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După spectaculosul debut al echipei noastre reprezentative

La Phenian, au continuat, 
joi, convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
generai al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Noua rundă de convorbiri 
a prilejuit continuarea schim
bului de păreri in problemele 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen au 
relevat necesitatea de a sc ac
ționa eu hotărîre pentru dimi
nuarea încordării din viata in
ternațională, pentru reluarea 
și consolidarea politicii de 
destindere, colaborare, de res
pect ai independentei. S-a a- 
prcciat, totodată, că problema 
fundamentală a zilelor noastre 
o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea de
zarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, asigurarea 
păcii în lume.

Trecind în revistă rezultatele 
vizitei, ale convorbirilor ce au 
avut loc cu acest prilej, cei 
doi conducători de partid și de 
stat și-au exprimat deplina sa
tisfacție fată de noul dialog la 
nivel înalt româno-coreean, 
față de înțelegerile convenite, 
subliniind că acestea vor da 
un nou impuls colaborării din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre România și R.P.D. Co
reeană.

S-a manifestat dorința comu
nă de a se acționa în continuare 
pentru întărirea prieteniei, co
laborării și solidarității româ- 
no-coreene, pentru promovarea 
colaborării pe multiple planuri 
dintre cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat 
în atmosfera de caldă priete
nie, de stimă și înțelegere re
ciprocă ce caracterizează rapor
turile tradiționale dintre parti
dele, țările și popoarele noas
tre, dintre cei doi conducători 
de partid și de stat.

Schimbul de păreri a conti
nuat în cadrul unui dejun ofe
rit în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si a 
varășei Elena Ceaușescu de că
tre tovarășul Kim Ir Sen 
tovarășa Kim Săng E.

în timpul dejunului, 
șurat într-o ambianță 
prietenească, tovarășul 
Ceaușescu și f 
Ceaușescu s-au Întreținut

multă cordialitate cu tovarășul 
Kim
Săng

Ir Sen și tovarășa Fiqa 
E.

♦
după-amiază

din
la Palatul

Phenian, 
Ceaușescu. 
Partidului 

președintele 
România, 

Ceaușescu,

to-

Și

tovarășa

desfă- 
caldă, 

Nicolae 
Elena 

cu

Joi
Congreselor 
tovarășului Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, . 
Republicii Socialiste 
și tovarășei Elena ____ ,___ .
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru ai guvernu
lui, președintele Consiliului Na
țional al Științei și Invățămin- 
tului, Ie-a fost conferit, în ca
drul unei ceremonii, înaltul 
titlul de Doctor Honoris Causa, 
decernat de Comitetul de Stat 
pentru atribuirea dc titluri 
științifice al R.P.D. Coreene.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, împreună cu to
varășul Kim Ir Sen, în marea 
sală a Palatului Congreselor a 
fost salutată cu puternice și 
indeiungate aplauze de partici
pants la ceremonie — acade
micieni, cercetători, alți oa
meni de știință, cadre didacti
ce universitare, studenți —, 
care au făcut o caldă primire 
celor doi conducători dc partid 
și de stat, au ovaționat îndelung 
pentTU dezvoltarea tradiționale
lor raporturi româno-corecne.

Ceremonia a fost deschisă de 
Kim Ghiong Bong, președintele 
Academiei R.P.D. Coreene.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Tovarășul Li Giong 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.C., vicepreședinte 
al R.P.D. Coreene, președintele 
Comitetului de Stat pentru a- 
tribuirca de titluri științifice al 
R.P.D. Coreene, a dat 
hotărîrii Comitetului de 
pentru atribuirea de 
științifice :
— Se conferă tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, titlul de Doctor 
Honoris Causa în științe eco
nomice, pentru merite remarca
bile în activitatea de partid și 
de stat, în dezvoltarea cconomi- 
co-socială a României, precum 
și pentru mărea contribuție 
adusă la întărirea și dezvol
tarea prieteniei și solidarității 
dintre România și R.P.D. Co
reeană.

— Se conferă tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C.

Ok,

citire 
Stat 

titluri

(Continuare In pag. a 4-a)

în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal

| „CHEILE” VICTORIEI DE LA SOFIA
| Ce anume a stat 1
$ cesului de la Sofia.
§ care, privit din u:
$ balului bulgar, este

rata tragedie, aup.
partida cu Scoția.

§ minat o echipă a
țî tă in ultimele tre
§ joc". Comentatorii 

la „Naroden Spo 
subliniind a

ai

și i ra
de 
debule 

." și 
a d ii

§ traperformanță, spuneau . .Daca
5 preliminariile europene le-am 

pierdut in ultimele minute, a- 
cum, pc cele ale Mondialului

§ italian ic pierdem, in projțorțic 
§ de nouăzeci la sută. încă dupâ
§ prima partidă™ Din

§ tații tehnice a românilor.

păcate 
§ pentru noi, tradiția superiuri- 
Ș tații tehnice a românilor, din 
$ ultimii... 65 de ani, a fost din nmi moi nn$ nou mai putern'că".
§ O judecată simplă i-ar in- 
§ demna pe urii să creadă că, 
Ș privind • .in oglindă", echipa 
§ noastră ar avea 90 Ia sută țan- 
§ se de calificare. Vrem să ere 
§ dent că nimeni din anturajul 
§ echipei raționale nu poate a- 
Ș dopta un asemenea ton super- 
§ ficial... Lupta e dificilă, echipa 
§ Greciei nu a fost în ultima 
§ vreme un adversar ușor de 
Ș învins Ia București, iar cea a

Danemarcei, fie și în această 
§ perioadă de trecere de la Lerby 
§ și Elkjaer la Ivan Nielsen sau 
& cine știe ce Larsen, a reușit 
§ un punct important Ia Atena,

ceea ce o plasează destul de 
bine Ia cursa preliminariilor. 
In urma reprezentativei Ro
mâniei, căreia ii dorim c tre-

nă ca a Paulei Ivan, una din 
marile performere ale Jocurilor 
Olimpice, admirată în toată 
lumea.

DESPRE CURAJ Șl TINEREȚE
i baza 

la So 
înscris

lordanov nu-și mai aduc a- 
minte să o fi înregistrat în- 
tr-o întîlnire oficială ? (Sintem 
convinși, de altfel, că pe te
lexul lui France Fottball flu-

■sului 
unde

Ce a st; 
echipei no 
-tricolorii" au 
puțin de trei goluri, „porție" 
de care suporterii lui Iliev și

re

Spiritul de luptă al echipei noastre reprezentative materializat 
și prin acest sprint ofensiv al lui Andone spre poarta lui 
Mihailov Foto: B. ANDONOV — „Start" Sofia

întreceri spectaculoase pe echipe
§ CLUJ-NAPOCA, 20 (prin te- 
§ lefon). Fără îndoială, prezența 
§ la startul actualei ediții a 
ț: Campionatelor Internaționale 
s$ ale României a unui mare nu- 
& măr de jucători și jucătoare, 
Ș cu deosebite performanțe în 
Ș tenisul de masă, conferă aces- 

tui concurs — care se bucură 
de o organizare excelentă — 

S: un nivel ridicat, dovedit și de 
Ș cele mai multe dintre meciu- 
§ rile desfășurate în prima zi a 
§ întrecerilor pe echipe. Dincolo 
§ de scoruri, unele doar aparent 

categorice, au existat dispute 
§ foarte strînse, pe fondul unei 
^exprimări tehnice și tactice care 

dovedește că sportivii stăpî-
& nesc un bogat bagaj de cunoș-

tințe. Este ceea ce au arătat 
nu numai cei aflați pe locu
rile de frunte . ale 
mondiale — campioni sau vice- 
campioni europeni, 
sau olimpici —, ci și alți ju
cători care își croiesc drum si
gur spre vîrful piramidei.

In acest context, al unei par- 1 
ticipări foarte valoroase, spor
tivii noștri au evoluat la ni
velul așteptărilor, ei numârîn- 
du-se printre animatorii com

petiției. In întrecerea feminină, 
reprezentativa primă a Româ
niei a depășit, conform aștep-

Emanuel FANTÂNEANU

ierarhiei

mondiali

(Continuare in pag. a 4-a)

UN TITLU OLIMPIC Șl 0 MEDALIE DE ARGINT,
DAR ATLETISMUL DISPUNE DE MAI MULTE RESURSE

• J.O.1986, competiție de nivel cițrcin de ridicat • 0 românca, Paula ban, masculine și la 15

marca vcctctâ a scmilondului internațional • Probe in regres, probe

din 
re- 
ro- 

la

care se mențin in mediocritate • Tehnicienii atletismului trebuie
urgent sâ și siringa rindurilc I

întrecerile de atletism din cadrul Jocu
rilor celei de a 24-a Olimpiade au con
stituit încă o puternică demonstrație (a 
cîta ?) că performanțele în acest sport al 
sporturilor se află Încă la o serioasă dis
tanță de limitele posibilităților umane. 
Deși multe chiar foarte multe dintre re
zultate au atins un plafon foarte ridicat, 
iată că. totuși, atleții lumii mal găsesc 
noi și noi posibilități pentru a le depăși. 
Pînă unde se va ajunge, este greu de 
spus, ca anticiparea clipelor cînd perfor-

manțele vor deveni, practic, de netrecut, 
Deocamdată, ne mulțumim să constatăm 
că la recenta competiție atletică de 
Seul au fost înregistrate noi 
mondiale feminine, la 200 m 
21,34). 4 X 400 m (3:15,18).
(7291 p) și unul egalat, la bărbați, la 
4X400 m (2:56,16) iar la multe alte probe 
au fost obținute performanțe situate în 
imediata apropiere a recordurilor lumii 
în ceea ce privește recordurile olimpice 
au fost schimbați deținătorii lor la 16 din

la
i recorduri 

(21,56 și 
heptatlon 

bărbați.

cele 24 de probe , ,
cele 18 probe feminine. între noile 
cordmane olimpice se află și atleta 
mână Paula Ivăn, campioana olimpică 
1500 m, cu 3:53,96.

