
Un nou succes la C. M. de judo

M. FRĂȚICĂ - MEDALIE DE BROW
în cea de a doua zi a Cam

pionatelor mondiale de judo, 
care se desfășoară la Moscova, 
in Palatul sporturilor de Ia 
Lujniki, un alt sportiv român 
•— după ce joi seara Mihai 
Cioc cucerise medalia de bronz 
la categoria grea — a urcat pe 
treptele podiumului de onoare: 
Mircea Frătică, medaliat cu 
bronz Ia categoria seraimijlo- 
cie. (Născut la 14.07.1957 în co
muna Padina, județul Buzău 
a început să practice judo-ul 
In 1972 la Ș.S. Energia Bucu
rești cu antrenorul Sorin Arjo- 
ca: în prezent activează la Ni- 
tramonia Făgăraș. antrenor 
Gheorghe Gujbă). în primul 
tur. M. Frătică l-a învins clar 
la puncte (yuko) pe Jambei 
Ganbold (Mongolia), după care 
a dispus asemănător de olan
dezul Bob Henncveld. In tu
rul 3 Insă a fost întrecut prin 
ippon de englezul Neil Adams, 
campion mondial în 1981 si de 
3 ori campion continental Pen
tru medalia de bronz, M. Fră
tică a luptat cu Filip Leskak 
(Iugoslavia) în fata căruia a 
CÎStjgâl prin ippon. Clasa
mentul : L Nobutosh» Hikage

(Japonia) — campion mondial, 
2. Neil Adams (Anglia), 3. 
MIRCEA FRĂȚICĂ (România) 
și Șota Habareli (U.R.S.S.). 
La „mijlocie", Mihalache Toma, 
după ce l-a învins prin ippon 
pe Ankilling Diabone (Senegal), 
a pierdut la puncte (yuko) me
ciul cu Pak Jong Choi (R.P.D. 
Coreeană) si a ieșit din compe
tiție. Clasamentul: 1. Detlef 
Ultscb (R.D. Germană) — cam
pion mondial. 2. Fabîen Cana 
(Franța), 3. Robert Berland 
(S.U.A.) șl Seiki Nose (Japo
nia).

TRĂGĂTORII ROMANI AU DOMINAT
„CUPA ȚĂRILOR LATINE Șl GRECIEI
Ls Atena au 

luat rtîrșit între
cerile „Cupei (ă.'1- 
lor tatu». și Gre
ciei", ediția 
Trăgătorii români 
au avu* compor
tări cu totul re - 
marcabiie reușind 
să cîștige nume
roase probe. atît 
la individa?’ cît 
și. la ecbloe 
Au participa» cei 
mai buni țintasi 
din 10 țări latine : 
Belgia Brazilia, 
Elveția Franța. I- 
talia. Monaco, Por
tugalia. România. 
Spania. San Ma
rino. cărora li se SORIN BABII
adaugă, in mod 
tradițional, sl Grecia. La loc 
de frunte trebuie trecută vic
toria realizată de tînăru) So
rin Babii în proba de pistol 
viteză, in care a totalizat 597 
p (300+297). In acest con
curs (penultimul, in cadrul ca
tegoriei juniorilor) Babii a de
pășit cu 2 puncte recordul na
țional. care aparținea lui G. 
Cristache din 1981. Pe locul 2, 
Corneliu Ion. cu 596 p. Ion 
Joldea, tot la finalul activității 
ca junior egalează la rîndul 
său recordul național la pușcă 
liberă 60 f.c. cu 599 p. rezul
tat competitiv pe plan Inter
national. Pe poziția a treia. 
Florin Crîstofor, la egalitate 
(597 p) cu belgianul Hoef. me
dalie de argint. Eva Olah și-a 
adjudecat proba olimpică de 
pușcă' 10 metri cu 382 p. in 
timp ce Daniela Toader s-a 
impus, cu un nou record na
țional de junioare (v.r. 576 p 
Si îi aparținea) în proba olim
pică de 3V20 f senioare cu 
578 p. Clasament final pe na
țiuni : 1. România 14 locuri. 
I. 7 locuri 11, 3 locuri III ; 2.

ION JOLDEA
Franța 7—7—3 : 3. Italia
1-0—0.

4k

In ultima etapă din turul

campionatului de rugby
Duminică se va încheia prima 

parte a campionatului de rugby 
și vom cunoaște .campioana 
de toamnă". De fapt, la acest 
titlu. pur onorific, candi
dează doar două echipe 
Steaua si Dinamo, singurele 
care se prezintă în fata 
ultimei etape din tur neînvin
se. ele urmind a-și tranșa ri
valitatea în meciul direct, 
care va fi găzduit de frumosul 
stadion ai clubului Steaua. 
Ambele protagoniste. vor a- 
linia cele mai. bune > garni
turi cu outintă Sigur. Steaua 
are acum o echipă mai com-

fHOLETAItl DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VAț
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Astăzi, etapa a 8-a a Diviziei „A" de fotbal •

„CAP DE AFIȘ“ - MECIUL DE LA IAȘI
• La Ploiești, după Sportul studențesc, evoluează o nouă specialistă a contraatacului (F. C. Olt) 

• In Copou, performera etapei precedente primește vizita liderului • La Bacău, după aed 
0-8 in două manșe, gazdele se vor lansa din start spre... reabilitare • Mureșenii au în fațâ 
un adversar care pierde greu in deplasare • La Galați, Dunărea C.S.U. are ca oaspete pe 
invingâtoprea Rapidului la București • Giuleștenii - deciși să confirme „calculul hirtiei" • 
Corvinul incearcă să neutralizeze eel mai eficace atac (cel stelist) • La Pitești, gazdele au in față 
un semna! de alarmă : acel +1 al Jiului in „clasamentul adevărului".

PROGRAMUL JOCURILOR CLASAMENTUL

5
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Ploiești : 
lași : 
Bacău :
Tg. Mureș : 
Galați : 
București :

PETROLUL 
POLITEHNICA 
SPORT CLUB

DUNĂREA C.S.U. 
RAPID

- F.C. OLT
- SPORTUL STUDENȚESC
- F.C. BAIA MARE
- CHIMIA RM. VILCEA
- F.C. BIHOR
- C.S. T1RGOVIȘTE

(stadionul Republicii)
- STEAUA
- JIUL

Meciul'DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA a
a minat.
Toate partidele vor începe la ora 15.

Hunedoara : CORVINUL
Pitești : F.C. ARGEȘ

fost

1. SPORTUL STUD 7 6 1 0 16- 3 13
2. Dinamo 7 4 2 1 12- 3 10
3. Steaua 7 4 1 2 17- 8 •

4- 5. F.C. Olt 7 3 3 1 7- 4 ♦
F.C. Bihor 7 3 3 1 11- 8 »

6. Jiul 7 4 1 2 8- 8 »
7. Politehnica 7 2 4 1 7- 5 4
8. A.S.A. Tg. Mureș 7 3 2 2 8- 9 t
9. Universitatea 7 3 1 3 10- 7 1

10. S.C. Bacău 7 3 1 3 5-12 1
11. Chimia 7 2 2 3 5- 8 4
12. F.C. Baia Mare 7 2 2 3 7-14 •

13*14. C.S. Tîrgoviște 7 1 3 3 5- 8 «
Rapid 7 1 3 3 5- 8 1

15. Dunărea C.S.U. 7 1 3 3 2- 6 S
16. F.C. Argeș 7 2 0 5 8-10 4
17. Corvinul 7 1 2 4 7-11 4
18. Petrolul 7 1 0 6 7-17 >

CAUZELE EȘECULUI IN JOCUL AMICAL DE FOTBAL 
CU ȚARA GALILOR SINT DE ORDIN SUBIECTIV 

lacune ie pregătire și concepție, greșeli individuale, autoincredere, 
scăderea combativității, slăbirea unității lotului reprerentativ, disensiuni in campionat

Acest 0—5 înregistrat miercuri 
seara la Wrexham în compa
nia reprezentativei Tatii Gali
lor un rezultat cum demult nu 
au mai înregistrat tricolorii în 
palmaresul lor. a stîrnit cum 
este si firesc, multe comentarii, 
întrebarea care vine ne buzele 
tuturor iubitorilor fotbalului 
este : ce s-a întîmnlat cu echi
pa națională, cu această echipă 
care în ultima vreme nc-a o- 
bisnuit cu rezultate în general 
bune care îi dau dreptul să 
aspire la calificarea în turneul 
final al C.E de anul viitor ?

în încercarea de a stabili cit 
mai exact motivele care au 
condus 'a usturătoarea înfrîn- 
gere. să dăm cuvîntul jucăto
rilor, care, în avionul care ne 
aducea acasă de la confrunta
rea directă cu fotbaliștii galezi 
erau, firește, foarte afectați.

SA AVEM FORȚA MORALA 
DE A NE AUTODEPAȘI 1

STEFĂNESCU căpitanul e" 
chipel : ,Am tratat meciul (si 
în special faza de apărare) cu 
foarte multă ușurință. Am în
ceput cu dorința de a cîstisa. 
hazardîndu-ne în atac fără a 
eîndi că trebuie plecat de la 
ideea de a nu primi sol. A in-

lată unele păreri ale jucătorilor la înapoierea de la Wrexham
tervenit si o lipsă de prospe
țime fizică (datorită oboselii a- 
cumulate) care s-a tradus în 
teren -prin scăderea combativi
tății generale, astfel că adver
sarii noștri au fost primii la 
minge și au ieșit cu balonul la 
picior din fiecare duel cil noi. 
Drumul lung, desele accidentări, 
cît și suspendările coechipieri
lor mej care i-au afectat mult pe 
aceștia, au contribuit — zic eu 
— la acest scor. Cu toate aces
tea diferente între cele două 
echipe nu a fost de 5 goluri. 
Pentru viitor se impune să re
venim la ceea ce a fost bun 
pînă acum adică trebuie fă
cută o pregătire individuală 
mai temeinică să plecăm de

la idea noastră de ioc fără a 
ne hazarda. Esențial este ca 
acest rezultat să nu lase urme 
— mă gîndesc la disensiuni în 
cadrul echipei — ci să ne mo
bilizeze să ne unească pentru 
confruntările următoare oficia
le. de calificare în cadrul că
rora să avem forte morală de 
a ne autodenăsi".

IN LOC SĂ ÎNCHIDEM 
JOCUL, AM ATACAT

MORARU : Nu-mi vine să 
cred că am pierdut cu 0—5. 
mai ales că a fost aliniată cea

Mlrceo TUDORAN

(Continuare in nao 2-3)

Finalele „Daciadci" la gimnastică ritmică

C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI -'CAMPIOANĂ

PE ECHIPE LA CATEGORIA I
Alina Drăgan - ciștigătoarea concursului individual

MH st MlNESC CELE DOUĂ ECHIPE
NEIMSE: STEAUA Șl DINAMO

pletă,- cu o înaintare puternică 
și activă (să-i amintim oe 
Munteanu. Murariu. Radules
cu. L. Constantin, M. Io- 
nescu, ca si pe cei doi pilieri.

- Cioarcc si Căinaru, cli o mare 
forță de penetrație) si o
linie de treisferturi rapidă,
agresivă. avînd un ..dispe
cer" (Alexandru) capabil el 
singur. -prin șuturile sale 
abile să decidă rezultatul. Di
namo. la rîndu-i. prezintă ju
cători rutinat! Și valoroși. 
Iată. dintre înaintași. pe 
Dărăban, Caragea, Borș,
Gheorghe etc. (desigur absenta

lui E. Stoica atirnă însă 
greu !), fără să -mai vorbim 
de căpitanul echipei naționale. 
..demiul" Paraschiv. rugbyst
de clasă internațională. de 
Constantin, Aldea, Marghescu. 
din linia de treisferturi. în 
concluzie, două teamuri re
dutabile care au obligația, 
nu numai de a juca pentru...
victorie, ci si de a oferi un 
spectacol sportiv la nivelul
bunului renume de care se 
bucură cele două cluburi. Anul 
trecut — două victorii dinamo- 
viste • 18 —15 și 21—16.

