
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU, 
ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA

ZIAR AL

Eveniment politic de cea mai mare însemnătate
a relațiilor tradiționalein bogata cronică

de prietenie și colaborare româno-iugoslave
Miercuri dimineața tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
început vizita oficială de prie
tenie în Iugoslavia, la invitația 
președintelui Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, tovarășul Țvietin Mia
tovici, și a președintelui Pre
zidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, tovarășul Lazar Moisov. 

Vizita
Ceaușescu 
Ceaușescu 
prietenă, 
avea loc 
zintă un 
cea mai i 
bogata cronică a relațiilor tra
diționale de prietenie și co
laborare româno—iugoslave.
Continuarea firească a contacte
lor la cel mai înalt nivel, ai 
căror promotori au fost to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
regretatul conducător al po
poarelor iugoslave. Iosip Broz 
Tito, noul dialog Ia nivel înalt 
româno-iugoslav va da un nou 
și puternic impuls raporturilor 
de colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele

La ora 10,00 — ora 
— avionul prezidențial 
nesc a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășii Țvietin Miatovici 
și Lazar Moisov și-au strins 
mîinile cu prietenie, cu deo
sebită căldură.

Au fost intonate 
stat ale României 
viei. în timp ce, 
salut, s-au tras 21 
tilerie.

De Ia aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășii Țvietin Miatovici și 
Lazar Moisov, s-au îndreptat 
spre reședința ce a fost re
zervată înaltilor oaspeți în o- 
rașul Belgrad.

De-a lungul traseului străbă
tut de coloana oficială escor
tată de motocicliști, numeroși 
locuitori aflați pe străzile ca
pitalei iugoslave 
varășului Nicolae 
tovarășei Elena 
caldă primire, 
astfel bucuria de _ ____ _
mijlocul lor pe inaltii soli ai 
poporului român, dovadă a pri
eteniei trainice româno-iugosla- 
ve, a dezvoltării continue a re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre țările și popoarele 
noastre.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ-

Comunist

împreună

tovarășului Nicolae 
și a tovarășei Elena 

in tara vecină șl 
convorbirile ce vor 

cu acest prilej repre- 
eveniment politic de 
mare însemnătate în

nia, își începe astăzi cea de a 
XlI-a vizită din ultimii 15 ani 
în Iugoslavia.

La reședința oficială, situată 
pe colina Dedinie ce 
orașul, 
Ceaușescu 
Ceaușescu au avut cu tovarășii 
Țvietin Miatovici și Lazar Moi- 
sov o scurtă convorbire priete
nească, in cursul căreia a fost 
exprimată satisfacția pentru a- 
ceastă vizită, 
ascendentă 
prietenie și 
iugoslave.

tovarășul 
Și

domină
Nicolae 

tovarășa Elena

pentru evoluția 
a raporturilor de 
colaborare româno-

★ 
timp după sosire, 

Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 

președintele 
România, 

Elena

sala ce Le tura

portul
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Excelenți în toate compartimentele de joc

RUGBYȘTII ROMÂNI AU ÎNCHEIAT IERI
TURNEUL BRITANIC CU O SPLENDIDĂ VICTORIE!

39-7 cu Leicester, cea mai bună echipă engleză

noastre. 
locală 
româ-

imnurile de 
și Iugosla- 

în semn de 
salve de ar-

au făcut to-
Ceaușescu $1 
Ceaușescu o 
exprimindu-și 
a-i avea în

La scurt 
tovarășul 
secretar 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste 
împreună cu tovarășa 
Ceaușescu, a depus o jerbă de 
flori la mormîntul președinte
lui Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. Iosip Broz Tito, situat 
în cartierul Dedinie din capi
tala Iugoslaviei.

★
La Belgrad au început, 

miercuri, 22 octombrie, convor
birile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Țvietin Miatovici, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

Tn cadrul convorbirii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Țvietin 
Miatovici s-au informat reci- 

. proc asupra preocupărilor actu
ale ale României și, respectiv, 
Iugoslaviei, despre rezultatele 
obținute în dezvoltarea econo- 
mico-socială a celor două țări.

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie și stimă reciprocă, caracte
ristică raporturilor de colabora
re dintre țările, partidele și 
popoarele noastre.

★
.Miercuri seara* tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral^ al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat 
Ia un dineu oficial oferit în 
onoarea lor la Palatul Federa
ției din Belgrad de tovarășul 
Țvietin Miatovici, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, șl soția 
sa. Mira Stupița-Miatovici.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o ambianță cordială. de 
caldă prietenie, tovarășii Țvietin 
Miatovici și Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

(prin telefon).
rugby a tării 

de

LEICESTER, 22 
Reprezentativa de 
noastre a încheiat în stil 
mare echipă, printr-o splendidă 
victorie, dificilul turneu din 
Irlanda și Anglia, întrecînd 
aseară cu 39—7 (26—3) cea mai 
bună formație engleză a mo
mentului, Leicester, un team 
celebru în patria rugbyului, 
care și-a serbat cu această o- 
cazie centenarul. Așadar, o foar
te frumoasă completare la exce
lentul turneu 
de aici a fost 
reflectoarelor, 
favorabilă, cu 
dar cu toate 
bune s-au aflat circa 10 000 de 
spectatori 1 Excelent a părut 
îndeosebi jocul înaintării trico
lore. care și-a măcinat pur și 
simplu. încă din primele con
tacte, pachetul advers, dar nu 
e mai puțin adevărat că toți 
ceilalți component! 
și-au adus din plin 
la acest succes atît 
dent.

Un scurt film al _ 
min. 3, la o tușă în terenul ad
vers, balonul este cîștigat de 
Borș, urmează o aglomerare, 
tricolorii împing excelent și 
MURARIU înscrie un prim și

pe care CON- 
transformă : 6—0. 
derutate de acest

irlandez. Partida 
jucată la lumina 
pe o vreme ne- 

vînt și ploaie, 
acestea, în tri-

ai echipei 
contribuția 
de conclu-

jocului. în

execu- 
capătul 
tactice, 
nou e-

frumos eseu, 
STANTIN îl 
Gazdele sînt 
furtunos debut de partidă, mai 
ales că în min. 9 CONSTAN
TIN își reconfirmă clasa, trans- 
formînd o l.p. din poziție difi
cilă : 9—0. Pesta 7 minute, la 
o grămadă pe introducerea gaz
delor, înaintarea noastră îm
pinge din nou, cîștigă balonul 
și FUICU plonjează în forță în 
eseu : 13—0. In min. 20 scorul 
ia proporții : Paraschiv 
tă la mînă o l.p. și. la 
unei inteligente acțiuni 
MURARIU înscrie din
seu, cu prețul unei accidentări 
(dar el va rămîne în teren pînă 
la final) ; CONSTANTIN trans
formă din poziție grea și... 19—0! 
Cele dintîi puncte ale gaz
delor „cad“ în min. 24. la sin
gura trecere în terenul nostru, 
cînd HARE, fundașul echipei 
Angliei, execută precis o l.p. : 
19—3. Alte două acțiuni frumoa
se ale rugbyștilor români sînt 
oprite in extremis în min. 27 
și 31, pentru ca în min. 36 
CONSTANTIN să transforme o 
nouă l.p. : 22—3. Ultima sec
vență a reprizei : grămadă la 
5 m de butul advers, talonează 
Munteanu, minge la STOICA

și acesta marchează al patrulea 
eseu românesc : 26—3 , scorul
reprizei.

Și după pauză jocul are ace
lași aspect. După patru minute 
de la reluare. ALEXANDRU 
reușește un drop : 29—3. Tri
colorii domină categoric. Stoica 
e oprit la un pas de eseu (min. 
56), după care Leicester are o 
tresărire de orgoliu. Gusworth 
construiește o frumoasă acțiune 
încheiată cu eseu de excelentul 
DODGE : 29—7. Meciul se mal 
echilibrează întrucîtva. dar ata- 
canții englezi nu pot depăși li
nia noastră defensivă și tot tri
colorii vor puncta în min. 69, 
după două acțiuni de-a latul 
terenului, cînd pentru MURA- 
RIU nu va exista stavilă (în
cercare) ; va transforma CODOI 
și 35—7. Pentru ca stadionul să 
irumpă în aplauze șase minute 
mai tîrziu, la o superbă fază 
de 40 m., după o grămadă pur
tată de Borș, Paraschiv și MU- 
RARIU, acesta din urmă înscri- 
indu-și o performanță rarisimă 
pentru un înaintaș : patru eseuri 
intr-un meci ! Scor final : 39—7.

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag a 4-a)

începe ediția a 32-a

a campionatului republican

de baschet feminin

SI DE CALITATE!*
Ediția a 32-a 

lui național de 
nin, care începe azi, în Sala 
sporturilor din Oradea, se a- 
nunță deosebit de atractivă, 
datorită echilibrului valoric 
previzibil prin componenta lo
turilor mai multor participante 
(în primul rînd a echipelor Po
litehnica C.S.Ș. 2 București, Vo-

a campionatu- 
baschet femi-

________ i

Elena Filip 
monstrează dina
mismul baschetu

lui

Foto: D. NEAGU

SUTE DE COPII DIN SECTORUL 5 AL CAPITALEI 
AU TRĂIT BUCURIA MIȘCĂRII ÎN AER LIBER !
O reușită duminică sportivă 
inițiată de Școala generală 

nr. 122
„Cîți copii din școala dv. fac 

sport ? La întrebarea adresată 
după prima lună de la startul 
în noul an de învătămînt, pro
fesoara Zoe Murgoci. directoarea 
Școlii generale nr. 122. a răs
puns fără să clipească măcar : 
„Toți !“ Și, spre convingere, 
ne-a invitat la una din dumi
nicile sportive organizate în 
școală...

...Surpriza a fost totală. Pen
tru că, alături de cei de la 
„122“. au ținut să fie prezenți 
și elevi de lă alte școli ale sec
torului 5 : „128“, „124“ și „115“, 
adică din unități de învățămînt 
în care, deși nu există „con
diții speciale" (a se citi spații 
pentru practicarea exercițiului 
fizic), elevii nu renunță la una 
din marile lor bucurii, mișcarea 
în aer liber, astfel că invitația 
colegilor lor de la „122“ a fost 
primită cu mult entuziasm.

