
La Catania și Roma

NOI PRESTIGIOASE TROFEE 
PENTRU GIMNASTELE NOASTRE 
Ecaterina Szabo, de două ori nota 10 la sol

Abia reîntoarse de la Bu- 
danesta. unde și-au adus o 
contribuție substanțială la ob
ținerea celor 8 medalii de aur, 
argint si bronz la campionatele 
mondiale. Ecaterina Szabo, 
Lavinia Agache si Laura Că
tina au dat curs invitației Fe
derației de gimnastică din 
Italia. evoluînd săptămâna 
trecută. în cadrul a două con
cursuri internaționale, la Ca-

Et^terina Szabo. Laura Cutina 
fiind a 4-a. Tot gimnastele 
românce au cistigat si cele pa
tru aparate. Cati la bîrnă și 
la sărituri. Lavinia la parale
le si soL Organizatorii au o- 
ferit frumoase . cupe învin
gătoarelor.

Următorul popas l-am fă
cut Ia Roma unde a avut loc 
o reuniune internațională cu 
caracter Individual, pe aoa-

O frumoasă fi bogată colecție de trofee — răsplată binemeritată 
pentru gimnastele noastre in Italia. De la dreapta : Ecatcrlns 
Szabo, Lavinia Agache și Laura Cutina. Foto : Dragoș NEAGU

____.. ; Ecaterina
Foto : Dragoș NEAGU

tania si Roma Amănunte des
pre evoluțiile sportivelor noas- 

antrenorul

lo fata a aproape 8 000 
SDectatori. care le-au a-
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Simbătă mult-așteptatuî meci de rugby România — Țara Galilor

OASPEȚI DE ELITĂ, DAR RUGBYȘTII NOȘTRI
SÎNT HOTĂRÎȚI SĂ CÎȘTIGE !

Un eveniment rugbysticde primă mărime, simbătă, 12 noiem
brie, la or* 13, pe stadionul ,43 August* din Capitală: prim* 
vizită * unei selecționate britanice, TARA GALILOR, o for
mație deosebit de valoroasă țl puternică, prilej excelent pen
tru verificarea rugbyșiilor noștri înaintea Jocului oficial eu 
Franța (4 decembrie, la Toulouse) in campionatul european.

Deschidem seri» pregătirilor acestei mult-așteptate întîlniri de 
sâmbătă, cu un interviu luat antrenorului federal. VALERIU
IRIMESCU.

— Tovarășe Valeriu Irimes- 
cu. meciul rugbyștilor noștri 
cu XV-le Tării Galilor... bate 
Ia ușă I... Vă Înțelegem neli
niștea, emoțiile !

— Simbătă susținem pe ,43 
August“ primul dintre cele trei 
examene foarte dificile din ac
tuala... sesiune de toamnă- 
iamă !

■— Examen dificil, cu toate 
că jucăm acasă?!?

— Galezii tint prea rutinați 
ri prea valoroși pentru a se_. 
impresiona de handicapul de
plasării.

— Totuși, acum patru ani, 
la Cardiff, ne amintim bine, 
ați jucat de la egal la egal cu 
adversarii noștri de simbătă...

— Tocmai de aceea ne este 
foarte greu. Avem ambiția ți 
obligația morali față de spec
tatori. de iubitbrii rugbyului

de la noi de a ne repeta ft dt 
a învinge l

— Care ar fi atuurile repre
zentativei noastre ?

— Atuuriî Angajament to
tal I Fiecare jucător trebuie a* 
acționeze cit mai lucid, mal 
curajos fi firește mai eficace.

— Există probleme de echi
pă ?

— Trei jucători tint încă in
disponibili, Pașcu, Râdulescn 
fi Marghescu. Trei rugby ști 
pe care i-am dori titulari. Se 
face. insă, totul pentru recu
perarea lor—

— Cum vedefi XV-le pe 
care II veți alinia pe stadionul 
,43 August* ?

— Cu clteva semne de în
trebare, acesta ar fi următorul! 
Fundaș — V. Ion (sau Dinu).

dialog realizat da 
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. s t-a)

Divizia ,,A“ de baschet masculin

tre ne-a oferit 
Adrian Goreac.

La Catania — ne 
terlocutorul — în 
dotată cu trofeul 
d’Oro". s-a concurat . __ 
chlpe (alcătuite din cite două 
soortive). cit si individual. 
Cu Lavinia Si Cati în echipă a 
fost ușor să obținem primul 
loc. pe poziția a doua situîn- 
du-se U.R.S.S. (Valentina 
Skoda si Vera Kolesnikova). 
Au mai fost prezente în_ în
trecere 
Chineză, 
garia. R 
garia. De 
vidual pe _____________ ._______
s-au clasat Lavinia Agache 61

spune ta
in trecerea 
„Trinacria 
atît ne e~

R.P. 
Bul- 
Un- 

indi-

concurente din 
Cehoslovacia.

D. Germană și 
subliniat că la 
primele două locuri

rate, 
de 
plaudat cu călduță De gimnas
tele noastre. Lavinia a cistigat 
proba de sărituri, iar Ecateriia 
Szabo s-a impus cu autoritate 
la "■
se 
că 
de
Szabo, a fost 
ori cu 10 I

Vorbindu-ne 
ce vor face in 
nastele noastre fruntașe, 
trenorul Adrian Goreac 
spus că acum pe prim-plan se 
află școala, dună care. în 
curând, va urma o perioadă 
de odihnă si refacere.

C. M.

paralele. bârnă si 
nare interesant să 
I* sol campioana 

1* Budapesta, 
notată

sol. Mi 
subliniez 
mondială 
Ecaterina 
de două

despre 
continuare

ceea 
gim- 
an- 

ne-a

SURPRIZĂ DE PROPORȚII:
„II

Steaua și I.C.E.D. - singurele
IAȘI, 8 (prin telefon). în 

Sala Sporturilor din localitate 
s-a Încheiat marți cel de al 
treilea turneu al campionatu- 

natâonal de baschet mascu- 
Dintre cele 12 particlpan- 

singurele echipe care nu 
gustat din cupa amară a 

sînt Steaua și

ii DINAMO 93 91!

lui 
lin. 
te, 
au 
înfrângerii 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București. Ia 
rest, surprize mai mici sau mai

TINEREȚEA FLORETEI 
haela Tomuț. Jalonate in 
clasament de-a lungul celor 
trei etape de echipa Dinamo, 
elevele antrenorilor Stefan 
Haukler si Stefan Ardeleana 
au Încheiat neînvinse cam
pionatul. chiar dacă tn a- 
ceastă ultimă etapă n-au 
putut conta integral pe Ro
zalia Oros (in preajma unei o- 
peratli de menise) si Csila Ru- 
parcsics (Înaintea unui pre
lungit concediu medical). Me
daliată ea argint in acest an 
la „Cupa Europei".
noastră campioană 
«rația anei eomportări 

următoare, la 
cucerit, 
de pe 

la Los

1983 a primei divizii 
la floretă, cu deose- 

feminlnă. a stat sub 
tinereții. Media de 
floretistelor din Divi-

Ediția 
naționale 
bire cea 
semnul 
vîrstâ a
zia .,A“ este sub 20 de ani. iar 
cea a colegilor de armă nu cu 
mult peste această virstă-li- 
mită. stabilită de federația
internațională de scrimă
(F.I.E.) pentru cădeți. Pro
ces de altfel aflat in curs de 
doi-trei ani. dar ajuns acum, 
iată, demn de. consemnat prin 
apariția Drimelor confirmări.

Echipa Clubului sportiv 
Satu Mare intră din nou 
posesia titlului 
nă națională, 
cesul 
lături 
toare 
viciu ___________
a ..Cupei României"), au evo
luat tinerele Rozalia 
Csila Ruparcsies, 
Hochdorfer si junioara

in 
de campioa- 

___ repetând suc- 
din ediția precedentă. A- 
de Marcela Zsak. trăgă- 
cu vechi state de ser- 
(clstigătoare si acum

echioa 
are obli- 

si în e- 
nivclul 

înaintea 
planșele 
Angeles.

Oros, 
Otilia 

Mi-

ditia 
prestigiului 
Întrecerilor 
olimpice de
Ceea ce presupune. însă, recu
perarea integrală a Rozallei 
Oros (componentă de bază 
și a echioei naționale) si inte
grarea cit mai eficientă. din 
mers. în cvartetul titular a

foarte tinerelor Mihaela To- 
mut si Monica Veber (aceasta 
din urmă, membră a lotului 
reprezentativ, transferată de 
la Clubul sportiv școlar. altă 
pepinieră prolifică a floretei 
sătmărene).

Dinamo București si Steaua 
— următoarele clasate în Divi
zia ..A* — se află si ele ta 
marș susținui pentru revigo
rarea echipelor cu elemente 
de perspectivă. Prima, pe baza 
transferului sau dublei legiti
mări de la C.S.Ș. Energia 
(Georgeta Beca, Cornelia Che- 
laru. Cristina Mihăilă. pregă
tite de Romeo Pellegrini), cea
laltă. din propria .casă*. Este 
remarcabilă productivitatea 
din ultimii ani a acestui pres
tigios club. Steaua, care vre
me îndelungată si-a clădit ma-

neînvinse In turneul ieșean
mart așa cum a fost victoria 
juniorilor de la Carpati asupra 
studenților clujeni, dar mai 
ales succesul acestora din ur
mă (cu totul neașteptat) in 
fața campioanei țării, Dinamo 
București. în. clasament. Stea
ua a totalizat maximum de 
punctaj — 22 p, fiind urmată 
de Dinamo București 20 p și 

două 
C.S.U.

12 p. 
— DI- 

93—91 
debutat 

prevedea 
Dina-

I.C.E.D. 19 p. Ultimele 
locuri sînt deținute de 
Brașov 14 p si Carpati 

„U“ CLUJ-NAPOCA 
NAMO 
(49—58). 
meciul, 
această 
movlștil 
cu 12—0 
30—18, în teren,

BUCUREȘTI
După cum a 

nimeni nu i 
mare surpriză.
conduceau în min. 4 

și în min. 10 cu 
Lefter, Po

Paul IOVAN

(Continuare In pag 2-3)

Baschetballștii de la „U“ 
dominat lupta sub panou 

meciul cu Dinamo

au
in

Paul SLAVESCU

(Continuare in pap 2-3)

De mîine, la Rm. Vîlcea

TURNEUL DERBYURILOR
DIVIZIEI „A “ DE BASCHET (f)
Turneul de la Rîmnicu Vîl- 

cea este cea mai Importantă 
întrecere de oină acum din 
ediția a 35-a a campionatului 
național de baschet feminin. în 
acest al treilea turneu al Di-

viziei ,A“ sînt programate — 
da ioi Dină duminică — toate 
meciurile dintre echipele de 
pe locurile 1. 2 si 3 ale clasa
mentului (joi : „U“ Cluj-Na-
poca — Olimpia, vineri : Vo
ința — „U“. simbătă : Olimpia 

— Voința) precum si partide

PATINOARUL FLUREASCA
Patinoarul Floreasca sl-a re

deschis porțile. Gheața este ex
celentă. Cocheta bază sportivă a 
fost dotată cu o mașină „Rolba“, 
astfel că, din punctul de vedere 
al calității ghetil, sperăm, nu vor 
mal fi probleme. Am văzut pa
tinoarul sub strălucirea soarelui 
șl, astfel, nu ne-a Putut scăpa 
nici un detaliu de frumusețe șl 
nici un aspect ce s-ar mal im
pune corectat. Receptivă la obi
ecțiile ziarului (formulate in 
urmă cu un an), privind inopor
tunitatea atelierului mecanlo, 
care funcționa in incinta pati
noarului, conducerea „întreprin
derii agrement, prestări indus
triale pentru turism" a strămu
tat această neplăcută sursă de 
zgomote. Acum. tn oaza de ghea
ță de la Floreasca se aud doar 
melodiile transmise prin stația 
d© amplificare șl aaa este bine. 
In spațiul rămas liber prin 
transferul atelierului se amena
jează tn prezent o sală-club. In 
care se vor putea Juca in cu- 
rtnd tenis de masă, sah si alte
le, iar tn fata acesteia 
lAJ’J.T. intenționează să ame-

LA DEBUT DF SEZON
najeze în primăvară terenul de 
tenis mult visat de marea masă 
a iubitorilor „sportului alb".

