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România socialistă, sub semnul

0 echipa românească în turui III a] cupelor europene 

UNIVERSITATEA CRAIOVA Ă OBȚINUT" 
O CALIFICARE SPECTACULOASĂ: 

2-0 ȘI LA LEEDS!
Ieri, 3 din echipele românești participante în Cupele europene 

au fost la un pas de un mare succes pentru fotbalul nostru. Uni
versitatea Craiova a realizat o calificare spectaculoasă la Leeds, 
învingind ți în deplasare cu 2—O, una din cele mai mari victo
rii românești în întîlnirile Intercluburl. Dinamo, tot în deplasare, 
a fost la mai puțin de un pas de calificare, Eintracht cgalînd 
scorul în ultimele secunde și după scurgerea timpului regula
mentar de joc. în schimb, Steaua, acasă, după ce a condus cu 
1—0, a jucat nervos și a pierdut datorită greșelilor jucătorilor eL 
F. C. Argeș a pierdut in fața unui adversar foarte valoros.

Congresului al Xll-lea al partidului

PE-UN PICIOR DE PLAI,
PE-O GURA DE RAI"• •»

Festivalul sportiv al fetelor vrlncene In cadrul „Daciadei"

Cupa campionilor europeni
r. C ARGEȘ PITEȘTI - NOTTINGHAM FOREST 12 

Cupa cupelor
STEAUA BUCUREȘTI - L C 12

(0 2)

NANTES
Cupa U. E. F. A.

LEEDS UNITED - UNIVERSITATEA CRAIOVA
EINTRACHT FRANKFURT — DINAMO BUCUREȘTI 3 0 (0 0, 2-0)

(1-0)

0-2 (0 0)

îteva sute ae-Jete în mul- 
.... j de sport 

au coborît de „pe-un picior 
de
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Cîteva sute Oejetc 
tioolore costume 

au coborît de .me
de 

rai", 
riței 
ruja, _ 
dra, de la Panciu sau Odobcști, 
de la Adjud sau Milcov — și 
și-au dat întâlnire la Focșani, 
lingă’ o veche piatră de ho
tar care odată despărțea o țară, 
dar nu și inima și crezul unui 
popor. Și-au dat întilnire acolo, 
pentru că în apropierea obelis
cului care marchează pentru 
totdeauna locul de trecere din
tre Moldova șl Țara Româ
nească se înalță moderna sală 
a sporturilor, construcție care 
se integrează armonios în me
reu înnoitul peisaj al Focșani
lor zilelor noastre ; și-au dat 
întilnire la a IV-a ediție a 
„Festivalului fetelor vrinccne", 
desfășurat sub egida marii 
competiții naționale „Daciada"

plai" și-o „gură 
adică de pe plaiurile 
— de la Soveja sau 
de la Mircești sau

și dedicat Congresului al XII- 
lea al partidului.

...De ce atletism ? De ce vo
lei 7 De ce handbal ? — au 
fost primele întrebări ■ la care 
am dorit să aflăm răspuns, ur
mărind întrecerile din program. 
Răspunsul ni l-a oferit S. Ba- 
taragă, 
Vrancea : 
cem 
care 
este 
care 
sură 
ților 
handbalul îndeplinind, se pare, 
toate condițiile. Un argument : 
de la faza pe asociație și pină 
la cea finală, la care asistăm 
aoum, au luat parte peste 15 000 
de participante, reprezentante 
ale școlilor, satelor și între
prinderilor din județul nostru".

Așadar, atletism... Nela 
Cîrciumaru din Vidra și-a lă
sat acasă copilul și soțul șl a 
venit pe stadionul din Focșani 
pentru a arăta că „sportul nu 
are vîrstă". A ocupat locul se
cund la lungime. Nu s-a su
părat. Colegele ei de echipă, 
Marilena Costache și . Ioana O- 
prea, aveau să cîștige la 100 m,

secretarul C.J.E.F.S. 
___  „Am căutat să adu- 
în prim-plan atît discipline 
au un rol prioritar, cum 
atletismul, cit și unele 
răspund în mai mare mă- 
preferințelor si posibilită- 
de practicare, voleiul și

și, respectiv, 800 m, astfel că 
„tot succes se cheamă și el 
este al nostru, că doar am ve
nit cu toate laolaltă si nu sin
gure". Un aport la aceste suc
cese are și prof. Ioan Soare... 
Fetele din Vulluru sînt vesele. 
Au și de ce. După participarea 
Ia finala ..Cupei U.N.C.A.P." și 
a „pentatlonului atletic școlar", 
Ioana Sandu și Maria Lăeanu 
s-au aflat 
mai bune, 
puternică, 
greutate și 
le găsim, mai tîrziu, în sală,

Emanuel FANTÂNEANU

și aici printre cele 
Ioana fiind cea mai 

impunindu-se la 
lungime. Aveam să

(Continuare în pag. 2—3)

în aceeași atmosferă

MAI BUNE Șl MÂI FRUMOASE,
PRODUSELE NOASTRE SINT

0 BUNĂ PROPAGANDĂ PENTRU SPART
ii

întreprinderea de materiale sportive de la Reghin,
transformări înnoitoare, sub semnul unei noi calități

‘5

Portarul Shilton reține balonul sub privirile lui Dobrin și 
Mc Govern Foto : Dragoș NEAGU

Amănunte în paginile 2—3 și a 4-a

de mare însuflețire Azi, din nou
baschet internațional

SPORTIVII ȚARII SINT PREZENȚI
IN NUMEROASE ÎNTRECERI DEDICATE

CONGRESULUI PARTIDULUI
în întreaga țară tineretul întimpină Congresul al Xll-lea al 

partidului cu rezultate dintre cele mai bune în muncă și la în
vățătură. El participă cu entuziasm și la numeroasele întreceri 
sportive dedicate apropiatului eveniment politic de cea mai mare 
importanță din viața poporului 
sosite în aceste zile la redacție

• BUCUREȘTI z

Bă- 
ma- 
prl- 

• i etapei
,Daciadei“ și dedi-

în sala Floreasca

DINAMO -AHIS SALONIC,
PRILEJ DE REVANȘA
PENTRU BUCURESTENI

baschet imernațio-

nostru, 
de la

la

Iată cîteva din relatările 
corespondenții noștri :

Popas Ia întreprinderea pentru 
materialele sportive din Reghin. 
Eduard Weber, șeful atelierului 
de proiectare tehnologică și cre
ație, povestește : „Tot ceea ce 
vedeți aici a început cu un co
lectiv de 14 inși, la 1 august 
1946. Mi-aș îngădui, deci, să 
spun că sînt printre membrii 
fondatori ai întreprinderii, care, 
acum 33 de ani, se numea — 
era și firesc — „Solidaritatea", 
pentru că numai din solidarita
te am putut să mergem înain
te... Pînă în 1949 am lucrat, 
pentru fondul pieței, pantofi 
simpli, de care era atîta nevoie 
în vremea aceea. în ’49 s-a fă
cut un început 
sportivă. în 1952, 
voltarea mișcării 
țara noastră, am devenit si noi 
o „fabrică de sport". Pînă în 
1957 am lucrat ca o coopera
tivă. avînd aproape 900 de meș
teri. La 1 iulie 1959. partea de 
producție de serie s-a trans
ferat în întreprindere de stat. 
Un timp am fost tutelați de 
U.C.F.S.. pînă în 1960. De a- 

am trecut la Ministerul 
Ușoare. Curînd a- 

să producem 32 000 de 
perechi de încălțăminte sporti
vă. care, împreună cu unele 
produse de marochinărie, inclu
siv mănușile de box. au urcat 
la vreo 14 milioane lei valoarea 
producției. Pînă în 1964 am

de profilare 
odată cu dez- ' 

sportive in

tunci
Industriei 
veam

lucrat in fostul sediu al co
operativei, o casă mai veche, 
în *64 am primit investiții de 
dezvoltare, 18 milioane lei, și 
ne-am așezat aici, în zona in
dustrială a orașului, pe strada 
Ierbuș. La nr. 10. Ajunși în 
casă nouă, am început să ur
căm indicatorii de plan. Trep
tat, între 1964 și ’74, producția 
crește cu 150 la sută. în 1974 
primim o nouă investiție, astfel 
că și capacitatea de producție 
se dublează. Așa se face că mi
cul colectiv de 14 oameni, prin
tre care m-am numărat și eu, 
a ajuns să fie azi un colectiv 
mare, de aproape două mii de 
oameni".

îl întrebăm pe meșterul We- 
ber dacă legătura lui cu spor
tul se reduce Ia planșa prin in
termediul căreia se produc a- 
titea și atitea sortimente de 
echipament sportiv. Weber ne 
privește puțin mirat, prin sticla 
ochelarilor săi cu numeroase 
dioptrii, acumulate de-a lungul 
anilor : „Am fost alergător de 
100 m, campion de zonă, cu 11,5, 
într-o vreme cînd se putea 
cîștiga și campionatul național 
cu 5 sutimi mai repede... Am 
fost schior, că așa se obișnuieș
te pe dealurile noastre... Am

Pe baza sportivă de la 
neasa a avut loc o amplă 
nifestare cultural-sportivă, 
lejuită de declanșarea 
de lamă a „F—. 
cată Congresului al Xll-lea al 
partidului. După o frumoasă 
festivitate de deschidere, a ur
mat un bogat program poli
sportiv, cuprinzînd întreceri 
de fotbal, oină, cros, șah și ac
tivități tehnico-aplicative. (Vio
rel Popa).

__ tenis de masă, popice, 
îndemînare și viteză. Cîștigă- 
tori : Rodica Bucur și Dumi- 

(tenis de masă), 
Gheorghe 
M. Vlă- 
(îndemi- 
remarcat

tru Nicolae
Ștefania Frățică și 
Răhătianu (popice),_ 
descu și V. Haiadin 
nare și viteză). De 
organizarea foarte bună a în
trecerilor. (Nicolae Costîn).