Și astfel. într-o ambianță cu 
adevărat sărbătorească, dumini-

ca sportivă inițiată de Școala 
generală nr. 122, sub însemnele 
„Daciadei", a însemnat o reu
șită deplină, angajarea in acti
vități de mișcare, după prefe
rințe, a peste 500 de copii, bă
ieți și fete. Acum, cînd așter-

nem pe hîrtie aceste rînduri, 
ne este greu să stabilim o ie
rarhie, un clasament, fiindcă

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

ința București, Universitatea 
Cluj-Napoca, Mobila Satu Mare, 
Crișul Oradea. Voința 
și Universitatea 
prin capacitatea 
produce surprize ___ -------
București, Olimpia București și 
chiar Rapid Bucureștii deși a- 
ceastă din urmă formație este 
mult slăbită față de campiona
tul trecut) și prin ambiția

Brașov 
Timișoara), 

altora de a 
(Progresul

lor formațiilor feminine asupra 
jocului de baschet. concreti
zată prin apărări active, prin 
frecventă ridicată a acțiunilor de 
atac și a aruncărilor la coș. Spe
răm ca aceste calități să fie com
pletate și printr-un plus de cali
tate, prin aceasta înțelegînd un 
mai bun control al balonului și o 
mai mare precizie in aruncările 
Ia coș decît în campionatul

AU CUCERIT TITLUL
Știința București : 1950 ; Locomotiva C.F.R. București : 

1951, 1952 ; Știința Cluj-Napoca : 1953 1954 ; I.E.F.S. Bucu
rești : 1955, 1975, 1976, 1977 ; Energia Constructorul Bucu
rești : 1956, 1957, 1958, 1959 ; Rapid București : 1960, 1961, 
1962, 1965, 1969, 1972, 1978 : Politehnica București : 1963,

1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, _ 1973. 1974, 1980 ; Crișul 
Oradea

proaspetelor promovate (Comer
țul lie. „Bolyai" Tg. Mureș și 
Clubul școlar de baschet 
ICEMENERG București) de a 
dovedi că apariția lor în Di
vizia „A“ nu va fi meteorică. 
In plus, să ne amintim că și în 
anii trecuți campionatul a ex
primat, prin multe meciuri, 
concepția modernă a antrenori-

>\\\\\\X\\\\\\X\\\\\\\\XXXW^^

f

1979

trecut. în sfirșit. să nu uităm 
că întrecerile Diviziei .,A“ con
stituie și un prilej de afirmare 
a elementelor tinere. dotate, 
capabile să contribuie la întă
rirea iotului reprezentativ, a- 
flat în proces continuu de îm
prospătare cu baschetbaliste 
disciplinate, muncitoare, ambi
țioase.

Ieri, la Londra. în Cupa cupelor la lotbal

POLITEHNICA TIMIȘOARA 4-0

(Amănunte In pag. a IV-a)
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TALERE DOAR 19 JUNIORI (!?)IN 8 SECȚII DE

AZI, ULTIMA ETAPĂ A TURULUI
DIVIZIEI „A" LA HANDBAL FEMININ

>

AII FO:

E știut : cu cit baza 
piramidei intr-un sport este 
mai largă la nivelul juni
orilor, cu atît șansele ca 
unul sau mai mulți perfor
meri să strălucească sînt 
mai mari. Tradus in lim
bajul probelor de talere, 
asta ar însemna că dacă ar 
exista mai mulți tineri care 
să practice skeetul sau tra
pul, arii avea cel puțin un 
campion de marcă in a- 
ceastă disciplină.

Situația stă însă 
Prin lipsa de 
sportivilor, 
n-au putut trimite la Jocu
rile Olimpice de la Mosco
va decît un talerist din 4, 
cît le dădea dreptul re
gulamentul. La originea a- 
cestei contraperformanțe stă, 
printre altele, și lipsa de 
atenție cu care cluburile și 
asociațiile sportive tratează

a>tfel. 
valoare a 
selecționerii

BREVIAR
O Cele 64 de echipe de bas

chet participante la Divizia 
școlară și de juniori au în
cheiat luni examenele probe
lor și normelor de control șl 
urmează ca la 9 noiembrie 
să susțină meciurile etapei 
inaugurale a ediției 1980—1981 
a competiției. 6 mențiune : 
cei care nu au îndeplinit ha
remurile sau care, din diverse 
motive, nu s-au putut pre
zenta pentru trecerea norme
lor șl probelor, vor avea o 
„sesiune" specială în ziua de 
24 noiembrie, la București. 
Amintim că șl la băieți și la

ȘTAFETA A

problemele extinderii ariei 
de practicare a talerelor în 
rindul tinerilor. Pare incre
dibil dar în 1980 au figu
rat ca practicind trapul 17 
juniori, la campionatele na
ționale înscriindu-se 
Iar la skeet, din cei 13 ju
niori existenți în registrul 
legitimaților, au avut o ac
tivitate susținută 10 și au 
concurat pentru titlul națio
nal... 8 1! De unde, așadar, 
să apară, marele campion 
de talere, pretendentul la 
titlul european, mondial, 
olimpic ? !

Lucrurile așa vor rămîne 
atita vreme cit cele 8 secții 
din țară prezintă in total 
19 juniori la. campionatele 
naționale de talere !

Pentru ca această stare 
de fapt să se schimbe cît 
de cit, federația s-a zbătut 
destul in ultima

BREVIAR

11 !

vreme.

împărțite 
echipe, 

nouă generație de 
tineri trăgători este 

startul în sezo-

fete formațiile sînt 
in serii de cite opt

• O -
foarte 
gata pentru 
nul competițional de tir pen
tru arme cu aer comprimat. 
Secțiile de specialitate ale 
cluburilor Olimpia, Steaua șl 
Dinamo ne atrag atenția a- 
supra cîtorva elemente de ta
lent, printre care : D. Stoian, 
Gh. Gheorghiță, Aurelia Mi
hai, Viorica Verdeț, Mihai Di- 
nescu, Mihal Comănescu, Da
niela Tudor, Doina Roșculeți, 
Gabriela Crișan, Viorel Ili
escu.

Celor care au dat vina pe 
inexistența talerelor și a 
instalațiilor de aruncare, di
ligentele federației pe lingă 
două unități industriale din 
Ba'a Mare și Timișoara 
le-au dat un răspuns 
merit, prin fabricarea 
țară a acestor materiale 
atît de importante. A fost 
editat apoi un curs meto
dic adre’sat începătorilor și 
juniorilor (cel pentru avan
sați, alcătuit de Ion Dumi
trescu, urmînd să apară în 
curînd). Dar s-a ivit o nouă 
situație (mai bine zis a 
ieșit în evidență cu mai 
multă pregnanță), penuria 
de antrenori : în țară nu e- 
xistă decît 5 asemenea spe
cialiști care, în general, 
n-au probat calități în for
marea marilor performeri. 
Apelurile lansate de fede
rație către 
riști de a 
n-au găsit 
cum. Poate 
va rezolva, 
măsură, problema, 
blemă care a devenit 
degrabă un cerc vicios : nu 
avem campioni pentru că 
nu avem juniori ; nu avem 
juniori pentru că nu avem 
antrenori ! Și astfel cercul 
se închide, iar ceea ce ră- 
mîne este că, în continuare, 
dintre juniorii actuali (cei 
...19!), e puțin probabil să 
iasă măcar un singur mare 
talerist !

ni- 
în

cîțiva foști tale- 
deveni antrenori 
ecou. Pînă a- 
că viitorul curs 
într-o oarecare 

Pro- 
mai

Radu TIMOFTE

PRELUAT-O... NIMENI!

Turul campionatului feminin 
de handbal. Divizia „A". se în
cheie astăzi cînd este progra
mată etapa a IX-a. întrecerea 
va fi reluată, cu prima etapă 
a returului, la 5 aprilie 1981.

Programul etapei a IX-a :
Brașov : RULMENTUL —

UNIVERSITATEA CIuj-Napoca.
Baia Mare : CONSTRUCTO

RUL — TEROM Iași
Tg. Mureș : MUREȘUL — 

ȘTIINȚA Bacău
Bacău : TEXTILA Buhuși — 

CONSTRUCTORUL Timișoara

Timisoara : UNIVERSITATEA 
— PROGRESUL București

Firește, în prim-plan se si
tuează lupta indirectă dintre' 
cele două fruntașe. Rulmentul 
și Știința. Prima are avantajul 
meciului acasă, dar cea de a 
doua se ambiționează să nu 
piardă „plasa" liderului. Meci 
foarte greu și pentru Universi
tatea Timișoara, obligată să a- 
gonisească măcar acasă ceva 
puncte în tentativa de a scăpa 
de obsedantele locuri sortite 
retrogradării.

COMPONENTELE DIVIZIONARELOR
DE BASCHET (f)

Campior 
dc volei, 
ediția 198 
9 noiemî 
competiție 
zionarcle 
în cite d 
chipe). în 
tele ediți 
încheiate, 
riilor : M 
Dinamo, 
Rapid (i 
Brașov, I 
Calculator 
a Il-a — 
nici. Stea 
șoara, C.S 
tă), Explo 
torul Bac 
— Maratc 
Bacău, F 
(promovai

Atletismul nostru a rămas dator la Olim
piadă. A rămas — intre altele — și pen
tru că la J.O. atletismul se exprimă prin 
individualități, prin vîrfuri, iar atletismul 
nostru nu mai are decit foarte puține vîr
furi. Din 5—6 șanse poți rata una, două 
sau trei, dar rămîn celelalte. Cu o singură 
șansă reală 
trofă...

De ce nu 
furi ?

Pentru că 
jumătatea deceniului 
împlinească 20 de 
mîine‘>7 tinerii talentați care promiteau , atit 
de mult la vîrsta- junioratului n-au ajuns 
acum, la maturitate, atleții de valoare pe 
care îi așteptam, și de care atletismul ro
mânesc avea nevoie. N-au ajuns nici măcar 
să concureze la Moscova...

De ce ? N-au avut talent ? Au avut. N-au 
avut condiții de pregătire, de viață ? Ba 
au avut. N-au fost buni antrenorii ? Ba au 
fost. Și cei care i-au format, și cei care 
i-au preluat. Atunci ce n-au avut ? N-au 
avut AMBIȚIE !