In rest, ce s-ar mai putea spu
ne ? Ca In orice început de 
drum, pretutindeni am întîlnit 
multă curățenie. La dis
poziția publicului stă un atelier 
de reparat patine, încadrat, cu 
un specialist, ca șl un centru de 
Închiriat patine, bine dotat Tra- 
dlțlonatul centru de inițiere tn 
patinaj a și început să funcțio
neze (deocamdată cu patru gru
pe, dar cu spațiu de lucru pen
tru 15—18 grupe). Parțial, o fru
moasă impresie ne-au lăsat șl 
vestiarele, luminate natural. Spu
nem parțial, deoarece aici am 
tatflnlț din nou locurile mecani
ce, care nu au nimic comun cu 
patinajul șl care pe mulți din
tre cei care frecventează pati
noarul îi deranjează. Sugerăm 
ca aceste jocuri să fie mutate 
tn magazia din fața patinoaru
lui, magazie proprietate a 
I.A.P.I.T., transformată ad-hoc 
tn depozit de mese șl scaune de 
către LH.R. Ambasador. Ma

gazia este deocamdată singurul 
lucru neplăcut la această bază 
sportivă. Pereții stat murdari, 
duruițl parcă de carii. I.H.R. 
Ambasador trebuie să golească 
neapărat magazia. pe «are

LA.P.I.T., cu cheltuieli minime, 
ar putea s-o amenajeze tatr-o 
sală de jocuri mecanice, elibe
rând astfel vestiarul..

Gheorghe ȘTEFANE5CU

tn care se confruntă formații 
aflate la concurentă oentru ca
lificarea în grupa valorică 1—8 
sau cele pe care spectrul retro
gradării le amenință de oe a- 
cum.

Joi au loc următoarele me
ciuri : de la ora 9 : Progresul 
Stlrex București — I.E.F.S. 
C.S.Ș. 4 București Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare — Voința 
București : de la ora 15 : Uni
versitatea Timișoara — C.S.U. 
Prahova Ploiești. .Crișul O- 
radea — Sportul studențesc 
Politehnica C.S.S. 2 Bucu
rești. Olimpia București — 
Universitatea C.S.S Viitorul 
Cluj-Napoca. Chimistul C.S.S. 
Rm. Vilcea — Comerțul Lie. 
..Bolyai" Tg. Mureș.

Clasamentul înaintea aces
tor jocuri : 1. ..U“ Clui-Napoca 
14 o. 2, Voința 14 p. 3 Olim
pia 13 p, 4. Sp. studențesc 12 
p 5. Crișul 12 p 6. Progresul 
10 p. 7. Universitatea Timi
șoara 9 d. 8. Chimistul 9 p. 9. 
Mobila 9 p. 10. C.S.U 9 p. 11. 
Comerțul B p. IX I.E.F.S T p.



DIFICULTĂȚILE PRIN CARE TRECE VOLEIUL NOSTRU <si»A » mm
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SINI CAUZATE 0E CALITATEA SCĂZUTA A MUNCH IN SECȚII
De vorbă cu antrenorul federal Vasile Pavel

Nu de mult ziarul nostru a organizat o dezbatere-anchetâ pe tema 
situației actuale și de perspectivă a voleiului feminin romăne*c cu 
participarea cîtorva cunoscuți tehnicieni. Au tost relevate ou acest 
prilej o serie de neajunsuri — tocepînd de la inițiere pină la lotu
rile reprez°Jitative — care grevează In prezent performanța, precum 
S căile prin care acest sport poate fi făcut mai competitiv pe pian

ternațional. Problemele de fond ale stiuațlel actuale și de per-
ipectivă sînt cam aceleași In voleiul feminin și cel masculin. In 
legătură cu punctele de vedere exprimate, «m solicitat • opinie din 
partea forului de specialitate. ‘
Vssile Pavel.

xie-* răspuns antrenorul federal

Toți speciăiișui cure au pai- 
orgănizztă 

,Sportul“ au identificat bine 
care împiedică deplina 

a voleiului 
plan intern 

în tec națio nai. 
SELECȚIA 

deficitar

Dcipat ia dezbaterea 
d** „I 
cauzele 
afirmare 
atit pe 
pe plan 
țr-adevăr, 
un capitol 
ei pal. De ce ? Pentru că cei care 
lucrează La nivelul 
pun pe prim-plan. 
selecției, calitățile 
perfectibile (viteză 
pectele. deter, ti, 
precum $1 pe cele 
aceste calități nai 
realiza voleibaliști de tnare per
formanță. oricit volum de muncă 
S-ar depune in pregătirea lor. \’u 
există, deci, o adevărată și per 
manentă preocupare pentru v* 
lecția științifica. Majoritatea pro
fesorilor șj antrenorilor de ju
niori lucrează cu cine vine și ou 
eu cine ar trebui vină 4a vo
lei. Cu toate aceste deficiențe 
conceptuale in selecție, nu putem 
să nu remarcăm faptul că, mai 
ales la fete. întîmplărea face ca 
&ă dispunem acum de un număr 
mai mare de elemente bine se
lecționate, care întrunesc calită
țile necesare abordării cu succes 
a marii performante. Ele vor pro
gresa însă mai ereu datorită al
tor eanze. la rare mă voi referi 
în «•onfinuare. Cit privește IN- 
•6TRITIRFA, aceasta nu se funda
mentează pe o pregătire fizică 
generală (confnrml cu cerințele 
Jocului fle voie’), pe care <ă se 
poată grefa elementele de teh
nică <•! tartină, fie asemenea, din 
ansamblul miilnarelnr folosite 
Hpsesr elementele din atletism si 
gimnastică, ane^îndu-se doar la 
pregătirea specifică Htirru vala
bil si nentni echipele de ,.A“ !)• 
tnsnfirieT»# ă nentri mărea per
formantă. Chiar <i nutînli antre
nori rare înceapă să facă O lău
dabilă exrpn’le nn c fac în pa
ralel cu pregătirea tehniro-tartiră 
Pe tot Darriirsnl nnul an. Sî. tn 
acest s*»ns, aînocem la rn\TT- 
KTTTA"rr\ pnvc « TTT?TT

nostru 
cit și

In 
răminp 

în prin

inițierii nu 
ta realizarea 

motrice, greu 
«ub toate as- 

î nd emi nare), 
psihice. Fără 

.ive. nu se pot

important, dai rău tnțele* de 
către cadrele noastre tehnice, la 
alveluJ tuturor eșaloanelor. Este 
an adevăr incontestabil faptul că 
la echipele noastre de club peri
oadele de inactivitate sint foarte 
lungi. De aici, lipsa acumulărilor 
și a salturilor calitative, în rit
mul firesc (astfel se explică de 
ee sportivii ajung la consacrare 
mai tirziu !). Antrenorii sint cei 
care nu reușesc să convingă 
sportivii de necesitatea acceptării 
eforturilor mari, fără de care nu 
*e poate obține capacitatea cores
punzătoare modelului de joc ac- 
oial.

— Ce a Întreprins federația 
pentru in depărta-ea acestor defi
ciențe ?

— Au fosx puse ia dispoziția 
tehnicienilor, cu mulți ani In 
urmă, orientările de bază privind 
selecția și pregătirea voleibaliști
lor de performanță. Din păcate, 
normele generale de selecție și 
indicațiile F. R. Volei nu se rea
lizează in practică, cu toate că 
și la cursurile de perfecționare 
eu antrenorii de volei, din ultim’i 
5 ani, s-a pus accent deosebit pe 
acest capitol. Totodată, Colegiul 
centra! al antrenorilor a stabilit 
noua concepție de pregătire și de 
joc, modelul Jocului și al jucăto
rului de volei, precum și conținu
tul pregătirii, lndicindu-se mij
loacele moderne de realizare a 
acesteia, conform eu cerințele 
actuale pe plan mondial. Materia
lele conținând aceste probleme 
au fost transmise în scris tuturor 
cluburilor și asociațiilor sportive, 
precum șî antrenorilor la cursu
rile de perfecționare, dar antre
norii noștri nu le pun în prac
tică. majoritatea lor acceDtînd 
cu greu noutățile și mulțumin- 
du-se cu mi»loace si metode de
pășite rare Te îngăduie — lor si 
sportivilor — eforturi mal miri.

— Cei eare s-au referit la con
cepția Învechită a pregătirii %n 
dreptate. Ei au avut în vedem 
tocmai conservatorismul de care 
aminteam. îmbucurător este insă 
faptul că unii specialiști lansea
ză idei noi. De pildă, părerea 
conf. univ. V, G bena di de la 
LLS. Bacău in legătură cu abor
darea din altă perspectivă teore
tică a jocului (joc pentru ciștiga- 
rea serviciului și joc pentru eîș- 
tigarea punctului, perspectivă 
deosebită de cea tradițională : 
joc în atac și joc în apărare) 
poate fi de discutat in plan... 
teoretic deocamdată. Această con
cepție a fost acceptată, dealtfel, 
de Colegiul central al antrenori
lor, dar numai ca aspect teoretic, 
deoarece nu este ‘
fundamentată din punct de ve
dere metodologic. Punerea ei in 
practică ridică o serie de semne 
de întrebare care nu au Încă răs
punsuri. Ca să fie schimbată, o 
concepție de pregătire trebuie 
foarte bine studiată teoretic, dar 
și practic, iar cea nouă bine ar
gumentată. tinîndu-se seamă de 
toti factorii care concură la rea
lizarea jocului. Concepția noas
tră actuală nu diferă cu nimic 
de cea pe plan mondial. Diferen
țele care apar, defavorizindu-ne 
adesea, se datorează pe de o 
parte neapllcării ei In secții, iar 
pe de altă parte calității pregăti
rii (pe toți factorii antrenamen
tului) si selecției.

1» altim* tiapă 1 Campionate* 
IhI republican de viteză in coastă, 
oare a avut loc la Valtina (lingă 
Ctmplna), pe «n traseu le 1.5 
km, «-au abținui 
grupa începători — 
(U>^S.), 1 Teodoi 
J. Mărgărit (Oțelul ___ .__ . .
gr. — LV. Obrejan, l. C.
ducă (ambii I.A. Dacia Pitești), 
1. Tuțuianu «Minerul 
Nouă) ; gr. „A J" — 
coară, î. c. Zărnescu, 
(toți I.A. Dacia) ; gr.