• BRAȘOV

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

• PITEȘTI

în organizarea comitetului 
sindical și a asociației sportive 
a întreprinderii de autoturis
me, la Ștefănești s-a desfășu
rat o frumoasă serbare 
tural-sportivă dedicată 
platului 
la care i 
4000 de 
Printre 
sportive 
pescu și 
(cros), handbaliștii de la sec
ția Autoutilări, voleibaliștii de 
la secția Reparații mecanice 
și fotbaliștii secției Transmisii. 
(Ilie Fețeanu).

cul- 
apro- 

Congres al partidului, 
au fost prezenți peste 

oameni ai muncii, 
premiații întrecerilor 
s-au aflat Maria Po- 

i Gheorghe Dobre

Desfășurată In cinstea apro
piatului Congres al partidului, 
competiția de box „Cupa Rul
mentul" a reunit pugiliști din 
asociația sportivă Nitramouia 
Făgăraș, Clubul sportiv școlar 
și Rulmentul din localitate. Pe 
locul I s-au situat reprezen
tanții asociației sportive Rul
mentul, 
tre ei, 
kg.) la 
colae Mezei 
niori mari și 
(81 kg.) la seniori, 
lescu).

cu 9 sportivi. Prin- 
Costică Prodan 
juniori mici, 

(57 kg.) Ia ju- 
Adrian Velieu 

(I. Pave-

• BUȘTENI

• BRĂILA

Din inițiativa Consiliului ju
dețean al sindicatelor, în loca
litate a fost organizată o com
petiție de șah dotată cu „Cupa 
Congresul al Xll-lea al P.C.R.". 
Au luat parte șahiști din 9 a- 
sociațli sportive. La individual, 
pe primul loc s-a clasat Tco- 
fil Iordache (Progresul), iar pe 
echipe Constructorul I.C.M.J. 
în întreceri sportive au fost 
cuprinși, de asemenea, și spor
tivi din unitățile comerciale

(45 
Ni-

în localitate, în organizarea 
asociației sportive Tranzistorul 
din București, a avut loc un 
foarte frumos concurs de orien
tare turistică dedicat Congre
sului al Xll-lea al partidului. 
Traseul a măsurat 5 000 
metri, avînd o diferență 
nivel de 150 m și 5 posturi do 
control, răspîndinte pe versan
tul Văii Cerbului. Cele mai 
bune rezultate le-au realizat 
Mihai Dumitru (43 minute). 
Ioana Pință și Iuliana Ciobanu 
(49 minute). De remarcat com
portarea bună a sportivelor de

(Continuare in pag. 2-3)

de 
de

Din nou
nai, atractiv. în sala Floreasca 
unde azi, de la ora 17,15, se 
va desfășura returul meciului 
Dinamo 
cadrul grupei 
deschidere și 
„reprize" 
formațiilor 
ința, eleve

Aris Salonic, din 
D a C.C.E. (în 
pauza întilnirii, 
minibaschet ale 
fete de

de 
de 
ale fostei

la Vo— 
interna-

DINAMO
4
5
6
7
8
9

10 
ti
12
13
14
15
14

LOTURI

Ca raion 
Braboveanu 

Chivulescu 
Flutura? 
tvascenco 
Niculescu 
Georgescu 
Mihuță 
Novac 
Uglal 
David 
Popa 
Marinache

Media de talie: 1,976 
Antrenor : D. Niculescu

ARIS
4
5
6
8 
9 

10 
12
13
14
15

Joyce 
Ananiadis 
Kalantidis 
Spartalis 
Skondras 
Paramanidis 
Papageorgiu 
Taylor 
Alexandri? 
Vanvakoudis

Media de talie: 1,934 
Antrenor : F. Develey

Arbitri: 
slavia), 
comisar
(Bulgaria).

(lugo-R. PetrovicI . _ 
(Ungaria); 
C. Totev

J. Berki
F.I.B.A. :

ționale Ștefania Dinescu). în
vinși la Salonic la o diferență 
minimă (74—76), dinamoviștii 
vor încerca (Și sperăm că vor 
reuși) să realizeze victoria la 
un scor care să le asigure cla
sarea pe 
(primul, 
fiind — 
Maccabi 
însemna 
de palmares.

locul secund în grupă 
care aduce calificarea, 
teoretic — cîștigat de 
Tel Aviv), ceea ce ar 
totuși o performanță 

Menționăm că

(Continuare in pag, a 4-s)



„RUGBYUL, ACEASTA EECJIE DE VIAJL.“
Comunistul CONSTANTIN DINU - 20 de ani 

de prezențe pe terenuri din patru continente —, 
despre muncă, sport, viață

Nu a fost asaltat, vreodată, 
de reporteri, chiar dacă joacă 
rugby de 20 dc ani și a bătut 
toate recordurile de prezente 
în națională. Munca lui în te
ren a rămas adesea anonimă, 
pentru că postul de pilier este, 
prin excelență, nespectaculos.

— E corect ce am spus pînă 
acum, Constantin Dinu ?

— Da... și nu' prea ! Să nu 
începem cu nu și să-mi prezint 
altfel cartea de vizită : am 34 
de ani, vîrstă la care, cred eu, 
sînt un om realizat. Și pe plan 
sportiv — 15 ani în națională, 
timp în care am colecționai 56 
de tricouri reprezentative, și pe 
plan social — sînt inginer pro- , 
iectant în atelierul „Topo" al 
institutului de proiectări căi 
ferate și un fericit tată. de fa
milie. soția, Constanța, fiind 
contabil la întreprinderea de 
utilaj chimic Grivița Roșie, 
Bogdan — elev într-a cincea, 
iar Ioana a împlinit 10 luni...

— Introducerea fiind făcută 
și refăcută, să mergem mai 
departe. Ce era rugbyul pen
tru dumneavoastră acum 20 de 
ani 7

— O mare necunoscută. Nu
mai auzisem de el. Din comu
na mea. Chit.ila, a plecat spre 
gloria sportivă fostul interna
țional Vasile Mladin, actualul 
șef al serviciului proiectări din 
Institutul de cercetări căi fera
te (între timp, și alții — Ni- 
colae Vizitiu, antrenorul, Bun- 
duc, Băloi, Ștefan). în iunie 
’G0, România — cu Mladin în 
formație — învingea pentru 
prima oară Franța. Am plîns 
de bucurie în fața televizorului. 
A doua zi făceam cel dintîi 
drum spre Parcul Copilului.

— Dar ce este rugbyul pentru 
dumneata acum, Ia vîrsta ma
turității 7

— O școală formidabilă. O 
lecție do viață, de fiecare zi. 
Te învață eu greul, iar atunci 
cînd i-ai înțeles farmecul as
pru t.e-a cucerit pentru tot
deauna. Iată-1, spre pildă, pe 
Sandu Pop. Conduce o secție 
la T.M.M.R. Grivița Roșie, gă
sind însă timp pentru a coor

dona activitatea „speranțelor" 
primului club de rugby de la 
noi și a răspunde de destinele 
celui mai tînăr lot național. 
Inginerul Viorel Moraru, mare
le meu antrenor, are atribuții 
profesionale însemnate. La fel 
Radu Demian. Și așa mai de
parte.

— Credeți că există un secret 
al longevității în sport 7

— E mult spus „secret". Eu 
unul am învățat — mai întîi 
de la regretatul Ilie Milea, cel 
dinții antrenor al meu, apoi de 
la Constantin Cocor și Tudor 
George (,,Ahoe“ a fost șlefui
torul...), de la fostul coechipier 
Mihai Tibuleac (model de con
duită în teren și în afara lui) 
— să fac totul cumpătat. M-am 
culcat mereu devreme, nicio
dată după zece seara înaintea 
unui meci, sculîndu-mă, în 
schimb, în zori. Nu am făcut 
excese, aceasta neînsemnînd că 
nu am mai băut, din cînd în 
cînd. un păhărel de vin bun. 
Esențial, determinant pentru 
cariera unui sportiv e și aju
torul familiei. Eu l-am simțit 
din plin !

— Cele mai frumoase clipe 
din viața rugbystului Dinu 7

— Victoria din ’68 asupra 
Franței (cine poate uita o ase
menea partidă și cele 15 puncte 
din 15 reușite de foarte talen
tatul atacant de atunci, azi te
meinicul antrenor federal Va- 
lcriu Irimescu ?), care a con
tribuit decisiv la desemnarea 
mea drept cel mai bun sportiv 
al anului în Valea Jiului — 
jucam pe atunci la Știința Pe
troșani. Și neuitata partidă de 
Ia Cardiff, unde am intrat în 
teren atît de bine „montați" 
psihic, îneît ne spuneam că at
mosfera incendiară de pe Arms 
Park este creată spre a ne a- 
juta pe noi. Iar atunci cînd tri
bunele pline cîntau într-un cor 
copleșitor noi intonam imnul 
României și nu mai auzeam 
altceva !

— Vreun mare regret 7
— îmi pare rău că nu am 

putut juca pe posturi mai... 
spectaculoase, ca Mircea Rusu,

Primul elev al viitorului antrenor Dinu este chiar jiul său, 
Foto : Dragoș NEAGUBogdan...

Vasile Mladin, Viorel Moraru 
sau Radu Demian. Ceea ee nu 
înseamnă că nu-mi iubesc locul 
în echipă. Pilierul depune cel 
mai mare efort fizic, el stă la 
„presă", împins din față și din 
spate. E un post adesea deter
minant, care se învață greu... 
Și ar mai fi ceva : speranța 
mea intimă ca măcar în meciul 
de adio să fiu căpitanul trico
lorilor. Mă gîndesc, iată, și la 
retragere, deși o fac cu multă 
greutate.

— Cu ce gînduri așteptați 
meciul de Ia Montauban, tradi
ționalul meci cu Franța 7

— Cu gîndul că am putea în- 
• scrie un alt mare succes pentru 
rugbyul nostru. Poate cel mai 
mare. Talente avem (Corneliu 
Scarlat e tare ca fierul, ion 
Constantin, Enciu Stoica, toți 
ceilalți sînt abili și dotați), an
trenorii sînt pricepuți, condiții 
favorabile de pregătire avem.

Apropo de pregătire, cred că o 
totală seriozitate LA CLUBURI, 
în antrenamente — nu numai 
Ia lot — este cheia rezultatelor 
mari. Seriozitate ca la noi, la 
Grivița, întronată și întreținută 
de antrenori și conducători,
clubul nostru crescînd jucători 
dar și oameni adevărați.

— Ce va face Constantin Dinu
cînd nu va mai juca rugby 7

— Va avea mai mult timp
pentru altă pasiune : grădinări
tul (dacă vreți, alt „secret" al 
menținerii în formă). Și nu voi 
pleca niciodată de lîngă teren. 
Experiența acumulată în 20 de 
ani, pe terenuri din patru con
tinente, poate folosi rugbyștilor 
de mîine, către care trebuie să 
se îndrepte grija tuturor. Dinu 
— antrenor e o posibilitate șl o 
datorie de comunist. Așa îmi 
spune conștiința...

Geo RAEȚCHI

FfSTIVALUI SPORTIV Al FETELOR VIME „MAI BUNE Șl MAI FRUMOASE, PRODUSELE NOASTRE
SUB SEMNUL „DACIADEP SÎNT 0 BUNĂ PROPAGANDĂ PENTRU SPORT"

(Urmare din pag. 1)

la volei... La Năruja, aflăm de 
la prof. Vasile Țigănașu, pe 
microstadionul din localitate se 
desfășoară o frumoasă activi
tate. Acum, eleva Paraschiva 
Alban a ocupat locul 2 la greu
tate în cadrul categoriei sale, 
clasele V—VIII, dar ea s-a do
vedit la trecuta etapă de iarnă 
a „Daciadei" cea mai bună pe 
Județ și la tenis de masă. Pro
fesorul Petre Ittu a venit la 
Mircești în urmă cu patru ani. 
De atunci atletismul a început 
că _ prindă aici rădăcini. „Nu 
vroiau decît Jocuri cu mingea. 
Atletismul li se părea prea 
complicat. încet-încet, însă, i-au 
descoperit frumusețea. Impor
tant mi se pare că părinții, în 
majoritatea lor, au înțeles, și 
acum ne sprijină". Mai ales că 
a venit si primul succes : lo
cul întîi pe județ, anul acesta, 
la „Tetratlon școlar". Acum 
Vela Mihalache a fost cea mai 
bună aruncătoare, de greutate 
dintre fetele din școlile gene
rale, Ionita Nicu și Constanța 
Petica aflîndu-se și ele prin
tre fruntașele competiției. Nu
mai Dorina Dumitrache, spre 
regretul fetelor, a rămas acasă, 
pentru că n-au lăsat-o părinții. 
Poate se vor răzgîndi pentru ur
mătoarele întreceri...