Cite speranțe ne-am pus în Tudorel Va
sile, Doina Anton, Niculina Vasile sau Be- 
dros Bedrosian 11...

ratată, eșecul devine catas-

mai are atletismul nostru

cei pe care ii consideram,
— înainte ca ei 

ani — „schimbul

vîr-

la 
să 
de

Iată-1 pe Tudorel. Calități de-ți vine 
pul în ramă și să exclami : „Priviți, 
atlet" ! Ca junior, băgase spaimă în 
niorii de la săritura în lungime. Acum stă 
„în pluton", din ce în ce mai departe de 
8 metri. Doina Anton, de două ori meda
liată la C.E. de juniori (1973 și 1975), re
nunță la atletism în 1979, după sezonul în 
care reușise cel mai bun rezultat al ca
rierei (6,62 m). Niculina Vasile are un con
curs bun și 5—6 slabe, n-a reușit să con
vingă pe nimeni că poate face ceva 
Moscova, deși sărise 1,90 m în iunie, 
drosian, cel mai bun junior european 
1974 la triplusalt, a progresat puțin, 
inconstant.

Ei erau liderii „generației pentru Mosco
va". Pe ei ar fi trebuit să ne bazăm, ei ar 
fi trebuit să fie azi vedetele noastre. Nu 
sînt, și nu sînt decît din vina lor. Nici o 
scuză nu stă în picioare. Nu ne vor con
vinge niciodată că au muncit cît era nece
sar, că seriozitatea le-a fost trăsătura ca
racteristică. Aici este toată 
ei și fostele noastre glorii, 
erau obligați s-o continue...

Sînt încă tineri, mai pot
gă „olimpici" pentru 1984. Să mai credem?.. 

, Vladimir MORARU
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POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI. Suzana Pirșu (1,68), Ma
ria Roșianu (1,74), Mihaela Radu 
(1,66), - ■ -■ ........ “
stanța 
(1,81), 
(1,81), . . ..
Filip (1,85), Carmen Tocală (1,83), 
Sanda lonescu (1,84), Ecaterina 
Bradu (1,83), Suzana Kercsztesi
(1.80) . Antrenor : Gr. Costescu.

RAPID BUCUREȘTI. Maria Csi- 
kos (1,85), Rodica Bartha (1,81), 
Eugenia Gherghișan (1,67), 
rora vintilă (1,74), Rodica Grue 
(1,70), Camelia Tatu (1,83), Cris
tina Dumitru (1,86), Angela Ior- 
dache (1,80), Cristina Ungurcanu
(1.68) , Lidia Statlcescu (1,63), 
Monica Georgescu (1,65). Antre
nor : s. Ferencz.

VOINȚA BUCUREȘTI, ștefania 
Borș (1,91), Constanța Andreescu
(1.81) , Tatiana ~
Liliana Slăvei (1,79), 
mescu (1,68), ' '
(1.70) , Verginia Soare (1,68), Ro
dica Cloranu (1,66), Rodica Un- 
gureanu (1,75), Doina Popescu
(1.69) , Floria Constantinescu
(1.71) , Elisabeta David (1,74). An
trenor : M. Strugaru.

MOBILA SATU MARE. Diana 
Bălaș (1,73), Viorica Ciocan (1,73), 
Agnes Bartha (1,68), Eva Gardos 
(1,64), Marla Groza (1,67), EnlkS 
Horvath (1,80). Ildiko Horvath
(1.70) , Ildiko Mihalka (1,74), Mo
nica Otvds (1,74), Erica Sas 
(1,74), Delia Gita (1,83), Gydnyi 
Varga (1,72), Marta Szigeti (1.71). 
Gydngyi Balogh (1,74), Delia Blr- 
luțiu (1,79), Romela Crlstea (1,80), 
Suzana Toth (1,80). 
G. Mahler.

UNIVERSITATEA 
POCA. Floarea Anca 
riana Merca (1,69)_. 
zaru-Mate 7 ' ...
lovan (1,86). Adriana Mangu
(1.77) . Anemarle Adăscălițel (1,70), 
Elisabeta Csegledi (1,79), Măndica 
Ciubăncan (1,83), Adriana Tarni- 
ță (1,86) Virginia Niculescu
(1.78) , Viorica Jurcă (1,79), Sl- 
bille Lukas (1.83), Claudia Per- 
țache (1.80). Daniela Perțache 
(1.80), Virginia Popa (1,77). Ioana 
Macavei (1,75). Antrenor : N. 
Martin.

VOINȚA BRAȘOV. Cornelia Pe
trie (1,83). Doina ’
Liliana Catincescu 
ler (1.75), Mojilca 
Magdalena 
Solovăstru 
brino (1,76).
(1.82) . r_—

Mihaela Iile (1,70), Con- 
Fotescu (1,80), Mala Cuțov 

Mirela Neuman-Căpușan 
Ilona Chvatal (1,83), Elena

Au-

Popescu (1,75), 
- Estela To- 

Gabriela Strugaru

Antrenor :

CLUJ-NA- 
(1,70),

„ x ____ Doina Pră-
(1,83), Gheorghița Bo

Ma-

If ti mie (1,60). 
(1.76). Eva Ad-

Cicio (1,66). 
(1.81). Camelia 

Sorina Lam-
Pali
(1.79). ---- --------------

_____ Tatiana Parcanschi 
(1.82), Lucia Rusu (1,76). Ildiko 
Biro (1,82). Edith Kiss (1,90). An
trenor : Gh. Roșu.

Accente PENTRU UNII MUMA PENTRU ALȚII CIUMA?

ClilȘUL ORADEA. Viorica Boca
(1.78) Adriana Constantinescu 
(1,84), Mirela Casctti (1,63), Ma
ria Cigan-Varga (1,68), Ana Du
das (1,75), Franciska Funken- 
hauser (1,81), Maria Grigoraș
(1.82) , Adriana Niculescu (1,67), 
Codrlna Oancea (1,87), Katalin 
Szabo (1,72), lrlna Szel (1,70), 
Magdalena Szekely (1,70), Elena 
Tabără (1,72), Camelia Amiliăe- 
sel (1,63). Antrenor : Tr. Con
stan tin eseu.

PROGRESUL BUCUREȘTI.
Georgeta Simioană (1,86), Emilia 
Pușcașu (1,80), Emilia Alixandru
(1.78) , Cornelia Hagiu (1,72),
Mihaela Nuță (1,72), Maria Kape- 
loviet (1,86), ....................
(1,80), Maria 
briela Divoiu
Pandelea (1,74), Elena
(1.83) Florica Anghel 
trenor : D Leabu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA. 
Rodica Goian-Armion (1,84), Gl- 
zela Czmor (1,75), Iudith Gross 
(1,80), Monica Așteleanu (1,77), 
Liliana Simion (1,83), Angella 
Silin (1,91), Valeria Chepețan 
(1,82), Tuliana Stan (1,67), Violeta 
Deteșan (1,69), Csilla IIoszu
(1.77) , Mihaela Voiculescu (1,83), 
Marcela Bodea (1,74), Simona 
Curcanu (1,65), Agnes Berekmeri
(1.79) , Liliana Haurileț (1,70). An
trenor : L. Bachner.

OLIMPIA BUCUREȘTI. Alexan
drina
(1.78) ,
(1,73) 
nlța 
Constantin . . ..........
(1,64), Vasilica Ion (1,62), Mihaela 
Pană “ ' *'
(1,76), 
(1,68).
Camelia Tănăsescu (1,84). 
nor : c. Paraschivescu.

C.Ș.B. ICEMENERG BUCUREȘTI. 
Adriana Nicolau (1,74), Floren
tina Căprlța-Nicola (1,64), Elena 
Voinea (1,79), Viorica Popa (1,73), 
Lucia Andriev (1,64). Roxana Ro
taru (1,80), Marilena Froiter
(1.79) , Mirela Stan (1,74). Dorina 
Pîrvan (1,71), Mihaela Baz (1,80), 
Mioara Gavrilescu (1,79), Cristina 
Ivanovic! (1,75), Daniela Popa 
(1,64), Violeta Anghel (1,73), Ma
ria Cutenco (1,82), Daniela Dăn- 
eiuc (1,64). Antrenor : Gh. Lăză- 
rescu.

COMERȚUL — LIC. ,,BOLYAI" 
~~ MUREȘ. Margit Borbely 
(1,72), Rozalia Botha (1,60), Ka
talin Kovacs (1,67), Elena Sălă- 
gean-Cristea (1.84), Florina Iosub 
" ' Angela Precup (1,68). Diet-

Klfiss ........ - " - “
(1,80), 
Judit

(1,72). 
Katalin 
: Gh. Fiiliap.

Violeta
Crețu

(1,72),

Minzană 
(1,77), Ga- 

Cristina 
Ștefănescu 
(1,88). An-
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Biră (1,61), Ana Iatan 
Alexandrina Tarantino 

Lenuța Trică (1,85), Lumi- 
Mărlnguț (1,86), Melania 

(1,78), Vasilica Mihai

ți,84), Adriana Ghițescu
Margareta Anghclina 

Cristina Olteanu (1,78), 
Antre-

IERI I
La Bucu 
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relatări d 
avut loc :
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de la înc 
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TRE S
(1,67). 
linde 
ddgh 
(1,78),
Oprea 
(1.81). 
trenor

(1,82), Enikd Dr- 
Gyongyi Gydrfi 

Bartis (1,84), Maria 
Suzana Sandor 

Szallo (1,70). An-

După intense pregătiri în 
timpul verii, patinatorii de 
toate categoriile au trecut, 
acolo unde există patinoare 
artificiale, la antrenamente 
specifice. La Miercurea 
Ciuc. Poiana Brașov și in 
alte centre, atit „artiștii 
gheții", cit și viteziștii 
și-au corelat programul, in 
așa fel incit și unii și alții

„scena de gheață" a pati

să folosească din plin a-
vantajele exercițiului pe
gheață.

