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Tovarășul Nicolae Ceaușescu., 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româjiia, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat, joi 
seara, într-o vizită oficială de 
prietenie în Republica Popu
lară Chineză, la invitația tova
rășului Zhao Ziyang, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
și a tovarășului Yang Shang- 
kun, președintele Republicii 
Populare Chineze.

Conducătorul partidului și 
statului este însoțit în această 
vizită de tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R-, 
prim viccprim-ministru al Gu
vernului, loan Totu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

La 
portul __ „ ___
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost sa
lutați de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Po-

plecare, pa ~ aero- 
Otopeni, tovarășul

întrecerile juniorilor au Încheiat sezonul de pentatlon
Sezonul competiționai intern 

al pentatlonului modern s-a 
Încheiat prin disputarea Cam
pionatelor Naționale de juniori, 
precum și a celor de triatlon 
și biation. Iată unele amănun
te despre desfășurarea între
cerilor.

PENTATLON. Cum era de 
așteptat, tinerii sportivi de Ia 
Steaua. au dominat întrecerile, 
ocupînd primele trei locuri 
prin componențif lotului' națio
nal, care peste puțin timp vor 
lua startul la Campionatele 
Mondiale, din aeest punct de 
vedere concursul constituind un 
bun prilej de verificare: 1. 
Laurențiu Mosor 5015 p, 2. Cor- 

. litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri ai 
C.C. al P.C.R, ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, 
organizații de masă și obștești. 

Au fost de față besărcinații 
cu afaceri ad-interim ai R. P. 
Chineze — Yang Jiachun. și 
K.P.D. Coreene — Zu Ian Cian 
la București și membri ai ce
lor două ambasade.

Pe aeroport se aflau mii de 
oameni ai muncii din între
prinderi și instituții bucurește- 
ne, care au făcut tovarășului 
Nicolae Ceausescu și tovarășei $ 
Elena Ceaușescu o caldă ma- g 
nifestare de stimă și prețuire. 
Prin aplauze și urale puternice 
cei prezenți au dat expresie 
sentimentelor de profundă dra
goste față de secretarul general 
al partidului.

Tineri și pionieri români, 
chinezi și coreeni an oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
frumoase buchete de flori.

La ora 20, aeronava pre
zidențială a decolat, îndrep- 
tîndu-se spre Beijing.

Bogdan 
Stoide 

Gabriel

neliu Isac 4970 p, 3. 
Vladu 4892, 4, Marian 
(Olimpia) 4651 p, 5.
Samoilă (Politehnica I.L. Timi
șoara) 3575 p, 6. Nicolae Ion 
(Politehnica I.L.) 3082 p.

TRIATLON. Disputa s-a dat 
intre reprezentanții cluburilor 
Steaua, Olimpia și C.S.Ș. Poli
tehnica Timișoara, 
du-se Adrian Toader 
cu 2948 p, urmat de 
Rădulescu (Olimpia) 
Gabriel Toth (C.S.Ș.) 
Romeo Lupu (C.S.Ș.) 
și Iosif Fazekaș (C.S.Ș..

BIATLON. Afluență mai ma
re Ia start în comparație cu 
celelalte categorii, victoriile fi-

detașîn-* 
(Steaua) 
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S Intre unitățile sportive din 
§ municipiul Bala Mare. Clubul 
$ Sportiv Școlar nr. 2 deține — 
§ prin rezultatele obținute in a- 
§ cest an — o pres-
§ tigioasă: toal sale
§ (handbal, volei, rugby, baschet) 
§ s-au calificat ia turneele flna- 
§ Ie ale juniorilor și școlarilor. 
§ Este — să recunoaștem — o 
§ reușită de excepție ta rețeaua 
Ș acestor unități sportive aflate 
§ sub egida Ministerului Educa- 
§ ției și InvățămintuluL Să men- 
§ ționăm ci toate jocurile la nl- 
§ velul juniorilor și școlarilor 
5 au corespondent, pe verticală, 
■

1 „INTERNAȚIONALELE" DE PATINAJ ARTISTIC G) ALE ROAAÂNIEI
§ De astăzi pină duminică, la 
Ș Miercurea Ciuc, o competiție 
5 care. In mod cert, va reține 
§ atenția spectatorilor și va fi 
§ de natură să-i stimuleze pe 
§ sportivi și tehnicieni; Campio- 

natele Internaționale de pati- 
Ș naj artistic ale României, in- 
§ trecere rezervată juniorilor.
§ Competiția este așteptată cu 
§ interes, avînd ta vedere pro-

ind împărțite între sportiv’l de 
la Steaua — care au cîștigat 
la individual, prin Daniel Lapău, 
la o diferență mică față de 
următorul clasat și cei de la 
Olimpia — învingători detașați 
la echipe. Clasamente — indi
vidual : 1. Daniel Lapău (Stea
ua) 2175 p, 2. Daniel Gheor
ghiu (Olimpia) 2155 p, 3. Du
mitru Stavrositu (Olimpia) 
2090 p, 4. Nicolae Papuc (Olim
pia) 2050 p, 5. Cristian Mantea 
(Olimpia) 1965 p, 6. Orlando 
Georgescu (Olimpia) 1960 p; 
echipei 1. Olimpia I (Gheor
ghiu, Stavrositu, Papuc) 6295 
p, 2. Olimpia II 5830 p, 3. Stea
ua 5315 p, 4. Olimpia III 4880 
p, 5. C.S.Ș. Timișoara 4745 p.

două pla- 
antrenoril

asigura 
din pepl-

cu formații divizionare A și B 
din Baia Mare, fapt deosebit 
de important pe i* 
nuri: pe‘de o parte, 
echipelor de seniori au certi
tudinea că iși pot 

de miine* 
nieră proprie, iar pe de alta 
juniorii, muncind cu seriozita
te și dăruire, au deplină mo
tivație s-o facă,» știind că la 
vîrsta senioratului vor activata 
echipele din primele eșaloane 
valorice ale campionatelor na
ționale. Dar, iată, o succintă 
"HASDBAhi C.S.Ș. 1 Mlaaur 

greșul Înregistrat de tinerii pa
tinatori români In ultimii ani, 
de cind ei se pregătesc in ca
drul Centrului olimpic IMF, 
ascensiune concretizată in ob
ținerea a două medalii de 
bronz (prin Cornel Gheorghe, 
in 1986, și Zsolt Kerekes, In 
1988) la Concursurile Prietenia.

Așadar, incepind de azi — 
de la ora 16 —, concurenți din 
Bulgaria, Cehoslovacia, r 
Germania, Luxemburg, 
nia, Ungaria și România 
vor reuni sub cupola patinoaru
lui artificial din Miercurea 
Ciuc, el deschizând, cu prilejul 
„Internaționalelor" României, 
sezonul de patinaj artistic, de 

R. F.
Polo-

, se

a ajuns in turneele finale cu 
două echipe, juniori I și II, în 
timp ce formația de juniori III, 
participantă la turneul final al 
„Cupei Pionierul", a obținut lo
cul trei. Să notăm că echipa 
feminină C.S.Ș. 2 Constructor 
rul (junioare I) a reintrat fără 
nici o Înfrângere în Divizia 
școlară. în premieră pentru 
Bala Mare, junioarele II au a- 
bordat (la Reșița) turneul fi-

I
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

la noi. Țara noastră va fi re
prezentată de următorii spor
tivi: Cornel Gheorghe, Zsolt 
Kerekes, Marian Prisăcaru, I.u- 
u Taifas, Felix Sinitean, Cătă
lin Frățilă, Codruț» Moiseanu, 
Beatrice Kurceakovschi, Fa- 
biola Vișinoiu, Raluca Duda, 
Marina Bella, Crenguța Alecu 
și Andreea Munteanu.

Și oaspeții vor fi prezenți, 
sintem siguri, cu evoluții va
loroase. Ne gîndim în special 
la patinatorii cehoslovaci, re
prezentanții unei adevărate 
școli în materie.»

Se va concura numai cu pro
gramele originale și cele liber 
alese.

1 ■ i-i.i jr'iiuiiiri, iiii^i,

Centru eoaitiaua creștere a competitivității 
roihâtiase în arena internațională

i.iiii, ...

BILANȚUL DE LA J. 0. PUTEA FI
• Pe podium, cei mai merituoși dintre „tricolori44
• Rezultate nesatisfăcătoare ale unora dintre sportivii 
noștri prezenți la marea întrecere • Erorile de selecție 
și consecințele lor • Numeroase ramuri sportive — în evident 
declin valoric • „Eclipsa44 jocurilor sportive se prelungește 
nepermis • Exista condiții pentru așteptatul reviriment

Sportul românesc s-a afirmat puternic 
în lume, mai ales în ultimele două decenii, 
cind și-a dovedit strălucit marele său po
tențial prin rezultate de înalt prestigiu 
în arena olimpică, mondială și europeană, 
demonstrînd că dispune de un inepuiza
bil rezervor de talente, care, bine pregă
tite și beneficiind de condiții optime de 
muncă, au adus o impresionantă salbă de 
medalii, satisfacții de neuitat milioanelor 
de iubitori al sportului din țara noastră.

Plecînd de la aceste puternice tradiții, 
avind in vedere o serie de rezultate de 
mare rezonanță internațională obținute mai 
ales în ultimii ani, opinia publică din 
țara noastră a așteptat cu justificată în
credere evoluția sportivilor români cărora 
li s-a încredințat recent misiunea dea re
prezenta culorile patriei la cea de a 24-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară. Și 

trebuie să subliniem din nou, așa cum 
am făcut-o în momentele respective, că unii 
dintre acești sportivi de frunte și-au o- 
norat pe deplin mandatul încredințat, 
concurind la cel mai înalt nivel, alături 
de cei mai buni performeri din lume, în 
fața cărora s-au impus cu strălucire și 
demnitate, dovedind atît alesele ÎOr cali
tăți de concurenți, cit și o pilduitoare dă

ruire, un fierbinte patriotism. De pe un 
asemenea „podium" de pregătire și însu
șiri moral-volitive au urcat pe oea mai 
înaltă treaptă a podiumului de premiere 
Daniela Silivaș, gimnasta cu cele mai 
multe trofee cucerite la această ediție, ca
notoarele Rodica Arba și Olga Homeghi. 
care și-au păstrat invincibilitatea, luptă
torul Vasile Pușcașu. dovadă elocventă că 
valoarea nu ține cont de numărul anilor, 
atleta Paula Ivan, noul și strălucitorul 
schimb de ștafetă al școlii feminine ro
mânești de alergări, Sorin Babii, autorul 
unei mari și atît de plăcute surprize 
într-un sport, tirul, in care — să nu ui
tăm — țara noastră deține un loc de 
frunte de ani și ani. Lor, celor care i-au 
pregătit de la primii pași în performan
ță și pină la această splendidă încununa
re a talentului si muncii neprecupețite, 
celorlalți medaliați In aprigele dispute cu 
elita disciplinelor reprezentate, li se cu
vin calde cuvinte de apreciere, de laudă 
a meritelor lor în funcție de elementele 
concrete ale întrecerilor olimpice. Faptele 
lor în arena sportivă demonstrează grăi
tor că, atunci cînd se muncește în per
spectivă, temeinic și științific fundamen
tat, marea performanță devine posibilă. 