Așadar, volei... Finală între 
echipele din Vidra și Vulluru. 
Favorite cele din Vidra. Dar, 
Maria Lăcanu, Ioana Sandu, 
Săftica Ilotin, Viorica Toma, 
Florina Stoica, Antonia Jugă- 
naru și Gina Sava, adică ad
versarele. conduse de profeso
rul Petre Mănăilă, au răsturnat 
calculele și au învins detașat. 
„Anul trecut ne-au învins cu 
3—2. tot în finală... Am mai 
Jucat Ia Festival... Ne antre

năm afară... Ne îngheață mii- 
nile pc minge, dar tot jucăm..." 
— ne spun, vorbind cu toate, 
întrerupîndu-se, dar foarte 
bucuroase. Au învins în aplau
zele partenerelor de întrecere... 
Flacăra Năruja, echipa secției 
de covoare din comună, a în
trecut-o pe Confecția Focșani. 
Este la prima confruntare pe 
plan județean. Țesătoarele A- 
nișoara Saulea, Olimpia Boros, 
Mariana Ilornea au cîstigaț cel 
dintîi trofeu... Voleibalistele de 
la Școala generală 10 din Foc
șani n-au urcat pentru prima 
oară pe podium. E drept, era 
o altă generație de fete, dar 
la fel de bună. Se așteaptă 
premierea. Pînă atunci, elevele 
profesoarei Mariana Isac mai 
fac un antrenament...

Așadar, handbal... Echipa 
Școlii generale nr. 1 Adjud 
le-a depășit pe cele din Milcov, 
Jariștea, Muncelul și Suraia... 
formația sătencelor din Pău- 
nești pe cea din Fitionești... 
Liceul nr. 2 M.I.U. Focșani s-a 
impus în fața celor de la „Al. 
I. Ctiza" și de la Agroindus
trial Odobești, iar Filatura și 
Tricotaje și-au disputat altă 
finală, a celor din întreprin
deri. Dar cite nu se pot spune 
și despre handbaliste. Despre 
preocupările și pasiunile lor. 
despre dorința lor comună de 
a face ca activitatea sportivă 
să se integreze cît mai bine în 
viața localităților pe care le 
reprezintă.

...Competiția s-a încheiat. Fe
tele s-au întors la familiile lor. 
Ia locurile lor de muncă, la Nă
ruja sau Mircești, la Soveja sau 
Panciu, la Odobești sau Vul
turii, adică „pe-un picior de 
plai, pc-o gură de rai", purtind 
în inimi imaginea unor clipe 
de neuitat petrecute Pe terenul 
de sport.

(Urmare din pag. I)

fost popicar în echipa campioa
nă de juniori, și jucător de 
ping-pong, campion al orașului 
Reghin. Am iubit mult sportul, 
chiar după ce n-am mai putut 
să-1 practic. La început de 
drum, cînd nu știam noi prea 
multe despre încălțămintea 
sportivă, despre echipamentul 
sportiv, am fost trimis prin 
țară, ca să stau de vorbă și 
să- mă consult cu sportivii frun
tași. Așa am cunoscut-o pe Io- 
landa Balaș, care mi-a dat 
sfaturi frumoase. La fel s-a în- 
tîmplat cu Lia Manoliu. M-am 
sfătuit deseori cu schiorii Foc- 
șeneanu și Tăbăraș, cu antre
norul de box Ion Popa și alții".

11 întrebăm pe meșterul We
ber dacă poate să ne facă un 
clasament al sortimentelor fa
bricii, după inima lui. Stă o 
clipă, se gîndește, și ne spune : 
„Cred că cel mai bine ne ies 
bocancii de schi și de turism. 
Ar veni după aceea bocancii de 
schi pentru fondiști. Din păca
te. cererea „pentru fond" e des
tul de mică, mai mult cluburi
le. Producem destul de mult 
pentru Canada. R.F. Germania, 
Finlanda, Suedia, Italia... Ar fi, 
în al treilea rînd, ghetele de 
patinai artistic. Aici, spre bucu
ria mea, în ultimii 2—3 ani ce
rințele au crescut mult. Aproa
pe o sută de mii de perechi 
iau în fiecare an drumul pieții 
interne... Sigur că o să mă în
trebați și despre ghetele de fot
bal. Trebuie să vă mărturisesc 
că în acest sector mai avem 
mult de lucru. N-am găsit încă 
soluția tălpii de poliamidă, care 
e foarte pretențioasă, pentru că 
fotbalul se joacă și Ia plus 35 
de grade, și la minus 10. Așa 
se face că talpa de poliamidă

trebuie importată. în încercări
le pc care le-am făcut n-am a- 
juns încă la rezultate bune, 
deoarece avem nevoie, și în a- 
cest caz, de granule de import, 
ceea ce face ca prețul de cost 
să nu fie prea mic".

Cum stăm cu „cererea" în ge
neral, meștere Weber ?

„Nu mai trebuie să vă spun 
că aceasta a crescut foarte 
mult. Faptul că ni se solicită 
mari cantități de pantofi „de 
încălzire", cum le spunem noi, 
dovedește că sportul a ajuns să 
fie o preocupare. Așa se face că 
și noi, cei din fabrică, ne sim
țim datori să îmbunătățim, în 
primul rînd, confecția, deoare
ce așa cum dezvoltarea mișcării 
sportive ne mărește, ca să spun 
așa. producția, tot așa și pro
dusele noastre, dacă sînt mai 
bune și frumoase, sînt o 
foarte bună propagandă pentru 
sport. Iar noi pentru asta mun
cim. Muncim mereu mai bi
ne, cu atît mai mult cu cît 
încălțămintea de sport este și 
trebuie să fie mai ieftină. O 
gheată de fotbal, care consumă 
de aproape trei ori mai mult 
material decît un pantof de da
mă cu talpă de poliuretan, 
costă de două ori mai puțin, 
pentru că așa e bine".

Si ce planuri aveți, meștere 
Weber ?

„E foarte simplu. întreprin
derea noastră a crescut cam în 
progresie geometrică. Motiv 
pentru care nu vă spun o nou
tate că în 1380 sectorul de în
călțăminte, ca să dau un sin
gur exemplu, își va dubla pro
ducția, pentru că așa trebuie, 
așa creștem noi, așa cresc tine
rii care aleargă pe pistă și bă- 
trînii care nu se lasă și care 
urcă, la fel ca Eduard Weber, 
pe potecile munților".

SPORTIVII ȚĂRII SINI PREZENT! IN NUMEROASE ÎNTRECERI DEDICATE CONGRESULUI PARTIDULUI
(Urmare din pag. 1)

Ia asociația sportivă Textila 
Aztiga. clasate, la echipe, pe 
primele două locuri. (M. Her
nie neanii).

• SF. GHEORGHE

Circa 1 000 de elevi au luat 
•tartul la crosul dedicat Con
gresului al Xll-lea al parti
dului, desfășurat în localitate.

învingători : Bartha Csaha,
Csutak Tamaș si Darvaș Laszlo. 
Paralel a fost organizat „Cro
sul fetelor covăsnene". Primele 
clasate : Bereczki Gyongy,
Doinii Dundc și Farkas Maria. 
(Ghcorghe Briotă).

• TIRGOVIȘTE

în cinstea apropiatului Con
gres al partidului, în localitate 
a avut loc o reușită- acțiune 
cicloturistică — sub forma u-

nei ștafete' — la care au par
ticipat elevi de la școlile ge
nerale din Tirgoviște, precum 
și din comunele Șotînga, Doi- 
cești, Anipoasa. Răznad, Ulmi, 
Dragomirești, Comișani și Vi- 
ișcara. Acțiunea s-a încheiat 
pe Stadionul municipal în pre
zența a peste 1 000 de pionieri 
și elevi. Au urmat demonstra
ții de îndemînare, cu aeromo- 
dele captive și carturi construite 
de reprezentanții Casei pionie
rilor și șoimilor patriei dinTir- 
goviște. (Miști Avanii).

• HUNEDOARA

La club ii Siderurgistul din 
localitate a'avut loc o compe
tiție de box dedicată Congre
sului al -Xll-lea al partidului 
și dotată cu „Trofeul tineretu
lui". Au participat pugiiiști din 
orașele Brad. Deva, Lupeni și 
Hunedoara. Competiția a fost 
dominată de pugiliștii metalur- 
giști hunedoreni. Printre ei, 
Mihai Leu și Nicolae Dinuț, de 
la asociația sportivă Metalul. 
(Ion Vlad).
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ÎN „CUPA ROMA
Revenim asupra competiției 

republicane dotată cu „Cupa 
României", în măsura în care 
această întrecere influențează 
bilanțul general al activității 
competiționale în gimnastica 
noastră feminină. Fără îndoia
lă, absența lotului nostru fe
minin, care urmează un pro
gram special de pregătire în 
vederea apropiatelor campio
nate mondiale, a influențat în- 
tr-o oarecare măsură bilanțul 
întrecerii, dar trebuie să ară
tăm că pe primele locuri 
s-au situat echipele care aspi
rau cel mai îndreptățit la po
zițiile fruntașe ale clasamentu
lui.

Teodora Ungureanu, Anca 
Grigoraș șl Cristina Itu, pre
zente în echipa Dinamo, au decis 
clasarea pe primul loc a 
formației bucureștene, în al 
cărei bilanț o substanțială con
tribuție și-a adus și Luminița 
Baicea, gimnastă tinără, de 
real talent, care, nu ne îndoim, 
va avea un cuvînt greu de 
spus în viitoarele rezultate ale 
gimnasticii noastre feminine.

O impresie deosebită a lăsat 
echipa Clubului sportiv școlar 
din Sibiu, a cărei evoluție lasă 
să se întrevadă prestații de ni
vel și mai ridicat pentru anii

viitori, 
echipa 
și talen 
Bratu 
deja o 
mării a 
ceea ce 
mult a 
și, din 
se cuvir 
tul intri 
au mai 
gureanu, 
melia B 
eiu. gim 
fost pe 
o mare 
tigarea 
echipe, i 
impus f 
nută de 
tat exer 
te apare 
să se sii 
clasamen 
osebire 
a -«efc’pe 
trevadă 
de nivel 
rele corr 
noastre.