La București însă, pe

noarului „23 August" are 
acces patinajul artistic, in 
vreme ce viteziștii de la 
I.E.F.S. și C.S.Ș. Triumf 
continuă să se antreneze 
mai mult... pe uscat, de
oarece cluburile respective 
au închiriat ore numai pen
tru practicanții patinajului 
artistic. „Avem și noi o- 
biective de performanță — 
ne explica antrenorul stu
denților, Victor Sotirescu, 
Trebuie să pregătim temei
nic tinerele talente și nu 
știu de ce sînt preferați pa

tinatorii artistici în dauna 
viteziștilor. Nouă ni s-a 
permis să intrăm pe pati
noar doar atunci cînd s-a 
întîmplat ca o echipă de 
hochei să lipsească de la 
program".

Intr-o convorbire cu tov. 
Gheorghe Șomfăleanu, șeful 
bazei de iarnă din parcul 
„23 August", acesta ne-a 
confirmat că de la 12 sep
tembrie, de cind patinoarul 
și-a deschis porțile, cluburile 
I.E.F.S., C.S.Ș, Triumf și 
C.S Ș nr. 2 au beneficiat de

circa 20 de ore săptăminal, 
spunîndu-ne că dacă ar fi 
existat colaborare și înțele
gere intre tehnicienii sec
țiilor menționate, viteziștii 
ar fi putut lucra și ei pe 
gheață, măcar atunci cind 
„artiștii" exersau figurile 
impuse.

Intr-adevăr, e de neînțe
les de ce unii au dreptul 
la instruire pe gheață, iar 
alții nu ! Sperăm ca aceas
tă situație bizară să fie 
lămurită de cei in drept.

Traian IOANIȚESCU

• Jucătoarele subliniate sînt 
transferate în acest sezon.

• Numele unor jucătoare nu 
apar, deoarece cererile lor de 
transfer sînt în curs de soluțio
nare.

BUCURIA MIȘCĂRII
(Urmare din pag. 1)

Astăzi, 
cial din 
loc mecit 
al C.C.E. 
Steaua 
Berlin. R 
partidă c 
13—4. M< 
bitrat de 
garia).

SINAIA - ÎN TOATE ANOTIMPURILE
In grandioasa armonie a Carpaților noștri, stațiunea perma

nentă de renume internațional, Sinaia, reprezintă o notă de o 
rezonanță aparte.

Așezată în trepte, de pe pantele munților Furnica și Piatra 
Arsă și pînă la albia Prahovei (între 880 m și 760 m) stațiunea 
dispune de un climat subalpin, cu un aer bogat în ozon.

Pădurile de brazi ce cutează spre crestele munților, apele veș
nic neliniștite ale rîului, fantasticele plăsmuiri în piatră sînt 
de o neasemuită frumusețe în tot timpul anului.

Sinaia se recomandă atît pentru odihnă cît și pentru trata
rea nevrozelor astenice, surmenajului fizic, intelectual și ane
miilor.

Vile cochete și confortabile, restaurante, pensiuni, piscine 
acoperite, săli de jocuri mecanice, săli de spectacole și audiții 
muzicale, mijloace moderne de transport pe cablu, numeroasele 
trasee turistice au făcut ca Sinaia să constituie pentru turiștii 
de toate virstele un punct de mare atracție.

Liniște. încîntare, sănătate, mișcare, odihnă, iată ce oferă 
Sinaia oaspeților săi.

Gama largă de trasee turistice oferă posibilitatea de a ajunge 
la hotel_ Alpin, cabana Piscul Cîinelui, cascada Urlătoarea, ca
bana Vîrful cu Dor, pentru ca mai apoi, ajunși pe Platoul 
Bucegi să se deschidă din nou în fața noastră nenumărate po
teci și drumuri marcate spre locuri de o frumusețe aparte.

Pentru orice informații privind diferitele forme de vacanță 
ia Sinaia, precum și pentru procurarea de bilete, adresațî-vă 
agențiilor șl filialelor Oficiilor județene de turism din întreaga 
țară, precum și I.T.H.R. București.

CĂLIMĂNEȘTI-CĂCIULATA 
O STAȚIUNE DE RENUME

In stațiunea permanentă Călimănești-Căciulata se realizează 
simultan cură de tratament, cură de aer, odihnă la munte și 
o vacanță reconfortantă.

Situată în depresiunea subcarpatică Jiblea-Berislăvești, la 
adăpostul munților împăduriți ai Coziei și ai plaiului Frăsinet, 
stațiunea are un climat temperat continental, blind, cu vînturi 
relativ slabe.

Comoara stațiunii o constituie fără îndoială izvoarele de apă 
atermale și termale, sulfuroase, clorurate, bromurate, sodice, 
calc.iee^.magneziene, hipotone.

Baza de tratament, cu instalații din cele mai moderne, asi
gură în condiții excelente tratarea unor afecțiuni cum ar fi : 
boli ale tubului digestiv, ale veziculei și căilor urinare. De ase
menea, se pot trata cu rezultate bune diferite forme de reuma
tism, afecțiuni ale căilor respiratorii superioare.

Hoteluri și vile cu diferite grade de confort asigură o ca
zare conformă cu cele mai exigențe dorințe ale turiștilor.

în stațiune există cluburi, biblioteci, jocuri distractive, săli 
de lectură, săli de spectacole, cinematografe și sală de jocuri 
mecanice, diferite terenuri de sport. Pescuitul sportiv în Olt, 
plimbările, drumețiile și excursiile organizate de filiala de tu
rism din localitate, care satisfac în bună măsură cerințele turiș
tilor de a-și completa timpul liber în mod plăcut și util.

Prin intermediul agențiilor și filialelor județene de turism, 
precum și al I.T.H.R. București, vă puteți procura bilete și 
obține informații suplimentare.

totul a purtat pecetea unei am
biții rar întîlnite, toți copiii 
dăruindu-se Întrecerilor. Iar 
organizatorii (alături de prof. 
Zoe Murgoci, mulți profesori 
diriginți, în frunte cu prof. 
Florentina Vasilache și, firește, 
cadrele didactice de specialita
te : Emilia Negulescu Aure! 
Ciortea și Aurel Ișoveanu) s-au 
străduit și (au reușit) să asigu
re acestei duminici sportive un 
cadru adecvat : popularizare, 
arbitraje și respectarea pro
gramului, de... nota 10 !

Vom puncta, totuși, cîțiva 
dintre eroii întrecerilor. In pri
mul rînd, pe cîștigătorii con
cursului de cros, Alexandra 
Goisescu („128") și Ovidiu Pi- 
coș („122"), care ar merita să 
se afle în atenția unui club șco
lar cu secție de specialita
te, ambii vădind calități re
marcabile pentru atletism. Apoi, 
formațiile de volei ale școlii or
ganizatoare, cele mai omogene 
și mai inspirate. După aceea, 
pe Cristian Strîmb („115"), fără 
contracandidat la locul I în în
trecerea de tenis de masă, pe 
șahiștii de Ja „122“ — Cristian 
Popa, Răzvan lonescu Si Bog
dan Savin, situați în această 
ordine pe podium, între copii 
care au îndrăgit un sport cu o
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TE SERIILE CAMPIONATELOR
I „A“ DE VOLEI
divizii București. Chimpex Constanța,

aminin. Dinamo ; seria a II-a — Uni-
epe la versitatea Craiova, Farul Con
sistam stanța. Penicilina Iași, C.S.U.
Divi- Galați, Rapid și „U“ Cluj-Na-

părțite poca (promovată). Campionate-
ase e- le se vor desfășura tur-retur.
>amen- cu etape săptăminale, după care
recent primele două clasate în serii
ța se- vor participa la 4 turnee (cite
ii — trei zile de concurs), organi-
rutcea, zate, pe rînd, de fiecare echi-
actorul pă, pentru stabilirea ocupante-
raiova, lor locurilor 1—4 în clasamen-

seria tul final. în același fel vor
Silva- continua următoarele două cla-
Tims- sate în fiecare serie (turnee

>mova- pentru locurile 5—8) și ultimele
și Vii- două (turnee pentru locurile
Știință 9—12, ocupantele locurilor 11 și
curești în clasamentul final retro-
sitatea gradînd în ,.B“).

CAPITALEI IA TIR REDUS
ir cu M. Dinescu (Dinamo) 349 p.
al se- 2. M. Comănescu (Olimpia)
snatul 338 p, 3. D. Jianu (Olimpia)
jsfășu- 333 p ; junioare II : 1. Daniela
ipitală, Tudor (Dinamo Bănoasa) 347 p,
țultate 2. Doina Roșculet (Olimpia)
e ele: 332 p, 3. Gabriela Crișan (Olim-
niori : pia) 324 p ; pistol 10 m, 60 d,

p, 2. seniori : 1. C. Grațian (Steaua)
p. 3. 574 p, 2. M. Trușcă (Steaua)

76 p ; 572 p, 3. M. Bujdei (Steaua)
(Dina- 569 p. 40 d : 1. I. Petru (Olim-
Dumi- pia) 384 p ; senioare : 1. Ana
35 p ; Ciobanu (Dinamo) 385 p, 2.
,’Olim- Elena Ghioroaie (Steaua) 373 p,
rghiță 3. Anișoara Matei (Dinamo)
1 (Dl- 370 p ; juniori I : 1. S. Grama
I : 1. (Steaua) 376 p, 2. A. Șerban
impia) (Dinamo) 373 p ; junioare I :
(Dina. 1. Maria Macovei (Dinamo)
/erdet 373 p. ; juniori II : 1. V. Iliescu
II : 1. (Dinamo) 335 p.
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putat în limitele unei depline 
sportivități.

Au marcat : Toke (2), Solyom
(2) , Herghelegiu, Moroșan, Tu- 
reanu, Costea, Nuțescu, Axinte, 
Malîhin pentru Dinamo, respec
tiv, Bandaș (2) și Vlad. A con
dus L. Enciu (la centru) ajutat 
de I. Becze și M. Dinu la cele 
două linii. (R. Ch.).

