost schimbul de 
mîine al actualei campioane 
mondiale, Italia, este privi
tă ti tratată de fiecare dată cu 
o atenție deosebită, răscolin- 
du-se aproape toate colțu
rile formației respective, ea 
fiind Întoarsă și pe o parte si 
pe alta, în intenția de a se 
desprinde 
cientele ce 
succesul, 
trebuie să 
noastră de 
Ia prima 
propriu, ___ ____ ___ _____
euri (0—1) continuind o „serie 
neagră* începută la Iași (1—4 
eu Cehoslovacia) si urmată de 
meciul nul (ații pe tabelă cît 
și in evoluția echipei) din me
ciul CU 
Două 
alarmă 
ționate. 
deloc ... ___ ____________
de tineret, deși in teren se a- 
flau jucători cu nume, care și 
miercuri au contat doar pe 
hîrtie.

Echipa noastră afișa înain
tea meciului un oarecare 
optimism, fiecare jucător do
rind o autodepășire. Dar. odată 
intrati tn teren, ei au uitat to
tul, lăsînd majoritatea tim
pului impresia că s-au tn- 
tîlnit pentru prima dată. Pa
sele sufereau evident în pre
cizie, combinațiile se năș
teau anevoie, iar tind o acțiune 
îmbrăca un oarecare grad de 
periculozitate intervenea mai ve- 
ehea boală, lipsa de con
centrare în momentul finali- 
zăriL Rarele ocazii de gol 
(mult mai multe si mai clare 
cele din dreptul echipei Italiei, 
ale lui Galderisl și Vialli — 
singuri cu Speriatu in fată —

cauzele si defi- 
au determinat ln- 

Dln capul 
•punem că
tinerei nu 

„clacare* pe ____
Infrlngerea de mier-

locului 
echipa 

se află 
teren

Polonia, de la Ploiești, 
serioase semnale de 
care nu au fost recep- 
care nu au schimbat 

fata echipei noastre

fiind cit roata carului) au în
tărit și mai mult constatarea 
Că JOCUL DE ANSAMBLU 
AL ECHIPEI A FOST SLAB ! 
Și mai pregnant lese în evi
dentă această concluzie dacă 
comparăm evoluția celor două 
echipe. Superioritate 
mare angajament în 
dire matură, iată
teva atuuri ale
italiene, capitole la 
prezentativa noastră 
flat exact ta polul opus, 
tr-un cuvint, tinerii 
jucători au fost depășiți net la 
toate capitolele, rțminind 
nou (dar 
eorigență 
nici la

tactică 
joc, gîn- 

doar d- 
formației 
care

S-B
re-

în- 
noștri

din 
Pini clnd T) datori. O 

care n-a fost trecută 
reexaminarea de

CLASAMENT

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

Următorul 
România — 
iembrie.

I 
S
4
4

4 a
4 «
1 0 
o o

dinmeci 
Cipru, la

1
1
3
4

13-5
7—3
3-8
2—9

8
8
2
0

grupă :
12 noi-

miercuri, 
a fost, e 
exigent . _
bare în bine, dar iată că ea nu 
s-a produs, „ll*-le trimis ta 
teren nefiind capabil să dea 
o replică pe măsură, el neatin- 
gînd nici un moment nivelul 
competitiv scontat După ce 
a ..căzut" golul italienilor, 
s-a văzut 
noastră 
pe plan 
nemică 
schimba 
tactic, 
precădere 
te, I__.______ ___ _„ ___
adversari robuștl, tenace, care 
știu foarte bine lecția a- 
părăriL Nu a existat nici un 
jucător care să limpezească

tind examinatorul 
adevărat, extrem de 
Se anticipa o schim

scontat, 
golul 
lesne că echipa 

are mari carențe si 
psihic, arătîndu-se a- 
si neputincioasă în a 

un 
care

pe

sumar registru 
era axat
centrări

inoperante in fața

Trofeul fair-play Sportul*4

cu 
tnal- 
unor

DOUĂ NEDORITE RECORDURI EGALATE
Nici etapa a 7-a n-a făcut 

excepție de la regula generală 
din ultimul timp care domi
nă campionatul Diviziei „A*, 
Indisciplina aflîndu-se din 
nou în prim-plan. Dovadă 
cele 22 de cartonașe galbene 
înregistrate duminică, număr 
care egalează recordul stabi
lit în etapa a -5-a, astfel că în 
„Trofeul 
trofeu al 
zionarelor 
modificări 
„record" a 
numărului_ ______
bene arătate într-un _____ .
în partida Sportul studențesc 
— F. C. Argeș, la fel ca în e- 
tapa a 5-a, 
studențesc 
Craiova. 1 
nedorita . . ._
pel Chimia Km. Vîleea, 
cărei jucători au primit 
fiecare etapă 
acum cel puțin un 
galben. Acumulînd 
al doilea cartonaș 
alți 9 jucători vor sta 
pe tușă, numărul celor 
dațî pentru cumul 
tonașe ajungînd în prezent la

fair-play Sportul", 
sportivității divi- 
,A“, su intervenit 
inerente. Un alt 

fost egalat, cel al 
de cartonașe gal- 

._ L.L „u meci : 7

îa jocul Sportul
— Universitatea 

De menționat și 
constantă a echi

ni 
în 

disputată pînă 
cartona? 
cel de 
'galben, 
simbătă 
suspen

de câr

RIT CHEFUL ?
tn fa-

M-am 
it vai 
teat, a 
va mai 
eu eli- 
xtmpio- 
i Cluj- 
ma. fi- 
tin Ro- 

mtnte 
n nou, 
rtăților, 
mpreu-

data aceasta, consumind alco
ol după prima si de concurs, 
mai mulți jucători de la La
minorul, tncălzlți de băutură 
Și tnstlgați de conducătorul e- 
ehlpei, Iosif Toma, s-au de
dat — sub privirile îngădui
toare ale antrenorului Petre 
Gilățeanu — la acte de huli
ganism, tar în drum spre ho
tel au amenințat șl au adus 
injurii arbitrilor.

