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Astăzi, in noua Sală a sporturilor din Rm. Vilcea

START ÎN CEA DE A XX-a EDIȚIE 
A „TROFEULUI CARPAȚI" LA HANDBAL FEMININ
• Un turneu de „forța 1

• Noua echipă a Romă
ÎNVINGĂTORII „trofeului carpați

niei se confruntă cu prin

cipalele candidate la titlul

mondial • Derbyul primei

zile : meciul R. D. Germa-
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’ Incepînd de astăzi și pînă 
duminică, noua Sală a sportu
rilor din Rm. Vilcea găzdu
iește una dintre cele mai mari- 
competiții ale handbalului fe- 
minin internațional — "
FEUL CARPAȚT' 
XX-a ..
o dispută pasionantă între mari 
performere ale acestui sport : 
Uniunea Sovietică, campioană 
olimpică în 1976, la Montreal, 
și în 1980, la Moscova, R. D. 
Germană, campioană mondială 
în 1978, la Bratislava, Ungaria, 
aproape permanent prezentă pe 
podiumul de premiere la C.M. 
și J.O., Danemarca, cel 
puternic team din nordul Eu
ropei, România — cu o for
mație substanțial întinerită, dor
nică să urce din nou in elita 
handbalului mondial, șl Româ
nia tineret — formație care 
reprezintă perspectiva noastră.

„TRO-
CARPAȚT", aflat la a 
ediție. întrecerile oferă
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desfășu- 

echipelor 
anii 1960
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rat cu participarea 
de club, apoi, între
șl 1967, la turneu au fost ln-

PROGRAMUL
(marți, 18 noiembrie)

Sala sporturilor din Rm. 
Vilcea : ora 16 — Festivitatea 
de deschidere a celei de a 
XX-a ediții a „Trofeului Car
pați* la handbal feminin ; ora

CUPLURILE I
Intîlnirile programate de a- 

cest turneu vor fl conduse da 
următoarele cupluri de arbi
tri : MILAN VALCICI
MIODRAG STANOEVICI 
goslavla), BYSZAKD

(lu- 
HELE-

IUGOSLAVIA 
R.D. GERMANA 
ROMANIA

vitate reprezentative de orașe, 
pentru ca din 1968 competiția 
să fie deschisă numai repre
zentativelor naționale.

. PRIME! ZILE
16,30 : ROMANIA A — ROMÂ
NIA tineret ; era 17,43 : 
NIUNEA SOVIETICA —
NEMARCA
GERMANA

DE ARBITRI
MEJKO —
(Polonia),
LIGEANU
MANDI și
ȘTEFAN ..ȘERB AN (România).

u- 
DA- 

; ora 19 : R. D.
— UNGARIA.

JERZY JAWORSKI 
PANTELIE CIR-
— ROMEO IA- 
MARIN MARIN —

Desfășurtndu-se cu 
Înaintea campionatului 
— grupa valorică B — 
nemarca șl cu doi ani

un an 
mondial 
din Da- 
înaintea

Rugbyul româ
nesc și-a trecut tn 
palmares, tn aceas
tă toamnă, un 
foarte reușit tur
neu lrlandezo-en- 
glez și un convin
gător debut (33—6 
cu Polonia, în de
plasare) în noua 
ediție a campiona
tului F.I.R.A., a- 
ceste realizări —t 
îndeosebi egalul de 
Ia Dublin — fiind 
urmate de frumoa
sa aprecieri in 
cercurile balonului 
oval de pretutin
deni. Pentru echi
pa noastră națion- 
nală un med cu 
Franța rămîne în
să, mereu, „al a- 
nulul", prin tradi
ție dar și prin va
loarea demonstrată 
in atîtea rînduri 
de reprezentativa 
cocoșului galic. Cu 
acest gînd, tricolo
rii români pregă
tesc partida de 
duminică, pe care 
nu o socotesc de
loc mai ușoară ca 
altădată, chiar dacă 
nu vor apare jucători de ta
lia lui Aguirre, Codorniou, Ga
llion sau Paco. In fond, dacă 
oaspeții sosesc la București cu 
o formație remaniată, și 15-le 
nostru va cuprinde o serie de 
debutanți într-un meci cu Fran
ța, ca de pildă Borș, Caragea, 
Fuicu, Vărzaru. Iar Faraschiv, 
Constantin, Dinu, Murariu, Du
mitru, Stoica, Munteanu, ceilalți 
rugbyști ai noștri, cunosc bine 
clasa ridicată a binecunoscuților 
Rives, Bertranne, Joinel, Bus- 
taffa sau Paparemborde.

Așadar, partida de duminică 
este, ca întotdeauna, deschisă 
oricărui rezultat. Și nu e nici 
un secret că echipa României 
va lupta pentru a repeta fru
moasa zi a victoriei cu Franța 
(15—12) din toamna lui 1976. De 
aceea selecționabilii noștri se 
pregătesc cu seriozitatea și 
dîrzenia ce îi caracterizează.

Gheorghe Vărzaru, tinărul centru al națio
nalei, speră să-?i confirme buna evoluție 
din Irlanda
porteri

și Anglia in fața propriilor su- 
Foto : Ion MIHĂICA

pe Giulești Mai întîi, antrenorii Valeria Iri- 
mescu șl Theodor Kădulescu 
au programat, săptămîna trecu
tă, un meci de verificare cu 
R.C. Grivița Roșie. Replica dîr- 
ză a acesteia l-a obligat pe tri
colori să se întrebuințeze vi
zibil spre a cîștiga cu 39—16 
(17—6), pe lista marcatorilor de 
eseuri apărînd, ca mai mereu 
în ultima vreme, și înaintași 
(Caragea — în formă remar
cabilă — 2, Borș, Radulescu, a- 
lături de Simion 2, Fuicu și 
Marghescu). A impresionat, in 
cîteva rînduri, prezența și cir
culația rapidă a treisferturilor, 
iar jocul în general poate fi 
apreciat drept concludent. Pa- 
raschiv. Murariu și Munteanu 
s-au aflat pe margine, ei fiind

Geo RAEȚCHI

NOILE CAMPIOANE ALE ȚARII
LA GIMNASTICĂ RITMICĂ MODERNĂ

TULCEA, 
(prin 
Timp 
Sala 
din

. 17
telefon), 

de trei zile, 
sporturilor 

localitate a 
fost o gazdă ospi
talieră pentru fi
nala campionatelor 
naționale de gim
nastică ritmică mo
dernă, întrecere la 
care au fost pre
zente 100 de gim
naste din 18 centre 
ale țării. Gimnaste
le au oferit publi
cului exerciții de 
valoare tehnică ri
dicată, a căror 
compoziție și fru
musețe au fost de
seori aplaudate de 
numeroșii specta- 
tatori. O mențiune 
specială merită re
prezentantele clu
bului sportiv șco
lar Brașovia (an- 
trenoare Rodica 
Cernescu și Lidia 
Brebenaru), care au__
evident salt calitativ, 
tizat aici în numeroase 
fruntașe în clasament, 
niem, de asemenea, 
man ța realizată de ______
gimnaste de la asociația spor
tivă Știința din Constanța, care 
au ocupat locul I la ansambluri, 
după o, supremație de opt ani 

Bucu-

C.M. — grupa valorică A — 
din Ungaria, întrecerea oferă 
posibilitatea rodării noilor for
mații și a estimării 
Fiecare 
cipante 
impună 
startul 
cerirea 
rarhia mondială.

Fără discuție, 
tatorilor se va 
deosebi pentru 
ționatei pregătită de antrenorii 
Eugen Bartha și Remus Drăgă- 
nescu. Ea a pășit cu dreptul 
în noul sezon internațional, 
cîștigînd cu o săptămînă în ur
mă „Trofeul R.F. Germania", 
după ce a întrecut fără drept 
de apel reprezentativele R.F. 
Germania (A și B), Spaniei și 
Olandei. Acum însă va avea 
în față forțe de prim rang și 
șansele ei de revenire în înal
ta societate a handbalului vor 
fi evaluate în funcție de com
portarea în disputele cu aceste 
redutabile echipe.

Moment de referință în hand
balul feminin internațional, 
„TROFEUL CARPAȚI" ne va 
oferi, cu siguranță, 5 zile nu 
numai de aprige întreceri, ci și 
de dispute de un înalt nivel 
tehnic. Motiv najor să le aș
teptăm, împreună cu specta
torii, telespectatorii și radioas- 
cultătorii, cu justificată ne
răbdare.

(Continuare in pap a *-ai

marcat un 
concre- 

locuri 
Subli- 

perfor- 
tinerele

a clubului' Politehnica 
resti.

Iată, dealtfel, citeva ______
te tehnice: cat. a II-a, indivi
dual compus — Tonia Costache 
(C.S.S. nr. 2 Buc.) 38,05, Simo
na Iliescu 37,40 și Alice Stefă- 
nescu 37,30 (ambele C.S.S. nr. 
1 Constanța); echipe: C.S.S. nr. 
1 C-ța 110,65, C.S.S. Brașovia 
106.90. Flacăra roșie Buc. 106 85; 
cat. I, individual compus: Mi- 
haela Tănase 48,15, Oana Stă- 
nescu 47,95 (ambele de la C.S.S. 
Brașovia), Simona ’ Iliescu

rezulta-

DORINA CORDOȘ
(C.S.S. nr. 1 C-ța) 
oalele pe obiecte 
nescu a cîștigat la 
ciud. și panglică, _. _ 
Tănase la coardă și cerc; 
echipe: C.S.S. Brașovia 143,45, 
C.S.S. nr. 1 C-ța 140,60, Viito
rul Buc. 136,95; ansamblu: Ști
ința C-ța 19,20, Politehnica 
București 19,00 C.S.S. Triumf 
18,20; maestre: Dorina Cordoș 
(C.S.S. rit. 2 Buc.) 48.20, Rozi- 
ca Popescu 47,55 și Rodica 
Pamfilie 47,10 (ambele de la 
C.S.S. Triumf). în finalele pe 
obiecte, Dorina Cordoș a cîș
tigat Ia măciuci, minge și pan
glică. Rozica Popescu la cerc, 
iar la coardă titlul a revenit, 
la egalitate, celor două spor
tive; pe echipe: C.S.S. Triumf 
139.10. C.S.S. nr. 1 Baia Mare 
135,65. C.S.S. nr. 1 Constanța 
133,80.

Pompiliu COMȘA-coresp.

47,55; in fi- 
Oana Stă- 
minge, mă- 
iar Mihaela

pe

forțelor, 
dintre formațiile parti- 
va dori, desigur, să se 
încă de pe acum, din 

pregătirilor, pentru cu- 
unor noi poziții în ie-

interesul spec- 
manifesta în- 

evoluția selec-

Pe miercuri, in sala Horească din Capitală

A 13-a EDIȚIE A BALCANIADEI DE SCRIMĂ
Incepînd de miercuri și pînă 

* duminică, inclusiv, capitala 
țării noastre va găzdui tradi
ționala competiție dedicată 
scrimerilor din Balcani, aflată 
în acest an la cea de-a 13-a 
ediție.

Pe planșele sălii bucureștene 
de scrimă Floreasca se vor a- 
linia scrimeri și scrimere din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România și Turcia, care își 
vor disputa titlurile balcanice 
in probele individuale și pe 
echipe, la toate cele patru ar
me: floretă masculin și femi
nin, sabie și spadă. De mențio
nat faptul că in competiția pe 
echipe, acestea- vor fi compuse 
din cite trei trăgători.

Este de așteptat ca și la edi
ția 1980 a Jocurilor balcanice, 
scrimerii români, care an de 
an s-au dovedit cei mai buni 
în această zonă a continentu
lui nostru, să se numere prin
tre principalii candidați la ti
tlurile puse în joc. Dealtfel, la 
ediția precedentă, găzduită de 
capitala Bulgariei, Sofia, scri-

merii români s-au clasat pe 
primele locuri în 7 din cele 8 
probe disputate, doar 
individuală de sabie 
unui reprezentant al 
(H. Etropolski, finalist 
an la J.O.). Echipele .
le va prezenta în concurs fe
derația noastră de scrimă cons
tituie o simbioză între trăgători 
consacrați (floretistele Marcela 
Moldovan și Aurora Dan, flo- 
retistul Petru Kaki, spadasinii 
Ion Popa și Octavian Zidaru) 
și tineri ce bat la poarta titu
larizării în echipele reprezen
tative, acum la începutul unui 
nou ciclu olimpic (ca de pildă 
floretistele Gabriela Betucker 
și Elisabcta Guzganu, floretis- 
tul Zsolt Husti, spadasinul Ra
do» Szabo, sabrerii FI. Păunes- 
cu, Al. Chiculiță, D. Costin. 
L. Filipoiu).