S.C. MIERCUREA CIUC - 
AVÎNTUL GHEORGIIENI 12-2 
(5—0, 3—1, 4—1). Joc frumos, 
deschis, in care formația locală 
s-a dovedit net superioară par
tenerei de întrecere. Gazdele au 
cîștigat clar, la un scor care ne 
scutește de orice comentarii. Au 
înscris : B. Nagy (3), Szentcs
(3) , Gereb (2), A. Antal (2), 
Gali și Prakab, respectiv, Ker- 
cso și Andre. A arbitrat la cen
tru A. Balint, ajutat de Gh. 
Tașnadi și T. Szabo. (V. PAȘ- 
CANU-coresp.).

irti fi
are 

îl tur 
iintre 
namo 
Drinia 
it cu 
i ar- 
(Un-

îndul 
i, bi-

Za- 
prin- 
joăse 
entic 
eține 
•. 122 
refe- 
Mar- 
ea a 
i un

DUBLA INTILNIRE DINTRE SE
LECȚIONATELE DE JUNIORI 
ALE' ROMÂNIEI Șl BULGARIEI

Sîmbătă și duminică. în Ca
pitală, va avea loc o dublă în- 
tîlnire în care se vor afla 
față-n față selecționatele, de 
hochei juniori ale României și 
Bulgariei. Este vorba de o în- 
tîlnire devenită tradițională și 
care, de obicei, constituie punc
tul de început al sezonului in
ternațional pentru ambele for
mații. care au în fața lor, în 
luna martie a anului viitor, un 
dificil examen : grupa B a 
campionatului european de ju
niori (competiția va avea loc în 
acest sezon la Miercurea Ciuc, 
în organizarea forului nostru de 
specialitate).

Cele două meciuri vor avea 
loc atît sîmbătă cît și dumi
nică la ora 16. Lotul nostru, 
pregătit de trio-ul : M. Flama- 
ropol, antrenor principal. O. 
Barbu și Al. Kalamar cuprinde, 
printre alții pe : Birișiu, Con- 
stantinescu (portari). Dima, 
Keresteș. Dospin, Both (fun
dași), Buzaș, Jumătate, Lămpi, 
Gheorghiță, Satmari, Lucaci, 
Lakatoș. Bencdck (atacanți).
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A CÎȘTIGAT ÎN
— Frumoasă toamnă, Puiule!
— Da. în adevăr frumoasă. 

Cu soare mult Și pentru fot
balul nostru.

— „Soarele" vine mai cu 
scamă de la frumoasa victorie 
cu echipa Angliei. . Apropo, tot 
mai mulți cititori cer un... su
pliment la momentul penaltyu- 
lui care nc-a adus acest succes 
de răsunet. Vrei să-1 oferi 7

— Cum să nu? Despre duelul 
psihic s-a scris Clemence n-a 
reușit să-mi ghicească intenția, 
datorită manevrei reușită . de 
Marcel Răducanu care i-a luat 
balonul și mi l-a adus. Că eu 
trebuia să execut loviturile de 
pedeapsă era stabilit. Am dis
cutat mult pe tema asta. Și 
am exersat intens. Decisesem 
insă să schimb partea. Nu 
in dreapta portarului, ci în 
stingă lui. Pentru că, pe de o 
parte, avusesem unele nereu
șite cu această execuție. Iar 
pe de alta știam că și englezii 
studiaseră atent filmul partidei 
cu echipa Iugoslaviei și știau 
că acolo voi trage. Față de 
noua variantă m-am antrenat 
mult cu prietenul meu Moraru. 
l-am cerut să nu plonjeze in 
nici un caz înainte ca eu să 
lovesc mingea, deci condiții 
sută la sută regulamentare. 
La început transformam 7 din 
10 lovituri, apoi am ajuns la 
sută la sută. Cum s-a văzut, 
am tras cu succes în stingă lui 
Clemence...

— Mulți socotesc acest pe
nalty cel mai greu dintre cite 
a executat un jucător român 
pe terenul său... Ai avut mari 
emoții 7

— Cum să n-am emoții ? Dar 
poate n-o să mă credeți, mai 
mari au fost la loviturile de
pedeapsă din partida cu Iugo
slavia. Atunci, la cel de al doi
lea penalty drumul pînă la
minge mi s-a părut o veșnicie. 
Credeam că nu mai ajung la
balon !

— Un adevăr, subliniat și el 
în multe rînduri, rămîne acela 
că revenirea în echipa națio
nală a coincis cu frumoasa ei 
toamnă. E adevărat 7

— Nu știu, nu sînt eu acela 
care trebuie și poate să apre
cieze asta. Dar de un fapt 
sînt sigur : că m-am reîntilnit 
cu reprezentativa în admirabile 
condiții sufletești. In realitate, 
de aici pornesc și meciurile 
bune și rezultatele ei de va
loare. Am găsit, la echipa na
țională, o atmosferă excelentă 
pe care — îmi face mare plă
cere s-o spun — au construit-o 
în cea mai mare măsură jucă
torii de la Universitatea Cra
iova, care furnizau grosul lo
tului. Or, se știe cit contează 
tonul pe care îl dă grupul ma
joritar. Ei bine, craiovenii i-au 
primit pe ceilalți cu brațele și 
inimile deschise și am devenit 
repede o adevărată familie. 
Nu-i uit, dimpotrivă ii plasez 
in fruntea meritelor pe antre
nori. Ștefan Covaci, Valentin 
Stănescu și Victor Stăncules- 
cu, alături de doctorul Dumi
tru Tomescu și de priceputul 
masor Iordache Parcea, au 
știut să fortifice unitatea su-

PERSONALITATE*

fletească ajunsă — după cei 
care pot face comparația — la 
nivelul „reprezentativei mexi
cane" Rețineți deci, prima 
noastră victorie o explică și 
deplina omogenitate sufle
tească. Pornind de la ea se 
poate construi mai ușor și mai 
sigur

— Și ce crezi că a realizat, 
ca joc, în principal echipa 
națională ?

— Cred că reprezentativa a 
cîștigat in primul rînd perso
nalitate, facilitînd exprimarea 
personalității jucătorilor. Jocul 
formației noastre a cîștigat în 
culoare și eficiență pentru că 
fiecare jucător și, deci, echipa 
a îndrăznit mai mult, s-a an
gajat mai mult, a riscat mai 
mult Acesta trebuie să ne fie, 
dealtfel, țelul in fiecare meci 
care urmează. Dacă vom juca 
fără reticențe, dacă vom porni 
in fiecare partidă — de acasă 
sau din deplasare — numai cu 
gîndul victoriei vom continua 
succesele acestei frumoase 
toamne. Nu avem voie să stri
căm ceea ce am cîștigat prin 
muncă și cu o mare dăruire 
în jocuri.

— înțeleg că nu mai stărui 
în pripita intenție, mărturisită 
după jocul cu englezii, de a 
renunța la echipa națională.

— M-am gindit mult, am as
cultat pe cei din jur in ade
văr, nu trebuie să părăsesc e- 
chipa națională acum.

— Iată o veste care îi va 
bucura pe toți cei ce iubesc 
fotbalul.

— Dar rămîn la dorința mea 
cea mare, să mă retrag la 
vreme, să evit momentele pe
nibile ale compătimirii. Sper 
să am și tăria și să știu să gă
sesc acea clipă.

— Noi o dorim cît mai de
parte. Și îți urăm ca și la e- 
chipa de club, despre care vom 
vorbi cu altă ocazie — acum 
a fost în exclusivitate subiec
tul .naționala" — să te bucuri, 
în continuare, de succese ca a- 
celea trăite sub tricoul repre
zentativei în frumoasa toam
nă ’80.

Eftimie IQNESCU

Astăzi, pe Stadionul Republicii'
* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . iui .LUIIJ. .m JX

SPORTUL STUDENȚESC - TRAKIA PLOVDIV 
ÎN „CUPA BALCANICA'

® Meciul va începe la ora 17 • In deschidere (ora 15): Rapid -
Șoimii Sibiu, in cadrul etapei a 12-a a Diviziei „r

Sportul studențesc va debuta 
astăzi într-o nouă ediție a „Cu
pei balcanice". întîlnind pe Sta
dionul Republicii formația bul
gară Trakia Plovdiv. în calita
tea sa de ultimă cîștigătoare a 
trofeului, echipa, bucureșteană 
are de apărat o performantă de 
prestigiu, sarcină cu atît mai 
onorantă (și mai dificilă), cu 
cît partenera de întrecere se 
află in fruntea clasamentului 
în campionatul bulgar; Antre
norii C. Cernăianu și I. Voiea 
ne-au comunicat că formația 
lor întîmpină, în continuare, di
ficultăți în închegarea celui 
mai reprezentativ „11“. întrucit 
Iorgulescu, Cățoi, FI. Grigore 
și B. Grigore nerestabiliti. nu 
vor putea evolua nici astăzi. în 
aceste condiții, Sportul studen
țesc va prezenta echipa care a 
jucat duminică, la Tg. Mureș, 
în a 11-a etapă de campionat. 
Adică : Moraru — Tănăscscu, 
Cazan, Constantinescu. Muntea- 
nu II — Șerbănică. O. Ionescu, 
Bozeșan — M. Marian, M. San
du, Chihaia.

Trakia Plovdiv anunță urmă
toarea formație : Peicev — Iur- 
kov, Marinov. Blanghev, Horo- 
zov — Konstantinov, Mladenov, 
Slavkov — Mihailov. Tanev, 
Arghirov. Formația bulgară nu
mără patru internaționali. Blan
ghev. Konstantinov. Marinov și 
Mladenov. dintre care primii

OCTAVIAN IONESCU

doi au evoluat in ziua de 10 
septembrie în reprezentativa 
Bulgariei care a intîlnit echipa 
tării noastre.

Meciul Sportul studențesc — 
Trakia Plovdiv va începe la ora 
17. El va fi condus de arbitrul 

’grec Constantin Dedes, care va 
fi ajutat la cele două tușe de 
Carol Jurja și Augustin De- 
leanu.