Ce va fi de astă-dată ?

PROGRAMUL ȘI ARBITRII ETAPEI A IX-a

Vineri, după-amtază au înce
put în Sala „Floreasca" din 
Capitală. întrecerile finale ale 
„Daciadei" la gimnastică rit
mică. în prima zi. au evoluat 
sportivele de categoria I de 
clasificare la probele indivi
duale si pe echipe. Concursul 
a fost deschis cu proba de cerc, 
alternînd cu minge, măciuci si 
panglică. Peste 30 de tinere 
gimnaste din nouă cluburi seo- 
lare. plus Asociația sportivă 
Flacăra roșie București, au e- 
voluat la un înalt nivel tehnic 
si artistic, cu multe execuții 
valoroase, care ne dau certi
tudinea unei afirmări tot mai 
depline a acestei discipline in
trate în programul viitoarelor 
Jocuri Olimpice de la Los An
geles. Valoarea apropiată a e- 
chipelor participante a dat -con
cursului. pe de o parte. un 
plus de Interes si frumusețe, 
iar ne de altă parte, ne întă
rește încrederea în orofesiona- 
litatea celor ce pregătesc aceste 
tinere gimnaste.

în întrecerea Individuală, 
lupta s-a dat. pentru primul loc. 
între Alina Drăgan (C.S.S. 2
București), si Petruta Dumi
trescu (C.S.S. Triumf), secun
date de Daniela Saulea (C.S.Ș;

ALINA DRĂGAN

Brăila) si Carmen Savu (C.S.S. 
Brasovia)

Pe echipe, au cîstigat gim
nastele de la C.S.S. 2 Bucu-

Seria I
— DINAMO 

Gh. Huștiu (Buc.)
— FARUL

I. Vasilică (Buc.)
— SPORTUL STUD.

9. A. Briceag (Buc.)

București: STEAUA
Stadion Steaua,

Petroșani: ȘTIINȚA 
Stadion Știința,

POLITEHNICA
Tineretului, ora 
UNIVERSITATEA — ȘTTINTA CEMIN 
Mal n, ora 10 Șt. Crăciuneseu (Buc.) 
C.S.M. — GRIVTȚA ROȘIE

Stadion Dumbrava, ora te P. Soare (Buc.)

Iași: 
Stadion 

Timișoara: 
Stadion 1 

Sibiu:

ora 10,

ora 10.

Seria a IT -a
Năvodari: T.C. IND. MIDIA — M.G. OLIMPIA

Stadion Chimia, ora 10,30 FI. Tudorache (Buc.)' 
Suceava: c.S.M. — RAPID BUC.
Stadion Unirea, ora 9,30, V. Chirondojan (Constanta) 
București: VULCAN — GLORIA P.T.T.
Stadion Tineretului IV, ora 9,30, O. lonescu (C-ța) 

Cugir: LCLIT. ;; “ZZ.
Stadion Metalurgistul ora 11. Gh. Voinea (Buzău) 

Buzău: .
Stadion A.S.A. Mărăcine, ora 9,30.

METALURGISTUL — POLIT. 16 FEBR. Elena DOB1NCĂ
RAPID — RULMENTUL

I (Buc.) (Continuare in pag 2-3)



START ÎNTR-0 NOUĂ EDIȚIE Ml ine, start In ediția a 35-a a campionatului masculin de volei

A „CUPEI DE TOAMNĂ" LA HANDBAL (f)
în pauza competițională a echi

pelor feminine divizionare fcA“ 
(întrecerea se reia la 20 ianuarie), 
forul de specialitate a inițiat o 
nouă ediție a „Cupei de toamnă*. 
La întrecere iau parte cele 12 
formații din primul eșalon valo
ric. fără participarea sportivelor 
selecționate în echipa României.

Întrecerea va fi. desigur, inte
resantă. deoarece echipele vor 
flori să-si verifice potențialul de 
Joc și să-și îmbunătățească — în 
Condiții de concurs — pregătirile 
pe toate planurile în’ vederea dis
putelor acerbe, fără îndoială, ee 
Vor urma la reluarea Diviziei 
*A“.

Au cîștigat, pînă acum. .Cupa 
de toamnă a F.R. Handbal*: U- 
niversitatea Timișoara (devenită

ulterior A.E.M. Timișoara) în 
1973, Confecția București (1977), 
Hidrotehnica Constanța (1978) și 
Rulmentul Brașov (1981).

Nouă ediție a „Cupei de toam
nă* debutează duminică (avînd 
etape săptămînale și bisăptămî- 
nale). finala urmînd să se dis
pute în ziua de 18 decembrie. 
Programul primei etape (16 oc
tombrie). Seria I ? TEROM Iași
— Hidrotehnica Constanța, Pro
gresul București — Confecția 
București (sala Flcreasca din 
Capitală, de la ora 18.45). Stiînta 
Bacău — Textila Buhusi. Seria 
a n-a : Rajj.d BucsresS — R'~- 
mentu’. Brașov (sala Raped, de ia | 
ora IV). Constructorul T_=isoara I
— A.EM. TTmfcnara. Msrers! Tg. I 
Mure® — Chinustul Rm. VSeea.

PREGĂTIRE ASIDUĂ Și RESPONSABILĂ
SA FIE DEVIZA VOLEIBALIȘTILOR!
Se inaugurează, așadar, o nouă 

ediție, a 35-a, a campionatului 
național masculin Divizia „A“ la 
volei. In sezonul competițional 
1983 84 sistemul de desfășurare 
va fi cel clasic, cu etape săptă
mânale tur (16 octombrie—22 de
cembrie) — retur (19 februarie— 
29 aprilie) precum șl cu tor
acele finak pentru locurile 1—6 
și 1—12 (13—17 iunie». Ceie 12 e- 
etiipe piru-pante șf-au tocri-iaz 
pregătirile fca veierea aresrri e-

UNIVERSITATEA CRAIOVA (lil) A CUCERIT
) 5 CUPĂ ROMÂNIEI" LA TENIS DE MASĂ

Oere ©oe. oor"_xrea a xaz»-
naâff -a reeecieje cast-
păoeate exr r-per-e Oecat r fL 
nai ale*, ratarea caMCdrii pex- 
tru Jocurile OKispfce X.

In aceste cocd-ții. este de aș
teptat ca toți factorii de răspun
dere, de la jucători și antrenori.

la conducătorii de cluburi șl fe
derația de specialitate, să-și spo
rească eforturile pentru redresa
rea rapidă a acestui sport ații 
de îndrăgit și care, în trecutul 
nu prea îndepărtat, furniza șl 
bucuria succeselor internaționale 
de prestigiu. Este momentul să 
se demonstreze de către toate e- 

le MH 
gajamerri. d* calria^e mult ere»- 
r-rză a expc ■rtărijor trriz'. re-tac
tice. că »-a învătat Cx greșea 
• eâ ine&rta£ rgrrJr»e*c «ae ea- 

e* lut zrsJx fierri a
vă» gTarrntf Csxc- «A peanr 
St xreferuje să rvOrrx^ă c ăar"5l 
pe juux «srcQeKX # sueoffiau 
Es&e c OTrTLtițl < *te~

«A exnsri *Knae
— RnMjBș rVHGAXHK
D*CÂ $1 KES^OKSJLSZLJL — Oe 
depășire a grea. O*
care ag.:nteatn.

CU TMISIA-II BAT!
Exclusă temporar (din 

motive disciplinare) din 
lotul echipei Universitatea 
Cluj-Napoca, baschetbalis- 
ta Doina Prăzaru-Mate nu 
a acceptat situația și s-a 
zbătut să reintre în cir
cuitul competițional. Dar 
cum ? Anul trecut, ea a 
„cochetat" cu Voința 
București, însă, neprimind 
dezlegarea de la unitatea 
de bază, a rămas pe „tu
șă". In vara acestui an. 
Doina Prăzaru-Maxe a fost

La !• iwaie

CAI
\\\\\\\\\

în J

SiSC

fist

«fi

ei ac
*9*

CLUJ 
fon). 1 
umplut 
echipa 
torie 
NAMO 
derby 
de bad 
din pr 
cundă 
că tod 
«atisfac 
(excela 
rare).

rărire

sar* a

ARAD, 14 (prin telefon). 
Cea de-a treia ediție a „Cu- 
ței României'* La tenis de ma- 
■ă. care se desfășoară sub e- 
gida „Daciadei** în Sala spor
turilor din localitate, a reunit 
in concursul masculin 14 echi
pe avînd în componență ju
cători din formațiile divizio
nare TTA“. precum si cădeți și 
juniori, oferind o oglindă fi
delă a valorii de, moment a 
tenisului nostru de masă mas
culin.

Cum era de așteptat, forma
țiile care au beneficiat de 
«portivi din loturile naționale 
»-au aflat in prim-planul com
petiției. dominînd în fiecare 
meci. Cîștigătoarea de anul 
trecut. Universitatea Craiova 
(antrenori — V. Bălan și M. 
Bobocică), nu a lăsat nici o 
«perantă concurentelor sale, 
Obținînd victorii facile : 10—0 
Cu Stigla C.S.Ș. Bistrița. 10—2 
Cu C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc si 
10—0 cu înfrățirea Tg. Mureș. 
M. Nicorescu, E. Florescu, S. 
Crișan, C. Tiugan, V. Horea, 
V. Bădescu, C. Toma și D. 
Mihuț slnt realizatorii victo
riilor craiovene. ei demons- 
trfnd că alcătuiesc la ora ac
tuală cea mai bună garnitură, 
•emn că la clubul craiovean
■e muncește tn continuare cu 
Menție la toate nivelurile.

. O plăcută surpriză a consti- 
tatt-o echipa înfrățirea Tg. 
Mureș (antrenor I. Lohr) care, 
aflată tn plutonul fruntaș și 
a ediția precedentă, a ocupat 
0 de această dată locul se
tând. S. Naidin, F. Vaida, B. 
Peneș, T. Galfi. C. Kofol, A. 
FOISp, M. Porav și T. Covaci 
ftind^cei care au reușit aceas- 

~ mențiune și pentru 
Odorheiu Secuiesc (an- 
F. Nagy) și. tn special.

ta. O
CJS.Ș.
trenor __ _______ ________ ,
pentru Voința Satu Mare (an
trenor I. Terebessy).

Nu au confirmat. demons- 
Mnd In continuare că se află 
Pe o linie descendentă, jucă
torii de la C.S.M. duî-Napo- 
&ei ocupind un modest loc 

. la egalitate cu Sticla 
5. Bistrița. La capătul u-

nor meciuri ciștigate in extre
mis. De altfel. surprinzător, 
ei nu au prezentat în compo
nența echipei pe cei doi se
niori La care aveau dreptul (și 
obligația).

In ansamblu. meciurile nu 
au' fost de o factură deose
bită. Mulți dintre jucători au 
dovedit un bagaj destul de 
sărac în cunoștințe tehnice, 
multe echipe au prezentat lo
turi neomogene valoric, adică 
fie cu seniori buni și tineri 
slabi, fie invers. Totuși. re
marcăm citeva partide, intere
sante prin desfășurarea scoru
lui și echilibrul care a planat 
tn permanență : C. Simion
(Constr. Tg. M.) — I. Mun
tean (Progresul IIRUC Buc.), 
V. Budijan (Voința S.M.) —
R. Constantin (Metalul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea). S. .Nicolae 
(STIROM C.S.Ș. 2 Buc.) — 
T. Ciociu (Sticla C.S.Ș. Bis
trița). C. Toma (U. Cv.) — 
•T. Galfi (Infr. Tg. M.).

Iată rezultatele înregistrate : 
Sticla C.S.Ș. B-ța — STIROM 
C.S.Ș. 2 Buc. 10—8, I.M.G.B. 
C.S.Ș. 1 Buc. — A.S.A Mun
tenia Bz. 10—8. C.S.Ș. Od. 
Sec. — Mecanică fină Buc. 
10—3. Infr. Tg. M. — Progre
sul IIRUC Buc. 10—8, C.S.Ș. 
2 Constanta — Constr. Tg. M. 
10—2. Voința S.M. — Metalul 
C.S.Ș. Rm. V. 10—5, Univ. 