La J.O. de la Seul au luat parte, din 
țara noastră, patru atlete — Alina Asta- 
fei, (Steaua) Paula Ivan, (Olimpia Bucu
rești) Doina Melinte (Știința C.F.R. Ba
cău), Maricica ~ 
atlet — Sorin
tea Craiova).

Puică 
Matei

dintre

(Olimpia),
(C.SM. ”

Și un
Unhersita-

xul literelor a produs stupoa
re, mai ales că ultimul rezul
tat al echipei Franței, cu Mi
chel Platini în formație, a fost 
un 0—2 pe „Vasil Levski")... în

loan CHIRILA

(Continuare în pag 2-3)

IERI, MECIURI 
ÎN DIVIZIILE A
CHIMISTUL RM VllCEA

43-22
RUCTORUL TIMIȘOARA
LA HANDBAL FEMININ

în 
rului 
putătă 
listele „ . .
cut o frumoasă demonstrație în 
fața unei săli arhipline, con- 
firmînd o dată în plus că me
rită primul loc în clasament, 
ocupat după prestigioasa victo
rie, de duminica trecută, în 
întîlnirea cu Mureșul Tg. Mu
reș. Antrenorul loan Gherhard 
a utilizat întregul lot. toate ju
cătoarele (inclusiv Carmen Mol- . 
dovan, din poartă) înscriind go
luri, scorul final fiind de 
43—22 (22—6), pentru Chimis
tul.

Att înscris : Lazăr 11, Torok 
7, Tîrcă 6, Verigeanu 5, Ne- 
delcu 5, Petruș 4, Topea 2, Ko- 
mete 1, Grădinaru 1, Moldovan 
1 — pentru Chimistul : Palici 
11, Simion 3, Stancov 3, Tor- 
joc 2, Boici 2. Ionescu 1. Au 
arbitrat VI. Cojocaru și I. Mi- 
hăilescu (Craiova). (S. GEOR- 
NOIU — coresp.).

Surpriză la volei (f)

ultima partidă a tu- 
acestul campionat (dis- 

în devans) handba- 
de la Chimistul au fă-

RAPID ÎNVINGE 
PE CAMPIOANĂ!

A fost multă lume aseară, 
la meciul restant din campio
natul feminin al primei divizii 
de volei dintre echipele femi
nine Rapid București și •'-= 
versitatea C.F.R. Craiova.

. nimeni nu a regretat 
opțiune, pentru că a asistat la 
cel mai spectaculos joc din ac
tuala ediție. Si la o mare sur-

Paula Ivan
1 500 m și

Reamintim că
a obținut medalia de__ __  . ... .,
pe cea de argint la 3 000 m Alina Astafci

aceștia 
aur la

Cornel POPESCU 
Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

Uni-
Dar 

această

(Continuare în pag. 2-3)



IER

DACIADA LA TIMPUL PREZENT
lit

IMENSUL REZERVOR DE TALENTE • ••
O DUPĂ-AMIAZĂ RAPi

Faptul că vîrful piramidei sportive, în marea performanță, iși măsoară cota și trăinicia prin 
amplitudinea și durabilitatea bazei sale de masă este de-acum un adevăr pe deplin veri
ficat de practică. Prin marea competiție națională creată din inițiativa tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, mișcarea sportivă românească și-a deschis noi și fertile o- 
rizonturi spre aflrmare, tocmai ca urmare a lărgirii ți, in același timp, consolidării ariei de cu
prindere. Alături de obiectivul său social — cd vizi nd întărirea sănătății si vigorii întregii popu
lații—, de aportul in plan general educativ, activitatea sportivă din cadrul Daciadei are deopotri
vă menirea să cearnă la nivel de masă ți să depisteze, in rindul celor mai tineri iubitori de 

sport, acele elemente superior dotate fizic și cu talent necesare performanței.
Nu ducem, desigur, lipsă de exemple — cel al campioanei olimpice Paula Ivan fiind cit se poate 

-de convingător — care atestă marile disponibilități ale Daciadei în acest sens, care dovedesc că 
de la „olimpiada românească" se poate ajunge pe cele mai înalte culmi ale sportului mondial. Dar 
avem, totodată, certitudinea că imensul rezervor de talente nu este îndeajuns și sistematic ex
plorat, că din el nn sint scoși decit puțini din posibilii mari performeri. Iar cauzele nu trebuie 
căutate dincolo de o oarecare inerție în plan organizatoric și fn sfera selecției, în activitatea a- 
sociațiilor sportive școlare care conțin „materia primă" a performanței. Nici dincolo de absența, pe 
alocuri, a unei susținute activități la nivelul nucleelor de bază, de neîntreținerea acelui „foc conti- 
tinuu* in măsură să călească vigoarea tineretului ți să decanteze valorile autentice, țn fine, 
nu trebuie căutate nici dincolo de comoditatea unora dintre profesorii de specialitate care 

rămîn adesea insensibili față de virtuțile copiilor și nu le îndrumă pașii spre, secțiile de per
formanță, nici dincolo de îndărătnicia tehnicienilor din asociații și cluburi care pregetă să 
sondeze ei înșiși arenele atît de generoase ale Daciadei. Cîți alți viitori campioni ar găsi în ele !

CA ORICARE ALTA

PREFERINȚE MULTE, CONCURSURI PUȚINE!
Sondaj de opinii
din orașul Odorhei
V-ațl gîndlt Ia preferințele ti

nerilor iubitori de sport, a căror 
prezență se face tot mal puter
nic simțită in marea arenă a Da
ciadei? în numele acestor fete 
șl băieți am făcut un scurt son
daj de opinii în municipiul O- 
dorhel, formulînd o singură în
trebare : vă mulțumesc concursu
rile oferite de asociația dumnea
voastră sportivă 7 Iată răspunsu
rile primite.

Dezideriu Kelemen, frezor la 
întreprinderea Matrița: „Asocia
ția noastră sportivă organizează 
cu precădere campionate de 
fotbal. Nu sîntem selavii jocului 
cu balonul rotund, nici nu dorim 

" i fim. Eu și alți colegi vrem 
jucăm volei, handbal, tenis 
eîmp sau să schiem, dar ast- 
de concursuri slnt o... floa- 
rară". Iudith Benedek, elevă 
clasa a XU-a la Liceul In- 

,ImI

să-l 
să 
de 
fel 
re 
în ___ _______ ___ ______
dustrial nr. 1: „îmi place foarte 
mult handbalul și, dacă nu mă 
Înșel, doar două acțiuni de acest 
fel s-au inițiat anul acesta in 
școala noastră*. Terezia Toașu, 
elevă în clasa a XT-a b la Li
ceul pedagogic: „Am participat 
in acest an la un singur con
curs de tetratlon, desfășurat la 
Timișoara. Ne dorim mal multe 
întreceri de atletism locale și 
chiar Inrer-orașe, prilej de a ne 
demonstra calitățile în dispute 
cu adversari din alte județe*. 
Dan Fodor, Liviu Baico și losif 
Birtalan, elevi, de Ia 15 septem
brie, la școala profesională

• Mai aproape de sensibilitățile tinerilor • La „con 
curență" cu fotbalul • Să

UCECOM, au răspuns la unison: 
„Există la școala noastră asocia
ție sportivă? Nici nu știam! Ne 
plac șl fotbalul, șl atletismul, 
și handbalul, și motociclismul, 
dar... Vereș Mozeș, elev în clasa 
a Vll-a D a Școlii generale nr. 
4: „Am luat parte la întreceri 
de fotbal și handbal, insă eu și 
alți colegi vrem să devenim bo
xeri, dar dorințele noastre au 
rămas fără ecou..

Din declarațiile menționate a 
reieșit că asociațiile sportive res
pective rămîn încă datoare pasi
unilor sportive pe care adoles
cența le dezlănțuie. Dar, să ve
dem care este părerea tovarășu
lui Aladar Covacs, președintele 
Consiliul municipal al sindica
telor : „Nu vreau să dezvinovă
țesc consiliile unor atociaiii 
sportive, dar și la noi Daciada 
are entuziaștii ei participant!. 
Acțiuni ce contribuie la călirea 
fizică a oamenilor de diverse 
Virste și profesii, campionate de 
casa sau duminicile sportive, 
bine popularizate și organizate, 
iși exercită mal departe atracția 
lor irezistibilă asupra tineretului 
din școli și întreprinderi. Din 
păcate, la analizele trimestriale 
cu cele iz asociații sportive sin
dicale s-a intimplat să constatam 
că bunele intenții nn se mate- 
ralizează in Întregime, din cauza 
unor neglijente san a inerției în 
realizarea obiectivelor propuse. 
Nu sîntem pe deplin mulțumiți 
de numărul concurenților, deși 
avem posibilități să alcătuim un 
repertoriu sportiv mal variat, mai 
aproape de doleanțele tinerilor, 
prin care să ciștigăm noi adepți

lansăm cit mai multe talente
ai exercițiului fizic și să putem 
depista cit ’ u~’ 't~
care, apoi, 
formanță.
iarnă vom 
niile celor 
dispunem de 
bună*.

Am redat cele semnalate de 
interlocutori pentru că, în fond, 
problemele amatorilor de sport, 
nevoile și exigențele lor, ne pre
ocupă pe toți. Să nu-i dezamăgim.

Traian IOANIȚESCU

mai- multe talente, pe 
să le lansăm in per- 
Pentru sezonul de 
avea in vedere opi- 

chestionați, pentru că 
o bază materială

Am vrut să vedem, 
la fața locului, ce în
seamnă pentru Clu
bul sportiv Voința din 
București, sportul de 
masă. Nu de alta, dar 
im auzit adeseori vor- 
bindu-se la superlativ 
despre „focul conti
nuu* al sportivilor 
din cooperația mește
șugărească a Capita
lei. lată-ne, așadar. 