Primele formații oaspete care 
și-au anunțat sosirea la Bucu-

proba 
revenind 
Bulgariei 
în acest 
pe care

(Continuare tn pag a 4-a)
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CÎT MAI DES ASEMENEA FESTIVALURI SPORTIVE!
însemnări de la o acțiune sportivă pentru femei in județul Teleorman

Zilele trecute, la Alexandria, 
am asistat la festivalul sportiv 
organizat de către Consiliul ju
dețean al sindicatelor Teleor
man, C.P.E.F.S. Teleorman și 
Comisia județeană a femeilor. 
Participantele (de la 14 la 45 
de ani) veniseră din cele cinci 
orașe ale județului — Alexan
dria, Zimnicea, Tr. Măgurele, 
Roșiori și Videle — pentru a 
participa la întrecerile de șah, 
tenis de cîmp și de masă, po
pice, volei și handbal, prevăzu
te in programul festivalului.

- Am trecut pe la toate locurile 
de desfășurare a acestora — 
cocheta Sală a sporturilor din 
Alexandria, pista de popice în 
aer liber din pădurea Vedea

e-

și baza sportivă Vedea — 
unde am discutat cu partici
pantele, le-am văzut concu- 
rînd. O adevărată acțiune spor
tivă de masă, în care multe 
din cele care se întreceau
rau la primele lor întîlniri cu 
sportul. Gcorgeta Moroacă, de
senatoare tehnică la întreprin
derea de proiectări Alexandria, 
venită la 
juca pentru a doua oară 
viață popice, și-i făcea 
plăcere. In sală evoluau 
echipe de volei — din 
și Zimnicea — în care 
jucătoare- care se bucurau gro
zav cind... reușeau să trimit^ 
mingea peste plasă. Le-am vă
zut după meci. Una din for-

concurs cu fetita, 
în 

mare 
două 

Videle 
erau

mații învinsele cu 2—0, dar a- 
ceasta n-avea nici un fel da 
importanță. Toate erau 
roase și multe din ele 
neau cam același lucru : 
rim mai des asemenea 
valuri !“. La o masă de 
două fete schimbau 
mingi înainte de meci și toți 
rămăseseră surprinși. Mariana 
ZSmbrea și Mihaela Stoica, 
ambele din comuna Lița, ju
cau foarte bine. „Dacă-s așa 
de talentate — a spus I. Stancu, 
secretar al C.J.E.F.S. Teleorman 
— se pot lansa în cadrul „Da- 
cîadei". Au șanse". O remarcă 1

Modesto FERRARINI

bucu- 
spu- 
„Do- 
festi- 
tenis, 
cîteva

(Continuare in pag. 2-3)



PROBLEMA NR. 1 LA HALTERE: SELECȚIA

In etapa a 3-a a Diviziei ,.A" de judo DOAR DOUA SCHIMBĂRI IN CL

I

I
I

I

Campionatele naționale de 
haltere (individual și pe e~ 
chipe) au evidențiat • serie 
de halterofili tineri, cu pers
pective. Ne bucură îndeosebi 
faptul " ' ’
erați i 
Mircea 
Vasile Groapă, trei titluri de 
campioni naționali au fost cu
cerite de sportivi foarte ti
neri : Constantin Dabija
(A.S.A. Tg. Mureș) — Încă 
iunior, Șeic Mobin (Steaua) și • 
■Jicolae Țuțuianu (Steagul roșu 

Brașov) — 21 de ani ! Tocmai 
subiectul „schimbului de mîi
ne" l-am pus în discuția unor 
antrenori, mai vechi și mai ti
neri, prezenți la campionatele 
naționale, ' 
în municipiul 
ghiu-Dej.

Prof. Lazăr 
al federației 
antrenor coordonator al lotu
lui național : „Anul trecut am 
testat circa 15 mii de copii,

că alături
Dragomir 
Tuli, Gelu

de consa- 
Cioroslan, 

Radu și

desfășurate recent
Gheorghe Geor-

Baroga, secretar 
de specialitate,

BREVIAR

dar dintre aceștia foarte pu
țini sînt apți 
performanță, 
trenorilor se 
cu aspectul 
pîndu-se mai 
tea muncii depuse, se intere
sează mai puțin de procesul 
metodic. De aceea, printre nu
meroșii copii și juniori, prea 
puțini ajung să posede reale 
calități pentru sportul de per
formanță".

Al. Rad, antrenor la A.S.A. 
Tg. Mureș : „Chestiunea care 
trebuie rezolvată este aceea a 
depistării elementelor. Mai 
este nevoie de studierea cu a- 
tenție a problemei recuperării 
fizice, în urma efortului depus 
de copii. Antrenorii, la rindul 
lor, trebuie să-și însușească 
metodele cele mai avansate de 
pregătire".

Andrei Karafa, antrenor fa 
Gloria Bistrița ; „Competițiile 
pentru copii și juniori sint 
foarte utile ; ele trebuie or
ganizate cu regularitate la ni
velul asociațiilor șl cluburilor 
din localități și la nivel ju
dețean. Cu această ocazie, an
trenorii vor trebui să urmă-

pentru marea 
Majoritatea an- 
multumesc doar 
cantitativ, ocu- 
putin de capta

rească pe cei mai talentați ti
neri să se ocupe de ei în mod 
special, pentru ca, ajungînd 
seniori ei să poată fi compe
titivi pe plan internațional".

Mugur Saranciuc, antrenor 
la C. S. Onești : „O pregătire 
temeinică se poate realiza în 
cadrul școlilor generale sau ai 
liceelor, cu clase speciale pen
tru halterofili. Pentru asigu
rarea schimbului de mîine, 
extrem de important mi se 
pare un factor de natură pe
dagogică : legătura strînsă
dintre tinerii halterofili, an
trenori, medici și părinți".

Din declarațiile de mai sus 
se desprind, desigur, unele 
idei și propuneri interesante, 
care trebuie luate în seamă 
în vederea afirmării elemente
lor talentate pe plan interna
țional. Dar, pentru realizarea 
acestui obiectiv, un cuvînt ho- 
tărîtor îl are federația de 
specialitate care va trebui să 
colaboreze eficient cu asocia
țiile și cluburile, cu antrenorii 
și cu toți factorii care răs
pund de această disciplină 
sportivă.

I

I

I
I

în cea de-a 3-a etapă a Di
viziei „A“ de judo, deși fiecare 
echipă a susținut cite 3 me
ciuri, în clasament au interve
nit — fapt puțin obișnuit — 
doar două schimbări: Construc
torul Miercurea Ciuc a trecut 
de pe locul 4 pe 3 și Rapid 
Oradea de pe 11 pe 10. 
cîteva amănunte 
rile desfășurate 
și Ia Iași.

ALBA IULIA. 
sport a Liceului „ 
și Crișan“ din localitate, au ve
nit mulți spectatori, în majori
tate elevi, pentru a urmări ce
le 9 partide programate aici și, 
îndeosebi, pentru a_ susține for
mația 
Meciul 
anunța

Iată 
de Ia întrece- 
la Alba Iulia

In sala de 
„Horia, Cloșca

gazdă, Constructorul, 
cel mai important se 
a fi cel dintre Dinamo

București și Dinamo Brașov, 
singurele echipe neînvinse îna
intea acestei etape. Numai că, 
acest veritabil derby s-a trans
format într-o întîlnire aproape 
fără miză, deoarece din forma
ția brașoveană au lipsit 
mult 
lari I 
tipia 
rești, 
jeră, 
dificilă pentru formația bucu- 
reșteană a fost confruntarea cu 
Constructorul. A. Velicu, Al. 
Filip, N. Man, C. Senchiu și 
ceilalți judoka ai echipei locale 
au luptat cu deosebită îndîrji- 
re, deși știau că șansele lor 
erau minime. în final, Dinamo 
București a cîștigat cu 4—0, trei

mai 
de jumătate dintre titu- 
în aceste condiții, mul- 
campioană, Dinamo Bucu- 
a obținut o victorie le

la scor, cu 5—2. Mult mai

B

în semifinalele campionatelor de popice

MULTI JUNIORI S-AU APROPIAT
DE VALOAREA SENIORILOR I

• Cele mai tinere promoții 
de săritori în apă (nășeați în 
1970 și mai mici) se antrenea
ză de zor, mulți dintre ei iz
butind salturi pe care, cu 10— 
15 ani In urmă, le executau 
doar seniorii. Afirmația nu 
este deloc exagerată ; ne pu
tem convinge, asistînd, în zi
lele de 25 și 26 noiembrie, la 
un concurs cu denumire su
gestivă : „Cupa micului sări
tor". Gazda întrecerilor : bazi
nul „23 August" din Capita'ă.
• Continuînd „Circuitul

României", Festivalul național 
pionieresc de minibaschet, a- 
juns Ia ediția 
desfășura anul 
obicei, între 16 
Tg. Mureș.

® Psihologul 
(absolvent și al I.E.F.S.) 
ocupat în această vară de o 
grupă de inițiere. Cinci dintre 
copiii pe care i-a învățat te
nis se află și acum sub Îndru
marea sa (V. Ciurezu, D. Min- 
culetc, Tatiana Tănase, Ralu- 
ca Bucătaru și Adriana Pa- 
velescu), ei dovedind reale 
aptitudini.

a 15-a, se va 
viitor (ea de 
Si 25 Iunie) la

George Cerbu 
----------- B-a

Ion OCHSENFELD

Echipa Steaua, pentru a 23-a oară campioană a țării, cu 
numeroase elemente tinere in componență. In rindul de 
sus, de la stingă : M. Parapancea, V. Blaga, V. Groapă, T. 
Popa, V. Tîcaci, P. Becheru, M. Țuli, D. Constantin (an
trenor secund). In rindul de jos : V. Hie, S. Mobin, V. Co- 
cioran, Gh. Dinu, M. Purdilă, P. Antonian (masorul for

mației.
i

FESTIVALURI SPORTIVE
(Urmare din pag 1)

■ 14 
fi- 
fel 
în 

cu-

TRĂGĂTORII DE LA DI
NAMO AU CIȘTIGAT 
„CUPA OLIMPIA* LA TIR 

IN SALĂ

sec- 
spus 
Nu-i

ambele au aceeași vîrstă — 
ani. Profesorul de educație 
zică Aurel Rusănescu, de 
din Timișoara, repartizat 
orașul atît de încercat de
tremur — Zimnicea — adusese 
două echipe, de volei și hand
bal, de la Liceul industrial și 
alte cîteva eleve pentru Între
cerile de șah și tenis de masă. 
„Viitoarele lucrătoare în 
torul Metalurgic — ne-a 
— iubesc mult sportul.
greu să Ie antrenăm Ia ast
fel de întreceri".