în deschidere se vor intîlni. 
la ora 15, în cadrul etapei a 
12-a a Diviziei „B“. seria a 
II-a. echipele Rapid și Șoimii 
Sibiu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
-M7i 7 variante 25% a 2.500 lei ; Cat.
tAZA I : 8,00 a 5.000 lei sau la ale- ■

gere o excursie de un loc I 
: LA în R. P. Bulgaria sau B 

DIN R. P. Polonă și diferența în nu-
gerea merar ; Cat. J : 45,75 a 1.000 lei; ■
gerea Cat. K : 93,25 a 500 lei ; Cat. L : I
Fond 430,00 a 100 Iei. FAZA a IlI-a : I
i care Cat. M : 2 variante 25% a 17.500

lei ; Cat. N : 5,50 a 28.630 lei sau I
la alegere o excursie de 2 locuri I 

SPE- în R. p. Bulgaria sau R. P. Po- I
rOM- lonă și diferența în numerar ;
1 : 2 Cat. O : 22,00 a 7.158 lei sau la I

Da- alegere o excursie de 1 loc în I
ite a r. p. Bulgaria sau R. P. Polonă ■
5.037 și diferența în numerar ; Cat. P’
lei ; 86,50 a 1.820 lei ; Cat. R : 150,50 I

t. 6 : a 1.046 lei ; Cat. S : 307,50 a 300 I
1,00 a lei ; Cat. T : 1.132,50 a 200 lei ; ■
. G : cat. U : 3.288,25 a 100 lei. Report
iu la la cat. I : 206.640 lei. Autoturis- I
ri în mele Dacia 1300 au fost cîștigate I
olonă de Ștefan Frăsie și, respectiv, Ion ■
;. H : Ghiță, ambii din Craiova.

ȘTIRI... ȘTIRI...
azi, In divizia „b“. 

în seria a II-a a Diviziei „B“ 
va avea loc astăzi o etapă in
termediară. Iată programul : 
Mecanică fină București — 
Gaz metan Mediaș (teren Me
canică fină), Petrolul Ploie/li
— Nitramonia Făgăraș, Fla
căra Moreni — Metalul Bucu
rești, Rapid București — Șoi
mii Sibiu (Stadionul Republi
cii), Tractorul Brașov — Sire
na București, Rulmentul Ale
xandria — Pandurii Tg. Jiu, 
ROVA Roșiori — Poiana Cîm- 
pina, Metalul Plopeni — Au
tobuzul București. Partidele 
vor începe la ora 15.

ROMANIA — TURCIA, E- 
CIIIPELE „A“ ȘI DE TINERET. 
Așa cum s-a mai .anunțat, la 
26 noiembrie vor avea loc me
ciurile amicale între primele 
selecționate și cele de tineret 
ale României și Turciei. Echi
pele „A“ se vor intîlni la 
București, iar cele de tineret
— la Ploiești.

ARBITRI ROMANI PESTE 
HOTARE. O brigadă de ar-

ȘTIRI... ȘTIRI...
bitri compusă din N. Rai nea 
(la centru), T. Balanovici și 
R. Stîncan, la tușe, va condu
ce, la 5 noiembrie, la Sofia, 
meciul-retur din Cupa cupelor 
dintre Slavia Sofia și Sparta 
Praga De asemenea, arbitrul 
C. Jurja a fost delegat la me
ciul de juniori Iugoslavia — 
Bulgaria, din preliminariile 
U.E.F.A. Meciul va avea loc 
la 29 octombrie

DUMINICA ÎN CAPITALA. 
Etapa a 12-a a campionatului 
Diviziei „A“ programează în Ca
pitală două atractive partide. 
Este vorba de întîlnirea Steaua 
— F.C.M. Brașov și Sportul 
studențesc — F.C. Olt. Prima 
partidă se va disputa pe sta
dionul Steaua, de la ora 15. iar 
cea de a doua, pe Stadionul 
Republicii, de la ora 13. în cu
plaj cu partida de Divizia ,.B“ 
dintre Rapid și ROVA Roșiori 
(ora 11).

UT ARID — PROGRESUL- 
VULCAN BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). Un frumos joc amical, în 
care unicul gol a fost înscris de 
către Tisa în min. 84. (N. STRĂ- 
JAN-coresp.)

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE
S-A... DEMODAT, OARE, ATAȘAMENTUL PENTRU

A
resc
un 
lui
care 
promovat și lansat pe 
fotbalului. Pentru că nimeni nu 
poate rămine indiferent la e- 
forturile (de tot felul) făcute 
de-a lungul unui ciclu de 7—8 
ani, cit durează îndeobște pro
cesul formării unui jucător, 
fără a mai accentua că și după 
aceea au loc alte și alte inves
tiții de ordin material și mo
ral. acestea încheindu-se, de 
fapt, odată cu punerea ghetelor 
în cui. Clujeanul Titus Lucaciu 
ne povestea, recent, cit de mult 
iubeau jucătorii vestita formație 
a „șepcilor roșii". Același lucru 
ni-1 spunea șl veteranul fotbalu
lui nostru, Coloman Braun-Bog- 
dan, despre I.T.A. și U.T.A. a- 
nilor . ’48 și ’54. Am apreciat, 
de asemenea, 
Dobrin, 
nit la 
perit și 
strălucire 
spune că, după numai un an. 
la Tîrgoviște. va reveni acasă, 
la Pitești. Am admirat fideli
tatea lui Antonescu pentru F.C. 
Constanța, a Iui Pescaru pen
tru Brașovul pe care n-a vrut 
să-l părăsească niciodată, a lui 
Mihai Adam pentru „U“ de la

existat, așa cum este fi
să existe și astăzi la fel, 
atașament al 
pentru culorile
l-a descoperit,

jucătoru- 
clubului 
crescut, 

! orbita

statornicia . lui 
care a... îmbătrî- 

clubul ce l-a desco- 
căruia i-a dat atîta 

Și acum Dobrin

CULORILE CLUBULUI ?
care n-a plecat decît atunci 
cînd s-a hotărît întinerirea e- 
chipei, I. Greavu (Rapid) etc. 
Dragostea lor pentru culorile 
cluburilor care i-a crescut con
stituie exemple convingătoare. 
Dar...

Dar există și un revers al 
medaliei pe care, din păcate, 
se află înscrise foarte 
nume. Iar numărul lor 
crește 
mantă. Departe de noi 
de a fi împotriva transferuri
lor. Dimpotrivă, unele sînt ab
solut necesare, Dentru a scoate

într-o . progresie

multe 
crește, 

alar- 
gîndul

un jucător dintr-un mediu care 
nu-1 mai poate ajuta în nici un 
fel să progreseze sau să se 
mențină la valoarea care l-a 
consacrat. Există, însă, cazuri 
pe care nu le înțelegem. Nu le 
putem înțelege, oricît ne-am 
strădui, oricit am căuta să ac
ceptăm argumentele posibile 
invocate de cei în culpă. Ma- 
teescu. de exemplu, după un 
traseu destul de sinuos (Meta
lul București, Steagul roșu Bra
șov, Dinamo, Autobuzul) a 
juns la Rapid în anul cînd 
chipa *și-a dorit mai

oricînd promovarea. A jucat 
cum a jucat și Mateescu a... 
trecut, după o lună de vacantă, 
la Progresul-Vulcan 1 Invers, 
Anghclescu s-a străduit să a- 
pere culorile Progresului-Vul
can în cursa promovării ; pen
tru ca apoi să treacă tocmai 
la... Rapid. Șt. Popa. N. Rădu
canu, Șumulanschi și 
Puchea, Palea sînt 
zuri" semnificative.

mult

a- 
e- 
ca

Badea.
alte ,.ca-
Există și 

altele, există destule, există și 
jucători care, intr-un campio
nat, au apărat culorile a două 
echipe ! Cu ce fel de pasiune, 
dragoste și abnegație ?

laurențiu DUMITRESCU

„DACĂ N-AM iNVINS, MĂCAR
Unii spectatori din Rîmnicu 

Sărat — și, din păcate, nu nu
mai din acest oraș, pentru a se 
putea vorbi de un ,caz izolat — 
cred că, atunci cînd joacă 
ACASĂ, echipa favorită TRE
BUIE SA CÎȘTIGE. indiferent 
dacă s-a pregătit sau nu. dacă 
adversarul este mai bun etc. 
Și dacă se în/tîmplă. uneori, ca 
echipa locală să nu obțină 
două puncte aflate în joc. 
dent, de vină este numai 
BITRUL. care n-a acordat 

avantaj de 
ar fi avut 
de o lovi- 
(de n-refe- 
de un gol

delor acel „legitim" 
5—10%. de care ele 
nevoie, mai concret 
‘ură de la 11 metri 
rință în min. 90 !).

cele 
evi- 
AR- 
gaz-

SĂ NE...
fără mo-al adversarilor anulat ___

tive regulamentare etc.
Așa prezentîndu-se lucrurile, 

în momentul cînd s-a auzit flu
ierul final în meciul dintre di
vizionarele „C“ Olimpia Rîmni
cu Sărat și Victoria Tecuci, iar 
tabela de marcaj a arătat 0—0, 
unii suporteri ai formației lo
cale i-au scuipat 
azvîrlit cu noroi 
menințat. pentru 
bi și de ploaia 
care i-a însoțit pe arbitri pînă 
la cabină. Identificat, unul din
tre huligani, anume Gabriel 
Sîrbu, a fost amendat cu 1.000 
de lei.

pe arbitri, au 
în ei, i-au a- 
a nu mai vor- 
de înjurături

RĂZBUNĂM !“
Conducerea echipei Olimpia 

Rîmnicu Sărat s-a ..răzbunat" 
și ea pe arbitri în felul ei. 
După meci, aceștia au trebuit 
să se spele CU APA MINE
RALA, iar baremul — nu sînt 
și aceștia banii statului ? —
l-au primit în hirtii de 
lei și monede de 5, 3 și

Analizînd toate aceste 
te — și reținînd faptul 
crurile s-au oprit aici 
misia de disciplină a F.R.F. A 
RIDICAT DREPTUL DE OR
GANIZARE PE TEREN PRO
PRIU PE O ETAPA echipei 
Olimpia Rîmnicu Sărat.

Jack BERARIU

cite 10
1 leu!
aspec- 
că lu-
- Co-



BALCANIADA - UN EXAMEN DIFICIL PENTRU BOXERII ROMÂNI
• Multe nume noi în lotul rcprcicntativ • rorma|ia va li stabilita

in urma unor meciuri de selecție

TINERETUL IUGOSLAV PE ȘANTIERELE 
OLIMPICE DE LA SARAJEVO '84

Programul competițional al 
pugiliștilor noștri fruntași, deși 
destul de încărcat în acest an. 
nu s-a încheiat încă. La sfîr
șitul acestei luni, reprezentati
va de box a tării noastre se 
va alinia la startul campiona
telor balcanice, organizate anul 
acesta de federația din Bulga
ria. în localitatea Pernik.