01 HANDBAL „CUP

suficient de

— înțelegem că dificultățile ac
tuale prin care trece voleiul nos
tru se datorează în primul rtnd 
deficiențelor în calitatea munci: 
în secțiile Hnburilor si asociații
lor

— Firește. De aceea, va trebui 
să ne sporim activitatea de con
trol la toate nivelurile. Și ape
lăm. eu acest prilej, la toți fac
torii cu răspunderi in activitatea 
sportivă, care au in subordine 
secții voleiba!istice«de performan
ță, să acționeze >a rîndul lor mai 
ferm în activitatea de control și 
îndrumare, pentru a se elimina 
deficientele enumerate.

— Ce
rredeti

perspective internaționale 
că are voleiul nostru ?

prea roze. Imediat. Eîi- 
insă neajunsurile ce se

etapa A
Duminică s- 

tidele *»tapei 
campionatelor diviziei 
tineret, la volei, lată

FEMININ. seria 
București — - Pen: 
3—0, Ceahlăul Pia 
Zimbrul Suceava 
talea București — 
șani 3—o. Qonfecti 
Flacăra 
seria a 
Chimpex n -Constanța 3—0. I. T. 
București — S parts c București 
3—1, A.S.S U. C.-a ova — Dacia 
Pitești 3—a . c.S.S. OțcluJ Tir- 
goviște — Breiconf Brăila 3—1 : 
seria a tll-a : Universitatea Ti
mișoara — C.S.S. Explorrain 
Caransebeș s—1, Olimpia Ora
dea — Armătura Zalău 3—1, „U“ 

— Metalotehnica Tg. 
Olimpia Metal S3 

Gl.G.CX. Brașov

ile>i Aș urat per
i-a 'lin cadrul

,B* de 
rezultatele :

I : Voința
lina II Jași 
a Neamț — 
-0. - Un-î-versi- 
C.S.S. Foc- 
Bucuresti — 

n București 1—3 : 
Rap-d Bucur 

1T Constanța 3—0.
— Spart-ac ~ 
U. Craiova
: c.s.ș. 
Braiconf

lll-a :

roșie 
U-a :

3—0

Cluj-Napoca 
Mureș 3—1. 
București 
3—0.

masculin. seria î : I.OJl-

— Totuși 
observații 
va rea un*1 
tndirp.

IT

s-au făcut și unele 
privitoare !a înartec- 

aș e ton co- me-

B‘ DE V01EI
nucurestj, 
șr>v “ 
lectra 
Bacău
C-S.U. fîalațl — 
Ploiești 3—i :
A.S.A. Buzău — 
cești 3—2/ Carpati 
SAR O Tîrgoyiște 
Delta Tul rea — 
București 3—0. 
Pitești — Vulcan 
seria a Ill-a : 
șoara — A.S.A. 
ța Zalău 
,.U“ duj-Napoea 
dr. P. Groza 3—0. 
nedoar» — I.C.M. 
3—1.

Corespondenți : N. Mateescu,
Gh. Lazăr, ion lonescu, FI. Tiu- 
cra, T. Ștefănescu, 
C. Crețu, P.
L. MandJer, 
Geornoiu. P.
I. Vlad.

Tractorul II Bra-
3—0, I. T. București — E- 

Bucunești 3—2, Viitorul
— Spartacus Brăila 3—0.

Prahova T.P.G. 
seria a II-a : 

Rapid Bucu- 
Rm. vncea — 

3—0,
Calcul 
Dacia 
București 

Politehnica Timi- 
Sibiu 3—1, Voin- 

Voința Beiuș 3—1, 
Oțeluj Oraș 

Metalul Hu- 
Caransebeș

C.S.M. 
orul H 
Service 

2—3 :

M. Avanu, 
Lorincz, I. Pocol. 
S. Niculescu, P. 

Comșa, 1. Domuța,

rezultatele o 
L Preoteasa 

(LD.M.S.). 
Cîmpina) ;

• Joi și rlnerl, tomânia - S.U.A.
încheiat turul eompeti-

— Nn 
minînd _
manifestă in prezent și pregătind 
eu atenție și răbdare sportivi ti
neri. pentru a Ii se ridica poten
țialul Ia nivelul cerințelor mon
diale, cred că vom putea aborda 
cu mai multă Încredere următo
rul efebi olimpic.

Aarefîon BREBEANU

Moldova 
L V. Nt- 
3. Necula 

. . - »C* - 1.
Grigoraș (I.A. Dacia), 2. W. Hirs- 
cbvogel (C.S.M. Reșița), 3. Sporea 
(LD.M.S.) ; gr. „B 81 — 1. Pe- 
teanu, 2. Gberghel (ambii C.S.M. 
Reșița). 3. Cimpeanu (I.D.M.S.). 
Echipe : 1. I.A. Dacia, 2. C.S.M. 
Reșița, 3. I.D.M.S. București.

gr-

ACTU.UITATl BIN LliPTt
• Federația de lupte face cu

noscut că Întrecerile concursului 
republican de toamnă pentru ju
niori și cădeți, programate tntre 
11 șl 13 noiemhri® ta Timișoara 
(greco-romane) și Cluj-Napoca 
(libere), se vor desfășura în ca
drul unei singure categorii de 
vîrstă : 16—18 ani.
• La sfîrșitul lunii noiembrie 

(25—27) la București va avea loc 
turneul 
greutate la lupte libere, cu par
ticiparea componenților 
olimpic și 
clasați la

fina) pe categorii de

lotului 
a primilor 10 sportivi 

flecare categorie.

Divizia A“

A

S-a
Uei feminine de handbal, re
zervate divizionarelor «A-, 
wCupa de toamnă".

Iată -ezultatele :

SERIA I :
HIDROTEHNICA 
TA — TEXTILA 
22—19 ; PROGRESUL 
RESTI — STIINTA BACĂU 
17—22 Etapa a V-a : STIINTA 
BACĂU - TEROM IAȘI 
22—25 ; TEXTILA BUHUSI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
2.3—15 ; CONFECȚIA BUCU
REȘTI — HIDROTEHNICA 
CONSTANTA ÎS—21

Etapa a IV-a î
CONSTAN- 

BUHUȘI 
BUCU-

SERIA a II-a î Etapa a IV-a t 
RAPID BUCUREȘTI — A.E.M. 
TIMISOARA 28—10 ; RULMEN
TUL BRAȘOV 
RM VtLCEA 
STRUCTORUL 
MUREȘUL TG. 
Etapa a V-a : 
MUREȘ 
REST!

— CHIMISTUL 
30—16 ; CON- 

TIMIȘOARA — 
MURES 29—20. 

MUREȘUL TG. 
— RAPID BUCU- 

26—94 : CHIMISTUL

la hochei

început turul secund
AL GRUPEI A DOUA VALORICE

Așa cum am 
a început 1 
doilea turneu 
cunde valorice 
Diviziei „A*

i anunțat, 
luni cel 

seriei

RM. 
TOR 
A E lf
MEN

In I 
tur I 
ce las| 
că el 
deve] 
la d 
27 n 
brie. I

Firi 
de 1 
o va 
bilit

Joi 
In sa 
rec rd 
hand] 
volua 
atrac] 
națio 
iocur 
ÎSi 1 
noast

DIVE

la Galați 
de al 

al seriei se- 
a campionatului 

la hochei. Este în
trecerea la care iau parte, ală
turi de ech’peîe LM.A.S.A. Sf. 
Gheorghe, Tirnava Odorhei, A.S.E. 
Sp. studențesc București și Me
talul Rădăuți și două loturi re
prezentative de perspectivă : lo
tul de 18 <ni si ’ * ’ " 
ani.

în prima zi a 
s-au înregistrat rezultatele : Lo
tul de 18 ani — A.S.E. Sp. stu
dențesc București 6—2 (2—0, 2—6, 
2—2) prin golurile înscrise de 
Herlea. Csata, Fros, Bura da. Du- 
mitriu și Popovicl, respectiv Sto- 
enesru si Neagu : Tîreava Odor
hei — I.M. A.S.A. Sf. Gbeorgbe

lotul de » de

-3 (2-1, 2—1, 1—1), rezultat
surprinzător, la capătul unul 
meci plin d? durități. Au marcat: 
Ban 2, Erdely 2, Bayer, respec
tiv Mihăescu, Iordăchioiu, Ugron; 
Lotul de 20 de ani — Metalul 
Rădăuți 10—0 (1—0, 4—0, 5—0),
autorii golurilor : Lucaci 3, Ca
val 2, Bedo 2, lonescu, Crăciun, 
Racso. (T. STHTOPOL — coresp.)

Combinata Dinamo — Sport Club 
Miercurea Ciuc — Dinamo Weiss- 
wasser 4—11 (0—4, 3—3. 1—4). Au 
marcat : Bartalis, Solyom, Cos- 
tea, I. Antal, respectiv Donke 
4, Schulz 3, Mark, Simon Diter, 
Kinser și Egler, Au arbitrat A. 
Balint, T Szabo și El. Petraș. 
<V. Pașcanii, eoresp.).

TINEREȚEA FLORETEI
(Urmare dm naq I)

rile oerformante crin roecta- 
culoase transferuri. acum 
aducind oe Dlansele nrimei di
vizii. alături de o le rele de
gene-a ie ale Elisabefeî Cuz- 
ganu. campioana mondială 
universitară si medaliata cu 
bronz la 
ret 1933 
feminină 
trai de 
Steaua, i 
noarelo’- 
Teodora.
Serban Vlad. deși 
si-a îndreptat 
tînâr antrenor 
Tractorul 
un aer de prospețime si talent. 
Rck» lazar. recent campioană

alături 
ale 

campioana 
si i 

.mondialele*** de tine- 
o altă t’nără echipă 

i „CT.A.S- — Cen- 
tineret al armatei 

orin strădaniile antre- 
Olffa Szabo si Maria 

Iar brașoveanul 
fost sabrer. 

oasiunea de 
sore floret iste, 

aducind de doi ani

balcanică de senioa-e de«i e<te 
încă junioară, si coechipiera ei 
Salvina Ionesru. intrind in 
atenfca s nenlor.

Așadar, o 
rurâtoare în 
întrecerea 
eonstituîodu-’ 
tr o reală « 
nalâ. de 
a tinerelor 
intimei â

ivi îmbu- 
fem ruină.