O plăc 
dus la c 
Napoca 

IhZubului 
din Buce

a

„Cupa României" la volei su
TEHNICE Șl IN

Ieri, în cea de a treia etapă 
a „Cupei României" la volei, 
s-au înregistrat rezultate în ge
neral scontate, dar jocul divi
zionarelor noastre A continuă 
să fie, cu foarte puține excepții, 
marcat de slaba pregătire fizică 
și tehnică. Iată rezultatele și 
cîteva amănunte :

FEMININ

DINAMO — UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI 3—0 (2, II, 
14). Campioanele au început 
bine, dar pe parcurs randamen
tul lor a scăzut, ceea ce a per
mis studentelor să echilibreze 
un joc care avea să se apropie 
tot mai mult de... ' —
multe greșeli de 
vadă că echipele 
voie de pregătire 
bine s-au comportat sub acest 
aspect jucătoarele vîrstnice : 
Victoria Banciu. Mariana Iones- 
cu (Dinamo), Alexandrina Con- 
stantinescu și Emilia Stoian 
(Universitatea). La capitolul fi
zic toate jucătoarele care au 
evoluat ieri au rămas corigen
te. Arbitri : G. Opaiț (satisfăcă
tor). M. Zelinschi (bine).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
3—0 (3, 7, 4). Tinăra formație 
timișoreană n-a rezistat ritmu
lui gazdelor, cedînd în numai 
50 de minute. Remarcate : 
Marta Marinescu, Emilia Mă
năilă, Liliana Văduva, toate de 
la învingătoare. Arbitri : Gh. 
Simulescu și Al. Dragomir, 
ambii din București.

FARUL CONSTANȚA — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 3—0 
(8, 14, 13). Prestația gazdelor a 
fost excelentă, romareîndu-se 
îndeosebi Iuliana Enescu, Auro
ra Popenta și Gulniza Gelil. De 
la oaspete au evoluat bine Ma
ritala Dubinciuc și Mariana 
Godja. Arbitri : A. Dragomir și 
Gh. Simulescu. (C. Popa, co- 
resp.)

podea. Foarte 
execuție, do- 
au mare ne- 
tehnică. Mai

MARA1 
RAPID 
13, -1, - 
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revenit ir 
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efort Cel 
Rebac, M 
Venera H 
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GAIjATI 
—14). Stu. 
forță în 
neatente î 
Putut obț: 
fata gălăț 
Florentina 
chi, Crina 
Mari’ 'na 1 
in(a). Arb 
București 
Iasi. (I. I;

OLIMPI. 
NICILINA 
—16, —10) 
luptă, or; 
replică 1 
Georgeia 
ian, Nadia 
Eva Szcp 
(Olimpia).

b

TKACTi 
CALCUL!

Astăzi,

UN NOI

REZULTATE DIN DIVIZIA B 
(TINERET)

In Divizia B (tineret) de volei 
s-au desfășurat partidele etapei 
a 4-a. Iată rezultatele înregis
trate :

FEMININ î Voința București — 
Prahova Ploiești 3—0, ~ ‘ ‘'
București — A.S.S.U. 
3—0, C.S. Rm. Vîlcea 
Libertatea Sibiu 0—3, 
P. Neamț — Spartac

Confecția 
Craiova 

— C.S.M. 
Ceahlăul 

București 
3—2, Dacia Pitești — Flacăra ro
șie București 0—3, Universitatea 
Cluj-Napoca — C.S. Zalău 3—0, 
Albatros Constanța — C.P. Bucu
rești 3—2, C.S.S. Suceava — 
Braiconf Brăila 2—3, Corvlnul 
Deva — Metalotehnica Tg. Mureș 
3—1.

MASCULIN : Steaua II — Elec
tra București 3—1, Constructorul 
Brăila — Rapid 2—3, I.C.I.M. 
Brașov — Progresul București 
3—0, I.O.R. București — PECO 
Ploiești 3—1, SARO Tirgoviște — 
A.S. Marina Constanța 3—0, 
C.S.U. Galați — Relonul Săvl- 
nești 3—0. Metalul Suceava — 
Politehnica Iași 3—2, Voința 
Alba Iulia — Motorul Baia Mare 
3—0. Electroni ii reș Tg. Mureș — 
7 Noiembrie Sibiu 3—0.

c.s.

Corespondenți :
Gh. Lazăr, 
Toader, S.
G. Tamaș, 
Avanii, I. Stanca, T. L___
I. Baltag, I. Filipescu, A. Szabo.

N. Mateescu, 
V. Sftndulescu, C. 

Giornolu, I. Pokol, 
I. Mîndrescu, M. 

Siriopol,

După o 
de hochei 
luat cu int 
din cadrul 
viziei naț 
fluviu în r 
talul Rădă 
timp de d 
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fața Uniri 
prefațat ui 
nii hocheisi 
programeaz 
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campioane.

Iată acu 
de la rund.
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I SURPRIZE IERI, ÎN CUPELE EUROPENE
LA

■ezehța in 
nor tinere 
e ca Angela 
n Savu era 
nție a afir- 
nații. Dar, 
nat cel mai 
l de echipă, 

de vedere, 
îiem apor
ii, din care
Dorina Un- 
tănulcț, Ca- 
imona Ren- 
e care au 

a produce 
anume cîș- 

nâniei" pe 
sibiană s-a 
'eciabilă ți- 
a a prezen- 
ase la toa- 
țin a lipsit 
■imul loc al 
âcuit cu de- 

generală 
1 sfr-xe în- 

mai bune, 
t, în viitoa- 

gimnasticii

iză an pro- 
de la Cluj- 
nnaste ale 
eolar r' 2 

— deși au

GIMNASTICĂ I 
evoluat în grupa I — au rea- | 
lizat frumoasa performantă de | 
a se clasa pe locul 3 pe echi
pe. poziție prestigioasă, confir- g 
mată și de locurile fruntașe I 
realizate în finalele pe apa- * 
rate de Simona Păuca, clasa- _ 
tă pc locul 2 Ia bîrnă, și Clau- I 
dia Dragomir, situată pc locul I 
3 la sol. F.ste un merit al co
lectivului de antrenori de la a- | 
ceasta unitate școlară, al con- | 
ducerii școlii, al tinerețor gim
naste de aici pentru frumoasa g 
performanță realizată în con- I 
cursul de la Cluj-Napoca, care * 
reprezintă o certă promisiune 
pentru viitoarele întreceri ale I 
gimnasticii noastre feminine. |

Ne face realmente plăcere 
să subliniem frumoasa evolu- I 
ție a gimnastei Gabi Gheorghiu | 
(Liceul nr. 4 Galați), a cărei 
evoluție a fost unanim apre- | 
ciată de specialiști și specia- I 
tori. Nu numai prestația de la • 
bîrnă, aparat Ia care ea s-a . 
detașat eu deosebire de adver- I 
sarele sale, ci și evoluția de I 
ansamblu a acestei gimnaste a 
fost o plăcută surpriză, Gabi I 
Gheorghiu puțind răspunde în | 
orice moment solicitărilor echi
pei noastre reprezentative. g

Constantin MACOVE1 ■

in c. c. t. 1-2 (0-2) cu Nottinglidin forest, dar...

PITEȘTENII PUTEAU „SCOATE" 
UN SCOR EGAL

REFLECTOR ASUPRA EȘALONULUI SECUND

UNUL DEFICIENȚELOR 
EGĂTIREA FIZICĂ
i MARE — 
TI 2—3 (8, 
Dominate la 
listele și-au 
i pe care și 
mare luptă, 
fără mult 

re : Eugenia 
ja-Ivanov și 
le la învin- 
urj, de la 
d. Herțr -1 
Napoca ,V.

U — CJS.U. 
11, 6, —11, 
calnice, fără 
ă blocaj și 
doua, nu au 
■ un set in 
Remarcate : 

ina Dobros- 
«u (C.S.U.), 
iogdan (Ști- 
Zrăjetscu din 
l<eizeruc din 
sp.)
EA — PE- 
-3 (12, —10, 

de mare 
furnizînd o 
Evidențiate : 
Doina Sto- 
(Penicilina), 

via Săvianu 
i, coresp.)
I
IASOV — 
BUCUREȘTI

3—1 (9, 11, —11, 14). Joc echi
librat, cîștigat de localnici, în 
rîndul cărora au evoluat cîți- 
va tineri pe care antrenorul 
T. Tănase vrea să-i rodeze în 
sextetul de bază (C. Strauff, 
Aranici, Covaciu). Arbitri : I. 
Marier din Sibiu și V. Chio- 
reanu din Cluj-Napoca. (C. 
Gruia, coresp.)

SILVANIA ȘIMLEU SILVA- 
NIEI — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 3—0 (9, 11, 7). Mai 
bune în jocul la fileu, gazdele 
au cîștigat în o oră de între
cere. Studenții nu au dat o re
plică deosebită. Remarcări : 
Ghic, Chiș, I. Strauff (Silva- 
nia) și Vinătu (Poli). Arbitri : 
C. Pitaru din Sibiu și M. Ma
rian din Oradea. (M- Ștefan, 
coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — EX
PLORĂRI BAIA MARE 3—1 
(12, 11, —6, 16). Meci intere
sant, la care a asistat un nu
meros public. Oaspeții au gre
șit mult. Arbitri : C. Șovăială 
din Ploiești și I. Popescu din 
Iași- (I. Mîndrescu, coresp.)

C.S.M. DELTA TULCEA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
1—3 (11, —9, —14, -8). Partidă 
de nivel tehnic modest. Multe 
servicii greșite de ambele 
părți. Oaspeții evident supe
riori la fileu. S-au remarcat: 
Braun și Hrinco, de la stu- 
denți, Ispas de la Delta. Ar
bitri : FI. Scorțaru (Galați) și 
Z. Patru (București). (P. Com- 
șa, coresp.)
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Ca și la Nottingham, unde au 
primit cele două goluri în pri
mele 20 de minute, debutul de 
partidă le-a fost și ieri nefavo
rabil piteștenilor.

Nu trecuseră uecît cinci mi
nute de joc și deținătorii C.C.E. 
marcau în poarta lui Cristian, 
majorîndu-și avantajul general 
la trei goluri și punînd astfel 
punct, in mod practic, discu
țiilor asupra calificării. Robert
son a executat un corner, apă
rarea argeșcană a ezitat in lanț 
și mijlocașul BOWYER a șutat 
sec, cu stângul, sub bară : 0—1. 
Acest gol rapid le-a tăiat cam
pionilor noștri elanul, insuflîn- 
du-le, în schimb, mai mult calm 
și încredere oaspeților. Așa în- 
cît (după ce au scăpat de ega- 
lare, în min. 15, cînd Shilton a 
respins în corner șutul de a- 
pYoape al lui Iovănescu) tot 
„pădurarii" sînt cei care mar
chează, prin BIRTLES, în min. 
22, la centrarea de pe stînga a 
lui Woodcock: 0—2.

Piteștenii suportă greu șocul, 
atacă — este drept — mai mult, 
dar fără orizont și mai ales fără 
forța necesară îngenuncherii u- 
nei apărări atletice și sigure ca 
cea a lui Forest. Mingile înalte 
trimise in careul englez sînt, cu 
regularitate, pradă ușoară pentru 
fundașii centrali adverși, Uoyd 
— un jucător impresionant nu 
numai prin gabarit ci și prin 
mobilitate, și Burns — remarca
bil prin detentă.

Pînă la sfîrșitul reprizei, F.C. 
Argeș are doar două faze demne 
de reținut : capul lui Cîrstea, 
la un corner (min. 32) și șutul 
lui Doru Nicolae (min. 36) «pre 
poarta goală, reținut însă în ul
tima instanță de Shilton, revenit 
dintr-o plimbare în afara ca
reului.