I

indiferent de valoarea adversarilor, de 
alți factori ce pot condiționa reușita.
_Nu e mai puțin adevărat însă că aștep

tările nu au fost integral împlinite, recent 
încheiatele Jocuri Olimpice oferind des
tule motive de insatisfacție, generate de o 
serie de rezultate mult sub cota acredită
rii inițiale a unora dintre sportivii selec
ționați Ia caiac-canoe, haltere, scrimă, 
atletism, tir, box, lupte greco-romanc, 
inot, dar și de absența, pur și simplu, din 

arena olimpică, a unor discipline care se 
situau altădată in elita internațională, 
cum este in primul rînd handbalul, apoi 
voleiul, tenisul, ca și fotbalul, cel mai 
popular dintre jocuri, care promitea ca
lificarea Ia turneul final al J.O., dar nu 

s-a ridicat la înălțimea performantelor din 
oompetițiile internaționale intcrclubari. 

în acest context au surprins clasările total 
nesatisfăcătoare ale echipajelor de caiac- 
canoe, departe, pentru prima dată după 
ani și ani, de podiumul olimpic, deși In 
componența lor se aflau performeri ca 
Aurel Maca ren cu, Daniel Stoian, Angelin 
Velea, care în acest ciclu olimpic au de
venit campioni mondiali ; ale floretistelor 
EUisabeta Tufan și Reka Lazâr (prima — 
campioană a lumii ea titre, secunda — 
cea mai bună cadetă in 1986), ale luptăto
rilor Vajile Andrei și Claudiu Tămăduia- 
nu, ale înotătoarelor Tamara Costache 
(medaliată cu aur la C.M. și C.E.), Anca 
Pătrășcoiu — anul trecut dublă campioa
nă mondială universitară. Luminița

Cornel POPESCU 
Geo RAEȚCH1

(Continuare in Pag. a t-a) 

Mateuț — in imagine, in 
prim plan — a fost linul 
dintre cei mai buni ju
cători ai partidei Dina
mo — F. C. Olt. (In pag. 
3, citeva notații despre 
patru din meciurile ^ta
pei de miercuri din Di

vizia A de fotbal).
Foto : Nicolae PROFIR

Astdzi și miine

MECIURI ECHILIBRATE 
IN CAMPIONATUL DE HOCHEI

Divizia A la hochei pe ghea
ță, prima grupă valorică, pro
gramează astăzi și miine etapa 
a treia, din care se vor dis
puta și de această dată doar 
meciurile din provincie.

La Miercurea Ciuc, formația 
Sport Club primește vizita ce
lei de a treia clasate in sezo
nul trecut, Dinamo București, 
cele două partide anunțindu-se 
echilibrate și, ca de obicei, viu 
disputate. La Galați, Dunărea 
din localitate va lntilni oea de 
a doua echipă harghiteană. 
Progresul Miercurea Ciuc. Este 
de așteptat și acolo un dublu 
med interesant, ambele for
mații neavlnd nici o victorie 
pină în prezent. Interesant, 
dacă gălâțenii iși vor regăsi 
tonusul, ambiția, care le sink 
caracteristice, dar care le-au 
lipsit in partidele din etapa 
inaugurală, cu Sport Club.

Campioana, Steaua, va sta în 
etapa a treia pentru a doua 
oară, situație care nu se poate 
să nu se repercuteze negați’/ 
asupra stării de pregătire a 
efectivului ei, din care fac 
parte numeroși component aî 
echipei naționale, ca să nu mal 
vorbim de apropiatele meciuri, 
deosebit de grele, din C.C.E.
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PENTRU TITLUL MONDIAL
PREA

DIN R 
Dl

Strălucirile Olimpiadei a- 
bia încheiate au făcut să pă
lească. în săptămimle din 
urmă, toate celelalte ieșiri 
în scena competițională, in
tre "are și cele ale șahului. 
Și totuși, afișul manifestă
rilor șahiste a fost deosebit 
de bogat in tot acest răs
timp. Echipierii naționalei 
noastre au evoluat in ca
dru! Balcaniadei, tradițio
nala întrecere anuală, găz
duită de data aceasta la 
Kastel Start (Iugoslavia). 
Marii maeștri de superclasă 
sînt angajați, la Reykjavik, 
în al treilea turneu pentru 
„Cupa Mondială". De aseme
nea, continuă meciul pentru 
titlul mondial feminin Cibur- 
danidze-Ioseliani, pe care-1 
prefațam în rubrica trecută.

După prima jumătate a 
întrecerii celor două repre
zentante de elită ale șahu
lui -sovietic scorul era egal: 
3—3 (o repriză de adevărat 
„maraton" s-a prelungit din
colo de 1.00 mutări...). Do
vadă că șalangera Nana Io
seliani se arată la înălți
mea actualei campioane 
Maia Ciburdanidze, care de
ține cununa din anul 1978 
(un deceniu întreg de do
minație a șahistei din Ku-

taist, remarcabilă perfor
manță !).

Să urmărim stop-cadrul 
final dilF partida prezenta
tă (alb — Rh2, De6, Tal, 
Ncl, Cf5, Pa5, b2, c2, f2, g2, 
h3; negru — Rh8, Db8, Tdl, 
Nf6, Pa6, b4, că, f4, g7, h7). 
Nana Ioseliani avind piese
le albe. Cu energica mutare 
l.N:f4! ea și-a asigurat 
victoria, pe baza variantei 
l...T:ai 2.Cd6 Df8 3.Cf7+ 
Rg8 4.Ch6+ Rh8 5.Nd6 Da8 
6,Cf7+ Rg8 7.Cd8+ Rh8 8. 
De8 mat. în analiză, am 
propus o întărire a apărării 
cu negre, anume 5...Tel (!) 
pentru a răspunde la 6.D:el 
cu 6.D:d6+. Așadar, se im
pune aici 6.Cf7+ Rg8 7. 
D:el (nu 7.Ce5+ Rh8 8.N:f8 
N:e5+ 9.g3 N:g3+!) 7...D:f7 
8.De4, intrînd intr-un final 
superior pentru alb, d&r în
că... de jucat. întreaga va
riantă poate fi totuși ame
liorată, cu 4.Cg5+1 (numai 
așa...) 4...Rh8 5.Nd8 DaS
(5...Tel 6.N:f8) 6.Cf7+ și a- 
celași mat 
interesant!

Și acum, 
boratorul 
Maiei 
inte de meci. Nu lipsită de 
umor, campioana mondială 
declara recent unui redac
tor al revistei vest-germane

imparabil. Foarte e
o mostră din Ia
de pregătire al 

Ciburdanidze, îna-

că 
juca 

prost 
decit bărbații!" tn pofida a- 
cestei declarații, tot ea cîș- 
tiga convingător în fața 
unui mare maestru de ta
lie ca L. Portisch. in tur
neul estival de la Linares 
(Spania). Iată, pe diagramă, 
poziția prefinală a partidei 
Portisch Ciburdanidze :

„Die Schachwoche" 
„...noi, femeile, vom 
șab totdeauna mai

9

Majoritatea de pioni ne
gri de pe flanc se va dove
di superioară : l.h4 g:h4 2. 
Thl Rd5 3.T:b4 Cc7 4.T116 
Ce6! 5^6 c5 6.Nb8 Tg7 7. 
Thl Rc4 8,Re4 Tf7 9,Tb4 
și albul pierde un pion, iar 
apoi partida, așa cuin vom 
vedea intr-un viitor comen
tariu.

AVAW.VA ,A\\W?AĂWAVAVAV//AVAWW.WAV<WAVAW<W5WWVW?A.

(Urmare din
2 BAIA MARE

1) lotul național de junioare. 
RUGBY. Echipa antrenată

nai, iar cele de nivel trei s-au 
calificat pentru turneul fina] de 
a Bistrița al „Cupei Pionie
rul".

VOLEI. C.S.Ș. 2 Explorări 
(juniori I) este aceeași echipă 
care a obținut in 1987 titlul 
național la juniori II și care, 
cu cîtva timp în urmă, la tur
neul final nu ga pierdut nici 
un joc. Echipa de fete, C.S.Ș. 
2 Maratex, a ocupat locul 6 în 
turneul final, dar marele cîștig 
este faptul că trei jun nare 
(Marta Balotă, Mihaela Sasu 
și Monica Coteț) sînt in pri
mele șase — deci jucătoare de 
bază — ale nou promovatei în 
Divizia A de senioare, Mara
tex, Balotă tăcînd parte și din

de 
prof. Corneliu Negruț a jucat, 
în acest an, pentru prima oa
ră intr-un turneu final al ju
niorilor și școlarilor (la Con
stanța).

BASCHET. Formația mascu
lină s-a calificat-in finala „Cu
pei U.T.C.".

Fostul director al C.S.Ș. 2 
Baia Mare, Liviu Cîmpean (a- 
cum președinte la C.S.M.S. 
Baia Mare), ne spunea că re
zultatele sînt urmarea muncii 
unor colective de antrenori cu 
o foarte bună capacitate pro
fesională: Nicolae Voinea, Ioan 
Negovan și Ioan Belu (nume 
bine cunoscute, cei trei fiind, 
cindva, jucători de bază la 
H.C. Minaur și în echipele na
ționale) — masculin, Cornelia

Cîmpean și loan Baban — la 
feminin (handbal): Mircea
Spătăceanu, loan Rusu și Ale
xandru Mureșan — la volei, 
Andrei Molnar și Călin Berin- 
dan — la baschet ; Corneliu 
Negruț — la rugby.

In urma acestor rezultate, la 
sediul C.S.Ș. 2 Baia Mare con
tinuă să vină corespondențe de 
la federațiile de specialitate 
prin care sportivi ai acestei 
unități sînt convocați la lotu
rile reprezentative de juniori : 
Romulus Petrovai (tineret), Ma
rian Mihalache și Adrian Vi- 
man (juniori) — la handbal : 
Marta Balotă, Carmen Meza- 
roș, Marius Boțea, Valentin 
Iancu, Szilagy Botond, Marius 
Lazăr — la volei și alții.

Un posibil studiu mai amplu 
ar fi, credem, concludent pen
tru rețeaua de cluburi sportive 
școlare ale M.E.I., datele obți
nute puțind fi deosebit de va
loroase.

