
VIZITA PRIMULUI MINISTRU
AL INDIEI, INDIRA GANDHI

Luni, 19 octombrie, la Palatul 
Consiliului de Stat, au avut loo 
convorbiri oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și doamna Indira Gandhi, ptim- 
ministru al Republicii India.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat călduros — și in acest 
cadru — vizita primului minis
tru Indira Gandhi in România, 
care pune pregnant în evidență 
bunele relații româno-indiene, 
precum și dorința comună de 
a le extinde și aprofunda con
tinuu. Șeful statului român și-a 
afirmat încrederea că Schimbu
rile de păreri pe care Ie are cu 
premierul indian vor contribui, 
prin rezultatele lor, Ia dezvol
tarea mai intensă a conlucrării 
dintre România și India, atit 
pe tărîm bilateral, cit și în 
sfera vieții internaționale.

Primul ministru Indira 
Gandhi a mulțumit, încă o 
dată, cu căldură, pentru invita
ția de a vizita România, pen
tru deosebita ospitalitate cu 
care este întîmpinată în țara 
noastră, mărturie a trainicii 
prietenii, a stimei și respectu
lui pe care și Ie nutresc reci
proc popoarele inciian și român. 
Premierul indian și-a manifes
tat satisfacția de a continua 
dialogul deschis și rodnic cu 
șeful statului român, de a sta
bili împreună noi măsuri me
nite să asigure promovarea mal 
largă a colaborării dintre Româ
nia și India.

Convorbirile dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu si pri
mul ministru Indira Gandhi 
s-au desfășurat sub semnul do
rinței comune de a imprima un 
curs mereu ascendent și de a 
da un conținut tot mai bogat 
relațiilor româno-indiene. Ele 
au prilejuit o informare reci
procă privind realizările obți
nute de cele două popoare în 
înfăptuirea programelor de dez
voltare economică și socială ale 
țărilor lor, o analiză cuprinză
toare a stadiului și perspective
lor colaborării dintre România 
și India, precum și abordarea 
unor'aspecte majore ale actua
lității politice internaționale.

De comun acord s-a apreciat 
că marile probleme ale vieții 
internaționale pot fi soluțio
nate numai cu participarea ac
tivă și in deplină egalitate a 
tuturor statelor, fără deosebire 
de mărime sau orinduire socia
lă, un rol sporit revenind țări
lor mici și mijlocii, țărilor in

ECHIPELE ROMÂNEȘTI ÎNAINTEA DEBUTULUI 
ÎN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
UNIVERSITATEA CRAIOVA, 
AȘTEPTATA CU INTERES 

LA COPENHAGA
COPENHAGA, 19 (prin tele

fon). Azi la amiază (n.r. — 
ieri), după o călătorie care a 
durat circa 4 ore. pe ruta 
București — Berlin — Copen
haga, o aeronavă TU-154 de
punea. pe pista aerportului 
Kastrup. echipa Universitatea 
Craiova, sosită, aici. în vede
rea jocului de miercuri, cu 
Bold Klub Copenhaga, contînd 
pentru manșa întîi a turului 
doi din Cupa campionilor eu
ropeni. Cei 15 component! ai 
lotului sînt : Lung, Boldici, Ne
grită, Tilihoi, Ștefănescu, Ungu- 
reanu, Purima, Ciupitu, Țiclea- 
nu. Beldcanu, Donose, Irimescu, 
Cîrțu, Cămătaru, Bălăci.

Numeroșii ziariști veni ți în 
întîmpinarea formației noastre 
campioane au notat. între al
tele. buna stare de spirit care 
domnește în tabăra jucătorilor 
craioveni înaintea partidei de 
miercuri, puțin mai tîrziu. ei 
aveau să-și explice moralul ri
dicat al Universității Craiova, 
aflînd rezultatele obținute de 
ea în ultimele două etape de 
campionat, cînd, în doar patru 
zile, a acumulat 4 puncte, la 
sfîrșitul meciurilor cu F.C. Ar
geș și F.C. Olt. Jocul cu echi
pa lui FI. Halagian l-am pu
tut urmări la fața locului, des
pre cel cu F.C. Argeș ne-a yor- 
pit, ne aeroportul din Otopeni. 
Al. Constantinescu. antrenorul 
fotbaliștilor pitesteni. care a- 
veau să decoleze în același

Gheorghe NICOLAESCU
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curs de dezvoltare, țărilor neall 
niate, care constituie marea 
majoritate a lumii și sînt ne
mijlocit interesate intr-o poli
tică de pace și independență.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Indira 
Gandhi au reafirmat^ hotărirea 
României și Indiei de a dez
volta conlucrarea dintre ele In 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite și altor organisme inter
naționale, al grupului „Celor 
77“ și mișcării de nealiniere, 
de a-șl aduce o contribuție spo
rită la lupta pentru destindere, 
dezarmare și securitate, pentru 
întărirea Încrederii și colaboră
rii intre națiuni, pentru În
făptuirea aspirațiilor de pace, 
independență și progres ale tu
turor popoarelor.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă șl înțelegere 
reciprocă.

