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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, simbălă dimineața, o 
vizită de lucru in principalele 
piele agroalimentare din Capi
tală și o serie de magazine co
merciale, precum și în unele 
unități economice bucurește- 
ne.

Secretarul general al parti
dului a fost insolit în această 
vizită de tovarășii Emil Bobu, 
Cornelia Filipaș, Ghcorghe 
Pană, Petru Enache, precum și 
de Ion Teșu, ministrul agri
culturii și industriei alimentare.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în piețele Bucureș- 
tiului a avut ca scop analiza 
modului cum se înfăptuiesc ho- 
tăririie conducerii de partid 
și de stat privind asigurarea ri
nei aprovizionări corespunză
toare și raționale a populației 
cu mărfuri agroalimentare, cu 
produse din carne și pește, cu 
ouă, lapte și produse din lap
te, precum și cu legume și 
fructe de sezon, Îmbunătățirea 
organizării activității de co
merț, modernizarea procesu
lui de servire a cumpărătorilor, 
folosirea cît mai rațională a 
spațiilor de depozitare și desfa
cere a mărfurilor.

înscriindu-se în permanen
tul dialog pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îl poartă cu 
făuritorii de bunuri materiale 
din țara noastră, vizita consti
tuie o nouă șl pregnantă măr
turie a grijii deosebite pe care 
secretarul general al partidului 
o poartă satisfacerii cit mai 
depline a cerințelor de bunuri 
materiale, creșterii bunăstării 
tuturor celor ce muncesc din 
patria noastră.

Pretutindeni, bucurcștcnii au 
exprimat mulțumiri pentru 
grija pe care secretarul gene
ral al partidului o poartă îm
bunătățirii continue a aprovi
zionării populației și și-au ma
nifestat deplinul acord și 
înalta apreciere față de mă
surile luate prin Decretul pri
vind prevenirea și comba
terea unor fapte care afec
tează buna aprovizionare a popu
lației, subliniind că acesta 
constituie un factor important 
în asigurarea unei aprovi
zionări raționale. în aplicarea 
fermă a principiilor eticii și e- 
cbității socialiste care trebuie

COMBINATUL POLIGRAFIC BUCUREȘTI „CASA SCÎNTEII“ - 
LA AL 13-lea TITLU Df CAMPIOANĂ LA OINĂ

Tipografii bucureșteni — la cîteva minute după ce au îmbrăcat 
tricourile de campioni Foto ; Dragoș NEAGU

Pe Stadionul tineretului din 
Capitală — gazda unor tradi
ționale competiții ale sportu
lui nostru național —, sîmbătă 
și duminică, oină s-a simțit la 
ea acasă, aici desfășurlndu-se, 
tur-retur, manșa a doua a fi
nalei campionatului republican, 
ediția a 30-a. Cele două tere
nuri amenajate în incinta cu
noscutului stadion bucureștean 
au fost populate de un nume
ros public, satisfăcut de cali
tatea jocurilor prestate de e- 
chipele Combinatului poligra
fie București „Casa Scinteii", 
Dinamo București, Universita
tea București și Metalul Tir- 
goviște rămase (după turneul 
de săptămîna trecută de la 
Baia Marc) In cursa pentru 
-titlu.

Cele patru protagoniste au 

să guverneze comportarea tu
turor cetățenilor în societate.

Pe parcursul întregii vizite, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intimpinat cu bucurie și 
dragoste de mii de bucureșteni 
aflați In orele dimineții după 
cumpărături.

In această frumoasă diminea
ță de octombrie, piețele și 
magazinele Capitalei au o- 
ferit, ca in toate zilele acestei 
toamne bogate, imaginea unei 
mari abundențe de produse — 
rezultat al aplicării ferme in 
viață a Programului elaborat 
de conducerea partidului^ și 
statului cu privire ia aprovizio
narea populației pe perioada 
de toamnă-iarnă.

Au fost vizitate : Piața Do
robanți, Piața Obor, întreprin
derea dc pompe „Aversa", Ha
la Traian, Piața Unirii, Ma
gazinul „Unirea", Piața Am- 
zei, Piața „Iile Pintilie", Piața 
Moghioroș, întreprinderea „Tri- 
codava".

Vizita de lucru a secretaru
lui general al partidului în 
Capitală s-a constituit intr-un 
puternic îndemn mobilizator 
pentru toți factorii de răspun
dere, pentru toți oamenii 
muncii din industrie, agricul
tură și comerț, în direcția per
fecționării întregii activități, 
pentru ridicarea permanentă a 
producției industriale și agri
cole, corespunzător programe
lor și sarcinilor stabilite pe a- 
cest cincinal.

Toți cei care s-au intilnit in 
această zi cu secretarul gene
ral al partidului și-arf manifes
tat dragostea fierbinte, pro
funda gratitudine față de to
varășul Nicolae Ceaușescu pen
tru grija sa permanentă față 
de oamenii muncii, față de con
dițiile lor dc viață și activi
tate.

Bucuria și entuziasmul cu 
care a fost înconjurat secreta
rul general al partidului au 
reprezentat, totodată, o eloc
ventă mărturie a unității cla
sei noastre muncitoare în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, a hotărîrii cu care în
tregul nostru popor acționea
ză pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului, cu pri
vire la dezvoltarea multilate
rală a patriei noastre și, pe 
această bază, asigurarea pros
perității și înfloririi României 
socialiste.

pornit în întrecerile lor deci
sive de la următoarea situație : 
C.F.B. 8 p, Dinamo 7 p. Uni
versitatea 5 p și Metalul 1 p. 
Sortii au decis ca în primul 
meci să se întîlnească liderii 
cu ultimii clasați, confrunta
rea încheindu-se cu o „mare 
lqvitură de teatru" : 13—7 pen
tru oiniștii din Tîrgoviște, în 
fața C.P.B., în timp ce dina- 
moviștii, deținătorii titlului, 
cîștigau pe celălalt teren la 
un scor categoric în fața stu
denților timișoreni, cu 18—6. 
Din acest moment a început 
asaltul tipografilor, care, fă- 
cînd uz de întregul lor arse
nal tehnic și fizic, au acțio
nat la fel de eficace, atît la 
„prindere", cît și la „bătaia 
mingii", reușind un adevărat 
event : 21—lt și 28—17 cu Di
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comportare slaba a reprezentativei noastre dc fotbal, rezultat măsură

1-2 (0-0) CU ECHIPA ELVEȚIEI ÎN PRELIMINARIILE C. M.

I

înfringere în fața Elveției pe 
propriul teren ! Pe cimpul de 
joc în care „tricolorii" cedase
ră, este drept, un punct, nu de 
mult echipei lui Meszoly, dar 
unde și ciștigaseră partide, de 
asemenea dificile. poate mai 
grele chiar decit se anunțase 
a fi aceasta cu reprezentativa 
Elveției.

Și cit de aproape s-a aflat, 
steibătă, formația noastră de o 
nouă victorie, care s-o menți
nă în cursa calificărilor, deși 
in marea majoritate a timpu
lui ea nu evoluase la potenția
lul dorit de zecile de mii de 
suporteri prezenți în tribunele 
de Ia „23 August", de milioa
nele de iubitori ai fotbalului 
aflați în fata televizoarelor.

Din nou evoluție remarcabilă și victor ie de prestigiu a juniorilor noștri la C.M.

ROMÂNIA A ÎNVINS URUGUA Y CU 2-1 (10) 
Șl SA CALIFICAT ÎN SEMIFINALE

Miercuri, echipa Țării noastre înlilnește formația R. F. Germania
MELBOURNE, 11 (prin tele

fon). Echipa de juniori a 
României a făcut încă un pas 
în Campionatul mondial de 
juniori, învingînd în sferturile 
de finală formația Uruguayu- 
lui, considerată în mod una
nim de specialiști, după me
ciurile preliminarii din serii, 
drept favorita întrecerii.

Mobilizîndu-se exemplar, de- 
barasîndu-se de orice com
plex, tinerii noștri fotbaliști au 
jucat de la egal la egal cu 
prestigioșii lor adversari, au 
avut multe momente de supe
rioritate, au și știut să se im
pună în final, după ce au su
portat, în repriza secundă, un 
adevărat asalt din partea unui 
partener care nu putea gîndi 
că va părăsi întrecerea.

namo ; 22—12 și 16—11 cu U- 
niversitatea și (rețineți), după 
mari emoții, 12—11 cu outsidera 
competiției, Metalul Tîrgoviște. 
A doua confruntare, din retur, 
cu Dinamo, în care, pentru a 
marca miza jocului, au evolu
at — în nota loi' de iscusiți 
maeștri ai sportului — si cei 
doi antrenori, Ilie Dacău 
(C.F.B.) și Ghcorghe Vlase (Di
namo), a fost decisivă, specia
liștii prezenți duminică pe 
Stadionul tineretului fiind de 
părere. în unanimitate, că au 
asistat la cel mai frumos joc 
din ultimii ani. Tipografii, bi
ne conduși de maestrul spor
tului Ilie Dacău, au început 
la „bătaia mingii". în vervă 
deosebită, 7 din cei 11 oiniști 
au executat lovituri excelente 
care au făcut ca minuscula 
minge să poposească peste li
nia de 65 m. dueîndu-si majo
ritatea coechipierilor, atît la 
„ducere", cît și la „întoarcere", 
pe sub traiectoria mingii. Con
ducted la pauză cu 14—6. C.P.B. 
a avut te repriza de la „prin
dere" un excelent dispecer în 
mijlocașul centru Gheorgbe 
Drăghici, tipografii dovedin- 
du-se superiori în „prinsul la 
mijloc", ceea ce a dereglat 
grupele adversarilor, jucați a- 
poi te careu aproape unul cîte 
unul. 7 din ei fiind loviți în 
plin. Scor final : 28—17. Cu a- 
cest rezultat, oiniștii de la 
Combinatul poligrafic Bucu
rești „Casa Scinteii" au reușit

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

Intr-adevăr, cum — necum, 
spre deosebire de precedenta 
partidă, aceea cu Ungaria, de 
astă-dată superioritatea terito
rială deținută, o vreme, de 
„tricolori" — invitați să atace 
de un adversar care, la înce
put, țintea contraatacul —, le 
adusese acestora deschiderea 
scorului ; atunci, în min. 56. 
clnd Bălăci transformase im
pecabil o lovitură de la mar
ginea careului mare.

în acel entuziasm general, 
declanșat de șutul dibaci și 
puternic în egală măsură, un 
întreg stadion aștepta golul 
doi, cel eliberator de orice e- 
moție. Propulsați în atac prin 
merite proprii, dar și prin de
gringolada care pusese stăpî-

Repriza întîi a aparținut, în 
ansamblu, echipei noastre. Ea 
a dominat teritorial, dar, po
veste veche, desele situații de 
gol s-au concretizat cu zgîr- 
cenie pe tabela de marcaj. 
Prima din're ele a aparținut 
lui Sertov în min. 12. Pe a 
doua GABOR .nu o va mai 
irosi și va marca, la vinclu. 
(min. 25) printr-un șut cu 
efect din lovitură liberă, din 
apropierea fanionului de la 
colțul terenului. Cea mai mare 
ratare se va înregistra în con
tul lui Balint, care, în min. 39. 
singur cu portarul Arias, a ex 
pediat balonul pe lîngă bară 
Pînă în finalul reprizei au mai 
ratat Sertov și Hanghiuc. Să

Acțiunea dinamovistului Solyom este oprită de portarul polonez
Olszewski Foto : N. DRAGOȘ

în primul tur al C. C. E. la hochei

DINAMO BUCUREȘTI - ZAGLEBIE SOSNOWIEC 5-8
La 4-4, oaspeții se desprind, marcind 3 goluri In două minute!