Jucînd cu două vîrfuri centrale 
de atac, Woodcock și Dirties, 
care arată o certă clasă inter
națională, oaspeții nu Încetează 
de a fi periculoși, ca la faza din 
min. 35 cînd Cristian, la o cen
trare de pe stingă, îi „suflă* 
mingea în ultima instanță lui 
Birtles.

După pauză, piteștenii joacă 
mult mai bine. Chiar în min. 47 
Radu II are „marea ocazie a 
meciului" : scapă singur spre

gol, pc centrul careului, dar... 
trage in- Shilton, care îi ieșise 
hotă rit în întâmpinare ! Tot 
Radu II (care a jucat destul de 
bine, deși a reintrat după o 
lungă absență) pătrunde spre 
poartă în min. 59, este faultat 
în careu, arbitrul acordă pe
nalty și BARBULESCU transfor
mă : 1—2. în min. 77, Doru Ni
colae pierde șansa unui rezultat 
de egalitate (pe care F.C. Ar
geș îl merita după aspectul jo
cului din repriza secundă) : 
Radu li face o cursă pe aripa 
dreaptă, centrează și Doru 
„șterge- numai balonul cu ca
pul, trimițîndu-1 afară, în loc de 
a-1 proiecta cu tărie, în plasă.

Pînă la încheierea partidei, ar
geșenii depun mari eforturi în 
teren, își mențin puternicul ad
versar în jumătatea proprie, dar 
luciditatea în construcție și fi
nalizare continuă să lipsească 
din „arsenalul" alb-violeților. 
Așa îneît, fazele reale de gol în 
careul oaspeților sînt tot mai 
rare, mai ales că ele rămîn a- 
cum, de fapt, în sarcina unei 
linii de atac în care puțin ex- 
perimentații Turcu și Ralea par 
complexați de rutina, calitățile 
atletice și... renumele atâtor In
ternaționali englezi și scoțieni 
Iar Doru Nicolae iese mereu în 
dezavantaj în duelurile corp la 
corp.

La rîndul lor, campionii en
glezi, siguri de calificare, între
prind cîteva contraatacuri, nu
mai în 2—3 jucători, dar pericu
loase prin faptul că se desfă
șoară pe spații largi și...’ puțin 
aglomerate, apărarea piteșteană 
fiind adesea surprinsă pe poziții 
imprudent avansate.'

Arbitrul spaniol A.F. Martinez 
a condus satisfăcător formațiile :

F. C. ARGEȘ: Cristian — Băr- 
bulescu, Stancu, Cîrstea, Ivan — 
Toma, Chivescu (min. 67 Ralea), 
Iovănescu — Doru Nicolae, Ra
du n, Dobrin (min. 58 Turcu).

NOTTINGHAM FOREST: Shil
ton — Anderson, Lloyd, Burns, 
Gray (min. 50 Gunn) — McGo
vern. Bowyer — O’Hare (min. 
46 Mills), Woodcock, Birtles, Ro
bertson.

Radu URZICEANU

GOLURILE STAU, 
OARE, NUMAI 
IN PICIOARELE 
LUI IAMANDI ?

Startul bun al gazdelor în acest 
campionat a făcut ca și dumi
nică, în ciuda unui frig pătrun
zător, partida F.C.M. Delta Tul- 
cea — C.S. Botoșani (2—1) să fie 
urmărită de aproximativ 8.000 de 
spectatori, dornici să vizioneze un 
meci de calitate. Așa cum în
cepuse partida, se părea că lo
calnicii vor tranșa rapid, șl la 
scor, întîlnirea cu C.S. Botoșani, 
golurile Iul Iamandi (min. 10) șl 
Kotaru (min. 17 din 11 m) venind 
în mod firesc. Dar totul s-a 
oprit aici. Oaspeții au redus din 
handicap (în min. 19) prin Ma- 
covei, dar au făcut marea gre
șeală să nu insiste mai mult în 
fazele ofensive. De ce nu a ju
cat F.C.M. Delta Tulcea la cota 
cerințelor ? Pentru că lui la- 
mandi, acest jucător care este 
curtat de mai multe formații din 
prima divizie națională, au în
ceput să i se cam urce fumu
rile la cap. Socotindu-se vedeta 
orașului, crezînd că toate mingi
le trebuie să-1 caute numai pe 
el, nu a făcut, de fapt, altceva 
deelt să-și șicaneze adversarii 
(de, cine-i ca el!), primind,, de
altfel, și cartonașul galben In 
min. 67. Și uite așa formația tul
ceana a fost umbra echipei care,' 
pînă la această partidă, nu pri
mise, la Tulcea, nici un goL Bri
gada bucureșteană (J. Grama — 
I. LAzăroiu și D. Rădulescu) a 
condus bine această partidă.

Pavel PEANA

Și afirmația este susținută, desi
gur, de jocul sobru și viguros al 
apărării, cu un Butufei angajat 
în disputa cu adversarul pînă la 
epuizare ; de laborioasa activi
tate a „trio“-ului de la mijlocul 
terenului, Angelescu — N. Flo
rian — Cringașu, ultimul revenit 
acasă, de la Timișoara, după ab
solvirea .........
de forța 
care noii 
au adus 
și curaj, 
lului de 
nă, s-ar _ . . _  __
da scorului sever cu care a pier
dut, a arătat că este, totuși, o 
formație robustă și cu o bună 
tehnicitate, care însă a avut ne
șansa să prindă o zi mai puțin 
inspirată în fața unui adversar 
în mare vervă de joc. în sfîrșit,’ 
să menționăm arbitrajul foarte 
bun prestat de brigada foștilor 
jucători ai U.T.A.-el, D. Olo-, 
geanu, Gh. Gornea, M. Axente.

Mihai IONESCU

studiilor universitare ; 
crescîndă a atacului în 
veniți, Libiu șl Cismaru, 
un plus de inventivitate

Despre învinsa Petro- 
duminică, Mecanică fl- 
cuveni spus câ, în ciu-

UN DERBY ONORAT

————- I
>ra 17, pe patinoarul „23 August" .

)Y HOCHEISTIC STEAUA - DINAMO |
iuză, turneul 
itală s-a re- 
: tapei a 14-a 
: elită a Di- 
.. Un scor- 
eaua — Me- 
oc echilibrat 
ize în întîl- 
lunărea Ga- 
ejeră a for- 
rea Ciuc în 
heorghe au 
al săptămî- 

reștene, care 
, în etapa a 
y Steaua — 
din actuala 
,i care poate 
tabilirea noii

e amănunte 
ercuri :
TALUL RĂ- 

10—0, 9—0). 
ii n-au făcut 
?ît un antre- 
foarte puțin) 
ații depășită 
petiției. Âu- 
izini de go- 
ucă și Chi
or, Olenici, 
is, Popescu 
Huțan, Jus- 

k arbitrat L 
Dinu și Gh.

VAREA GA- 
-1, 5—1). Așa

cum spuneam, formația gălă- 
țeană a rezistat excelent timp I 
de aproape 50 de minute, cînd | 
scorul s-a menținut echilibrat 
(3—2, min. 47). Abia în ultimele | 
10 minute campionii au reușit | 
să se desprindă printr-un finiș 
puternic. Autorii golurilor : Pi- ■ 
saru 2. Axinte, B. Nagy, Moro- I 
șan, Z. Nagy, Tureanu, Ban- » 
daș, respectiv Brandabur, Andre. _ 
Arbitri : St. Enciu, ajutat de O. I 
Barbu și R. Dobrescu.

S.C. MIERCUREA CIUC — | 
UNIREA SE. GHEORGHE13—2 I 
(4—0, 3—0, 6—2). Au marcat 1 
pentru învingători Todor (4), ■ 
Gereb, Csiszer, Csiki (dte 2), I 
Antal, Szentes și Demeter, res- • 
pectiv Kemenessi (2). A arbi- • 
trat A. Dibernardo, ajutat de I 
Gh. Mvreșeanu și M. Presnea- " 
nu. a

* I
Iată programul etapei a 15-a, | 

de azi : ora 13. Metalul Ră- | 
dăuti — Unirea Sf. Gheorghe : 
ora 15, Dunărea Galați — S.C. I 
Miercurea Ciuc ; ora 17, Steaua j 
— Dinamo. Și o surpriză plă
cută : in pauzele dintre me- I 
ciuri și reprize se vor proiecta, | 
pe u<n ecran special amenajat, 
filme cu subiect sportiv.

V. CHIOSE 8

Sîntem in min. 16 al partidei Steaua — F.C. Nantes (1—2) ți 
bucureștenii conduc cu 1—0 prin golul marcat de A. Ionescu 

(nr. 8) in urma unui corner executat de Dumitru. Foto : I. MIHĂICA
Steaua -1. (. Nantes 1-2 (1-0) in Cupa cupelor

STOICA, AUTORUL PRINCIPAL 
AL ÎNFRÎNGERII STELEI...

Așadar, Steaua n-a știut să 
valorifice avantajul terenului pro
priu pentru a se califica în tu
rul al III-lea al Cupei cupelor. 
Mai mult, a și pierdut partida cu 
F. C. Nantes care — nesperat — 
se vede în faza cea mai avansată 
în care a ajuns vreodată în com
petițiile europene intercluburi. Și 
asta în ciuda faptului că înce
putul meciului nu a fost deloc 
în favoarea oaspeților stadionu
lui Steaua. Dimpotrivă, militarii 
puteau conduce cu 1—0 încă din 
min. 2, dar Stoica, scăpat sin
gur spre poarta lui Bertrand-De- 
manes, șutează afara dlntr-o po
ziție din care jucătorii buni nu 
iartă. Va fi, totuși, 1—0 în min. 
16, după o perioadă de tatonări 
de ambele părți și în care fun
dașul Ayache s-a remarcat prin 
numărul mare de faulturi. In 
min. 16, Dumitru execută exce
lent o lovitură de colț, și min
gea este introdusă în plasă, cu 
capul de A. IONESCU, spre dis
perarea iui B. Demanes care nu 
mai poate interveni. Steaua con
duce cu 1—0 și după ce, în min. 
20, portarul reprezentativei Fran
ței era cît p-aci să scoată, din 
nou, balonul din plasă, la un 
șut al lui Stoica, jocul devine de
osebit de nervos. în mare parte 
și din cauza arbitrului E. Ddrflin- 
ger, care a lăsat jocul foarte li
ber și, în plus, n-a știut să facă 
diferența (pe terenul foarte alu
necos, datorită ploii ce a căzut 
în ziua și în noaptea dinaintea 
meciului) între o deposedare co
rectă și un fault. Și jucătorii În
cep să-și facă singuri dreptate, 
în min. 40, Michel îl lovește cu 
piciorul pe Stoica și acesta îi 
răspunde cu un pumn. Arbitrul 
de centru nu vede „faza" dar, 
avertizat, se consultă cu tușlerul 
R. Blăttmann și îl elimină pe 
Stoica. Gestul necugetat al lui 
Stoica avea să coste pe Steaua 
calificarea, pentru că defensiva 
echipei sale, cu un jucător In 
minus, va fi. în continuare, com
plet dereglată. în plus, credem 
că și antrenorii echipei bucureș- 
tene (care conducea cu 1—0) au

greșit, nctrimițînd imediat în te
ren un apărător în locul unuia 
dintre atacanți. Or. Gh. Constan
tin și V. Zavoda au preferat să 
păstreze In joc trei atacanți... In 
min. 74, cînd a intrat Zahiu în 
locul lui Zamfir, era prea târziu 
pentru că F. C. Nantes, echipă 
atletică, bine pregătită, care știe 
să cîștige în deplasare (după 
cum am arătat și în avancronica 
noastră de ieri), stăpînea terenul 
datorită omului în plus. Astfel, în 
min. 60, PECOUT, liber, primind 
balonul de la Amiss e, șutează mai 
întâi în stâlpul din stânga, min
gea îi revine și tot el, nestin- 
gherit, trimite balonul în poar
ta goală. Spre final, în min. S3, 
golul victoriei lui F. C. Nantes 
a fost tot opera celor doi, In 
urma unui alt contraatac, cînd 
a șutat Pecout și AMISSE a re
luat, din apropiere, în plasă.