în vederea participării la în
trecerile balcanice, selecționa- 
bilii efectuează un scurt pro
gram de antrenamente în co
mun. Sarcina pregătirii lotului 
a fost încredințată unui colec
tiv de antrenori mai tineri, 
condus de Dumitru Gheorghiu, 
din care mai fac parte 
Iliuță, L l ’ 
Popa. Lotul 
mult diferit 
pic 1980 
mătorii 
Giolfan 
ghișor, 
Cipere. 
Sandu, 
Ioana. T.
P. Căpriceanu, I. Corneanu (u- 
șoară), I. Vladimir, M. Ciubo- 
taru (semimijlocie). M. Ouatu, 
N. ..............................
V.
I.
V. 
re

Gh. 
Chendreanu și E. 

I național — si el 
__  față de cel olim- 
— este alcătuit din ur- 
sportivi : A. Săli, R. 
(semimuscâ). C. Gheor- 
C. Tițoiu (muscă). D. 
N. Bumb (cocoș). I. 
T. Tudor (pană). V. 

Cucu (semiușoară),

Motrogan (mijlocie mică), 
Silaghi. M. Ifrim (mijlocie), 

Cîrlan, G. Donici (semigrea), 
Vrînceanu (grea), N. Grigo- 
(supergrea).

Zilele trecute i-am văzut pe 
selecționabili la unul dintre 
antrenamentele efectuate 
sala de la „23 August" din Ca
pitală. Tema lecției, luptă liberă 
la mănuși. Pe cele două ringuri 
au urcat, pe rînd, pentru trei 
reprize de box. majoritatea 
componentilor lotului. Parteneri 
de întrecere 
tivi din 
Dinamo, 
Prahova 
mos al 
care au 
pelul lansat de antrenorul Emil 
Popa, deplasîndu-se Ia Bucu
rești pentru a-și ajuta colegii 
în pregătire). Am constatat do
rința de a se remarca (pentru 
a fi selecționat în echipă) a tî- 
nărulul campion al „muștelor", 
slătineanul Cristian Gheorghișor. 
Ne-a impresionat pofta de lu
cru și forma bună a severinea
nului Dumitru Cipere. unul din
tre foarte puținii „olimpici" 
care se mențin în lot fără să 
manifeste semne de oboseală, 
deși a avut un program com- 
petitional mai încărcat decît 
colegii (este singurul care a 
susținut cinci meciuri pe rin
gul olimpic). Am urmărit mul
te reprize de luptă purtată in
tr-un ritm susținut, unele par-

le-au fost spor- 
secțiile bucureștene 
Rapid, Metalul și... 

Ploiești (un gest fru- 
boxerilor ploiesteni. 

răspuns prezent la a-

Georgică Donici (dreapta} și Valentin Vrînceanu exersează la mă
nuși, supravegheați de antrenorul Gheorghe Iliuță.

Foto : Vasile BAGEAC

tide căpătînd o intensitate ase
mănătoare celor din meciurile 
oficiale. La sfîrșitul lecției, am 
avut o scurtă discuție cu an
trenorul coordonator al lotului, 
Dumitru Gheorghiu, care ne-a 
spus : „Deși majoritatea selec- 
ționabililor s-au prezentat la 
pregătire după o perioadă de 
„relaxare** in urma campiona
telor naționale și. deci, readap
tarea lor Ia eforturi intense s-a 
făcut mai anevoios, în prezent 
cei mai mulți dintre ei se a- 
propie de forma sportivă nece
sară înaintea unui concurs".

— Ce echipă veți alinia la 
Pernik 1
încă forma- 
cîteva me- 

pe care le 
acestea.

Balcaniada de la
N-am stabilit 
Sint necesare 

de selecție, 
organiza zilele 
mai multe șanse de a de- 
titulari le au D. Cipere,

ția. 
ciuri 
vom 
Cele 
veni 
M. Ouatu. V. Silaghi și G. Do
nici. Pentru celelalte categorii, 
partidele 
juta să 
echipei.

— Ce

de selecție ne vor a- 
decidcm componcnții

șanse acordați boxeri
lor români la campionatele bal
canice ?

— Formația va cuprinde mai 
multi debutanți într-o astfel de 
confruntare. Adversarii 
in special cei din țara 
și din Iugoslavia, sint 
puternici, unii dintre 
frumoase cărți de vizită 
rena internațională. Totuși, ne 
străduim să-i pregătim cit mai 
bine pe reprezentanții tării 
noastre, astfel incit să aibă o 
comportare 
pe iubitorii 
de Ia noi.

noștri. 
gazdă 

boxeri 
ei cu 
în a-

care să-i satisfacă 
sportului cu mănuși

Mihai TRANCA

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 2

IN „CUPA DEMETRIA- LA BASCHET
Tradiționalul turneu inter

national de baschet masculin 
dotat cu „Cupa Demetria", des
fășurat în Palatul sporturilor 
din Salonic, în fața a peste 
3 000 de spectatori, a fost cîști- 
gat de prima reprezentativă â 
Greciei. Echipa României s-a 
clasat pe locul secund și a fost 
urmată de : 3. Ungaria, 4. Gre
cia B. Rezultatele selecționatei

: 86—73 (42—37) cu Gre- 
93—90 (38—26, 74—74,
cu Ungaria, 94—110 

cu Grecia A. Din lotul 
noastre s-au remarcat

In turui II
al cupelor europene 

ia handbal

1

Ieri, la sediul Federației In
ternationale de Handbal din 
Basel, a avut loc tragerea la 
sorți a meciurilor din turul al 
II-lea al cupelor europene. Cele

române 
cia B, 
82—82) 
(51—57) 
țării
Uglai, Căpușan, Fluturaș, Nicu- 
lescu și Oczelak. D. 
(86 p) a ocupat locul 
samentul coșgeterilor, 
tea căruia s-a aflat 
(Ungaria) cu 92 p.

Niculescu 
2 în cla- 
în frun- 
L SzQcs

RUGBYȘTII AU ÎNCHEIAT TURNEUL BRITANIC
(Urmare din pag. 1)

Arbitrul canadian Keith Mor
rison a condus bine formațiile : 
ROMANIA 5 Codoi — Fuicu, 
Constantin. Vărzaru. Aldea — 
Alexandru. Paraschiv — Stoica, 
Borș, Murarîu — Dumitru. M. 
Ionescu — Dinu, Munteanu, 
Bucan. LEICESTER : Hare — 
Wiliams, Woodward. Dodge.

Barnwell — Cusworth, Kenney- 
— Johnson, Adey, Forfar — 
Gillingham, Joyce — Redfern, 
Duffelen, Cowling.

Așadar, un turneu care se în
cheie strălucit, cu un bilanț ge
neral remarcabil : 8 meciuri — 
4 victorii — un rezultat egal 
(cu puternica reprezentativă a 
Irlandei 1) și o înfrîngere ; 137 
puncte înscrise și doar 75 pri
mite !

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Japonezul Shojl Oguma 

șl-a păstrat titlul de campioa 
mondial la categoria muscă (ver
siune W.B.c.J, tnvlnglnd la 
puncte. In 15 reprize, pe sud-co- 
reeanul Park Chan Hee. tn me
dul disputat la Sendai.

CICLISM a tn cursa de 6 zile 
de la Dortmund conduce pere
chea australiană Danny Clark. 
Don Allan cu 189 p, urmată da 
cuplul Patrick Sercu (Belgia), 
Gregor Braun (R.F.G.) 128 p, 
Albert Pritz (R.F.G.), Gert Frank 
(Danemarca) 124 p.

fotbal • Intr-un meci amical 
disputat la Liubllana echipa Iu
goslavă Olympia a Întrecut cu 
4—2 (3—1) formația franceză Nisa. 
Au marcat : Mavelj, Iskra, Velicl,

Fridelj, respectiv Blekovlcl, un 
jucător Iugoslav care activează 
In echipa franceză.

RUGBY a în continuarea tur
neului pe care-1 Întreprinde In 
Țara Galilor, echipa Noii Ze- 
elande a Intilnit formația Llanelli 
pe care a Intrecut-o cu 18—10 
(10—3).

ȘAH • După 5 runde, în tur
neul de la Buenos Aires, conduce 
Kavalek — 3 p, urmat de Lar
sen — 2'/, p (2), Karpov și An
derson cite 2'/, p (1). In prima 
rundă a turneului ce se desfă
șoară In orașul Iugoslav Bari : 
Zecevid — Petrosian 0—1, Blya- 
sas — Smlslov 0—1 ; Ivanovici — 
Jlvkovlci remiză, alte patru par
tide au fost întrerupte.

BELGRAD, U (Ager prea). — 
Orașul Iugoslav Sarajevo — gazda 
viitoarei „Olimpiade albe" — se 
pregătește intens pentru a oferi 
cele mai bune condiții particlpan- 
ților, a declarat Intr-un recent 
Interviu Ahmmed Karabegovid. 
secretarul Comitetului de organi
zare a celei de-a 14-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de Iarnă.

El a subliniat că Sarajevo, care 
are • populație de 450 000 locui
tori, este Încă de pe acum un 
uriaș șantier pe care activitatea 
nu Încetează nld o clipă. La 
majoritatea obiectivelor sportive 
existente se fac In prezent lu
crări de reamenajare. Dintre a- 
cestea sint amintite „Marele Pa
lat al sportului", situat in cen
trul orașului, unde vor avea loc 
Întrecerile de hochei pe gheață și 
patinaj artistic, 
de pe muntele 
găzdui probele 
schi. In curind 
strulrea a încă 
sporturilor șl a pîrtiilor rezer
vate concursurilor de bob șl sa
nie. în ceea ce privește pîrtia 
pentru blation, ea a fost testată

precum și plrtiile 
Jahorina ce vor 
concursului de 

va Începe con- 
două palate ale

cu rezultate bune Încă In luna 
martie a acestui an, cu prilejul 
campionatelor mondiale pentru 
tineret. Urmează să se mal con
struiască o trambulină pe mun
tele Igman șl să se definitiveze 
construcția noului centru sportiv 
de pe muntele Balanita. In ge
neral — a spus A. Karabegovid 
— potrivit planurilor noastre 
toate obiectivele olimpice ur
mează să fie gata pină In anul
1933, pentru ca primele verifi
cări să poată II efectuate
cu un an Înainte de desfășurarea
Jocurilor Olimpice.