După disputarea a două etape 
în Campionatele Naționale 
samentele " ’ ’ "
pentru eficacitate 
astfel — masculin : 
ceanu (Farui) 67 p, 
(ELBA) 60 p. 3. M. 
talotehnlca) 59 p 4. 
che (Steaua) 58 p, 5. R. 
bilchler (I.C.E.D.) 53 p, 6. 
gonaru (I.C.E.D.) 52 p 7. 
ciu (Rapid) 47 p 8. K. 
(Tehnometalical 46 p. 9.
(ELBA) 45 p, 10 D. Bîrsan (Aca
demia Militară) 43 p, 11. V. Cio- 
cian (RAMIRA) 42 p 12—13. D. 
Nlculescu (Dinamo Buc.) si A. 
Popovici (Rapid) 40 p : feminin: 
L Magdalena Jerebie (Voința 

62 p. 2—3. Antdbneta 
(Chimistul) și 
(Constructorul) 53

Sandor (Comerțul)

__  ___ 1 cla-
,Trofeului Sportul" 

se prezintă
1. V. Băi-

2. Cr Bota 
Chirliă (Me- 
Fl. Ermura-

Reisen- 
V. Po- 
V. Su- 
Takacs 
C. Ilie

Brașov) 
Barbu
Neusatz 
Suzana
5. Camelia Hlnda (Voința 
șov) 45 p. 6. Gabriela Kiss
43 p, 7—9. Roxana Ștefan (Voin
ța Buc.). Monica Așteleanu (Mo
bila). Gabriela Mitroi (Sportul 
Studențesc) 42 p, 10—12. Mariana 
Bădlnicl (Olimpia), Mala Zidaru 
(Sportul Studențesc). Magdalena 
Manea (Chimistul) 35 p.

In Intenția de a stimula pre
gătirea componenților loturilor 
naționale și de a populariza 
sportul cu mingea la coș, F.R. 
Baschet a inițiat o serie de ac
țiuni in cîteva orașe ale tării, 
cuprinzînd meciuri cu echipe 
locale concursuri de aruncări 
la coș (libere, de 3 puncte, „de 
sus", specifice pivoților). precum 
și antrenamente cu public. Ac
țiunile se vor desfășura astfel : 
20 octombrie la Mediaș (loturile 
de juniori și junioare). 26 oc
tombrie Ia Tîrgu Mures (seni >ri 
și senioare), 16 noiembrie la Tîr- 
goviște (seniori și juniori). 23 
octombrie la Arad (senioare și 
junioare). 30 noiembrie la Timi
șoara (seniori și Juniori), 7 de
cembrie la Satu Mare (senioare 
șl junioare).

FIBA a confirmat promovarea 
ca arbitri internaționali a trei 
arbitri din țara noastră : Con
stantin Dumitrache (București), 
Romeo Stănciulescu (Tîrgoviște) 
și loan Georgiu (Cluj-Napoca). 
Felicitări pentru reușită și suc
ces în activitatea viitoare !

Parcurgi 
vizionari J 
cu surprid 
28 de „d 
doar patri] 
tonescu, C 
au evolua 
campionat 
plicabil d 
însă, că iJ 
arbitri (ca 
nul de pi 
iembrie) 
candidați 
lor, ceea 
un plus d

PRIMELE

Deși ech 
tință de 1 
Împotriva 
(deci im 
duminică 
stăplnlt I 
primit cita 
(la al do 
pe două a 
lamentară 
vorba des] 
Sibiu) și I 
la Mare), 
ireverențio 
(min. 12) I 
Dinamo, a 
momentul

■R
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REZULTATE DIN DIVIZIILE
HANDBAL (etapa a Vll-a)

MASCULIN, seria I: Arctic Gă- 
eștl — Calculatorul IIRUC Bucu
rești 6—0 (neprez.) ; A.S.A. Bu
zău — Teleajen Ploiești 16—22 ; 
I.M.P. Sf. Gheorghe — I.M.U. Ba
cău 30—20 ; Steaua n Mecos — 
Hidrotehnica Constanța 24—23 ; 
Celuloza Brăila — Fortus Mecon 
Iași 33—25 ; Moldosln Vaslui — 
Relonul Săvlneștl 28—26. Pe pri
mele locuri : 1. Teleajen Ploiești 
15 p (195—175), 2. Arctic Găești 
15 p (150—132), 3. Moldosin Vas
lui 15 p (184—170)... pe ultimele 
locuri : 10. Calculatorul HRUC 
13 p (129—130), 11. Fortus Mecon 
Iași 13 p (174—195), 12. A.S.A. Bu
tași 13 p (174—195), 12. ASA Buzău 
Up (156—170); ierlaall-a: Minaur 
n Cavnic — Metalul Lugoj 28—23; 
Tehnoutilaj Odorhei — Strungul 
Arad 20—26 ; Constructorul Arad 
— Autoturisme Timișoara 29—30 ; 
Metalul Bistrița — Unlo Satu Ma
re 37—32 ; Metalul Hunedoara — 
Mecanica Oradea 31—23 ; CAJd. 
Reșița — Independența Carpați 
Mlrșa 26—26. Pe primele locuri :

L Strungul Arad 19 p (181—141),
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BASCHET. s-A RETRAS din activitatea 
competitlonală fosta internațională Maria 
Koșianu. una dintre cele mal talentate ju
cătoare care au evoluat in țara noastră, 
cu un palmares onorant : de trei ori cam
pioană de junioare cu echipa Liceului nr. 
33 București, de cinci ori campioană de 
senioare cu formațiile I.E.F.S. (de trei 
ori). Rapid și Politehnica București (cite 
o dată), componentă a reprezentativei de 
’umoare campioană balcanică In 1971, ju
cătoare de bază in lotul național de se
nioare din 1971 pină In 1980, căpitan al a- 
cesteia din 1976 pină In i960. Maria Ro- 
șianu nu va mal juca, dar nu a părăsit 
baschetul, ea fiind acum antrenoare se
cundă a formației Sportul Studențesc Po
litehnica București. II urăm succes 
ei activitate ! (D. ST.).

In noua

II
E

HANDBAL, duminica in sala : 
ca din Capitală, disputei dintre 
narele feminine A Mecanică Fină 
rești și Dorobanțul Ploiești i-a urmat o 
partidă in care au stat față In față două 
formații din eșalonul valoric secund : I.T. 
București — C.S.M. Sf. Gheorghe. Compa
rativ cu primul meci — anost, fără nerv 
șl fără virtuți tehnice deosebite —, cele 
două divizionare „B" au oferit un bun 
spectacol handbalistic, cu faze desfășurate 
in viteză, „vioara întll" fiind, fără îndoială, 
echipa din municipiul Sf. Gheorghe. o e- 
chipă care, indiscutabil. Iși merită un loc 
în Divizia A. Tel pe care, avem convin
gerea, aceste bune handbaliste îl vor rea
liza î • forul international al 
handbalului a desemnat cuplurile de arbi
tri care vor oficia in primul tur al noii 
ediții a cupelor europene. Aflăm, din fișele 
I.H.F., că printre... aleși sînt șl cinci cu
pluri din țara noastră : Marin Marin — 
Stefan Șerban (cel doi au fost prezențl 
si la recent încheiata ediție a J.O.), Romeo 
lamandi — Traian Ene, Gheorghe Șandor 
— Nicu Iancu. Mihai Stăncilă — Alexan
dro isop și ștefan Georgescu — Alexandru 
vîrtopeanu. Nu ne îndoim ca în scurt timp ' 
-■•i doi valoroși „cavaleri al fluierului", 
' Mateescu șl Valter Dăncescu — deve- 
" dc curînd arbitri internaționali — vor 
intra (și ei) in vederile forului 
O. Gr.).

Florea3- 
divizlo- 

Bucu-

mondial.

MOTO, după prima etapă a 
•elcr de viteză pe echipe, cel 

antrenor a fost clmplneanul

camplo- 
mai fe
lon Co- 

laincscu elevii lui reușind să cîștige cursa 
-» E cmc intr-o participare sporită șl mai 
••a-oroasă ca orieînd. la o diferență clară 

1 itrș.i Clmpina 38 p. Voința Oradea 28 p, 
—ra 25 p). Autorii victo-

nd : Mc rwimiu — 20 p șl Vasile Cucu 
— ■ .Deoarece toți cel 5 plloți ai 
ea—4 teamșș la această clasă stat de forțe

-n- —l-a fost greu să stabilesc

echlpajul. dar, se pare, că l-am ales pe 
cei mal buni", ne-a mărturisit cunoscutul 
tehnician clmplnean. Rămine de văzut, în- 
trucit campionatul continuă. • IN ETAPA 
INAUGURALĂ a „Trofeului Carpați" la 
motocros. desfășurată la Cimplna, dr. Ion 
Poenaru. medicul loturilor de seniori șl 
tineret, omniprezent pe traseul de pe Dea
lul Muscel, a avut un cuvînt de spus în 
ceea ce privește pregătirea psihologică a- 
decvată pe terenurile accidentate. La sfîr- 
șitul reuniunii, el a fost pe deplin satis
făcut,- piloțil români luptînd de la egal fa 
egal cu principalii favorițl alergătorii ce
hoslovaci și cei din R.F. Germania. • DIN 
NOU O EROARE de arbitraj a produs a- 
mărăciune unui tînăr alergător : juniorului 
Iulian Mllea din Cimpulung Muscel îl ve
nea să plîngă atunci cînd crainicul a in
vitat pe un alt alergător să urce pe cea 
de a treia treaptă a podiumului de pre
miere la clasa 80 cmc. Pină la urmă, a 
fost găsită greșeala, dar după ce plecaseră 
toți spectatorii. Astfel de neatenții viciază 
nu numai rezultatele, ci chiar spiritul de 
întrecere. (Tr. I.).

POLO. IN afara echipelor șl a oficia
lilor, abia am putut număra 14—15 specta
tori In tribunele de la Ștrandul Tineretu
lui, duminică dimineață, deși evolua una 
dintre cele mai bune echipe ale noastre 
(Steaua). Culmea e că In rindul asistenței 
nu se afla nici măcar un singur antrenor 
de copii sau juniori I Revenim asupra am
belor aspecte — scăderea continuă a numă
rului de spectatori și dezinteresul tehni
cienilor față de propria meserie în fond 
—, atențlonînd, totodată, jucătorii și antre
norii echipelor divizionare în privința evo
luțiilor din partidele oficiale : nivelul joeu- . 
rilor este și el ' - - - -
Or,, spectatorii 
tacol. (G. R.).

în 
vor

suferință, pe ansamblu, 
în primul rînd... spec-

RUGBY, la 5-A VICTORIE în ac-A 
tuala ediție a Diviziei A, Rulmentul Birlad 
se constituie in revelația campionatului. 
Ultimul succes și cel mal categoric : 22—6 
cu experimentata formație Farul. Explica
ția reușitelor din acest sezon rugbystic 7 
Fromovarea cu mult curaj a elementelor 
tinere, titularizarea lor pe fondul unei pre
gătiri adecvate. Acestea chemîndu-se 
Chcptea — un fundaș mobil și penetrant, 
prezent deseori în acțiunile ofensive ale e- 
chlpel (autorul primului eseu Împotriva 
„XV“-lui constănțean) Floricică — o „u- 
vertură" inspirată in finalizarea ..dropsu
rilor, Ținu — un mijlocaș la grămadă cu
rajos și prompt. Manolache — Răș- 
canu, o linia a II-a care nu prea scapă 
ocazii de a domina Jocul în margine, și 
Botezatu — un pilier puternic și decis. Toți 
cel amintiți sînt formați la „școala" de 
rugby a Birladului. (T. ST.).