Putea Dinamo București, la 
meciul său de debut într-o 
nouă ediție a Cupei Campio
nilor Europeni la hochei, să 
scoată un rezultat mai bun de- 
cît acest 5—8 (1—2, 3—2, 1—4)?

In ciuda certei valori inter
naționale și mult mai bogatei 
experiențe competiționale a 
campioanei Poloniei, Zaglebie 
Sosnowiec, noi credem că da! 
Pentru că, prin efortul depus 
pe gheață, prin numeroasele 
faze de gol pe care și le-a 
creat, Dinamo s-a menținut 
timp de două reprize la nive
lul oaspeților, atît ca joc do 

nire pe careul lui Burgener, 
fotbaliștii noștri au fost foarte 
aproape și de majorarea sco
rului (ce gol a ratat Dudu 
Georgescu !). Și, cum golul n-a 
mai căzut, a venit rindul oas
peților să prindă curaj și să-și 
arate puterile, ieșind, după 
0—1. la joc, cu forțe sporite, 
bine dirijați din linia a doua 
de cei doi fotbaliști ai lor cu 
superclasă, Botteron și Barbe- 
ris. După ce destrămare cu u- 
șurintă ofensiva formației 
noastre, ezitantă. înghesuită, 
lentă — niciodată tricolorii 
n-au afișat, încă de la început,

Ghsorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag 2-3) 

nu se creadă că fotbaliștii 
uruguayeni s-au mărginit să 
replice doar în apărare. Deși 
dominați, ei au efectuat con- 
tratacuri rapide în care omul 
cu mingea era bine sprijinit, 
dar Lopez și Da Silva au iro
sit situații favorabile în min. 
17 și 37.

Repriza a doua a fost grea 
pentru jucătorii noștri. Ei au 
fost constrînși să practice un 
joc de așteptare, Uruguayul 
aruneînd în luptă toate ener
giile, dublate de certele lor

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in oag 2-3)

ansamblu, cît și... pe tabela de 
marcaj. înaintea ultimei părți 
a meciului scorul era egal, 
4—4 ; mai mult chiar, cei care 
remontaseră de la 0—2, și care 
se prezentau, deci, cu un a- 
vantaj moral, erau campionii 
noștri. Din păcate însă tocmai 
atunci cînd așteptam de la di- 
namoviști un plus de atenție 
în joc, va plus de vigoare, au 
intervenit două minute de 
„uluială" (46 și 47), interval ta

Radu URZICEANU

(Continuare In pag ■ 4-«>



„CROSUL DL TOAMNĂ" - 0 FRUMOASĂ FILĂ ÎN CRONICA „DACIADEI

Revărsare de tinerețe și voioșie pe aleile Parcului Tineretului Foto : Dragoș NEAGU

’ 1-2 CU ECHIPA
(Urmare din pag. 1)

I----------------
Int

A fost o splendidă diminea
ță de toamnă, duminică, în 
Parcul tineretului din Capita
lă, cu soare călduț, cu o ușoa
ră ceață ca o pulbere de ar
gint plutind peste lac, cu mi
resme de crizanteme și tran
dafiri în văzduh, dar mai ales 
cu multă... viață : o adevăra
tă revărsare de tinerețe și vo
ioșie pe alei. Aceasta pentru 
că duminică dimineață cîteva 
mii de tineri din școlile și li
ceele bucureștene și-au dat 
întîlnire în parc, «chemați de 
marea competiție „Daciada" la 
„Crosul de toamnă", tradițio
nalul cros (a 5-a ediție) or
ganizat de C.M.E.F.S.. cu con
cursul consiliilor pe sectoare, 
a unor inimoși profesori pe 
care îi întîlnim mereu la a- 
semenea acțiuni. „Cum ar pu
tea fi mai plăcută o zi de 
duminică pentru un profesor 
de educație fizică, decît ală
turi de copii, de tinerii aceș

tia pe care ne străduim să-i 
creștem sănătoși și frumoși 7 
— remarca profesoara Marile- 
na Ciurea, instructor la Con
siliul sectorului 2.

Cîteva mii de tineri. Și totuși 
alinierile la start se făceau în 
ordine, fără încurcături, ca a- 
tunci cînd elevii știu bine lec
ția la care urmează să răspun
dă. Două fete se țineau de 
mînă. îndemnîndu-se reciproc : 
„Anișoara, să nu ne lăsăm !" 
Surori ? Nu. dar colege la 
Școala generală nr. 24. în cla
sa a VIII-a Și aveam să le 
vedem după sosire, îmbujorate 
și fericite, cu trofeele purtînd 
însemnul „Daciadei" pentru 
locurile I și II cîștigate. A- 
ceeași bucurie am citit-o pe 
chipurile a doi colegi de la 
Grupul școlar I.M.G.B., care 
urcaseră și ei pe podiumul de 
premiere. Ce faceți cu diplo
mele si cupele ? — l-am în
trebat pe Florică Enaehe. „O

să Ie punem Ia vitrina sportivă 
a uzinei. Ați auzit de I.M.G.B.? 
— și o undă de mindrie îi în
soțea glasul. Este întreprinde
rea de mașini grele, cea mai 
mare din București, acolo unde 
vom munci noi. De fapt, unde 
muncim și acum, în atelierele- 
școală". Ne-a impresionat pa
tosul cu care acest tînăr at
let vorbea despre uzina lui, 
unde va munci el și pe care 
a reprezentat-o cu cinste la 
„Crosul de toamnă". Cu cinste 
și-a reprezentat școala — Li
ceul de chimie nr. 5 — și ele
va Livia Ioana, care a condus 
în categoria licee, fiind depă
șită doar pe ultimii metri de 
Liliana Ibanov. Frumoasa ei 
performantă este și rodul mun
cii profesoarei Cornelia Si- 
mionescti. rodul bogatei acti
vități sportive de la Liceul 
de chimie nr. 5.

Alergările s-au făcut pe două 
categorii, școli generale și li

cee, băieți și fete. în ținută 
de competiție oficială, cu pre
mieri chiar Ia punctele de so
sire. Se cuvine să evidențiem 
aici operativitatea și compe
tenta cadrelor de la C.M.E.F.S.
— Leonard Sciglie, Cornelia 
Donescu, Ilie Nieulcscu, a altor 
profesori de specialitate care 
au contribuit la frumosul suc
ces al acestei acțiuni. CLA
SAMENTUL : școli generale (f)
— 1. Anișoara Buruianu, 2. Oli
via Oprișan (ambele de la Șc. 
gen. 24), 3. Helga Csaki (Lie. 
nr. 2) ; (b) 1. E. Tudor (Șc. 
(gen. 53). 2. M. Radu (Șc. gen. 
154), 3. T. Ștefan (Șc. gen. 134). 
Licee (f) — 1. Liliana Ibadov 
(Lie. nr. 2), 2. Livia Ioana (Lie. 
nr. 5), 3. Aurelia Albu (Lie. 
ind. 18) ; (b) — 1. F. Enachc, 
2. A. Predoiu (ambii de la 
I.M.G.B.), 3. M. Ionescu (Lie. 
.,Tudor Vladimirescu").

Viorel TONCEANtl

STEAUA (m) Șl DINAMO BUCUREȘTI (f)- 
NOILE CAMPIOANE ALE ȚARII LA TENIS

Disputată după o formulă in 
care s-a lăsat mai mult loc 
pentru demonstrarea valorii — 
atit individuale, cît și a echipei 
în ansamblu — Divizia de te
nis s-a încheiat duminică la 
prînz, cu aceasta punîndu-se 
punct și sezonului în aer li
ber. A fost o săptămînă în 
care cele 6 formații masculine 
și tot atîtea £ eminine s-au 
străduit să evolueze la un ni
vel cît mai bun, astfel ca în 
clasamentul final să fie situate 
pe o poziție conformă cu aspi
rațiile sportivilor și antrenori
lor.

Noile echipe campioane ale 
țării sînt Steaua (la masculin) 
care recucerește titlul pierdut 
anul trecut — și Dinamo Bucu
rești (la feminin).

Steaua, avînd Ia cîrmă pe 
antrenorii Dumitru și Gheor- 
ghe Viziru, s-a comportat re
marcabil în această ediție a. 
diviziei, cîștigînd 5 meciuri din 
tot atîtea jucate. Cel mai bun 
tenisman al echipei a fost Du
mitru Hărădău. El a demons
trat din nou aceleași calități 
de luptător, a muncit ore în 
șir pentrd fiecare partidă, me
ritele sale fiind foarte vizibile 
în confruntările cele mai grele, 
cu Dinamo București și Dina
mo Brașov. Tînărul Adrian 
Marcu l-a secondat cu bune 
rezultate, cum au făcut, dealt
fel, și ceilalți membri ai for
mației : Andrei Lconte, Liviu 
Mancaș, Răzvan Constantinescu 
și Mihai Șovar. Ultimul meci 
al campioanei, cel cu Dinamo 
București — adevăratul derby 
al turneului final — a fost cîș- 
tigat de Steaua cu 6—3, Hără
dău întrecîndu-1 pe mult mai 
tînărul său adversar dinamo- 
vist (de la care, după opinia 
noastră, se aștepta mai mult), 
Laurențiu Bucur, cu 6—2, 6—2, 
6—2. O bună comportare — pe 
măsura valorilor individuale 
ale echipei — a avut Dinamo 
Brașov. Octavian Vîlcioiu, Tra
ian Marcu, Iosif Kerckeș, Cris- 
tinel Ștefănescu și Marian Mir
za au fost principalii factori

ai obținerii unui meritat loc II 
pe podium.

Din rîndul celorlate echipe 
trebuie semnalată buna com
portare a lui Emil Hnat (Te
nis Club București) care, după 
ce-1 întrecuse în 3 seturi pe 
Andrei Dîrzu, a dispus intr-o 
manieră categorică și de Man
caș (Steaua), cu 6—3, 6—2, 6—2. 
O frumoasă promisiune aștep
tată cu atît mai mult cu cit 
Hnat are numai 17 ani.