■Cv. — Sticla C.S.Ș. B-ța 10—0, 
C.S.Ș. Od. Sec. — l.MG.B. 
C.S.Ș. 1 Buc. 10—3, Infr. 
Tg. M. — C.S.Ș. 2 C-ța 10—1, 
Voința S.M, — C.S.M. Cl.- 
Nap. 10—7 ; Univ. Cv — 
C.S.Ș. Od. Sec. 10—2. Infr. 
Tg. M. — Voința S.M. 10-4 ; 
locurile 1—2: Univ. Cv. — 
Infr. Tg. M. 10—0 ; 3—4.
C.S.Ș. Od. Sec. — Voința S.M. 
10—7 ; 5—6. Sticla C.S.Ș. B-ța 
— I.M.G.B.-C.S.Ș. 1 Buc. 10—4 
Si C.S.M. Cl.-Nap. — C.S Ș. 2 
C-ța 10—8.

Sîmbătă (de la orele 8,30 și 
16) și duminică (de la ora 
8,30) se desfășoară concursul 
feminin.

■Emanuel FANTÂNEANU

PBOGRAMLT JOCURILOK

PRIMELE JOCURI In SERIA SECUNDĂ a DIVIZIEI „A" DE HOCHEI
SHERCUREa citfc, 14 (prin te

teion). Patinoarul artlclflal din 
localitate a fost gazda primelor 
partide din cadrul unei noi edi- 
țB a campionatului Diviziei „A', 
perla secundă valorică la care 
Mu parte alături de formațiile 
IMASA Sf. Gheorghe, Ttmava 
Odorhei, A.S.E. Sp. studențesc 
București și Metalul Rădăuți, Io
turile de 18 și 20 de ani ale ță- 
01 noastre. Meciurile Inaugurale 
Ru fost — cu o singură excep
ție — echilibrate și foarte dis
putate, dovedind că echipele stat 
uțne pregătite șt că Întrecerea, 
Oln acest punct de vedere, pro
mite.

Lotul de 18 ani — Metalul Bă- 
®uți 12—1 (1—1, 4—0, 7—0). Vie- 
tone categorică a Juniorilor, su-

GIMNASTICĂ RITMICĂ
(Urmase din pag. 1)

periori mal ales din punct de 
vedere fizic. Cele mal multe go
luri au fost marcate de Balas 
— 4.

TIrnava Odorhei — Lotul de 
M de ani 3—2 (1—0, 0—1, 2—1). 
Succesul hocheiștllor din Tlmă- 
venl este surprinzător, dar 11 con
siderăm meritat pentru că ei 
s-au dovedit mal buni ta finalul 
meciului. In primele două repri
ze jocul a fost echilibrat, cu mul
te faze frumoase, rapide. Punc
tele au fost marcate de Ban 2 
ți Laszlo pentru Învingători, res
pectiv Ilieș și Columban.

IMASA Sf. Gheorghe — A.S.E. 
Sp. studențesc 2—0 (2—0, 0—0, 
6—0). Intllnlre tn care victoria 
s-a decis In prima repriză. în 
general meciul a fost viu dis
putat, cu unele accente de du
ritate: 50 de minute de elimi
nare I Au marcat: Mlhăescu și 
Szabo.

Turneul continuă zilnic (dumi
nică fiind ziua de pauză), ur- 
mîqd să se Încheie marți.

V. PAȘCANU, ooresp.

Baia Mare : 
Piatra Neamț: 
Tg. Mureș: 
Craiova:
București:

ȘTIINȚA MOTORUL — EXPLORĂRI
RELONUL SAVINEȘTI — STEAUA
A.S.A. ELECTROMUREȘ— ELCOND DINAMO ZALĂU
UNIVERSITATEA — C.S.M.U. SUCEAVA
DINAMO — C.S.U. ALUMINA ORADEA

(sala Dinamo, ora 10)
CALCULATORUL — TRACTORUL BRAȘOV

(sala Olimpia, ora 10,30)

LOTURILE DIVIZIONARELOR „A“ MASCULINE
In actuala ediție, a 35-a, â Di

viziei „A“ masculine de volei, 
participantele vor avea la dis
poziție următoarele loturi :

ȘTIINȚA MOTORUL BAIA MA
RE; Iuliu Codre (24 de ani, 1,93 
m), loan Marc (29; 1,91), Tamaș 
Treitly (26; 1,90), Zoltan Kovacs 
(32; 1,84), Victor Cliezan (28; 1,83), 
Martin Koncik (24; 1,84), Vasile 
Sighiartău (24; 1,83), Dinu Dan
(25; 1,83), Adrian Pascu (26; 1,91), 
Vasile Ștreang (23; 1,75), Ionel
Bara (21; 1,86), Gheorghe Mihal- 
ca (30; 1,82), Marius Plop (20; 
1,94), Nicolae Vlad (24; 1,87), Ioan 
Ghic (32; 1,90), Lucian Horje (21; 

X,91), Benedeguz Szilagyi (18;
1.92) — junior cu dublă legiti
mare. Antrenor: Vaier Cosmuța.
'DINAMO BUCUREȘTI: Lauren- 

țiu Dumănoiu (32; 1,92), Marian 
Păușeșcu (30; 1,88), Dan Gîrlea- 
nu (29; 1,96). Giinter Enescu (28; 
2,02), Emilian Vrîncuț (26; 1,96), 
Marius Căta-Chițiga (23; 1,96), O- 
vidiu Gizdavu (22; 1,93), Zamfir 
Gheorghe (22; 1,94), Mihai Slabu 
(22; 1,90), Florin Oltean (21; 1,96), 
Sorin Pop (21; 1,94), Ovidiu Bă
lan (19; 2,01). Antrenor: Wiliam 
Q r»h rf>ihpr

RELONUL SAVINEȘTI: Petru 
Boicu (32; 1,80), Dan Gavril (31; 
1,84), Virgil Lcpădătescu (31; 1,95), 
Gabriel Savu (29; 1,82), Mircea 
Popa (28; 1,91), Ionel Căescu (26;
1.92) , Vasile Vițelaru (24; 1,93),
Angliei Mogoș (23; 2,00), Mlhai 
Albu (19; 1,89), Dan Semenciuc
(19; 1,82), Antrenori: Dan Gavril 
și Ioan Postolache.

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ: Nicolae Pop (32; 1,92), 
George Dinea (29; 1,91), Vasile 
Racolța (27; 1,80), Horațiu Cîm- 
pean (26; 1.92J, Istvan Szekely 
(24; 1,93), Tiberih Sanlslav (23;
1,91), Sorin Șuvagău (22; 1,34), 
Daniel SîmBetrean (22; 1,99), Mir
cea Rad (22; 1,92), Cornel Pintea 
(22; 1,97), Sandor Takacs . (20; 
1,82), Doru Cășvean (19; 1,90), 
Lucian Lixandru (19; 1,90), Sorin 
Baldoc (18; 1,90). Antrenori: Ni
colae Pop șl Petre Bora.

CALCULATORUL BUCUREȘTI: 
Iuhasz Alexandru (30; 1,96), Con
stantin Steriade (30; 1,90), Au
relian Ion (28; 1,90), Aurel Ionl- 
ță (23; 1,90), Cătălin Popescu 
(25; 1,89), Mihai Alexandru (22;
1.86) , Marian Bira (22; 1,90), Dan 
Popescu (22; 1,80), George Iacob 
(21; 1,97), Dorin Antonescu (20; 
1,90), Horațiu Nicolau (19; 1,91). 
Antrenor: Constantin Chlțlgoi.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Nicolae Brăun (33; 1,90), Virgil
Jlrlnco (30; 1,90), Marian Păun 
(29; 1,88), Tudor Molea (27; 1,92), 
Nicu Stoian (26; 1,96), Iulică Bă- 
lol (25; 1,83), Adrian Dumitru 
(24; 1,90), Nicolae Ungureanu (21; 
1,88), Augustin Daha (21; 1,87),
Lucian'Mătușolu (20; 1,88), Dănuț 
Pascu (19; 1,98). Antrenor: Radu 
Zamfirescu.

C.S.M.U. SUCEAVA: Victor
Pancu (34; 1,84), Aurel Enuca (SI;
1.87) , Traian Mărieș (26; 1,91), 
Cristian Boslnceanu (25; 1,96), Ion 
Marlancluc (25; 1,86), Glgl Dumi
tru (24; 1,93), Llvian Șteflea (34; 
2,00), Sergiu Dumitru (23; 1,88), 
Dorel Mîndru (23; 1,93), MIhăiță 
Nicolae (22; 1,96), Florin Popescu 
(20: 1,93). Antrenor: Traian Căl
dare.

TRACTORUL BRAȘOV: Con
stantin Sterea (32; 1,86), Ion Hîn-

da (31; 1,87), Cristian Bujilă (30; 
1,94), Ștefan Crișan (28; 1,94),
Constantin Zamfir (28; 1,91), Fran- 
cisc Kosma (25; 1,90), Viorel Cră
ciun (23; 1,86), Petru Scheau (23; 
1,88), Marian Dragu (23; 1,91), 
Răzvan Paul (21; 1,92), Radu Du- 
mitrache (19; 1,86). Antrenor; Tă- 
nase Tănase. .

ELCOND DINAMO ZALAU: Va
sile Mășcășan (33; 1,81), Mircea
Tutovan (31; 1,98), loan Țerbea 
(30; 1,97), Ionel Colceag (25; 1,84), 
Alexandru Suciu (24; 1,83), Cris
tian Strauff (22; 1,90), Ioan Popa 
(22; 1,87), Dănuț Clontoș (21; 
1,90), Sorin Tferbea (19; 1,90). An
trenor: Vasile Mășcășan.

STEAUA BUCUREȘTI: Petre 
lonescu (29; 1,90), Constantin Bă
diță (29; 1,94), Sorin Macavel (27; 
1,90), Florin Mina (24; 1,95), Ma
rian Săniuță (23, 1,93), Valeriu
Spînu (23; 1,98), Cristian Pante- 
lescu (20; 1,92), Silviu Pralea (20;
1.96) . Pomplliu Dascălu (21, 2.02),
Viorel Oprea (19; 1,90), Mihal Pă- 
durețu (18, 1,91), Comei Chlfu 
(30; 1,91). Antrenori: Gyula
Bartha șl Virgil Dumitrescu.

C.S.U. ALUMINA ORADEA: Du
mitru Dragoș (31; 1,87), Ioan
Dragoș (27; 1,93), Vlorel Manole 
(27 ;1,95), Nicolae Todoran (27;
1,92), Nicolae Răduță <26; 1,93),
Radu Petruș (25; 1,85), Marius 
Năsăudean (21; 1,80). Antrenor: 
Octavian Bâc.

EXPLORĂRI BAIA MARE: Va
sile Paraschlvescu (33; 1,88), A- 
drian Arbuzov (33; 1,82), Vlorel 
Balaș (32; 1,82), Cristian Ignlșca 
(28; 1,97), Traian Corcheș (28;
1.97) , loan Stalcu (27; 1,88), Ma
rian Mâțu (25; 1,98), Iosif Strauri 
(25; 1,93), Sandu Covaciu (25; 
1,94), Vlorel Bujor (22; 1,81), Au
rel cazacu (22; 1,33), Adrian Mo- 
roianu (21; 1,80), Istvan Relsfeld 
(20; 1,87), Cornel Morăreț (21; 
1,80). Antrenor; Alexandru Manț.

$ Jucătorii subllniațl stat noi 
ta loturile echipelor respective.