Pe diferite baze au evoluat 
apoi echipe de volei și hand
bal formate din chimiste de la 
Combinatul chimic din Tr. Mă
gurele petroliste de la Videle, 
filatoare și bobinatoare de la 
Textila Roșiori (Elena Moraru, 
Florica Văduva, Ioana Oancea, 
Florica Socolovici — toate po- 
picărese), învățătoare și profe
soare, membre ale asociației 
sportive Didactica.

com- 
„Da- 
dem- 
pune
Ale-

Bineînțeles, întrecerea «-a 
bucurat de succes. Participan
tele la primul festival al spor
tului feminin organizat în ju
dețul Teleorman au fost de 
părere — în unanimitate — că 
el a constituit o reușită. O 
petiție de masă în cadrul 
dadei", am adăuga noi, 
nă de laudă. înainte de a 
punct însemnărilor din
xandria, iată și cîteva dintre 
învingătoare : Florica Lungu 
(j) — Didactica Alexandria și 
Alexandrina 
treprinderea 
lexandria, la 
Zîmbrca (j) 
(s) 
nis de masă ; Kuuiva urut?- 
teanu (j) — întreprinderea de 
proiectare Alexandria și 
Militarii (s), din aceeași 
prindere, la tenis de 
Florica
Moraru
Roșiori, 
Chimia

Grosu (s) — în
de rulmenți A- 

șah ; Mariana 
și Rodica Vasile 

Didactica Alexandria, la te- 
Rodica Orbeș-

Ioana 
între- 
clmp ;
ElenaSocolovici (j) și

(s), ambele la Textila 
la popice. Pe echipe : 
Tr. Măgurele la volei

și Didactica Alexandria 
handbal.

la

HINSAR CÎȘTIGĂ „PREMIUL DE TOAMNĂ"
Nouă probe în program (prin

tre care și e „semiclasică", Pre
miul de Toamnă), 95 concurențl 
(exceptînd pe Ba vâri, pe pistă 
■-a aflat aproape tot ce are mai 
bun, la ora actuală, turful nos
tru) și un timp frumos (a exis
tat, totuși, un coeficient în jur 
de trei secunde), iată parametrii 
reuniunii desfășurată duminică 
dimineața pe hipodromul din 
Ploiești. Trecînd la alergări, tre
buie să arătăm că ele s-au re
marcat prin nota de dîrzenie cu 
care aproape toți concurenții au 
înțeles să lupte pentru victorie 
(să nu uităm că ne apropiem cu 
pași mari de „ora bilanțului"), 
sosirile fiind, In majoritatea lor 
(au excelat cele din premiile 
S eg arc ea și Săvinești) extrem de 
disputate. Principala probă a zi
lei „Premiul de Toamnă", a re
venit, după o alergare bogată în 
faze spectaculoase, armăsarului 
Hmsar (cu care N. Nicolae a 
conceput o frumoasă cursă de 
așteptare), pe locurile următoare 
clasîndu-se Iberic (nesperat de 
bună cursa făcută de acesta) șl 
Selenar. Din restul primilor so
siți am reținut pe Epilog, autorul 
unui finiș impresionant (felici
tări aprantiului V. Mirică pentru 
felul în care l-a dozat forțele) 
Oran. Surduc (ambii avîndu-1 în 
sulky pe talentatul L G. Nico
lae), Versiunea și Sucă, dar ac
țiunea ultimului a lăsat de dorit 
pe unele porțiuni : Rezultate teh
nice : Cursa 1 : 1. Rabîț (M. Ște- 
fănescu) rec. 1:42.9, 2. Docent.
Simplu 3, ordinea 4. Cursa a Z-a

1. Versiunea (FL Pașcă) rec. 
1:33,0, 2. Solitar. Simplu 70, or
dinea 24, event 33. Cursa a 3-a :
1. Relaxa (AL Nacu) rec. 1:33,2,
2. Siliciu, 3. Btăvllar. Simplu 2,
ordinea 15, event 39, ordinea tri
plă 537, triplu cîștigător 221. 
Cursa a 4-a : 1. Surduc Q.G. Ni
colae) rec. 1:33,5, 2. Galca. Sim
plu 12, ordinea 24, event 17. 
Cursa a 5-a : 1. Hinsar (N. Ni- 
colae) rec. 1:29,5, 2. Iberic, 3.
Selenar. Simplu 2. ordinea 34, 
event 21, ordinea triplă 204. 
Cursa a 6-a : 1. Or an (L G. Ni
colae) rec. 1:31,1, 2. Hogar, Sim
plu 9, ordinea 40, event 84, triplu 
cîștigător 5222. Cursa a 7-a : 1. 
Epilog (V. Mirică) rec. 1:28,3, 2. 
Riguros, 3. Abil. Simplu 3, ordi-

„ nea 13, event 662, ordinea triplă
143. Cursa a 8-a : 1. Catrerf (N. 
Gheorghe) rec. 1:30,9, 2. Curioasa,
3. Heraldina. Simplu 15, ordinea 
17, event 33, ordinea triplă 1846, 
triplu cîștigător închis. Cursa a 
9-a : 1. Sucă (G. Tănase) rec. 
1:38,8, 2. Tenebros, 3. Copăcel. 
Simplu 1,60 ordinea 7, event 16, 
ordinea triplă 102. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 42 803 lei 
și a fost cîștigat (50 la sută) de 
un tichet cu 1 combinație cu 6 
cai în valoare de 21401 lei. Re
port 21 402 lei. (Rezultat provi
zoriu) .

Gh. ALEXANDRESCU

După trei zile de întreceri, du
minică s-a încheiat, în Cap!tală, 
tradiționala competiție de tir în 
sală, „Cupa Olimpia", la care au 
participat aproape 300 de țintașS 
seniori și juniori, din București 
și din țară. Trofeul a revenit 
trăgătorilor de la Dinamo Bucu
rești, care au dominat majorita
tea probelor, cîștigînd detașat cu 
80 de puncte. Pe locurile urmă
toare, în clasamentul general, 
s-au situat : Steaua 36 p, LE.F.S. 
28 p și Olimpia 24 p. Cu această 
ocaz;e s-au stabilit și recordurile 
la probele de pușcă șl pistol cu 
aer comprimat 60 „diabolouri". 
Performanțele respective aparțin 
dinam oviștilor Eugen Antonescu 
— pușcă 576 p, Iulian Neagu — 
pistol 577 p, precum și echipelor 
Steaua — pușcă 2270 p șl Dina
mo — pistol 2271 p.

Alte rezultate remarcabile ale 
cîștigătorilor : pușcă 40 „diabo
louri" — Dumitra Matei (Dina
mo) — 384 p (senioare), Anișoara 
Dumitru (Dinamo) — 377 p (ju
nioare I), Doina Roșculeț (O- 
limpia) — 348 p (junioare n), 
Ion Joldea (C.F.R. Arad) — 374 p 
(juniori I)» Ion Molea (C.S.S. 1 
Buc.) — 354 p (juniori II) ; pis
tol 40 „diabolouri" : Ana Cloba- 
nu (Dinamo) 379 p (senioare), 
Sorin Babll (U.T. Arad) — 377 p 
(juniori I), Emilia Bodrînga (Di
namo) — 375 p (junioare I) șl 
Daniel Petre (LE.F.S.) — 362 p 
(juniori II).

împărțiți după criterii geogra
fice, jucătoarele și jucătorii de 
popice și-au desemnat, în mai 
multe orașe, finali știi campiona
telor Individuale de popice.

CLUJ-NAPOCA. Seniorii și ju
niorii din zona nordică a țării, 
calificați în semifinalele campio
natelor individuale, s-au întîlntt 
pe arena „Record" din localitate. 
Și unii și alții și-au disputat în- 
tîietatea în două manșe la pro
ba clasică de 200 bile mixte, iar 
la perechi s-a tras contra scor. 
Pe foile* de arbitraj au figurat 
la seniori — 21 concurențl la in
dividual șl 19 cupluri ; la ju
niori — 22 de popicari la indi
vidual și 20 de perechi.

Arena a supus la un dificil 
examen pe sportivi, chiar șl cei 
mai experimentați jucători aco- 
modîndu-se extrem de 
pretențioasele piste din 
plastic. în consecință, 
concurent n-a reușit 
șească granița celor 900 _ 
fiecare reuniune numărîndu-se 
pe degete „noarele". Totuși, lup
ta pentru primele locuri a fost 
viu disputată, atît seniorii cît și 
juniorii făcînd uz de întregul lor 
bagaj de cunoștințe tehnice și 
tactice pentru a-și cuceri drep
tul de participare la ultimul act 
al competiției. Dornici de afir
mare, mulți dintre tinerii popi
cari s-au apropiat, grație calită
ților cu care sînt dotați, de va
loarea seniorilor.

CLASAMENTELE : seniori, In
dividual — 1. Mihai Torbk (Me
talul Hunedoara)» 1 747 (897—850),
2. LadisLau Siklodi (Constructo
rul Tg. Mureș) 1 714 (859—855),
3. Ștefan Orddk (Electromureș
Tg. Mureș) 1 684 (876—808) ; pe
rechi : 1. Ilie Hosu — Iuliu Bice 
(Electromureș Tg. Mureș) 1 745 
(858—887), 2. Ilie Băiaș — Mihai 
Torok (Metalul Hunedoara) 1 701 
(804—397), 3. Gheorghe Niță — 
Viorel Popa (C.F.R. Timișoara) 
1 698 (868—830) ; juniori, indivi
dual : 1. Laszlo Sereș ' (Voința 
Tg. Mureș) 1 682 (866—816), 2. Le
vente Soos (Electromureș Tg. 
Mureș) 1 670 (861—809), 3. Nicolae 
Malciu (Progresul Oradea) 1634 
(801—833) ; perechi : 1. Levente
Soos — Iuliu Fekete (Electrorpu- 
reș Tg. Mureș) 1 655 (861—794X7 2. 
Laszlo Sereș — Ianoș Magyari 
(Voința Tg. Mureș) 1 633 (816—

Nicolae Malciu — Ale-

ința Cluj-Napoca) 854, 2. Olga
Psihas (Voința Oradea) 831, 3.
Doina Cojocaru (C.S.M. Reșița) 
831 ; PERECHI : 1. Doina Baciu 
— Rodica Baciu (Electromureș 
Tg. Mureș) 870 (434—436), 2. Ma
ria Jijic — Doina Cojocaru 
(C.S.M. Reșița) 852 (421—431)_, ‘
Ana Bozeșan — Catalina 
(Voința Cluj-Napoca) 835 
439). L VLAD — Coresp.

s. 
Borș 

(396—

PLOIEȘTI. Seniorii șl

3.

greu cu 
material 
nici un 

să depă- 
p. d, in

817),
xan cirri Szekely (Progresul Ora
dea) 1626 (801—825).

Troian IOANIȚESCU

HUNEDOARA. Arena Metalul 
din localitate a găzduit timp de 
trei zile întrecerile celor 80 de 
senioare și junioare reprezen- 
tînd 15 județe ale țării. Iată 
jucătoarele clasate pe primele 
trei poziții : senioare : L Euge
nia Lăcătușu (C.S.M. Reșița) 
846 pd (în două manșe), 2. Me
lania Besenyi (U.T. A.) 806, 3.
Gyongyl Meszaros (Voința Ora
dea) 800 ; perechi i L Maria 
Stanca — Melania Lăcătușu 
(C.S.M. Reșița) 847 (414—429). 2.
Melania Besenyi — Gabriela Pin
tea (U.T.A.) 815 (414—401), 3. Ra- 
fira Bocozar — Maria Cucuiet 
(Voința Mediaș) 802 (413—389).
Junioare : L Catalina Borș (Vo-

LOTO-PRONOSPORT
a BILETELE DE ASTAZI — 

SUCCESELE DE MÎINE... Agen
țiile Loto-Pronosport vă mai 
pot elibera doar astăzi lîîlete cu 
numerele dv. preferate pentru 
tragerea obișnuită Pronoexpres d* 
mîine, 19 noiembrie 1780. Reamin
tim acest lucru nu numai pen
tru cei ce nu și-au procurat încă 
biletele, ci și pentru cei ce vor 
să-șl sporească șansele de a dș- 
tiga jucînd mal multe varianta; 
în acest sens, este util de reți
nut faptul că.................................
guri al tragerii 
ciază și de un 
la categoria I. 
șansa de a vă 
printre marii cîștigători ai tragerii 
Pronoexpres de

fondul de cîști- 
de mîine benefl- 
consistent report 
Nu ocoliți astăzi 
număra șl dv.

mîine !

fi TRAGERE
NOFXPBES CU _ ____
MULA TEHNICA ! A ___
vlnzarea biletelor pentru tragerea 
specială Pronoexpres, la care se 
va utiliza a nouă și avantajoasă 
formulă tehnică : tn cadrul a 
șase extrageri, In trei faze, Ai 
un total de 38 numere, se vor 
atribui autoturisme „Dacia 1300“

SPECIAI.A PRO- 
O NOUA FOR- 

Inceput

INFORMEAZĂ
și ,.Skoda 120 L“ (pentru varian
tele cu cinci numere din primele 
șase la una din extragerile fazei 
a treia !), mari ciștigurl in bani 
(sume variabile și fixe, începînd 
cu cele de 50.000 lei), precum și 
excursii peste hotare. Consultat! 
prospectul tragerii șl jucatl din 
vreme numerele preferate 1

A CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 12 NOIEM
BRIE 1980. Categoria 1 : 1 va
riantă 100% — autoturism „Dacia 
1300“ șl 1 variantă 25% a 17.500 
lei ; Categoria 2 : 1 variantă
100% a 50.000 lei șl 2 variante 
25% a 12.500 lei ; Categoria 3 :
18,25 a 4.121 lei ; categoria 4 :
76,75 a 980 lei ; Categoria 5 : 181,50 
a 414 lei ; Categoria 6 : fi.973,50 
a 40 lei ; Categoria 7 : 189,25 a 
200 lei; Categoria 8: 3.366,25 a 
40 lei. REPORT LA CATEGO
RIA^ 1 : 487.716 lei și 216 Iei la 
~Autoturismul 

a fost cîștigat de 
din Tg. Secuiesc — 
cîștigul în sumă de 
ALEXANDRU AN-
BucureștL

CATEGORIA 
„Dacia 1300“ 
ANA POPA 
Covasna, Iar 
50.000 lei de 
DBEICA din

juniorii 
din sudul țării s-au întrecut pe 
arena Voința. Confruntările au 
fost interesante șl s-au înregis
trat cîteva surprize : clasarea pe 
locul 3 — cu un rezultat modest
— al perechii I. Tismănar — V. 
Donos și evoluția frumoasă a 
fraților Frigea (C.F.R. Constan
ța) la juniori. Dar iată clasa
mentele : seniori : L P. Boțogan 
(Gloria București) 1761 pd, 2. C. 
Voicu (Voința București) 1748, 3. 
C. Silvestru (Constructorul Ga
lați) 1740 ; Perechi ; 1. P. Purge
— I. Păgidean (Voința Buc.) 1773
(899—883), 2. Al. Cătineanu — P. 
Boțogan (Gloria Buc.) 1752 
(862—890), 3. I. Tismănar — V.
Donos (Rulmentul Brașov) 1716 
(890—826). Juniori: 1. I. Frigea 
(C.F.R. Constanța) 1695, 2. C. Ma
rin (Olimpia Buc.) 1685, r 
Frigea (C.F.R. Constanța) 
Perechi : 1. M. Tomescu
Buzoi (Chimpex Constanța) 
(844—819), 2. C. Marin — N. 
itoru (Olimpia Buc.) 1629 
792), 3.
(Gloria 
CORNEA

3. C. 
1682 ;
— I. 

1663 
Cro- 

(837— 
C. Stamatescu — N. Ule 
Buc.) 1589 (773—816). I.

coresp.

partide închei 
tate.