nd eu elevH lui, la deciziile
arbitrilor tau făctnd presiuni
—----- conducătorului de joc

a acorda puncte din
neregulamentare fi lo-

dubioa.se. Abaterile &-
oiniști de la conduita

asupra 
pentru 
acțiuni 
pituri 
castor ..._ ___
sportivă au depății chiar pe
rimetrul terenului de joc. De

tit de cît acțiunile. Se aș
tepta mult de la C. Hie, dar 
acesta nu s-a văzut deloc, așa 
cum nu ; 
nici la 1 
pionat 
Această 
lipsitoare

a... existat nici la Iași, 
Ploiești deși în cam- 
are alt randament 
diferență a fost mo- 

i și la ceilalți ju
cători (în special Lăcătuș), să
raci în exprimări în momentul 
tind îmbracă tricou] repre
zentativei de tineret Săracă 
In idei a fost si exprimarea e- 
ehipei. si aici trebuie spus că 
si cei doi antrenori. Corne! 
Drăgușin si Nieolae Pantea, ne 
au găsit cele mal bune aolutil. 
EI GREȘIND ÎN ALCĂTUI
REA „11*-LUI DE START. O- 
MIȚ1ND BA TRIMITĂ ÎN 
TEREN UN VÎRF CENTRAL, 
AȘA-ZIS DE MESERIE (se 
juca doar pe teren propriu). 
Se pare că au mizat oe urcă
rile din linia a doua ta mo
mentul în care acționau cele 
două extreme — Lăcătuș ti 
O. Popescu. Dar n-a (ost așa I 
Au încercat ceva. ___
Balint si Eftimie. dar apoi 
intrat 
total.
duce 
poate 
NOSTRU 
LOC. Și o face cam de mult 
Față de această îngrijorătoare 
situație se impune o analiză 
foarte exigentă I

sporadic.

si ei într-un anonimat
Anonimat care con- 

spre o concluzie cit se 
de clară :

BATE
TINERETUL 
PASUL PE

Adrion VASILESCU

DUPĂ

32.
avut 
tiară.
rămasă ___
clasamentului, 
formații cu___ _____ „
după etapa a 6-a fotoliul 
lideră în această 
pierzlnd puncte 5 
lași 5, iar Corvînul

Etapa de duminică a 
Insă si o echipă benefi- 

Este vorba de Dinamo, 
singură în fruntea 

celelalte două 
care împărțea 

—__1 de 
competiție 

Politehnica 
20.

înaintea etapei a 8-a, 
tia în „Trofeul fair-play 
tal" este următoarea :

8-a,
tul'

situa-
Spor-

Cinci goluri la Wrexham, la 
poarta fotbaliștilor tricolori I 
De necrezut și imposibil de 
anticipat tinînd cont de pal
maresul direct româno-galez. 
ca ai de antecedentele ,11“- 
lui pregătit de Mircea Lucescu 
» Mircea Rădulescu.

Intr-adevăr, punctul forte al 
echipei României în prelimina
riile C.E. — jocul ia «părare, 
certificat cum nu se poate 
mai bine de putinele gpluri 
primite (două ta 8 partide), a 
fost la Wrexham punctul slab 
ai formației noastre. Carențe 
mai vechi ale fotbalului nos
tru. mai prada ala campiona
tului Diviziei .A*. la „capi
tolul* faza <• apărare, au rea
părut miercuri. în prestația 
primei noastre reprezentative : 
în modul de efectuare a mxr- 
eajulai, unul aproximativ, nu 
.la am*, a dublajului, a supli
nirii coechipierului aflat, tem
porar. în altă zonă a terenului. 
Si. astfel, la numai trei zile 
distantă de meciul cu F.C. Ar
geș. in care l-a lăsat. în cî- 
teva rîndurl. pe Nica cșmpjet 
liber. Iorgulescu l-a ..scăpat* 

si experimentatul 
asa Ungureanu. fără 
ultima vreme. în 
i-a oferit miercuri 

adversarului

be abilul 
Rush ; tot 
iocuri. în 
campionat,
cfmp de acțiune 
«ău direct.

Ne referim 
component! ai 
diate, pentru 
sînt mult mal 
dlat plătite cu___
în condițiile în care partenerii 
de întrecere, asemenea tuturor

cu precădere ta 
apărării ime- 

că erorile lor 
vizibile si ime- 
goluri. Mai alee

fotbaliștilor britanici — in
campionat si de aceea si in
meciurile internaționale — ac
celerează tempoul La finalizare. 

Scriind aceste rînduri. nu 
intenționăm să absolvim de 
orice culpă conducerea tehnică 
a echipei reprezentative. La 
un 0—5. antrenorii au și ei, 
oricum, „cota parte" în modul 
de pregătire a acestui joc. fie 
el amical. Vrem totuși să sub
liniem faptul că asemenea ca
rențe înregistrate, miercuri. în 
jocul de apărare, aparțin mal 
puțin unor antrenori taxați a 
fi prea prudenți (de unde, re
petăm. numai cele două goluri 
primite de echipa națională In 
C.E.) ?i mai mult campionatului 
Diviziei „A* care, etapă de e-, 
tapă, imprimă jucătorilor noș
tri deprinderi greșite în efec
tuarea mareajului, a dublajului, 
a suplinirii.