LA GALAȚI, 87

ÎNTR-0 ETAPĂ
Pe un timp nefavorabil — 

cu vînt si ploaie — Pe karto- 
dromul ■ din Galați s-a desfă
șurat. timp de două zile, cea 
de a 6-a etapă a campionatu
lui republican de karting (vi
teză pe circuit) și de , andu- 
ranță (rezistență). Iată ocu- 
panții primelor locuri în cla
samente, dintre cei 87 de con
curent! reprezentînd 17 cluburi 
gi asociații sportive din țară : 
VITEZA : 50 eme juniori

B. Tarcca (IIRUC), 
(I.T.B.), 3.
(Hldrotehni-

2. 
G. 
ca

I. 
G. 
niori

50 eme
1. B. Tarccn 

Șt. Stamatln
Bosînceanu

Iași) ; 50 cmc juniori mari 
1. B. Miclătts (IIRUC), 2. 
Heigl (LIA Timișoara). 3.
Greif (ITB) ț 50 cmc se-

1. C. Rusu CHn. Tri-

ttauaC'ti 
ssL La t nMtt
W ■■ j feg-^j peacra

perisr? ca M D ax- 
*5 . renunțe (la scris) 
ceastă solicitare. Fe

derația a aplicat însă pre
vederile regulamentului și 
a suspendat-o pe timp de 
un an, deoarece respectiva

sportivă a depus cereri de 
transfer pentru două uni
tăți.

Pînă aici, totul clar. Dar 
iată că, zilele trecute, la 
F.R. Baschet s-a prezen
tat o delegație a clubului 
studențesc bucuraștean 
care solicita anularea sus
pendării și dreptul de joc 
pentru Doina Prăzaru-Mate 
la Sportul studențesc Po
litehnica. Aceasta deși, du
pă cum ne preciza secre
tarul federației, prof. So
rin Satmari : „Respectiva 
sportivă are domiciliu sta
bil la Cluj-Napoca, nu este 
studentă, nu este remune
rată de vreo unitate a clu
bului universitar bucureș- 
tean, iar dezlegarea din 
partea C.S. Universitatea 
Cluj-Napoca a fost primi
tă cti mult după încheie
rea perioadei regulamen
tare de transferări*. Co
mentariile sînt de prisos.

Est^ regretabil, însă, că 
o sportivă ca Doina Pră- 
zaru-Maie (pînă nu de 
mult componentă de bază 
a lotului reprezentativ) a 
ajuns să bată la porțile 
altor echipe, cînd onorant 
pentru ea ar fi fost să 
aibă o atitudine corectă 
față de clubul care a con
sacrat-o și sub culorile 
căruia a cunoscut satisfac
ția cuceririi titlului de 
campioană națională.

Dumitru STĂNCULESCU

DE

LA

CONCURENȚI

KARTING !
Buc.). 2. D. Adamache 
Sibiu). 1
; 125 cmc — L P. Nicu- 
(Un. Trie.), ~ ~ -

color 
(IPA 
(ITB) 
lescu .---- -----------
(Un. Trie.), 3. P. Tăranu (LIA 
Tmș.). 175 cmc — LE. Cojoc 
(ITB), 2. L. Mike (IIRUC), 3. 
T, Stefan (Hidrotehnica C-ța.) *, 
250 cmc — 1. R. Groza (ITB), 
1 D. Toma (Un. Trie.). 3. C. 
Herescu (IIRUC). Echipe : 1.
ITB 23 p, 2. Un. Tricolor Bucu
rești. 31 p. 3. IPA Sibiu 44 p.

ANDURANȚA : 1. B. Miclăuș 
— L. Mike (IIRUC), 2. C. Ru- 
su —' D. Toma (Un. Trie.). 3. 
I. Bobocel — Ed. Cojoc (ITB). 
echipe : 1. IIRUC. 2. ITB, 3. 
Danubius Galați.

1. Bobocel

2. S.

L E.

Budu

Cojoc

Telemac SlRIOFOI-r-caresp.

■Ttvix- - - ■
H■

fărA c 
ri—• 
Farul, 
mită d 
fost co
Dan P
tocmai

tată la 
și-au a 
rean (
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SA II 
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se, cla 
super: o 
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la Ince 
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(32—26). 
Trică 1 
băncan 
gătoarp 
Chepeți 
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— 6 m 
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rad, di 
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căpitan 
ca de 
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Rugby 
misiei 
urmeaz

rest). care au evoluat mai pre
cis la măciuci, si cerc, au avut 
«voluții sigure, fără scăpări de 
obiecte, ceea ce le-a adus gi im 
punctai bun. Clasament : 1.
CS.Ș. 2 București (Alina Dră- 
gan, Liliana Ploaie, Mirela 
Drăgulici ; antrenoare Rodica 
Denietrescu) 111,75 p; 2. CS.Ș. 
Triumf 11135 p; 3. C.S.Ș. Brăila 
■106.10 p. Individual compus : 1. 
Alina Dră^aa (C.SS. 3 Bucu- 
resti) 33 30 p ; 1 Petruta Du- 
nritrescu (C.S.S. Triumf) 38.25 
p ; 3. ML- :!a Drăgulici (C.S.S. 2 
București) 37.C5 p.

Astăzi, siat pnxtnsaate. de
la ora 16. Ir.-.rece.-.ie pec-gu 
categoria rria*- tre. -sr eqÎâ&c

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORI IMORMEAlA H I P I S M MÎINE, „PREMIUL AG

• numerele extrase la
TRAGEREA LOTO DIN 14 OC
TOMBRIE 1983. Extragerea I : z 
38 3 33 .71 29 57 45 59 67 ; Ex
tragerea a II-a : 44 73 64 13 30 
18 32 23 55. Fond total de aîș- 
tiguri : 1.287.790 lei, din care
500.000 lei, report la categoria L
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO 2 DIN 9 OCTOMBRIE 
1983. Categoria 1 : 3 variante 
25% a 23.754 lei ; cat 2 : 4 va
ria-.te 25°a 20.001 lei ; cat, 3 : 
25.75 a 3.107 lei ^at 4 : 68,25 a 
L172 lei : cat 5 : 222,75 a 200 
k: ; cat 6 : 1.776,50 a 100 lei

• ASTĂZI — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE! « De la agenți
ile Loto-Pronosport se mai pat 
procura numai astăzi bilete cu 
numerele alese dc dv. pentru 
tragerea excepțională Pronoex- 
pres de duminică 16 octombrie 
1983, care va avea loc începînd de 
la ora 16 în sala^ clubului spor
tiv Progresul ' din București, str. 
dr. Staicovici nr. 42 ; numerele 
extrase vor fi anunțate la tele
viziune si radio în cursul serii 
e De asemenea, astăzi este ul
tima zi de depunere a buletine
lor de participare la atractivul 
concurs» de mîine, care cuprinde 
-meciuri din campionatele divi
zionare B ale României șl Ita
liei.

Ultimul premiu clasic ai anului, 
„Premiul Agriculturii", se va 
desfășura mîine dimineață pe hi
podromul din Ploiești, într-o ten
tativă de record, în frunte cu 
Catren. Sadău, Jurista si Strun
ga. Cloul reuniunii rămîne însă 
prezenta lui Perjar, campionul 
turfului, într-o alergare de .vite
ză în care va încerca doborîrea 
recordului de l:21,0/km. Progra
mul reuniunii prezifită 10 alergări 
echilibrate.

Joi dup'ă-amiază s-a desfășurat 
una din cele mai reușite reu
niuni, prin renunțarea la o aler
gare mărindu-se numărul con- 
curenților din celelalte curse. 
Formația M. Ștefănescu. confir
mând forma bună în care se află.

a reușit două victorii, cu Răsad 
în principala cursă a zilei și cu 
Romita, cu care A. Ș-tefănescu. 
fiul antrenorului. a demonstrat 
mari valențe de driver. Tot două 
victorii a obținut și I. dană, cx£ 
Mantu în plină transformare și 
cu Vigu, care însă a furat la 
start 10 m. ceea ce normal tre
buia să ducă la start fals. Curse
le 2 anilor au revenit lui Vatra 
Si Hrenița, elevele antrenorilor 
Solcan și lorieșcu dovedindu-se 
valoroase. Ultima cursă a zilei 
a revenit Iui Crișan, care după 
o suită de curse bune a reușit 
să-și găsească alergarea, în fața 
Iui Graur, care a fost busculat 
de Jep pe parcurs și a trebuit să 
se mulțumească cu locul secund.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I î 1. Vatra /(Solcan) 1:37,4, 2.
Reduta. Cota : c:șt. 4, ord. 18.

Cursa 
1:37,5, 
ord. 3, 
Hreniț; 
man, 
ord. 2 
Cursa 
trescu) 
Siliciu 
6, ord
1. Ror
2. Atc 
2,60, o 
plă 60 
(M. Șl
3. Ter 
ev. 13 
2—4—6 
șan ( 
Graur.
14.
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AȚIONALE DE BASCHET
Steaua - Dinamo 75-62
la deciziile arbitrilor) 
lescu (12 p). Au mai 
Bahrin 4, Dănăilă 8, Moscalu 4 
pentru învingători, respectiv Te- 
cău 8, Radu 4, Mănăiiă 12, Băi- 
ceanu 22, Moldoveanu 14. Au ar
bitrat C. Dumitrache (foarte bine) 
și Szilveszter (satisfăcător).

sa din 10 
petrecute 

□nat R.C. 
1 și T.C. 
Gloria A- 
octombrie 
, alțerca- 

neluarea 
aîltate de 
trl în mun- 
vllor, lip- 
torltate în 
rganizare), 
nâne de 
lunile Co- 
npă cum

și Mihăi- 
lnscris :

RAPID BUCUREȘTI — LC.E.D. 
72—68 (39—42). Așa cum se. pre- 
vedea, partida dintre aceste ve
chi rivale a avut o desfășurare 
echilibrată, palpitantă. Ambele 
formații au oferit un spectacol 
plăcut, în care I.C.E.D. a condus 
majoritatea timpului, dar 
odată liniștitor : min. 24 : 49—43, 
min. 26 : 51—50, min. 28 : 57—52, 
pentru ca în min. 30 Rapid să ia 
conducerea — 58—57 — și $ă nu 
o mai cedeze pînă la sfîrșit. In 
ultimele 10 minute lupta din te
ren, dintre jucători, și cea tac
tică dintre antrenori a ținut îrr- 
cordată "atenția publicului pînă 
la fluierul final. Absolut meri
tată victoria feroviarilor. Au mar
cat : Mihuță 12, Dăescu 2, Cara- 
lon 12. Becea.2, Bulancea 7, Du
mitru ’ '
madă 
gători, 
halcea 
Voicu 
naru II. Bun arbitrajul cuplului 
I. Georgiu și A. Mihai.

nici-

4, Sipoș 9, Suciu 13, Plă-
9, Bănică 2 pentru tnvln- 
respectiv Ardelean 21, Mi-
2, Carpen 19, Ciocan 2,

2, Grădișteanu 11, Pogo-

C.S.U. SIBIU — ACADEMIA 
MILITARĂ 68—57 (30—30), DI
NAMO ORADEA — CARPAȚI 
BUCUREȘTI 79—49 (32—»),-----
VERSITATFA CLUJ-NAPOCA 
C.S.U. BRASOV 87—83

UNI-

(49—-41),

Paul IOVAN

65 53
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 

POCA — I.E.F.S. 92—50 (41—33).
Clujencele s-au impus de la în
ceput și în min. 12 aveau un a- 
vans de 20 de puncte : 31—11.
Bucureștencele au avut o zvîc- 
nîre, au refăcut (33—37 spre fi
nalul reprizei), dar in partea a 
doua a partidei „U“ a s prin ta t 
irezistibil spre o victorie la un 
scor edificator, apărarea agresivă 
șl verva Magdalene! Pali avînd 
rolul decisiv. Au marcat : Pali 
32, Kiss 16, Bagiu 14, Bolovan 14, 
Șandor 6, Czegledi 4, Klrr 4 pen
tru învingătoare, respectiv Bltn- 
dul 15, Drăghici — - -
Nicolau 6, 
bitri : o. 
ciulescu.