•într-»una din zilele a- 
cestui splendid oc
tombrie de toamnă 
lungă și aurie, prin
tre sutele de oameni 
ai muncii prezențl 
pe terenurile coche
tului și foarte îngri- 
jitulul complex spor
tiv Voința. Consem
năm pentru început, 
gratie informațiilor o- 
ferite de Constantin 
Furcelk. vicepreședin
tele clubului Voința, 
și Alexe Budei. gos
podarul complexului, 
dîrzenia cu care, pe 
cele 6 terenuri de vo
lei. echipele coopera
tivelor Tehnotehniea, 
Igiena, Constructorul, 
încălțămintea manua
lă. Chimica și Elec- 
trobobinaj își dispută 
întîietatea ' în cadrul 
unui turneu început 
încă de-acum trei
săptămîni și aj uns 
abia la jumătate.

Cine vor fi campionii 
de toamnă ai acestui 
campionat de casă ?

Greu de spus. . 
eași animație, cn 
meroase echipe 
sportivi care îșl 
teaptă rindul să 
tre la „lucru", și 
cele trei terenuri_
handbal, un alt sport 
realmente îndrăgit de 
membrii cooperatori 
din cele 33 de aso
ciații sportive (la ni
vel de cooperative 
meșteșugărești) afi
liate clubului Voința 
(numărul total al 
sportivilor acestui 
club atinge impresio
nanta cifră de aproa
pe 60 000), sau pe cele 
patru terenuri de 
tenis, extrem de dis
putate. Nu altfel stau 
lucrurile și în ceea 
ce privește cele două 
terenuri de fotbal pe 
care se desfășoară 
campionatul de casă 
al clubului, campio
nat alcătuit din două 
serii a cite 10 echipe. 
Notind că în ziua 
documentării noastre, 
Serghei Mereț, in
structorul de fotbal, 
a consemnat urmă
toarele scoruri: Pres
tarea — Igiena 1—4, 
Arta încălțămintei — 
Tehnica încălțămintei 
3—0, și. în derbyul 
seriei toții. Autome- 
canica — Teimometa- 
lica 1—0 (la pauză!), 
să mai adăugăm doar 
faptul că protagonis-

Ace- 
nu- 

șl 
aș-, 

i in- 
pe 
de

Aspect de la un concurs de cros desfășurat pe aleile stadionului Voința. 
Foto : A. CUGEREANU

TOAMNA, Șl
ZIUA JOCURILOR SPORTIVE

viitori sportivi. încurajator este 
șl faptul că unele cluburi îșl tri
mit repezentanți pentru a vedea 
la fața locului cum se realizează 
acest proces de selecție. Cazul 
C.S.S. 2, în persoana harnicului 
antrenor de handbal, prof. Grl- 
gore Niță. Din păcate, singurul 
și cel mai consecvent tehnician 
care îșl rezervă timp pentru o 
asemenea muncă de o deosebită 
importanță pentru viitorul hand
balului nostru, și ceilalți profe- 
sori-antrenorl, de la celelalte 
cluburi? Colegii din școli ii aș
teaptă, gata să le ofere tot spri
jinul... (T.St.).

. Ca în fiecare toamnă, în două 
din zilele acestui anotimp al cu
lesului roadelor, comuna tulcea- 
nă Mahmudia a fost locul de 
desfășurare a celei mal mari 
acțiuni polisportive de masă or
ganizate pe meleagurile tulcene, 
sub emblema Daciadei — „Festi
valul sportiv a! Deltei*, ajuns, 
acum, la a Vl-a ediție. „Cu 
fiece ediție — ne spunea prof. 
IGheorghe Stan, secretarul 
C.J.E.F.S. Tulcea — am Înregis
trat participări tot mal nume
roase, îndeosebi în cadrul activi
tăților programate de-a lungul 
etapelor din perioada iulie — 
septembrie, pe asociații sportive, 
localități și centre zonale, dar și 
in momentul „de virf", al În
trecerilor finale, al festivalului 
propriu-zls, la care Iau parte și 
invitați din alte județe, de a- 
ceastă dată veniți din Botoșani, 
Brașov, Bistrlța-Năsăud, Con
stanța, Dîmbovița și Galați*.

au 
in

• Sectorul 2 al Capitalei, printre cele care finalizează 
cu rezultate remarcabile această frumoasă acțiune 

de masă
4

Competiția națională Daciada 
a impulsionat, de-a lungul ani
lor — multe și frumoase ințiati- 
ve destinate să apropie masele, 
tineretul îndeosebi de exercițiul 
fizic organizat. Una dintre aces
tea, cu o largă audiență în rîn- 
dul tineretului din școli, aparți
ne Consiliului Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizică și 
Sport șl este Intitulată „O ZI A 
JOCURILOR SPORTIVE».

Adresată sectoarelor Capitalei, 
această Inițiativă vrea să însem
ne organizarea cel puțin o dată 
pe săptămînă a unei zile In care 
elevii, cu precădere. să poată 
găsi porțl deschise în săli și 
stadioane pentru a se iniția și 
practica, după aptitudini și pre
ferințe, baschetul sau handbalul, 
fotbalul sau voleiul, rugbyul sau 
oină (in cazul Sectorului Agricol 
Ilfov ma! ale^i. Și este de subli
niat faptul că in aproape toate 
cazurile sectoarele Capitalei 
răspuns prompt traducerii 
viață a acestei inițiative.

Sectorul 2 se află printre cele 
oare se înscriu cu remarcabile 
reușite în materializarea acestei 
inițiative. Recent, de pildă, ziua 
jocurilor sportive a reunit pe 
bazele . din parcul Morarilor și 
din diferite unități de învăță- 
mînt; numeroase formații școla
re, unele avînd de pe acum o 
tradiție, ca de pildă școala nr. 
39 în volei, Școala nr. 77 în 
handbal sau Școala nr. 19 în 
baschet. Relevant este, însă, fap
tul că modelele n-au rămas fără 
ecou, voleiul — cel masculin, cu 
predilecție — cucerind teren și 
în școlile nr. 41, 28, 19 și 10, 
handbalul (feminin) adăugîndu-și 
prieteni statornici și în rîndurile 
elevelor din școlile nr. 32, 39, 66, 
53, 85 și 62, In timp ce baschetul 
a șl ajuns la un început de tra
diție în școlile nr. 6, 26, 23, 50, 52 și 71.

Este un lucru bun, este un 
factor încurajator pentru spor
tul nostru de performanță și un 
îndemn pentru cadrele didactice 
de specialitate din școlile sus- 
amintite să-și pună în valoare 
toată priceperea și pasiunea în 
descoperirea și modelarea unor

ta seriei a II-a este, 
de departe, Tehno- 
mecanica. In fine, ca 
să încheiem cît de 
cît cu înzestrarea 
complexului, să 
omitem pista de 
tletism, dotată 
toate 
sare 
nici 
chet, 
cele 
popice, 
sistat la aprige me
ciuri între Dri/a 
Nou, Muncă și artă, 
Igiena și Tehnica Sti
clei. Au învins fetele 
de la Muncă și artă.

Notăm numele unor 
pasionați instructori 
care răspund de 
sportul de masă, Mi
hai Mureșan (atle
tism) , Mihaela Ilie 
(handbal), Maria Cris- 
toloveanu (volei), 
Doina Onuțiu (po
pice), Eva Udreseu 
(tenis), Romeo Opres- 
cu (tenis de masă), 
Tatiana Popescu
(șah), și Adriana Bo- 
cați (orientare turis
tică), și ne îndrep
tăm spre cele două 
magazii de echipa
ment pe care clubul 
n oune la dispoziția 
celor veniți să facă 
sport. Avem să con
statăm că, de fapt, 
reportajul nostru de 
aici trebuia să în
ceapă. De ce? Pentru 
că pe rafturile celor 
doi magazioneri,
Gheorghe Vasiliev și 
Nicolae Hera. nu se 
aflau decit cîteva rîn- 
duri de echipament, 
alături de care, în
tr-o ordine desăvâr
șită, am zărit cîteva 
sute de legitimații de 
serviciu. Asta însem
na că. în acea clipă, 
aproape 
meni se 
renurile 
cestora 
li-se mulți alții care 
veniseră cu propriul 
lor echipament. Un 
amănunt care, cre
dem noi, spune a- 
proape totul despre 
dragostea pentru
sport a cooperatorilor 
meșteșugari din Bucu
rești.

Victor NIȚA

nu 
a- 
cu 

sectoarele nece- 
acestui sport, 

terenul de bas- 
dar mai ales 
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unde am a-

800 de oa- 
aflau pe te- 
de sport, a- 

adăugîndu-

DELTA ARE FESTIVALUL El
Spectatorii, adunați din nou în 

număr mare, au putut urmări, 
pentru început, frumoase repri
ze demonstrative de box, lupte 
și judo, care, în fapt, au „pre
fațat" competițiile semnificativ 
denumite: „Cupa curajosului"
(box), „Cupa .voinicului" (lupte) 
șl „Centura începătorilor" (ju
do), prilejuri de a vedea, cu... 
ochiul selecției, pe cei care de 
mici fac pași spre aria perfor
manței în aceste sporturi. Con
comitent, pe un traseu străjuit 
de sălcii și plopi sau străbătînd 
străzile așezării, peste 200 de ci
cliști se porniseră la drum în 
„Turul Mahmudiei", al cărui în
vingător avea să fie un localnic, 
Iulian Istrate. Alergătorii au 
avut și ei trasee pe măsură, atît 
„Crosul șoimilor", cit și „Crosul 
festivalului", destinat copiilor și 
tinerilor între 10 și 18 ani (pe 
categorii, desigur), bucurîndu-se 
de un succes pe care nu-1 vor

APROAPE 2000 DE ADEPT! A! MIȘCĂRII, iN ARENE
La Vaslui, pe una dintre ti

nerele platforme Industriale ale 
municipiului, aproape 2 000 de 
oameni ai muncii din întreprin
derea de materiale izolatoare 
răspuns .prezent I* la toate ac
țiunile destinate să le mențină 
optimismul, dragostea de viață 
și de muncă. E de ia sine Înțe
les că aceste acțiuni vizează și 
sportul. Mal exact, sporturile, 
pentru că la Izolatorul Vaslui, 
preferințele muncitorilor au un 
evantai larg: șah, in cazul celor 
de la prefabricate șl hidrotermo- 
lzolatoare, în frunte cu fierar- 
betonistul Dumitru Cirmaciu, 
lupte, disciplina îndrăgită mal 
ales de exponenții atelierului e- 
lectric, fotbal, care iși are re
prezentanți și echipe în toate sec
țiile șl sectoarele, tenis de cimp, 
cu economistul Dumitru Stanclu, 
principal animator, în același 
timp și președintele asociației 
sportive.