Dinamo București, în între
cerea feminină, continuă să de
țină supremația. Cîștigînd și a- 
nul acesta titlul de campioană, 
echipa pregătită de antrenorii 
Aurel Segărceanu și Gheorghe 
Boaghe (Florența Mihai, Mari- 
lena Totoran — al cărei pro
gres merită semnalat. Dana 
Beleuță, Alice Dănilă, Monica 
Radu și Teodora Tache) nu 
are — cel puțin deocamdată 
— contracandidată Ia titlul na
țional. Ar fi fost Politehnica 
București, dar această echipă 
a demonstrat lipsă de valoare 
în acest an. în schimb. Steaua 
(ocupanta locului II, antre- 
noare Eleonora Dumitrescu) a 
fost o adevărată revelație, cu 
atît mai mult cu cît a avut 
în formație exclusiv junioare, 
meritînd felicitări pentru evo
luția lor Florentina Cocan, Mi- 
haela Testiban și Daniela Moi
se, în sfîrșit, Politehnica Cluj- 
Napoca, cu Liliana Pop, Lumi
nița Sălăjan și Vera Rado-Pu- 
ra (dar nu numai ele) a ieșit 
în evidență înaintea altor for
mații cu mai mări pretenții.

Clasamente finale. Masculin : 
1. STEAUA BUCUREȘTI — 
campioană națională, 10 p, 2. 
Dinamo Brașov 8 p, 3. Dinamo 
București 6 p, 4. Tenis Club 
București 4 p, 5. Constructorul 
Galați 2 p, 6. Politehnica .Cluj- 
Napoca 0 p. Feminin : 1. DI
NAMO BUCUREȘTI — campi
oană națională, 8 p, 2. Steaua 
7 p, 3. Politehnica Cluj-Nano- 
ca 6 p, 4. Progresul 5 p, 5. Po
litehnica București 1 p, 6. U.T. 
Arad 1 p.

Ion GAVRiLESCU

CAMPIOANA LA OINĂ
(Urmare din pag I)

să obțină a treia victorie con
secutivă în actuala finală pe 
tară, cucerind — după o în
trerupere de 5 ani — al 13-lea 
titlu. Noua campioană a folo
sit următoarea formație de 
bază : Petre Stoian, Vasile 
Gălățeanu, Ion Zică, Alexan
dru Putinței, Marin Dragoniir, 
Șerban Iancu, Ion Anton, 
Gheorghe Ciulinaru, Cornel 
Popescu, Marin Simoiu, Gheor
ghe Drăghicl. Rezerve : Ale
xandru Anton și Mihai Io
nescu.

Deși nu au urcat pe podium, 
metalurgiștii tirgovișteni

trenor-jucător, ing. Mircea 
Iordache) au constituit revela
ția turneului final, ei avînd în 
Constantin Ioana, Marian Iri- 
mescu și Ion Enaehe princi
palii realizatori. Jocurile au 
fost conduse cu autoritate și 
competentă de un corp do ar
bitri format din Gheorghe Du
mitrescu (Focșani). Pompiliu 
Istrate (Sibiu), Vasile Comșa 
(Călărași), Constantin Căpățî- 
nă (Buzău), Alexandru Caza- 
cu, Ion Peia și Ivan Voicu 
(toți din București).

CLASAMENTUL FINĂL : 1.

(an- 4,

C. P. București 24 p, 2. Dina
mo 21 p, 3. Universitatea 14 p, 
Metalul Tîrgoviște 13 p.

In clapa <i III a a campionatului masculin de volei

C.S.U. ORADEA, LA PRIMA VICTORIE IN „A“
Duminică s-au desfășurat 

partidele etapei a IlI-a din 
cadrul campionatului masculin 
al Diviziei „A" de volei. Au 
jucat opt din cele 12 compo
nente ale primei divizii, Di
namo și Steaua fiind exceptate 
de la faza întîi a competiției, 
iar întîlnirea dintre C.S.M. 
Delta Tulcea și Silvania Șim- 
leu Silvaniei amînîndu-se din 
motive obiective pentru 29 
noiembrie. Dintre cele 4 par
tide programSte ieri, a reținut 
atenția îndeosebi înfruntarea 
de la Oradea, între C.S.U. și 
Explorări Baia Marc, în care 
localnicii au marcat o pre
țioasă victorie. Jocurile s-au 
aflat în totalitate sub semnul 
luptei echilibrate. Iată amă
nunte de Ia corespondenții 
noștri:

C.S.U. ORADEA — EX
PLORĂRI BAIA MARE 3—1 
(13, —4, 6, 11). După un înce
put ezitant, cînd au comis 
multe greșeli la efectuarea 
serviciului, precum și la blo
carea serviciului advers sau a 
acțiunilor ofensive la fileu, 
orădenii au deținut clar iniția
tiva în partea a doua a jocu
lui. Lăudabilă puterea de lup
tă a studenților, în seturile 3 
și 4, care au revenit puternic 
după ce pierduseră la scor se
tul al doilea. De la C.S.U. 
Oradea, care realizează prima 
victorie în campionat, în fața 
uneia dintre echipele fruntașe, 
s-au remarcat : Manole, Rădu- 
ță și Băgăian, iar de la Ex
plorări cei mai buni ni s-au 
părut Balaș și Paraschivescu. 
Arbitri : Gh. Ferariu din Bra
șov și C. Paduraru din Timi
șoara. (Ilie GHIȘA — coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — C.S.U. GALAȚI 3—0 
(2, 10, 9). Jocul dintre cele 
două echipe studențești a fost 
dominat clar de timișoreni, 
care și-au impus superiorita
tea în numai 40 de minute. 
Politehnica s-a remarcat prin 
joc combinativ și forță superi
oară în finalizare. Cei mai 
buni de la învingători au fost

Groza, Mocuța și Bugarschî. 
De la oaspeți n'e-au plăcut 
mai mult Țig și Căescu (C. 
CREȚU — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — TRACTORUL BRAȘOV 
3—2 (—13, —11, 8, 6, 5). Meci 
de mare luptă, în care echi
pa bra.șoveană — bătăioasă și 
deosebit de eficace în acțiu
nile de atac — a reușit să se 
impună în finalurile primelor 
două seturi, profitînd însă și 
de lipsa de concentare a stu
denților craioveni. în prima 
parte a întîlnirii aceștia au 
comis o mulțime de greșeli la 
execuția serviciului și au do
vedit carențe serioase în fa
zele ofensive. Amenințați cu 
pierderea partidei pe teren 
propriu, craiovenii și-au spo
rit concentrarea începînd din 
setul al treilea și au evoluat la 
potențialul normal. în timp ce 
oaspeții scădeau din ce în ce 
replica. Universitatea a pus 
clar stăpînire pe joc și a răs
turnat situația, cîștigînd pe 
merit. De la gazde, s-au re
marcat Hrinco, Stoian și 
Braun, iar de la brașoveni au 
lăsat o impresie bună Hînda și 
Sterea. Au arbitrat AI. Ignat 
din Tg. Mureș și CI. Murgules- 
cu din București. (V. POPOVI- 
CI — coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—2 
(—7, 8, —4, 8, 6). Partida, care 
a durat mai bine de două ore, 
a confirmat echilibrul valoric 
dintre cele două echipe, dar 
jocul nu s-a ridicat la un nivel 
deosebit. Atit localnicii cit și 
bucureștenii au avut o evoluție 
oscilantă pe parcursul celor 
cinci seturi, fapt reflectat de
altfel fidel și de diferențele de 
scor înregistrate. Ceva mai 
bine au jucat la început oaspe
ții, în timp ce sucevenii au ac
ționat confuz, pentru ca spre 
final rolurile să se inverseze. 
Au arbitrat V. Szakacs din 
Baia Mare si I. Leizcruc din 
Iași (I. MÎNDRESCU — co
resp.).
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o atit de evidentă lipsă de 
prospețime —, echipa lui Wol- 
fisberg a mizat, cu pricepere, 
și pe cartea atacului, punctînd 
prin Zappa și Luthi. sub privi
rile unei defensive surprinsă, 
contrariată parcă de îndrăz
neala partenerului de întrece
re. Și cum în ultimul sfert de 
oră „tricolorii" n-au găsit re
sursele necesare pentru a în
toarce rezultatul de pe tabe
lă. toată lumea — mai puțin 
conducerea tehnică, a se ve
dea declarația antrenorului Șt. 
Covaci — și-a reamintit ceea 
ce un moment... pasager în 
ansamblul celor 90 de minute, 
acel gol a lui Bălăci, realizat 
la o fază fixă — il făcuse ui
tat : faptul că echipa noastră 
reprezentativă se comportase 
modest, nepermis de modest 
pentru o... reprezentativă, jo
cul ei deslînat, lipsit de o idee 
conducătoare — motiv pentru 
care și linia mediană,, altă 
dată, în toamna trecută, punc
tul forte al echipei, a fost 
acum de nerecunoscut —. nea- 
ducînd decît arareori cu fotba
lul modern, competitiv.

Nu încape vorbă, conducerea 
tehnică a echipei noastre na
ționale a dorit ca ,,tricolorii" 
să joace Ia un nivel remarca
bil. Dar ea n-a făcut ceea ce 
se impunea pentru ca „ll“-Ie 
intrat în teren să se comporte 
Ia un nivel superior echipei 
adverse, al cărei joc l-a putut 
studia, și pe viu, și pe film, 
în repetate ocazii. A ARUNCA 
ÎNTREAGA VINĂ PE JUCĂ
TORI ESTE, APRECIEM NOI, 
UN LUCRU PE CÎT DE SIM
PLU PE ATÎT DE GREȘIT ȘI 
DE LIPSIT DE RESPONSABI
LITATE. Întrucit: 1. destui din
tre componenții naționalei re
prezintă certe valori. Au demon
strat-o într-un trecut nu prea în
depărtat la formația reprezenta
tivă și, destul de recent, în 
campionat. însuși Dudu Geor
gescu, readus la prima selec
ționată a țării, a arătat, în ul
tima vreme, sub culorile clu
bului său, o bună formă spor
tivă, o poftă de gol, o eficaci
tate mulțumitoare ; 2. Lista 
celor 22 de jucători anunțată 
la F.I.F.A., chiar și aceea ini
țială, cuprindea un nume de 
fotbalist, pe Augustin, reco
mandat și el din plin de cam
pionat și de cupele europene. 
De ce a fost introdus în teren 
atit de tîrziu. cînd era limpe
de pentru toți că și corespon
dentul Iui în formație, mijlo
cașul central T. Stoica, se 
comportase totalmente ncsatis- 
făcător in întreaga primă re
priză, unul din faulturile sale 
inutile, cînd coechipierii lui se 
aflau în apropierea „16“-lui 
advers, prilejuind oaspeților 
un contraatac deosebit de pe
riculos. respins in-extremis de 
Ștefănescu.

| 5. Norvegia

1
1 GRUPEI
1 1.

I2
4.