După acest 
meci, Constru 
fără semigrea 
re se accideni 
cestea, form"4 
lia a învins 
atît pe A.S.A 
și pe Rapid A 
ne a mai avut 
rești, care a 
partidă viu di 
brată, pe A.S. 
Rapid cu 5—2. 
cum era de a 
cu Dinamo Bu 
mai bun judo] 
r fost semimi 
învingător prii 
duelurile. Dina 
ceptînd confn 
in celelalte ( 
succese nete! 
4—1 cu A.S.A 
surprinzător d 
tare a echipe 
una dintre dft 
delungată acti 
eșalon, care a 
scoruri categ< 
nici o victorie 
ciuri susținute

Ni

IAȘI. Perfor 
din localitate 
torul Miercure 
ieșit învingător 
cu Universitat 
1—2 cu 
dar cu 
25—17, 
Carp a ți 
meritul 
două victorii : 
tehnica 5—2 ț 
tea 6—0, Nitri 
Oradea 8—1 șl 
Suporterii Pol 
o comportare i 
pei lor favor! 
noaștem, lnvin 
tigat pe merit 
noare aveau s 
ieșenii in con 
pidiștii orăden 
du-le, orădenl 
studenții cluje:

M. MA
CLAS/

1. Dinamo Buc.
2. Dinamo Bv.
3. Constr. M. C
4. Nitramonia
5. Constr. Alba
6. Carpați Mirța
7. Poli lași
8. A S.A. Tg. Mi
9. I.E.F.S.

10. Rapid Oradec
11. „U“ Cluj-Nap
12. Rapid Arad

Poliței 
puncta 
cu Nit
Mirșa 
de a

„RALIUL VINULt

în octombrie, la Federația 
română de automobilism șl 
karting s-a hotărît, cu mare 
entuziasm, participarea unor 
automobili ști români la „Ra
liul vinului" organizat în El
veția. Entuziasm care a fost 
atît de mare, îneît a ajutat să 
se treacă ușor peste amănun
tul că pentru o astfel de de
plasare nu existau toate apro
bările necesare din partea 
C.N.E.F.S., a A.C.R. (forul tu
telar) și nici a președintelui 
federației. După adîncă gîn- 
dire, secretarul federației — 
Ionel Stănescu — a stabilit 
cine este bine să meargă la 
această competiție de seamă ' 
(etapă în campionatul euro
pean. cu mașini puternice, ca 
Porsche, Fiat 131 Abarth. 
Simca-rally ș.a.) 
pentru a reprezen
ta — notați bine — 
prestigiul automobi
lismului românesc 
și al autoturismului 
„Dacia 1300". Delegația,
mată din 9 persoane, merită 
a fi prezentată : mai Lntîl, 4 
sportivi din care erau com
puse două echipaje. Primul, 
format din Eugen lonescu 
Cristea — Dan Am&rlcă (pi
lotul — multiplu campion, 
dar fără rezultate în ultima 
vreme, din lipsa unei mașini 
pe măsura valorii sale ; na
vigatorul — retras de circa 
2 ani din activitatea sporti
vă), urma să alerge pe • ma
șină părăsită de un an ln- 
tr-o curte din străinătate, Iar 
cuplul secund Dacian Banca
— Viorel Mazilu (tineri ta
lentați dar cu participare 
sporadică șl nesemnificativă 
în campionat), ajutat să 
plece — fără aprobarea în
treprinderii „Dacia" din Pi
tești (!) — la concurs pe e 
mașină împrumutată, complet 
nepregătită ; trei mecanici (!)
— N. Nicol au, C. Căpriță, AL 
S im ion ; secretarul Ionel Stă
nescu (care, evident nu putea 
lăsa... pe mîinile oricui dele
gația) ; în fine, un anume 
Dan Alexandrescu, pripășit 
de cîțiva ani pe lîngă fede
rație și care în Elveția urma 
să aibă rol de antrenor și 
ziarist deși acesta nu este 
antrenor șl cu atît mai puțin 
ziarist.

Ce s-a întîmplat înainte, în 
timpul și după „Raliul vinu
lui" ? Echipajul D. Banca —

V. Mazilu a ah 
60 km, iar cur
— D. Amări 
concursul pe 1; 
„Ziaristul" șl-a 
buri personale, 
federației și-a 
plecaseră mal 1 
In treabă, Îs 
unde n-au avu 
rat : masa, prl 
cipare sau b< 
concurs șl nlc 
tors acasă — 
zolvate greu, r 
de tot felul, i 
legilor statului 
ceste motive, s 
Juns la congre 
Internaționale 
llsm de la Pai

mandat — 
Dar 
Impoi 
toți i 
revăz, 
șușan 

Ne 
este admisă de: 
concurs Interna 
grupuri formate 
aduc asemer 
prestigiului ai 
românesc, auto 
cla 1300“ T Nu
— știm — ace 
prima de acest 
la fel de „ret 
fost In Suedia 
Este, uneori, a 
falimentară am
— n federației 
de invitații obț 
un particular , 
nevoie, cu dife 
care, după eun 
mai mult caraci 
cit competition!

Modeste
P.S. In timpu 

noastre, am all; 
Întreprins, oper 
zS minuțioasă i 
din „Raliul vii 
cu măsuri < 
inclusiv organiz 
îl privesc șl 
federal. Cazul 
cum ieșit din 
mine, sperăm, 
alta, dar este 
nuarea 
se, obținute cu 
de știrbire a p 
tomobiilsmului 
către... Înșiși re 
federației de sp

s
( 
s 
V 

unor fn



rilor 
idată 
tore.

<u de 
Hmi- 
îcce-

PALFI, TURCUȘ, P. MOLDOVEANJJ Șl BENȚA!
Așteptam un gol, direct din 

corner, marcat de Bența, ne spu-
— după meciul de la Bra-
— antrenorul Nicolae Proca. 
antrenamente reușește să

transforme două din trei lovituri 
de colț în goluri". Foarte mulți 
l-au acuzat pe Speriatu pentru 
golul din minutul 90. Sigur că în 
fotbal orice gol are Ia origină • 
inexactitate, o eroare defensivă. 
Dar, nu numai spre a ridica o 
parte din nejustificatele acuzații 
la adresa portarului dlnamovist 
(care a făcut un plonjon de ma
xim efort), cl pentru a da și 
atacantului brașovean ceea ce 
merită, vom reaminti că execu
ția a prezentat un deosebit grad 
de precizie și măiestrie tehnică. 
Bența a imprimat balonului nu 
numai © traiectorie Înaltă spre 
a face cît mal Inoperant plonjo
nul portarului, ci l-a dat și un 
efect curios ; mingea a luat, cu 
cîțlva zeci de centimetri înainte 
de a depăși cadrul porții (multo
ra ni s-a părut că ea va ieși 
afară), un dram cu totul curios,

DE LA APLAUZE LA...
Tg. Mureș s-a jucat „des- 
și frumos, gălățenii avînd 
meritul \ că n-au apelat ni- 

tă la armele antijdculul ; 
plăcute, cursive și faîr-play, 

în ciuda unui teren alunecos, 
greu. Printre cei aplaudați de a- 
cest cunoscător public tlrgmu- 
reșean s-au numărat portarul 
Jivan, pentru intervențiile lui de 
ultim moment șl tînărul fundaș 
Fodor, extrem de activ tn am
bele faze ale jocului. Amîndoi 
sînt jucători deosebit de talen- 
tațl. Dar, pentru că din păcate 
există șl acest DAR, de la aplau- 

’ au ajuns ’’ ' ’
Mal bine

luminarea
Jivan a 
șl destul

la cartonașe gal- 
zis le-au căutat 
șl, firesc, le-au 

protestat pe ne- 
de necuviincios

ze el 
bene.
cu...
găsit.
drept T_ _____ __________
Ia repetarea penaltyuhil (se miș-

ROMANIA

ELOCVENTE
a lovit bara și de acolo a rico
șat în poartă.

Reușita lui Bența ne face să 
ne amintim de alți specialiști ai 
,,golurilor din corner". L Palfi, 
Unguroiu-senior, Turcuș, P. Mol- 
doveanu — din vechile generații, 
apoi Dridea H și, acum, BttlOni 
dețin în palmares transformarea 
în puncte a loviturilor de colț. 
,, Inaugurarea" cornerelor-goluri 
de către tînărul jucător brașo
vean îl obligă Bă confirme fru
moasa execuție de alaltăieri. Ar
hiplinul stadion al Tineretului, 
publicul nr. 1 al campionatului 
nostru sub raportul interesului 
pentru fotbal, a văzut un gol da 
• rară spectaculozitate. Foarte 
frumos, șl el efectul unei exe
cuții tehnice grele șl curajoase, 
și golul lui Vrînceanu. O invita
ție pentru atacanțli noștri de a 
încerca fără ezitare, direct, 
poarta adversă. Vrînceanu a pre^ 
cedat așa șl a avut bucuria rea
lizării unui gol „gen Hurst"...

10 GOLURI...
Mult s-a chinuit „Poli" pentru 

a obține duminică © minivictorie 
in dauna Cor vinului Hunedoara. 
Și asta, nu numai din cauza ab
sențelor 
Dumitru, 
„ll“-le timișorean, 
pricina unei neputințe — devenită 
pare-se, cronică în momentul 
posesiei mingii —, elocvent re
flectată numărul golurilor în
scrise de Poli în 14 etape : doar 
10 I Este cifra cea mai scăzută 
din totalul celor 18 de pe co
loana „activului" (unde Corvi- 
nul figurează cu 30 de goluri, 
iar F.C.M. Galați cu 20), și, de
sigur, NU INTÎMPLATOR. Pen
tru că în momentul de față jo
cul în atac al Iui _,Poli“ nu în
seamnă nimic sau aproape nimic. 
„Avem jocul de atac axat pe 
Nedelcu și acesta, la ®ra actua
lă, nu este în formă", 
Dumitru „să 
rană* într-un 
ta programul

notabile 
Nedelcu

- Șerbănoiu, 
n — din 
ci și din

, încearcă 
pună degetul pe 
interviu apărut 

jocului de dumini-

Eftimie IONESCU

CARTONAȘE GALBENE

te 
pe 
tn

case înainte ca Fanid să loveas
că balonul), iar Fodor l-a faultat, 
fără balon, pe Radu Dan într-a 
fază foarte banală.

Răbufniri necontrolate care, 
ultimă Instanță, îl păgubesc 
cei doi jucători șl echipele
care evoluează. Concret: gălățea- 
nul a luat un „mic avans* pen
tru o posibilă suspendare la al 
doilea cartonaș galben, Iar tîrg- 
mureșeanul, promovat nu de 
mult din Divizia „C*. a realizat 
primul său record personal, dacă 
se poate numi așa : al patrulea, 
cartonaș galben, ceea ce înseam
nă că Fodor a șl luat... vacanța 
de iarnă, fiindcă el va Bpsl de 
la ultimele două jocuri grele ale 
echipei sale.