^A“ 
în

p?rspecj 
i floreta 

divizînaară
•se, sperăm, 
scoală eompetitio- 
eâlire șj verificare 

talente. Ce ?e 
insă, 'a băieți, unde 

in ultima oerioadă a a-tualutai 
o ciu olimoic. 
evident ? 
nui nou 
de către Steaua 
să tememorăm 
oerformmte au 
tate (Kuki, Hușii, 
ceilaiti Eunetiști ai 
norului Zilahi. acum 
aflati ineâ ormtre

rezresul a fost 
Duoâ ..bifarea- u- 

ti> lu de camoiianâ 
nc face 

nostalgie 
îndeoâr- 
Rcca si 

antre- 
doi ani 

medalia tii

de 
care 
cu 
nrea

xxxx\x\\\x\\xx\\\xxx\\\\\\\xx\x\xxxxă\x\\x\\xx\\xxxx\\\xx\\x\xxxx\\\\x\\\xx\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\xțxxxx\x\xxxx\x\xxx\x\xxxx\xx\xxxx\\xxxswi:
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SCRIMA • multipla mbdaliata mon
diala ȘI OLIMPICA 
a evoiuat săptămîna 
planșele competiționale 
ma data, ea dedicindu-se 
tinuare ca antren oare creșterii tia-relor 
talente sătmărene. Ultima sa performanță 
a fost promovarea echipei sale, „Mondiala- 
Satu Mare, In DivizU ,>A-/ reușită la care 
și-a adus o reală contribuție • RUDELE 
Ccretisteior dixuunovlste constituie de fie
care dată un suport real, ele alcătuind o 
foarte activă galerie în sala Floreasca. • 
PREA MULTE ^SUPAPE- de scurgere a 
timpului în concursurile de «r-'mA din 
acest sezon, ele prelungindu-se inutil șl 
obositor. Directorul de concurs șl federația 
de resort trebuie să treacă M măc—șH 
atît mai mult cu cît pe pian totemațlonal 
se preconizează scurtarea duratei titrece-

Ecaterina 
trecută 

pentru 
In

Stahl 
pe 

ulti- 
con-

..Cupei Europei" 
te ti năr cvartet, 
lui sportiv Sa<u 
ÎS ar
— 17

!). un alt foar- 
cel al Clubu- 
Mare (Fille — 

. Costa, Eder si Borșodi
ani. elevi ai priceputei 

an* • a e Eva Lengyel) a în-
■ --ioionatul Diviziei 

..A- pe un surprinzător; dar 
meritoriu. loc secund. După 
un : r ut* f rță în ultima eta- 

?î$tieat toate
i.

Felicitîndu-i 
comportare.

oă. cînd a 
cinci mecit 
Steaua, 
frumoasa

cele 
inclusiv cel cu 

pentru 
purtă

torul Io- de cuvînt. Atila Fille, 
«□us : ..Peste doi ani o 

vedeți
Europei".

a
convingerea 

exorimat
sale echipe.

facil. I 
un pi 
tor. □ 
dul I 
cir mai 
taru I 
excepl 
folosi]
Si hJ 
dese | 
în cii| 
Ue a | 
înțelel 
au rrj 
si Le| 
bună | 
acest | 
de G 
min. I 
nuarel 
88—78 
5 mir| 
nămol 
lare J 
dentiil 
pe ml 
mai J 
natuld 
Barna
Ilerbe 
resped 
veanu] 
2. Ni 
Marin] 
Bun 
Gută

BUCUl 
în ci J 
fost J 
a întil 
jucătol 
de.. Cel 
dat dJ 
din e<| 
ex perii 
rcaliza| 
se. dd 
ccptibi| 
nate. | 
27. Șa] 
8. Cer] 
tolitzsq 
respect| 
PanaitJ 
12. Ivd 
nescu |

I.C.E 
STAN! 
CADE1 
C.S.U. 
RAPID 
61—65 
C.S.Ș. 
BALA! 
(37—411

mi-a 
sâ ce 
..Capa 
de campioană 
bucura: 
și-a 
tinere»
perspectiva care se întrevede : 
In «firsit. o rivalitate producti
vă dc scena divizionară a flo- 
retistiior. unde de 
anonimatul si 
luptei pentru titlu 
tarile principate.

Dar mai mult ne 
ra. toii cei din lumea 
dacă aeești

azi isi vor susține eu suc- 
veleitâțilc anuntale mai a- 
pe planșele internaționale, 
valori certe ale scrimei

concurîni în 
în calitate 

țării !**. M-a 
cu care 

acest gînd al 
dar si

ani buni 
formalitatea 
erau în ro-

poca, ședință la care au participat șl alți 
factori educaționali. In fața faptelor repro
babile, autorii lor și-au primit răsplata cu
venită : excluderea din viața sportivă a 
antrenorului Iosif Toma. căruia i s-au Im
putat și cheltuielile de deplasare, fiind 
considerat principalul vinovat ; excluderea 
din lotul secției de oină a jucătorului Ște
fan Toma, tratele antrenorului m^mțlonat ; 
s-a dat un ultim avertisment căpitanului 
echipei, Petre Gălățeanu. -După cum se 
vede, doar trei dintre certăreți și-au pri
mit sancțiunile meritate. Dar ceilalți „che
flii “ din echipă cum vor fi... treziți ?

MOTO • DOI DINTRF narnlcH căută
tori de talente, Valeriu Mile*, din Clmpu- 

tung Muscel, șl Dumitru Pop, din Tg. Mu
re,, ne-au obișnuit să lanseze pe traseele 
de motocros mulțl tineri motodcliștl, unul 
mal bun deeft altul. Duminică, Ia etapa fi
nală a „Cupei de toamnă-, desfășurată la 
Vălenii de Munte, ed doi antrenori au trăit 
o dublă satisfacție la festivitatea de pre
miere : printre laureațll concursului care a 
Încheiat actuali# sezon competlțlonal de 
motocroa s-an numărat șl băieții lor, Va- 
lerlcă Mllea-jr. șl Florian Pop, situați pe 

- - - cmc ă
E o g

vom bucu- 
scrimei, 

tineri competitori
de 
ces
Ies
ea ___ __ ______
românești în viitorul apropiat 
TINEREȚEA ~ ’
ÎNSEMNE,

este și o studentă fruntașă, așa cum dove
desc notele primite de dinamovistă la re
centa sesiune. • CLUBUL BUCUREȘTEAN 
Progresul i-a sărbătorit duminică, cu oca
zia retragerii din activitatea competiționalâ. 
pe Dumitru Teodorescu și Adrian lonescu, 
care l-au apărat mulțî ani culorile. Cei 
doi au îmbrățișat meseria de antrenor. • 
NE CADE ÎN MÎNA un material documen
tar. Titlul broșurii — „Schimb de experien
ță cu specialiștii de înot din R.D. Germană- 
— n- a făcut să credem că vom afla multe 
lucruri Interesante legate de activitatea 
uneia din marile școli de înot din lume 
Dar pa gin Te dedicate interesantului su
biect ocupă un toc minor față de multe 
altele de istoria a craniului, a practicării 
tactului etc. (Inclusiv o_ scrisoare adre
sau antrenorului federal Mircea Olaru, al 
cărui nume apare de 17 ori in lucrare, in
clusiv în eahtato de profesor la C.S.Ș. 
Pajura — București ! T). Or, pentru popu
larizarea importantei discipline olimpice 
sint alte căi—

OINĂ W ÎN CRONICA primului turneu 
a! finalei pe țară a campionatului național 
de oină, desfășurat pe stadionul ,,Munici
pal" din Cluj-Napoca, am consemnat ac
tele de lndlsdpKnă comise de jucătorii cu
noscutei echipe Laminorul Roman, elimi
nau din concurs la jumătatea competiției 
pentru abateri de la normele de conduită 
sportivă. Afiînd de isprava olnlștllor, condu
cerea asociației sportive a întreprinderii de 
țevi din Roman a organizat o ședință de 
analiză a comportării echipei la Cluj-Na -

2

i

8

poziția a treia fai clasamentele la 50 
juniori și, respectiv, 25C cmc seniori, 
performanță 1

HANDBAL • FHCA, PE URMELE___
MEI SALE. In echipa națională de juni- g 
oare — care, recent a susținut la Medgidia g 
o dublă întUnlre amicală cu formația Un- g 
gârlei — * evoluat și o tînără al cărei g 
nume este Rlbana Oancea. Faptul ar fi ire- g 
cut nebăgat in seamă dacă nu am fi aflat g 
că tînăra brașoveancă este fiica reputatei g 
handbaliste Irene Oancea. Aceasta din g 
urmă a slujit cu devotament, timp de peste g 
20 de ani, handbalul feminin românesc, g 
Iată că acum fiica sa a preluat ștafeta, pe 
care nu ne îndoim că o va duce cu cinste g 

-r . . . . mal departe I g

’Jtlix.caz.cl oLui Ld* Cd CI!,,: E. U vCC*
< riîor de scrimă, pentru atragerea rpectato- 

rilor • RAMAS FAR A ARMA în timpul 
meciului cu Steaua, floretlstu] Florin Nico- 
lae, de la Progresul, a primit imediat o 
armă bună de la antrenorul Iosif Zilahi, de

MA-

SĂ 
SI 

RELANSAREA ZI IN ARE
NA OLIMPICA ȘI MON
DIALĂ.

FLORETEI 
TOTODATĂ,

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRON
CIȘT1GURILB CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN C
BRIE 1985

NOIEM-

Ia Steaua. Pilduitor gest de £alr-play.

g NATAȚIE • poloistul orădean Do- 
rin Costrăș s-a numărat printre evldențlațl 
și ta recentul turneu bucureștean al cam* 

g pionatului. Buna sa comportare merită cu 
atit mai mult stima noastră, cu cit interna- 
ționalul Crișulul a susținut, cu succes, cam 

g in aceeași perioadă, șl examenele ultimului 
g an la I.E.F.S. • LEGAT DE „PERFOR- 

manta* iul Costrăș, dar din înot, un alt

NATAȚIE • POLOISTUL ORÂDEAN Do-

g* exemplu : marea sportivă Carmen Bunaciu 
B....................... . ..................

CATEGORIA 1 : (12
3 variante 100% a 7.093 
variante 25% a 1.773 lei

CATEGORIA 2 . 
92 variante ioo% a 
variante 25% » 148

rezultatei
lei $1 92

Bucure] 
mira toi] 
nosticu] 
Pronosi 
iembriq

(11 rezultate)
594 lei ți 1494 
lei ;

(10 rezultate)
- ■ ți

CATEGORIA 3 : , ___
632 variante 100% a 130 lei 
11.660 variante 25% a 32 let

PHONOS TICURI—

Actorul Gbeorghe Angheluță 
la Teatrul „Ion Creangă*

de
clin

I. Ari 
Atalanti 
Ilari —1 
zaro — 
— Cred 
Samb.
1 ; VIII
IX. Trt
X. Vâri 
hova 
Buc. —

Trage 
de astă 
televize] 
)a ora j
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Pe teme actuale

iscolin I (ERI, IN JOC DE VERIFICARE: ISRAEL
23—21 ;

RUL- 
18. 
ile re- . 
upă a- 
ntiunea 
:ur vor

retur, 
13. 20.
decem-

I
I

n ziua 
ii care 
‘ie sta- I

I

8 (prin telefon), 
anticipam, medul 

nn a

TEL AVTV 
După cum 
test cu echipa Israelului 
fost ușor. Dimpotrivă.

Echipa noastră a jucat 
modest în prima repriză, 
evoluția ei putea să... 

pe antrenorul reprezen- 
Ciprului. V. Spasov, ve- 
urmârească 'a fața locu- 
sâ filmeze jocul fotba- 
români în repetiția lot

însă 
cînd 

Imiș-

>ra 18, 
îpitală, 
ă de 
va e- 

î mare 
echipei 
aceste 
S.U.A.

i tara

I
I
I
I

tească 
ta ti vei 
nit să 
lui și 
liștilor 
generală pentru partida de sim- 
bâtă

După pauză, formația gazdă 
a deschis scorul in min. 50 — 
lovitură liberă de la circa 20 
m executată de ALMILI, Ior- 
dache, mascat de „zid", au a 
putut interveni — și a fost la 
un pas de 2—0 la șutul lui Si
nai (din min. 60), care a nime
rit bara. „Trezită" de acest șoc, 
echipa României a trecut la un 
atac furibund (masîndu-și ad
versara în propria-i jumătate 
de teren), care nu s-a oprit 
decît la fluierul final.