„Orice atac fără acoperire 
înseamnă o aventură", spunea, 
tindva. pe bună1 dreptate. He- 
lenlo Herrera, subliniind astfel 
NECESITATEA CA FAZEI DE 
APARARE SA I SE ACORDE 
— ÎN PROCESUL DE PREGĂ
TIRE — ACEEAȘI ATENȚIE 
CA ȘI MOMENTULUI DE PO
SESIE A MINGII I pentru 
simplul motiv, ignorat, nu o 
dată, de unii tehnicieni ai pri
mului eșalon, că In fotbalul ac
tual. competitiv, jocul în de
fensivă constituie o... jumătate 
din marea carte a fotbalului. 
„La fel de importantă, însă, ca 
și cealaltă !*.

Gheorghe NICOLAESCU

„ECLIPSA TOTALĂ" DE LA WREXHAM
(Urmare din pag. 1)

sa de angajament a unora din 
partidele campionatului. Toate 
acestea fac ca odată si odată 
ceva să se „.rupă”, eu conse
cințele grele de rigoare. In 
dorința de a suplini, prin pre
gătiri speciale 
campionatului.

putut fi depășită, ea altă dată, 
mai ales în compania unui 
adversar în formă de vîrf, des
pre eare agenția France Pres- 
se serie că „a jucat mag
nific".

Acest 0—5. usturător pînă la 
durere, nu trebuie să-i demo
bilizeze pe „tricolori", pentru 
eă nu reprezintă valoarea lor. 
In palmaresul deseori zbuciu
mat al echipei noastre națio
nale au fo6t „întîmplări* ase
mănătoare. Rămlne ca toți cel 
interesați să analizeze cu ope
rativitate si In profunzime cau
zele de fond care au dus la 
acest rezultat, pe care îl consi
derăm un moment de eclipsă 
totală, asa cum a fost si acel 
0—5 de la Liege. în 1969, care 
a fost urmat peste cîteva zile 
de acel 1—1 de pe Wembley, 
actul de naștere al celei mai 
bune echipe naționale a Româ
niei si de aceea să credem, 
în continuare. în calificarea e- 
chipei noastre reprezentative 
la turneul final al campionatu
lui european de la Paris.

Dacă ar fi să remarcăm un 
jucător sau altul ne-am putea 
gindi la Cămătaru, care s-a 
bătut si a demonstrat o clasă 
de joc. Și poate că această re- 
marcare nu e întlmplătoare. 
Cămătaru fiind cel mai puter
nic component al lotului nos
tru. deci cel care rezistă mai 
bine șocurilor. Intr-o oarecare 
măsură am putea menționa 
străduințele lui Rednie. în 
rest, calificative de la slab la 
foarte slab. Portarul Lung, ma
rele portar Lung al atftar me
ciuri. a primit două goluri pe 
care într-o altă stare de spi
rit le-ar fi evitat cu ușurință. 
Moraru a primit si el două go
luri. dar a si salvat trei situa
ții critice. Iorgulescu nu s-a 
putut tine de Rush. (El ar a- 
vea scuza unul traumatism, 
dar asta nu explică mal ni
mic). Ștefănescu nu și-a găsit 
nici o clipă locul, fiind um
bra jucătorului pe care îl cu
noaștem. Ungureanu a fost cel 
mai slab om de pe teren, par
tea lui fiind rampa de lansare 
a trei goluri._Ticleanu a aler
gat în gol. 
rut. Boloni. 
tea culoare 
lebri, s-a 
greșite, nenumărate. Coras

carențe ale 
am avut o 

frecvență de jocuri care a de
pășit, poate, resursele 
generale. Acest semnal 
larmă, venit cu o lună 
de partida decisivă cu 
ne va determina să facem to
tul pentru ca echipa să-și re
găsească spiritul de luptă si 
omogenitatea psihică handica
pată de elemente care nu 
țin de echipa națională. Am 
convingerea că jucătorii vor 
strînge rindurile, pentru că e- 
ehipa națională rămîne princi
pala noastră șansă".

Și-acum, să-l ascultăm pe 
Mike England, antrenorul echi
pei Tării Galilor t „Sînt foarte 
fericit. Echipa mea a prins • 
z! mare. A jucat mai bine 
decît in meciul eu Brazilia. 
Sînt atîf de mulțumit, tacit 
am convingerea, acum, 
aflu că Anglia a învins Un
garia, Ia Budapesta, eu 
că ea nu ne-ar fi putut rezista 
nici nouă. Victoria de astăzi 
ne dă aripi pentru ciștigarea 
grupei".

noastre 
de a- 

Inainte 
Ciprul,

tind
vă- 
atî- 
ce- 

oase 
____ .______________________ a 
fost depășit total de viteza jo
cului. Gabor n-a făcut mal ni
mic. Despre Cămătaru am vor
bit. Ceilalți, lucind mai puțin, 
nu pot fi judecați, dar nu au 
depășit nici un moment me
diocritatea generală a echipei. 