TENIS. TIMp de două săptămtal — pe
rioadă In care s-au desfășurat Campiona
tele Naționale de seniori, individual șl pe 
echipe —, terenurile de la Progresul au 
cunoscut din nou forfota de odinioară, 
atit de caracteristică sportului alb. La reu
șita deplină, o contribuție de seamă au 
avut Mihai Algiu (arbitrul principal), Ilie 
Turcu (secretar de concurs), precum șl 
unii dintre arbitrii de scaun. • CAMPIO
NII actuali. Florentina Curpene $1 George 
Cosac, sînt, amlndol, posesorii unor lo
vituri Uitate șl In forță, amlndol la primul 
titlu de seniori, amîndol tineri (21 și, res
pectiv, 20 de ani), amlndol brașoveni (chiar 
dacă nu „născuțl", dar pregătiți aici in 
ultimul timp) — prima la ICIM, al doilea 
la Dinamo. • FINALA DE CONSOLARE 
a probei individuale masculine (de seniorir 
de reținut I) s-a disputat intre doi copii. 
nume pe care ne-am obișnuit, de-acum, să 
le tot auzim : Dinu Pescarlu șl Andrei 
Pavel. Cine a cîștigat. nu contează, im
portantă este performanța acestora. Să a- 
dăugăm aici reușitele Ruxandrel Mățăoanu 
și Cătălinei Cristea (14 și 13 ani), care au 
disputat finala de consolare a „Interna
ționalelor" de juniori de la Mamaia. • UN 
CUVÎNT BUN celor care au muncit (și au 
avut ce. nu glumă, mal ales în partea a 
doua a întrecerilor, clnd ploile au căzut, 
cu lncăpăținare, zi de zi) pentru ca tere
nurile, Inclusiv „Centralul", să fie mereu 
șl foarte repede in stare bună : Victor 
Videanu, Anghel Radu, Traian Smighelin- 
schl și Viorel Cozac. • CAM SINUOS 
parcursul iul Clprian Porumb ta doar trei 
săptămini : infrlngere ta fața lui D. Pes- 
cariu. victorie asupra lui F. Segărceanu, 
tafringere ta fața unul jucător fără prea 
mari pretenții, Claudiu Teujdea. Atenție, 
deci, mal ales, că Porumb, la cel 17 ani 
ai săi are un fizic Impresionant I (D.S.).

TENIS DE MASA. REVISTA japoneză 
„The Table Tennis Report", care se axează 
in special pe probleme de tehnică și tac
tică, iși ilustrează articolul despre utili
zarea reverului publlcînd două pagini cu 
12 fotografii ale campioanei noastre Otilia 
Bădescu, din timpul evoluției sale la .eu
ropenele" de seniori unde a urcat pe 
treapta a doua a podiumului de premiere. 
• CA ÎNTOTDEAUNA la sfîrșitul primei 
părți a sezonului competițlonal Internațio
nal, forul european alcătuiește noile „to
puri" pe baza rezultatelor înregistrate de 
jucători la toate competițiile din această 
parte a anului. In aceste clasamente, vice- 
camploana europeană 
Bădescu, ocupă locul 
Maria Alboiu și Kinga 
zițille 27 și. respectiv, 
în Ierarhia mondială, ____ _______ ___
află pe locul 21. Iar Marla Alboiu pe 55. 
La masculin, cel care au punctat au fost 

Danie! Cloca și Călin 
pe locurile 52, 56 și 60. Iar 
pe 101 107 șl 121. Ținînd
că trei dintre sportivi sînt

a senioarelor, Otllia 
4. Iar colegele sale 
Lohr se află pe po- 
45. în același timp, 
Otllia Bădescu se

Vasile Florea, 
Creangă, plasați 
in cel mondial 
seama de faptul 
juniori șl că sezonul nu s-a încheiat. în 
clasamentul din decembrie el se pot afla 
pe poziții mai ridicate. (Em. F.). .
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2. Autoturisme Timișoara 15 p 
(193—174), 3. Metalul Hunedoara 
15 p (193—182)... pe ultimele 
locuri : 10. Mecanica Oradea 13 p 
(161—176), 11. Metalul Lugoj 13 p 
(177—193), 12. Unio Satu Mare J3 p 
(173—206).

FEMININ, seria I : Oțelul G- 
lăți — Filatura Focșani 31—20 ; 
Relonul Săvineștl — Precizia Vas
lui 33—21 ; Sportul Muncitoresc 
Caracal — Textila Buhuși 22—21; 
I.T. București — C.S.M. Sf. 
Gheorghe 17—21 ; Metalul Olimpia 
Plopeni — Olimpia Slobozia 
26—20 ; Cetatea Tg. Neamț — 
Carpatex C.S.U. Brașov 28—26. 
Pe primele locuri: 1. Relonul Să
vineștl 19 p ---- —
București 17 p 
ti la Buhuși 17 
ultimele locuri 
limpia Plopeni _ ___ ___
Filatura Focșani 10 p (153—1941. 
12. Carpatex C.S.U. Brașov 7 p 
(154—189) ; seria a n-a : Indus
tria Ușoară Oradea — Industria 
Linii Timișoara 20—20 ; C S.M. Si
biu — „U“ Farmec Cluj-Napoca 
32—19 ; Electromotor Timisoara — 
Textila Sebeș 29—27 ; A.E.M. Ti
mișoara — Constructorul Baia 
Mare 26—26 ; C.F.R. Craiova — 
C.S.M. Bistrița 24—22 ; Voința Rm. 
Vllcea — Voința Odorhei 27—24. 
Pe primele locuri : 1. C.S.M. Si
biu 18 p (187—142), 2. CF.R. Cra
iova 18 p (170—153), 3. C.S.M. Bis
trița 15 p (168—166)... pc ultimele 
locuri : 10. Electromotor Timișoa
ra 13 p (168—187), 11. A.E.M. Ti
mișoara 12 p (156—162), 12. Indus
tria Ușoară Oradea 12 p (143— 
164). (Relatări de la coresp. : c. 
Filiță, E. Ciocirleu, V. Frîncu, I. 
Ghișa, Ilie lonescu, V. Popovici, 
P. Gheorghiu, C. Crețu, Șt. Crețu- 
M. Florea, I, Baltag, V, Sabou, 
P. Fuchs, I. Vlad, I. Toma, o. 
Berbecaru, I. Bartha, Ion Iones- 
cu, V. Pelenghian).

(206—161), 2. I.T.
(179—158), 3. Tex- 
p (153—138)... pe 

: 10. Metalul o-
12 p (159—161), 11.

VOLEI (etapa a IV-a)
FEMININ, seria I : Calculatorul 

București — Metal 33 București 
3—1, Fintex Fălticeni — Braiconf 
Brăila 1—3, Chlmpex Constanța — 
Știința Bacău 2—3, Hidrotehnica 
Focșani — ACMRIC Piatra Neamț 
1—3, LT. București — C.P. Bucu
rești 3—0, Voința București — Co
merțul Constanța 0—3 ; seria a 
n-a's ASSU Craiova — CSM Li
bertatea Sibiu 0—3, Politehnica 
Timișoara — Armătura Zalău 3—1,

*

I
I
I
I
*

I

ț

„U“ Elect 
Toplitana 
nica Tg. 
București I 
Lugoj -z_l|

mas cm 
Tulcea — 
SARO Tia 
rești 3—6, 
Buzău 3— 
C.S.U. H 
3—0. iud 
— Metalq 
colina 
hova

Elect rolîi uri 
Explorări 
Mare 3—1 
Silvanlei I 
Groza 3—0 
Napoca — 
1-3, Metal 
ința Alba

Coresponl 
Gh. Lazăr, 
A. Soare, 
M. Vlădod 
col, C. Ăll 
nu, M. Avi 
șt. Crețu,

RUGB
Cîteva — (

IV-a. 'Mg 
brie,

Seria T: 
«mia Tr. n 
Tablierul 1 
lexandria 
Giurgiu — 
(15—3) ; si 
Constructor 
I.M.U. Mei 
Tulcea 48—1 
Rapid C.fI 
torul Blejd 
chipa oasp 
țiile divizii 
lV-a : C.S 
— Foresta 
trolul Ari 
22—6 (10—d 
Transportul 
Transloc 
Petroșani 
trerupt ta 
cătorli dil 
terenul...). I

Rezultatei 
de corespd 
chescu, Bl 
dru Carnal 
ru, Vasile 
IUe Fețean

CROAZIERA PE D
I.T.H.R. BUCUREȘTI vă oferă posibil 

la o croazieră de patru zile pe Dunăre cu m 
pe traseul Giurgiu — Moldova Nouă și n 
Cazane și Porțile de Fier), oprire la Drobe 
pentru vizitarea orașului, excursie la B 
Orșova.

Plecări — în zilele de 26 și 30 ocJjLbrie.l
Informații suplimentare și înscrieri la I 

turism ale I.T.H.R. București.
r MW » 9 r a—â r a X

SELECȚIE pentru ghizi mo
O.N.T. CARPATI BRAȘQV organizeaz 

29 și 30 octombrie a.c. examen de & 
obținerii atestatului de ghid monitor schi.

Condiții : studii medii, cunoașterea una 
circulație internațională (engleza, german 
fie încadrați în muncă.

La prezentare, cahdidații vor avea înl 
următoarele acte : copie după certificatul 
după certificatul de studii, recomandare 
locul de muncă, cazier juridic, certificat 
neuropsihiatric și OJt.L.), două fotografii I

Informații suplimentare la telefoanele 91
—aMUMBUi,
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UN TiNĂR DE 18 ANI „ÎNTOARCE
La Brașov, un meci plăcut — 

vreme splendidă fotbai bun. at
mosfera sportivă —, cistigat De 
merit de gazde, care. în prima 
repriză, puteau obține un avan
taj de 3 goluri, după bauză au 
trecut, prin mari emoții <la 1—2. 
spectatorii începuseră să-șl facă 
griji, 
cu un egal...), 
nai. tribunele 
satisfacție.