Stelian TRANDAHRESCU

franja
CEI 16000 Al

un meci de rugby așteptat cu 
nerăbdare și de iubitorii fotba
lului ! ® O propunere care me

rita atenție.
Numeroase telefoane ne cer „să 

facem ceva" pentru ca zecile de 
mii de iubitori al fotbalului să 
poată vedea și pasionantul meci 
de rugby România — Franța.

Ce propun acești iubitori 
sportului ?

Să se devanseze 
bal cu 24 de ore 
fel în cît partida de 
tă fi urmărită la

Se mai propune, 
dament, ca, eventual, __
de fotbal A.S.A. — Univ. Craiova 
șl F.C. Olt — Steaua (susținute 
de echipe care au de jucat și 
miercuri restanțele) să fie men
ținute în programul de dumi
nică, pentru refacerea jucătorilor.

In ceea ce ne privește, socotim 
că propunerea este judicioasă, ea 
venind să confirme marele inte
res pe care îl stîmește meciul 
de rugby România — Franța, ca 
urmare a frumoaselor perfor
manțe recente ale „balonului 
oval".

ad

fot- 
ast- 

poa-

etapa de 
(sîmbăta), 
rugby să , 
Tv„ duminică.
ca un amen- 

partidele

Stadionul Republicii, 
ora 12,45, Sportul stu
dențesc și F.C. Argeș 
își încheie încălzirea. 
In „gura" chepengului 
dinspre vestiar, printre 
alții, Ion Ionescu — 
Rapid, care tocmai în
vinsese „Sirena", ta 
fața a 13 OM de specta
tori entuziaști. Lingă 
Ion Ionescu, portarul 
Răducanu, fostul coe
chipier al lui „Putu". 
Se duc tratative pentru 
transferarea lui „Ricu" 
la Rapid, în schimbul 
unui meci al feroviari
lor la Baia Mare. Pe 
neașteptate, Ion Ionescu 
face pronosticuri : „As
tăzi, Argeșul pierde eu 
0—3". (Este adevărat, 
ctțiva membri din con
ducerea „Sportului" r* 
aflau la doi metri...).

Fluier de începere. 
în acest sfert de oră, 
vreo două mii din cei 
18 000 au părăsii arena. 
F.C. Argeș este puter
nic încurajată. Din cei 
16 000, la tribuna I, cam 
o mie sînt venițl de la 
Pitești. Steagurile alb- 
violete delimitează zona 
argeșeană.

Min. î«. Radu n
înscrie spectaculos.

că, dialog care poartă ca titlu 
următoarea confesiune-dorință a 
cunoscutului internațional: „N-am 
venit la • 
in „B“.

Acum, 
l-a avut 
ofensiva 
în suferință, 
Iui incriminat

Timișoara ca să joc

cu 
pe 

ei a

Corvinul, Poli nu 
Nedelcu și, totuși, 
fost, de asemenea, 
locul schematismu- 
de Dumitru luîn-

du-1 improvizația, haosul; pen
tru că. duminică Manea și Palea 
n-au făcut — mai bine de o oră 
— nici o minge bună, utilizabilă 
pentru coechipieri ; pentru că 
Titi Nicolae nu l-au interesat 
astă-dată colegii de echipă, 
cum Păltinișan (care a jucat 
întindere, agravată, se pare,

pe 
de 
Și 
cu 

__  ... ... __ r__în 
ruptură musculară) n-a mai pu
tut urca în linia întîi ca „înger 
salvator", ofensiva lui Poli s-a 
bazat doar pe Dembrovschl (în- 
tr-o oarecare măsură) și Anghel, 
singurii el fotbaliști mai... fotba
liști, la era actuală.

Gheorghe NICOLAESCU

400 DE KILOMETRI DE POMANĂ!
O situație 

s-a petrecut 
la meciul ____,__ _ _____
Sport Club din localitate și Jiul. 
Normal, tntîlnirea trebuia să sa 
desfășoare la era 12, în deschi
derea formațiilor de seniori. 
F.R.F., prin comisia de competi
ții și disciplină, a trimis Insă o 
telegramă clubului băcăuan prin 
care făcea cunoscut că meciul 
se va disputa la era 9. Toate 
bune pînă aici, numai că forul 
de specialitate a uitat să-i facă 
această comunicare șl... arbitru
lui întâlnirii Constantin Coman 
din Buzău El s-a prezentat la 
era 10,30 la stadionul din Parcul 
Libertății, cel pe care urma să se 
dispute meciul — cu • eră și 
jumătate înaintea începerii ln- 
tîlnirii. Pe teren își disputau 
șansele două echipe șl clnd a 
întrebat cine sînt ele a rămas 
stupefiat de răspunsul unui om

de-a dreptul hilară 
duminică, la Bacău, 
speranțelor dintre

de ordine : „Acestea sînt spe
ranțele Iul Sport Club Bacău și 
Jiul !*. Meciul începuse la ora 9 
și era condus de arbitrul loan 
Chelariu din Bacău, care venise 
la stadion să arbitreze inițial 
meciul de juniori II dintre S.C. 
Bacău și Unirea Focșani. Noroc 
că cele două formații nu 
prezentat și astfel loan Chela
riu a arbitrat meciul speranțelor. 
Așa stînd lucrurile, Cohstantin 
Coman a privit abăfut 
pînă la sfîrșit, după care 
dreptat spre gară făcînd, 
spune, cale întoarsă pînă 
zău. O neglijență care l-a pur
tat degeaba pe drumuri pe arbi
trul buzoian, cale de aproape 400 
km., strieîndu-i omului duminica, 
ca să nu mai vorbim de banii 
cheltui ți. Cine „decontează" a- 
eești bani ?

Gheorghe NERTEA

s-au

meciul 
s-a în- 
cum se 
la Bu-

LUI F.C. ARGEȘ [reportajul unei surprize]
Urale pe „Republicii". 

< Galeria feroviară se 
dezlănțuie. „Ra-pld", 
din Giu-lești / Mer-ge 
cu cei din Pi-tești". 
Studenții joacă, efectiv, 
pe un teren ' 
Mtni-galeria 
nu se aude, 
„Giuleștina" i 
stadionul.

Mln. 30 L__
înscrie al doilea 
„Giuleștina' 
cot. A și uitat că a ju
cat cu „Sirena". încep 
răutățile: „Rapid, C.F.R. 
t Vă cedează locu-n B". 
Băieții de la „Sportul" 
par intr-adevăr singuri. 
Suporterii lor... presu
puși sînt desigur 
departe, ocupați 
„top"-urile, cu 

se ^tetele... In fotbal

i străin, 
lui Iile 
deoarece 

a ocupat

Moiceanu 
pol. 

dă în clo-

dl 
ca- 

_______ , nu 
poți juca fără rădăcini... 
Steaua are de partea 
ei Ghencea și Drfnul 
Taberei, Dinamo e O- 
borul si amintirea „U- 
nlrii Tricolor"... 
tul studențesc 
ntt un nume, legat de 
Gică Popescu, de 
hăllescu, de 
Stănescu... Dar cei 
1000 de suporteri ai 
„Sportului" 1937, în 
frunte cu Titel Ursache,

Spor- 
a moște-

Mi-
Valentin 

Dar 
suporteri 
" 1937.

nu mai sînt de mult. 
Iar C.A.M.-ul de astăzi 
nu poate rezista între
cerii cu Giuleștiul ve
cin, care își iubește e- 
chipa încă de pe vre

mea lui Bozoncea.
Minutul 90. Victorie 

piteșteană netă. Florin 
Halagian a și intrat în 
gura „Giuleștinei" : 
„Ce păcat că nu vine 
„armeanu“-n Giulești. 
E mare, dom’le. „Strun
gari - 
ri.
ca ____ ___
în „A*, a împrumutat 
un ~ v
nescu Oltului, l-a trimis 
pe Doru, să-1 mai întă
rească pe cei de la 
Panathinalkos și a cum
părat trei cai-ponney, 
buni de circ — ziceau 
unii de „aschimodiile*1 
Băluță, Kallo Ignat — 
dar care te freacă pî- 
nă-ți ies ochii... la ui- 
te-te la Iorgulescu...*

Minutul 91. Un su
porter al „Sportului" 
vorbește de unul sin
gur : „Așa ne trebuie. 
Așa se întîmplă cînd 
scoți un antrenor pen
tru vina de... a fi cîș- 
tigat „Cupa balcanică".

...Părăsim stadionul.

* la patru strungu- 
L-a dat pe Dobrin 
să ducă Tîrgoviștea

„doxar" ca Iovă-

Lume multă. înaintăm 
pe „Puțul cu plopi". 
Mii de oameni pornesc 
pe Izvor, spre Progre
sul, pe Staicovici. Ni
meni nu face la dreap
ta. spre centru, 
mii înaintează 
cheiul Dîmboviței, 
iar la stingă, spre 
terie. Acolo vor 
joncțiunea șl vor 
victoria asupra „< 
nei", în drum spre Re
gie, adică spre locul pe 
care „Sportul" l-a pă
răsit fără prea mult 
temei și pe care ar tre
bui să-l regăsească...

„Giuleștina" s-a por
nit să cînte. „L-ai vă
zut pe Bibanu, Paras- 
chive î Ca să se pună 
bine cu noi, a adus și 
calu alb în baie. Dar 
nu ține. E mort după 
Marica, de cînd cu go
lul ăla blestemat de pe 
„23". Nu-1 nimic. Așa 
a fost să fie,_
poată veni, știi tu cine, 
de la Urzlcenl. Si află 
de la mine, la Madrid, 

o să-1 ducă 
Damaschln..." 

te iubim 1 
face, noi ve-

Alte 
spre

Elef- 
face 

cînta 
,Sire-

ca să

Cămătaru 
valiza lui

„Rapid, 
Și-orice-aî 
nlm...“.

loan CHIRILA

TO?UI CAMPIONATULUI
Clujeanul ȚEGEAN 

țlșneșîe In frunte, 
cu un avans de 7 sutimi !

Etapa a 15-a a Diviziei „A" 
a adus o nouă modificare de 
lider în Topul campionatului 
(alcătuit pe baza mediei no
telor obținute de jucătorii care 
au evoluat în cel puțin 8 
meciuri) : acum primul loc 
este ocupat de clujeanul Țe
gean, cate a făcut un specta
culos salt, el aflîndu-se cu o 
etapă în urmă pe poziția a 
treia. Satisfacția acestei per
formanțe îi mai atenuează lui 
Țegean din amărăciunea 
pierderii unui punct de către 
echipa sa, „U", deși el a fă
cut eforturi deosebite,. apre
ciate cu nota 8, pentru ca ba
lanța victoriei să încline în 
favoarea studenților clujeni 
în partida cu F. C. Olt. Fap
tul că în ultimele două etape 
am înregistrat o morișcă a 
liderilor (Ștefănescu, Țălnar, 
Țegean) conferă, în finalul de 
sezon și acestei. întreceri, un 
caracter pasionant în disputa 
pentru cel mai bun jucăter al 
turului actualului campionat.

După 15 etape, Topul cu
prinde pe următorii jucători 
cu © medie de cel puțin 7,00:

Țegean 7,50.
ȚALNAR 7.43. 
ȘTEFĂNESCU 7,42.
Lucescu și Naghi 7,35 ; Di

nu 7,27 ; Ariciu și I. Constan- 
tinescu 7,18 ; Kallo și Bogdan 
7,16 ; I. Gabriel 7,13 ; Lung 
7,11 ; IORDACHE 7,03 î NE- 
GRILA, Geolgău, Speriatu, 
Klein, Ciugarin, Dubinciuc, 
Cavai și Bulancea 7,00.

Față de etapa a 14-a, Topul 
a înregistrat un plus cantita
tiv de la 20 la 21. A ieșit 
Constantin, au intrat Iordache 
și Cavai, deci o rocadă a por
tarilor.

Prin revenirea Iui Iordache 
în Top. în prezent numărul 
internaționalilor este de 7 : 4 
componenți al lotului „A* 
(trecuți cu majuscule) și 3 ai 
lotului de tineret (trecuți cu 
litere mai negre).

Prin intrarea în Top a lui 
Iordache și Cavai, numărul 
echipelor care furnizează ju
cători este acum de 10, în 
frunte aflîndu-se Corvinul cu 
5. Urmează: Univ. Craiova 4, 
Dinama 3. F.C. Argeș șl Pro
gresul Vulcan — cîte 2, „U“ 
Cluj-Napoca, F.C.M. Brașov. 
F.C.M. Galați, Steaua și Jiul 
— cîte 1.

Pe compartimente, compo
ziția Topului este următoarea: 
7 portari, 8 fundași, 4 mijlo
cași și 2 atacant! !