Toate acestea demonstrează 
că echipa națională a Româ
niei a adunat în 90 
toate scăderile care 
seră in acest sezon 
In campionat. Este 
uzura jucătorilor și. 
rfnd a celor de la 
tea Craiova. Era si 
presupus _  _ _
campionat (1—2 cu Politehnica 
Iasi, la Craiova si 0—1 el lui 
Dinamo la Slatina) să fie sim
ple surprize. Ele au reflectat 
o scădere reală, de ordin fizic 
șl mai ales psihic, eare nu a

Klein nu s-a 
care a închis 
cu Jucători 

limitat la... LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
7 OCTOMBRIE 1933. Cat. 1: 1 va- 
riantâ 25% — autoturism Dacia 1300; 
cat. 2: 4 variante 100% a 14.311 lei 
fi 18 variante 25% a 3.578 lei; cat 3i 
4 variante F00% a 7.780 lei și 28 
variante 25% o 1.945 lei; cat. 4: 
32 variante a 2.674 lei; cat. 5: 135,50 
variante a 632 lei; cat» 6: 339,25
variante a 252 lei; cat. X: 1.607 va
riante a 100 lei. Report la categoria 
1: 500.000 lei. Autoturismul „Dacia
1300' de la categoria 1, obținut pe 
un bilet jucat 25%, a revenit parti
cipantului Vasilicâ Marin din Bucu- 
rCClȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE 

LOTO DIN 2 OCTOMBRIE 1983. FAZA
I — cat 2: 4 variante 25% a 7.138 
lei; cat 3: 2 variante 100% a 4.759 
lei f| 16 variante 25% a 1.190 lei; 
cat 4: 10 variante a 2.855 lei; cat 
5; 56,50 variante a 505 lei; cat 6s
88.50 variante a 323 lei; cat X: 
560,25 variante a 100 lei. Report la 
categoria 1: 463.440 lei. FAZA a ll-a 
— cat H: 1 varianta 100% a 10.000 
lei sau. la alegere, o excursie de 
douâ Ibcuri in U.R.S.S. sau R.P. Bul
garia fi diferența in numerar; cat. Is
II variante 25% a 1.250 lei; cat J: 
20,75 variante a 1.000 lei; cat K:
51.50 variante a 500 lei; cat L: 264,75 
variante a 100 lei. FAZA a lll-a — 
cot M: 1 varianta 25% — autoturism 
„Dacia 1300", cat. N: 4 variante 
25% a 20.610 lei; cat O: 1 variantă 
100% a 16.938 le! sau, la alegere, 
o excursie de un loc în U.R.S.S. sau
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F. C. BIHOR 
F. C. OLT
A.S.A. TG. MUREȘ 255

F. C. ARGEȘ 
JIUL

13—14. S. C. BACĂU
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15. SPORTUL STUD.
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17. C. S. TÎRGOVIȘTE
18. UNIV. CRAIOVA
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7—
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260
260
260

255
255
250
250
245
240
225
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A doua zi dimineață, orga
nizatorii competiției, pe bună 
dreptate, au exclus dtn con
curs echipa Laminorul Roman, 
care, din favorită a turneului 
final, s-a trezit din amețeala 
vinului ți ■ berii pe ultimul 
loc (IO) al clasamentului. 
Acum, făptații stau pe... jar, 
sțtepilnd ta fie sancționați de 
asociația sportivă pe banii că
reia au efectuat deplasarea Ia 
Cluj-Napoca.

Troian IOANIȚESCU
P.S. Și la alte faze superioa

re ala unor competiții repu
blicane s-au încălcat normele 
conduttei sportive, chiar sub 
privirile reprezentanților co
misiei de disciplină a FJI.O. 
(Buzău și Tulcea). Măsurile 
cuvenite au inttrziat insă ne- 
permis de mult. Sezonul com- 
petițional s-a încheiat ți, pro
babil, cei vinovați vor supor
ta rigorile unor sancțiuni... 
ineficace, pentru cd orice lu
cru trebuie făcut la timpul 

lui. (TR. I.)

★
Echipa României a făfut, in 

pofida valorii nesie așteptări a 
adversarului, un joc foarte 
slab ! Ea nu p manifestat nici 
una din calitățile care 
cut-o remarcată, în 
timp. în toată Europa, 
de joc care l-a depășit 
Gentile sau Tardelli a 
cu desăvlrșire. Marcajul, care 
l-a anihilat pe Corneliusson, 
sau pe Holmgren, a fost ine
xistent, dovadă și faptul că 
Rush a zburdat cum a vrut în 
careul nostru. Despre tactică 
nici nu se poate vorbi, în con
dițiile acestea I

au fă- 
ultimul 
Viteza 
pe un 

lipsit

de minute 
se profila- 
de toapină 
vorba de 
în primul 

Universita- 
greu de 

surprizele din

INVITAȚIE LA BĂILE FELIX Șl BĂILE HERCULANE
In această perioadă, stațiunile Băile Felix și Băile Hercu

lane, adevărate surse de sănătate, oferă condițiile dorite pen
tru tratament și odihnă. Ambele slnt indicate în afecțiuni reu
matismale, afecțiuni ginecologice, neurologice periferice, boli 
de nutriție șl metabolism.

Cele două stațiuni au factori naturali de cură cu o înaltă 
valoare terapeutică, dispun de instalații moderne de tratament 
și personal medical cu înaltă calificare.

Aici se aplică diferite tratamente cu renumitele produse ro
mânești Gerovital, Boldi, Pell-Âmar.

La Băile Herculane se practică cu succes acupunctura, iar 
la Băile Felix se aplică tratamente cu Ulcosilvanil.

In ambele stațiuni se poate efectua și un concediu agreabil.
Pitorescul zonelor în care sînt situate, climatul blind, posi

bilitățile de agrement sînt argumente în plus care pot cîntărl 
mult în alegerea pe care o veți face.

Biletele pentru cele două stațiuni se găsesc la agențiile și 
filialele ofidilor Județene de turism, precum și la cele ale 
I.T.H.R. București.
------------------------- -.-----------------------------PUBLITURISM--------

ca-

R-P. Bulgaria și diferența în nume-
rar șl 14 variante 25% a 4.235 lei;
cot. Pî 40,75 variante a 1.870 lei;
cat. R: 86,50 variante a 881 lei;
cot. S: 191,50 variante a 300 lei;
cat. T: 460,50 variante a 200 lei;
cat U: 1.638 variante a 100 lei.
Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
teqoria M, obținut pe un bilet jucat 
25%, a revenit participantului Farnas 
Alexandru din Zalău.