11, Cir» to la 9, 
Kloss 5, Horea 4. Ar- 
Vestinian și R. Stân-

ORADEA — CHIMIS- 
V ILL EA 47—45 (13—24), ---------------- COMER_ 

(26—14),

CRIȘUL 
TUL KM. 
VOINȚA BUCUREȘTI — 
ȚUL TG. MUREȘ 54—34 
SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI — C.S.U. PLOIEȘTI 64—42 
(27—24), MOBILA SATU MARE 
— PROGRESUL BUCUREȘTI 51—52 
(25—32).

Ștefan VIDA — coresp.

„B“ DE TINERET
viște. Lotus Băile Felix — Urbis 
București. Politehnica Timișoara
— Sportul studențesc Politehnica 
C.S.Ș. 2 București, C-S.U. Galați
— Electrica Fienl ; FEMININ : 
ICEMENERG București — Sportul 
studențesc Politehnica n C.S.Ș. 
2 București, Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca — Rapid 
București. Voința Brașov. — Me
talul Salonta, c.S.ș. Robotul Ba
cău — Textila C.S.$. Gheorghenl, 
Voința C.S.Ș. SL Gheorghe — Vo
ința C-S.Ș. Unirea Iași,-Alfa C.S.Ș. 
Oradea — Comerțul Lie. „Bolyai" 
Tg. Mureș.

ROMANA DE RUGBY

UI"
îtu (Oană) 

dșt. 1,20, 
ni-a : 1.

,9, 2. Hăr- 
cfișt. 1,40, 

triplă 1594. 
gu (Dumi- 
tndola, 3. 
ord. 15, ev. 
rsa a V-a: 
seu) 1:28,3. 
Cota : cîșt. 
8, ord. tri- 
: 1. Răsad 
2. Manuc, 

4, ord. 12, 
:94. triplu 
-a : 1. Cri-.
1:29,1, 2.
ord. 8, ev.

MOSCU

— suspendarea pe' 2 etape a 
Jucătorului v. Țuică și pe 4 eta
pe a jucătorului V. Broscaru 
(ambii de la R.C. Grlvlța Ro
șie) ; pe 2 etape a jucă
torului C. Florea (Steaua) ; 
avertismente jucătorilor T. Tu- 
dose, A. Ion (R.c. Grlvlța Ro
șie) și V. David (Steaua), cu 
mențiunea că in caz da recidivă 
aceștia vor fi suspendați auto
mat, pe minimum 3 etape;

— avertismente căpitanilor de 
echipă de la R.C. Grlvlța Roșie, 
E. Fasache. și Steaua, FI. Mu- 
rariu;

— avertisment conducerii Rug
by Club Grivița Roșie șl condu
cerii secției de rugby a C.S. 
Steaua București;

— suspendarea pe 4 etape a ar
bitrului C. Cristăchescu;

— suspendarea jucătorilor Gh. 
Ivan (T.C. Ind. Midia Năvodari) 
— pe timp de 4 luni, M. Hodor- 
că. (Gloria Arad) pe 2 luni, V. 
Gluglea (Farul Constanța) pe 4 
etape, a jucătorilor iu. Nlcolae, 
M. Manea (T.C. Ind. Midia Năvo
dari) și d. Bota (Gloria Arad) 
pe cite 2 etape;

— avertisment echipei T.C. Ind. 
Midia Năvodari;

— suspendarea pe 4 etape a 
arbitrului I. Bănică.

Biroul Federației Române de 
Rugby atrage foarte serios aten
ția tuturor conducătorilor de clu
buri, secții, echipe, antrenori, ar
bitri și jucători cu privire la ne
cesitatea respectării cu strictețe 
a regulamentului de joc, a des
fășurării întilnirilor lntr‘-un cli
mat sportiv, sănătos de fair-play, 
fără antljoc și violențe.'
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Astăzi, in etapa a 8-a a Diviziei „A“

MUL1E ABSENJE PENTRU „CARTONAȘ GALBtNP!
1. Petrolul a Îndrăznit foarte 

mult în starttil jocului de la O- 
radea. Vor fi capabili ploleștenii 
să prelungească acest ritm (cu 
mai multă atenție In apărare) pe 
toată durata partidei cu F. C. 
Olt?

2. Va reuși echipa Iul Slmionaș, 
aflat In tandemul tehnic alături 
de I. Bordeianu, să treacă de alt 
prim-solist al campionatului, 
după ce a realizat cea mal mare 
surpriză a campionatului, la Cra
iova? Răspunsul Btă șl In repli
ca alb-negrllor, mai cu seamă 
că ei vor apărea fără Iorgulescu, 
-posesor- a două cartonașe gal
bene, șl. probabil, fără Hagl.

3. Sigur, băcăuanii slnt iavo- 
ritl si dorința lor de victorie 
este cu atlt mal mare eu cit vin 
după două tafrîngeri neașteptat 
de seyere. Reintră Șolman, ceea 
ce constituie un argument In plus 
pentru elevii Iul C. Rădulescu.

4. A.S.A. Tg. Mureș se prezintă 
cu prima șansă, dar vilcenll au 
dovedit că se apără destul de 
exact In jocurile din deplasare. 
Gazdele nu-I pot alinia pe Onu- 
țan (două cartonașe galbene).

5. Gălătenii doresc să repete fi
gura din etapa trecută, dnd au 
debutat... la capitolul victorii. 
F.C. Bihor p, Intrat Insă In rtn- 
dul specialistelor jocului În de
plasare.' O mărturie poate depu
ne si Rapidul In aceasta privin
ță.

6. După ce au mal recuperat

din pagubă la Petroșani, giuleș- 
tenli se gin dese — cum o fac 
totdeauna — la victoria echipei 
lor, care nu îl va prezenta pe 
P. Petre, suspendat o etană. Tlr- 
govlștenli slnt tn premieră pe o 
arenă bucureșteană in actualul 
campionat.

7. Corvin ul, care trebuie să-i 
caute un Înlocuitor lui Gabor 
pentru acest meci (probabil Văe- 
tuș va primi această misiune), se 
află în fața unui meci dificil. 
Steaua capătă de la joc la joc 
mai multă siguranță in noua el 
formulă.

8. La Pitești se întllnesc echipe
le care plătesc cel mai greu tri
but cartonașelor galbene: Ignat 
la gazde, Bălută și Varga la 
Jiul. Va fi deci, șl un med al 
«băncilor de rezerve”.

★
După cum se știe derbyul eta

pei a 8-a Dinamo — Universita
tea Craiova a fost amînat.

★
La cererea echipei Universitatea. 

Craiova s-a aprobat ca suspendă-* 
rile jucătorilor săi, în urma me
ciului Sportul studențesc — Uni
versitatea Craiova din etapa a 
S-a să conteze ca efectuate In 
jocurile, etapelor a 6-a și a 7-a, 
în care cel In cauză (Lung, Un- 
gureanu, Tilihol și Clrțu) nu au 
fost Incluși tn formația craiovea- 
nă. Lung mal are de efectuat șl 
a 3-a etapă de suspendare.

Campionatul speranțelor UN LIDER INEDIT —F.C. BIHOR!
întrecerea speranțelor devine 

din ce in ce mal pasionantă. 
Pierzînd Ia Petroșani. Hderul de 
pînă acum. Rapid, a coborît pe 
locul 3, fiind depășit de F. C. 
Bihor (revelația actualei ediții, o 
echipă bine pregătită de un an
trenor extrem de ambițios, Ale
xandru Muta) șl Universitatea 
Craiova (campioana, care a mă
rit serios tempoul sub impulsul 
aceluiași tehnician tenace, Nico- 
lae Zamfir). Dar, iată, grupul 
candidatelor la primul loc s-a 
mărit considerabil, nu mal puțin 
de 6 echipe afllndu-se Înșiruite 
pe distanța unul singur punct.

Arundnd o privire șl spre oea- 
laltă. parte a clasamentului. se 
constată evoluția surprinzător de 
slabă a trlo-ului S.C. Bacău — 
corvinul — Politehnica Iași, re
prezentantele unor pepiniere care.

de-a lungul anilor, au „produs” 
din plin pentru fotbalul româ
nesc. echipe fruntașe in edițiile 
trecute.
1. F.C. BIHOR 7 4 2 1 15- 3 18
2. Universitatea 7 4 2 1 16- 5 10
3. Rapid 7 4 2 1 12- 4 10
4. C.S. Tirgoviște 7502 18-13 10
5. F.C. Baia Mare 7 3 3 1 15- 3 9
6. F.C. Argeș 7 4 1 2 6- 5 9
7. Dunărea-C.S.U. 7322 8-6 8
8. Jiul 7403 7-11 8
9. Dinamo 7 3 1 3 10- 7 7

10. Steaua 7313 14-12 7
11. Petrolul Luc. 7 3 1 3 8- 8 7
12. A.S.A. Tg. M. 7304 14-15 6
13. Sportul stud. 7 1 4 2 6- 8 8
14. Corvinul 7 2 2 3 6-12 8
15. S.C. Bacău 7205 13-16 4
16. F.C. Olt 7043 6-15 4
17. Chimia 7115 4-18 3
18. Politehnica 7108 5-22 J

CAUZELE EȘECULUI SÎNT DE
(Urmare din pag. 1)

mai bună formulă de echipă 
a momentului I I* nivelul ce
rut reprezentărilor Internatio
nale trei zile este prea puțin 
pentru o bună pregătire. Am 
intrat De teren ca Si cum am 
fi avut de iucat un med de 
campionat de la noi : or. par
tidele din campionatul nostru 
nu se compară cu acest meci 
cu Tara Galilor. Deși condu
cerea tehnică ne-a atras aten
ția asupra vitalității jucătorilor 
galezi. a presingului pe care 
îl fac. nimeni nu a reușit ni
mic pentru a le contracara lo
cul. La 0—2 trebuia să Închi
dem jocul. Or. noi am atacat, 
așa cum ni s-a cerut I Sînt 
multe învățăminte care se pot- 
trage din acest med. dar cea 
mai importantă este aceea că 
o pregătire bună nu se reali
zează decît la lot ta minimum 
10 zile. Altfel nu se poate”.

NU AVEM CONDIȚIE FIZICA 
LA PARAMETRII 

INTERNAȚIONALI

AUGUSTIN : „Am luat locul 
prea ușor, crezînd că nu vom 
întîmpina o rezistentă deosebi
tă. Nu am știut să-1 blocăm pe 
fundașii laterali CnjL — Hop
kins si J. Jones) care au fă
cut tot Jocul. în plus, nu am 
răspuns la presingul lor. Pe 
scurt, ei au iucat excelent Cred 
că cei mai mulți dintre noi nu 
avem o pregătire fizică la pa
rametrii ceruti azi de meciu
rile Internaționale. Dusul a 
fost rece si ne-a trezit ! Repre
zentativa Ciprului nu este al
cătuită din tocători care să 
aibă tehnica britanicilor, dar 
vitalitatea este identică eu a 
acestora. Se zbat, si nu te lasă 
să ioci. Sînt sigur că. după o 
pregătire temeinică, ne vom re
veni la forma noastră obiș
nuită”.

MAI MULTA PREGĂTIRE, 
MAI MULTĂ CONCENTRARE
IORCULESCU: ,Nu știu ce 

sra intimidat ! Poate, pe fon
dul nostru de oboseală, am luat 
locul prea ta ușor. Am reușit 
meciuri de calitate cu echipe 
mai tari. Prea marea noastră 
încredere (coroborată cu o oa
recare neoreaătire) a dus la a- 
cest rezultat. Se Ir-.-rme să 
strîngem rîndurîle. să ne con
centram mai mult, să ne pre
gătim mai serios. Dealtfel, nesr- 
tru fiecare meci internați*, 
trebuie făcută o pregătire spe
cială. întrucît campionatul nos

VOINESCU ARE DREPTATE!
Intr-o discuție purtată cu internațio

nalul Ion Voinescu, fostul portar al 
C.C.A.-ului anilor ’50—’60 făcea urmă
toarea remarcă: „In cariera mea spor
tivă cele mai grele mingi de parat au 
fost cele expediate de la distanță. Un

șut puternic, din afara careului mare, mi-a pus întotdeauna 
probleme. Aceasta, să reținem, pe vremea cind portarul era 
protejat doaș de 3—4 fundași. Cu atit mai mult, mă surprinde 
— astăzi, in condițiile modificării sistemului de joc, cu apărări 
suprabetonate, cu numeroși jucători in fața por,11 —, că șutul 
de la distanță a devenit un procedeu atit de rar folosit. In 
condițiile actuale, orice șut de la distanță înseamnă un pericol 
în plus pentru portarul a'esea mascat de numărul dublu de 
jucători masați in fața propriei porțî. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că balonul, in traiectoria iui, poate să-și schimbe 
adesea direcția, deviat de „pădurea” de jucători grupați în 
perimetrul suprafeței de pedeapsă".