Iată mediile celorlalți com
ponenți ai loturilor reprezen
tative :

Lotul „A" : Bălăci 6,95 ; Sa- 
meș, M. Zamfir și Ungureanu 
6,85 ; Cămătarii 6,82 ; Moraru 
6,72 ; Iordănescu și Crișan 
6,71 ; Dumitru 6,62»; Țicleanu 
6,61 ; Beldeanu și Păltinișan
6.57 ; Al. Nicolae 6,43 ; M. Ră- 
ducanu 6,37 ; Munteanu II 
6,28 ; Ad. Ionescu 6,15 ; M. 
Sandu 6,13.

Lotul de tineret : C. Solo
mon 6,90 ; I. Mureșan 6,60 ; 
Rednic 6.50 ; Gabor 6,40 : Su- 
ciu 6,34 : Bozeșan 6,30 ; Mărgi
nean 6,16 : T. Nicolae 6,12 ; 
Nitu și D. Zamfir 6,00 ; Ter- 
heș 5,85 ; FI. Pop 5,75 ; Vlad

5.57 ; Turcu 5,53.

SERIA I
Constructorul Iași — 

Cîmpulung Moldovenesc 
(1—0), Cetatea Tg. Neamț 
vîntul T.C.M.M. Frasin 1—0 
Șiretul Bucecea — Unirea
5— 0 (2—0), Metalul Botoșani —
Nicolina Lași 7—3 (1—2), Lami
norul Roman — Zimbrul Suceava
6— 1 (2—0), TEPRO Iași — Cris
talul Dorohoi 2—0 (0—0), Foresta 
Fălticeni — Dorna Vatra Dorn ei 
3—0 (2—0), C.F.R. Pașcani — Me
talul Rădăuți 1—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament:— p 
10
P 
P 

Dorna 
Șiretul 
Unirea

A.S.A.
1—0 

— A- 
(0-0), 
Șiret

ETAPA A Xlll-a
Oțelul Galați

A CAMPIONATULUI DIVIZIEI

1. CONSTRUCTORUL IAȘI 17 
(29—10), 2. Laminorul Roman 
p (23—10), 3. TEPRO lași 15 
(14—5), 4. Foresta Fălticeni 15 
(13—5)... pe ultimele : 14. 
V. Dornei 7 p (15—18), 15. 
Bucecea 7 p (12—28), 16. 
Șiret 4 D (8—21).

CERIA A II-a
Textila Buhuși — Rulmentul 

Bîrlad 1—0 (1—0), Cimentul Bicaz 
— Hușana Huși 3—1 (1—0), E- 
nergia Gh. Gheorghiu-Dej — Re- 
lonul Săvinești-Roznov 1-0 (1—0), 
FEPA 74 Bîrlad — Letea Bacău
2— 0 (2—0), Gloria Focșani — Lu
ceafărul Adj ud 4—0 (2—0), Petro
lul Moinești — Partizanul Bacău
3— 0 (1—0), Victoria Bacău — Ce
luloza Piatra Neamț 4—0 (1—0),
DEMAR Mărășești — Minerul Co- 
mănești 0—2 (0—2).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
FOCȘANI 15 p (16—11), 2. Mi
nerul Comănești 13 p (17—10), 3. 
Rulmentul Bîrlad 13 p (11—7), 4. 
Celuloza P. Neamț 13 p (12—14)... 
pe ultimele : 14. FEPA 74 Bîrlad 
9 p (14—16), 15. DEMAR Mără-

9 p (11—20), 16. Hușana Huși 
(3—22).

SERL4 A III-a
Petrolul Berea — Chimia Brazi 
-1 (1—1), Ancora Galați —

Caraimanul Bușteni 2—0 (2—0),
FEROM Urziceni — Petrolul 
Bâicoi 3—1 (2—0), Carpați Ne-
ooiu — Carpați Sinaia 3—2 (0—1). 
S.N. Brăila — Victoria Tecuci 
0—0, Avîntul Matca — Tractorul 
Viziru 8—0 (2—0), Olimpia Rm. 
Sărat — Dacia Unirea Brăila 
3—2 (3—1) — s-a jucat la Berea,

Foresta Gugești 
i—l (1—1).

Pe primele locuri : 1. ANCORA 
GALAȚI 16 p (2€—9), L OțeTul 
Galați 16 p (22—9), 3. Chimia 
Brazi 15 p (20—9), 4. Carpați Ne- 
hoiu 15 p (18—11)... pe ultimele:
15. Dacia Unirea Brăila 2 p (9—23) 
- echipă sancționată cu — 4 p, 

18. Tractorul Viziru 2 p (7—35).
SERIA A IV-a

Portul Constanța — Dunărea 
Călărași 2—1 (1—1), Metalul Man
galia — Șoimii Cernavodă 1—€
(1—0), Victoria Tăndârei 
rina Mangalia 1—0 (0—0), Chim- 
pex Constanța — Viitorul Mah
mud ia 3—0 (2—0), Rapid Fetești — 
Amonil Slobozia 1—1 (0-1), Ș.N. 
Tul cea — Electrica Constanța 
1—0 (1—0), Constructorul Călăra
și — Unirea Eforie 4—0 (3—0),
Progresul Isaccea — Voința Con
stanta 3—0 (1-0).

în meci con tind pentru etapa a 
XH-a : Unirea Eforie — Ș.N. 
Tulcea 2—0.

Pe primele locuri . „ ------
REA CALARAȘI 19 p (41—3), 
Portul Constanța 18 p (32—7)» 
Constructorul Călărași 16 
(19—8).. pe ultimele : 14. 
t^ria Tăndărei 7 p (17—25), 
Electrica Constanța 7 p
16. viitorul Mahmudia 1 d

SERIA A V-a
Automatica București —

Iul Videle 3—0 (3—0), Viitorul
Chirnogi — I.C.S.I.M. București 
1—0 (0—0), Chimia Tr. Măgurele 

— “ • - •• î—o
Voința 

Oltenița 
(1-0), 

Cetatea 
Abato- 

Bolintin

Ma-

1. DUNA-
2.
3.
P 

Vie- 
15. 

(7—17), 
(8—67).

Petro-

— Flacăra roșie București 
(0—0), T.M. București — 
București 2—1 (1—1), Ș.N.
— F.C.M. Giurgiu 1—1
Tehnometal București — 
Tr. Măgurele 1—1 (0—0), 
rul București — Petrolul 
2—1 (1—0). Luceafărul București
— Electronica București 1—1 
(0—0), Danubiana București n-a 
lucat.

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 20 p (37—9), 
2. Viitorul Chimogi 15 p (13—12),

3. Voința București 13 p (24—11),
4. Danubiana București 13 p 
(15—10)... pe ultimele: 14.1.C.S.LM. 
București 8 p (10—15) — 4 vic
torii, 15. Petrolul Bolin tin t d 
(11—16) — 2 victorii, 16. S.N. Ol
tenița 6 p (7—21).

SERIA A VI-a
Energia Slatina — Recolta Stoi- 

cănești 2—0 (2—0), Cimentul Fi-
eni — Dacia Pitești 1—0 (0—0),
Progresul Corabia — Progresul 
Pucioasa 1—0 (0—0), Prahova 
Ploiești 
Sportul 
LC.I.M.
Balș —

I.P.C.
tronistul _ ____ ____ ____
Unirea Răcari 4—2 (1—2).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 17 p (23—13). î. Ener
gia Slatina 16 p (27—7), 3. Mus
celul Cîmpulung 15 p (23—9)... 
pe ultimele : 15. I.P.C. Slatina 8 
p (8—22), 16. Petrolul Tîrgovișta 
6 p (7—24).

SERIA A VII-a
Dunărea Calafat — 

Craiova 1—0 (1—0), Jiul 1 
— Victoria Craiova 2—1 
Lotru Brezoi — Unirea 
Tr. Severin 2—0 (0—0)L
Orșova - 
cea 2—1 
Craiova 
(0-0), 
Metalurgistul Sadu 3—2 
Constructorul Craiova — 
sul Băilești 4—0 (1—0),
Drobeta Tr. Severin — 
Drăgășam 6—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1
TROPUTERE CRAIOVA 
(12—5), 2.
(14—4).

1—0 (0-0), _ ___
Metalul Mija 2—0 (1—1), 

muncitoresc Caracal — 
Ploiești 1—1 (1—1), LO.B. 
Petrolul Tîrgoviște 5—1 
Muscelul Cîmpulung — 

Slatina 2—0 (0—0), Elee-
Curtea de Argeș —

C.F.R.
Rovinari 

(2-1). 
Drobeta 

,, Diema 
Hidroenergia Rm. Vîl- 
(0—0), Electr oputere 
Minerul Motru 1—0 

Mecanizatorul Simian — 
(2-1), 

Progre- 
C.S.M.

ViitorulTr.

1. ELEC- 
16 p

C.F.R. Craiova 15 p 
(14—4). 3. Jiul Rovinari 15 p
(15—10)... pe ultimele : f4. Victo
ria Craiova 5 p (8—19), 15. Pro
gresul Băilești 5 p (8—29), 16.
Metalurgistul Sadu 4 p (3—16).

SERIA A VIII-a
Șoimii Strungul Lipova — Ex- 

plormin Deva 1—0 (1—0), Metalul

Bocșa — C.F.R. Arad 2—0 (2—0), 
Minerul Oravița — Electromotor 
Timișoara 2—0 (2—0), Unirea Tom
natic — C.F.R. Caransebeș 2—1 
(1—1), Vulturii textila Lugoj — 
Gloria Reșița 3—2 (1—1)-------
Caransebeș — Victoria “■ 
(0—0), Minerul Certej 
Sînnicolau 3—0 (0—0),
Arad — Metalul Oțelu 
(1-9).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 17 p (33—14) — din 
12 jocuri, 2. Explormin Deva 14 
p (30—11} — din 11 Jocuri, 3. Me
talul Bocșa 13 p (20—15), 4. U- 
nirea Tomnatic 13 p (12—14)... pe 
ultimele : 14. Gloria Reșița 9 p 
(14—22), 15. C.F.R. Caransebeș 9 
p (17—26). 16. Unirea Sînnicolau 
9 p (11—23).

SERIA A lX-a
Someșul Satu Mare — Recolta 

Salon ta 3—0 (1—0), Oașul Ne
grești — Bihoreana Marghita 5—1 
(3—0), Unirea Dej — Construcții 
Electrometal Cluj-Napoca 3—1 
(1—0), Victoria Elcond Zalău — 
Rapid Jibou 2—1 (2—1), Oțelul Or. 
dr. Petru Groza — Unirea Valea 
lui Miha’ 7—0 (1—0), Metalul
Cărei — Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii 2—1 (1—0), Tricolorul Beiuș
— Armătura Zalău 1—2 (0—1),
Voința Oradea — Victoria Cărei 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 18 p (20—4), 2. 
Unirea Dej 15 p (18—15), 3. Oașul 
Negrești 13 p (17—11)... pe ulti
mele : 15. Unirea Valea lui Mihai 
6 p (6—27), 16. Rapid Jibou 5 p 
(9-21).

SERIA A X-a
Minerul Rodna — Minerul Băița 

3—0 (1—0), Minerul Baia Borșa— 
Minerul Baia Sprie 2—0 
Textila Năsăud 2'.
2—0 (1—0), Silvicultorul
— CUPROM Baia Mare 2—1 (0—0), 
Electrozahăr Tg. Mureș — Lăpu- 
șul Tg. Lăpuș 0—1 (0—0). Minerul 
Ilba-Seini — Mureșul Luduș 3—1 
(1—1), Avîntul Reghin — Minerul

C.P.L. 
ineu î—e 

— Unirea 
Strungul 

Roșu 4—0

(1-0),
Oțelul Reghin 

Maieru

Băiuț 2—0 (1—0), Simared Baîa 
Mare — Foresta Bistrița 3—2 
(2—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
RODNA 18 p (24—5), 2. Minerul 
Borșa 13 p (25—12), 3. Minerul 
Ilba 13 p (19—9), 4. Minerul Baia 
Sprie 13 p (16—11)... pe ultime
le : 15. Electrozahăr Tg. Mureș 
7 p (3—12). 16. Minerul Băița
7 p (8—191.