• Tragerea obișnuită Lolo de 
astăzi. 14 octombrie 1983. se 
televizează în direct începînd 
de la ora 17,25.

dubioa.se


Incepind de azi, la Plankstadt (R. F. G.)

VOINȚA TG. MUREȘ Șl AURUL BAIA MARE 
ÎN TURNEUL FINAL AL C.C.E. LA POPICE

Azi incepe în orașul Plank
stadt. din R. F. Germania, 
turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni" la popi
ce, cea mai importantă com
petiție a anului ta seniori. La 
confruntarea continentală _ * 
echipelor campioane stat 
prezente 10 formații feminine 
și 10 masculine, printre care : 
Voința Tg. Mureș, K. K. Rijeka 
(Iugoslavia). F.K.C. Wolfsburg 
(R.F.G.), Sportverein Mayr 
Melnhoff (Austria), Ferencva- 
ros Budapesta — ta femei. 
Aurul Baia Mare. Medveseeak

PATINATORII LA ORA
PRIMELOR TESTE
(Urmare din pag. 1)

pioană a țării, Vera Curceac, 
acum o apreciată arbitră inter
națională : „In lotul olimpic 
lărgit figurează 17 fete si bă
ieți, dar, după părerea mea, 
campionul țării — Adrian Va- 
sile — se detașează eu autori
tate. El muncește fără mena
jamente pentru a confirma Ia 
Sarajevo, într-o companie 
mult mai valoroasă, locul 6 ob
ținut la Universiada de 
Sofia. Pe urmele lui t 
tînărul Marius Negrea, 
progresează văzînd cu 
la exercițiile liber alese, unde 
și-a pus în gînd să execute 
mai multe sărituri triple. Din
tre fete. încredere inspiră ju
nioarele Carmen Ionescu și 
Kinga Sallasy, dar, deocam
dată, ele nu au atins clasa 
internațională cerută de Jocu
rile Olimpice. Am 
rea că prezumtivii 
tanti ai tării noastre la con
cursul de patinaj artistic pot 
obține rezultate meritorii”.

Așadar, atît patinatorii ar
tistici. cit si cei de viteză se 
află în clină pregătire, ei ur- 
mînd să treacă prin... sita tes
telor oe gheată.

> Ia 
merge 

care 
ochii

convinge- 
reprezen-

Zagfeb, Voii Kegelklub Eppel- 
helm (R.F.G.) fi Elore Buda
pesta — Ia .............................
eampioane 
se aumără 
întrecerilor, 
sulul palmares realizat 
echipele românești In 
Uila precedente ale C.C.E. Anul 
trecut, de pildă, titlul la femei 
a revenit Voinței Tg. 
iar Electromure» Tg. 
a ocupat locul secund 
bați.

Cele două sextete ale 
S-au pregătit intens pentru În
trecerile de la Plankstadt fi 
atît Voința cit gi Aurul au 
obtinut rezultate remarcabile 
In noul campionat divizionar 
(băimărenil. de exemplu, au 
trei victorii tn deplasare). 
Sperăm că si la C.C.E. ele vor

bărbați. Cele două 
ale țării noastre 

printre favoritele 
datorită valoro- 

de 
edi-

Mureș, 
Mureș 

la bir-

noastre

avea o comportare onorabilă, 
reprezentând cu cinste spor
tul românesc.

Iată loturile celor două echi
pe — VOINȚA TG. MUREȘ 
(antrenor Margareta Szemâ- 
nyi) : Maria Todea. Ildiko
Szăss, Elisabeta Albert, Eli- 
sabeta Bonta, Ana Szabo, Ma
ria Zsizsik gi Maria Dudaș : 
AURUL. BAIA MARK (antre
nor Roger Ceruxtj : IuIIu Bice, 
Alexandru Naszodi. Steltan 
Boari*, 
Gergely, 
Ba cos.

Azi si ...
nei Mehrzweckhalta din Plank
stadt, vor juca toate echi
pele (sistem contra-scor) tn pre
liminarii, iar duminica primele 
patru clasate vor evolua ta 
turul final.

LA „CUPA JARILOR
Pe poligonul din Atena se 

desfășoară „Cupa țărilor latina 
și Greciei" la tir pentru arme 
cu aer comprimat și cu glonț. 
Pe linia ultimelor sale evoluții 
bune. Marinlcă Trușcă a reușit 
să clștige proba de pistol li
ber cu 566 p. Victoria repre
zentantului nostru este cu atît 
mai prețioasă eu rit printre 
Învinșii săi »-a numărat d 
Philippe Col* (Franța), recent 
campion european *1 probei tn 
întrecerile desfășurate la Bucu
rești Coechipierul lui Trușcă 
Oa echip* naționali dar si ta 
clubul Steaua). Uvfu Stan a-a

LATINE Șl GRECIEI- 
impus ta pistol 10 metri, grația 
celor 579 de puncte acumulate.

Pușcașii noștri au avut ta 
Florin Cristofor un lider va
loros care s-a comportat bine 
ta întrecerea de pușcă liberă 
3X40 L Demonstrtnd că se a- 
flă. ta continuare. în formă, 
tînărul pușcaș a totalizai 1157 
p. rezultat cu care a cîștiga* 
proba, aducînd delegației noas
tre cea de a treia victorie ta 
tot atîtca probe desfășurate in 
primele două zile de întreceri.

După prim» manșă' la pistol 
viteză. Sorin Babll conduce ea 
300 de puncte.