Atacind continuu — In zece 
oameni — reprezentativa noas-

tră a obținut un penalty In 
min. 65 — a fost faultat Coraș 
fn careu, și tut el a ratat lovi
tura de pedeapsă — șt a egalai 
sece minute mai tîrziu, cînd a- 
eelași CORAȘ 
greșeala și a 
los eu capul, 
acțiuni a Iui 
realmente în 
meciului, echipa
reușit, totuși, să mențină egali
tatea pe tabela de marcaj, deși 

la poarta lui Haviv a fost o 
adevărată canonadă. Intre nu
meroasele ocazii avute, în fina
lul meciului, de jucătorii, noș
tri, cea a lui Klein (din min. 
82) a fost unică, el trimițînd 
balonul peste poarta goală de 
la numai 7 m 1

* Oricum, test util pentru re
prezentativa noastră. Să sperăm 
că Mircea Lucescu va extrage 
concluzii folositoare pentru me
ciul oficial de sîmbătă cu echi
pa Ciprului. Fiind utilizați toți 
jucătorii aflați aici (cu excep
ția lui Moraru, suferind de o 
criză de sciatică), remarcăm
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ISRAEL 
ROMÂNIA

1 (0)
1 (0)

Stodion Blumfiel ; teren greu ; timp 
frumos ; spectatori — circa 5 000. 
Șuturi : 8-18 (pe poartă : 3—5). Cor. 
nero : 3—2. Au marcat : ALMILI (min. 
50) șl CORAȘ (min. 75).

ISRAEL : Haviv - Makhnes, Bar, 
Parselanl, Pizonti — Sinai, Ekhoih, 
Malmilian, Kîrat — Landau, Perez. 
(Au mai jucat : Sirazt, Cohen, Al- 
mili. Turc).

ROMANIA : Lung - Rednic, Ște- 
fonescu. Nicolae, Ungureonu — Mul- 
țescu, BSIoni, Klein, Hagi — Augus
tin, Cămătarii. (In repriza secundă 
au mai intrat în joc l lordache, Coraș, 
țîcleanu, lorgulescu. Geolgău, Gabor 
ți Negrilă).

A arbitrat bine J. Bauman (Elveția).

evoluția bună a fundașului cen
tral Nicolae (nou în actualul lot 
reprezentativ), care a și rămas 
pe teren 90 de minute.

Continuîndu-și antrenamente
le în Israel, echipa noastră va 
face joi seara deplasarea în 
Cipru.

Marius POPESCU

In 12 zile am vizionat la 
Brașov, Galați. Tîrgoviște 
și București patru meciuri 
de categorii diferite și, to
tuși (poate caz unic) cu un 
numitor comun — scorul 
de 0—0 cu care s-au în
cheiat meciurile respective : 
la Brașov un meci inter
național, România — Ita
lia, din preliminariile J.O.; 
la Galați si 
două partide de 
„A“ .
F.C. Baia Mare și C.S. Tîr
goviște — F. C. Argeș), iar 
duminică1, în Capitală, o 
fntîlnire din Divizia ,,B“ : 
Progresul Vulcan — Auto
buzul. PATRU MECIURI. 
360 DE MINUTE DE JOC 
FARA NICI UN GOL. Este, 
desigur, o contraperforman- 
ță.

Am urmărit evoluția 
peste 80 de jucători (ne 
ferim, desigur, numai 
fotbaliștii noștri, nu si 
italieni), care au avut 
lași scop, să joace, să 
tige. Si nimeni nu a

Au venit la stadion 
mii de iubitori ai a- 
sport, lipsiți de plă- 

de a vedea măcar un
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Divizia
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nu 
nu 

__ ,_______  ine- 
manifestată și 
loturilor repre-

Ce ne-a arătat o mică anchetă

A. S. ROMA Șl RAPID VIENA
DINAMOVISTILOR PENTRU „SFERTURI"

PREFERATELE
•••

...dar toți știu că, in
o lună ne 
în care, la

desparte 
Zurich,

campionilor 
ti 1 Liver- 

Dinamo 
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Exact 
de ziua 
sorții vor alege pe adversara 
dinamovistilor în sferturile de 
finală ale Cupei 
europeni. Cine va 
pool. Rapid Viena,
Minsk. Dundee United, 
Roma, Dynamo Berlin 
Benfica ? Iată ce se întreabă 
de pe acum sutele de mii de 
pasionați ai fotbalului. Și. în 
primul rind.. antrenorii si ju
cătorii formației noastre cam
pioane.

Ne-am convins (dacă mai 
era nevoie) făcîndu-le o scurtă 
vizită la unul dintre antrena
mentele din zilele trecute. 
Pentru ..alb-rosii“ si antrenorii 
lor partidele cu Hamburger " ” 
au trecut Acum. înainte 
meciurile din campionat 
mai cu seamă, partidele 
sferturile de finală ale C.C.E. 
Antrenamentele se desfășoară 
cu intensitate ; campionii s-au 
convins De propria piele cit 
contează să fi cît mai bine 
pregătit, să ai. pe ultimii me
tri. forțe în plus față de cele 
ale adversarului. Asa cum au 
demons‘rat-o finalurile din 
grelele dispute cu campioana 
Europei.

Care sînt preferințele cam-

S.V. 
sînt 

si. 
din

pionilor noștri pentru 
turi“ ? Un mic „referendum" 
printre antrenori si jucători a 
instalat în fruntea opțiunilor 
pe campioana Italiei, A.S. RO
MA. Este preferința lui Drag- 
nea, Țălnar, Custov, Eftimes- 
cu și Torni precum și a antre
norului pentru portari, Andrei. 
Deci sase voturi pentru echi
pa lui Falcao, Cerezo, Ancelotti, 
Pruzzo et co. Pe locul doi, 
RAPID VTENA prin opțiunile 
Iui Orac și Movilă. în rest, 
părerile au fost împărțite.

Motivațiile la aceste alegeri 
le prezentăm prin „purtătorii 

Țălnar si Orac.
„Ne-ar conveni 

pentru că ne adap- 
bine Ia jocul ei, 

și Universitatea 
noi am mai elimi- 

europene 
ORAC : 

contracara 
în de

niei Rapid

de cuvînt" 
TALNAR : 
A.S. Roma 
tăm mai 
pentru că 
Craiova și 
nat din competițiile 
echipe din Italia". 
„Cred- că putem 
jocul austriecilor. Dar, 
finitiv, nici Roma, 
nu sînt mai slabe decît cele
lalte cinei. In această fază no 
mai există formație nereduta
bilă". In acest sens se exprima 
și antrenorul D. NICOLAE-NI- 
CUȘOR : „Oricare dintre ad
versari este extrem de puter
nic. dovadă că a ajuns pînă

sici. Nu am nici un fel de 
preferințe. Oricare dintre ei 
este... binevenit. Principala 
condiție a reușitei rămîne stă
ruința și seriozitatea noastră 
în pregătire". CORNEL DINU: 
a adăugat : „Acum două se
zoane, în cupa U.E.F.A., după 
ce am trecut de Internazionale, 
ni s-a părut că Goteborg ar 
fi un adversar convenabil. 
Realitatea ne-a arătat că nu 
era deloc așa. In consecință 
am înțeles că nu se mai poate 
vorbi de un adversar prefe
rențial. Noi am și început do
cumentarea asupra tuturor ce
lor șapte posibili parteneri de 
întrecere. ȘT „opetațiunea 
Hamburg" ne-a demonstrat 
cît de important este să-ți cu
noști Ia perfecție adversarul. 
Sperăm să realizăm si de 
data aceasta, pe lingă irepro
șabila documentare, si pregă
tirea perfectă a echipei noas
tre".

Eftimie IONESCU

tigat. 
atîtea 
cestui 
cerea 
gol !

DE
Să fie oare doar o intim- 
plare ? 
vorba 
vechi 
plicit, 
reu discutată problemă — 
și încă nerezolvată — a 
ȘUTULUI LA POARTĂ, 
partea finală a ideii de joc 
ofensiv, acolo unde ea 
xistă. Spectatorii și 
spectatorii, cu 
mai au și acum 
marii ratări a lui Irimescu 
din meciul cu Italia, de la 
Brașov. Atunci, în min._ 90, 
Irimescu a șutat de Ia 
pe 
în 
tri 
sui . 
porții zIui Galii.

Și ne-am adus aminte de 
ratarea lui Irimescu (care 
mai ratase si la Utrecht) 
la meciul de la Tîrgoviște. 
cînd l-am văzut pe Dorel 
Zamfir luftînd, în interiorul 
careului. în fața porțij goa
le, apoi cum îl imita co
legul lui Nica. la 8 m de 
poartă. La Galați (vă amin
tiți ?), în meciul dintre
Dunărea C.S.U. și F. C.
Baia Mare, RAPORTUL ȘU
TURILOR 
PORȚII A 
bil) 2—0 ! !. 
minică, la 
Progresul

PATRU ORI. 0—0 !!

Desigur că nu. 
de carențe 

de instruire si. 
joc, de această

E 
mai 
im- 
me-

e- 
tele- 

sigurantă. 
imaginea

7 m
Dar, 
noș- 

un

lingă poarta goală, 
acel meci, jucătorii 
n-au trimis măcar 
cum trebuia pe spațiul

PE SPAȚIUL 
FOST (incredi- 
pentru ca du- 
Divizia

Vulcan să
,B“, 
nu

reușească decît un șut pe 
spațiul porții, din 7 încer
cări, iar Autobuzul — două 
din 15 I !

PATRU MECIURI DE 
0—0 și citeva explicații ale 
acestor scoruri.

Să transferăm puțin 
blema în discuție la 
velul de ansamblu al 
ziilor ,,A“ si „B“. Ce 
cifrele 7 Că lucrurile
stau deloc bine și că 
e deloc întîmplătoare 
ficaci taica 
la nivelul 
zentative.

In primul
11 etape doar Steaua, 

.23 de goluri, a reușit 
depășească media 
goluri de meci i 
mătoarele
hor 1,63, Univ. Craiova 1,60, 
Sportul studențesc 1,54 (fără 
acel 3—0 cu Univ. Craiova), 
Dinamo 1,50 (12 goluri in
8 meciuri). în timp ce Du
nărea C.S.U. Galați a sta
bilit, un adevărat record dc 
ineficacitate : 0.18 (2 goluri 
în 11 partide), urmată de 
C.S. Tîrgoviște (0,54). Chi
mia si Jiul (0,81), Petrolul 
(0,90). F.C. Baia Marc. S C. 
Bacău. F.C. Argeș si F.C. 
Olt 11,00). Media- generală 
la Divizia „A" este de 
2,36 intr-un meci, adica 
1,18 GOLURI DE ECHIPĂ!!

Iar în eșalonul secund, 
realizările pe planul efica
cității sînt si mai 
Din 54 de formații, 
7 au realizat media 
două goluri de meci : 
CIuj-Napoca 2,50 
„Poli" ‘ ‘ 
pațl Mîrșa 
priză) 2,25, 
2,08, Gloria
Constanța 
toate cu ,2,00. 
deci, cele trei foste divizio
nare ..A". F.C. Constânța. 
F.C.M. Brașov si „Poli" Ti
mișoara. care împreună cu 
studenții clujeni si cu fot
baliștii din Mîrșa au mai 
salvat (dacă se poate spu
ne asa) media Diviziei 
„B“.