Arbitrul Ernst DSrflinger (Elve
ția) a făcut multe greșeli. Mai 
întâi, în aprecierea faulturilor. In 
prima jumătate a meciului a fost 
destul de „larg" în aprecierea 
faulturilor, pentru ca apoi să 
fluiere și cînd nu trebuia. In 
afara eliminării — justificate — a 
lui Stoica, considerăm că și Mi
chel, care a lovit cu piciorul în- 
tr-un moment cînd jocul era o- 
prit, trebuia să primească cel 
puțin cartonaș galben, după cum 
și Ayache (14 faulturi de-a lun
gul celor 90 de minute asupra lui 
M. Răducanu și, în final, asupra 
lui Agiu) credem că trebuia să 
primească cartonaș roșu, nu nu
mai pe cel galben. Au mai vă
zut cartonașul galben Dumitru, 
M. Răducanu și Zahiu.

STEAUA : Iordache — Anghe- 
lini, Sameș, Agiu (min. 89 Vigu), 
Nițu — Dumitru, Stoica, Iordă- 
nescu — M. Răducanu, A. Iones
cu, zamfir (min. 74 Zahiu).

F. C. NANTES : B. Demanes — 
Boss is, Rio, Michel, Ayache — 
Muller, Tusseau, Rampillon — 
V. Trossero, Pecout, Amisse.

Mire ca TUDORAN

PETROLUL 
ÎNCEPE SA SEMENE, 

DIN NOU, CU...
PETROLUL

Meciul Petrolul — Mecanici __ 
ni (scor 4—0) a atras în tribunele 
stadionului din localitate un nu
măr neobișnuit de mare de «pec- 
tatori — aproximativ- 10.000 — 
pentru o vreme excesiv de rece, 
eu multe grade sub zero și vlnt 
tăios. Gazdele, în zi bună, au 
obținut o victorie netă, la un 
scor care anulează, practic, drep
tul de apel al unui adversar, cu 
numai clteva etape în urmă lider 
al clasamentului. Dincolo însă de 
rezultatul înscris ...................
marcaj, succesul 
prezintă, de fapt, 
frumoase eforturi 
echipei, acestea __ ______ ,__
simple ambiții competiționale, el 
dorința de afirmare reală a unui 
potențial colectiv valoros. Cineva 
spunea duminică, la Ploiești, că 
Petrolul de azi începe, în ulti
mul timp, să semene tot mai 
mult cu Petrolul din anii săi buni.

H-

pe tabela de 
Petrolului re- 
efectul unor 

de regăsire a 
exprimînd nu

F. C. Bihor — U.T.A. (scor 
1—o), adică meciul dintre ocu
pantele locurilor I și II din pre
tențioasa serie a Ill-a a Diviziei 
B, iată o întrecere care deținea 
toate datele pentru a-și merita 
titulatura de derby. După cum 
se știe, după 90 de minute orice 
derby teoretic poate fi anulat de 
calitatea prestației sau de o am
bianță necorespunzătoare. Dumi
nică 4 noiembrie, la Oradea, în* 
să, derbyul a fost onorat. Argu
mentele nu ne lipsesc. Organiza^ 
re fără reproș, prezență masivă 
• spectatorilor (toate cele 16 000 
de locuri ale stadionului F. C.’ 
Bihor fiind ocupate), din rîndul 
cărora s-a detașat o galerie acti
vă și decentă, grupată la tribu
na a doua. Valoarea fotbalului 
practicat ne-a trimis cu gîndul 
Ia un reușit meci de Divizia.„I 
A. Marcînd repede gol (Zare,’ 
min. 5), gazdele nu și-au permis 
© clipă să-1 și apere, considerînd,* 
pe bună dreptate, avantajul prea 
fragil. Oaspeții, firește, au de
clanșat imediat cursa egalării,'-' 
rezultând astfel o partidă anima
tă dc spirit ofensiv, cu pase re- ’ 
ușite, circulație continuă șl de
sene tactice distincte. Golul lui 
Zare a rămas însă hotărîtor, a- j 
ducînd o victorie meritată, „spri- 1 
jinltă" și de marile ocazii ratate 
de Florescu (min. 40) și Lupău 
(min. 62). Cei mai buni jucători: i 
Fildan, Mureșan, Bigan (F. C.’
Bihor), Cura, Leac, Csortas 
(U.T.A.).

Brigada do arbitri alcătuită din 
M. Moraru (Ploiești), la centru,' 
D< Nicolae și G. Mihăilescu (am- : 
bii București) s-a situat la înăl- • 
țimea acestui derby.

i

C. ION

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• PARTIDA RESTANTA ÎN 

DIVIZIA B. Marți s-a disputat în 
Capitală partida restantă din ca
drul Diviziei B (seria a II-a) din
tre Luceafărul București și Gaz 
metan Mediaș. Victoria a revenit 
echipei Luceafărul cu scorul de 
1—1 (2—1), prin golurile marcate 
de Gabor (min. 10 și 33), de la 
bucureștenl și de Kusch (min. 
21), de la oaspeți. (D. Vatau — 
coresp.).

fel. în zilele dc 16 și 18 noiem
brie ea va evolua în Republica 
Democrată Germană, în compania 
selecționatei similare a acestei 
țări. La 28 noiembrie, juniorii 
noștri vor primi replica echipei 
Bulgariei. Partida sc va disputa 
Ia București.

I
1
I

• AZI 
ra roșie 
15,30 — 
amical între divizionara C Fla
căra roșie și Progresul-Vuican, 
lidera seriei a Ii-a a campiona
tului secund. In deschidere, la ora 
13,30, evoluează juniorii celor 
două formații.

PE STADIONUL Flacă- 
(Calea Dudești) — ora 

va avea loc un meci

• SELECȚIONATA DE JUNI
ORI a țării noastre va susține în 
a doua jumătate a lunii iioiem- 
brie trei întâlniri amicale. Ast-

. • DUMINICA 
Ungaria echipa 
niori, pentru a 
revanșă cu formația țării gazdâ. 
Reamintim că, la Pîncota, ‘ 
tida tur cele două echipe 
minat la egalitate, 1—1.

VA PLECA în 
secundă de ju- 
susține partida

în 
au

se

par- 
ter-

des-• INCEPÎND DE LUNI
fâșoară la București partea a 
doua a cursului do perfecționare 
la care participă antrenorii ca- 
re-și desfășoară activitatea în 
centrele de copii și juniori. După 
cum se știe, prima parte a aces
tei acțiuni deosebit de utile a 
avut loc la sfîrșitul sezonului dc 
primăvară.

DUMINICA 11 NOIEMBRIE 1979
ORICINE JOACA POATE 
OBȚINE :
• Autoturisme „Dacia 1306'*
• Mari cîștiguri în bani de 

valori variabile și fixe.
FORMULA SIMPLA, AVAN
TAJOASA :
• 3 extrageri, în continuare, a 

cite 4 numere a în total 
se extrag 12 numere din 
75 • Se cîștigă și cu 2 
numere la o extragere 1

MAI MULTE BILETE JUCATE 
— MAI MULTE ȘANSE DE 
SUCCES !
ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE — sîinbătă io noiem
brie 1979.

PROCURAȚI DIN TIMP BI
LETE CU NUMERELE PRE
FERATE î

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
7 NOIEMBRIE 1979

Extragerea I : 44 17 37 18 15 25; 
extragerea a II-a : 23 5 7 38 22 
1. Fond total de cîștiguri : 778.928 
lei, din care 178.775 lei report la 
categoria 1.

G CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE „LOTO" DIN 30 

OCTOMBRIE 1979
FAZA I : Categoria 2 : 3 va

riante a 25.000 lei, sau la alege
re, o excursie de 2 locuri în R.P. 
Bulgaria — Grecia sau în R.D. 
Germană și diferența în nume
rar ; categoria 3 : 29 a 2.426 lei; 
categoria 4 : 33,50 a 2.100 lei ; 
categoria 5 : 71 a 400 lei ; cate
goria 6 : 110 a 300 lei ; categoria 
7 : 151,75 a 200 lei ; categoria 8 : 
1.09U25 a 100 lei.

faza a n-a: categoria A: 1

variantă 25% a 12.500 lei; catego
ria B: 2,75 variante a 10.000 lei,’' 
sau ia alegere o excursie de 1 
loc în R.P. Bulgaria — Grecia sau 
în R.D. Germană și diferența în 
numerar; categoria C î 7 va
riante a 10.000 lei, sau la ale
gere o excursie de 1 loc în 
R.P. Bulgaria — Grecia sau R.D. 
Germană și diferența în nume
rar ; categoria D : 40 a 1.895 lei; 
categoria E : 441,50 a 100 lei.
• Din cauza orei târzii de în

cheiere a unor partide cuprinse 
în programul concursului Prono
sport de miercuri 7 noiembrie 
â.c., rezultatele acestui concurs 
vor fi publicate mîine 9 noiem
brie.
• Agențiile Loto-Pronosport 

continuă astăzi vînzarea biletelor 
pentru tragerea Loto de mîine, 
9 noiembrie a.c. Jucînd astăzi 
numerele preferate, mîine puteți 
avea satisfacții dintre cele mai 
frumoase.



BOGATA ACTIVITATE HANDBALISTICĂ INTERNAȚIONALĂ
• Reprezentativa de seniori evoluează la Miinchen și Boblingen
• La Brașov, dublă întilnire România - R. F. Germania (se
nioare) • Săptămîna viitoare a XVIII-a ediție a „Trofeului Car-

pați" la handbal feminin

Noul sezon competițional de 
handbal continuă să capete 
amploare prin intrarea în ac
tivitate a formațiilor senioa
relor, juniorilor și junioarelor. 
Desigur, după cele două întîl— 
niri susținute în compania re
prezentativei Elveției, în cen
trul atenției rămîne echipa na
țională masculină a țării noas
tre care, așa cum se știe, se 
pregătește intens pentru... exa
menul de foc al J.O. de la 
Moscova. Handbaliștii, pregă
tiți de antrenorii Nicolae Ne- 
def și Lascăr Pană, au plecat 
ieri în R. F. Germania, ei ur- 
mînd să susțină, vineri la 
Miinchen, și duminică la _Bo- 
blingen, două meciuri cu pu
ternica echipă a țării gazdă, 
campioană a lumii. Au făcut 
deplasarea Muntcanu șl Buli- 
gan — portari, Durau, Miro- 
niuc, Voina, Birlalan, M. 
Voinea, Boroș, Drăgăniță, Va- 
silache. Stingă, Folker, Vasilca 
și Istodc — jucători de cîmp.