Naszodi.
Ion Bieiușcâ. Ernest 
Vasia Dones si Ștefan TURNEUL DE $AH

La Tilburg (Olanda) a Început 
puternicul turneu internațional 
de șah „Interpol!»". In prime 
rundă, campionul mondial Ans- 
ioll Karpov a remizat, cu ne
grele, cu marele maestru sue
dez Ulf Anderson, rezultat con
semnat șl ta partidele Timman

DE LA LILDUDG
(Olanda) — Spasski (U.R.S.S.K 
Selrawan (S.U-A) — Van dec 
Wiel (Olanda), Ljubojevici (Iu
goslavia) — L. Portisch (Un
garia). Vaganian (U.RS.S.) l-a 
învins pa Hubner (R. F. Ger
mania), iar Polugaevskl 
(U.KS.S.) pe Sosonko (Olanda).

ROMÂNIA - BULGARIA, LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

turi de reprezentativele Uniu
nii Sovietice, It. D. Germane, 
B F. Germania A și B, Iugo
slaviei, Cehoslovaciei si Sue
diei), competiție organizată 
în R. F. Germania, precum și 
la turneul organizat în Ungaria, 
la Pecs, în perioada 22—27 no
iembrie. Aceasta, 
ca să ne referim doar 
nimentele apropiate.

Importanta acestui 
rezidă in necesitatea 
se omogeniza echipa 
că. de a se stabili un 
bază, de a se găsi cele mai e- 
ficiente soluții pentru 
rirea defensivei și 
mărirea productivității 
sivei, pentru însușirea 
scheme tactice cu ajutorul 
cărora să fie anihilate atuurilo 
viitoarelor partenere din tur
neul final al J.O. ’84. Este șl 
motivul pentru care vom urmări

cu atenție 
zentativei 
cest sezon, 
la Ploiești, 
gramată în 
natei Bulgariei.

evoluția repre- 
Românied tn a- 
care începe astăzi, 
cu întilnirea pro- 
companla selectio-

desigur, 
la eve-

sezon 
de a 

olimpi- 
„7“ de

întă- 
pentru 
ofen-
unor

TELEX © TELEX © TELEX © TELEX • TELEX © TELEX
ATLETISM 9 Cursa de « zile 

desfășurată la La Rochelle (Fran
ța) a foșț cîștigată de australia- 

care a parcurs 
km.

nul Jo“ Record, 
In 144 de ore 868

BASCBET 9 Congresul 
de anul viitor __ ___
Munchen, începînd de la 20 iu
nie, șl nu la Los Angeles, cum 
fusese stabilit anterior.

FI BA 
va avea loo la

Franței. Viitoarea ediție a C.M. 
(grupa C) se va desfășura În lu
na martie 1985, In Franța. • In 
primul tur al C.C.E.: Furuset
Oslo — Heerenven (Olanda) 5—I 
(in tur: S—8). Heerenven s-a ca
lificat In turul doi.

CAMPIONATUL LIGII EUROPENE DE TENIS DE MASĂ
Miercuri seara s-au desfășu

rat mal multe meciuri din 
campionatul ligii europene de 
tenis de masă (divizia de eli
tă). La Sunderland, Suedia ■ 
întrecut Anglia cu 5—2 (Appel
gren — Douglas 2—1, Appel
gren — Prean 2—0) ; la Preșov: 
Cehoslovacia — Ungaria 6—1

(Pansky — Klampar 2—0, 
Pansky — Molnar 2—1) ; la 
Katowice : Polonia — R. F. 
Germania 7—0 ; la Frejus : Iu
goslavia — Franța 4—X

După două etape, in clasa
ment conduc Suedia și Iu
goslavia, cu rite două victorii.

ANGLIA - PERFORMERA MECIURILOR DE MIERCURI DIN PRELIMINARIILE C. E.
• Belgia — virtual calificată • Irlanda de Nord, învinsă la Ankara,

iese din cursă • întreceri pasionante în celelalte grupe

CĂLĂRIE © Proba de 
cole a concursului de la 
a revenit polonezului__
Kozickl pe calul ..Bakalarz*, 
mat de bulgarul Mehmed Aliev 
(„Gabarit").

obsta- 
Plovdiv 
Marian 

ur-

șah • Au fost stabilite datele 
de desfășurare a semifinalelor 
turneului pretendentelor la ti
tlul mondial: Nana Aleksandrla 
— Ira Levitina la Dubna (12 no
iembrie — 9 decembrie). Nana 
Ioseliani — Lidia Semenova la 
Sod (10 noiembrie — 7 decem
brie) .

HOCHEI PE GHEATA • Intre 
19 și 29 martie anul viitor, va 
avea loc la Grenoble un turneu 
Internațional la care vor parti
cipa echipele R.D. Germane, El
veției, României, R.P. Chineze, 
Japoniei, Ungariei, Olandei și

TENIS a In turul doi, la 
ney: McEnroe — McCurdy 
6—3, Lendl — Buehning 6—3, 
Leconte — Drewett 6—1, 
Rennert — Edmondson 3—6, 
6—t, Fitzgerald — Cash 6—2,

Citeva dintre partidele din 
preliminariile C.HL. desfășurate 
miercuri seara, s-au încheiat 
cu rezultate neașteptate. In 
fruntea lor ae situează victorie 
categorică a Angliei la Buda
pesta in fața Ungariei (3—0), 
după care. teoretic. englezii 
mai pot spera la primul loc, 
avînd ca principală contracan
didată selecționata Danemar
cei. In capitala Ungariei, en
glezii și-au etalat clasa, au ju
cat fără cusur. dovedind o 
pregătire fizică excelentă, ta 
timp ce gazdele — după cum 
spunea crainicul postului de 
radio Budapesta — n-au avut 
nici o ocazie de goi, iar apă
rarea a făcut greșeli elemen
tare. Golurile au fost 
zate în prima repriză de că
tre Hoddle (min. 12). Lee (min. 
IS) si Mariner (40). In eluda 
temerilor antrenorului Robson, 
el a reușit — fără ritiva titu
lari — să alinieze o formație 
omogenă, din care n-au lipsit 
Shilton, Sansom. Lee, Hoddle. 
Mariner. In timp ce gazdele 
au jucat — printre cei mai cu- 
noscuti — cu Kardos, Caraba, 
Szokolay (din min. 64). Nyi-