A. Karabegovid a mai spus că 
In vara anului viitor studenții, 
școlarii și reprezentanții tinere
tului muncitoresc și țărănesc îșl 
vor petrece o parte din vacan
țele și concediile lor pe șantie
rele olimpice de la Sarajevo în 
cadrul acțiunii de muncă a tine
retului „Sarajevo ’84“. In acest 
an la această acțiune au partici
pat circa 3 000 de tineri care 
și-au adus contribuția la pregă
tirea Jocurilor Olimpice de iarnă 
din anul 1934.

inc.c.E.(m): STEAUA - KOLINSKA LIUBLIANA (Iugoslavia) 
i« cu. (f): ȘTIINȚA BACĂU-RUCH CHORZOW (Polonia) 
In Cupa cupelor: H. C. MINAUR - HELSINGOR (Danemarca)

românești vortrei formații 
juca astfel:

STEAUA cu KOLINSKA 
LIUBLIANA (Iugoslavia), in 
Cupa campionilor europeni la 
handbal masculin ;

RADU VOINA Șl VASILE STINGĂ 
IN SELECȚIONATA LUMII LA HANDBAL

Cei mai buni handbaliști al 
lumii au fost reuniți de antre
norii loan Kunst-Ghermănescu 
și Ivan Snoj (Iugoslavia), de
semnați de Federația interna
țională de handbal, într-o se
lecționată care va susține două 
întîlniri. Prima dinitre ele la 23 
noiembrie, la Dortmund, cu 
R.F. Germania (în beneficiul 
handbalistului Joachim Dekarm, 
accidentat grav anul trecut), 
iar cea de a doua la 26 no
iembrie, la Goteborg, cu Suedia 
(cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la înființarea Federației 
suedeze de handbal). în Selec-

ționata lumii vor juca și hand- 
baliștil români RADU 
și VASILE STINGĂ, 
complet arată astfel : M. 
cenko (U.R.S.S.), B. Bartalos 
(Ungaria) și J.M. Paguagua 
(Spania) — portari. R. Voina, 
V. Stingă ~ - ------
H. Huber 
S. Kontra 
zinski, J. 
F. Lopez, 
P. J urina
Kravțov, 
Anpilogov
Nielsen (Danemarca) — jucători 
de cîmp.

VOINA 
Lotul 

Is-

(România), E. ZQIlig, 
(Elveția). P. Kovacs, 
(Ungaria), A. Kalu- 
Klempel (Polonia). 
G. Lopez (Spania).

(Iugoslavia), VI. 
J. Kidiaev, Aiex. 

(U.R.S.S.) și A. D.

ȘTIINȚA BACĂU cu RUCH 
CHORZOW (Polonia), în Cupa 
campionilor europeni la hand
bal feminin ;

H.C. MINAUR 
cu HELSINGOR 
în Cupa cupelor 
masculin.

Toate cele trei 
nești vor susține partidele tur 
pe teren propriu, returul ur- 
mînd să-1 joace în deplasare. 
Datele fixate de F.I.H. pentru 
turul al II-lea sint 1—7 decem
brie (pentru tur) șl 8—14 de
cembrie (pentru retur). întrucît 
între 5 și 7 decembrie se des
fășoară la Tg. Mureș cea de a 
doua ediție a Campionatului 
balcanic pentru senioare. Ști
ința Bacău va propune F.I.H. 
și clubului polonez datele de 
14 decembrie pentru meciul de 
la Bacău și 21 decembrie pen
tru intilnirea de la Chorzow.

BAIA MARE 
(Danemarca), 
la handbal

echipe româ-

CĂLĂREȚI ROMANI

LA TRIPOLI
TURNEE DE TENIS

TOKIO. Rezultate din pri
mul tur al probei de simplu 
femei din cadrul turneului de 
la Tokio : Mariana Simiones- 
cu-Borg — Lindsay Horse 6—4, 
4—6, 6—3 ; Renata Tomanova
— Penny Johnson 6—1, 6—4;
Ivanna Madruga — Masako 
Yanagi 6—2, 6—3; Marcia Louie
— Fumiko Furuhashi 6—4, 4—6,

Kim

în semi- 
la Kuala 
Ilie Năs-

6—1 ; Maria Pinterova 
Soo-Ok 6—2, 6—2.

KUALA LUMPUR, 
finalele turneului de 
Lumpur (Malayezia)
tase l-a învins cu 6—4, 6—2 pe 
francezul Patrice Dominguez, 
iar americanul Sherwood Ste
wart l-a eliminat cu 6—4, 6—2 
pe compatriotul său Roscoe 
Tanner.

Reprezentativa României de 
călărie (obstacole), formată din 
Dumitru Velea, Dania Popescu, 
Ion Popa, Alexandru Bozan — 
antrenor Dumitru Hering —, a 
plecat, ieri, spre Tripoli (Li
bia) pentru a participa la un 
concurs international, progra
mat între 24 și 29 octombrie, 
întrecere la care vor mai lua 
parte sportivi din Austria, 
Franța, Iugoslavia, Libia. R.F. 
Germania. Spania s a.

Aseară, la Londra, In Cupa cupelor de fotbal

WEST HAM A ÎNTRECUT POLITEHNICA TIMIȘOARA: 4 0 (3 0)
Aseară, pe stadionul Upton Park 

din capitala Angliei, West Ham 
United a întrecut net pe Politeh
nica Timișoara î 4—0 (3—0) în ca
drul turului al doilea din Cupa 
cupelor. Fotbaliștii timișoreni s-au 
comportat foarte slab, fiind do
minați cea mai mare parte din 
timp. West Ham a realizat pri
mele trei goluri pe durata a nu
mai șase minute : min. 25 —
Bonds ; min. 27 — Goddard ; min. 
30 — Stewart, din penalty. A fost 
o perioadă de derută a formației

timișorene, de care gazdele au 
profitat din plin. După pauză, 
deși au acționat ceva mai curajos, 
fotbaliștii noștri nu au reușit să 
reducă din handicap, ratînd două 
bune situații prin Nedelcu (min. 
53) și Cotec (min. 77). In min. 55, 
arbitrul H. Fahlner (Austria) a 
anulat un gol marcat de Nadu. 
Apoi, într-un final debordant, 
West Ham — după ce ratează șl 
un penalty (min. 78 — decizie 
discutabilă a arbitrului) prin 
Stewart •— mărește la patru go

luri avantajul cu care se va pre
zenta în jocul-retur. Autorul ul
timului punct, Cross (min. 83).

Formații : WEST HAM : Parkes 
— Stewart, Bonds, Martin, Lam
pard — Holland, Neybert, De
vonshire — Goddard (min. 38 — 
Morgan), Cross, Pike. POLITEH
NICĂ : Moise — Nadu, Șerbănoiu, 
Păltinișan, Șunda — Dumitru, 
Dembrovschi (min. 69 — T. Nico- 
lae), Cotec Vișan — Angbel, Ne
delcu.

IERI, IN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL
Aseară s-au desfășurat meciurile din prima 

Iată rezultatele :
manșă a turului II în cupele europene la fotbaL

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Real Madrid — Honved Budapesta 1-0 (1-0)
F.C. Aberdeen — F.C. Liverpool 0-1 (0-1)
Banik Ostrava — Dynamo Berlin 0-0
F.C. Nantes — Internaziorale Milano 1—2 (0-1)
Ț.S.K.A. Sofia — Szombierki Bytom 4-0 (1-0)
Bayem Munchen — Ajax Amsterdam 5-1 (1-1)
F.C. Basel — Steaua Roșie Belgrad 1-0 (1-0)
Spartak Moscova — Esbierg B. K.

CUPA CUPELOR
3-0 (2-0)

F.C. Waterschei — Fortuna Dusseldorf 0-0
Carl Zeiss Jena — F.C. Valencia 3-1 (3-0)
F.C. Waterford - Dinamo Tbilisi 0-1 (0-1)
West Ham United — Politehnica Tim. 4-0 (3-0)
Hvîdovre — Feyenoord Rotterdam 1-2 (1-1)
Malmo F. F. — Benfica Lisabona 1-0 (0-0)
Sparta Praga — Slavia Sofia 2-0 (2-0)
F.C. Haugar — Newport County 0-0

Reamintim că meciurile revanșă 
de mîine.

sint progr

CUPA U.E.F.A.

la 5 noiembrie. Alte amănunte in ziarul

Dundee United — S.C. Lokeren 1-1 (0-0)
A.Q Torino — F.C. Magdeburg 3-1 (1-0)
P.S.V. Eindhoven — Hamburger S.V. 1-1 (0-1)
Zbrojovka Brno - San Sebastian 1-1 (0-0)
F.C. K6ln — C.F. Barcelona 0-1 (0-1)
Twente Enschede - Dynamo Dresdo 1-1 (1—0)
Sochaux — Boavista Porto 2-2 (1-1)
Widzew Lod2 — Juventus Torino 3-1 (1-1)
F.C. Kaiserslautern — Standard Liege 1-2 (1-1)
Ipswich Town — Bohemians Praga 3-0 (0-0)
Levski Spartak Sofi< — A. Z. ’67 Alkmaar T-1 (0-0)
Beroe Stara Zagoro - Radnicki Ni$ 0-1 (0-0)
F.C. Utrecht — Eintracht Frankfurt/M 2-1 (0-1)
V.f.B. Stuttgart — Vorwârts Frankfurt/O 5—1 (2-0)
St Mirren - St. Etienne 0-0

«aeoețlo p sdmiMrtrotle i eod 20139 auetireitl. rt>. ». Conte 14. M Ml.lt l, ai :.oi,oid H 50 59 «ci» cora.p ti 51 09 i »tan><kon «32 t teta. 10 350 n»<nio (ioo-ui ț. 0. „Inlonnolio* 
rantro rtrâindtoto ■ obonamanta oria M.EXIM - doportomentul ..port knpori orasA 2.0 Soi >36-133 «iei i> 226. Bucutatfl, rt». 13 Decembrie i». 3. «- ’•