ANGLIA 
România 
Ungaria 
Elveția

CLASAMENTUL

A IV-a
7 3 1 3 12- 8 7
7232 5-57
5221 6-66
6 2 2 2 9- 9 6
7223 7-11 6

I MECIURILE URMĂTOARE
| 14.X : Ungaria — Elveția

31.X : Ungaria — Norvegia 
I 11.XI : Elveția — România 
■ 18.XI : Anglia — Ungaria
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1 ntrcccrilc arcașilor juniori

TG. MUREȘ, 11 (prin tele
fon). Finala campionatului 
național și a „Daciadei" la tir 
cu arcul juniori I și II s-a 
desfășurat pe terenul special 
amenajat la baza sportivă și 
de agrement „Mureșul". La în
treceri au fost prezenți 92 de 
concurenți (28 juniori mari și 
64 de juniori mici). întrecerile 
s-au ridicat la un nivel deo
sebit și, ca urmare, au fost 
realizate nu mai puțin decît 14 
noi recorduri naționale, operă 
a 7 trăgători. Cea mai intere
santă luptă s-a dat între 
Victor Weszclowszki (Voința 
Satu Mare) și Laszlo Sandor

14 NOI RECORDURI LA CAMPIONATELE D
(Voința Tîrgu Mureș), în ca
drul categoriei de dublu FITA 
juniori I, în care trăgătorul 
din Tg. Mureș a reușit în 
cele din urmă o frumoasă vic
torie în dauna multiplului 
campion de juniori din Satu 
Mare. Antrenorul Alexandru 
Simon merită, la rîndul său, 
toate felicitările pentru neaș
teptata dar meritata victorie 
a elevului său, care se anunță 
astfel o nouă adevărată spe
ranță a tirului nostru cu ar
cul. Dorina Damian, de la Mi
nerul Aninoasa, a reușit o vic
torie clară la categoria simi
lară a junioarelor, totalizînd

2214 p. și devansîndu-și prin
cipala urmăritoare cu peste 
170 de puncte !

REZULTATE TEHNICE, ju
niori 1: 1. Ș. Laszlo (Voința 
Tg. Mureș) 2333 p, 2. V. Wes- 
zelowszki (Voința Satu Mare) 
2328 p, 3. R. Tănase (Olimpia 
București) 2287 p, 4. Gh. Matei 
(Olimpia București) 2219 p, 5. 
P. Ciubotaru (CSM Iași) 2134 
p, 6. N. Bîrsan (Olimpia Bucu
rești) 2029 p ; junioare I: L. 
Dorina Damian (Minerul Ani
noasa) 2214 p, 2. Jaqueline Șer- 
bănescu (Olimpia București) 
1987 p, 3. Maria Citra (CSM

Iași) 1956 
leanu (Olii 
p, 5. Elen 
rul Aninoa 
gyi Galfi 
1753 p ; ju 
eseu (CSM 
Croitoru (( 
3. V. Bud 
1215 p ; ju 
nela Ghers 
poca) 1172 
(CSM Iași) 
Fodor (CSI

loan



oastre, rezultat pe măsură

PRELIMINARIILE C.M.
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noastră, învinsă acasă la ea 
de reprezentativa Norvegiei, 
selecționata Elveției candidea
ză acum, sub bagheta... ingine
rului Wolfisberg, la un loc 
sub soarele Mondialului spa
niol. Totul s-a petrecut în 
perioada in care echipa noas
tră, la un moment dat o pro
tagonistă a grupei a IV-a, n-a 
mai cîștigat nici un joc !

Acest lanț de erori dintr-un 
șir de partide (căci, iată, Dudu 
Georgescu, de pildă, nu 
poate fi făcut vinovat și de în
frângerea formației noastre 
reprezentative în jocul cu 
Bulgaria, el... nejucînd în res
pectivul meci) reclamă, firește, 
și unele măsuri organizatorice 
la nivelul conducerii tehnice. 
Trio-ul Șt. Covaci — V. Stă- 
nescu—V. Stănculescu, condus 
de primul, a compromis, în bună 
măsură, o calificare care, la un 
moment dat, părea să nu

alact a deschis scorul șl marile speranțe 
i noastre. In final, insă...

Foto : Dragoș NEAGU

aperfor- 
în isto- 

1 !)■ cu 
ș.a„ a- 

:ă, iată, 
i poartă 
țenul a- 
tă care 
e iubi- 
in țara 
n secret 
»r poate 
oasă se- 
ie clară 
fața u- 
la snc- 

’•» com- 
- Paul 
omerttul 
rrepre- 
is stop 
ncmai- 

i. Din
in seria

le mai scape „tricolorilor" noș
tri. Prima echipă reprezen
tativă (de la care zecile de 
mii de spectatori aflați în tri
bune și milioane de telespec
tatori așteaptă mereu și me
reu, cu emoție și speranțe, un 
rezultat favorabil) trebuie în
credințată doar acelor tehnici
eni ai fotbalului nostru care, 
dovedind o pregătire temeinică, 
mereu împrospătată cu noutăți
le jocului, pot asigura ECHI
LIBRU, CONSTANTĂ, VA
LOARE. Frumoasa evoluție 
a juniorilor noștri, în a- 
ceste zile, la C.M. din Aus
tralia, demonstrează cu priso
sință faptul că fotbalul nos
tru beneficiază, în continuare, 
de tinere talente, cu frumoase 
perspective de dezvoltare. Ni
meni n-are dreptul să le iro
sească !
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Trebuie spus că după egala- 
rea obținută, juniorii uru 
guayeni au fost ajutați vizibil 
de arbitrul italian Gianfranco 
Menegalli, care a făcut totul 
ca adversarii noștri să se men 
țină în atac. Spre sfîrșitul me 
ciului echipa României des
tramă „încercuirea" la care a 
fost supusă o bună parte din 
timp și mută ostilitățile în te 
renul advers. în min. 83, GA;- 
BOR va marca golul victoriei, 
cu o lovitură liberă, expediată 
tot Ia vinclu, de la 30 m.

La o oră după terminarea a 
cestui joc dramatic, la care au 
asistat 25.000 de spectatori, 
juniorii uruguayeni mai plin 
geau, încă, de necaz. Ai noștri 
aveau și ei lacrimi în ochi, de 
bucurie, însă !

Arbitrul G. Menegalli (Ita 
lia) a condus slab formațiile .

ROMÂNIA: Lovaș —Eduard, 
Andone, Rednic, Matei — Ba- 
lint (min. 80 Fîșic), Balaur, 
Hangbiuc — D. Zamfir (min 
65 Bolba), Sertov, Gabor.

URUGUAY : Arias — Gutie 
rez, Pena, Melian, Vasquez — 
Perueta, Lopez, Francescoli — 
Aculiera, Da Silva, Noble.

Celelalte rezultate : Qatar — 
Brazilia 3—2; R.F. Germa
nia — Australia 1—0; Anglia — 
Egipt 4—2. Semifinalele se 
vor disputa, miercuri 14 oc
tombrie. astfel : Melbourne :
România — R.F. Germania ; 
Sidney ; Anglia — Qatar.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 11 

OCTOMBRIE 1981 
Extragerea I : 27 29 61 2 ;

Extragerea a II-a : 12 50 38 58 ;
Extragerea a III-a : 73 63 72 8. 

Fond total de ciștiguri : 
569.653 lei.

FILMUL
ia primele trei minute, echipa 

noastră obține două cornere la 
poarta lui Burgener, situații re
zolvate însă de fundașii centrali 
elvețieni. In min. 4, Iordănescu 
reia, cu capul, balonul peste 
„transversală* 4, iar un minut mai 
tirziu Țălnar, ajuns în bună po
ziție, este deposedat de minge de 
Zappa. La o lovitură liberă (min. 
7) executată de Țălnar, D. Geor
gescu cîștigă duelul aerian cu 
Zappa, dar trimite peste bară. In 
min. 11, la o gafă a lui Stoica(’), 
s-a înregistrat prima „mostră44 dc 
contraatac rapid și tăios al oas
peților, Botteron efectuînd o lungă 
cursă pe aripa dreaptă, șutind 
din unghi dificil și Ștefănescu 
salvînd — in extremis — de pe 
linia porții. Un minut mai tîrziu, 
la o lovitură liberă executată de 
Wehrli, D. Georgescu acordă cor
ner. Cea mai mare ocazie de gol 
a formației noastre din prima re
priză se înregistrează în min. 20 
cînd Țălnar centrează pe jos și 
D. Georgescu reia, de la cîțiva 
metri, dar direct * ——
Portarul oaspeților va avea o in
tervenție inspirată și în min. 26, 
degajînd din fața 
După ce, în min. 35, Botteron va 
șuta puternic, Cristian prinzînd 
cu dificultate, ultimele situații 
bune pentru jucătorii noștri le 
vom înregistra chiar în ultimul 
minut, cînd D. Georgescu reia pe 
lingă poartă, iar Țălnar execută 
un șut din întoarcere, mingea tre- 
cînd cu puțin peste bara porții 
elvețiene.

După reluare, Burgener apără 
cu siguranță la un șut al lui Ți
cleanu (min. 52) — care va fi în
locuit de Augustin (min. 53). Do
minare a fotbaliștilor noștri în 
continuare și, în min. 56, ei des
chid scorul : la o centrare înaltă 
efectuată de Negrilă, portarul 
Burgener intervine, dar cade cu 
balonul în brațe în afara careu
lui de 16 m. Lovitură liberă. Ior
dănescu trimite scurt lui BĂLĂCI, 
care șutează năpraznic, în colțul

în Burgener !

lui Țicleanu.

JOCULUI
din stingă sus al porții adverse :
1—0. Șase minute mai tîrziu, e- 
chipa noastră ratează majorarea 
diferenței : Stoica îi trimite o 
minge excelentă Iui D. Georgescu, 
rămas doar cu Burgener în față, 
dar acesta șutează slab, neplasat, 
și portarul elvețian salvează, in 
min. 66, la o pătrundere a lui Ior
dănescu pe aripa stingă, urmată 
de o centrare înapoi, Bălăci luf- 
tează de la cîțiva metri. Va urma 
perioada de ofensivă a oaspeți
lor (în formația cărora Luthi și 
Ehlia îi înlocuiseră pe Wehrli și, 
respectiv, Elsener). Aceștia com
bină tot mai periculos, avansează 
mult cu fundașii centrali și, în 
min. 68 egalează : lovitură liberă 
indirectă, Barberis trimite Iui Bo
tteron și acesta îi pasează lui 
ZAPPA, complet nemarcat. Un șut 
puternic de la aproximativ 20 m, 
intervenție tardivă a lui Cristian 
mingea întîlnește bara și ricoșează 
din portarul nostru în plasă : “ “ 
Urmează serii de atacuri ale 
baliștilor elvețieni : min. 70 
contraatac purtat de Ehlia, 
Sameș salvează trimițînd în 
ner : min. 71 — Botteron . __ _
la 6 m de poartă, Cristian inter
venind in extremis. Pe fondul tot 
mai SLABEI, DEZOLANTEI COM
PORTĂRI A FORMAȚIEI NOAS
TRE, oaspeții înscriu golul victo
riei în min. 75, cînd LUTHI dri
blează hi serie, îl scoate și pe 
Cristian din poartă și marchează 
nestingherit.

Arbitrul E. Barbaresco (Italia) 
a condus bine următoarele for
mații : ROMANIA : Cristian — 
Negrilă, Sameș, Ștefănescu, Mun
teanu II — Țicleanu (min. 53 Au
gustin), Stoica, Iordănescu — Țăl
nar, D. Georgescu, Bălăci. ELVE
ȚIA : Burgener — Ludi, Zappa, 
Egli, Herbert Hermann — ‘Wehrli 
(min. 64 Luthi), Botteron, Heinz 
Hermann — Sulser, Barberis, El
sener (min. 64 Ehlia).