Tot în această săptămînă, 
vineri și sîmbătă, echipa de 
senioare a României se pre
zintă și ea la un dificil exa
men. în Sala sporturilor din 
Brașov reprezentativa țării

DIN NOU BASCHET INTERNAȚIONAL ÎN SALA FLOREASCA
(Drm'ire din pao. I)

Săptămîna trecută, la Salonic, 
Aris a întrecut pe Maccabi cu 
104—103. Din lotul formației 
elene fac parte, printre alții, 
Ananiadis, Paramanidis, Papa- 
geo'rgiu. Alexandris, din echipa 
națională. Joyce si Taylor, ju
cători din S.U.A., legitimați 
temporar.

STEAUA, ELIMINATĂ 
DIN CUPA CUPELOR

Desfășurat la Istanbul, în 
fața unui public numeros si en
tuziast, meciul dintre echipele 
Eczacibasi și Steaua București

ÎNTRECERI PENTRU
„CUPA PRIETENIA»

LA HOCHEI
BERLIN, 7 (Agerpres). La 

BerLin a început competiția in
ternațională de hochei pe gheață 
pentru echipe de juniori, dotată 
cu „Cupa Prietenia». Iată rezul
tatele înregistrate în prima zi : 
R.D. Germană — Bulgaria 8—5 
(3—2, 4—1, 1—2) ; Colonia —
România 10—1 (3—0, . 4—0, 3—1) ; 
U.R.S.S. — Ungaria 17—1 (7—1,

“3—0, 7r—0) ; Cehoslovacia — R.D. 
Germană (B) 8—1 (2—0, 3—1,
3—0).

AL 14-lea MARATON 
DE LA FUKUOKA

Tradiționalul maraton inter
național de la Fukuoka (Japo
nia), aflat la cea de a 14-a edi
ție, va avea loc la 2 decembrie. 
Forul japonez a invitat un nu
măr de 50 de atleți de peste 
hotare. Printre cei care au con
firmat participarea se află 
campionul olimpic de la Mont
real, Waldemar Czierpinski 
(R. D. Germană), Lasse Viren 
(Finlanda), Leonid Moiseev 
(U.R.S.S.), Greg Hannan, Ber
nie Ford (ambii din Anglia), 
Craig Virgin (S.U.A.) și alții.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • „Turul Corsicel" s-a 

încheiat la Ajaccio cu succesul 
echipajului francez Bernard Daf- 
nlche — Alaln Mahe („Landa 
Stratos").

BASCHET • Rezultate din 
7,Cupa cupelor- (masculin) : Su- 
nair Ostende — Doncaster (An
glia) 100—82 ; zadar — M.A.F.C. 
Budapesta 97—74 ; Mcndrlslo (El
veția) — C.F.U.M. Uppsala 
110—97; B.C. Caen — K.A.K. Relk- 
javlk 88—74; Hapoel (Israel) — 
Steinsel (Luxemburg) 99—83 ; 
Ț.S.K.A. Sofia — Hapoel Nico
sia 124—62.

FOTBAL 9 La Dakar, In med 
retur pentru semifinalele „Cupei 
Cupelor Africii- echipa kenyană 
Gormaya a întrecut cu scorul de 
2—0 (1—0) formația Horoya Co
nakry (Guineea). In urma aces
tei victorii, fotbaliștii kenyenl 
s-au calificat In finala competi
ției a Echipa Tottenham Hot
spur care se află in turneu în 
Maroc a jucat la Casablanca cu 
echipa locală WAC. Fotbaliștii en
glezi au terminat învingători cu 
4—2 (2—2). • Peste 10 000 de
spectatori au urmărit la Lllle 
medul internațional amical din
tre formațiile F.c. Lllle șl F.C. 
Liverpool. Gazdele au repurtat 
victoria cu scorul de 3—1 (1—0).

HANDBAL • In cadrul com
petiției masculine de la Debrecen 
(Ungaria) s-au înregistrat rezul
tatele : Polonia — R.S.S Ucrai
neană 27—17 (14—7) ; Ungaria — 
Bulgaria 34—20 (17—9) : Ungaria
— R.S.S. Ucraineană 30—20 
(12—8); Polonia — Bulgaria 24—19 
(10—8). • In campionatul mascu

noastre susține o dublă întîl- 
nire cu cea a R.F. Germania. 
Antrenorii Eugen Bartha și 
Remus Drăgănescu au convo
cat pentru aceste . meciuri ur
mătorul lot de handbaliste : 
Viorica Ionică, Doina Copocz 
și Angela Ciobotă — portari ; 
Maria Torok, Virginia Con- 
stantinescu, Rodica Nan, Eca- 
ierina Marian, Zoranca Ștefa- 
novici, Eva Gaal, Niculina Sa- 
sn. Elena Văcaru, Larișa Ca- 
zacu, Gheorghița Mălai, tau
rina Lupșor, Maria Răducu, 
Rodica Eremia și Maria Sto- 
ian. Meciurile de la Brașov 
constituie un util prilej de ve
rificare în vederea unei com
petiții de anvergură și de tradi
ție : cea de a XVIII-a ediție 
a „Trofeului Carpați", progra
mată tot în orașul așezat la 
poalele Tîmpei, între 13—18 
noiembrie. La startul întrece
rii vor fi prezente reprezenta
tivele Bulgariei, R.D. Germane, 
— campioană mondială, Polo
niei, U.R.S.S. — campioană o- 

a oferit o întrecere viu dispu
tată, încheiată cu succesul for
mației gazdă Ia scorul de 86— 
76 (40—28). La București, cîști- 
gase Steaua cu 71—67. Scorul 
general al dublei întilniri : 
153—147 pentru Eczacibasi, care 
s-a calificat in turul următor 
al Cupei cupelor, în cadrul că
ruia va întîlni echipa belgiană 
Sunair B. C. Ostende.

IN DIVIZIA A, C.S.U. BRAȘOV
- I.C.E.D. 2-0

Avînd o prestație remarca
bilă, echipa C.S.U. Brașov, an
trenată de prof. Gh. Marcu, a 
realizat două victorii asupra 
formației I.C.E.D. București, la 
scoruri concludente : 90—75
(47—35) si 86—70 (47—39). Par
tidele, desfășurate în cadrul 
Diviziei A, au evidențiat forma 
sportivă bună a studenților, dar, 
în același timp, au subliniat 
„criza" prelungită prin care trec 
bucureștenii. Arbitri : D. Oprea 
(Timișoara) si A. Niculesou 
(Oradea). (P. DUMITRESCU, 
cores©.).

RECORDURI MONDIALE 
DE HALTERE

La Salonic au continuat cam
pionatele mondiale de haltere 
(seniori). Iată primii clasați în 
întrecerile de la categoria ușoară 
(67,5 kg) : 1. I. Rusev (Bulgaria)
332.5 kg (record mondial — v.r.
325 kg) ; 2. J. Kunz (R.D.G.) 325 
kg ; 3. D. Senet (Franța) 312,5 
kg ; 1. Z. Shimaya (Japonia) 305 
kg ; 5. R. Gonzales (Cuba) 305 
kg ; 6. H. Rabczewski (R.F.G.)
300 kg. Medaliați : smuls — Rusev 
145 kg ; Kunz 145 kg ; Senet
142.5 kg; aruncat — Rusev 187,5 
kg (record mondial egalat) ; 
Kunz 130 kg ; Shimaya 177,5 kg.

în cadrul unui" concurs interna
țional desfășurat la Bohumin 
(Cehoslovacia), sportivul sovietic 
Aleksandr Pervij a stabilit un 
nou record mondial pentru ju
niori la cat. 75 kg — stilul 
„smuls", cu 152,500 kg.

lin al Asiei, la Nanjing (R. p. 
Chineză) : R.P. Chineză — Ku
weit 22—20 (11—9).

PATINAJ 9 La Londra, con
cursul internațional feminin de 
patinaj artistic dotat cu „Trofeul 
Richmond" a revenit la actuala 
ediție sportivei americane Alicia 
Rlsberg, cu 133,86 p, urmată de 
Carola Weiszenberg (R.D. Ger
mană) 133,60 p.

RUGBY 9 Continuîndu-șl tur
neul în Marea Britanie, reprezen
tativa Noii Zeelande a evoluat la 
Glasgow în compania selecționa
tei orașului. Oaspeții au obținut 
vldorla cu 12—6 (8—0).

ȘAH • Turneul internațional 
desfășurat în orașul bulgar Per- 
nik a fost cîștigat de Liuben 
Popov (Bulgaria), cu 8 puncte, 
urmat de compatrioțli săi Mano- 
lov șl Peev — cite 71/» P, Sinld 
(Iugoslavia) și Pavlov (Bulgaria)
— cite 7 p etc. La turneu, dis
putat în sistem elvețian, au par
ticipat 120 de jucători.

TENIS • La Stockholm a în
ceput un turneu internațional 
masculin. Primele tezultate : 
McEnroe — Gllksteln 6—0, 3—6, 
6—3; Smith — Bengtsson 6—1, 6—2; 
Solomon — Svensson 6—0, 7—5 ; 
Flbak — Hjertqulst 6—3, 6—0.;
Gorman — Palin 6—3, 6—3 ; Cox
— Parun 7—6, 6—4 ; Vasselln —
Taygan 4—6, 7—6, 6—3. a In
turneul feminin de la Stuttgart : 
Navratilova — Hanika 5—7, 7—5, 
6—2 ; Reid — Teeguarden 6—4,
6— 2 ; Dupont — Holladay 6—4,
7— 6 ; Mandlikova — Riedel 6—0. 
6—1 ; Smith — Tomanova 6—2, 
6—0. 

limpică — și României (cu e- 
chipele A și B).

în sfîrșit, cîteva cuvinte des
pre activitatea .juniorilor. E- 
chipele de băieți și de fete vor 
susține, tot în această săptă
mînă, meciuri amicale în R.D. 
Germană (9 și 11 noiembrie) 
și, respectiv, în Polonia (13 și 
15 noiembrie).

Așadar, bogată activitate in
ternațională. la toate eșaloa
nele care, sperăm, va oferi 
sportivilor noștri posibilitatea 
unei bune evoluții, pe măsura 
prestigiului internațional de 
care se bucură handbalul ro
mânesc.