Un moment 
șurarea jocului l-a constituit in
troducerea ui teren a tlnărului 
jucător brașovean Pirvu, la el- 
teva minute după ce C. Pană I 
înscrisese golul pgin care Spor
tul Ștudențeso lua conducerea. 
Acest tinăr (născut în 1970. ori
ginar din Rișrov. produs al cen
trului de juniori brașovean) a 
fost, intr-un fel revelația parti
dei. PîrvU* a debutat în Divizia 
A în etapa a 3-a a acestui cam-

declarîndu-se mulțumiți și 
pentru ca. în fir 
să aibă o mare

decisiv în desfă-

DOAR UN GOL
Meciul de la Constanța a pus 

față in față două echipe învinse 
la ultima lor apariție pe pro
priile terenuri. Dacă pentru Fa
rul. care evolua din nou ca gaz
dă. se punea, deci foarte acut 
problema obținerii de această 
dată a victoriei, fără de care si
tuația sa în clasament devenea 
mai periculoasa. pentru F.C. 
Argeș obiectivul era de a recîș- 
tiga unul sau* chiar ambele 
puncte pierdute acasă etapa tre
cută. A rezultat, așadar, un joc 
de mare angajament. îndîrjit și 
echilibrat, care a necesitat un 
sporit consum de energie, fizică 
și nervoasă, dar cave — spre 
meritul celor două combatante 
și cu concursul arbitrajului 
prestat de vîlceanul Ion Crăciu-

JOCUL**

Dubla confruntare dintre cu
noscuta formație italiană Ju
ventus Torino, de 22 de ori 
campioană a țârii și laureată a 
tuturor competițiilor continen
tale interduburi. și Oțelul Ga
lați s-a încheiat miercuri sea
ra. pe Stadio Comunale, 

fără dubii și ob- 
echipei lui Barros. 
Tacconi și Brio, 
a cîștigat Oțelul, cu 

golul din penalty, 
a învins Juventus la

CU

folosit de 
zece mi

sa ..expio- 
impresio- 

p tactic —

pionat, a mai fost 
două ori în ultimele 
nute, pentru ca acum 
deze“ de o manieră 
nantă, schimbînd — 
toată fața jocului. Poate că l-a 
ajutat și... Munteanu If : Bucu- 
reșteanul primise de la Mircea 
Dridea sarcina de a-1 marca 
strîns pe Caciureac. Cind Pirvu 
a fost introdus in locul acestuia. 
Munteanu II l-a scăpat din ve
dere și noul intrat s-a avîntai 
in joc cu un elan irezistibil. 
Dar, indiferent de neglijența lui 
Munteanu. calitățile *ui Pirvu 
rămîn o certitudine și meritele 
sale (intrat în joc intr-un mo
ment critic, a marcat duuă go
luri și a înviorat întreaga echi
pă !), merită -să fie remarcate, 
așa cum — în titlul cronicii de 
ieri — am subliniat si inspirația 
antrenorului său Costică Ște- 
fănescu.

tn rest, cuvinte bune despre 
echipa brașoveanâ aflată in
tr-un sensibil proces de omoge
nizare și In care rutina unor 
Barbu. Șulea. Nazhl sau Terheș 
se împletește cu elanul Iul Seli- 
meși II. Cigan sau Drăgan, că
rora va trebui, probabil, să ne 
obișnuim a-I alătura, de acum, 
din minutul 1. și pe Pirvu—

Sportul Studențesc, tatr-o al
cătuire de— „un punct In depla
sare". cu 3 fundași In linia de 
mijloc (M. Mihail. M. Popa, 
Munteanu II) a părut că-sl va 
depăși planul reușind să condu 
că ta minutul 70. Cu atîtea nu
me de jucători experimentați, 
puțini mai credeau, ta acele mo 
mente, că bucureștenll vor pă 
răsi terenul Învinși la două go
luri...

Radu URZICEANU

ÎN ULTIMELE 5 PARTIDE!
nescu si .al publicului spectator 
— s-a menținut tn limitele de
plinei sportivități. Așa com am 
subliniat și ta cronica meciului, 
constănțenil au avut un bun 
început de joc, au dominat apoi 
destul de Insistent după pauză, 
și-au creat citeva mari ocazii de 
gol (la două dintre ele l-a oco
lit și șansa, mingea lovind ba
ra), dar tn general pe plan o- 
fensiv au acționat precipitat, 
fără luciditatea și ’laritatea ne
cesare. Ceea ce si explică Inefi
cacitatea lor, care a început să 
devină cronică, după cum o re
levă șl faptul că in ultimele 5 
partide de campionat (trei aca
să șl două ta deplasare) 
marcat numai un singur gol

NOTA 10 PENTRU... PUBLIC
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Partida de le Tg. Mureș a fost 
așa cum am prezentat-o in cro
nica apărută joi. Adică sub pre
tențiile primei divizii. Sigur că 
ambele formații parcurg, in pre
zent. perioade destul de grele. 
Pasivul punctelor la „adevăr" 
s-a adunat la A.S.A. și Ia .,U“ 
In ultima vreme șl. astfel criza 
conducerilor tehnice s-a declan
șat, atrăgînd după sine atltea și 
atîtea necazuri. în procesul de 
instruire. In astfei de împreju
rări, fiecare a încercat să-și 
strîngă rîndurile cum poate. Clu
jenii, cu fostul lor coechipier 
Dan Anca la timonă, parcă s-au 
așezat mai bine în teren, au si- 
îndrăznit in atac, țondusi cu lu
ciditate de „ex-mureșanul" Bîro. 
atitudine concretizată prin acel 
gol lucrat mai tatii de Biro șl, 
apoi, de Bănică. Este de așteptat 
ca acest semi succes să o ajute 
pe ,,U“ să revină pe linia de 
plutire, cu condiția îmbunătă
țirii capacității fizice a forma
ției. care, in unele perioade ale 
meciului, s-a arătat deficitară.

Despre A.s.A. ce să mai adău
găm ? Ea este atît de copleșită

de nereușitele sezonului, atlt de 
dezorientată in teren, tacit nid 
cei mal experimentați jucători 
ai ei (Botezan. Fodor. Szabo, 
Jenei) nu reușesc să-1 capaciteze 
pe ceilalți mai tineri component! 
al echipei. Așa că nid antreno
rul — provizoriu FL Ispir nu 
poate să facă minuni peste 
noapte. Oricum, ceva (grabnic) 
trebuie Întreprins la A.S.A.

Fată de situația tn care se află 
echipa din Tg. Mureș merită să 
subliniem atitudinea spectatori
lor locali. De cite ori n-am fost 
martori cind. la un insucces al 
„favoriților", L_" __ ?___ ____ '
ierat în final echipa și pe an
trenorii acesteia, au aruncat cu 
vorbe grele, jignitoare ? Ei bine, 
la Tg. Mureș, nimeni n-a apos
trofat pe nimeni, a privit cu o- 
chii lucidității. Ceea ce poate 
însemna o Încurajare, ta urma- 
urmei, pentru echipa locală de 
a-și mobiliza toate forțele, toate 
resursele pentru a depăși greul 
impas in care se află.

București, cu Victoria) I Deci, 
pe propriul teren, nici un gol in 
trei meciuri I n ceasta nl se pare 
a fl, la ora actuală, principala 
carență a echipei de pe Litoral.

Ar fl greșit să privim. Insă, 
deznodămintul partidei de la 
Constanța doar prin prisma slă
biciunilor echipei locale. Plteș- 
tenii Iși merită victoria fiindcă 
au luptat admirabil pentru ea. 
In frunte cu portarul Speriata, 
care a dominat realmente pro
priul careu prin frecventele sale 
intervenții de efect, argeșenii 
s-au apărat cu deosebită străș
nicie cînd a fost nevoie---- - *
Ies in repriza secundă), 
si știut să folosească 
arma lor predilectă — 
atacul, marctad un gol 
cînd aproape de majorarea sco
rului tn alte două-trei t*“----- *
(ultima oară ta min. 88, 
Badea, scăpat singur, a 
peste poartă). Ceea ce le-a 
tras aprecierile publicului.

(mal a- 
dar au 
eficient 
contra
și tre
rinduri 

clnd 
șutat 
Și •-

Constantin FIRANESCU

calificarea, 
stacole. a 
Laudrup, 
La Galați 
1—0. prin 
La Torino 
o diferență de scor care nu la
să nici o replică. Am eviden
țiat succesul fotbaliștilor noș
tri in prima partidă, dar tre
buie să recunoaștem, la tel de 
obiectiv, eă miercuri diferența 
de valoare dintre cele două e- 
ehipe a fost netă 
italienilor.

A fost un meci 
tiv, fără faulturi 
cu un arbitraj foarte bun, 
care doar un singur ofsaid 
a fost sancționat in careul 
chipei noastre.

In rest, totul, fără reproș. 
Raportul șuturilor (12—7) și al 
celor pe spațiul porții (6—3) nu 
redau fidel aspectul intilnirii și 
doar cel al cornerelor se apro
pie de fizionomia acestu, joc 
(7—2). Dar, iată, Juventus a 
șutat de 6 ori pe spațiul porții 
și a marcat... 5 goluri. Porta
rul Călugăru nu poate fi învi
nuit decît la primul gol, cînd 
a fost surprins de șutul funda
șului De Agostini. Ba, a avut 
ci te va intervenții curajoase, 
plonjoane la picioarele lui Bar
ros sau Altobelli, scăpați sin
guri spre poartă. Juventus a 
atacat eu toate liniile, cu Mauro 
pe dreapta, cu Laudrup pe stin
gă, cu 
tini și 
treme.
iar In 
se ale Iui Barros diz'.ocau apă
rarea noastră, o făceau vulne
rabilă. Au mal fost și momen
tele de absență ale defensivei 
noastre și Juventus, fără să 
forțeze la maximum, a obținut 
o victorie de proporții. Brio 
nu l-a scăpat nid un moment 
din marcaj pe Antohi, singurul

in favoarea

curat, npor- 
și cartonașe, 

in 
nu 
c-

doi fundași — De Agos- 
Bruno — ca două ex- 

Ba mai venea si Galia, 
mijloc cursele vijelioa-

„CUPA ROMÂNIEI»

tribunele au flu-
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Cînd blocul functional al echi
pei nu merge la turația norma
lă randamentul întregii echipe 
se resimte evident. Si, dacă pie
sele de rezistență cedează din 
startul partidei rezultatul final 
(fără strălucire, uneori 
sub semnul minusului) 
într-o bună măsură, 
Așa s-a întîmplat cu 
în partida susținută 
pe terenul propriu, cu
tatea Craiova, antrenorul hune 
dorenllor, Ion V, lonescu, decîa- 
rindu-se nemulțumit de rutinații 
săi jucători, In ordinea descrcs 
cîndă a notării, in opinia sa : 
Petcu, Gabor, Nicșa, Klein, 
Sigur. Corvinul n-a oferit supor
terilor săi In această 
spectacol, 
joc, nici 
de scor, 
spune că

chiar 
devine 

previzibil. 
Corvinul. 
miercuri 
Univers!»

etaoă un
nici prin fazele de 

prin efectele pe tabela 
dar nici nu se poate 
jucătcrii săi nu s-au

străduit. Ce a lipsit formației 
gazdă a fost luciditatea, orienta
rea in teren tocmai a fotbaliști 
lor săi rutinațl. Am auzit in tri
bună acuze la adresa acestora, 
viztnd carențele antrenamentului 
invizibil, absența mizei a anga
jării psihice, care nu poate fl 
mimată prin simpla conducere 
a balonului și centrări stereo- 
tipe. Transplantul de tinerețe in 
formația hunedoreană (operațiu
ne cu tradiție tn ultimii ani si 
tot mal acută acum) nu va pu
tea deveni organic atlta timp cit 
jucători care dau, sau trebuie 
să dea, tonul, traversează perio 
die și prea des momente de e- 
cllpsă, uneori totală.

Aceste considerații pe margi 
nea Corvinului de miercuri nu 
au menirea să anuleze replica 
puternică a Universității Craio
va, care a beneficiat de doi ju
cători în formă deosebită, Crisan 
și Gh. Popescu, catalizatorii întregii ecnipc.