1—1. 
fot-

dai 
cor- 

ajunge

Eftimie IONESCU

MINUTUL 91
ȘTEFAN COVACI (vicepreședin

te F.R.F.) : „Am pierdut această 
partidă datorită unor incredibile 
greșeli personale. Avertizasem că 
Zappa vine pe centru, în atac, 
și trage puternic la poartă. Așa 
a făcut și la golul egalizator, cînd 
nimeni nu i-a închis culoarul de 
șut. Iar la golul al doilea, la o 
dispută „unu la unu", Munteanu 
a greșit copilărește ! Ca să nu 
mai amintesc de faptul că Dudu 
Georgescu a crezut că-i ofsaid și 
s-a oprit, imediat după l-r-0, iar 
Bălăci a luftat la același scor. 
La 2—0 pentru noi, altul era re
zultatul final ! Intr-un meci in
ternațional nu există mai mult de 
trei-patru mari ocazii. Noi le-am 
ratat pe toate șl, mai ales, în 
prima parte. Am pierdut, acasă, 
calificarea și la 2—1 pentru Elve
ția scuzele nu-și mai au rostul..."

VALENTIN STANESCU : „Mai 
am un an pînă la pensie și nu 
bănuiam că o să trăiesc un ase
menea moment în final de ca
rieră..."

ȘTEFĂNESCU : „Ocaziile ratate 
în prima repriză, lipsa de vigoare 
în atac, lipsa de concentrare în 
faze decisive reprezintă, cred, 
cauzele acestui rezultat care anu
lează atîtea eforturi, atîtea sacri
ficii. Sigur, apărării i se pot re
proșa cele două goluri. Să nu ui
tăm însă că am ■ - -*
și am avut două 
acest scor".

SAMEȘ : „N-am 
acest meci decisiv ! Am 
permis în prima repriză, 
golul înscris, ne-am și . 
vingători, uitînd că echipa Elve
ției demonstrase o bună formă. 
Cristian a greșit la al doilea gol, 
insă pentru acest rezultat 
vinovat numai el. Păcat de fru
moasa victorie cu Anglia, de pre
țiosul egal scos la Londra, păcat 
de atîtea vise cu care unii dintre 
noi nu ne vom mai întîlni !"

CRISTIAN : „Nu știm să jucăm 
la rezultat ! Prima repriză, 
prima repriză, cu ratările ei, dar 
și cu... ocaziile oaspeților, 
greșit imediat după gol cînd nu 
ne-am mai concentrat, văzîndu-ne 
în Spania".

AUGUSTIN : „Cred că altul ar fi 
fost randamentul meu, dacă eram 
introdus de la început sau chiar 
din min. 46 și dacă 
pregătit în cabină 1"

PAUL WOLFISBERG 
echipei Elveției) : „A 
meci greu, așa cum 
Venisem pentru un punct, dar nu 
înseamnă că ne vom apăra. Acum, 
însă, ce-a fost la București, a 
fost ! Sper să rămînem neînvinși 
în acest sezon, și după meciul de 
miercuri 14 octombrie".

BOTTERON (căpitanul echipei 
elvețiene) : „Puteam cîștiga mai 
clar în finalul partidei. Cred că 
echipa noastră a fost mai bună. 
Ii revine și meritul că la 0—1 n-a 
cedat psihic. Sper în calificarea 
noastră !"

Vi. JIRA (vicepreședinte UEFA): 
,,E un lucru mai rar să pierzi o 
calificare acasă. Am fost surprins 
neplăcut de echipa română care, 
după pauză, n-a jucat cu convin
gere, ci lent, încetinind acțiunile, 
pasînd lateral și nu în adîncime,

care n-a reușit să stopeze contra
atacurile elvețiene. Echipa Ro
mâniei a pierdut meciul imediat 
după ce a deschis scorul, cînd a 
ratat incredibil. Oaspeții au alcă
tuit un „11" mat bun !"

E. BARBARESCO (arbitrul par
tidei) : „Jocul s-a intors în re
priza secundă. Echipa română mi 
s-a părut lipsită de forță. Elve
țienii au cîștigat tactic. Rezulta
tul e cel care e, fără probleme 
de arbitraj, cred eu, ceea ce mă 
interesează în mod special 
mine. Restul va fi analizat 
dumneavoastră la rece !"

pe 
de

Mircea M. IONESCU

condus cu 1—0 
mari ocazii la

avut „vină" la 
ratat ne- 
iar, după 
văzut in

nu-i

ca

Am

aș fi fost

(antrenorul 
fost un 
anticipam.

Nu visăm, e adevărat

GHINIONUL DE LA MECI
Șl GHINIONUL DINAINTE...

Nici azi nu ne vine să credem că... ceea ce am văzut cu 
ochii noștri, sîmbătă după-amiază, pe stadionul „23 August", a 
fost „viu și adevărat". Și totuși, nu trebuie să ne ciupim noi 
înșine și nici să ne înțepe cu un ac vreun 
ne convinge că nu visăm urît. Nu visăm — 
sat — urît. Așa a fost. O știm cu toții, am 
noștri. Așa a fost. După golul splendid al 
nul dintre cele mai frumoase goluri văzute 
dionul „23 August" 
și cu ghinion, este 
înscris de Luthi.

Putea oare — ne 
sîmbătă ?

Putea — răspund 
dacă Dudu Georgescu ar fi marcat, la 1—0 pentru noi, din 
situația aceea rarisimă, (în repriza a doua), cînd s-a aflat 
singur-singurel doar cu portarul în față !

Oricît am fi de exigenți, 
de mai sus reprezintă o față 
virtuală. Un raționament care 
„dacă" și iar „dacă"...

Cum însă fotbalul — ca și 
ipoteze, cu „s-ar fi putut" și cu „dacă1. 
față a medaliei care interesează este realitatea, 
tul. 
țieri.

...Am văzut oamenii plecînd sîmbătă de la stadionul „23 
August". Era în ei — și se vedea clar pe fețele lor — o 
imensă, de nedescris, tristețe. Unii, mai interiorizați, erau 
palizi, chiar cu ochii jucînd într-o lacrimă reținută cu dem
nitate. Alții, cu alt temperament, judecau 
gura mare pe toți autorii acestui eșec „care 
pc toți"...

Aveau — și unii și alții — dreptate.
în această toamnă a marilor speranțe, o 

iubitorii fotbalului românesc își puseseră 
în această toamnă echipa noastră a jucat trei meciuri 
ACASĂ — unul amical și două oficiale — in care a reușit 
să, obțină un singur rezultat egal și a pierdut două jocuri. 
Cum ar veni, un punct din șase !

NU S-A ÎNVĂȚAT NIMIC NICI DIN INFRÎNGEREA 
CU BULGARIA, NICI DIN EGALUL CU UNGARIA. DIM
POTRIVĂ ! S-A MERS DIN GREȘEALĂ ÎN GREȘEALA ! 
Țicleanu, cel mai activ mijlocaș român, a fost introdus abia 
în finalul partidei cu Ungaria, Augustin (in recunoscută 
formă) a fost introdus abia în repriza a doua a meciu
lui cu Elveția — și tocmai în locul lui Țicleanu (!), care, se 
știe, termină bine toate jocurile. Cit despre linia de atac, 
ce să mai vorbim ? S-a inventat, s-a scos „din căciulă" o 
formulă cu trei oameni care jucau împreună sîmbătă pen
tru prima oară pe un teren.

Așa că să nu ne plîngem de ghinion.
Om fi avut noi ghinion și pe teren, dar marele glinion — 

esențial, hotărîtor — a fost mai ales „ghinionul" de gîndire 
și de acțiune nu la meci, ci înainte de meci !

doctor pentru a 
și nici n-am vi- 
văzut-o cu ochii 
lui Bălăci — u- 
vreodată pe sta- 

— a urmaf prăbușirea. Primul gol (primit 
adevărat) înscris de Zappa, al doilea

întrebăm să învingă echipa noastră

azi destui, în frunte cu antrenorii

să recunoaștem că ipoteza 
a medaliei. Dar este o față 
începe cu „s-ar fi putut", cu

viata — nu-și duce zilele cu 
“i“, ci cu fapte, singura 

Rezulta- 
Scorul. Restul sînt vorbe. Explicații. Circumstan- 

Justificări.

și criticau în 
nc-a îmbolnăvit

toamnă în care 
atîta nădejde, 

jucat trei

Marius POPESCU

IERI, ÎN DIVIZIA
SERIA I

GLORIA BISTRIȚA 
RUL MECANICA ’ VASLUI 
(0—0). Au înscris : Georgescu 
(min. 64 din 11 m), Berceanu (min. 
75).

C.S.U. GALATI — F.C.M. 
DERURGISTUL GALATI 
(0—1). Autorii golurilor : 1
(min. 7) și Glonț (min. 61) 
tru învingători, respectiv 
(min. 65).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
TORIA TECUCI 6—0 (3—0).
marcat : Georgescu (min. ___
Barbu (min. 35, 45, 66). Benczik 
(min. 54), Adorjan (min. 83).

VIITORUL GHEORGHENI — 
I.M.U. MEDGIDIA 3—0 (1—0). Au 
înscris : Tudose (min. 36), Sza- 
vuly (min. 63), Bartha (min. 82).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ—RELO- 
NUL SAVINEȘTI ROZNOV 3-0 (1-0). 
Autorii golurilor: Covrig (min. 5 
și 86) și Amargbioalei (min. 53).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
GLORIA BUZĂU 0—1 (0—1). Au
torul golului : Negoescu (min. 5)._ _ ----------------- _ UNIREA

2—0 (2—0).
(min. 6) și

VIITO-
2—0

. SI-
1-2 

RUSU 
pen- 
Lala

VIC- 
. AU

14),

C. S. BOTOȘANI 
DINAMO FOCȘANI 
Au marcat : Luca 
Burcea (min. 24).

C.S.M, SUCEAVA 
TULCEA 6—0 (2—0). .. 
Dlrman (min. 18), Panait 
19), Petrescu I (min. 61), Avăda- 
nei (min. 64 din 11 m, 12 si 85).

POLITEHNICA IAȘI --------
TRUCTORUL IAȘI 
Marcatori : Burdușan 
Paveliuc (min. 65), 
(min. 80 din 11 m).

Relatări de la : I.
Arsenie, Gh. Briotă, 
C. Rusu, I. Baltag, 
reanu, I. Mîndrescu, 
vei.

1. POUT. Ia,r
2. Gloria Bistrița
3. C.S. Botoșani
4. C.S.M. Sf. Gh.
5. Dinamo Unirea
6. F.C.M.
7. C.S.M.
8. Gloria

9. Viitorul
10. Viitorul
11. Ceahlăul P Neamț
12. I.M.U. Medgidia
13. F.C.M. Progresul
14. C.S.U. Galați
15. Victoria Tecuci
16. Relonul Sâvinești
17. Delta Tulcea
18. Constructorul lași

— DELTA
Au marcat : 

(min.