★

Luni, doamna Indira Gandhi, 
primul ministru al Republicii 
India, împreună cu alte per
soane oficiale indiene, a vizi
tat una dintre cele mai mari 
instituții culturale ale țării — 
Muzeul de istorie a Republicii 
Socialiste România.

In încheierea vizitei, doamna 
Indira Gandhi a sem iat in 
cartea de onoare a muzeului și 
și-a exprimat satisfacția pentru 
prilejul oferit de a lua cu
noștință despre aceste mărturii 
elocvente ale istoriei, culturii 
și civilizației poporului român.

★

Luni dimineață, primul mi
nistru al Indiei, doamna Indira 
Gandhi, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru so
cialism.

După depunerea coroanei dc 
flori s-a păstrat un moment de 
reculegere. A fost vizitată, apoi, 
rotonda monumentului.

★

Seara, primul ministru al 
Republicii India, Indira Gan
dhi, împreună cu primul mi
nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, Ilie Verdeț, 
a asistat la un spectacol fol
cloric muzieal-coregrafic, susți
nut de ansamblnl Rapsodia Ro
mână.

Din partea primului ministru 
Indira Gandhi, interpreților 
le-au fost oferite fiori.

DINAMO. ASTA-SEARA 
ANTRENAMENT 

PE SAN SIRO
MILANO, 19 (prin telefon). 

După o călătorie de cinci ore. 
care a cuprins un zbor in două 
£tape. București — Roma și 
Roma — Milano, echipa Di
namo București a aterizat luni 
după-amiază pe aeroportul „Li- 
nate“ din Milano. Aici, fotba
liștii români au fost întîmpinați 
de persoane din conducerea 
clubului Internazionale, de nu
meroși ziariști și fotoreporteri. 
Echipa noastră s-a îndreptat 
apoi spre hotelul „Leonardo da 
Vinci", situat la 5 km de cen
trul marelui oraș industrial din 
nordul Italiei. Vremea la Mi
lano este relativ caldă (tempe
ratura +19*) dar cerul este aco
perit, iar dimineața și seara, 
după cum spun localnicii, se 
lasă o ceată groasă. La ora 
la care telefonez jucătorii lotu
lui dlnamovist se îndreaptă 
spre un teren dotat cu instala
ție de nocturnă. In marginea 
orașului Milano, pentru un prim 
antrenament. Urmează ca marți 
dinamoviștil să se antreneze pe 
marele stadion ..Giuseppe 
Meazza" (fostul San Siro). unde 
va avea Ioc și partida de 
miercuri, din prima manșă a 
turului II din Cupa U.E.F.A. 
Ora de începere a meciul-ii este 
20.45. ora locală, adică 21,45, 
ora Bucureștiului. Partida va 
fi condusă de o brigadă de ar
bitri din Franța, avîndu-1 la 
centru pe Robert Wurtz. An
trenorul Dumitru Nicoiae-Nicu-

Rodu URZICEANU
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„Premieră" de mare atracfie in rugbyul românesc

SELECȚIONATA DE SUD JOACĂ ASTĂZI 
LA CONSTANȚA CU „ALL BLACKS"

CONSTANȚA, 19 (prin tele
fon). Celebra echipă „AII 
Blacks" va intra azi pentru 
prima dată pe un teren de 
rugby din România și dacă 
evenimentul se va consuma la 
Constanța faptul nu este, desi
gur, întîmplător, pe Litoral 
existînd — cum bine se știe — 
cel de al doilea centru al „ova-

Selecționata de Sud va beneficia de aportul internaționalului „A“ 
Gheorghe Caragea, jucător — deși tinăr — cu o bogată expe
riență. Iată-l — culegînd un balon — in timpul unei partide cu 

rugbyștii irlandezi, de la Leinster

FINALELE DE GIMNASTICĂ
O nouă competiție de gimnasti

că reține atenția iubitorilor de 
sport: este vprba de finalele cam
pionatelor iraționale ale maeștri
lor, programate la finele acestei 
săptâmînl, la Bacău, cele mal 
bune sportive șl cel mai buni 
sportivi ai țării se reunesc în
tr-o competiție care îșl propune 
să-l desemneze pe noii campioni 
al țării șl să constituie un nou 
test de verificare înaintea „mon
dialelor".