Așadar, eficacitatea 
Încă în suferință. Să 
apărătorii noștri atît 
buni, greu de depășit ? 
Explicația e una sing 
SE SUTEAZĂ PUȚIN LA 
POARTA ȘI. MAI ALES, 
IMPRECIS SE RATEAZA 
DIN POZIȚIILE CELE MAI 
FAVORABILE. Iată motive 
de meditație oentru jucă
tori si antrenori. subiect 
acut pentru ședințele de 
pregătire.

Constantin A.LEXE

eșalon.

i de
(2,09). 

medii : F.C.
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cu 
să 

două 
Ur- 
Bi-

palide, 
doar 

de 
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(record). 
Timișoara 2,41, Car- 

(frumoasă sur- 
F.C.M. Brașov 
Buzău, F. C. 

și Aurul Brad, 
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F.ste 
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Opinii ale căutătorilor de talente

Dumitru Pdtrascu:
PBOGȘIMUI Jl UMIHUI [ȚAPII

CAMPIONATUL DE SPERANȚE

;ursu3
3 DO-

Rapid oontinuâ să fie lider și 
după etapele a 10-a gl a 11-a. 
deși a fost învinsă la Bacău cu 
»—0 de o echipă care, spre sur
prinderea tuturor, nu-șl găsește 
deloc cadența. Dar scorul caro 
atrage cu deosebire atenția este 
oe) Înregistrat la Oradea, ta eta
pa a U-a. Aoolo. F.C. Bihor a 
surclasat pur și simplu echipa 
Clubului Steaua. adminlstrindu-i 
nu mai puțin de ȘASE GOLURI.’ 
Este un scor inadmisibil pentru 
speranțele unul club care are 
tma dintre cele mai bine dotate 
pepiniere din fotbalul nostru.

Universitatea Craiova. Pecrolul- 
LuceaîăruL F.C. Olt șl Politeh
nica lași au obținut, ta cele 
două etape amintite, victorii care 
Je-au permis să ..urce- trepte 
ale clasamentului. Totul este ca 
ele să aducă în nrun-plan șl ta-

lentele 
tru de miine. 
tăcut la acest 
ficient.

n ecesar e fotbalului
Altfel, once
nivel ’ ‘rămîne

nos- 
efort
tne-

L RAPID D 712 19— 7 16
1. F.C. Bihor 11123 2&— 8 14
3. F.C. B. Mare U 4 6 1 W— 5 14
4. Universitatea 10 5 3 2 20— 9 13
5. Petrol ul-Luc/ - 11 5 3 3 19—15 13
«. C.S. T-viște H « 1 4 23—23 13
7. Dun. C.S.U. n 4 4 3 14—12 12
8. F.C. Argeș 10 5 2 3 7— 9 12
9. Cor\’lnul 10 4 2 4 15—15 M

M. Jiul 11 5 9 6 S—16 10
U. Dinamo 8 4 1 3 U— 8 9
E. A.SJA n 4 1 0 17—a 9
13. Sportul stuZL 11 2 5 4 7—12 9
14. Steaua U 4 1 « rr—27 9
15. F.C. Olt U 2 4 5 12—18 8
15. Politehnica 11 4 0 7 14—26 6
17. S.C. Bacău 11 3 1 7 16—21 7
18. Chimia 11 2 2 7 T—Z2 6

: el 
Cag- 
atan- 
sena

npoU 
e 1 ;

X; 
Pra- 
MeL

xpres 
se 

|d de

POIANA BRAȘOV VA AȘTEAPTA!
Stațiune permanentă situată la peste 1 000 m altitudine 

In Carpații României. în apropierea orașului Brașov, la 
poalele munților Postăvaru.

Avînd un climat subalpin — Poiana Brașov, supranumită 
„Poiana Soarelui*, dispune de o bază materială modernă, 
compusă din case de odihnă și hoteluri, printre care și-au 
ciștigat un bun renume „Alpin", „Teleferic", „Piatra 
Mare", „Ciucaș*. „Șoimul*, „Caraiman", „Bradul*, „Poiana*.

Poiana Brașov oferă oaspeților săi. indiferent de vlrstă, 
o gamă largă de excursii și drumeții montane, săli de 
jocuri, piscine acoperite, saună, discoteci, cinematograf.

Poiana Brașov înseamnă liniște, DECONECTARE, RE- 
CONFORTARE FIZICA ȘI PSIHICA, AMBIANȚA. într-un 
cadru natural de mare frumusețe.

Poiana Brașov — Poiana Soarelui vă așteaptă!

„0 MINGE LA 6-7 COPII E PREA PUȚIN./
Dumitru Pătrașcu s-a născut la ÎS septembrie 1923 la Ga

lați. A inceput să joace la D.V.A. din orașul port la Dunăre ți 
au și-a părăsit urbea natală decit după ce ajunsese un jucător 
foarte cunoscut. A acceptat... Hunedoara in 1953, la 30 de ani. 
Dar n-a mai jucat mult, deoarece, in 1957, un accident stupid 
i-a frint cariera de fotbalist. Și, cum a mai afirmat-o, s-a aflat 
in fața unei alternative : arbitru sau antrenor. A ales calea... 
muncii, străduindu-se să puni umărul la ridicarea fotbalului hu- 
nedorean. N-a fost vorbă goală, pentru că. treptat, prin miinile 
lui au trecut jucători ca Remus Vlad, Ioan Naghi. Andone, Ga
bor, Rednic, Petcu. Bogdan. Nicșa, Klein etc.

— O mare satisfacție 
trăit cind naționala de 
a Romăniei a obținut 
de bronz la C.M. din 
ila. Trei dintre „copiii 
au jucat acolo, iar Gabor s-a 
întors acasă și cu „Balonul de 
aur" decernat celui mai bun 
fotbalist al turneului final, el 
fiind cel care a preluat 
feta de la nimeni altul 
Maradona...

— Remarcabil succesul 
Gabor de la antipozi. De 
n-a confirmat el cu adevărat, 
deși Mircea Lucescu 1-a oferii1 
toate șansele ?

— Gabor e un jucător de... 
toane. Azi poate face un meci 
de senzație, săptămina viitoare 
unul penibil. Are un 
fragil. 
Lui ii 
o mai 
nici o 
renunțe, pentru că știe 
fotbal. Gabor nu și-a spus ul
timul cuvînt.

— Să sperăm... Care 
după opinia antrenorului 
mitru Pătrașcu,' marile proble
me ale celor mici 7

— La eșalonul copii-junlori 
se lucrează superficial. Și că-i

SER1A I : Progresul Brăila — 
C.S.M. Borzești : P. Cadar (Bra
șov), Olimpia Km. Sărat — Uni
rea Slobozia : E. Pătrașcu (Bucu
rești), Metalul Plopeni — G.S.M. 
Suceava : Fr. Keresteș (Tg. Mu
reș), Oțelul Galați — F.C. Con
stanța : 1. Crăeiunescu (Km. vil- 
cea). Dunărea Călărași — C.S. 
Botoșani : M. Ionescu (Pitești), 
Ceahlăul P. Neamț — Delta Tul- 
cea : N. Voinea (București), Glo
ria Bistrița — Partizanul Bacău : 
C. Pădurăriței (Oradea). Unirea 
Dinamo Focșani — Chimia Fălti
ceni • C. Voicu (București), Pra
hova Ploiești — Gloria Buzău : 
N. Dinescu (Rm. Vîlcea).

am 
juniori 

medalia 
Austra- 

mei"

șta- 
decît

lul
ce

moral
Totul este să-l ghicești, 
trebuie inoculată insă 
mare ambiție. La Gabor 
echipă nu are voie si 

mult

sînt, 
Du-

așa confirmă faptul că, in ul
timii 2—3 ani. doar doi Jucă
tori — Hagi și Mateuț — au 
reușit să ajungă in primul 
eșalon. Unii sint tentați să 
considere că aceasta se dato
rează____  absenței copiilor de la 
teren. E greșit. Copiii vin la

doua problemă la care
fotbal.

O a 
aș vrea si mă opresc este a- 
eeea a materialelor fără de 
care — oricită bunăvoință am 
avea noi, antrenorii — instrui
rea nu se poate realiza la pa
rametrii ceruți. La 8—10 ani, 
de exemplu, cerința este ca la 
doi copii să existe o minge. 
Noi avem acum o minge pen
tru 6—7 copii, care vor să 
învețe tainele fotbalului. In 
plus și celelalte materiale sint 
de foarte slabă calitate. Or, 
fără toate acestea nu se poate 
face treabă de calitate. Juniori 
buni vor mai „urca" spre vir- 
ful piramidei, dar dacă nu se 
iau măsurile cu adevărat 
cesare, numărul lor va fi 
mai mic. Și asta trebuie 
dea serios de gindit...

Tuturor celor ce iubesc 
răspund de soarta fotbalului.

Laurențiu DUMITRESCU

SERIA A Il-a : ROVA Roșiori
— Constructorul Craiova : A.
Cuzmanovici (Reșița), Șoimii 
I.P.A. Sibiu — I.M.A.S.A. Sf.
Gheorghe : L. Iakab (Cluj-Napo- 
ca), Avtatul Reghin — Automa- 
Uca Buc. : I. Ferenczi (Timișoa
ra), Dinamo Victoria Buc. — fi
nirea Alexandria : Gr. Macavel 
(Deva), Gaz metan Mediaș — 
Autobuzul Buc. : M. Dragii (Ga
lați), Carpațl Mîrșa — I. P. Alu
miniu Slatina : C. Bîtlan (Cra
iova). Chimica Tîrnăvenl — Pro
gresul Vulcan Buc. : V. AntohI 
(Iași), Nitramonia Făgăraș — 
Chimia Tr. Măgurile : C. Olteanu 
(Drobeta Tr. Severin), Metalul 
Buc. — F.C.M. Brașov 
Gheorghe (P. Neamț).

SERIA A ni-a : Gloria
— Politehnica Timișoara : 
nescu (București). C.F.R.

,,U“ Cluj-Napoca : .—
(București), . Minerul

C.F.R. Caransebeș : C. 
(Suceava), Metalurgis- 
— Rapid
(Brăila),

A.

Reșița
G. lo-
Timi-

M.

ne
tot 
să

șoara — 
Stoenescu 
Cavnic — 
Gheorghe 
tul Cugir 
Ghiorghiță
C. Târzii — Someșul Satu Mare : 
Șt. Rotărescu (Iași), Minerul Lu- 
penl — C.S.M. Reșița : O. Ștreng 
(Oradea), Steaua C.F.R. CIuj-Na- 
poca — Armătura Zalău : L.
Frunză (Sibiu), Olimpia Satu 
Mare — Aurul Brad : M. Stănescu 
(Iași), U.T.A. — Minerul Motru: 
A. Moroianu (Ploiești).-

Arad : I. 
Ind. sîrmei



în partida amicala de box-juniori SITUAȚIA IA ZI

STEAUA
Duminică dimineața. 