9
9
9
9
9
9
9
9
9

Gheorgheni 9 • - 9
9
9
9
9
9
9
9

Siderur. 
Suceava 
Buzău 
Vaslui

ETAPA VIITOARE (duminică
18 octombrie) : I.M.U. Medgidia 
— C.S.M. St. Gheorghe, Unirea 
Dinamo Focșani — F.C.M. Side- 
rurgistul Galați. Viitorul Mecani
ca Vaslui — Constructorul Iași, 
Delta Tulcea — Viitorul Gheor
gheni, Politehnica Iași — C.S.M.
Suceava, Gloria Buzău — Ceah
lăul P. Neamț, Victoria Tecuci — 
F.C.M. Progresul Brăila, C.S.U. 
Galați — C.S. Botoșani, Relonul 
Săvlnești — Gloria Bistrița.

Automatica București, Chimica 
Tîrnăveni — Tractorul Brașov, 
Flacăra Moreni — Rapid Bucu
rești, Energia Slatina — Carpați 
Mîrșa, Autobuzul București — 
Șoimii Sibiu, Dunărea Călărași 
— Gaz metan Mediaș, I.C.I.M. 
Brașov — Mecanică fină Bucu
rești. Metalul București — Lu
ceafărul București, Rulmentul A- 
lexandria — Metalul Plopeni. Pe
trolul Ploiești stă.

SERIA A lll-a

SERIA A ll-a

— CONS- 
3—0 (1—0).

(min. 22),
Nemțeanu

Gh.
.1, 

Ungu- 
Maca-

Toma, __
C. Malnașij 
Th.
M.

6
5
5
5
5
4
5
5
4
3
3
4
2
3
3
1
2
2

2
2
2 
2 
2
4 
1 
0
1
3 
2 
O 
2 
0 
0 
3
1
1

1
2
2
2
2
1
3
4
4
3
4
5
5
6
6
5
6
6

12- 4 
17- 7
19- 9 
17-10
15- 8
11- 5
20- 11
12- 5
8- 8
7- 8
9- 9 

11-18
9-10

10-19
7- 20
8- 18
8-19
6-18

PETROLUL PLOIEȘTI — DU
NĂREA CAL AR AȘI 5—1 (4—1).
Au marcat : ștefănescu (min. 1 
și 44), Cozarec (min. 7), Cismaru 
(min. 25), Toporan (min. 75), res
pectiv Costca (min. 24).

METALUL PLOPENI -----
MICA TÎRNAVENI 0—0.

CARPAȚI MÎRȘA — FLACARA 
MORENI 1—0 (1—0). Autorul go
lului : Domide (min. 14).

TRACTORUL BRAȘOV — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 0—0.

METALUL BUCUREȘTI — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 (1—0). 
A marcat : Cămui (min. 45).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— AUTOMATICA BUCUREȘTI 
4—1 (2—0). Au înscris : P. Du
mitru (min. 5 și 14), Iatan (min. 
82), Catrina (min. 84), respectiv 
Pestrița (min. 51).

PANDURII TG. JIU — I.C.f.M. 
BRAȘOV 3—1 (2—1). Autorii go
lurilor : Croitoru (min. 14), Gu- 
gu (min. 20), Trandafirescu (mm. 
68), respectiv Nanu (min. 40 — 
autogol).

GAZ METAN MEDIAS — ȘOI
MII I.P.A. SIBIU 1—0 (1—0). A
înscris : Harbădă (min. 42).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
ENERGIA SLATINA 1—2 (1—0).
Au marcat : Bucico (min. 28) 
pentru gazde, respectiv Vlăduț 
(min. 50) șl Lețea (min. 73).

Relatări de la : I. Tănăsescu, V. 
Frîncu, 
trescu, 
Cristea,

M.
O. . ,
M. Țacăl,

Verzescu, 
Guțu. N. 

D.

CIII-

P. Dumi- 
Ștefan, P. 
Daniel.

REZULTATELE CONCURSULUI PRQNOSPORT DIN 11 OCTOMBRIE

I. Bologna—Milan
li. Catanzaro—Ascoli 

lit. Fiorentina—Avelllno 
iv.

V.
VI.

VII.

Genoa—Roma 
Inter — Cesena 
Juventus—Cagliari 
Napoli—Como 
Udinese—Torino

x
1
1
2
1
1
1
1

2 
X
1 
1

____ _______ .. ... X
Fond total de ciștiguri : 770.30*  

lei. din care 3.524 lei, report la 
categoria 1.

IX. C.S.U. Gl.—F.C.M. Gl.
X. Tractorul—Rulmentul

XI. Gaz metan—Șoimii Sibiu 
XII. Rapid Arad—Aurul Brad 

XIII. F.C.M. R-ța—F.C. Baia M.

1. PETROLUL
2. Rapid Buc.
3. Rulmentul Alex.
4. Șoimii Sibiu
5.. “ ’ ' "Metalul Buc
6. Energia Slatina 

Metalul Plopeni
8. Automatica Buc.
9. Mecanică fină

10. Flacăra Moreni
11. Gaz metan
12. Chimica lîrnăveni
13. Autobuzul Buc.
14. Dunărea Călărași
15. Tractorul Brașov
16. Pandurii Tg. Jiu
17. Carpați Mîrșa
18. I.C.I.M. Brașov

7.

9 6 2
9 5

10 5
9 5
9 5
8 5
9 4
9 3

10 2
10 4
8 4
8 3
9 4

10 4
10 2
9 2
8 2
8 1

2
2
1
1 
1
2
4
5
1
1
2 
0 
0
2
2
1
1

1
2
3
3
3
2
3
2
3
5
3
3
5
6
6
5
5
6

18ETAPA VIITOARE (duminică 
octombrie) : pandurii Tg. Jiu —

F.C. BIHOR — MINERUL CAV
NIC 4—0 (3—0). Au marcat : Kiss 
(min. 8), Georgescu (min. 32), 
Lupău (min. 34), Grosu (min. 79).

F.C.M. REȘIȚA — F.C. BAIA 
MARE 0—0.

C.F.R. TIMIȘOARA — MINE
RUL LUPENI 2—0 (0—0). AU ln- 
scris : Androvici (min. 48). Stă- 
nescu (min. 57).

C.I.L. SIGHET — STRUNGUL 
ARAD 1—1 (0—0). Au marcat :
Ionescu (min. 82) pentru gazde, 
respectiv Butaș (min. 55).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - 
MEȘUL SATU MARE 0-0.

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
— ÎNFRĂȚIREA ORADEA 1—0 
(1-0). Unicul gol a fost marcat 
de Căprioru (min. 34).

OLIMPIA SATU MARE — DA
CIA ORAȘTIE 2—0 (0—0). Au
marcat : Matei (min. 48). Balhori 
II (min. 86).

MINERUL ILBA 
TIMIȘOARA 3—0 
scris : Doloș (min. 
(min. 22). Diaconii

RAPID ARAD - 
3—1 (0—1). 
cu (min.
Gali (min. 
(min.38).

1—1

so-

SEINI - U.M. 
(3—0). Au m- 
6). Hofmeisfer 
(min. 38).

AURUL BRAD
marcat : Stoencs-
Bora (min. G5). 

Rizescu

Au
58).
77). respectiv

Relatări de la : I. G »ii‘ii. I).
Glăvan, S. Marton. s . r ri ’.•■a
Lespue, M. I 'V ' -i. z c >v a ei. Â.
Morar î ’ •

1. F.C. E HOR 9 7 1 1 25 8 15
2. F.C. Bi c M. 9 5 2 2 12- 4 12
3. Someșul S. M. 9 5 2 2 13-12 12
4. Aurul Brac 9 5 0 4 13-12 10
5. U.M Timisoara 9 5 0 4 10-11 10
6. F.C.M. R-șițo 9 3 3 3 13- 8 ț
7. Minerul 1 S. 9 4 1 4 10-10 Q
8. C.I.L S:~het 9 4 1 4 10-12 9
9. CF.R Tmc. 9 3 2 4 19-12 8

10-11. Olimpia S M 3 ■< 0 4 12- 9 8
infrăți'-eo O'. 9 i 0 5 17-14 ?

12. C.S.M. D Tr S. 9 3 2 4 9- 9 8
13. Strungul Arad 9 ■j 2 4 10-11 8
14. Rapid A ad 9 3 2 4 11-14 8
15. C F.R. C uj-N. 9 3 2 4 7-16 8
16. Minerul l.’ioeni 7 3 0 4 6-12 6
17. Minerul Cav. 8 2 1 5 3-16 5
18. Dacia Orășîie 9 2 1 6 8-23 5

ETAPA VIU (tîu.m tlîCl- IX
octombrie) : Minc- i li I. ipeni —
Dacia Oraș*,  ie. c.S M. Drobul a Tr. 
Severin — risoid Arad, C.I.L. di- 
ghet — Aurul Brad, strungii! A- 
rad — C.F.R. Cluj-Napoca. înfr ă
țirea Oradea — Minerul Ilba Se
ini, Minerul Cavnic — F.C.M. 
Reșița, Olimpia S.-tu Mare — F.C. 
Bihor, F.C. E.i. i Mare — C.F.R. 
Timișoara r.’’'* Timișoara — So
meșul Satu Mare.



In înfîlnirca «niicaia de popice cu Iugoslavia

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI- 
ÎNVINGĂTOARE, 

CEA MASCULINĂ - ÎNVINSĂ
Reprezentativele de popice 

ale României și Iugoslaviei 
s-au întîlnit la Timișoara, pe 
arena Voința, într-o dublă par
tidă amicală. Scorul general 
a fost din nou egal, 2—2 (ca 
și anul trecut, în Iugoslavia), 
fetele noastre obținînd două 
victorii. Rezultatele meciuri
lor : feminin — România — 
Iugoslavia 2322—2235 p. d. și 
2361—2264 ; masculin — Româ
nia — Iugoslavia 5104—5119 și 
5042—5192.

în ambele partide, jucătoa
rele românce au repurtat fru
moase victorii datorită omoge
nității echipei, care a avut în 
Elena Pană o jucătoare de 
mare precizie, reușind în pri
mul joc 397 p d — cel mai bun 
rezultat individual și în cel 
de al doilea 411. în meciul se
cund, performera echipei 
noastre a fost Ana Petrescu 
— 413 p d. Iată rezultatele ju
cătoarelor noastre : Elisabeta
Albert 372 în primul meci — 
în cel de al doilea n-a jucat, 
Elena Andreescu 394—375. 
Elena Pană 397—411, Margare

FAVORIT II S AU IMPUS 
IN DIVIZIA „A" LA HOCHEI

9 Steaua învingătoare detașată la Mier
curea Ciuc • Dunărea Galați și-a valori

ficat avantajul terenului

La Miercurea Ciuc și Galați 
au continuat meciurile din ca
drul primei grupe valorice a 
Diviziei ,.A“ la hochei. Iată re
latările corespondenților noștri 
de la întîlniriie respective :

• MIERCUREA CIUC. în 
meciul de sîmbătă, Steaua a 
întrecut pe Progresul din loca
litate cu 9—1 (3—0, 4—0, 2—1). 
prin punctele marcate de V. 
Huțanu (2), Nistor, Justinian, 
Gheorghiu, Ilălăucă, Ungurea- 
nu, Chiriță și Olinici, respectiv 
Solomon. în cea de-a doua 
partidă, de duminică, un scor 
neobișnuit, recordul de goluri 
de pînă acum al campion'» u- 
lui : Steaua — Progresul 17—7 
(9—1, 4—5, 4—1) ! De notat că 
In min. 29 scorul era 13—1 pen
tru Steaua, apoi Progresul 
a marcat 6 goluri consecutiv 
(scor 13—7 !) pentru ca apoi 
bucureștenii să înscrie de 4 ori 
la rînd. Autorii golurilor : V. 
Huțanu (4), Udrea (3), Jumă
tate și Gheorghiu (cite 2), Oli
nici, Daia, Hălăucă, Nistor, A- 
lexe, Ungureanu, respectiv Co- 
ciș, Kedves, Bejan, Szentcs, So

\

PRIMUL TUR AL C.C.E.
(Urmare din pag. I)

care Zaglebie a marcat trei go
luri ( !), distanțîndu-se la 7—4 
și scăpînd în cîștigătoare cu 
un avans care — prin el în
suși, ca și prin... valoarea in
trinsecă a formației care--fur
nizează opt jucători naționalei 
poloneze — lămurește, practic, 
problema calificării.