* 3-a:
1, Danemarca • S 1 0 15— 4 11
X Anglia 7 4 2 1 19— 3 10
X Grecia 5 2 12 5— 6 5
4. Ungaria 6 2 0 4 15—15 4
5. Luxemburg 1001 5—31 0

în conti- 
un sin- 
cu Lu-

reali-

nu- 
vor

cu 
fort

Ce se va întimpla 
nuare 7 Anglia mai are 
gur joc. ta deplasare 
xemburg pe care ta mod nor
mal 11 va cîștiga. Danezii (du
pă ce au dispus de Luxemburg 
cu 6—0) mai au două meciuri 
ta deplasare, cu Ungaria și 
Grecia, și se pot califica 
mai dacă ta aceste partide 
obține două puncte !

O altă partidă încheiată 
o victorie nescontatfi a
eea de la Ankara, unde Turcia 
a dispus cu 1—0 de puternica 
formație a Irlandei de Nord 
(cu cei mai puternici jucători, 
printre care frații Nichoîl. O’ 
Neill, McHlroy, Hamilton Whi
teside. Stewart). Gazdele au 
jucat foarte bine, obțtatnd o 
victorie meritată, prin golul 
marcat de Selcuk (In min. 17). 
în urma acestei înfrtngeri, Ir- - 
landa de Nord si Austria au

£\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

CALEIDOSCOP Din lumea recordurilor

g

A Ella Pekham, o sportivă din R.F. Ger
mania, care înoată de la vîrsta de doi ani, 
a stabilit recent recordul mondial, mult 
visat, în proba de 200 m spate. Ea a înotat 
distanța în... 5:47,09. Ca să fim drepți, per
formanța este realmente foarte modestă și 
poate că n-ar merita nici un fel de aten
ție dacă n-am face precizarea, absolut ne
cesară, că autoarea el este In virstă de... 
84 de ani !

★ La 23 aprilie 1980, la Tata, atletul un
gur Ferenc Paragl a devenit recordman al 
lumii, la aruncarea suliței, cu o perfor
manță de 96,72 m, care întrecea cu peste 
doi metri pe cea a fostului recordman, 
Miklos Nemeth (94,58 m), de la J.O. de 
la Montreal. De departe cel mai bun su- 
lițaș al anului ’80, Paragl era considerat, 
în mod firesc, ca primul favorit la J.O.

I

$

5

în mod firesc, ca primul favorit la J.O. 
de la Moscova. Dar, spre surpriza genera
lă, recordmanul mondial Paragl nu numai 
că n-a cîștigat medalia de aur, dar nici 
măcar nu și-a aflat loc printre finaliști (a 
obținut doar 79,52 m, clasîndu-se al 10-lea) 1

Anul acesta, la 15 mai, la Westwood, 
americanul Tom Petranoff obține un sen
zațional record cu o aruncare de 99,72 m. 
Marele favorit la „mondialele” de la Hel
sinki, Petranoff, a fost însă departe de 
forma de la record și a aruncat doar 85,60 
m, cu care a cîștigat medalia de argint. 
Titlul de campion al lumii a revenit, cu 
89.48 m sullțașulul Detlef Michel (n. la 
Berlin la 13 octombrie 1955) din R.D. Ger
mană, cel care, culmea coincidenței, la 8 
iunie, la Berlin, a aruncat... 96.72 m. cu 
care devenise egalul lui Paragl, record
manul Europei !...

♦ Citeva dintre recordurile marelui tur
neu internațional de tenis de la Wimble
don: 7 victorii la simplu — Willie Eenshaw

(Marea Britanic) 1881—1886 șl 1889, 5 vic
torii Hugh Doherty (Marea _ ' 
1902—1906 și Bjorn Borg (Suedia) 
Englezul Lottie Dod a fost cel 
dintre câștigătorii individuali. In 
el a fost primul, avea 15 ani ,__ ____
zile. In schimb, cel mal vîrstnlo a fost 
tot un englez, Arthur Gore, care a Ieșit 
învingător In 1909, cînd avea 41 de ani și 
184 de zile !

★ Toată lumea știe că o partidă de fot
bal, conform regulamentului, durează 90 
de minute, dar cit anume din acest timp 
este afectat exclusiv jocului ? De-a lungul 
anilor, specialiști din diferite țări ale lu
mii au făcut, in această privință, fel de 
fel de calcule. Concluziile unor recente 
cercetări ale specialiștilor spanioli arată 
că față de acum 30 de ani timpul de joc 
a diminuat cu 18%. ajungîndu-se la circa 
40 de minute de timpi " așa-zișl „morțl" ! 
Șl cum statisticile respective au avut tn 
vedere doar partide de înalt nivel, în
seamnă deci că aproape o repriză ceea 
ce vedem, de fapt, nu este fotbal ! Măcar 
cealaltă repriză să fie de calitate șl tot ar 
fi ceva; dar dacă nici aceasta nu este, 
atunci cu ce ne alegem ?...