Să recunoaștem, Voinescu are mare dreptate !
Iată o statistică la zi care arată concludent situația .existentă 

în Divizia „A”. In cele 63 de jocuri disputate în primele 7 eta
pe s-au marcat 294 de goluri, dintre care 55 din faze fixe 
(penalty-uri, lovituri libere din afara careului, la cornere), 
foarte multe (224) din interiorul suprafețelor de pedeapsă și 
numai 15 goluri (!) din acțiuni finalizate cu șuturi de ia dis
tanță, înțelegînd prin aceasta expedierea balonului de la dis
tanțe variind ifftre 17 și 35 m. Semnatarii acestor goluri de la ■ 
distanță sînt: Toma (Petrolul), Alexandru șl Carabageac (ambii 
Chimia Rm. Vilcea), Margelatu (F.C. Argeș), Coraș și FI. Gri- 
gore (ambii Sportul studențesc), State (F.C. Olt), Avram și 
Ion Ion (ambii Rapid), Mureșan (F.C. Baia Mare), Georgescu 
(F.C. Bihor), Dumitrescu (A.S.A. Tg. Mureș), Isaia (C.S. Tir- 
goviște), Pușcaș și Cimpeanu II (ambii Steaua).

Realitatea demonstrează că șutul de la distanță este pe... 
cale de dispariție. Să vedem care ar fi cauzele renunțării 
treptate la acest procedeu atit de productiv: L Slaba preocu
pare — In egală măsură — ■ antrenorilor și jucătorilor, in 
procesul de instruire, a exersării lovirii balonului de la dis
tanță șl semi distanță. Asta neinsemnind că nu se exersează 
deloc la antrenamente șutul de la distanță. Se exersează, dar, din 
păcate, se execută in condiții statice, comode, nu din mișcare, 
eu adversar improvizat, nu cu un grad de risc și spontanei
tate, adică cit mai aproape de condițiile apărute In Jocul de 
campionat. 2. Jucătorii noșt.ri apar pe firmamentul primului 
eșalon resimțind handicapul instruirii deficitare din perioada 
copilăriei și junioratului, unde, de fapt, antrenamentul se con
fundă, adeseori, cu „miuța", in dauna îmbunătățirii biomeca- 
nlcil lovirii mingii. 3. Lipsa de personalitate și răspundere a 
multora dintre jucătorii noștri divizionari. („De ce să-mi asum 
eu riscul șutind imprecis de la distanță ? Mai bine să mă... 
acopăr, pasînd balonul unul coechipier”). 4. Tendința unor com
binații pe metru pătrat, In dauna jocului aerisit, desfășurat 
pe spații largi, singurul care oferă culoarul de șut.

Așadar, în cele 7 etape de campionat s-au înscris 294 de 
goluri, dintre care numai 15 de la distanță. Un procentaj mi
nim, de 5,1 la sută, ceea ce denotă o extrem de scăzută frec
vență a șuturilor de la distanță, care trebuie să însemne un 
moment de reflecție pentru antrenorii și jucătorii noștri, care 
se situează în contrast cu tendința generală pe plan interna
țional, unde șutul de la distanță a devenit literă de lege.

Gheorghe NERTEA

ORDIN SUBIECTIV
tru nu se ridică la un nivel 
care să ne asigure randamen
tul cerut de incurile Interna
tionale. Ded. jucătorii din Iot 
au nevoie de o pregătire în 
plus”.

SA NE TREZIM LA TIMP I
CAMATARU : „Pe fondul in

suficientei noastre mobilizări, 
galezii ne-au surprins cu o ex
cepțională viteză de ioc. Vizlo- 
nind pe video medul Tara Ga
lilor — Brazilia (1—1). în care 
galezii nu iucat fără viată, fără 
nerv, am crezut că locul va fi 
mult mai ușor. Rezultatul tre
buie să ne dea de gindit. 
Ne-am crezut -«mari», si nu am 
mai luptat cu aceeași ambiție 
si dăruire ca în alte partide. 
Tot ceea ce am realizat pînă 
acum am făcut prin muncă, 
prin dăruire. Noi parcă eram o 
echipă de old-boys ne lingă vi
goarea lor. Tratarea superfi
cială a ionului ne-a condus la 
erorile de apărare cunoscute. 
Au mai contribuit la acest dus 
rece si meciurile din campio
natul nostru. în care se ioană 
asa cum știm, de multe ori 
fără ambiție, fără orgoliu. Or. 
în medurile internaționale toc
mai ambiția si orgoliul au ro
luri dominante. Timp de pre
gătire pînă la viitoarele con
fruntări este suficient. Trebuie 
să ne pregătim în liniște. Să 
aiungem la aceeași unitate su
fletească ce ne-a adus atîtea 
succese. Si medurile din cam- • 
pionatul nostru au dus la ră
cirea relațiilor dintre băieți. Să 
ne trezim la timp”.

AM CREZUT PREA REPEDE 
CA SINTEM O ECHIPA 

„MARE"
UNGUREANU : „Un rol im

portant l-a avut oboseala care 
s-a resimțit pe tot parcursul 
ionului. Dană la antrenamentul 
de marți seara aveam cu totii 
poftă de ioc. miercuri seara 
eram obosiți. Meciul Tara Ga
lilor — Brazilia, văzut pe vi
deo. ne-a relaxat îfitrucit gale
zii nu ni s-au părut atit de 
tari. Nu-i mai puțin adevărat că 
si noi am făcut greșeala să cre
dem prea repede că am de
venit «echipă mare». Meciul 
ne-a trezit la timp. Avem san
sa de a ne califica în turneul 
final al campionatului Europei, 
o șansă ne care nu știu dacă 
multi dintre noi o vor mai a- 
V-: De aceea trebuie să ne 
r venim să muncim mai mult. 
c davedim că valoarea noas- 
■ • i ii ijtajja decît cea

!a "^^exharn”.
Z'

CRED IN ECHIPA 
Șl IN CALIFICARE

TICLEANU : „Echipa galeză 
s-a angajat mai mult decît 
noi la joc. a practicat un fot
bal realist, cu deosebire in fa- 
zele de finalizare. După 0—2 
a apărut degringolada, pentru 
că niciodată In cariera noastră 
nu am fost conduși la o ase
menea diferență si. în acele 
clipe, nu am știut ce să fa
cem. Această Infrîngere nu 
trebuie să1 ducă la pierderea 
încrederii în echipă Si în ca
lificarea ta turneul final al 
C.E. Eu cred si în echipă, și 
ta calificare. Mari au fost la 
acest joc greșelile individuale, 
adică cele care se pot reme
dia. Avem nevoie de 10 zile 
de pregătire pentru fiecare 
meci internațional. pentru a 
fi siguri că-1 vom aborda așa 
cum trebuie".

★ ★
Constatăm că tricolorii iși 

analizează cu multă luciditate 
si fără menajamente numeroa
sele deficiente manifestate de 
ei. si deci de echipă, in parti
da de la Wrexham, încheiată 
cu deceptionanta Infrîngere la 
cinci goluri diferență. Din 
declarațiile lor reiese că prin
cipalele cauze care au dus la 
eșecul din meciul amical cu 
selecționata Tării Galilor sînt» 
următoarele :

— stare de oboseală deter
minată de motive obiective și 
subiective ;

— trdtarea cu ușurință a în- 
tîlnirii, determinată într-o bună 
măsură de o exagerată auto- 
încredere ;

— o mai veche cauză a sla
bei reprezentări a fotbalului 
nostru apărută în unele si
tuații : insuficienta solicitare ta 
campionat a fotbaliștilor Inter
naționali, cu alte cuvinte mo
desta valoare a primei noastre 
divizii, care ii supune foarte 
rar la eforturi maxime pe cei 
mai buni jucători ai noștri ;

— numeroase greșeli tehni
ce individuale, ceea ce denotă 
o neglijare a pregătirii la a-

COMBAT1VITATE Șl EFORT 
PE TOATĂ DURATA PARTIDEI
M. RADULESCU. antrenor 

secund : ..Am văzut în ulti
mii doi ani multe echipe . bu
ne, dar nici una atit de bătă
ioasă Ca aceea a Țării Ga
lilor. bineînțeles pe fondul slă
biciunilor noastre. Galezii au 
făcut un presing si un marcaj 
necruțător. nelăsindu-ne să 
construim eu răbdare. cum 
eram obișnuiți. Jocul acesta 
ne-a descoperit de fapt* unele 
lacune de pregătire si de con
cepție. si deci ne va fi de fo
los în partidele oficiale cu 
Cipru si Cehoslovacia. Ceva 
din ce ne-au arătat adversarii 
noștri sper să împrumutăm 
si noi adică ardoarea, com- 
bativitatea. efortul pe toată 
durata partidei, chiar si la 
4—0. Ne-a lipsit un jucător 
«cu greutate» la mijlocul te
renului (cum e^te Balacs)”.

★

cest capitol, care nu se încheie 
niciodată, indiferent de valoa
rea atinsă, de vîrstă. de ex
periența acumulată ;

— apariția unor fisuri tn 
familia atit de unit- de pînă 
acum a tricolorilor. De aceea 
se impune o discuție sinceră, 
deschisă. pentru eliminarea 
oricăror neînțelegeri. ■ pentru 
regăsirea acelei unități sufle
tești despre care Câmătaru a- 
firmă — pe bună dreptate — 
că1 a dus echipa la atîtea suc
cese ;

— în sfîrșit. aproape toti in
ternaționalii solicitați de noi 
vorbesc despre necesitatea u- 
nei pregătiri mai îndelungate 
tn cadrul lotului, determinată 
de o carență mai sus-amintită 
— nivelul scăzut al campiona
tului.

Sperăm ca țoale aceste cau
ze mărturisite de ..tricolori” 
să fie înlăturate în timp util 
și, așa cum toți dorim, echipa 
națională să se prezinte _ la a- 
devădatul său potențial în de
cisivele si grelele meciuri cu 
reprezentativele Ciprului și 
Cehoslovaciei.

• SIMBATA ȘI DUMINICA, IN 
CAPITALA. La sfîrșltul acestei 
săptămîni, în Capitală se vor dis
puta următoarele partide: slm- 
bătă, de la ora 15, pe Stadionul 
Republicii, va avea loc meciul 
Rapid — C.S. Tirgoviște, în ca
drul etapei a 8-a a Diviziei ,,A“; 
duminică, de la ora 15: Automa
tica — Progresul Vulcan (teren 
Automatica), Autobuzul — Meta
lul (teren Metalul) — ambele în 
Divizia „B“;- Aversa — Abatorul 
(teren Aversa), Danubiana — Me-

canlcă fină Steaua (teren Danu
biana), Tehnometal — Viscofil 
(teren Tehnometal) șl Flacăra 
roșie — I.C.S.I.M. (teren Flacăra 
roșie) — în cadrul Diviziei „C“.
• B1LETFLB DE INTRARE LA 

MECIUL Dl?.â’.lO — HAMBUR
GER S.V., dirt cadrul turului II 
al Cupei campionilor europeni, 
care se va disputa miercuri, 19 
octombrie, pe stadionul „23 Au
gust”, de la ora 18, s-au pus în 
vînzare, la casele ■ ohisnhite.



b’t'i ecu amical de handbal masculin NUMAI UN CLIMAT DE PACE POATE
ROMANIA - BULGARIA 27-23

plouați, M (prin telefon). — 
XMspetalâ In sala ..Victoria1*, in- 
Wntrea dintre reprezentativele 
■Lxsruiine de handbal ale Bo- 
mâniei si Bulgariei s-a încheiat 
ea victoria așteptat* a sportivi
lor noștri : 27—23 (12—18).