Atuurile principale ale lui 
Zaglebie Sosnowiec au fost 
ieri tehnica superioară, viteza 
în patinaj, plusul de abilitata 
în combinațiile de atac. Pe 
ansamblul partidei, oaspeții au 
fost mai buni, balanța apre
cierilor înclinînd de partea lor 
în special grație ultimei re
prize.

Dinamo a avut, in meciul de 
aseară, destule momente, bune 
dar și inexplicabile „amnezii" 
în apărare, ceea ce le-a permis 
de cîteva ori polonezilor să a- 
jungă „trei contra unu" in si
tuații de atac ! Este adevărat, 
campionii noștri n-au benefi
ciat în acest meci de aportul 
vigurosului Teodoriu (ceea ce a 
dereglat perechile de fundași), 
după cum s-a resimțit. în linia 
a doua de atac, absența timp 
de 10 minute (eliminare pentru 
rea conduită) a lui Solyom. 
Cu toate acestea, puteam avea 
pretenția ca Dinamo să joace 
— în ultima repriză, cea deci
sivă — mai bine decît a fâ- 
cut-o. 

ta Cătineanu 373 —, Ana Pe
trescu 390—413, Vasilica Pin- 
țea 396—364, Maria Zsizsik — 
407 și Ildiko Szâsz —394. Din 
formația oaspete s-au remar
cat : Novka Kulici — 409—395, 
Komadina Zlata 382 și Biserka 
Perman 409.

La bărbați, echipele noastre 
au evoluat în ambele jocuri 
modest, unii dintre jucători 
chiar slab. Interesant de amin
tit că cei doi foști campioni 
mondiali, I. Tismănar și N. 
Dragas s-au întilnit direct de 
două ori și în ambele jocuri 
scorul a fost favorabil popi
carului iugoslav cu 864—853 și 
889—858. Selecționații noștri au 
punctat după cum urmează : 
Al. Cătineanu 827—842, Șt. 
Boariu 847—842, AI. Tudor 
875—842, I. Frigea 813 —. I. Tis
mănar 853—858, Gh. Silvestru 
—889, Al. Naszodi —792 și Gr. 
Marin —864. De la oaspeți s-au 
impus : F. Marincek 869, M. 
Leovici 896, și N. Dragas 864 — 
889.

Constantin CREȚU-coresp.

lomon, Gall, Pall. Meciurile au 
fost conduse de arbitrii Gh. 
Tasnadi, A. Balint și L. Petraș. 
(V. PAȘCANU, coresp.).

• GALAȚI. — Dubla intilnire 
dintre Dunărea din localitate 
și Avintul Gheorgheni s-a în
cheiat în avantajul gazdelor 
care au cucerit cele 4 puncte, 
în jocul de sîmbătă, 3—1 (1—0, 
0—1, 2—0), prin golurile reali
zate de Bujoreanu (2) și Marcu 
pentru Dunărea, Suket pentru 
Avintul. în cel de duminică, 
Dunărea a cîștigat mai lejer : 
7—2 (3—1, 2—1, 2—0). Au mar
cat : Chiriță (2), Marcu, Ban- 
daș, V. Liga, Gh. Huțanu, Vi- 
șan, respectiv Suket și Daniel. 
De remarcat forma bună a ce
lor doi portari, Șapovalov și 
Gergeli. Întîlniriie au fost con
duse de Gh. Mureșan, R. Co- 
jocariu și N. Enache. (T. SI- 
RIOPOL, coresp.).

• Dublul meci Dinam» — 
Avintul Gheorgheni, din etapa 
următoare, se va disputa marți 
(ora 17) și miercuri, (ora 10) in 
București. Restul meciurilor, 
miercuri și joi.

Zaglebie a deschis scorul în 
min. 4 (Jobczik. pe contra
atac) și l-a majorat în min. 
16, prin excelentul fundaș Ma- 
deksza : 2—0. Dinamo dă to
tuși o replică bună și reduce 
handicapul prin Dumitrache 
(min. 17), egalînd apoi prin 
Costea (min. 21). în același 
minut însă. Tokarz aduce din 
nou avantaj pentru Zaglebie, 
dar după două minute din nou 
egalitate, 3—3, prin golul lui 
Costea. în min. 27, Zabawa 
înscrie pentru echipa poloneză 
(aflată în inferioritate numeri
că !), pentru ca în min. 31 Tu- 
reanu să obțină din nou egala- 
rea : 4—4. La începutul ulti
mei reprize, „momentul psiho
logic" al meciului : in minutele 
46 și 47. Jobczik, Tokarz și 
Radwan rup echilibrul: 7—4 
pentru oaspeți! Meciul este ju
cat. Mai marchează Axinte 
(min. 54) dar Bernat (min. 58) 
restabilește diferența în favoa
rea lui Zaglebie.

Victorie meritată a oaspeților 
dar, repetăm, cu mai multă 
concentrare in joc, — și mai a- 
les, fără deruta de Ia începutul 
ultimei reprize — Dinamo pu
tea scoate aseară un rezultat 
mai bun.

A condus la centru Viktor 
Zsitva (Ungaria), ajutat la linii 
de M. Presneanu și I. Bcczc.

Returul acestei partide este 
programat duminică 18 octom
brie la Sosnowiec.

In vederea celor două meciuri de rugby cu Noua Zeelandă

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE NOASTRE
Rugbyștii noștri fruntași se 

află din nou în preajma unor 
importante confruntări interna
ționale. Este vorba despre cele 
două partide cu echipa Noii 
Zeelande și despre meciul cu 
Franța, din cadrul competiției 
europene organizate de F.I.R.A. 
Jucătorii All Blacks vor evolua 
la 20 octombrie la Constanța 
(stadion „1 Mai", ora 15,30) în 
campania Selecționatei de sud 
și la 24 octombrie, la București 
(stadion „23 August", ora 15), 
adversară fiindu-le reprezentati
va noastră națională. Se cunosc 
și arbitrii acestor întîLniri : Alun 
Richards (Țara Galilor) la prima 
partidă, respectiv Allen Hosie 
(Scoția).

In vederea apropiatelor con
fruntări, au fost alcătuite lotu
rile care vor reprezenta rugbyul 
românesc. Echipa națională (an
trenori Valeriu Irimescu șL Theo
dor Rădulescu, medic Nicolae 
Gheracopol) va fi formată din 
următorul lot : Gheorghe Florea 
(Farul), Dumitru Alexandru 
(Steaua), Stelian Podărescu (Di
namo) — fundași și mijlocași la 
deschidere ; Ion Constantin, Ma
rian Aldea (Dinamo), Sorin Fui- 
cu (Steaua), Adrian Lungu, Cor
nel Vasile (Farul) — aripi și 
centri ; Mircea Paraschiv (Dina
mo), Eduard Suciu (Steaua) — 
mijlocași la grămadă ; Florică 
Murariu, Alexandru Rădulescu 
(Steaua). Enciu Stoica (Dinamo) —

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
CEA DE A 4-a partidă pentru 

titlul de campion mondial. în
treruptă la mutarea a 41-a, a 
continuat încă 12 mutări după 
care campionul lumii Anatoli 
Karpov a obținut victoria asupra 
lui Victor Korcinoi. El conduce 
acum cu 3—0 și-i mai trebuie în
că 3 victorii pentru a rămîne în 
posesia titlului mondial.

ÎN RUNDA A 8-a a turneului 
internațional de la Tuzla (Iugo
slavia), maestrul român Valentin 
Stoica l-a învins pe iugoslavul 
Klariei, în timp ce partida dintre 
marii maeștri Mihai Șubă și 
Kurajița s-a terminat remiză. în 
clasament conduce Kovacevici cu 
5’A p (1), urmat dc Stoica și Ku

AGENDA SĂPTĂMiNII
14. X FOTBAL : preliminarii ale C.M. : Austria — R.F. Germania

la Viena și Albania — Bulgaria la Tirana (grupa I). Olanda 
— Belgia la Rotterdam și Irlanda — Franța la Dublin (gru
pa a II-a), Țara Galilor — Islanda la Swansea (grupa a 
III-a), Ungaria — Elveția la Budapesta (grupa a IV-a), 
Grecia — Danemarca la Salonic (grupa a V-a), Portugalia 
— Suedia la Lisabona și Irlanda de Nord — Scoția la Bel
fast (grupa a Vl-a)

15. X HANDBAL : campionatul mondial pentru junioare în mai
multe orașe din Canada (se încheie la 30.X)

17.X FOTBAL : preliminarii ale C.M. : Iugoslavia — Italia la 
Belgrad (grupa a V-a)
CICLISM : cursa profesionistă „Turul Lombardiei", în Ita
lia
AUTOMOBILISM : a 15-a probă a C.M. formula I — „Ma
rele premiu de la Las Vegas"

POLONIA CALIFICATĂ 
PENTRU TURNEUL FINAL 

AL C.M.
Cîștigînd cu 3—2 (2—0), la Leip

zig, meciul cu R.D. Germană, e- 
chiipa Poloniei este calificată pen
tru turneul final din Spania, in
diferent de rezultatele ultimelor 
două partide pe care cele două 
țări le mai susțin pe teren pro
priu, cu Malta. La Leipzig, oaspe
ții au condus cu 2—0, prin godu- 
rile Iul Szarmach (min. 2) și 
Șmolarek (min. 5) ! După pauză 
Schnuphase a transformat o lovi
tură de la 11 m pentru gazde 
(min. 54). Polonezii mai înscriu 
prin S molarele (min. 62), iar 
Streich reduce din handicap (min. 
66). în fața celor 85 000 de spec
tatori spaniolul Castillo a condus 
echipele * *

mației F.C. Argeș în Cupa 
U.E.F.A., a terminat la egalitate : 
0—0 meciul susținut în deplasare 
cu Glasgow Rangers. Alte rezufl- 
tate : St. Mirren — Celtic 1—2 ; 
Hibernian — Morton 4—0 ; Dundee 
— Partick 0—0. In clasament con
duce Celtic cu 14 p. urmată de 
Aberdeen 9 p.