Titan, din Capitală, a 
Intîluirea internațională _______
de box dintre echipele de ju
niori Steaua București siT.S.K.A, 
Sofia. Organizată excelent de că
tre clubul Steaua, cu sprijinul 
asociației sportive Timpuri noi 
(care a completat cu cîțiva boxeri 
echipa militară), gaia tinerilor 
pugiliști a prilejuit dispute In
teresante. La sfirșitul celor 15 
întilnirl, victoria a revenit bucu- 
reșteniior cu 10—5. Cei mai buni 
boxeri al gazdelor au fost A- 
drian Amzăr, Ion Guzganu șl 
Florin Gioarsă, o autentică spe
ranță la categoria pană. De la 
oaspeți o frumoasă impresie au 
lăsat Stoian Nacev, Blagol So- 
Kolov și Roberto Kirilov. Rezul
tate tehnice, in ordinea catego
riilor : E. Crețu (Steaua) b.p. 
V. Modev (T.S.K.A.) ; R. DsacO-, 
nu (Steaua) b.p. H. Van- 
ghelo (T-S.K.A.) ; P. Ranghelov 
,<ț.s.k.a.) b.p. Gh. srneu (Tim
puri noi) ; L. Gheorghiev 
(T.S.K.A.) b.p. D. Lupu (Steaua); 
M. Băidlneci (Steaua) b.p. E. Du- 
kw (Ț.S.K.A.) ; A. Amzăr (Tim
puri noi) b.p. L Kolelov 
4Ț.S.K.A.) ; N. Buton as (Steaua) 
b. ab. 1 Șt. stoiancev (T-S.K.A.) t 
I. Guzganu (Timpuri noi) b.p. 
Gh. Vasiliev (Ț.S.K.A.) ; FI. 
Gioarsă (Timpuri noi) b. ab. 1

Ț.S.K.A. SOFIA 10-5
Clubul 

găzduit 
amicală

D. Ranghelov (T.S.K.A.) ; s.Na-
cew (Ț.S.K.A.) b.p. " “•
(Steaua.) ; M. Pavel 
b. ab. 3 H. Cofetov
E. Dumitru (Steaua) b. ab. 1 K. 
Spasov (Ț.S.KA..) ; B. sokdov 
(T.S.K.A.) b. ab. 3 AL Vasilica 
(Steaua) ; R. Kirilov (T-S.K.A.) 
b.kx> 1 E_ Ioan (Steaua) șl L 
Curea (Steaua) b. ab. 3 R. Bo- 
nev (Ț.S.KA.).

Daniel DIACONESCU

L Blga 
(SteauaJ 

(T.S.K.A.) ;

volei

b. ab. 3 
R,

Echipa feminină de
T.S.C. Berlin (locul 3 în cam
pionatul primei divizii
R. D. Germană) a susținut un 
turneu de patru jocuri la Con
stanta, întilnind divizionarele 
„A“ locale Farul și Chimpex. 
Iată rezultatele înregistrate 5 
Farul — T.S.C. 3—2 (—8. 9. A 
—10. 18). 3—1 (12. 10. —12. 11) 
și 2—3 (6. —5. 10. —10. —10) si

din

ROMANIA-TARA GALILOR LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

„MONDIALELE11 DE

GIMNASTICĂ RITMICĂ
PARIS (Agcrpres). — La 

Strasbourg se va desfășura, în
tre 10 șl 13 noiembrie, cea 
de-a 11 ediție a campionatelor 
mondiale de gimnastică ritmi
că modernă, organizatorii anun- 
tînd că la competiție vor par
ticipa 99 de concurente 
33 de țări. întrecerile vor 
găzduite de 
cală în care s-au desfășurat 
1978 campionatele mondiale 
gimnastică sportivă.

După cum se știe, la J.O. 
anul viitor, de la Los Angeles, 
va fi introdusă pentru prima 
oară o probă de gimnastică rit
mică modernă, cea pe echipe.

din 
fi 

„Hali Rhenus“, 
în 
de

de

CONSTATA ÎN „MARELE PREMÎU“,

LA TENIS

dar 
de 
pe 

o

Ca aripi — Aldea și Fulcu, 
iar ca centri, Lungu și Mar- 
ghescu ; în rezervă, Capmare, 
Vărzaru și Becheș. Mijlocaș 
la grămadă, solo, Paraschiv, 
iar ta „uvertură” D. Alexan
dru dublat eventual de Podi- 
rescu. Pentru linia a III-o, 
Ștefan Constantin va fi prefe
rat ca numărul S închizător 
de grămadă, in timp ce Mura- 
ritl și 
neață) 
keri“. 
tru fi 
Bucan 
bre) ca pilieri, Munteanu 
tatona).

— Șase din titularii de acum 
au jucat și în 1979 la Cardiff...

— Da, așa este ! Pentru Al
dea. D. Alexandru. Paraschiv, 
Murarîu. Dumitru și Muntea
nu, reprezentativa galetă nu 
reprezintă o „necunoscută*. 
Mai mult, sperăm ca prezența 
lor și acum in lot să fie de 
bun augur pentru prestația tri
colorilor.

— Apropo : ce se cunoaște 
despre adversarii noștri, peste 
testele susținute de ei in com-

Rădulescu (sau M&C&- 
vor fi utilizați ca .Jlars- 
In linia a Il-a, Dund- 
Caragea. iar in linia I, 
și Pașcu (sau Petre Do

ta

pania rugbyștilor niponi T
— în pofida faptului că au 

cițtigat cu 29—24, principalul 
meci-test cu Japonia. galeșii 
au adus citeva modificări ta 
lotul cc « trimit ta București, 
cel puțtn 5 jucători vor fi alfti 
dedt titularii de ieri. Oricum, 
reține atenția ci au fost păs
trați mijlocașa Dacey și Giles, 
precum și jucătorii din linia a 
Il-a. Shaw fi Perkins. Spune 
„ceea”. de asemenea, și fap
tul ci James a fost men ținut 
ea taloner, deci intr-an post- 
chele al inaintirii, iar Titley 
și Harley vor juca aripi...

— In ce compartiment consi
derați că se va decide soarta 
meciului ?

— Greu de anticipat ! Galeșii 
tint imprevizibili pe toate com
partimentele. Poți avea sur
prize din partea oricărui jucă
tor, cu un dezvoltat... simț 
al buturilor!

— Prin urmare rezultatul este 
sub semnul îndoielii, sperăm, 
totuși, să asistăm In 
la o victorie, la un 
meritat !

— Da, aceasta este și 
noastră a tuturor, starea 
spirit ezit tentă in lot !

Chimpex — T.S.C. 3—1 (16.
—3, 10. 6). Oaspetele au pre
zentat o garnitură tînără. 
ambițioasă, cu elemente 
mare perspectivă, stăpîne 
procedeele tehnice si cu 
bună pregătire atletică.

Pe parcursul întîlnirilor s-au 
evidențiat ; Maria Enache, 
Gabriela Vulpe. Mirela Cazan
giu (Farul), Ileana Geambașu, 
Liliana Văduva, Mioara Bistri- 
eeanu (Chimpex). Cela Spies, 
Nora Heines, Birgit Neibert si 
Heike Wfissling (T.S.C. Ber
lin). Pentru echipele con- 
stăntene. îndeosebi pentru ju
cătoarele 7 _ ____1
schimb de experiență cu repre
zentantele 
țiului 
extrem de utiL

C. POPA, Gh.

mal tinere. acest

detinătoarelor
european

ti
s-a dovedit

drAgan,
coresp.

PAR.IS.. Situația la zi in cla
samentul „Marelui premiu — 
Volvo“. la tenis, se , prezintă 
astfel : 1. Ivan Lendl (Ceho
slovacia) 2 614 p (14 turnee). 
2, Mats Wilander (Suedia) 2 501 
O (17). 3. Jimmy Connors
(S.U.A.) 2130 p (14), 4. John 
McEnroe (S.U.A.) 2 000 p (10), 
5. Yannick Noah (Franța) 1682 
p (11). 6. Jimmy Arias (S.U.A.) 
1680 p (16). 7. JOse Higueras 
(Spania) 1333 p (14). 8. Andres 
Gomez (Ecuador) 1 179 o (19). 
9. Jose-Luis Clerc (Argentina) 
1125 p (12). 10. Eliot Teltscher 
(S.U.A.) 993 p (17). 11. Tomas 
Smid (Cehoslovacia) 939 n (20). 
12. Guillermo Vilas (Argentina) 
938 p (12).

0 TÎNĂRĂ SPERANȚĂ PENTRU J.O
MOSCOVA (Agerpres). Noua 

speranță a ciclismului feminin 
din URSS este Erika Salumlae, 
care, la debutul ei in selecțio
nata unională, a cucerit trei 
medalii de aur la Universiada 
de la Edmonton, obținind ulte
rior si alte succese pe velo
dromul olimpic de la Krilats- 
koe. printre care ți un nou

record mondial în proba de 
1000 m, cu start de pe Ioc, 
cu timpul de 1:13,377. Antre
norul Soloviov este convins că 
eleva sa va realiza 
bune și în probele de 
că are mari sanse de 
clusă în lotul pentru
Olimpice de la Los Angeles.

rezultate 
sosea si 
a fi in- 
Jocurile

Stop cadru

NELSON PIQUET, PE URMELE

final, 
succes

dorința 
de

CURSE DE ÎNOT
Angers. In Franța, in Pi9- 
care poartă numele 
Bouin, unul dintre 

mari alergători de

lui 
cei 

fond 
răz-

Dl 24 DE ODE!

Ciclistul francez Bernard 
Hinault, care <r absentat Io 
competiții o bună parte a 
acestui sezon, ți-a reluat pre
gătirile pentru anul următor, 
lată-l in timpul unei curse 
de cido-cros la Cuiseaux.

Telefoto : 
A.P.-AGERPRES

LUI FANGIO SI
1 Mal palpitant ca oricînd, cam
pionatul 
formula 
circuitul 
victoria
Piquet, 
proape

JACKIE STEWART
de 
pe 
cu

mondial al piloțUor
I s-a 
de la 
brazilianului 

care repetă 
in aceleași 

— izblnda „în ultimă 
din 1981. Dominat de 
Alain Prost în prima ,____ _
sezonului, Piquet a revenit spec
taculos în final, eîștigind la Mon
za șl la Brands Hatch și apro- 
piîndu-se, înaintea cursei deci
sive, la numai două puncte de 
lider. La Kyalami s-a instalat 
de la început in frunte și a- 
colo ar fl rămas dacă abando
nul lui Prost n-ar fi eliminat ' 
condiția obligatorie a victoriei. 
Fără adversar, brazilianul a pu
tut fi prudent, sosind al treilea 
menajindu-și mașina si lăslndu-i 
coechipierului de la „Brabham- 
BMW", Riccardo Patrese satis
facția succesului de palmares.

Este adevărat, victoria in cam
pionatul mondial al piloțUor este 
rodul unui efort colectiv. Con
tează mașina, contează motorul 
Piquet a avut in spate geniul 
inginerului Gordon Murray fi, 
totodată, cel mal bun motor cu 
turbooompresie al momentului. 
In același timp insă, toată lu
mea, începînd cu marele învins 
Prost, este de acord că Nelson 
Piquet este, într-adevăr cel mai 
bun pUot de formulă. ,Nu-l o 
rușine să pierzi în fața lui, a 
declarat Prost. Prietenul meu 
Piquet este cel mai bun”.