Ln tsrima rețxrlzÂ. ambiția s' 
eder*. _r. e oaspeților, pe de o 
pane. l.șsa de cooeee trare. de 
fcoe—r-_r» a oe de al^â
parre. xs ta brj&â

din potențialul echipei. permi- 
țînd oaspeților să se apropie 
mal mult decît era firesc : in 
min. 57 scorul devine 25—22 
In favoarea echipei României.

A fost, în general, un meci 
cane a corespuns numai din 
punct de vedere al efortului 
desfășura^: 2» de minute in re
priza secundă, ue prim contact 
intematâactal care, desicur. va

IX Beețeee

oocM^z-i pen-

W>7 jr.î aoMesi ax z^eexe. 3ev-
w KXi-> dur. ia im^se ; ilT.

7"uscar—ca fti,dr"i ■! Pac

FAVORIZA COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ
ÎN DOMENIUL SPORTULUI

în modernul edificiu Sava 
Center din Belgrad, timp de 4 
zile, reprezentanții organiza
țiilor sportive guvernamenta
le și neguvernamentale din 26 
de țâri de pe continentul nos
tru au convenit asupra necesi
tății de a dezvolta colaborarea

ffMMrt MgdgiîHt KC. *x td—zc

te WM wwG IteMtt —P

KteăMdte MAUM

MICIMI himuuwf Uf lOPALIȘTIlBR Of LÂ STEAUA
Echipa masculină dc volei 

Steaua București a susținut in 
ajunul campionatului patru me
ciuri internaționale amicale, 
două ta compania campioanei 
Bulgariei. T.S.K.A. Sofia. în de
plasare, șl două cu Selecționa
ta armatei elene, la București, 
ta sala Rapid, ta meciurile de 
la Sofia, echipa bucureșbeanâ 
a pierdut primul joc : 1—3 (—10, 
—7, 13. —13) și a cîștigat pe cel 
de al doilea cu 3—2 (2, —2. —6. 
13, 13). ta sala Rapid. Steaua a

cîștigat ambele partide: 3—0
(9, 8, 12) șl 3—1 (11, 10, —15. 14). 
Aseară, la capătul ultimului joc 
de verificare — extrem de dis
putat, mal ales ta partea a doua, 
ctad oaspeții au condus cu 13—8 
Șl 14—10 (setul 3), 9—3, 13—9 (IV) 
— antrenorii G. Bartha șl v. Du
mitrescu ne-au declarat că au ru
lat toți jucătorii, dintre care per
total s-au remarcat Pentelescu, 
Pralea, Bădiță și juniorii Șoica, 

Dalacu șl Fădurețu. (A. B.).

nu numai intre ele. ci si cu or- 
ga~.lzatii> de pe alte continen
te. Sub ezida temei generale 
JEtareva «i Ifl*. namicipan- 
■ ia eea de a #-a «same a

ucea eficace de coope 
internațională. Mai ties 
soarta sportului euro- 
este strins legată de pro- 

sportului

aor nrsea rxr'.T, .r^rrxi>

■ ta amancari. 5-a câ&aârt 
td ta -•*— relatcfar
gobalt mzmx. tpoe- 
md anale eoctribai ta crearea 
URB.Xî
rar
ei 
pean
greșul si dezvoltarea 
pe alte continente.

în acest spirit, 
după principiile 
de politică externă 
nostru, delegația 
prezentînd unul , 
referate 
ferinței : 
lui Ia cooperarea internaționa
lă" — a subliniat necesitatea 
promovării, diversificării și 
întăririi cooperării interna
ționale în domeniul sportu-

ghidîndu-se 
consecvente 
ale statului 
română — 

din cele 4 
principale ale Con- 
„Contribuția sportu-

PÂTRULATERUL 
DE CAIÂC-CANOE (j)
Zi frumoasă, ieri, la Snagov las 

ultimul concurs internațional al 
sezonului de caiac-canoe — pa
trulaterul de juniori Bulgaria, 
Polonia. Ungaria, România. Con
curs interesant, dominat de echi
pa Ungariei (cu individualități 
remarcabile), în care juniorii noș
tri n-au reușit să ocupe decît 
locul 3. Clasament final : Ungaria 
167 p, Polonia 129 p. România 122 
p, Bulgaria 54 p.

Rezultatele curselor : probe de 
1 ooo m ; K 1 : Petrovics (Unga
ria) 4:08,4, Kurpiewski (Polonia) 
4:09,4. Scoică (România) 4:11,1 ; 
C 1 : Wicher (P) 4:30,3, Vali (U) 
4:31,3. Casimache (R) 4:31,5.
Wiczewski (P) 4:32,4, Defta (R)
4:36,4, K 1 f — 500 m : Donusz 
(U) 2:12,0, Hanekam (U) 2:13,0,

Marinache (R) 2:14,2, Flămîndu
(R) 2:15 4. K 2; Ungaria (Hodosi- 
Horvath) 3:41,9. Ungaria (Szalai- 
Hollo) 3:44,1, Polonia (Baczynski- 
Chwialkowski) 3:46,2. România 
(Scoică-Năstase) 3:48,5; C 2: 
România (Afanase-Lehaci 4:05,4, 
Ungaria (Ridegh-Hegyi) - 4:05,8,
Polonia (Soloducha- Wiczewski) 
4:09,5 România (Anescu-Antones
cu) 4:10,5: K 2 F — 500 m : Un
garia (Meszaros-Nagy) 1:56,9, Ro
mânia (Larie-Ciucur) 1:58,7, Un
garia (Donusz-Brugos) 2:01,4; K 
4 : Ungaria (Hodosi — Takacs — 
Horvath — Abraham) 3:22,1 Po
lonia (Chwlalkowski — Baczyns- 
kl — Zietek — Kurpiewski) 
3:24,5... 4. România (Năstase — 

Murat — Korda «- Lecca) 3:27,7;
probe de 500 m: K 1; Kurpiewicz 
(P) 1:58,6. Szaiai (U) 1:58,8, Tve- 
tanov (B) 1:59,2.... 5 Murat (R) 
2:01,7: C 1: Soloducha (P) 2:10,7, 
Casimache (R) 2:12,0, Vail (U) 
2:12,8; K 4 F: Ungaria (Mesza- 
ros — Nagy — Donusz — Hane
kam) 1:47.7, România (Ciucur — 
Larie —' Marinache — Beliciu) 
1:48,2. România (Esanu — Flămîn
du — Gheorghe — Ulesan) 1:51,6; 
K 2: Polonia (Baczynski — 
Chwialkowski) 1:44,9. Ungaria 
(Hodosi — Horvath) 1:46,5. Un
garia (Takacs — Abraham) 1:47 7, 
România (Korda — Lecca) 1:49 7, 
România (Gîrbovan — Dulgheru) 
1:58.7: C 2: România (Afanase — 
Lehaci) 1:57.0. Polonia (Solo
ducha — Wiczewski) 1:57,0. Un
garia (Rîdegh — Hegyi) 1:59.2 ; 
K 4 ? Ungaria (Hodosi — Takacs 
— Horvath — Abraham) 1:31,7, 
Polonia (Chwialkowski — Bac
zynski — Zietdk — Kurpiewski) 
1’33,1, Romania (Murat — Nășta- 
&e — Scoică — Lecca).

IN MEMORIAM L-
In apropierea gării centrale 

din Munchcn, la intersecția a 
doua străzi importante, Ba- 
yerstrasse și Bavaria Ring, se 
înaltă biserica St. Paulus. De 
turla aoesteia, în ziua cețoasă 
de 6 februarie a anului 1958, 
s-a izbit avionul care, între 
alțî pasageri, transporta echi
pa de fotbal Manchester Uni
ted. Fotbaliștii englezi se 
înapoiau de la Belgrad, unde, 
în cadrul C.C.E. terminaseră 
la egalitate (3—3) cu cei de la 
Steaua Roșie. Impactul avio
nului cu turnul bisericii a 
fost catastrofal și aparatul de 
zbor s-a prăvălit, zdrobindu-se. 
Au fost atunci foarte mults 
victime, dar, printr-o minu
ne, câțiva dintre pasageri au 
rămas în viată, între care 
fostul mare fotbalist Bobby 
Charlton și antrenorul Matt 
Busby și ziaristul Frank Tay
lor.

Astăzi, la intersecția lui 
Bayerstrasse și Bavaria Ring, 
pe un zid o placă de marmu
ră amintește trecătorilor acest 
groazniq accident. Șl - zilnic, 
oameni neștiuți lasă buchețele 
de flori vii în memoria celor 
morti acolo!...

CREȘTE NUMĂRUL 
SPORTIVILOR LEGITIMAȚI 
Gimnastica este, la această 

oră. una dintre ramurile spor
tive care a cunoscut. în ulti
mul deceniu, o impresionantă 
creștere, pe toate planurile. 
Semnificativ. în acest sens, 
ni se pare si numărul sporti
vilor legitimați, deci activi, ai 
Federației de specialitate din 
Franța. în sezonul competi- 
țional 1974/75 în Franța erau 
legitimați 86 267 de gimnaști. 
dar după extraordinarul spec
tacol din Forumul din Mont
real. la care Nadia noastră a 
fost marea vedetă a Jocurilor 
Olimpice. în 1977/78 legitimă
rile au crescut la 101 631. iar 
anul acesta au ajuns la 107 539. 
Si numărul lor. după toate 
aparentele, este într-o conti
nuă creștere...

RECORD MONDIAL 
PE... TREPTE

Un sportiv american Pete 
Squire, care deține un rezul
tat notabil de 2.20:02 la mara
ton. șl-a dat seama, probabil, 
că nu are posibilități pentru a

parcurge intr-un timp mai 
scurt distanța celor 42,195 km 
și, cum omul țintea „gloria* 
sportivă, a renunțat la aler
garea aceasta abordînd o alta: 
pe trepte! Și după ce s-a 
antrenat serios a anunțat 
presa, radioul și televiziunea, 
că încearcă să doboare un 
record mondial. Și în cadrul 
unui concurs în toată regu
la, ' cu arbitru judecător, cu 
cronometrori șl, evident, cu 
starter, cu geometru (care a 
făcut numărătoarea exactă 1) 
Squire a urcat în fugă cele 
1856 de trepte ale clădirii 
„Empire State Bidding*, din 
New York (una dintre cele 
mal înalte construcții din lu
me) în 10:59. Ded record 
mondial 1 Este în orice caz 
altceva decît niște „biete* 
2.20:02 într-un maraton ade
vărat! Nu-i așa?...

UN CAZ EXTREM DE RAR
Există o cursă automobilis

tică celebră, cea de 24 de ore 
de la Spa, din Belgia. La edi
ția din acest an a întrecerii 
miilor de cai putJ&re s-a în
tâmplat un fapt deosebit. In 
timpul cursei. „BMW“-ului 
pilotat de Thierry Boutsen i 
s-a desprins roata din față, 
stânga, care datorită inerției 
și-a continuat cursa. în timp 
ce Boutsen a trebuit, firește 
să se oprească. A avut însă 
noroc că mașina nu s-a răs
turnat. că n-a luat . foc sau 
că nu s-a zdrobit, și că... a 
scăpat teafăr!