• Rezultate înregistrate în cam
pionatul englez : Birmingham — 
Southampton 4—0 ; Coventry — 
Aston Villa 1—1 ; Ipswich — Wol
verhampton 1—0 ; Liverpool — 
Leeds 3—0 ; Manchester City — 
Manchester United 0—0 ; Middles
brough — Nottingham Forest 1—1 > 
Notts County — Sunderland 2—0 ; 
Swansea — Arsenal 2—0 ; Totten
ham — Stoke 2—0 ; West 
Bromwich — Brighton 0—0 ; Wesl 
Ham — Everton 1—1.

O La Montevideo, în meci pen
tru competiția internațională 
„Cupa Libert adores", echipa Co- 
breLoa (Chile) a întrecut cu 2—1 
(0—0) formația locală National 
deținătoarea trofeului.

R.D. GERMANA : Grapenthin — 
Weise, Ddrner, Schnuphase, Ba uni, 
Kurbjuwejt, Pommerenke (Stein
bach), Liebers, Riediger, Streich, 
Troclia.

POLONIA : Mlynarczik — Dziu
ba (Wojcicki), Zmuda, Janas, Ja- 
locha, Lato, Matysik, Mejewski, 
Boniek, Szarmach (Iwan), Smo- 
larek. Clasamentul grupei a 7-a :
1. POLONTA 3 3 0 8 6-26
2. R.D. Germană 3 1 0 2 4-5 2
3. Malta 2 0 0 2 1-4 0

VICTORIE FEMININA 
ÎN RALIUL SAN REMO!

ROMA, 11 (Agerpres). — Cea 
de-a 23-a ediție a competiției 
internaționale automobilistice 
,;Raliul San Remo° s-a înche
iat cu un învingător neaștep
tat : echipajul feminin Miche
lle Mouton (Franța) — Fabrizia 
Pons (Italia), pe o mașină 
„Audi Quatro*.  Pe locul se
cund, la 3:25, s-a clasat finlan
dezul Toivonen, în timp ce un 
alt favorit, compatriotul său 
Hannu Mikkola, a ocupat lo
cul cinci.

Este pentru prima oară cînd 
într-un raliu de o asemenea 
importanță (proba a contat 
pentru campionatul mondial), 
victoria revine unui echipaj fe
minin ! 

linia a treia, aripi ; Gheorghe 
Caragca, Pompilie Borș (Dina
mo), Gheorghe Dumitru (Farul), 
Marin lonescu (Steaua) — linia 
a doua și numărul 8 ; loan Bu- 
can (Știința Petroșani), Octavian 
Comcliu (Steaua), Constantin 
Dinu (R.C. Grivița Roșie) — pi- 
lieri ; Mircea Munteanu (Steaua)
— taloner.

Formația de la Constanța va 
fi alcătuită de antrenorii Mihai 
Naca și Adrian Mateescu (medic 
Wilhelm Wagner) din rîndul ur
mătorilor jucători : Titus Toader 
(Steaua), Romeo Bezușcu (Fa
rul), Mihai Marghescu (Dinamo)— 
fundași și mijlocași la deschide
re ; Adrian Plloțschi (Farul), 
Mircea Chiricencu (Dinamo), 
Constantin Roșu (Steaua) — a- 
ri.pi ; Gheorghe Vărzaru, Mihai 
Holban, Gheorghe Varga (Farul)
— centri ; Nicolae Dinu (Farul), 
Vasile Ion (Știința CEMTN Baia 
Mare) — mijlocași la grămadă ; 
Costică Florea (Steaua), Eugen 
Ștefan (R.C. Grivița Roșie), Ma
rian Nache (Farul) — linia a 
treia, aripi ; Ștefan Constantin 
(Știința Petroșani), Florin Con
stantin (Farul), Ion Stroe (R.C. 
Grivița Roșie) — linia a doua și 
numărul 8 ; Corneliu Scarlat 
(R.C. Grivița Roșie), Corneliu 
Gheorghe (Dinamo), Dumitru 
Mușat (Farul), Vasile Ungurea
nu (Știinta CEMIN Baia Mare) — 
pilieri ; Emilian Grigore (Farul), 
Marin Moț (Știința CEMIN Baia 
Mare) — taloneri.

rajița cîte 5JA P, Vukici 5 p (1), 
Șubă 5 p etc.

ÎN TURNEUL ZONAL de șah 
de la Becici (Iugoslavia), după 4 
runde conduce Ivanovicl (Iugo
slavia) 3 p, urmat de Velimirovlci 
și Cebalo cu cîte 2*/»  P (1) etc.

DUP A ȘASE RUNDE, în tur
neul internațional de la Tilburg 
(Olanda) conduc marii maeștri 
Tigran Petrosian, Beliavski (am
bii U.R.S.S.), Timman (Olanda) 
și Andersson (Suedia) cu cîte 4 
p. în runda a 6-a, Petrosian l-a 
învins pe Sosonko, Beliavski pe 
Larsen. Kasparov a cîștigat la 
Hubner, iar partidele Timman — 
Liubojevici și Spasski — Anders
son s-au terminat remiză.

SURPRIZĂ LA AUCKLAND !
La Auckland, în meci din ca

drul fazei finale a zonei Asia — 
Oceania a preliminariilor campio
natului mondial de fotbal, selec
ționata Kuweitului a învins cu 
scorul de 2—1 (0—1) formația
Noii Zeelande. în clasament con
duce Noua Zeelandă 3 p. urmată 
de Kuweit 2 p (un joc mai pu
țin), R.P. Chineză 1 p.

CAMPIONATE • CUPE

Etapa a 5-a a Campionatului 
italian : Bologna — Milan 0—0 ; 
Catanzaro — Ascoli 1—0 ; Fio
rentina — Avellino 1—0 ; Genoa 
— Roma 0—1 ; Inter — Cesena 
3—2 ; Juventus — Cagliari 1—0 ; 
Napoli — Como 2—0 ; Udinese — 
Torino 3—2. în clasament : 1. 
Juventus 10 p, 2—4. Fiorentina, 
Inter și Roma cite 7 p.

• în campionatul scoțian, e- 
chipa Aberdeen, adversara for

NOILE DISCIPLINE INCLUSE 
ÎN PROGRAMUL J. 0.

Comentînd recentele hotăriri ale sesiunii C.t.O. cu privire la intro
ducerea tenisului de masâ în programul Jocurilor Olimpice, cores
pondenții de presâ subliniază faptul câ Includerea „ping-pongului" 
între disciplinele olimpice este o adevărată consacrare a acestui spori 
care, deși este practicat de zeci de milioane de tineri din întreaga 
lume, era considerat mai mult un divertisment. Tenisul de masâ și-a 
organizat primele campionate mondiale în 1926, la Londra, cu parti
ciparea doar a șapte țâri, dar a cunoscut în ultimele decenii o 
dezvoltare deosebitâ, fiind practicat fârâ excepție pe toate conti
nentele.

In ceea ce privește admiterea tenisului de cîmp la J. O., pre
ședintele federației internaționale de specialitate, Philippe Chatrîer, 
a declarat : „Sîntem foarte bucuroși de hotârîrea C.I.O., care readuce 
printre sporturile olimpice un joc practicat in prezent de peste 120 
milioane de persoane**.  întrebat despre riscul de a vedea ca tenisul 
sâ se prezinte la un nivel tehnic inferior din cauza neparticipârii 
profesioniștilor, Chatrîer a răspuns : „Campionul olimpie din 1933 <ra 
fi ele o mare valoare internaționala și se va situa la nivelul cîști- 
gâtorilor celorlalte discipline olimpice". Cit despre numărul de probe 
pe care le va oferi tenisul Olimpiadei ’88, președintele F.I.L.T. a 
precizat câ programul va fi stabilit la viitoarea sesiune a C.I.O. da 
la Roma,

O TELEX ©
BOX Q Campionul european la 

categoria „sermmijlocie". danezul 
Joergeri Hansen și-a apărat cu 
succes centura. în gala care a 
avut l w la Copenhaga, cl l-a 
învins ia puncte pe compatriotul 
său Hans Palm.

HANDBAL • Intre 7 și 14 fe
bruarie. anul viitor, vor avea 
loc la Bruxelles meciurile din 
cadrul campionatului mondial 
masculin grupa C. în urma tra
gerii la sorți, care s-a desfășurat 
la Lidge, echipele participante 
au fost împărțite în două serii, 
după cum urmează : grupa A : 
Bulgaria, Norvegia, Italia. Marea 
Britanie ; grupa B : Austria, Por
tugalia, Belgia, Luxemburg. Fin
landa.

PENTATLON MODERN • După 
desfășurarea a trei probe în ,.Cu
pa Europei", pe primul loc se 
află Dobi (Ungaria) cu 3206 p, 
urmat de Masala (Italia) 3152 p 
si Pajor (Ungaria) 3130 p. Pe e- 
chipe conduce U.R.S.S.

TENIS • Un purtător de cuvint 
al Federației de tenis a S.U.A. 
a anuntat că finala ..Cupei Da
vis" se va desfășura între 11 și 
13 decembrie la „Riverfront Co
liseum" din Cincinnati, între 
S.U.A. și Argentina • Rezultate 
în turul doi al turneului de la 
Tel Aviv : Stockton (S.U.A.) — 
Ilie Năstase (România) 6—1, 6—4; 
Glickstein (Israel) — Sandres (O- 
landa) 6—4, 5—7, 7—6 ; Hjertciuist 
(Suedia) — Feigel (Austria) 5—7, 
6—4, 6—3 : Wilborts (Olanda) — 
Reininger (Austria) 7—6. 6—2 • 
In competiția feminină de la 
Cambridge pentru „Cupa Maure
en Connolly", echipa S.U.A. a 
învins cu 6—2 echipa Angliei • 
în semifinalele turneului de la 
Barcelona, Ivan Lendl l-a învins 
cu 6—0. 6—3 pe Yanninck Noah. 
în timp ce Guilermo Vilas l-a eli
minat cu 1—6, 6—4, 6—2 pe Eddie 
Dibbs în sferturile de finală 
ale turneului internațional femi
nin de la Tampa, Mary Lou Pla
tele (S.U.A.) a eliminat-o cu 7—5, 
6—1 pe Wendy Turnbull (Austra
lia). în semifinale, Piatek o va 
întîlni pe Bettina Bunge (S.U.A.), 
învingătoare cu 6—4, 6—1. în jo
cul cu Sandy Collins (S.U.A ' 'W 
Turneul internațional de la Bris
bane a fost cîștigat de australia
nul Mark Edmondson învingător 
cu 7—6, 3—6, 6—4 în finala cu 
Chris Lewis din Noua Zeelandă.

C. E. DE BOX ÎN 1983, 
LA SOFIA

PARIS, 11 (Agcrpres). — Co
mitetul Asociației europene de 
box amator, întrunit la Paris, a 
confirmat organizarea campiona
telor europene de seniori din a- 
nul 1983 la Sofia, la o dată ce 
se va stabili ulterior. în 1985 eu
ropenele se vor desfășura la 
Budapesta, iar în 1987 la Roma. 
Pe de altă parte, forul pugilistic 
european l-a sancționat (pentru 
dopaj) pe boxerul francez Fre
deric Geffroy, care a fost sus
pendat pe un an și i s-a retras 
medalia de bronz obținută anul 
acesta la campionatele europene 
de la Tampere.