★ Duminica trecută, tn fotbalul argen
tinian a fost înregistrat, ih felul lui, un 
..record”. Partida dintre liderul Ferrocaril 
Oeste șl San Lorenzo din Almagro a fost 
întreruptă în repriza secundă, la 2—1 pen
tru San Lorenzo, deoarece lui Ferrocaril 
îl fusese eliminat al... cincelea jucător, ră- 
mînînd astfel doar în șase jucători, ceea 
ce, evident, regulamentul nu îngăduie I

★ Două noi recorduri mondiale au fost 
înregistrate in acest sezon competlțional. 
dar despre ele. din păcate, s-a făcut destul 
de puțină publicitate. Este vorba de două

Britanie) 
1976—1980. 
mal tlnăr 
1887, cind 
șl 285 de

„Nu gloria are valoare, ci meritul prin 
care o dobind'm 1"
ARTHUR SCHOPENHAURER, (1788-1860) 

filozof german

recorduri obținute în patinajul cu rotile, 
sport care, cel puțin pînâ la această oră, 
n-are totuși nici prea mulțl practlcanți și 
nici prea mulțl susținători. In schimb, are 
recorduri I In Australia, la Sydney, un ti- 
năr pe nume Lou Sergi nu s-a oprit din 
alergare decît după ce a realizat 331 de 
ore și 20 de mlnu’e, încheind cursa sDr- 
șit de oboseală, dar cu un nou record 
mondial de durată 1

Intr-un alt capăt de lume, în insula Ita
liană Sicilia, pe o autostradă, un alt pa
tinator, Giuseppe Cantureila, a făcut și el 
o tentativă de a deveni recordman mon
dial, dar la viteză. El a fost înregistrat cu 
o medie orară de 41,480 km...

Și pentru că tot sintem la capitolul re
cordurilor mondiale in patinajul eu rotile, 
iată șl ' ' ‘ ------------ ' ----------
tn timp 
realizate 
bărbați, 
mei.

W Există, știam, recorduri mondiale și 
Intre-ale vtnătoril. dar, mărturisim, n-aveam 
habar de existența unor asemenea perfor
manțe... contratimp ! Intr-o recentă depeșă 
de peste Ocean, agenția France Presse ne 
face cunoscut că Steve Sytnms, senator al 
statului american Idaho, și doi membri din 
secretariatul său au dobortt un record 
mondial vlnînd trei antilope tn decurs de 
îumai 22 de minute. Vechiul „record” a 
fost Întrecut astfel cu 18 minute !...

Romeo VILARA

două performanțe-record obținute 
de o oră: 37,230 km șl 35,390 km, 
de italienii Alberto Cicoianl la 

respectiv de Marisa Dane» la fe-

I
I
I
I1

ieșit — practic — din 
pentru primul loc. dînd 
liberă
mane. ______
nut, trei Întâlniri, toate pe te
ren propriu. Clasamentul gru
pei a 6-a : 1—2. Austria și Ir
landa de Nord cu rite 9 p (din 
- “ ----------- ---- p (5 j). 4.

5. Albania

cursa 
cale 

selecționatei vest-ger- 
care mal are de sustl-

7 j) ; 3. R.F.G. 7 
Turcia 5 p (6 j). 
2 P (7 j).

In gr. 1, Belgia 
calificată după egalul __ 
cu Scotia, La Glasgow. Oaspeții 
au deschis scorul prin Vercau- 
teren (min. 30). iar scoțienii 
au egalat prin Nichols (min. 
49). Celălalt meci. R.D.G. — 
Elveția 3—0 (goluri înscrise da 
Richter, Ernst si Streich). nu 
——.—„ă poziția liderului, in 

prezintă 
1. Belgia 9 p. 2. Elve- 

3. Scoția 4 p. 4. 
p (toate cu cite 5 j). 
surpriză la Dublin. în 
7-a : Olanda, tn maro 
de formă, a întrecut 

Irlanda cu 3—2. după ce 
pauză gazdele conduceau 
2—0 ! Au înscris pentru irlan
dezi Waddock (min. 6), Brady 
(min. 36 din 11 m). respectiv, 
Gullit (min. 53 și 76) și Van 
Besten (min. 77). Olandezii au 
aliniat o formație nouă, cu ex
cepția veteranilor Schrijvers si 
Van de Kerkliof, și au mari 
sanse de calificare dacă vor 
învinge Spania pe teren pro
priu. în clasament : 1. Spania 
11 p, 2. — - * '
cu cite 
(7 j), 4. Islanda 
Malta 2 p (5 j).

tn grupa a 4-a. Iugoslavia 
dispus doar cu 2—1 (2—0), 
Belgrad, de Norvegia (de cara 
a fost
După 
Susici 
priză 
40) se 
proporții. Dar. 
gazdele au ratat multe ocazii, 
iar norvegienii au redus din 
handicap în min. 88. oria 
Thorsen. In această grupă, pri
ma sansă o are Tara Galilor, 
care conduce în clasament cu 
6 p, urmată de Iugoslavia cu 
5 p. ambele cu câte 4 jocuri. 
Meciul decisiv între aceste for
mații va avea loc loc la Car
diff. In continuare, 
ment : 3. Norvegia 4 
4. Bulgaria 3 p (4 j).

• 
lele 
tur :
ma.
la Asuncion. Brazilienii vor ju
ca fără Socrates, Leandro si 
Roberto — accidentați.

este virtual
(1-1)

afectează 
clasamentul care se 
astfel 
ția 4 p,
R.D.G. 3

O altă
grupa a
revenire

Olanda
6 j). 3.

La 
cu

9 P _ 
Irlanda 7

3 P (8 j),

(ambele 
p 
5.

La
învinsă la Oslo cu 3—1). 
ce Zlatko Vujovici și 
au înscris în prima re
țin min. 21 și respectiv 
credea că scorul va lua 

după pauză.

tn clasa- 
D (6 i).

semifina-Au fost stabilite
..Cupei Americii”. In meci 
Peru — Uruguay, la Li- 

si Paraguay — Brazilia,