AL 500-LEA MECI OFICIAL
Intr-unui din derbyurile 

campionatului de hochei' al 
Uniunii Sovietice, meciul for
mațiilor moscovite Dinamo si 
Spartak, cunoscutul jucător 
Aleksandr Malțev a fost săr
bătorit centru al 500-lea med 
oficial din cariera sa spor
tivă. Malțev, în vîrstă de 34 
de ani. joacă hochei la Di
namo încă de acum... 16 ani. 
Component de bază al repre
zentativei sovietice. Malțev 
Sl-a adus contribuția la cuce
rirea a două titluri olimpice, 
in 1972 si 1976 si a mal mul
tor titluri mondiale. La trei 
ediții ale C.M. (in 1970. 1972 
si... 1981) „Sașa“ Malțev a 
fost desemnat cel mai bun 
jucător al corhpetitiei -respec
tive.

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

lui, într-un climat de pace, 
singurul care poate favoriza 
înflorirea unei activități spor
tive în lume. Referatul susți
nut de Lia Manoliu. vicepre
ședinte al C.N.E.F.S. și C.O.R. a 
onorat capacitatea și posibili
tățile mișcării sportive, ară- 
tind că cine construiește poduri 
ale prieteniei și înțelegerii 
mutuale între națiunile eu
ropene, acela contribuie e- 
sential la pacea, securitatea și 
cooperarea pe continentul nos
tra. Referatal nostru a iden- 
Lfizar o de mo-

~r; pe=tT3 nunerea in prae- 
tâd a m aborâra sportive nu 

ta tantaele continentului 
european, d sl pe plan moo- 
diaL Cu ajutorul limbajului 
sportiv, oriunde atit de ușor 
de Înțeles prin alfabetul său 
fizic sau imagistic, se pot 
deschide mult mai ușor căile 
spre cooperare, spre într
ajutorare. A fost dezvoltată 
ideea asistenței pe toate planu
rile a celor mai puțin dotați, 
in scopul anulării decalajelor 
actuale. De bune aprecieri 
s-a bucurat evocarea experien
ței mișcării sportive româ
nești în organizarea întreceri
lor internaționale tradiționa
le dintre echipele localități
lor riverane. ale orașelor 
de frontieră, precum fi ale 
orașelor înfrățite. Apoi, în 
rîndul manifestărilor de so
lidaritate internațională, au 
fost prezentate : primirea in 
România, anual, a unul număr 
de studenți străini tn educație 
fizică ; trimiterea în diver
se țări din lume, care ne soli
cită, a unor profesori de edu
cație fizică, antrenori sau teh
nicieni pentru a sprijini miș
cările sportive locale.

Propunerile, în acest spi
rit al bunel înțelegeri și al pă
cii prezentate in referatul 
delegației române, ca si în 
celelalte trei au fost a- 
doptate prin consens într-o 
declarație finală a partici- 
panților la Conferința de 
la Belgrad. în cadrul reuniu
nii șefilor de delegații. Româ
nia a fost aleasă ca membră 
a Comitetului de coordonare a 
celei de a 1-a sesiuni a Con
ferinței sportive europene, 
care va avea loc, tn 1935 în 
Marea Britanie. Da propunerea 
delegației României, Conferin
ța a hotărit ca tema principală 
a viitoarei sesiuni să fie 
„SPORTUL SI TINERETUL", 
ca o contribuție specifică Ia 
Anul internațional al tineretu
lui (1985).

Victor BANCIULESCU

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• In aceste zile, o serie de 

șahiști -români participă la im
portante competiții peste hotare. 
Campioana națională Eugenia 
Ghindă, alături de Iudit Kantor- 
Cbiricuță, joacă în turneul in
ternațional de la Pernik (Bulga
ria), iar Elisâbeta Polihroniade 
și Dana Nuțu sînt prezente la 
tradiționala întrecere a șahistelor 
de la Smederevska Palanka (Iu
goslavia). In R.D Germană se află 
în competiție două tinere spe
ranțe. Cătălin Navrotescu la 
Zinnowitz și Gabriela Olărașu 

. la Halte. La 25 octombrie. Florin 
Gheorghiu ia startul în turneul 
de la Griessbach (R.F.G.).

« Tilburg. In runda a doua a 
turneului internațional „Interpo- 
lis“ au fost. înregistrate patru 
remize î Spasski-Sosonko Por- 
tisch-Andersson. HUbner-Ljubo- 
jevici, Timman-Seirawan, parti
dele Karpov-Polugaevski și Van 
der Wiel-Vaganian au fost în
trerupte. In clasament, pe primul 
loc se află Polugaevski și Vaga- 
nian cu cîte 1 p (1).

ANGLIA. Campionul o- 
limpic al probei de 1500 m, 
atletul Sebastian Coe 
fiind bolnav, a ratat 
sezon 1983 al primelor 
pionate mondiale, în 
re-și pusese atîtea 
ranțe, a avut în schimb 
marea bucurie de a fi con
statat succesul cărții 
„Running for fitness' 
leargă pentru condiția fi
zică I), pe care a scris-o 
împreună cu tatăl său Pe
ter, care-i este și antre
nor.

U.R.S.S. Pentru a doua 
oară consecutiv orașul port 
Sevastopol a fost laureat 
al Concursului unional 
pentru organizarea activi
tăților sportive locale. La 
aceasta a contribuit și 
creșterea continuă a bazei 
materiale a sportului care, 
la această oră, numără 8 
stadioane, ,83 de săli, 55 de 
complexe sportive școlare, 
alte zeci de terenuri de 
volei, de baschet, de tenis 
Fi de handbal. Potrivit sta
tisticilor, după cum notea
ză revista „Sportul în 
UJLS-S.*, unul din trei lo
cuitori ai Sevastopolului 
practică in mod organizat 
o disciplină sportivă !

S.U.A. La 11 decembrie, 
la San Diego, în Califor
nia, pe șosea, se va des
fășura prima ediție a cam
pionatului mondial femi
nin pe distanța de 10 000 
metri. După 3000 m în 1980 
și maraton în 1983, iată că 
10 000 m este a treia cursă 
feminină de fond în care 
se organizează, oficial, 
campionate mondiale. Prin
cipală favorită se 
norvegianca Grete

care, 
acest 
carn

ea- 
spe-

sale 
(A-

anunță
Waitz

care, in luna august, 
Helsinki, a cîștigat proba 
de maraton a „mondiale
lor", Dar ce-ați zice de-o 
surpriză ? Să zicem, de 
Mary Decker, dubla cîști- 
gătoare la. C.M., la 1500 m 
și la 3000 m, sau, mai a- 
les, de sovietica Raisa Sa- 
dreidinova, tn fapt, deți
nătoarea recordului mon- 

distanță 
septembrie, la

nătoarea _____
dial pe această 
(31:27,57, ' 
Odessa) ?

IRAK, La 
semnat un 
operare, tn ________
tulul, între Irak și Iugosla
via, pe perioada 1983—1985. 
Documentul prevede schim
buri de echipe și informa
ții sportive între cele două 
țări, precum și perfecțio
narea tn Iugoslavia a unor 
antrenori irakieni.

BELGIA. Realizatorul 
Thierry Gorr a fost distins 
recent cu marele premiu 
al celui de al X-lea Fes
tival internațional de fil- 

r dc zzhl j a avut

tn
Bagdad a fost 
acord da co~ 

domeniul spor-

me de schi care « 
loc la New York. Filmul 
„Schi-spațiu* a fost făcut 
în întregime în- Alpii fran-' 
cezi și se constituie într-o 
splendidă pledoarie artis
tică, pentru acest admirabil 
sport al iernii.

R.F. GERMANIA. C st 
tistică interesantă: în cli- 
nicile Universității din ■nicile Universității dl:. 
Heidelberg au fost tratati, 
anul trecut, peste 5000 de 
sportivi accidentați. Gro
sul, adică circa 80 la sută 
dintre ei, l-au format fot
baliștii, schiorii fondiști, 
gimnaștii. handbaliștii. at- 
leții și baschetbaliștii. Exis
tă încă o statistică, aceea 
că dintre accidentele mor
tale, „recordul" (25 la su
tă) il dă călăria !

CANADA. După cum se 
știe ediția din 1988 a Jocu
rilor Olimpice de iarnă va 
avea loc la Calgary, loca
litate în statul Alberta, 
ca și Edmontonul celei de , 
a XlI-a Universiade. Trei ( 
dintre disciplinele olimpi- ■ 
ce (săriturile de la tram- 1 
bulină, bobul și sania) se J 
vor desfășura la „Canada i 
Olympic Park* de la Pas- 
kapoo, în apropierea Cal- ’ 
garyului. Vor fi construite 2 
trambuline de 70 și 90 m j 
șt primele piste de bob și j 
sanie din Cariat'

TLLLX O ILLEX
BASCHET a Echipa franceză 

Tours B.C. s-a calificat în turul 
doi al „Cupei Koraci* deoarece 
echipa T.U.S.K Istanbul a anun
țat că nu se orezintă la 1oc.

BOX • Fostul campion euro
pean al greilor, englezul John 
Gardner, l-a învins pe america
nul Lou Benson, prin descalifi
care în rep. 8 La cat. mijlocie 
Jimmy Price (M. Britanie) b. ab. 
4 Sammy Floyd (S.U.A.) înre- 
gistrînd a opta sa victorie. din 
opt mecîurj susținute oînă acum.

ciclism • a 71-a ediție a 
Turului Piemontului (199 km) a 
fost cîstigată de italianul Guido 
Bontempj cronometrat în 4.37:58. 
El a întrecut la sprint un pluton 
ae 14 alereători. între care irlan-

e TELEX ® TELEX
dezul Sean Kekkly și italianul 
Francesco Moser.

HALTERE • Intre 22 si 31 oc
tombrie urma să aibă loc la 
Erevan ediția din acest an a 
campionatelor mondiale. Din mo
tive de ordin tehnic întrecerile 
se vor desfășura la Moscova.

TENIS • Turul doi al turneu
lui de sală de la Sydney : McEn
roe — Gilbert 6—2, 6—6, Alexan
der — Curren 6—3. 4—6 7—6. în
sferturi : McNamee — Rennert 
6—1, 6—2, Hooper — Alexander 
6—4. 6—3 a Basel : Annacone — 
Ostoja 6—3. 7—6. Siad’er — Hors
tedt 6—4. 7—5. Carlsson — Scan
lon 2—6. 6—2 7—5 !. Fibak —
Edberg 7—6. 6—3 Acuna — H> 
cevar 7—6. 6—7. 6—3. Gerulai’Js — 
Saviano 6—L 6—1.

odm.rmtrațio < cod 79773 Bucurejb >t> 
rsntry itrfinâtote f obonc'rerte ortr .

SEMIFINALELE 
„CUPEI AMERICII-

In prima manșă a semifinale
lor „Cupei Americii", Uruguay și 
Brazilia au făcut pași mari spre 
finală.

La Lima, Uruguay a învins v_- 
1—0 (0—0) selecționata penwA
prin golul marcaf de Ar_ ers 
(min. 65). Meciul retur ar-ea
ioc la 20 octombrie la Moaaevt- 
deo. De notat cft țaaAefe ■■ 
tat un penalty te atea. TL Ai 
iu cat fcrr--—.5e:

PERU: Aeassra — tfcxree. fce- 
quena. Dtax. Araaya — Veia»- 
qwer. Rev-a Cinam». CToeebea

URUGUAY: Rodriguez — Diogo, 
Gutierrez, Aeereda, Gonzales — 
Agresta, Banii—, Praneescoli — 
Acosta (Kaasaat* AțaSera (Sa- 
g alieri), Cabrera.

y — de
termin st 
cu Bra- 

p .
(mir ■:

Jorgtah*. Andrade, lita — Re
nato Ciarti, Careca, Eder.

REZULTATE, ȘTIRI
• fotbaliști 2elebri s-au

activitatea .competițlo- 
' italianul

fost la
aafiL. Ette vorba de

- : r i x de ani _ la
; a activat în ultimii

■ New-York și sue-
' Keedqnist, de 115 ori se- 

reDrezentativa țârii, 
’ de ani,

meciuri
41

138
îa vîrstâ de a jucaț J

CteBplonat !
C R de tineret 
— Belgia 0—0.

• te preliminariile 
~ Oceania) : meci

— Noua Zeelandă

fa Dundee:

olimpice 
! retur

1—1
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