SERIA A XI-a
Carpați Mîrșa — C.P.L. Sebeș

4— 0 (2—0), Minerul Paroșeni —
C.F.R. Simeria 1—0 (0—0), Mine
rul Ghelar — 1MIX Agnita 4—0 
(3—0), Unirea Alba Iulia — Au- 
tomecanica Mediaș 1—0 (1—0),
Minerul-Știința Vulcan — I.P.A. 
Sibiu 6—0 (5—0), Sticla-Arieșul 
Turda — C.I.L. Blaj 4—0 (2—0).
Vitrometan Mediaș — Victoria 
Călan 5—0 (3—0), Construcții Si
biu — Metalul Copșa Mică
5— 1 (3—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
GHELAR 15 p (17—10), 2. Carpați 
Mîrșa 14 p (23—11), 3. Minerul 
Paroșeni 14 p (14—3)... pe ultime
le : 14. C.F.R. Simeria 9 p 
(8—10), 15. IMIX Agnita 9 p
(13—20), 16 C.P.L. Sebeș 8 p 
(7—20).

SERIA A XII-a
I.C.I.M. Brașov — Mureșul 

Toplița 2—1 (1—1), Minerul Ba-
raolt — Progresul Odorhel 3—2 
(1—2), Chimia Or. Victoria — 
Precizia Săce e 2—0 (1—0), Tor
pedo Zărnești — Metrom Brașov 

(0—1), Tractorul Miercurea 
Ciuc — Constructorul Sf. Gheor
ghe 9—0 (5—0). Metalul Tg. Se
cuiesc — C.S.U. Brașov 2—2 
(0—0), Măgura-Mobila Codlea — 
Minerul Bălan 1—0 (0—0). Carpați 
Brașov — Metalul Sighișoara 0—0.

Pe primale locuri : 1. I.C.I.M.
BRASOV 1? p (19—8), 2. Tractorul 
M. Ciuc 15 o (20-6), 3. Mureșul 
Toplita 14 o (22—8)... pe ultime
le : 15. C.S.U. Brașov 4 p (5—21), 
16. Constructorul Sf. Gheorghe 4 
p (2—32).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



„POLI" ARE AMBIȚIA PROMOVĂRII 
ÎN SEMIFINALELE C.C.E. LA BASCHET (f)

Frumoasa performanță a e- 
chipei feminine de baschet Po
litehnica C.S.Ș. 2 București, 
care a eliminat din sferturile 
de finală ale C.C.E. pe Wisla 
Cracovia, reprezentantă a Polo
niei — vicecampioană a Euro
pei în 1980, la Banja Luka — 
impune unele completări la 
succinta cronică apărută după 
calificarea bucureștencelor. Mal 
întîi vom menționa că partida 
a luat sfîrșit cu scorul de 
80—65 după prelungiri, primele 
40 de minute încheindu-se cu 
scorul de 75—59 în favoarea 
sportivelor din Cracovia. Dar, 
să dăm mai bine cuvîntul an
trenorului Grigore Costescu:

— A fost un meci dramatic, 
în care echipa noastră a luptai 
din răsputeri pentru a apăra 
cele 16 puncte de la București 
(nr.: în sala Floreasca, „Poli" 
a cîștigat cu 90—74). Printre al
tele, trebuie să spun că Suzana 
PIrșu și Elena Filip au jucat 
nerefăcute. întreaga echipă s-a 
evidențiat prin abnegația cu 
eare și-a disputat șansa, dar în 
special se cuvin a fi remarca

te Maria Roșianu, Mariana Bă- 
dinici, Constanța Fotescu și 
Mihaela Radu, cele două din 
urmă fiind, dealtfel, alături de 
Filip, autoarele punctelor în
scrise în prelungiri. Iată toate 
marcatoarele formației : Roșia
nu 10, Bradu 10, Bădinici 10, 
Pîrșu 9, Fotescu 9, Filip 6, Ra
du 6, Chvatal 5.

— în sferturile de finală ale 
C.C.E. „Poli" va întîlni pe trei 
dintre celelalte șapte echipe ca
lificate: T.T.T. Daugava Riga, 
Fiat Torino, Levski Spartak 
Sofia, Steaua roșie Belgrad, 
B.S.E. Budapesta, Sparta Pra- 
ga și Delta Amsterdam. Ce spe
rați în jocurile respective?

— In mare măsură șansele 
depind de alcătuirea grupelor 
(n.r.: sîmbătă, la Miinchen, se 
aleg cele două grupe de cîte 
patru formații) și de avanta
jul sau dezavantajul progra
mării întilnirilor: mai întîi în 
deplasare și apoi acasă ori in
vers. Noi ne pregătim cu toată 
seriozitatea, avind ambiția pro
movării în semifinale. (D. 
ST ANCULES CU).

LA „TROFEUL UNGARIA" 
LA HANDBAL MASCULIN
La Debrețin (Ungaria) se 

desfășoară un turneu interna
țional de handbal masculin cu 
participarea țării gazdă, Româ
niei, Uniunii Sovietice, Poloniei 
și Bulgariei. Reprezentativa 
României, care vineri și sîm
bătă a întrecut la Herisau și 
Aarau selecționata Elveției 
(17—16 și 22—20), evoluează la 
„Trofeul Ungaria" cu următo
rul lot: Nicolae Munteanu, 
Claudia Ionescu — portari, A- 
Iexandru Fiilker, Olimpiu Flan- 
gea, Iosif Boroș, Măricel Vol- 
nea, Vasile Stingă, Stefan Bir- 
talan, Cezar Drăgăniță, Mihai 
Daniel, Gabriel Marian, Necu- 
lai Vasilca, Cornel Durău, Ma
rian Dumitru, Gheorghe Dumi
tru și Radu Voina.

Antrenorii echipei României 
sînt Nicolae Nedef și Lascăr 
Pană.

HANDBAUȘTII NOȘTRI PRINTRE 
FRUNTAȘI LA LEIPZIG

Turneul Internațional masculin 
de handbal de la Leipzig (R.D. 
Germană) a fost cîștigat de e- 
chipa S.C. Leipzig, cu 6 puncte, 
urmată de formațiile Dinamo 
București — t p, Dinamo Brașov 
— I p, S.C. Empor Rostock — 
3 p șl Volan Szeged (Ungaria) — 
0 p. Rezultatele Înregistrate în 
ultimele două zile ale competi
ției : S.C. Leipzig — Dinamo 
București îl—1» (11—10) ; Dinamo 
Brașov — S.C. Empor Rostock 
18—11 (9—10) ; S.C. Leipzig —
Volan Szeged 33—32 (18—13) ; Di
namo București — Dinamo Bra
șov 33—23 (12—10).

„CUPA PRIETENIA" 
LA HOCHEI

Competiția internațională de 
hochei pe gheață pentru echipe 
de juniori „Cupa Prietenia" a 
luat sflrșit la Zvolen cu succe
sul selecționatei Cehoslovaciei, 
care ta meciul decisiv a Întrecut 
cu scorul de 10—1 (5—0, 3—1,
3—0) formația U.R.S.S. în parti
da pentru locurile 3—1, R.D. Ger
mană a dispus cu 5—i (2—2, 2—1, 
1—1) de echipa Poloniei.

In turneul pentru locurile 5—8, 
selecționata României a tnvins 
cu scorul de 10—0 (1—0, 7—0,

2—0) echipa Ungariei, iar repre
zentativa secundă a Cehoslova
ciei a cîștigat cu 14—0 (5—0, 3—0, 
6—0) tn fața formației Bulgariei. 
In clasament : 5. Cehoslovacia
(B) ; 6. România ; 7. Bulgaria ; 
8. Ungaria.

FLORIN GHEORGHIU
PE LOCUL 9

Turneul internațional de șah 
de la Baden (Austria) s-a înche
iat cu victoria marilor maeștri 
sovietici Boris Spasski șt Alek
sandr Beliavski, clasați pe pri
mul loc, la egalitate, cu cîte io1/, 
puncte (din 15 posibile). Pe locu
rile următoare s-au situat Nunn 
(Anglia) — 10 p, Byrne (S.U.A.), 
Vaganian (U.R.S.S.) — cu cîte
9 p, Smejkal (Cehoslovacia) — 
8*/i p, Liberson (Israel), Seira- 
wan (S.U.A.) — cu cîte 8 p.
Florin Gheorghiu (România) — 
71/i, Stean, Miles (ambii Anglia) 
șl Adorjan (Ungaria) — cu cito
7 p, Gligorld (Iugoslavia) —
6*/« p. etc. Rezultate înregistrat» 
ta ultima rundă : Beliavski —
Gheorghiu 1—0 ; Smejkal —
Hoelzl l—o ; Byrne — Janetschek 
1—0 ; Gligerid — Liberson 1—0 ; 
Nunn — Van der Wlel, Spasski 
— Adorjan, MUes — Vaganian J 
Seirawan — Stean, remize.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

MECIUL DE RUGBY CU
(Urmare din pag. 1)

ușor accidentați la acea oră, 
formația folosită arătînd astfel: 
Simion — Fuîcu, Vărzaru, Con
stantin, Marin (Alilca) — Ale
xandru (Marghescu), Chiricen- 
cu — Rădulescu, Borș, Stoica — 
Dumitru, Caragea — Dinu, Cor-

neliu, Bucan (Gheorghe). Schim
bările survenite s-au datorat 
unor accidentări, în urma că
rora pe Alexandru Marin nu 
se mai contează. In schimb, va
lorosul pilier, student din Pe
troșani, Ion Bucan, va fi, se pa
re, recuperat ne asigură docto
rul Nicolae Ghsracopol, lucru

Azi și mîine, la hochei

Ș. C. MIERCUREA
Cea mai importantă compe

tiție a hocheiului nostru, cam
pionatul primei serii valorice a 
Diviziei „A“, programează azi 
și mîine la București și Miercu
rea Ciuc alte trei duble întîl- 
niri.

Dintre acestea, cele mai im
portante au loc in cuplaj la 
Miercurea Ciuc, opunînd în 
meciul vedetă pe Sport Club 
Miercurea Ciuc, aflată acum pe 
locul secund al clasamentului, 
și echipa bucureșteană Steaua, 
care pină nu de mult se afla 
pe primul loc al întrecerii, iar 
acum este pe poziția a treia. 
Cum hocheiștii din Miercurea 
Ciuc vor evolua în runda ur
mătoare la București, în com
pania liderului actual al com
petiției, Dinamo, este lesne de 
înțeles că ei vor face azi și 
mîine totul pentru a putea cu
ceri toate cele 4 puncte puse în 
joc și pentru a putea să se 
mențină, astfel, în cursa pen
tru primul loc. Pe de altă par-

CIUC —STEAUA
te, Steaua, care se află în pre
zent la trei puncte de Dinamo 
va face — de asemenea — to
tul pentru a obține cit mai 
multe din cele patru puncte de 
care vorbeam mai înainte. Se 
anunță, deci, un dublu meci 
„de zile mari“, între două for
mații puternice ale hocheiului 
nostru, un adevărat derby, ca
re — sperăm — se va bucura de 
o organizare bună și de o at
mosferă dintre cele mai spor
tive. In deschidere este progra
mată partida dintre Metalul Sf. 
Gheorghe și Dunărea Galați, 
ambele echipe luptînd să evite 
ultimul loc al competiției.

La București are loc meciul 
Dinamo — Avîntul Gheorgheni, 
de la ora 17.

FRANȚA
pe care-1 dorim din toată 
inima!

Celălalt joc, de duminică, 
cind adversar a fost tenacele 
XV al Rapidului, a avut un 
caracter de școală, cu obișnu
itele întreruperi și reluări de 
faze, scorul fiind de aceea mai 
puțin important. Echipa alinia
tă: Simion — Fuîcu, Vărzaru, 
Constantin, Aîdea — Alexandru, 
Paraschiv — Murariu, Borș, 
Stoica — Dumitru, Caragea — 
Corneliu (Gheorghe), Munteanu, 
Dinu. Exceptînd absența Iul 
Bucan din această formație, se 
observă lesne păstrarea formu
lei de la Dublin, singura schim
bare probabilă constituind-o a- 
parițla (mai degrabă reapariția) 
lui loan Simion pe postul de 
fundaș.

Dar pînă la „meciul anului* 
au mai rămas cinci zile, care 
vor fi folosite din plin de că
tre rugbyștii noștri.

ATLETISM • Maratonul femi
nin d» la Tokio s-a Încheiat eu 
victoria atletei engleze Jeyce 
Smith (43 ani, mamă a d»l 
copii), cronometrată pe 42 195 km 
cu timpul de 2h30:27. La startul 
cursei au fost prezente 51 de 
concurente din opt țări.

HANDBAL • Turneul feminin 
organizat la Madrid s-a încheiat 
cu victoria selecționatei U.R.S.S.
— 8 p, urmată de formațiile 
Franței — 4 p, Spaniei — 2 p și 
Italiei — 8 p. • Reprezentativa 
feminini a R.D. Germane, deți
nătoarea titlului mondial, a sus
ținut două partide amicale cu 
formația Olandei, ebțlntnd vic
toria eu 18—10 (8—6) și respec
tiv 21—U (9—5).