O competiție de tenis, sub ge
nericul Daciadei, recent organi
zată la Vaslui — de fapt, un tur
neu open pe întreaga Moldovă, 
care a poposit acum, după Pan- 
ciu șl Piatra Neamț, și în a- 
eeastă mereu mal frumoasă ur
be — ne-a oferit prilejul de a 
constata dimensiunile la care a 
ajuns, la Izolatorul Vaslui, spor
tul alb. Pe terenul de la Textila 
— asociație sportivă cu care cei

de la Izolatorul au organizat 
acest open — s-au aflat zeci șl 
zeci de pasionați ai tenisului din 
întreprindere și din municipiu, 
gata nu numai să-i aplaude pe 
cel mai ambițioși în minuirea 
rachetei, ci — mulțl dintre el — 
nutrind el înșiși ambiția de a

IZOLATORUL Vaslui

intra pe teren. O întrecere de 
frumoasă ținută sportivă în pla
nul activităților de masă, cu sa
tisfacții pentru organizatori (Du
mitru Stanciu a încheiat primul 
între concurențli la peste 40 de 
ani, în timp ce la „sub 40", li
der a fost Romică Stănică de la 
Relonul Piatra Neamț, acesta, 
împreună cu Dan Popa, cîștl- 
gind și dublul_ ), aflați la pri
ma acțiune de acest feb de pro
porții, de vreme ce open-ul a 
reunit jucătorl-amatorl din pes
te 10 localități. Cel de la Izola
torul urmează să fie în curînd 
oaspeții amatorilor de tenis din 
Roman șl Botoșani.

Este o inițiativă lăudabilă — 
concretizată în colaborare cu 
CJEFS Vaslui — menită să lăr
gească aria sportului de masă 
în această zonă a țării. Tenisul

îneeputul, dar și alte ra
de sport (atletismul, jocu- 

luptele etc.), prin interme- 
unor festivaluri muncito- 
organizate de județele Ba- 
Neamț, Suceava, Vrancea 
se înscriu în sprijinul a- 

cestei inițiative.
Revenind la familia sportivilor 

de la Izolatorul Vaslui, să reți
nem și faptul că în pasiunea lor 
pentru mișcare în aer liber, iată, 
și-au amenajat, în zona Paiu, 
chiar în vecinătatea întreprinde
rii, o bază de agrement — un- 
lac cu ambarcațiuni, iar în jurul 
său terenuri de tenis, volei, mi- 
nifotbal și o arenă de popice. 
„Stadionul municipal stă, ori- 
cînd, la dispoziție tuturor iubi
torilor de sport* ne atrage aten
ția președintele C.J.E.F.S., Alex. 
Tăbăcaru. Foarte bine! Dar la 
fel de hine este că unele colec
tive îșl amenajează baze spor
tive proprii. Se elimină timpul 
pierdut cu deplasarea; în ace
lași timp, parcă alta este satis
facția cînd intri pe un teren de 
sport construit de tine.

Vecinii de la Mecanica sau de 
la I.A.M.C. trag cu coada ochiu
lui, puțin invidioși pe cei <ie la- • ■ - - “• am

în 
si-

face 
muri

reștl 
cău, 
etc.,

Izolatorul. Dar, din cite 
aflat, și el, la rîndu-le, au 
proiect amenajări sportive 
milare...

Tiberiu STAMA

vor uita ușor nu numai cîștigă- 
torii, intre care Alina Șerpescu 
și Rodica Vasiliev, Viorica Boș- 
neagu sau Vasiliea Niconov, Mi- 
haela Irofel și Mariana Lazăr.

Animație, încurajări și aplauze 
am consemnat și pe terenurile de 
volei, unde s-au impus fetele de la 
școala generală din independen
ța, ca să nu mal vorbim de cel 
de fotbal, pe care mai buni s-au 
dovedit a fi foștii divizionari C 
de la Minerul Mahmudia, în dis
puta finală cu echipa minerilor 
de ia Somova. Mult așteptate au 
fost întrecerile de „canotaj 
popular", mal exact spus, de 
bărci pescărești, o adevărată 
specialitate a locuitorilor din te
ritoriul Deltei.

Am asistat, i 
ediție reușită, s 
tisfacțle și de 
ții, Ion Dragu, 
șl pentru sport, ale cărui cuvin
te merită reproduse întrucit 
spun ceea ce trebuie despre 
acest festival. „S-a văzut că și 
din Deltă apar mereu alțl spor
tivi. ..“

Ioan DIACONU, coresp.

totr-adevăr, la o 
subliniată cu sa- 
primarul localită- 

, om cu pasiune

SA CUNOAȘTEM
NOUL CHIP

AL CAPITALEI...
O tînără, o elevă, de bună 

seamă o pasionată a sportului, 
ne-a trimis o scrisoare. Se nu
mește Celestina Dolcescu și este 
în clasa a Xl-a a Liceului eco
nomic nr. 1 din București.

Scrisoarea conține o intere
santă propunere : să fie orga
nizată o alergare, sub formă de 
cros sau ciclocros. Un veritabil 
tur al Bucureștiului, cu parti
ciparea unor amatori. Copii, e- 
levi, oameni ai muncii.

Și motivează propunerea : 
„Bucureștiul se află într-o 
profundă și permanentă transfor
mare, reînnoire, înfrumusețare. 
Oare cîți dintre locuitorii lui îi 
cunosc noul ' * “ 
dornici să îl 
se oferă un 
Iar Daciada, . 
tiție națională, a tuturor 
lor, poate Să înscrie în 
ei paletă de activități și 
tă... viitoare acțiune.

Subscriem — se înțelege 
Interesante sugestie.
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Presa bulgara elogiază succesul „tricolorilor"

ICHIPA ROMÂNIEI A ETALAT UN JOC MODERN SI TEHNIC... ii
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SOFIA, 20 (Agerpres). Ziarele apărute joi la 
Sofia publică numeroase comentarii în legătură 
cu meciul dintre selecționatele României și Bul
gariei din cadrul preliminariilor Campionatului 
Mondial de fotbal.

Astfel, în ziarul „RABOTNÎCESKO DELO" se 
arată, printre altele: „Fotbaliștii români au cîș- 
tigat absolut meritat, dovcdindu-se un colectiv 
bine închegat și pregătit cil minuțiozitate pentru 
actualele preliminarii ale Campionatului Mondial. 
După maniera de Joc arătată miercuri seara, nu 
va fi nici o surpriză dacă la sfîrșitul anului Vi
itor primul Ioc în grupa I europeană va fi 
ocupat de echipa României. De altfel, miile de 
spectatori prezenți in tribunele stadionului „Vasil 
Levski" au răsplătit cu aplauze evoluția oaspeți
lor, o echipă în care vedetele cunoscute s-au 
supus disciplinei tactice in folosul întregii for
mații".

Sub titlul „START FALS PENTRU NOr, 
APLAUZE PENTRU OASPEȚI*, comentatorul

de la „NARODNA MLADEJ" scrie: „N-aș dori 
să fac aprecieri categorice, dar trebuie să spun 
că fotbaliștii români au fost superiori formației 
bulgare. Selecționata României a etalat un fotbal 
modern și tehnic, in timp ce apărarea noastră 
a fost deseori prinsă pe picior greșit de atacu
rile rapide ale oaspeților".

„Echipa romană a primit aplauze meritate de 
la publicul bulgar-, notează, la rîndul său, co
respondentul sportiv al ziarului „TRUD", adău
gind: „Oaspeții au venit la Sofia Cu un renume 
bun, pe care l-au apărat cu brio. După succe
sele echipelor de club — formația Steaua Bucu
rești a cucerit în 1935 „Cupa Campionilor Euro
peni- — fotbalul românesc a demonstrat și Ia 
nivelul echipei naționale că are un potențial 
bun, prczentînd Jucători tineri, de certă valoare, 
cum sîr.t Hagi, Mateuț, Sabău, Belodedici, Lăcă
tuș și Vaiscovici. Și iată că in meciul de debut 
pentru Campionatul Mondial din 1991 și-au arătat 
clasa, luind un avans important și sub aspect 
psihologic-.

AȘTEPTAM ADEVARATA
Am petrecut cîteva ore, îna

intea plecării spre Sofia, cu 
tinerii noștri fotbaliștț. Un lot 
cu destule „nume formate**, un 
lot cu veritabile „speranțe" ale 
soccerului nostru, un lot la în
ceput de drum. I-am găsit 
preocupați și serioși pe cei 
care au intrat în antecamera 
echipei reprezentative. Mi-am 
amintit că i-am văzut, tot în 
asemenea momente foarte im
portante pentru desfășurarea 
ulterioară a carierei lor, pe un 
Hagi, pe un Belodedici, pe atît 
de proaspăta revelație a „11“- 
'ui tricolor, pe acest băiat mo
dest, în cel mai bun sens al 
cuvîntului, dar plin de energie 
și de voință în teren, pe Sabău. 
Echipa noastră de tineret a 
pierdut ia Sofia. La limită. Dar 
Jupă ce a reușit să treacă cu 
bine de „iureșul" din prima re
priză al gazdelor (autorul prin
cipal al blocării ofensivei ad
verse a fost portarul Stelea,

„CHEILE" VICTORIEI DE LA SOFIA
(Urmare din pag. 1)

același timp, faptul că „noua- 
rul“ nostru, Cămătaru, a marcat 
două goluri, a atras atenția 
Europei fotbalistice și mai ales 
a peninsulei Iberice, unde Că- 
înătaru are o cotă foarte ridi
cată, atît în Portugalia, cit și 
în Spania.