LA WINTERBERG, 
BOBERII ROMÂNI

S-AU COMPORTAT 
PROMIJÂTOR

Primul concurs internațional 
de bob al anului, desfășurat pe 
pîrtia înghețată artificial de la 
Winterbcrg (R. F. Germania), 
a prilejuit o comportare Pro
mițătoare echipajului român 
format din Dragoș Panaitescu 
(pilot) — Dorel Cristudor — 
Alexandru Mitrofan — Gheor- 
ghe Lixandru (împingători). 
Concurînd pentru „Cupa Vel- 
tins", in compania a 31 de e- 
chipaje din 11 țări, sportivii 
români s-au clasat pe locul 6, 
fiind depășiți numai de echi
paje celebre, care au în pal
mares titluri de campioni o- 
limpici, mondiali sau europeni. 
Iată, dealtfel, clasamentul e- 
chipajelor situate pe primele 
locuri : 1. Elveția I (pilot Erich 
Schârer) 221,13 ; 2. R. D. Ger
mană II (Horst Schon) 221,61 | 
3. R. D. Germană III (Bern
hardt Lehmann) 221,71 ; 4. R. D. 
Germană I (Mcinhard Nehmer) 
223,18 ; 5. Austria I (Fritz Sper
ling) 223,64 ; 6. România (Dra
goș Panaitescu) 224,45 ; 7. El
veția II (Hans Hildebrand) 
224,90. Menționăm că boberii 
români au obținut al treilea 
timp de start.

tn continuare, pregătirile vor 
avea loc în R. D. Germană, pe 
pista de la Oberhof.

CONCURS

INTERNAȚIONAL
DE TENIS DE MASĂ

PENTRU JUNIORI

Ieri au plecat la Dunajska 
Streda (Cehoslovacia), pentru a 
participa la singurul concurs 
internațional de tenis de masă 
pentru juniori II din acest an, 
un lot de sportivi din țara 
noastră, format din : Olga Ne
meș, Beatrice Pop, Marinela 
Panțuru, Costel Bădoi. Ferdi
nand Ferenczi și Vasile Florea. 
Antrenorii lotului sînt Lauren- 
țiu Gheorghiu (fete) și Virgil 
Bălan (băieți).

REZULTATELE MECIURILOR DIN TURUL II
Meciurile de aseară contînd. pentru turul II al C.C.E. șl Cupei cupelor (au fost ultimele progra

mate in sezonul de toamnă al acestor competiții, tn timp ce tn Cupa U.E.F.A. urmează să se desfășoare 
și optimile de finală, la 28 noiembrie și 12 decembrie).

Echipele subliniate s-au calificat pentru turul III. In prima coloană (între paranteze), figurează scoru
rile din prima manșă.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI CUPA U.E.F.A.

CUPA CUPELOR

Dinamo Tbilisi — Hamburger S.V. (1—3) 2—3
Dundalk — Celtic Glasgow (2—3) 0—0
Real Madrid — F.C. Porto (1—2) 1—0
Hajduk Split — Vejle B.K. (3—0) 1—2
Omonia Nicosia — Ajax Amsterdam (0—10) 4—0
Servette Geneva — Dynamo Berlin (1—2) 2—2
Strasbourg — Dukla Praga (0—1) 2—0
F.C. Argeș Pitești — Nottingham Forest (0—2) 1—2

F.C. Magdeburg 
C.F. Barcelona 
I.F.K. Gbteborg 
N.K. Rijeka 
Steaua București 
Boavista Porto 
Juventus Torino 
Glasgow Rangers

— Arsenal
— Aris Bonneweg
— Panionios
— Lokomotiv Kosice
— F.C. Nantes
— Dinamo Moscova
— Beroe Star a Z agora
— Valencia C.F.

(1—2) 2—2 
(4-1) 7-1 
(0—1) 2—0 
(0—2) 3—0 
(2—3) 1—2 
(0—0) 1—1 
(0—1) 3—0 
(1-1) 1-3

Diosgydr
Internazionale 
Bayern Miinchen 
Carl Zeiss Jena
Ipswich Town
St. Etienne
F.C. Kaiserslautern — Sporting Lisabona 
Perugia
Leeds United
V.f.B. Stuttgart 
Dinamo Kiev 
Eintracht Frankfurt—Dinamo București 
Monaco ’ • ~ —
Napoli
Malmo F.F.

în Cupa U.E.F.A. tragerea la sorți a meciurilor 
din „optimi' (turul III) se va efectua vineri, la 
Zurich, în timp ce în C.C.E. și Cupa cupelor, 
programul „sferturilor» va fi cunoscut la înce
putul lunii ianuarie 1980.

— Lokomotiv Sofia
— Standard Liege
— Feyenoord Rotterdam

— Dundee United
— Borussia Mdnchcngl.
— F.C. Aarliu.
— Steaua Roșie Belgrad
— Grasshoppers Zurich
— P.S.V. Eindhoven

— Aris Salonic
— Universitatea Craiova
— Dynamo Dresda
— Banik Ostrava

11-0) 3—1
(1-1) 2—3
(2—1) 3—1
(2-3) 2—3
(0-0) 1—1
(0—2) G—0
(1—1) 2—0
(1-1) 0—3
(0-2) 0—2
(1-1) 0—0
(0—1) 2—0
(0-2) 3—0
(2—4) 2—1
(1—2) 1—1
(0-4) 1—1

LERI, ÎN CUPELE EUROPENE

LA FOTBAL INTERCLUBURI
m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

In Cupa U.E.FJl.: Leeds — Universitatea Craiova 0 2 (0-0)

O VICTORIE APLAUDATĂ 
DE SPECTATORII ENGLEZI
LEEDS, 7 (prin telefon). Pe 

stadionul Allan Road, în fața 
a peste 25.000 de spectatori, 
s-a desfășurat meciul retur din 
cadrul Cupei U.E.F.A. dintre 
Leeds și Universitatea Craio
va. In primele 10 minute 
Leeds a dominat puternic, dar 
craiovenii s-au apărat exact, 
reușind să scape de această 
puternică presiune. Apoi Uni
versitatea a devenit ceva mai 
activă în atac și în min. 23 
Cămătaru are cea mai mare 
ocazie a îqtilnirii, dar Lukic 
respinge, în ultimă instanță, 
în corner- In min. 41 Bălăci 
este oprit prin fault la margi
nea careului de 16 m, lovitura 
liberă acordată răminind fără 
rezultat.

A doua repriză va reprezen
ta un veritabil recital fotbalis
tic al echipei noastre, care de
monstrează o mare luciditate 
și eficacitate în joc. Craiove
nii s-au apărat foarte exact și 
au contraatacat fulgerător. 
După ce Bălăci (min. 52 și 60) 
și Cămătaru (min. 54) vor rata 
excelente ocazii sau portarul 
Lukic va apăra, Universitatea 
deschide scorul în min. 73 : 
Geolgău efectuează un contra
atac rapid, pasează lui CÎR-

In €upa U.E.r.A.: Eintracht-Dinamo 3 0, în... prelungiri

ELIMINARE INFLUENȚATĂ DE ARBITRAJ!
FRANKFURT, 1 (prin tele

fon). Aproximativ 45 000 de 
spectatori au luat loc în tri
bunele lui Waldstadion — în 
ciuda unei ploi abundente și a 
unui timp friguros —, pentru 
a urmări returul partidei din
tre Dinamo București și echi
pa locală Eintracht, din Cupa 
U.E.F.A. Gazdele, în dorința 
de a reface handicapul de la 
București și a obține califica
rea în turul III al competiției 
europene, atacă încă din start 
cu toate liniile, dar ele au în 
față o defensivă bine organi
zată, calmă, condusă impeca
bil de Dinu. Dinamoviștii nu 
numai că nu își pierd capul 
în fazele fierbinți, d încearcă 
și reușesc să paseze bine spre 
linia a doua, de unde baloa
nele circulă — prin interme
diul lui Mulțescu — spre ari
pile Țălnar și Apostol.

Din dominarea insistentă a 
gazdelor, în prima repriză, au 
reieșit cîteva ocazii de gol ; 
min. 5 — Holzenbein șutează, 
Ștefan salvează în corner ; 
min. 14 — Ștefan este din nou 
la post Ia șutul lui Neuberger, 
ca și în min. 18, cînd pe rînd 
Nickel și Miiller șutează foar
te periculos ; min. 22 — Dinu 
respinge de pe linia porții; 
min. 32 — Karger, în poziție
bună, alunecă în careu, însă I. 
Marin trimite în corner ; min. 
42 din nou Ștefan trimite in 
extremis în corner „bomba" 
lui Cha. Dintre acțiunile de 
atac ale dinamoviștilor o no
tăm pe cea din min. 36, cînd 
centrarea lui Mulțescu nu a 
găsit pe nimeni la finalizare.

ȚU care, de la 18 m, șuicază 
învingîndu-1 pe Lukic. Craio
venii controlează în continuare 
partida și în min. 85 BEL- 
DEANU va înscrie un gol de 
zile mari : Bălăci execută o 
lovitură de colț în afara ca
reului mare și Beldeanu reia 
din voleu puternic la vinclu : 
2—0 pentru Universitatea. O 
victorie splendidă, aplaudată 
in mod sportiv de spectatorii 
prezenți la întilnire. 4—0 în 
două manșe cu Leeds United, 
iată o performanță de mare 
răsunet pentru care echipa 
noastră merită toate felicită
rile. Arbitrul A. Venkl (Ceho
slovacia) a condus cu unele 
scăpări următoarele formații : 
LEEDS UNITED : Lukic
Kerry, Hart, Madley, Ste
venson — Flynn, Parkinson 
(min. 63 Harris), Gray — 
Curtis, Handkin, Graham ; 
UNIVERSITATEA : BOLDICI
— NEGRILA, ȘTEFĂNESCU, 
BUMBESCU, UNGUREANU — 
BALACI, BELDEANU, ȚI- 
CLEANU (min. 88 Purima), 
GEOLGĂU (min. 88 Donose)
— CĂMĂTARU, CÎRȚU.

Mircea M. IONESCU

La reluare, Eintracht atacă 
cu aceeași insistență, Dinamo 
se apără tot atît de bine,' dar 
în min. 73 nu mai poate evita 
golul : Holzenbein centrează, 
CHA reia cu capul în plasa 
porții lui Ștefan. Sintem în 
min. 90. Un balon centrat spre 
careul dinamovist iese afară 
și echipele așteaptă fluierul 
final. Arbitrul însă prelun
gește jocul nejustificat, vine 
eliminarea gratuită a Iui Mul
țescu din teren (el mai primise 
un cartonaș galben In min. 39) 
și golul lui HOLZENBEIN 
(min. 93 !!!) — reluarea balo
nului scăpat de Ștefan. Ur
mează prelungirile pentru de
partajare, pentru că așa a vrut 
arbitrul suedez Erik Frederik- 
son, și NICKEL (șut din colțul 
careului mic) înscrie în min. 
trei al primei reprize a pre
lungirilor golul calificării lui 
Eintracht. De remarcat că for
mația dinamovistă a terminat 
jocul în nouă oameni, Dinu a 
părăsit terenul în min. 93 (pre
lungirile... arbitrului), acciden
tat.

Arbitrul suedez Erik Frede- 
rikson a condus foarte slab, 
părtinitor, formațiile : DINA
MO : Ștefan — Cheran, Dinu, 
Sătmăreanu, Lucuță — Augus
tin, I. Marin (min. 85 Stănes- 
cu), I- Moldovan (min. 74 Cus- 
tov) — Țălnar, Mulțescu, A- 
postol ; EINTRACHT : Funk
— Muller, Korbel, Pezzey, 
Neuberger — Lorant, Grabow- 
schi. Nickel — Cha, Holzen
bein, Kargftr (min. 46 Nalht- 
weih).

Constantin ALEXE
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