JUDO • Campionatele europe
ne pentru juniori, desfășurate la 
Lisabona, s-au încheiat eu între
cerile categoriei 71 kg. Titlul a 
fast cucerit de francezul Marc 
Houget, care l-a tnvins ta fina
li prin „yuko" pe Karașev 
(U.R.SJS.). La alte categorii au 
fost declarați ctștlgătorl : 60 kg
— Paluschek (R. D. Germană) ; 
78 kg — Novak (Franța) ; 95 kg
— Dlvlshenko (U.R.S.S.) ; pesta 
95 kg — oihern (R.D. Germană).

NATAȚIE • In ultima zi a 
concursului de la Rostock (R.D. 
Germană), Petra Schneider a sta
bilit cea mal bună performanță 
europeană la proba feminină de 
40# m mixt (In bazin de 25 m), 
cu timpul de 4:37,33. In proba 
feminină de 100 m spate, Rica 
Reinisch a fost cronometrată ta 
1:02,93.

RUGBY #) La Madrid, Intr-un 
meci contind pentru campionatul 
european „Cupa F.I.R.A." selec
ționata Poloniei a Învins cu 
25—20 (4—10) formația Spaniei.

TENIS o La Mar del Plata, 
meciul dintre echipele Argentinei 
țtl Italiei s-a Încheiat cu scorul 
de 4—1 ta favoarea gazdelor. In 
ultimele două partide : vilas — 
Pan at ta 6—2, 7—5 ; Clero — Ba- 
razzutti 6—3, 8—4. • John McKn- 
roa a terminat Învingător tn tur
neul de la Londra, Intrecînd ta 
finală cu 6—4, 6—3, 6—3 pe Gene 
Mayer. La dublu : McEnroe.
Fleming — Scanlon, Teltscher 
? 3, 6—3. • Proba de dublu a 
turneului feminin de la Amster
dam a revenit cuplului Hana 
Mandllkova (Cehoslovacia) — 
Betty Stove (Olanda), care a în
vins ta finală cu 7—6 7—6 pe
rechea Jeanne Russell (S.u.A.) 
— Mima Jausovec (Iugoslavia).

I

CAMPIONATE

Iată clasamentul 
cestor jocuri:

DINAMO 24 19
S.C. M. Ciuc 24 19
Steaua 24 18
Avîntul 24 7
Metalul 24 3
Dunărea 24 2

înaintea a-
2 3 194- 79 40
1 4 192- 67 39
1 5 187- 61 37
1 16 89-190 13
2 19 60-204 8
1 21 75-196 5

BELGIA (et. 12) : Waregem — 
Molenbeek 1—0 ; Courtrai — An- 
derlecht 0—1 ; F. C. Llege — 
F. C. Bruges 1—0 ; Beringen — 
Lokeren o—1 ; Berchem — An
vers 1—1 ; Winterslag — Standard
2— 0 ; Llerse — La Gantolese
3— 2 ; Cercle Bruges — Beveren 
1—1. Clasament : 1. Anderlecht 
21 p ; 2. Beveren 17 p ; 3. Loke
ren 17 p.

MECIURI DE VERIFICARE LA TENIS
Membrii lotului național de 

tenis care nu iau parte in a- 
ceste zile la turneul scandinav 
s-au pregătit la sala „23 Au
gust" din Capitală sub îndru
marea antrenorului Vasile Se- 
rester (Alexe Bardan este în 
soital, fiind operat de menise) 
si a lui Dumitru Hărădău, a- 
cesta din urmă»luînd parte și 
la jocuri. în ultimele 4 zile ale 
săptămînii trecute ei au fost 
supuși unui concurs de verifi
care. Dat fiind faptul că fieca
re partidă se încheia, indife
rent de rezultat, la scurgerea a

două ore de joc, testul nu a 
avut altă menire decît să-i pu
nă „în mină" acum, la început 
de sezon „indoor", pe partici- 
panți. De aceea nu se pot des
prinde concluzii asupra formei 
atinse. Iată cîteva rezultate: 
Bucur 5—7, 6—4, 7—5 cu Hnat, 
2—6, 2—6, 6—2, 6—5 cu Ștefă- 
nescu, 2—6, 2—6, 3—2 cu A. 
Marcu: Ștefănescu 6—4, 6—3, 
6—4, 1—2 cu Popa, 0—6, 5—7 
cu Hnat; A. Marcu 6—4, 6—4, 
6—3 cu Ștefănescu, 6—2, 7—6, 
1—2 cu Popa; Hnat 6—7, 6—7 
cu Popa. (S. IONESCU-coresp.)

POLONIA (et. 14) ; Baltik Gdy
nia — Sosnowiec 1—1 ; Legta — 
Lech Poznan 3—0 ; Bydgoszcz — 
Opole 2—1 ; Wroclaw — L.K.S. 
Lodz 0—0 ; Zabrze — Mielec 1—1 ; 
Lublin — Wisla 1—5 ; Szomb’erkl
— Arka Gdynia 4—1 ; Widzew 
Lodz — Ruch Chorzow 1—0. Cla
sament : 1. Widzew 21 p. (un 
joc mai puțin) ; 2. Szombierki 19 
p ; 3. Legia 18 p.

ELVEȚIA (et. 11) ; Bellinzona — 
Chlasso 2—0 ; Grasshoppers — 
Neuchatel 1—1 ; Lausanne — F.C. 
Zurich 2—2 ; Lucerna — F. C. 
Basel 3—1 ; Nordstern — St. Gali 
0—0 ; Servette — Slon 3—0 ; 
Young Boys — Chcnois 1—1. Cla
sament : 1. F. C. Zurich 17 p ; 2. 
Young Boys 16 p ; 3. Grasshop
pers 15 p.

SPANIA (et. 11) : Real Socie- 
dad — Valladolid 1—0 ; Osasuna
— Athletic Bilbao 2—0 ; Gijon —

Murcia 2—0 ; Atletico Madrid — 
Espanol 1—0 ; Las Palmas — 
Almeria 3—0 ; Valencia — Se
villa 2—0 ; Barcelona — Sala
manca 3—0 ; Betls — Real Ma
drid 1—X ; Hercules Alicante — 
Zaragoza 1—1. Clasament : 1. A- 
tletlco Madrid 18 p ; 2. Valencia 
15 p ; 3. Rea! Socledad 14 p.

ȘTIRI © REZULTATE

• La Ciudad de Mexic», In 
preliminariile C.M. : Mexic — Ca
nada 1—1 (0—0). Gazdele au des
chis scorul ta mln. 75 prin San
chez, golul egalizator fiind mar
cat de Gray (mln. 88).

• Echipa Ungariei a învins In 
meci de verificare la Szarvas 
formația locală, cu 3—0 (3—0), 
autorii golurilor fiind Torăcsik 
(2) șl Kiss.

O In programul internațional 
de milne figurează șase meciuri 
din preliminariile C. M. In gr. 2 : 
Belgia — Olanda ; Irlanda — Ci
pru. Gr. 3 : Țara Galilor — Ce
hoslovacia. Gr. 4 : Anglia — El
veția. Gr. 5 : Danemarca — Lu
xemburg. Gr. 6 : Portugalia — 
Irlanda de Nord. In meci amical, 
la Halle : R. D. Germană — Un
garia.

• Vicepreședintele F.I.F.A., Ar- 
temlo Franchl, a anunțat orga
nizarea In 1984, tn Italia, a unul 
turneu cu participarea formațiilor 
caro au cîștigat campionatul 
mondial. In 1984, se împlinesc 5# 
de ani de cînd Italia a cucerit 
pentru prima oară titlul de cam
pioană a lumii. „Mundialito- va 
avea loc șl în acest an la sftrși- 
tul lunii decembrie, la Montevi
deo, cu ocazia aniversării primei 
ediții a C.M.

PRIMELE TURNEE PE GRUPE VALORICE
ALE C. N. DE

Campionatul republican de 
baschet masculin va £L reluat 
prin întrecerile turului al doilea, 
în care participantele sînt împăr
țite pe grupe valorice, pe baza 
clasamentului primului tur. în 
aceste condiții, este de așteptat 
ca meciurile, găzduite, de mîine 
pînă duminică, de orașele Bra
șov (grupa 1—6) și Sibiu (grupa 
7—12), să ofere dispute echili
brate, atractive. Programul par
tidelor de miercuri :

Brașov, de la ora 15,30 : Di
namo București — Rapid Bucu
rești, Steaua — Farul Constanța, 
I.C.E.D. București — C.S.U. Bra
șov.

BASCHET
1. 
2.
3.
4.
5.

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

BALCANIADA DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

0
1
2
3
4
5

de la ora 15,30 ;

479-351 
506-395 
380-457 
430-450 
384-434 
401-473

Clasament : 
Steaua 
Dinamo 
I.C.E.D.
C.S.U. Brașov 
Rapid

6. Farul 
Sibiu, 

versitatea Cluj-Napoca — Politeh
nica C.S.Ș. Unirea Iași, Dinamo 
Oradea — Urbis București, Uni
versitatea Timișoara 
Sibiu.

Clasament :
7. „U“ Cj.-Napoca
8. Dinam© Oradea
9. Univ. Timișoara

10. Urbis
11. C.S.U. Sibiu
12.

C.S.U.

5
4
3
1
1

5
5
5
5
5 

,P©li“ CSȘ Unirea

0 
1
2
4
4

rești sînt cele ale Bulgariei 
(câre vine astăzi după-amiază, 
cu autocarul) și Greciei (în a- 
ceastă seară*, cu avionul), din 
loturile anunțate remareîndu-se 
scrimerii bulgari I. Ghercev 
(sabie), I. Jckov (floretă mas
culin), D. Lakova și M. Dimo
va (floretă feminin). B. Kraste- 
vici (spadă), precum și scri
merii greci : floretistul Hadjisa- 
rantos, spadasinul Gounaris, 
sabrerul Saris.

Miercuri și joi se vor disputa 
probele individuale, sîmbătă și 
duminică cele pe echipe.

I
I

I
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Se pârea ca după victoria lui C.F. Barcelona în campionat, la 
Alicanta, în fața lui Hercules, antrenorul Ladislao Kubala și-a salvat 
slujba. Amenințarea președinte iui clubului catalan, Nunes („Dacă 
duminică vom pierde din nou, domnule Kubala, va trebui sâ parcurgi 
mica publicitate pentru a-Ji căuta o nouă slujbă") rămăsese suspen
dată, undeva, în noriii ce pluteau deasupra echipei. Jucătorii — care, 
după cum se spune, țin mult la fostul antrenor ai echipei ° 
au evoluat ca niciodată în acest sezon, ofensiv, tehnic, 
inspirat, și au cîștigat. O gură de oxigen.

Dar iată că a venit „bomba F.C. K6ln", care a explodat, . .
pe „Nou Camp", terenul lui Bar ța (4—0 pentru echipa vest-germană 
în meciul retur pentru „Cupa U.E.F.A." după 0—1 la Koln I). Krankl, 
pe care Herrera nu-l agreează, a continuat să stea pe tuși (dar nici 
dezlegarea nu I se dă...), iar noua achiziție, tînărul internațional vest- 
german Schuster nu și-a intrat în formă, oferta lui Cosmos New York 
neieșindu-i încă din cap. Așa că sabia lui Damocles a coborît peste 
capul lui Kubala, a cărui reputație nu l-a mail putut salva. Cuplul 
Nunes—Herrera ha concediat, don H.H. rămînlnd singurul toreador în 
arenă. Să vedem, însă, cum se va descurca, pentru cî „taurii" "sînt 
mulți. Nu mai departe de meciul nefast din Cupa U.E.F.A., o mare 
parte din publicul prezent din tribunele de la „Nou Camp" au cerut 
demisia lui senar Nunes și păstrarea antrenorului Kubala, vorbelor 
aruncate din tribună asoci'indu-li-se însă șl diverse obiecte, pentru 
care partida a fost întrerupt! cinci minute. Incident care n-a putut 
scăpa observatorului U.E.F.A., pe foaia sa apărînd - pentru prima 
dată In cei 25 de ani de cînd C.F. Barcelona evoluează în cupele 
europene — amănunte incriminatorii la adresa clubului catalan.

Se pare, deci, câ remarca lui Rinus Michels, antrenorul . lui F.C. 
Koln, are acoperire : „Viitorul lui C.F. Barcelona este tot maî negru". 
Să vedem, însă ce va spune — și, în special, ce va face - don 
H.H. Va lua taurul de coame ?

Spaniei — 
curajos si

neașteptat,

Paul SLÂVESCU
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