Dacă ar fi să spunem ce a 
stat la baza acestui succes, am 
recurge la o metaforă a lui 
Jenei, în avionul de întoarcere. 
Antrenorul echipei naționale 
era de părere că în fotbal con
tinuă să existe • — din păcate 
— jucători care urcă pianul pe 
trepte și alții care cîntă. „Vir
tuozii care cîntă — menționa 
Jenei — plac în general mai 
mult, mai ales cronicarilor. Ei, 
virtuozii, sînt cei care vin la 
rampă și primesc aplauzele. 
Dar iată că în echipa noastră 
există acum jucători care cîn
tă abia după ce și-au urcat 
pianul. Mă gîndesc la Sabău, 
în primul rînd, la Mateuț. la 
acest inimos Rotariu, care a 
făcut un salt deosebit'*.

„Cheia** lui Jenei este foarte 
sugestivă. în meciul de la So
fia, efortul polivalent, de au
tentică încărcătură internațio
nală, al celor amintiți și nu 
vumai al lor, comparabil cu 
efortul unui Țigana, Rijkaard 
sau Mihailicenko — dar de ce 
să căutăm mereu prototipuri, 
cînd ele se află, uneori, neob
servate, în chiar curtea noas
tră ? — a suplinit cu succes 
o anume nonșalanță a... vir
tuozilor, și în această catego
rie intră Lăcătuș și chiar... 
Hagi.

O a doua ..cheie** — și poate 
chiar prima în ordinea impor
tanței — a fost lipsa de comple
xe. Cînd începi un meci în 
trombă, perioadă în care ra
tezi cel puțin trei mari oca
zii, cînd revii după „trăznetul** 
loviturii libere a lui II. Kolev 
și cînd forțezi victoria în ul
timul sfert de oră. deși ai un 
„plus unu la adevăr", înseam
nă că potențialul psihic al e- 
chipei a fost unul cu totul deo
sebit.

O a treia „cheie** — si vă ru
găm să le puneți dv. în or
dinea importanței — este aceea 
a tinereții. Ne-am permis să 
scriem în avancronica meciului 
despre „tinerețea liniei de mij
loc, în care decanul de vîrstă 
este... Hagi, la cei numai 23 
de ani ai săi; și că de mult 
echipa României nu a mai a- 
vut o asemenea tinerețe cuce-

ritoare". Ea, linia de mijloc, 
a confirmat din plin declarația 
absoluta a antrenorului Angbe- 
lov (care întărește ideea), pre
țuind in colectiv rolul de di
rijor care i se atribuie întot
deauna, de drept, lui Hagi Iar

plusul de viteză declanșat de 
sprinterul Sabău, de „patrusu- 
tistul Mateuț și de „alergăto
rul de garduri- Rotariu a im- 
primat întregii echipe un tem
po care a pus pe picior gre.it 
întregul sistem defensiv bulgar.

SPERANȚE PENTRU „ITALIA ’90“
Sigur că acest meci are și 

alte „chei**, asupra cărora vom 
reveni, desigur, mai ales după 
meciul cu echipa Greciei, de 
la care avem dreptul să aștep
tăm o victorie, deși cronica
rul își aduce aminte și astăzi 
de un formidabil sprint al Iul 
Botinos, în minutul 85 al ul 
timului meci al preliminariilor 
mexicane ’69, cînd a dus in
stinctiv palma la ochi pentru 
a nu privi. Dar încă de pe a- 
cum putem vorbi despre admi
rabila revenire a lui I.ung, 
după ce a fost „numărat" în 
minutul 32, despre tenacitatea 
iiniei de fund, cu un Andone 
suplinindu-1 de minune pe 
Bumbescu și cu un Iovan me
reu lă atac, despre păstrarea 
inspirată a lui Gh. Popescu în 
teren, după un start dominat 
de trac... în sfîrșit, despre a- 
cest mare luptător, Cămătaru, 
care se bate ca un forward 
englez și care, iată, își du
blează norma de goluri"... cheie, 
după Stockholm și Wembley, 
ceea ce, sîntem siguri, îl va 
face să jubileze și pe celebrul 
antrenor suedez Eriksson, care 
a condiționat, cîndva, rămîne- 
rea sa la Benfica de aducerea 
lui Cămătaru în Portugalia.

Dar toate aceste observații 
de cronicar trec în umoră fa 
ță de un moment înregistrat 
cu mare satisfacție de... repor
ter. In avionul de întoarcere, 
cind partida era dezbătută pe 
toate fețele, cu o bucurie fi
rească, antrenorul Jenei a 
spus . „îmi pare bine că la 
echipa națională e din nou at
mosfera care a existat acum 
3—1 ani. Aș vrea să-i mulțu
mesc lui Mircea Lucescu pen
tru felul în care i-a pregătit 
pe jucătorii săi pentru echipa 
națională". Mircea Lucescu, 
care a urmărit meciul din a- 
propierea mesei presei și care 
a sărit ca un resort la mar
carea celui de-al treilea gol, 
a răspiins : ,Jmi pare Ia fel de 
bine că s-a obținut această vic
torie de răsunet, în care arma 
principală a fost agresivitatea... 
tehnică de tip internațional... 
Poți coi.ta, ~Emi~, pe sprijinul 
meu total. Douăzeci și cinci 
de ani din viața mea se leagă 
de echipa națională. Iar echi
pa națională e bunul cel mai 
de preț al oricărui fotbalist 
care se respectă**.

în aceste cîteva minute am 
avut realmente convingerea că 
„tricolorii" vor fi în Italia..

TREPTE TOT MAI ANEVOIOASE

CROAZIERĂ 
PE DUNĂRE

LT.H.R. BUCUREȘTI vă 
oferă posibilitatea partici
pării la o croazieră de pa
tru zile pe Dunăre cu mo
tonava „Carpați** pe traseul 
Giurgiu — Moldova Nouă 
și retur (trecere prin Caza
ne și Porțile de Fier), o- 
prire la Drobeta Turnu Se
verin pentru vizitarea ora
șului, excursie la Băile Her- 
culane și Orșova.

Plecare — în ziua de 26 
octombrie.

Informații suplimentare și 
înscrieri la toate agențiile 
de turism ale I.T.H.R. Bucu
rești.

Dar, viața fotbaliștilor curge 
mai repede decît pendula lui 
Cronos. Peste numai cîteva 
zile, „tricolorii" roș-albaștrf și 
cei alb-roșli vor avea de în
fruntat adversari puternici în 
cupele europene. Frumoasa vic
torie de la Sofia îi obligă, ia
răși, să fie la cel mai înalt 
nivel, deși în „fiziologia" suc
cesului se spune că tonusul 
victoriei se reface cu destulă 
greutate. Abia încheiată o bă
tălie, începe Imediat alta. Iar 
la o săptămînă după „europe- 
ne“, meciul cu Grecia, cu ni
mic mai puțin important decît 
cel cu Bulgaria. Și ca șl cum 
această serie nu ar fi sufi
cientă, după o altă săptămînă, 
în care treptele sînt, firește, 
tot mai anevoioase și în pla
nul efortului, și în cel al aș
teptărilor, manșa a doua a 
„europenelor", cu frecvența tur
neelor de tenis din „Grand 
Prix". Cu singura diferență că 
în timp ce „Grand Prix" adi
ționează puncte, fotbalul are 
doar ritmul k.o.-ului.

Vrem să credem că aplauzele 
stadionului „Vasil Levski" au 
mărit cota de curaj a „Inco
lorilor'* și au întărit conștiința 
propriei lor valori, o conști
ință atît de necesară in obți
nerea succesului. Această lună 
„în zig-zag" între linia „națio
nalei** și cea a cluburilor tre
buie să fie momentul de vîrf al 
anului.

♦
...O ultimă „cheie** se cere a 

fi amintită. Victoria de la So
fia este și victoria „celorlalți** 
16. despre care se spune me
reu că sînt mult sub valoarea 
primelor noastre două echipe, 
dar care — iată, se vede — 
participă cu un efort deseori 
nerăsplătit la forjarea succe
selor internaționale.

ANUNȚ
O.J.T. BRAȘOV — 

PREDEAL organizează 
în ziua de 24 octom
brie a.c., ora 10, la ca
bana Clăbucet — sosi
re, examenul de pre- 
selecție pentru testare 
și retestare a ghizilor 
monitori de schi pentru 
sezonul 1988—1989.

Relații suplimentare 
se pot obține de la 
compartimentul agre
ment, telefon 922/56501 
— interior 123 sau 153.