Rezultate Intregistrate in etapa de miercuri a 
„Cupei României" :

Minerul Filipeștii de Pădure — I.C.I.M. Brașov 
1—3 (0—1), Carpați Nehoiu — Gloria Buzău 0—5
(0—1), Metalul Roman — Ceahlăul P. Neamț 1—3 
(0—2), Cuprom Bala Mare — F.C. Maramureș Baia 
Mare 0—1 (0—1), Motor I.R.A. Cluj-Napoca — Po
litehnica Timișoara 1—2 (0—0, 1—1), Rova Roșiori
— F.C.M. Caracal 1—0 (0—0), Unirea Urziceni — 
Metalul Plopenl 2—3 (0—0, 2—2),* Nltramonia Făgăraș
— A.S. Paroșenl Vulcan 3—0 (2—0), Rapid Miercurea 
Ciuc — Carpați Covasna 3—2 (1—0), Minerul Baraolt
— Electromureș Tg. Mureș 0—2 (0—1), C.S.U. Meca
nica Sibiu — Chimia Rm. Vllcea 0—2 (0—1), S.N. 
Oltenița — Dunărea Călărași 0—1 (0—0, 0—0), Izomat 
Simleul Silvaniei — Armătura Zalău 0—2 (0—1), Ci
mentul Fieni — C.S. Ttrgoviște 1—2 (0—1), Mecon 
Gh. Gheorghlu-Dej — C.F.R. Pașcani 3—0 (1—0), Uni
rea Cîmpina — Tractorul Brașov 1—0 (0—0), Meta
lurgistul Cugir — Unirea Alba lulia ~ ~ 
(2—0), Automecanlca Mediaș — Gaz
Mediaș 0—1 (0—0), Otelul Oraș dr. P.
za — U.T. Arad 1—0 (0—0), Minerul Gura 
rului — A.S.A. Explorări Clmpulung 1—3 
Ș.N. C.S.Ș. Tulcea — F.CJd. Delta Dinamo 
0—3 (0—1), C.S.M. Caransebeș — Metalul Bocșa o— 
(0—1), Petrolul Molnești — Șiretul Pașcani 3—1 
(1—1, 1—1), Aurora Tg. Frumos — Politehnica Ia- ■ 
0—1 (0—0, 0—0), U.M. Timișoara — A.S.A. Progre
sul Timișoara 2—4 (0—0, 0—0), Minerul Băi 
Minerul Cavnlc 4—1 (1—1, 1—1), Foresta Gugeștl — 
Aripile Bacău 4—0 (3—0), Carpați Gălănești — C.S. 
Botoșani 2—1 (0—0), Dierna Orșova — A.S. Drobeta 
Tr. Severin 1—1 (1—1), înfrățirea Oradea — Olim- 
Satu Mare 4—2 (1—1), Petrolul Roata de Jos — 
Sportul „30 Decembrie" 2—3 (2—1), Mecanica Bis
trița — Avîntul Reghin 4—1 (1—0), Avicola Crevc
— Metalul Mija 2—0 (0—0), „Cavalerii Fluierul 
Pitești — Dacia Pitești 1—2 (0—0).

2— 0
Metan 

Gro- 
Humo- 
(0-1), 

Tulcea

S. PAUL
PLENARĂ

CU TEMATICĂ

EDUCATIVĂ

Luni 17 octombrie, la 
16,30, in sala l.S.B. din 
Berzei, va avea loc plenara 
antrenorilor de fotbal din 
București și . Sectorul Agricol 
Ilfov. La această plenară — 
cu tematică educativă — vor fi 
prezenți antrenorii, instructo
rii. reprezentanții secțiilor de 
fotbal și delegații echipelor 
de toate categoriile.

ora 
sir.

• Tragerea obișnuită LOTO 
de astăzi, vineri. 14 octamb-.-ie. 
ce va avea loc ta București. în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, tnceplnd de la ora 15,50. va 
fl urmată de un film artistic, ia 
care accesul este liber.

O NUMAI 2 ZILE ne mai des
part de importanta Tr ’ • 
MULTIPLA LOTO „A RECOL
TEI", programată pentru dumi
nică, 16 octombrie, astfel eă a 
mai rămas puțin timp pentru'tu- 
carea numerelor favorite ' Nu 
uitați că se atribuie Însemnat" 
cîștlguri ta autoturisme bani si 
excursii peste hotare. Iar șanse
le de ciștig sînt cu atît mai a- 
tractlve, cu cit o singură bartl-

• FEDERAȚIA DE FOTBAL aduce la cunoștința 
cluburilor (asociațiilor) că în ziuă de 15 octombrie 
are loc programarea arbitrilor pentru partidele din 
Divizia B — seria I și în ziua de 17 octombrie pen
tru seriile a n-a și a m-a ale Diviziei B. Pentru 
meciurile din Divizia C programarea arbitrilor va 
avea loc după cum urmează : vineri 21 octombrie 
pentru seriile 1—4, sîmbătă 22 octombrie pentru 
seriile 5—8 și luni 24 octombrie pentru seriile 9—12. 
Programarea se va desfășura la sediul F.R.F., cu 
începere de la ora 9.

nostru jucător in atac. m 
timp ce Angheline, sau Agiu 
n-au putut să-i sțîpinească pe 
Barros și Altobelli, in primul 
rînd.

Ce 
Iul a 
tă în . , ___ __
G. Popescu, șut de la 33 
metri, că primul șut pe spațiul 
porții l-a realizat Hanghiucîn 
min. 56 din lovitură liberă de 
la 25 de metri, că primul cor
ner (din cele două) la t oarta 
lui Tacconi l-am notat tn min. 
62. Se putea oare obține alt 
rezultat? Nn. pentru că in a- 
tac Oțelul s-a arătat firavă, 
iar apărarea sa a fost o pradă 
ușoară pentru partenerii de 
joc, lansați moral si după a- 
ce| 3—0 de la Como, din prima 
etapă. In plus, cu un Zavarov 
în deosebită formă. Juventus își 
depune clar candidatura Ia titlu.

După un an de frumoase 
.succese în campionatul nostru, 
după un loc patru care i-a dat 
dreptul să joace in Cupa 
U.E.F.A.. Oțelul iși încheie re
pede cariera europeană. A avut 
și neșansa să cadă eu Juven-, 
tus. dar echipa găiăteană a 

victorie 
ce nu e 
diferen-
experi-

să Mai spunem? Că Oțe- 
șutat prima oară > poar
ta in. 42. prin fundașul 

de

obținut o prestigioasă 
în prima partidă, ceea 
puțin. La Torino însă, 
ța de valoare și lipsa 
enfei eompetiționale si-au spus 
cuviniul. Da, e greu să alungi 
în cupele europene, dar e și 
mai greu să urci treptele aces
tor prestigioase competiții. 
Pentru Oțelul a fost un prilej 
de învățăminte, pentru că a- 
vea in față o echipă bună și 
tocmai intr-o perioadă cind 
formația noastră demonstra in 
campionat o curbă descenden
tă. A venit victoria de la Ora
dea. care a mai refăcut mora
lul. dar 
avantaj 
goric tn 
pe a 
miercuri, ca rezervă, nu altul 
decît cunoscutul Cabrini. Șl cu 
asta, credem am spus totul.

ea nu putea anula un 
valoric atît de cate- 
favoarea Juventusului, 

cărui bancă a stat

Constantin ALEXE

NOTAȚII DIN EȘALONUL NR. 3
Turul campionatului Diviziei C a ajuns la jumă

tatea lui și după disputarea celor șapte etape putem 
nota o serie de aspecte interesante ale acestei com
petiții fotbalistice de mari proporții — cu 192 de 
echipe participante :
• Dintre cele 12 fruntașe ale clasamentelor nici 

una nu a totalizat maximum de puncte (14), două 
dintre ele (Olimpia Rm. Sărat șl Metalurgistul Cu
gir) avînd cite 13 p. Mal departe, două formații 
(Gloria C.F.R. Galați șl Vagonul Arad) au cite 12 p, 
șase cîte 11 p și două cîte 10 p. • Dintre cele 12 
foste divizionare B unele, după cum era de așteptat, 
se prezintă la un nivel corespunzător, fiind pe 
primele locuri, de exemplu Olimpia Rm. Sărat, Vi
itorul Vaslui, Mecanica Fină București. Unirea Slo
bozia și Autobuzul București • In cele șapte etape 
de ptaă acum nu au cunoscut tafrîngerea formațiile 
Unirea Slobozia, Metalurgistul Cugir, Olimpia Rm. 
Sărat, Electro Sf. Gheorghe și C.S. Progresul Brăila, 
Iar 20 de divizionare au pierdut cit un meci ; prin
tre ele șl nou promovata Bradul Vișeu. • Față de 
edițiile precedente ale campionatului, o plăcută sur
priză au produs ptaă acum Mureșul Luduș (frunta
șa seriei a Xl-a), C.F.R. Simeria, Minerul Comă- 
neștl, C.S. Progresul Brăila, Progresul Corabia, v - 
ltorul Drăgășani șl Minerul Moldova Nou£ • Din 
grupa noilor promovate (ta număr de 24), mulțumi
tor se prezintă, la jumătatea turului. Bradul Vișeu» 
Carpați Brașov, Rapid Miercurea Cine, Metalul Fi
lipeștii de Pădure șl Energia SâsclorL • O com
portare extrem de modestă a avut plnă acum fosta 
divizionară B Minerul Bala Sprie, care, cu S p, 
se află printre codașele seriei a xn-a. • Din gru
pul masiv al divizionarelor bucureștene (9 echipe 
In seria a V-a și 4 în seria a Vl-a), unele au o 
situație remarcabilă. Dar lată un clasament al 
„bucureștenelor" : 1. Mecanica Fină li p (13—4), 8. 
Automatica 11 p (1«-U), »• Autobuzul 10 p, 4. 
I.M.G. 9 p, S-«. viscolii 8 p (11—8). C.F.R.-B.T-A. 
8 p (14—11), 7. Tehnometal 8 p (12—14). 8. Progre
sul Energia 7 p (13—7), 9. Metalul 7 P (10-6J' — 
ambele penalizate cu cîte 3 p, 10. A.S.I.C. 8 p (11— 
12), 11. I.U.P.S. 6 p (6—10), 12. MECON 5 p, 13. 
Danubiana 2 p. • în Încheiere, un exemplu despre 
o echipă care a pornit promițător ta acest campio
nat, dar avlnd o severă sancțiune pentru nesporti- 
vitate (meciuri pierdute fără joc cu 0—3) ocupă 
acum ultimul loc ta seria tn care activează. Este 
vorba de Minerul Oravița, o formație de... mijloc 
ta ediția precedentă, care va trebui să lupte din 
răsputeri pentru a reveni de unde a căzut m 
respectivă. (T.R.).

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOIO PRONOSPORT INTORÎ1EA1A
cipare cu bilete de 25 de lei, 
asigură accesul la o gamă de 
numere și de extrageri care, 
prin amplitudinea sa. echivalea
ză cu participarea Ia toate tra
gerile obișnuite LOTo din cursul 
unei luni !