Cuvintele francezului exprimă

Incheiat, 
Kyalami,

Nelson 
— a- 
conditil 

Instanță” 
francezul 
parte a

I atitudine a -lumii dr- 
față de campion. Re-

o întreagă 
cultului” 1 __ ____
laxat, deschis, amabil, Piquet s-a 
făcut nu numai apreciat pen
tru virtuțile de pilot, ci și iubit 
pentru calitățile de om. Născu» 
la 17 august 1952 la Rio de Ja
neiro, a venit în Europa împo
triva dorinței familiei, lnscriin- 
du-se la școala de piloți de la 
Silverstone. De la karting și for
mula m a trecut in toamr.a lui 
1973 la formula I. alungind ra
pid in ecuria Brabham. 1-a ră
mas credincios lui Bernie Eccle
stone (pentru care va concura 
și anul viitor) deși, după ce și-a 
făcut firmă, ar fi fost mal bine 
plătit în altă parte. A urcat ra
pid în ierarhie : locul ÎS in 1979, 
locul doi în 1990, campion ta 
1961. A disputat piuă acum 71 
de Grand Prix-uri, cîștigîr.d 19. 
Afirmă că va concura cel puțin 
Încă io ani, pentru a-Șl construi 
oei mai frumos palmares din is
toria curselor de âormula L 
Deocamdată, ta palmaresul C.M. 
conduce tot un siad-american, 
Juan Manuel Fangio, cu 4 titluri, 
urmat de scoțianul Jackie Ste
wart cu s. La 31 de ani, șl du
pă numai 5 sezoane ta circuitul 
formulei I, Nelson Piquet este 
tacă foarte tinăr pentru a spera 
«ă depășească gloria iluștrilor 
săi predecesori. Deși Stewart 
spunea, cu 10 ani în urmă, du
pă ultimul titlu : .Cel mal im
portant pentru un pilot este să 
Știe tind să se oprească”...

La 
cina 
Jeaa 
mai 
din lume, mort în primul
boi mondial s-a desfăsurai. 
zilele trecute, o tentativă de 
record la înot. Intr-o probă 
neobișnuită. Este vorba, nici 
mai mult, nici mal puțin, de 
o cursă de... 24 de ore ! Ten
tativa era făcută de o femeie. 
Catherine Charles, de 30 de 
ani. de profesiune medic. Cu 
ani in urmă, mai precis în 
1959. Catherine s-a numărat 
printre competitoarele primei 
ediții a Universiadei, la Torino.

Acum. Catherine Charles a 
înotat continuu, timp de 24 de 
ore. parcurgînd 74.150 km, 
ceea ce înseamnă 1483 lungimi 
de bazin si 3.039 km pe oră ! 
Pentru un necunoscător Der- 
formanta in sine poate că nu 
spune prea mult, aceasta pen
tru faptul că asemenea curse 
de 24 de ore sînt foarte rare. 
Dar dacă vom menționa. de 
exemplu, că vechiul record era 
doar de 44,800 km se poate 
înțelege, desigur, cu mult mai 
mult, iar dacă vom mai adău-

ga și amănuntul Michel
Rousseau, fost campion eu
ropean în 1970. la Barcelona, 
la 100 m liber (52,9) si locul 4 
în 1974, la Viena (52.47 s). de
ține recordul masculin, pe 24 
de ore. cu numai... 67.200 km, 
edificarea este completă ! In 
timpul tentativei sale Ca
therine se oprea, pentru citeva 
secunde, la fiecare trei ore. 
pentru a bea o ..licoare" hi- 
pervitaminizată si cu săruri da 
magneziu pe care si-a pregă
tit-o singură.

în aceeași reuniune, la 
gers. o uriașă ștafetă de 
înotători a realizat 2 200 
dar recordul national, 
nivel de oraș, este detinut 
Longwy cu 2744 km. 
al cluburilor aparține 
Paris cu 3300 km.

Romeo
i

Vladimir MORARU

An-
598 

km, 
la 

de 
ceiiar 

lui C. N,

VILARA

DE PE STADIOANE SI DINCOLO DE ELEDE PE STADIOANE SI DINCOLO DE ELE
• Comentariile după cupele europene continuă... • Manifestări

huliganice Ia Rotterdam
A trecut o săptămină de la 

îzteheierea etapei secunde a cu
pelor europene, dar comenta
riile oootlnuă... In acest context, 
ne punem Întrebarea, firească, 
cine va fi adversara dinamoviș- 
tijor bucure? tecti. performera nr. 
1 a C.C.E.. după eliminarăți lui 
Hamburger S. V. I Cu excepția 
formațiilor Dinamo Minsk, Dy
namo Berlin și Rapid Viena (In 
ale căror țări se întrerup cam
pionatele In luase de iarnă), oe- 
ieialte echipe vor fi în plin cam
pionat : Benfica, Liverpool, Dun
dee United și A. S. Roma. Care 
va fl adversara reprezentantei

noastre în sferturile de finală, 
vom afla abia la 9 decembrie, 
ta urma tragerii la sorți de la 
ZOricti...

Din cele 65 de echipe care au 
luat startul în cele trei cupe eu
ropene, au rămas 34, din 17 țări.

_, _ ____ . : cu 5 
77 '_______ ‘__ 7... cu

— Austria, U.R.S.S., 
Scoția î cu cite două 
portugalia, Iugoslavia 
Germană ; cu cite o 

România, Ungaria, Spa- 
Franța,

Iată repartizarea acestora : 
echipe calificate — Anglia 
3 echipe ' ----
Italia și 
echipe — 
n b. d.
echipă — 
nla, — 
da. Belgia, 
Finlanda.

Olanda, Cehoslova- 
R. F. Germania și

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM s In cadrul odei 

de-a „5-a reuniuni asiatice”, ca
re se desfășoară în Kuwait, Zhu 
Jianhua CR. P. Chineză) a ctș- 
tigat proba de săritură in înăl
țime cu 2,Si m. El a tnoercat 
apoi, fără a reuși, la 2,39 m. 
cu un centimetru peste reoor- 
dui mondial care îl aparține. 
Alte rezultate: 400 mg : Ahmed 
Hamada (Bahrein) 49,44 — re
cord al Asiei, 5 000 m : Zhang 
Guowel (R. P. Chineză) 14:07,72, 
disc: 14 Wlnan (R. P. Chineză) 
55,49 m ; feminin : 400 mg :
Yoko Sato (Japonia) 59,39, lun
gime : Llan Wunfen (R. p. Chl- 
n«A) 6,21 m, suliță : Lin Xiaoli 
(R. P. Chineză) 53,48 m, hepta- 
tlon: Hisako Hashimoto (Japo
nia) 5 466 p.

POLO • La Budapesta, ta 
meci tur pentru semifinalele Cu
tiei cupelor, BVSC Budapesta a

Întrecut cu 11—7 (2—2, 2—1, 2—2 
4—a> pe Monte del Savona (Ita
lia).

ȘAH • La Pleven, în meciul 
echipelor de senioare ale Bulga
riei șl României, după două tu
ruri scorul este egal. 4—4, 4
partide fiind Întrerupte. • Tur
neul de la No vi sad s-a înche
ia* cu victoria lui Jan Plahetica 
(Cehoslovacia), Serghel Makari- 
oev (U.R.S.S.) și Arjak Petrosian 
(U.R.S-S.) clasați pe primul loc, 
la egalitate «J p din 13 posibile. 
• După 10 runde In turneul de 
la Bor conduc Marlanovixti (Iu
goslavia) șl Arnasson (Islanda) 
cu cite 6,5 p (I), urmați de 
Jansa (Cehoslovacia) 6,5 p șl 
Tukmakov (U.R.S.S.) — 5,5 p (1).

TENIS ■ Turneul masculin din 
cadrul „Marelui premiu — 
Volvo”, de la Stockholm, a 
fost cîștigat de suedezul Mats

Wilander, 6—1, 7—5 in finală cu 
Tomas Smid (Cehoslovacia). In 
finala de dublu : Jarryd, Sl- 
monsson (Suedia) — Fleming, 
Kriek (S.U.A.) 7—5, 5—1.

VOLEI a Rezultate din cupele 
europene : masculin : cupa cam
pionilor : Progona CVK (Sue
dia) — DHG Odense 3—0 (12. 9, 
1) ; Tyroilia Viena — Speedwell 
(Anglia) 3—2 (9, —13. —11, 6,

IP) ; cupa cupelor : Brother Mar- 
tinua (Olanda) — Hapoed Kefar 
Saba (Israel) 3—9 (D, 10. 0) ; fe
minin : cupa campionilor : Her
mes Ostende (Belgia) — Hel- 
slngor (Danemarca) 2—3 (13, —7, 
13, —2, —14)Jyvaaskylaan Hel
sinki — Lucerna 1—3 (—9, 11, 
—12, —10) ; Panathinalkos Atena 
— Hapoel Naaman (Israel) 3—1 
(4. —6, 12, 5) ; cupa cupelor :
Temse (Belgia) — Olympic (Lu
xemburg) 3—0 (0. 3, 2).

★
pe lingă comenta- 
presa de peste ho- 
ctteva aspecte care 
să umbrească fal-

Din păcate, 
riile pozitive, 
tare a relatat 
nu fac decât _  __________ __
ma unor echipe.

Despre ce este vorba 7 Miercu
rea trecută, un grup de supor
teri englezi s-a deplasat la 
Rotterdam pentru a însoți echi
pa favorită, Tottenham, in me
dul cu Feyenoord. Pe vasul 
.,Prinses Beatrix” cu care se tra
versa Canalul MInecil, cîțiva din
tre acești turiști au adus apreci
abile daune materiale acestui va
por. cifrate la peste 5 OOO de do
lari 1 înaintea meciului, pe stră-

zile Rotterdamulul, patrii supor
teri englezi au fost arestați 
pentru tulburarea ordine! publi
ce, iar după meci (2—0 pentru 
Tottenham), suporteri din cele 
două tabere s-au tncăterat crunt. 
Rezultatul a fost trist : 30 de
tineri au fost răniți (dintre cane 
11 spitalizați în stare gravă) iar 
14 au fost arestați die poliție. 
Ne amintim că în urmă cu nouă 
ani, în finala Cupel U.E.F.A., 
desfășurată tot la Rotterdam, în 
meciul dintre cele două forma
ții a mal avut loc un asemenea 
scandal. Atunci, ambele echipa 
au fost aspru sancționate de că
tre U.E.F.A Tottenham, de pil
dă, nu a avut dreptul să joace 
pe teren propriu, timp de doi 
ani, în competițiile europene o- 
ficlale I

Un purtător de cuvtat al 
U.E.F.A. a declarat că acesta 
acte necugetate ale unor huli
gani trebuiesc stăvilite prin toa
te mijloacele, prin întărirea con
siderabilă * forțelor de ordine 
șl aplicarea unor sancțiuni e- 
xemplare data celor vlnovațl. La 
11 noiembrie „cazUI Rotterdam” 
va fi pus ta discuția Comisiei 
de disciplină a U.E.F.A., șl de
sigur sancțiunile nu vor fi 
blînde...

Ion OCHSENFELD

LA4JREAȚII GOLGETERILOR EUROPENI

La Paris au fost decernate 
premiile acordate de revista 
„France Football” celor mai buni 
golgeterl europeni al sezonului 
1982—83. „GHEATA DE AUR” a 
fost atribuită lui Fernando Go
mes (F. c. Porto) care a înscris

36 de goluri, cea‘ de argint olan
dezului Houtman (Feyenoord) 30 
goluri iar cele de bronz iul 
Anastopoulos (Olympiakos Pi
reu) șl Nicholas (Celtic Glasgow) 
ambii cu 29 goluri.