ADMINISTRAȚIA DE
• Iubitorilor de PRONOSPORT 

li se rezervă o surpriză dintre 
cele mai plăcute, prin organiza
rea concursului intermediar de 
miercuri, 26 octombrie, cu par
tide din competițiile europene 
intercluburi. Iată care este al
cătuirea concursului respectiv : 
1. Steaua București — Spartak 
Moscova : 2. Dundee United —
Dinamo București ; 3. Dinamo
Minsk — Victoria Buc. ; 4. Mi
lan — Steaua Roșie Belgrad ; 
5. Neuchatel Xamax — Galata- 
saray ; 6 P.S.V. Eindhoven —
F. C. Porto ; 7. „17 Nentori-4 — 
T.F.K. Goteborg ; 8. F. C. Bru
ges — A. S. Monaco ; 9. Gor- 
nik Zabrze — Real Madrid : 10. 
F. c. Malines — R.S.C. Ander- 
lecht ; 11. Carl Zeiss Jena —
Samodoria ■ 12. Sredet Sofia —
Panathinaikos : 13. Malmo F.F.
— Tnternazionale

Tragerea obișnuită LOTO de 
s-stă7i. vineri. 21 octombrie, va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de , la ora 15,50. As-

I. Dumitrescu, in centrul imaginii, intr-o 
incursiune spre poarta selecționatei bulgare 

de tineret
Foto : B. ANDONOV — „Start" Sofia

ECHIPĂ DE ..SPERANȚE *
Presupusa superioritate tehni
că a tinerilor noștri jucători nu 
s-a făcut simțită în joc. Pentru 
că, spre deosebire de prima 
reprezentativă — a cărei întâl
nire au urmărit-o pe viu, din 
tribunele stadionului Vasil 
Levski —, atît de tinerii și, 
presupuși, entuziaștii tineri in
ternaționali, au jucat adeseori 
reținut, cu prea multă teamă 
și „respect" pentru partenerul 
de întrecere. Și la acest ca
pitol se cuvine a se acționa 
Insistent în perioadele de pre
gătire pentru chiar proxima 
întîlnire oficială, cu formația 
Greciei, de la 1 noiembrie. A- 
propo de aceste pregătiri, se 
cere, ca, pentru cîștigarea unei 
sporite, omogenități, să se facă 
eforturi j>< ntru asigurarea unor 
meciuri de verificare solicitante, 
eventual cu partenere de ace
eași categorie de vîrstă și tot 
selecționate naționale. Nu vrem 
să facem din ceea ce vom scrie 

în continuare o 
scuză pentru selec
ționata de tineret, 
dar adversara ei 
a avut nu mai pu
țin de opt partide 
internaționale sus
ținute în sezonul 
precedent și în cel 
actual. Sigur că 
jocul gazdelor a 
vădit această coezi
une de ansamblu 
și al liniilor, o 
maturitate care a 
cîntărit mult în 
stabilirea rezulta
tului final.

Au apărut și dis
cuții privind com
ponența echipei, a 
lotului. Cea mai 
frecventă proble
mă. âceeă a ale
gerii celor doi ju
cători care au de
pășit vîrstă per
misă de regula
ment. Pentru parti
da de la 
antrenorii 
s-au oprit 
lui Ad. Popescu șl 
Cristea, utilizați în 
linia de fundași. 
Un criteriu logic, 
dacă ne gîndim că 
întîlnirea a avut loc 
în deplasare 'și 

unei defensive

Sofia, 
noștri 
asupra

care progresează văzînd cu 
ochii). Și după ce, mai cu sea
mă din punctul nostru de ve
dere, a fost împiedicată să a- 
jungă ia o egalitate. Mai intîi 
prin trecerea cu vederea,_ de 
către tușierul M. Macchi, a 
unui ofsaid evident, la faza din 
care a rezultat marcarea go
lului nr. 2 al gazdelor. Și, în 
final, prin decizia mai mult 
decît curioasă a „centralului" 
T. Lanese, care, în min. 88, nu 
a acordat indiscutabila lovitură 
de pedeapsă la faultul comis 
de Țvetanov asupra lui C. Sa
va, dictînd... lovitură liberă in
directă pentru că unul dintre 
jucătorii noștri vorbise prea 
tare.

Indiferent însă de aceste „si
tuații locale", trebuie, să ne o- 
prim, tocmai din dorința' ca »" 
ceastă echipă să urmeze dru
mul ascendent prevăzut pentru 
ea, asupra unor lacune prezen
te în partida de marți de pe 
stadionul „Narodnaia Armia". 
Capitolele la care echipa noas
tră a fost depășită cel mai clar 
s-au numit forța și combativi
tatea. Ținînd cont de obiecti
va realitate a conformațiilor 
fizice ale jucătorilor din teren, 
era de presupus că echipa noas
tră va evita lupta corp la corp, 
duelurile puternice pentru min
ge. Nu s-a prea întîmplat așa.

asigurarea 
mai experimentate se impunea. 
S-a obiectat șl lipsa de gaba
rit a multor, jucători care a 
pus, din start, formația noas
tră într-o stare de inferiorita
te în lupta aeriană pentru ba
lon. Nu știm cit operează acest 
criteriu al înălțimii, de vreme 
ce te poți impune prin elemen
tul esențial fotbalistic, tehnica. 
Dar tot așa de adevărat este 
că o serie de jucători consa- 
crați, cu multe partide divizio
nare la activ, au fest departe 
de ceea ce pot, de ceea ce au 
arătat în campionat. D. Petres
cu, Stănici, Ursea, Lupeseu, Bu- 
naciu și parțial, Cr. Sava și I. 
Dumitrescu n-au dat randa
mentul presupus.

Pornind de la multele și re
alele observații ale startului in- 
fructuos din preliminariile 
Campionatului European, an
trenorii M. Rădulescu și D. A- 
polzan pot retușa scăderile ma
nifestate. Așteptăm cu încre
dere ADEVĂRATA selecționată 
de tineret în partida de Ia 1 
noiembrie, cu formația Greciei.

Eftimie IONESCU

Meci amical în Giulești
Mîine, pe stadionul Giulești, 

de la ora 15, Rapid va susține 
un atractiv joc amical cu Fla
căra Moreni.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
pecte de la această tragere vor 
fi transmise la radio, pe pro
gramul I, la ora 16,35, urmînd 
ca numerele extrase să fie trans
mise și în reluare, pe același 
program, la orele deja cunoscu
te. Precizăm că după efectuarea 
operațiunilor de tragere va rula 
un film artistic, accesul în sală 
fiind liber pentru toți cei inte
resați.

a De reținut că mai sînt NU
MAI 2 ZILE pînă la tragerea 
LOTO 2 de duminică, 23 octom
brie. precum și pînă la Con
cursul PRONOSPORT din aceeași 
zi. în legătură cu acest con
curs. care cuprinde exclusiv par
tide din campionatul italian, 
este de notat, că se prefigurea
ză șanse de excepție pentru 
participanți avînd în vedere că 
de la concursul anterior s-a re
portat suma de aproape 300 000 
lei, ceea ce înseamnă o sporire 
substanțială a fondului de cîș- 
tiguri. cu urmările avantajoase 
care decurg de aici I

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 14 OCTOMBRIE 1988»

Categoria 1: 1 variantă 25% — 
autoturism „Dacia 1390 * (70.000
lei); cat. 2: 3,50 a 19.874 lei; cat. 
3: 12,00 a 5.797 lei; cat. 4: 18,75 
a 3.710 lei; cat. 5: 110,00 a 632 lei; 
cat. 6: 239,50 a 290 lei; cat. X: 
1.455,75 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
45.932 lei.

Autoturismul „Dacia 1300” 
(70.000) de la categoria 1 — 2^0, 
a fost obținut de participai; ul 
Comici Constantin din orașul 
Iași.
• în atenția partlcipaniilor la 

concursul Pronosport din 20 oc
tombrie. Intrucît cluburile 1st er- 
nazionale Milano și Malm FF 
au decis, de comun acord să 
inverseze terenul de disputare 
stabilit inițial prin tragere la 
sorți, partida tur din manșa a 
doua a „Cupei U.E.F.A.* se va 
disputa pe terenul echipei sue
deze, Ia Malmd.



A TOVARAțULU

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
IN REPUBLICA POPULARA DEMOCRATA COREEANA

REPREZENTATIVA ȚĂRII NOASTRE, PERFORMERA
PRELIMINARIILOR CAMPIONATULUI MONDIAL

(Urmare Un vao 1)

al P.C.IÎ„ prim viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republi
cii Socialiste România. titlu! 
de Doctor Honoris Caasa tn 
știinfe chimice pentru marile 
merite în dezvoltarea științei si 
tehnicii, îndeosebi in crearea 
unor noi ramuri ale industriei 
chimice românești, precum și 
pentru contribuția adusă la în
tărirea și dezvoltarea prieteniei 
și solidarității româno-coreeoe.

întreaga asistentă aplaudă în 
picioare, omagiind pe cei distinși.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a fost felicitat cu multă căl
dură de tovarășul Kim Ir Sen. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat s-au îmbrățișat Asis
tenta și-a manifestat afecțiunea 
și respectul, aplaudînd si ova- 
tionind îndelung. în picioare, 
pentru prietenia și colaborarea 
dintre România și R.PJJ. Co
reeană,

Tovarășa Elena Ceausescu ■ 
fost tcljcitată, de asemenea, cu 
multă cordialitate de tovarășul 
Kim Ir Sen.

Tovarășul Li Giong Ok a ros- 
f‘ ' cald cuvînt omagial de 
felicitare a tovarășului Nicolae 
Ceausescu și tovarășei Elena 
Ceausescu pentru înaltul titlu 
științific conferit.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a fost invitat, cu respect, de 
președintele Academiei R.P.D. 
Coreene să ia cuvintul.

Cuvintarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu vio interes, 
fiind subliniată în repetate 
rînduri cu puternice si înde
lungate aplauze.

Ceremonia s-a desfășurat in
tr-o atmosferă entuziastă, parti- 
cipantii dind expresie senti
mentelor de înaltă stimă si 
considerație fată de distinșii 
oaspeți de profundă prețuire si 
prietenie față de poporul român.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceausescu au 
răspuns cu cordialitate manifes
tărilor de prețuire si respect.

In încheierea solemnității, au 
fost, din nou. intonate imnurile 
de stai ale Republicii Socialiste 
România si Republicii Populare 
Democrate Coreene.