G Reamintim iubitorilor 
PRONOSPORT că duminică 
octombrie. este programat 
concurs exclusiv cu partide 
carenihnatul italian, 
urmează : 1. Atalanta
2. Boîogna — Rorna : 3. 
tina — Accoli : 4. 
— Pisa ; 5. Juventus

de 
16 

un 
din 

după cum 
— Verona: 

Fioren- 
Internnzionale 

Cesena ;

7.

tigurile intrate deja în tradiție, 
atribuie și un mare număr de 
TELEVIZOARE COLOR J

6. Lazio — Torino : 7. Lecce — 
Napoli : 8. Pescara — Milan ; 9. 
Sampdoria — Como t 10. Catan
zaro — Bari ; 11. Monza — Bre
scia ; 12. Padova — Empoll : 13.

. Taranto — Gen* a.
a Pentru cei care îndrăgesc 

LOZUL în PLIC — acest popular 
și atît de avantajos joo. remar
cabil prin accesibilitatea șl satis
facțiile oferite tuturor partici- 
panților — notăm că este in curs 
de epuizare seria limitată LOZUL 
TOAMNEI._ cu cîștlguri supli
mentare din fondul special al 
sistemului, șl care, pe lingă clș-

• C1ȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 7 OCTOMBRIE ; cat.
1 : 2 variante 100% a 39 230 lei 
șl 3 variante 25% a 8,820 lei : cat.
2 ; ș variante 25 % a 10.802 lei ;
cat. 3 : 7 variante 100% a 3.309 
lei șl 39 variante 25% a 967 lei : 
cat. 4 : 26,25 a 2.469 lei : cat. 5 r 
113,75 a 570 iei : cat. 6 : 193.00 a 
336 lei ; cat. x : 1.233.50 a 100
lei. Participant!! Fr ncisc Gas
par din Galați si Alexandru 
Nina din București au cistigat 
fiecare cite 39.280 lei. la catego
ria 1 - 100%.



CONGRESUL f.l.LA. A APROBAT NOI MODIFICĂRI

Alt REGULAMENTULUI INTERNATIONAL DE LUPTE
® 'Măsurile adoptate vor determina și schimbări 

metodica antrenamentului
Cu prilejul Jocurilor Olimpi

ce a avut loo și Congresul 
F1I.UA., forul mondial dirigui
tor al luptelor alegindu-și noul 
comitet executiv, președinții . 
comisiilor etc. Reprezentantul " 
federației române de lupte, an
trenorul emerit Ion Corneann, 
a fost reales în funcția de pre
ședinte al. Comisiei de antre
nori și secretar al departamen
tului tehnic. în afara proble
melor curente, F.I.L.A. a dez
bătut și aprobat o serie de noi 
propuneri privind modificarea 
regulamentului de luptă, asu
pra cărora ne-am oprit intr-o 
discuție purtată cu antrenorul 
I. Corneanu.

— Care sint, de fapt, princi
palele modificări ale regu
lamentului aprobate de Con
gresul F.I.L.A.?

— Timpul de luptă efectivă 
s-a scurtat la durata de cinci 
minute, in loc de șase. Cu lin
gura deosebire că in cele cinci 
minute lupta va fi continuă, 
desființindu-se pauza. în plus, 
in momentul primirii avertis
mentelor pentru luptă pasivă, 
concurenții nu vor mai fi ob
ligați să reia disputa de la 
parter. In aceste condiții, ar
bitrul va indica numai culoa
rea purtată de sportivul res
pectiv (roșu sau albastru), va 
pune mina pe umărul acestuia 
pentru a-1 face atent că a pri
mit avertisment și meciul va 
continua fără întrerupere.

— în fond, ce vizează aoeaș- 
tă modificare a regulamentu
lui?

— Se dorește creșterea cursi
vității luptei, mărirea specta
culozității ei prin obligația 
sportivilor de a executa pro
cedee de mai mare dificultate 
(și spectaculozitate) in timpul 
luptei din picioare. De fapt, 
arbitrul nu va mai fluiera de- 
cit la inceputul .meciului și Ia 
■firșitul timpului de luptă sau 
terminarea meciului prin tuș ori 
superioritate tehnică, reducîn- 
du-se astfel fracționarea me
ciurilor. De asemenea, arbitrul 
mai poate fluiera și întrerupe 
partida atunci cînd un concu
rent iese afară din spațiul de 
luptă, moment în care, în mod 
obligatoriu, va sancționa și cu

avertisment pe sportivul vino
vat de pasivitate (oel care a 
fugit afară sau cel care și-a 
împins partenerul dincolo de 
linia care delimitează spațiul 
de luptă).

— Trebuie să înțelegem că 
avertismentele nu mai consti
tuie o sancțiune atit de aspră 
ca pînă acum?

— Nicidecum. Chiar dacă nu 
mai este pus la parter, la al 
treilea avertisment sportivul 
este descalificat. în plus, dacă 
un luptător se află in situația 
de a fi descalificat de doaă ori 
pentru pasivitate in același 
concurs, el va fi eliminat din 
competiție și nn se mal califi
că, chiar dacă * doua Lnfrin- 
gere de acest gen survine la 
finala turneului.

— Ce alte modificări a su
ferit regulamentul?

— Toate procedeele executa
te cu mare amplitudine, indi
ferent dacă sint efectuate 
lupta din picioare sau de 
parter, vor fi răsplătite cu 
puncte. Acțiuni notate cu pa
tru puncte nu mai există. Cele 
cu trei, două și unu 
celeași.

presupun și 
în metodica

ACTUALITATEA SAHISTA
BAKU, 13 (Agerpres). Partidele 

din runda a 7-a a turneului in
ternațional de șan, de la Baku, 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Guzman — Guseinov 
1—•; Palatnik — Jolzerowicz 
1—0 ; Malaniuk — Dumitrache 
1—• : Dizdar — Savon 1—C; în 
clasament conduce Vladimir 
Malaniuk (U.R.S.S.) cu 5 punc
te. Dragoș Dumitrache (Româ
nia) ocupă locul 7 cu 2,5 puncte
CD

MOSCOVA, ÎS (Agerpres). Me
ciul pentru titlul mondial femi
nin ce se dispută la Telavl (lo
calitate din RAS. Gruzină) in- 
tr Maia Ciburdanidze și Nana 
Ioseliani a continuat cu partida 
a S-a. Încheiată remiză la muta
rea a 37-a.

Scorul este 4,5—3 5 puncte in 
favoarea Matei Ciburdanidze, ca
re ta partida a S-a va avea pie
sele albe.

PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT
ATLETISM • -Charces Hu- 

dube și Elias Morope, ambii 
din Botswana, nu vor putea 

■ participa Ia cursa de maraton 
Londra — Brighton, intrucît au 
concurat la întreceri desfășu
rate în Republica Sud-Aîricană, 
s-a anunțat - • — •
ternațională

Clark, Anthony Doyle cu 142 
puncte.

de la Federația în
de Atletism.

CICLISM 
ternațională 
lui", care se va desfășura luna 
aceasta în Republica Dominica
nă, va reunî echipe din Cuba, 
Columbia, Guadelupa, Panama, 
Curacao și din țara gazdă. • 
în cursa de șase zile de la 
Munster, după patru zile de în
treceri conduce perechea Ro
land Gunther, Volker Diehl cu 
147 puncte, urmată de Dany

• Competiția in- 
„Ruta centenaru-

JUDO e Campionatul Mon
dial studențesc se va desfășura 
anul acesta între 17—21 decem
brie, la Tbilisi. Pînă în prezent 
și-au anunțat participarea stu- 
denți sportivi din Australia, O- 
landa, România, Italia, Franța, 
S.U.A., Cehoslovacia, Algeria, 
Iugoslavia, Brazilia și U.R.S.S. 
întrecerile vor ayea loc la Pa
latul sporturilor, cu o capaci
tate de 10 000 de locuri.

TENIS • în primul tur al 
concursului de la Toulouse, 
Eduardo Masso l-a învins cu 
6—4, 6—4 pe Javier Frana, în 
timp ce Milan. Srejber l-a eli
minat cu 6—1, 7—5 pe Andrei 
Vysand.

rămin a-

amintite 
schimbări

FINAL IN E1APA... MARATON A CUPELOR EUROPENE
Modificările

unele 
antrenamentului ?
Și nu numai in 
chiar și in selec- 
vor surveni multe 
clasamentele mon-

— Firește, 
pregătire, ci 
ție. Cred că 
schimbări în 
diale ale diferitelor categorii
de greutate. Sportivii deosebit 
de bine pregătiți in lupta de 
la parter nu vor mai putea 
să-și păstreze pozițiile frunta
șe decît cu condiția să-și per
fecționeze procedeele de atac 
$1 pentru lupta din picioare, 
în plus, rezistența intr-un ritm 
susținut de concurs va fi de
cisivă în obținerea marilor per
formanțe. Și pentru aceasta 
antrenorii vor trebui să se 
orienteze și în selecție, și in 
modul cum efectuează pregă
tirea sportivilor, in așa fel ea 
luptătorii fruntași să fie capa
bil] să obțină maximum de 
randament în noile condiții de 
arbitraj.

Mihai TRANCA

BILANȚUL DE LA
(Urmare din pag, 1)

Dobrescu, ale atleților Doina Melinte, Ma- 
ridea Puică și Sorin Matei, ale haltero
fililor Attila Czanka, Andrei Socaci. Tra
ian Cihărean. ale trăgătorilor Anișoara 
Matei și Corneliu Ion, ca să dăm doar 
cele mai pregnante exemple.

Dacă au fost înregistrate asemenea 
contraperformanțe, dacă aproape jumăta
te din lotul prezent la cea de a 24-a edi
ție a Olimpiadei s-a situat dincolo de 
pe diurn — unii dintre acești sportivi 
nereușind* să aducă nici măcar un punct 
bilanțului delegației —•-este evident fap
tul că în alcătuirea selecționatei și în. ur
mărirea științifică a atingerii virfului de 
formă Ia momentul startului olimpic s-au 
manifestat indiscutabile carențe. Pe bună 
dreptate se ridică, pe de o parte, problema 
includerii in lot a unor sportivi numai pe 
baza „cărții lor de vizită" (nu și pe aceea a 
validității și potențialului actual) sau a 
unor criterii subiective, iar pe de alta a 
eludării unor rezultate de dată relativ 
recentă, care a dus la neinscrierea echi
pei feminine de floretă, vloecampioană 
mondială, a unor tineri care și-au probat 
perspectiva (luptători, boxeri, atlete etc). 
Și ca să ne păstrăm în aceeași sferă 
a discuției, oare — ne întrebăm — Biroul 
Comitetului Executiv. Comitetul Execu
tiv al C.N.E.F.S., în întregul său, 
federațiile portive. comisia olimpică,
secția de performantă nu au ob
servat pierderea treptată a com
petitivității internaționale, în ultima parte 
a acestui ciclu olimpic^ înregistrată evi
dent de o serie de discipline cu însemnată 

pondere, cum ar fi caiacul-canoea sau 
luptele greco-romane ? Cum s-a putut 
trece sub tăcere, de fiecare dată la adă
postul unor analize de circumstanță, atit 
slabele rezultate consemnate în mari com
petiții. cit și repetatele semnale de alar
mă din presă 7 O implicare corespunză
toare se impunea, totodată, din partea 
secției sport de masă șl economice, pentru 
susținerea materială si de echipament spor- 
t‘r-O carență de fond din mișcarea noastră 
sportivă o reprezintă incapacitatea coloc- 
tive.o-- tehnice de a stâpîni în mod știîn-

• Unele rezultate puțin previzibile • Franța a cîștigat 
C.E. 
riile

de tineret • Surpriză, la Istanbul, în prelimina- 
C.M. • Multe meciuri amicale 9 Rezultate din 

campionatele naționale
mîjloc de săptămînă dinUn . . __

nou foarte bogat in competiții 
oficiale (cupe europene, prelimi
narii C.M., campionate naționa
le) șl jocuri amicale. Ne-au a- 
tras, firește, atenția ultimele 
partide din prima etapă a cu
pelor europene, care intre tur șl 
retur au depășit, 5 săptămînl 
(fapt unic în Istoria acestor 
competiții). Să consemnăm com
portarea excelentă a echipelor 
italiene, care au realizat vn 
procentaj maxim : 6 formații la 
start și tot atîtea calificate (Mi
lan, Sampdoria, Juventus, 
ternazionale, Napoli 
Am subliniat această 
ță deoarece in alțl 
zentantele Italiei au 
turi slabe, cauzate 
lungă de vară, de . . 
jocuri susținute. Acum, situația 
s-a schimbat, întrucît au avut 
loc multe etape de cupă și me
ciuri amicale, iar echipele s-au 
întărit considerabil, cu jucători 
străini.

J. O. PUTEA FI
țific problematica asigurării virfului de 
formă la competiția supremă, așa cum s-a 

putut observa, din păcate. în multe alte 
prilejuri, cînd siportivi creditați cu per
formanțe deosebite anterioare au „clacat" 
la campionate mondiale sau europene, la 
atletism, lupte, înot, judo, box etc. Vina 
aparține atît factorilor responsabili din 
C.N.E.F.S., federațiilor pe ramuri desport. 
dar și Centrului de Cercetări Științifice șl 
Centrului de Medicină Sportivă, care nu 
și-au adus contribuția necesară. Nu o dată 
a fost reliefat imperativul vastei infor
mări, a documentării. ample. științi
fice, asupra potențialului estimativ al 
principalilor adversari, pentru o rapor
tare obiectivă Ia exigențele actuale ale 
performanței, dar măsurile care se impu
neau au întîrzi^t să vină. Ca să dăm un 
singur exemplu, np întrebăm pe ce baze 
a fost efectuată selecția canoiștilor din 
moment ce aceștia au lipsit de la ultima 
ediție a Campionatelor Mondiale ?

Mișcarea noastră sportivă dispune de 
planuri si programe de dezvoltare a unor 
ramuri de sport, precum atletismul, na- 
tația, sporturile de iarnă, jocurile. Dar 
cuin s-a acționat pentru îndeplinirea lor. 
care a fost aportul majorității județelor, 
unităților din teritoriu, organelor și or
ganizațiilor cu atribuții, departamentelor, 
din moment ce activitatea prioritară de 
căutare' permanentă a elementelor dotate, 
cu calități- deosebite pentru înalta per
formanță, de îndrumare și sprijinire a 
acestora, a avut pînă acum rezultate de
parte de așteptări ? ! S-au înființat cluburi 
sportive școlare, centre de pregătire ^olim
pică. însă eficienta unora este scăzută, cu o 
selecție și un proces de antrenament care nu 
se ridică la parametrii moderni, o serie 
de antrenori dovedind prea puține preo
cupări pentru ridicarea nivelului lor pro
fesional. Aceasta reprezintă o altă pro
blemă de fond a întregit mișcări sporti
ve, tn care se găsesc încă numeroși teh
nicieni plafonați, depășiți de cerințele in
ternaționale — aspecte semnalate nu o 
dată în ziarul nostru.

Un capitol aparte îl reprezintă, din pă
cate, situația jocurilor sportive, a căror 
..eclipsă" se prelungește nepermis! Dacă

____ In
și Roma) t 
performan- 
anl repre- 
avut star- 
de pauza 

puținele

Dar să nu trecem cu vederea 
faptul că șl cele mai bune echipe 
din România — Steaua, Dinamo 
și Victoria — au promovat în e- 
tapa secundă, realizind un promi
țător 75 la sută, coeficient invi
diat chiar de multe țări cu fot- 
bai avansat, rămas, pentru ele, 
un... deziderat !

Iată o scurtă trecere în revis
tă a ultimelor partide. In C.C.E., 
Werder Bremen a reușit un in
credibil 5—0 cu Dynamo Berlin, 
după 0—3 în meciul tur!! La 
Bremen, repriza a doua a fost 
hotărîtoare, cînd gazdele au 
punctat de patru ori. unul din 
autorii golurilor fiind _ 
Burgsmuller, în vîrstă di 
ani! In Cupa U.E.F.A., 
zultate puțin scontate, 
toarea trofeului, Bayer

,bătrinul“ 
39 de 

cîteva re- 
Dețlnă- 

_____  ________ _ Lever
kusen, învinsă acasă cu 1—9 în 
tur, de către mai puțin cunos
cuta formație portugheză Bele- 
nenses, a pierdut șl la Lisabo
na cu același scor (a înscris 
Adao, în min. 85). Și o altă re-

MULT MAI BUN!
luăm numai cazul handbalului și pe acela 
al fotbalului — discipline care dispun de 
condiții ideale de pregătire, superioare 
altor ramuri sportive, de o incomparabilă 
bază de masă și care se bucură de pa
siunea celor mai mulți spectatori — vom 
observa cit de mare este discrepanța între 
ceea ce li se oferă și ceea ce rambursea
ză ele, în planul performanței, milioane
lor de iubitori ai sportului din țara noas
tră. în acest context, ratarea calificării 
la turneele finale ale J.O.. unele evoluții 
fiind marcate de eșecuri usturătoare (vezi 
acel C—8 cu Danemarca), a mîhnit profund, 
pe bună dreptate. Or, faptul că și fotbalul 
nostru poate fi competitiv în arena inter
națională s-a dovedit in competițiile in- 
tercluburi, cel mai frumos exemplu re- 
prezentîndu-1 cîștigarea de către Steaua a 
celor două mari trofee europene.

★
Rezultatele slabe, nemulțumitoare, ale 

unora dintre sportivii incluși în delegația 
noastră pentru J.O., starea de lucruri 
necorespunzătoare în care se complac 
multe discipline impun analize urgente, 
urmate de măsuri exemplare. Ele trebuie să 
pornească din unitățile de bază, din clu
buri și asociații, să continue la nivelul 
județelor, pentru a se putea reliefa, în 
spirit critic și autocritic, modul în care a 
fost desfășurată și condusă pregătirea o- 
limpicilor, eficiența centrelor de pregătire 
olimpică, folosirea optimă a condițiilor 
materiale existente. Nici un amănunt nu 
poate fi neglijat în asemenea momente, 
cînd — pe baza învățăm in teilor reieșite 
din participarea sportivilor noștri la a 
24-a ediție a J.O., a indicațiilor primite 
din partea conducerii de partid și de stat 
— șînt necesare ample programe de îm
bunătățire a activității din acest domeniu, 
astfel îneît reprezentanții României sâ a- 

milioanelor 
din patria

acest 
să 

diverșilor
performanță, problemele sportului 
în general, ale fiecărei discipline în

ducă 
tulul __
sebite. în 
îsi propune 
parea
marea
nostru 
parte.

de iubitori al spor- 
noastră satisfacții deo- 
spirit, ziarul nostru 
dezbată, cu partici- 
factori implicați în

Baresi — căpitanul echipei Milan

prezentantă din „Bundesliga" a 
părăsit competiția — F.C. Num
bers. Cine ar fi crezut acest lu
cru, după victoria din tur. la 
Roma, cu 2—11 Iată că pe teren 
propriu Niirnberg a pierdut cu 
1—3, după prelungiri. Rudi V61- 
ler (acum la A.S. Roma) a des
chis scorul, Eckstein a egalat 
din penalty, apoi Policano (min. 
34) ș! Renato (min. 92) au pe
cetluit calificarea italienilor. 
Slavia Sofia a capotat în fața 
lui Partizan Belgrad cu un scor 
neobișnuit: 0—5 la Belgrad, 0—5 
la Sofia, adică 0—10 în două 
manșe! în fine, un 
scontat: F.C. Koln — 
vers 2—1 (în tur 4—2).

NOUA CAMPIOANA

două 
rezultat 

F.C. An-

a Euro
pei la eșalonul echipelor de ti
neret (sub 21 de ani) este Fran
ța. In dubla manșă a finalei cu 
Grecia: 0—0 la Atena și 3—0 la 
Besancon. O pepinieră franceză 
de perspectivă pentru C.M. ’90 !

IN PRELIMINARIILE C.M. (gr. 
3), surpriză la Istanbul: Turcia 
— Islanda 1—1 (0—0)/ Oaspeții
au deschis scorul prin Torafson 
(min. 62), iar gazdele au trebuit 
să se mulțumească doar 
punctul egalizator, realizat 
Unal (min. 74)! Să albă. 
Islandezii o cit de mică șansă de 
a se califica, într-o grupă din 
care mal fac parte ' U.R.S.S., 
R.D. Germană și Austria?

NUMEROASE echipe reprezen
tative se pregătesc pentru pre
liminariile C.M. La Sevilla, Spa
nia — Argentina 1—1 (1—1), prin 
golurile lui ' s“
7), respectiv 
la Anvers : 
1—2. Goluri 
(min. 64), 
(min. 24 din

cu 
de 

oare,

Butragueno (min. 
Canlggia (min. 43) 7 

Belgia — Brazilia 
semnate de Clijsters 
respectiv Geovani 
penalty si min. 33): 

lâ Goteborg: Suedia — Portu
galia 0—o; în fine, la Limassol s 
Cipru — Malta 0—1. In America 
de Sud, un singur meci de a- 
tracțle: Uruguay — Paraguay
2—0 (2—0). Deocamdată atît, pma 
miercurea viitoare, cînd 
programate nu mal puțin 
12 jocuri în preliminariile

CITE CEVA despre unele 
de campionat și de cupă, des
fășurate miercuri. In cel austri
ac. F.C. Austria, fosta lideră, a 
pierdut cu 1—2 la Craz, eu 
sturm, treeînd pe locul secund 
în clasament cu 22 p, în timp ce 
noua lideră, F.C. Tirol (3—0 cu 
Steyr), are 23 p. tn B.F.G., sur
priză în cupă: Eintracht Frank
furt, deținătoarea trofeului, a 
fost eliminată de Bayer Uerdin- 
gen (In runda a 2-a) cu 4—5,' 
după loviturile de la tl m, iar 
în campionat Bayern Mtinchen — 
Dortmund 1—1. In Bulgaria, din 
etapa a 9-a, notabile sînt două 
rezultate: Sredeț — Sliven 7—11 
șl Vraja — Vitoșa 3—1...

Rubrică realizată de 
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