§ • Câmătaru elogiat • Doar doua victorii in depla- 
| sare • Echipe cunoscute n-au realizat decit scoruri 
| egale pe teren propriu • Danezii pot fi mulțumiți de 
| rezultatul de la Atena • Două jocuri amicale : Italia 
| a trecut greu de Norvegia ; Irlanda — scor categoric 
§ cu Tunisia

Miercuri seara, pe vechiul con- 
S tinent s-a consumat un nou ma- 
§ raton fotbalistic, de data aceas- 

ta nu tn cupele europene, d in 
Ș preliminariile Campionatului Mon- 
§dial — 1990. Agențiile internatio- 
S; oale de presă subliniază tn u- 

nani mita te. câ România a reușit 
§ o victorie foarte prețioasă in de- 
S plasare, pășind cu dreptul in 
S marea încleștare pentru califica- 
§ rea in turneul final (grupa T>. 
§ Agenția -Presse Ațentur-Viena“, 
§ ta comentariul pe care-1 fare. 
$ srrie in titlu : .Câmătaru — de- 
§ ttaâtornl -Chetei de aur- de a- 
$ nul trecut si-a confirmat clasa, 
§ înscriind două goluri holăritoa- 

re tn victoria obținuți de români 
§ la Sofia, eu Bulgaria*. Aceeași
< agenție consemnează si câ .alte 
§ selecționate, ea Anglia. R. F. 
§ Germania. Tara Galilor si Seo- 
5 tia n-au reușit ne teren prooriu 
Ș decit scoruri egale*. Celălalt med 
§ al grupei L cel de la Atena.

a fost pasionant. Grecii ,'cu Ma- 
§ nolaa Mavridis. Saravakos, Skar- 

Catos. M Oro noul os. Anastopoulos. 
$ Boeos-as ta formației au deschis 
$ scorul ta min. 42. prin Mitro-
< pool os. cu capul, ta urma unul 
§ corner. După pauză (min. 57). 
§ danezii au egalat prin Povlsen. 
§ Antrenorul S-no Piontek. care a 
§ aliniat o formație cu nume con- 
§ saccate (Sivebaek. J. Olsen. Bar- 
S tram. Heinze. Laudrup s.a.) poa- 
§ te fi mulțumit cu scorul de 
§ 1—1. dupl felul cum a decurs 
$ 'oeul. ta care gazdele au fost la

timonă—
§ tn GRUPA A t-a. rezultate 

supriză. Medul egal (0—0). de 
* ne Wembley, dintre Anglia si 

Suedia, a decepționat din nou 
pe cel 65 000 de spectatori. Engle
zii, ca șl la „europene", arată că 
nu-șl găsesc cadența din trecut... 
La Chorzow, Polonia nu s-a im
pus decit cu 1—0 in fața Albaniei, 
prin golul semnat tn repriza se
cundă de K. Warzycna.

tn schimb, în GRUPA a 3-a, 
două scoruri scontate. Ambele 
echipe gazdă au ciștigat cu re
zultate Identice. La Kiev (100 000 
de spectatori). U.R.S.S. — Aus
tria 2—0 (0—0), goluri înscrise, 
unul de tînărul și talentatul Mi- 
hailicenko, al doilea de Zavarov 
(acum ia Juventus). La Berlin, 
R.D. Germană — Islanda 2—0 
(1—0), tn urma punctelor realiza
te de cel mal ,bun fotbalist al 
anului. Andreas Thom (ultimul 
gol ta min. 89). Dar, să mențio
năm. câ islandezii au jucat în 10 
oameni din min. 70. cînd Savar 
Jonsson a fost eliminat de pe 
teren !

tn GRUPA A «-a. două rezul
tate egale, puțin previzibile : Ta* 
ra Galilor n-a putut trece de 
temerarii finlandezi : 2—2 (2—2), 
chiar la Swansea 1 Au înscris : 
Saunders (din penalty), Lahti- 
nen (autogol), respectiv Ukko- 
nen și Paatelalnen. La Milnchen, 
o revanșă mult așteptată după 
„Euro '88* s R.F. Germania — O- 
landa 0—0, care a decepționat pe 
Beckenbauer, pe cel aproape 
60 000 de spectatori vest-germanl, 
dar nu și pe cei aproape 15 000 
olandezi. Acum, Olanda (de data 
aceasta fără Ruud Gullit, acci
dentat) are mari speranțe pentru 
a ciștiga returul de pe teren 
propriu.

In GRUPA A 5-a. un singur 
ioc : Scoția — Iugoslavia 1—1 
(1—1), la Glasgow (43 000 de spec
tatorii. Gazdele au punctat pri
mele. prin Johnston, după care, 
Kataneo a egalai. Iugoslavii, cu 
9 jucători care activează în e- 
chipe de peste hotare, au obți
nut un foarte valoros scor egal. 
Din această grupă mal fac parte 
Franța. Cipru si Norvegia. Sim- 
bătă. următoarea partidă : ctaru 
— Franța.

Foarte greu au obtinut victoria 
pe teren propriu fotoaliștii •ui- 
guri în fața Irlandei de Nord 
(1—0). prinlr-un gol al Iul Vire
ze. în min. 84 în cadrul GRUP®’ 
A 6-a, din care mai fac oarte 
Spania, Malta și Irlanda).

In grupa A 7-a, victorii nor
male : Belgia — Elveția 1—0 
(1—0), prin punctul lui Vervoort, 
Luxemburg cedînd. acasă, in fa
ta Cehoslovaciei cu 0—2 (0—0).
gratie golurilor lui Hasek șl 
Chovanek.

Acestea au fost meciurile ofi
ciale de miercuri, tn program 
au mal figurat două „amicale" 
semnificative. La Pescara, Italia 
a dispus greu (2—1. Ia pauză 
2—1) de Norvegia, care n-a ob
ținut nici un punct în două 
jocuri din preliminariile C'.M. Au 
înscris Giannini (penalty). Ferri, 
respectiv Brandahaug (gol ega
lizator, din 11 m). irlanda (la 
Dublin) a ciștigat categoric cu 
Tunisia ; 4—0 (3—0) — golurile
aparținînd lui Cascarino (2). Al- 
drige și Sheedy. Perspective iru- 
moase pentru „coachul" Jackie 
Charlton...

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD

TENIS DE MASĂ
(Urmare din nag ii

ATLETISMUL DISPUNE DE MAI MULTE RESURSE
(Urmare atn oaa. V

a fast a cincea la săritura tn Înălțime, iar 
Doina Melinte a noua tn finala cursei de 
1500 m. Marieiea Puică a abandonat la 

3 000 m. în timp ce Sorin Matei nu a 
obtinut standardul de intrare în concurs.

AUR Șl ARGINT
Paula Ivan a fost, indiscutabil, de de

parte cea mai bună dintre atletele noas
tre obtinînd un titlu olimpic Si un loc doi. 
în maniera In care a strălucit Întreg 
acest sezon de concursuri Paula Ivan a 
evoluat si la J.O.. adică foarte bine. Ea 
a înregistrat acum un nou record olim
pic la 1 500 m si două recorduri națio
nale de excelentă valoare, la 1 500 m si 
la 3 000 m. intrind autoritar, în galeria 
marilor semifondiste ale lumii, din istoria 
acestor probe.

La 3 000 m. probă la care înaintea Jocu
rilor a mai participat doar la o singură 
cursă la CamDionatele Naționale. Paula 
a evoluat cu mult curai fiind Întrecută 
doar — ne ultima narte a traseului — de 
sovietica Tatiana Samolenko, campioană 
mondială a probei. Adoptînd o altă tactică 
poate că Paula ar fl obtinut victoria la 
3 000 m dar $1 așa rezultatul el a fost 
excelent. S-a simtit totuși că această dis
tantă nu l-a fost orea familiară dar ea a 
constituit o bună repetiție pentru cursa 
ei de bază. 1 500 m la care a obtinut în 
acest an primul loc în clasamentul „Ma
relui Premiu I.A.A.F.-Mobil“,

Și într-adevăr. Paula Ivan a fost mag
nifică. repurtînd o victorie cu mult mai 
netă decit a obtinut. oină acum. în vreo 
cursă, importantă oricare dintre marile 
alergătoare ale lumii. A condus întrecerea 
de la un cap la celălalt cîstieînd cu o di
ferență de 6,28 secunde, adică mal mult 
de 40 de metri 1 UNIC tn istoria de multe 
decenii a semifondului 1 De altfel, nenu- 
măratii specialiști care au urmărit victo
ria Paulei Ivan au fost unanimi in a 
sublinia .că aceasta a constituit unul dintre 
cele mai Impresionante momente ale în
trecerilor atletice. Spre satisfacția noastră, 
a tuturor. A federației de specialitate (pre
ședinte M. Iliescu, secretar responsabil 
Al. Paraschivescu), a clubului Olimpia, a 
antrenorului Ion Puică, unul dintre puținii 
tehnicieni ai atletismului mondial dublu 
medaliat — prin elevele sale Marieiea 
Puică și Pau! Ivsn — și la 3.O. ’84. și la 
O.O. ’88 (plus „pe podium* la C.M. sau 
C E. din acest ciclu olimpic).

UN MERITORIU LOC 5
Ca:.,pioana si recordmana lumii la sări

tura tn înălțime funioare Alina Asiafel. 
ca si Paula tvan — debutantă Ia J.O.. 
s-a clasat într-o comoanie aleasă, pe lo
cul 5. ia egalitate -n Ludmila Andonova. 
fostă recordmană mondială. Locul ocupat 
de ea, ceia maț tînără dintre participantele 
probei, este onorabil, numai că re

zultatul a fost cu I cm inferior celui de 
la ..mondialele* de la Sudbury. în acest 
concurs, cu o exoeo&e două toate con
curentele. chiar mai experimentate. au 
evoluat însă cu mai multi centimetri sub 
nivelul rezultatului cei mai bun din acest 
sezon.

Doina Melinte, calificată în finala cursei 
de 1500 m. după ce cîștigase prima se
rie. s-a străduit pentru un loc mai bun. 
A concurat cu curai, o bună parte din 
parcurs aflîndu-se printre fruntașe, dar 
n-a rezistat efortului depus și a încheiat 
proba pe locul 9. in 4:02.89 (cel mai bun 
rezultat ai său din acest an fiind de 4:00,85). 
Marieiea Puică, accidentată o bună parte 
a anului — ca si Doina Melinte. de alt
fel — a concurat la 3 000 m. Fără să fi for
țat, ea s-a menținut în grupul _ celor șase, 
cu drept de calificare în finală, distantat 
de celelalte alergătoare. Dar cam la vreo 
150 m de sosire, accidentul mai vechi a 
recidivat si Marieiea Puică, medaliată cu 
aur în 1984 la 3 000 m a fost constrînsă 
să abandoneze, tn ceea ce-1 privește pe 
Sorin Matei, nereusind în calificările să
riturii în înălțime decit. 2.19 m (rezultatul 
său cel mai slab din acest an !) el nu a 
avut acces în concursul propriu-zis, în

SE AȘTEPTAU - SE AȘTEAPTĂ
Datorită Paulei Ivan Și chiar a Alinei 

Astafei, atletismul nostru a avut o pre
zență notabilă la această a 24-a ediție a 
J.O. Dar, obiectiv privind lucrurile, tre
buie să arătăm că de la atletism se aș* 
tepta mai mult. în fond. într-un întreg 
ciclu olimpic, atletismul nostru n-a evi- 

■ dențiat pregnant decit două noi talente, 
pe Paula Ivan și pe Alina Astafei (cei
lalți trei de la Seul, avînd făcut, de a- 
cum, „botezul" olimpic), ceea oe este 
foarte puțin. Ar mai fi fost, poate, apte 
de a fi selecționate pentru J.O. încă alte 
două atlete, evidențiate în perioada 1985 
—88, semifondistele Tudorita Chidu și 
Mitica. Junghiatu-Constantin, dar oricum, 
datele problemei tot n-ar fi fost cine știe 
ce modificate, datoria atletismului ră- 
mînînd tot., datorie ! Federației îi revi
ne sarcina de a se implica pe viitor 
mult mai activ decit în precedentul ci
clu olimpic in rezolvarea tuturor proble
melor sportivilor din lotul național, chiar 
cu prioritate acordată valorilor dove
dite, așa cum opina Ion Puică. Aprecia
tul antrenor, considera, totodată, că e 
necesară „o astfel de abordare a proble
mei schimbului de mîine. lăsată pînă a- 
cum cam la voia întâmplării: elemente 
talentate nu au fost dirijate întotdeauna 
către grupe conduse de antrenori cu ex- 
periență. cu deplină competență. Trebuie 
constituite grupe pe probe ale Iotului na
țional și olimpic, care să lucreze după 
O linie unică a federației, impusă tutu
ror acestor microcoiective, eu un număr 
precis de antrenamente pe zL cu alcătui
rea în amănunt a graficului de pregă
tire și refacere cotidiene. Să nu mal for- 

cadrul căruia orimii clasați au obtinut re
zultate care, altfel. îl erau si Iul obișnuite. 
Dar. dună o serie de întreceri de-a lun
gul anului *88 în care s-a numărat cu 
regularitate printre protagoniști. Matei a 
„clacat* tocmai acum, la cel mai impor
tant examen, nereusind să aibă asigurat 
virful de formă la momentul oportun.

O altă probă a săriturilor, cea de lun
gime femei cea care ne-a adus atîtea 
satisfacții anterioare, a strălucit de data 
aceasta prin... absență ! Dar ce să mai 

spunem despre alte categorii de probe 
(aruncări, sprint etc.), rămase într-o stare 
de mediocritate dăunătoare ? ! Rezultatele 
de vîrf ale principalelor competiții interne 
se mențin de ani și ani, mai ales în în
trecerile masculine, departe, foarte de
parte, de actualul standard interna
țional. Dacă s-au făcut și erori în 
selecția pentru J.O. (nimeni nu poate con
cura la o asemenea competiție doar cu... 

numele, fără a se afla în perfectă stare 
de sănătate, fără a participa în prealabil 
la un număr suficient de întreceri și a 
convinge prin rezultate) nu-i mai puțin 
adevărat, iată, câ in activitatea secțiilor 
noastre există multe neîmpliniri. Neîmpli- 
niri de fond !

I - REZULTATE SUPERIOARE
măm loturi mari, cum s-a întâmplat în 
pcispcctiva ediției a 24-a a J.O., ciud 
21 de atleț: au contat la asemenea nivel, 
deși mediocritatea unora era evidentă, ei 
complăcindu-se din plin în ea, mulțu- 
mindu-sc tocmai cu statutul de candidat 
olimpic, fără a manifesta interes de pro
gres. Un lot atit de numeros a creat 
greutăți multiple, generînd răspîndirea 
membrilor săi în prea multe locuri, cu 
posibilitate redusă de control din partea 
federației. Și de ce nu am acorda totul 
numai adevăratelor, recunoscutelor valori? 
Se simte din plin nevoia unei centrali
zări, a unei conduceri unice a lotului, 
care trebuie împrospătat atit cu sportivi, dar 
și cu antrenori. Prea au existat și exis
tă senatori de drept de ani și ani, care 
sînt primii doar la angajamente, nu și 
la realizări majore, autentice, adică pe 
plan internațional*. Mai mult ca ori
când. este momentul ca tehnicienii atle* 
tismului nostru să-și strîngă rindurile, 
să-și revizuiască substanțial metodele de 
lucru, propunîndu-și obiective cu mult 
mai îndrăznețe, pentru realizarea cărora 
să nu cunoască odihna. Exemplul tinerei 
Paula Ivan trebuie să-i stimuleze pe toți, 
atieții și, deopotrivă, antrenorii. Faptul că 
pînă acum din 1960. atletismul nostru are 
nouă campioane olimpice și alți me- 
daliați cu argint și bronz, este dovada cea 
mai bună că există posibilități pentru a 
avea alți șl alți atleți care să se impu
nă în arena olimpică. Ei trebuie însă 
răutăți cu strășnicie si PREGĂTIȚI LA 
NIVELUL CEL MAI RIDICAT. Dispunem 
de condițiile trebuincioase. De preocupa
re șt de o muncă susținută depinde însă 
reușita 1...

țărilor, formația R. D. Germa
ne cu 3—0, grație unui joc si 
a unei experiențe superioare; 
Otilia Bădescu — Kathrin 
Ziesche 2—0 (8, 9), Kinga Lohr 
—Kathrin Heize 2—0 (17, îl), 
Bădescu, Maria Albolu — 
Ziesche, Heize 2—0 (16, 19), 
urmînd să întâlnească, vi
neri, într-un meci deose
bit de dificil, formația Ce
hoslovaciei, în care vioara în
tâi va fi Mărie Hrachova, 
proaspăta medaliată a focuri
lor Olimpice. La rîndul ei, gar
nitura secundă a țării noas
tre n-a putut face față ju
cătoarelor bulgare, între care 
se află Daniela Gherghelceva, 
a 3-a jucătoare europeană. Prin 
urmare, 3—1 pentru Bulgaria: 
Katalina Vitceva — Adriana 
Năstase 0—2 (—18. —10), Gher
ghelceva. — Emilia Ciosu 2—0 
(9, 17), Gherghelceva, Vitce
va — Năstase, Maria Bogoslov 
2—0 (19, 17), Gherghelceva — 
Năstase 2—0 (14, 12).

Și în competiția masculină am 
asistat la partide interesante. 
Prima noastră reprezentativă a 
obținut o frumoasă victorie în 
fața Poloniei cu 3—0: Daniel 
Cioca — Miroslav Pieroncz”k,
2— 1 (18, —18, 17), Vasile Fie
rea — Dzubanski 2—0 (14, 18), 
Călin Creangă. V. Florea — 
Kolodziejczyk, Dzubanski 2—1 
(—17, 17, 18), în turul urmă
tor întâlnind puternica echipă 
a Iugoslaviei, condusă de vice- 
campionul mondial și olimpic 
Ilija Lupulescu. jucătorii noștri 
au obținut o prețioasă și 
meritată victorie, cu scorul 
de 3—2: Vasile Florea — Ilija 
Lupulescu 1—2 (—10, 19, —12), 
Călin Creangă — Slobodan Cru- 
jicl 2—0 (14, 12), Florea Crean
gă — Lupulescu. Crujici 2—0 
(15, 18), Creangă — Lupulescu 
0—2 (-11,-19), Florea — Cru
jici 2—0 (10, 7). Tinerii compo
nent! ai formației secunde au 
fost depășiți, conform aștep
tărilor, de echipa U.R.S.S. cu
3— 0: Evgheni Brainin — Că
lin Toma 2—1 (—18, 14, 14),
Vladimir Marinkevici — Romu
lus Revisz 2—0 (10, 13). Dimi
tri Mazunov, Samuel Varda
nian — Simion Crișan, Romulus 
Revisz 2—1 (—17, 15, 14).

Alte rezultate. Masculin : 
Canada — Bulgaria 3—1, 
U.R.S.S. — R.D. Germană 3—0, 
Cehoslovacia — Israel 3—0, 
R.P. Chineză — Canada 3—0, 
Iugoslavia — Cehoslovacia 3—1, 
R.P. Chineză — U.R.S.S. 3—0: 
feminin: Franța — Canada 3—0, 
U.R.S.S. — Polonia 3-1, Ceho
slovacia — Italia 3—0, R. P. 
Chineză — Franța 3—0. Bul
garia — U.R.S.S. 2—3, Ceho
slovacia — Iugoslavia 3—1.

Concursul continuă mîine (n.n. 
azi), de la orele 9 și 16.
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