F. C. ARGEȘ, 
IN FAȚA UNUI EXAMEN 

FOARTE GREU
ABERDEEN, 19 (prin telefon), 

începută în primele ore ale di
mineții, cînd cursa TAROM cu 
destinația Amsterdam și-a luat 
zborul de pe pista de la Oto
peni. călătoria fotbaliștilor de 
Ia F.C. Argeș spre Scoția ș-a 
încheiat abia seara, după o șe
dere cam lungă pe marele ae
roport olandez, unde s-a făcut 
transbordarea pe un avion a1 
companiei BEA, care ne-a a- 
dus direct la Aberdeen.

Marele și frumosul oraș sco
țian ne-a întîmpinat cu o vre
me închisă și rece, compensată 
însă de căldura primirii făcute 
de conducătorii clubului Aber
deen. precum și de interesul 
manifestat de reporterii spor
tivi. prezentl la aeroport, față 
de echipa noastră.

La această oră tîrzie a con
vorbirii noastre telefonice, ju
cătorii s-au retras în camerele 
lor de la hotelul .,Royal Da- 
roch" pentru atît de necesara 
odihnă, urmînd ca mîine (n.r. 
— azi) să efectueze un antre
nament de acomodare pe sta
dionul Pittodrie (25.000 de 
locuri) care va găzdui partida.

Cel 17 jucători care au făcut 
deplasarea sînt : Cristian și 
Ariciu — portari : Zamfir, 
Slancu, Cîrstea, Bărbulescu, 
Tulpan — fundași ; Kallo Ig
nat, Badea, Chivescu, Toms — 
mijlocași ; Turcu. Nica. Radu 
II, Băluță și Moiceanu — înain
tași.

Constantin FIRANESCU
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lului" de la noi. Cel mai mare 
stadion de pe malul Mării („1 
Mai“) va primi, de la ora 15,30, 
un team de mare faimă, dor
nic să cunoască la el acasă 
rugbyul românesc, „ai cărui me
sageri au lăsat o atît de favo
rabilă impresie Ia Antipozi in 
urmă cu șase ani" — după cum 
ne spunea și Pat Gill, mana-

După succesul din „Cupa cupelor44 la polo

CRIȘUL ORADEA, „SCHIMBATĂ LA FAȚĂ", 
CONTINUĂ CURSA...

Cît de mare diferență între 
echipa Crișul Oradea de acum 
trei săptămîni, care se „chinu
ia" realmente in fața formații
lor Triumf și Progresul Bucu
rești, în primul tur al campio
natului, și team-ul aliniat da 
antrenorii N. Rujinschi și L 
Alexandrescu în această grupă 
preliminată a Cupei cupelor lș 
polo, ale cărei meciuri au fost 
net dominate de „7“-le oră- 
dean... Chiar și la partidele de 
antrenament susținute la Cluj- 
Napoca in compania Voinței 
înaintea turneului, poloiștii Cri- 
șului au fost de regulă învinși 
și îngrijorarea se putea citi pe 
fețele tuturor tehnicienilor ce 
înconjurau echipa orădeană. De 
vineri după-amiază, însă, pînă 
duminică la prînz am văzut o 
cu totul altă față a Crișului, o

PILOȚII BUCUREȘTENI
ALI DOMINAT RALIUL AERIAN
Gelu Savu — Ion Diaconu (regularitate), Mielu Fejeanu 
— Ludmila Avramescu (observare) și Gheorghe Uță — 
Constantin Mandache (precizie), cîștigătorii celor 

3 titluri
Ospitalier ca de obicei, ae

rodromul Strejnic al aeroclubu
lui ploieștean „Gh. Bănciulescu" 
a găzduit, la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, în cadrul campiona
tului național de zbor cu mo
tor, Raliul aerian, ultima com
petiție a anului pentru piloții 
sportivi.

Disputată pe durata unei sin
gure zile, vineri (simbătă a a- 
vut loc doar barajul pentru de
finitivarea clasamentului in 
proba de precizie), întrecerea a 
solicitat din plin cunoștințele 
din domeniul navigației aerie
ne, în special a navigației ob
servate, efectuînd o triere se
veră a celor 13 echipaje parti
cipante.

Raliul aerian, disputat pe 
traiectul Strejnic — Roșiori — 
Nana — Călugăreni — Teiul — 
Geamăna — Mătăsaru — Strej-

Marți 20 octombrie 1981

gerul reprezentativei Noii Zee- 
lande.

De partea cealaltă. Selecțio
nata de Sud. o creație de dată 
recentă, cu o stare de spirit 
sintetizată de cuvintele căpita
nului de echipă Florin Con
stantin i „Știm bine ce marc 
adversar avem în față Mal 
știm că sîntem creditați cu— 
șansa a doua. Jucăm, insă, un 
meci care poate însemna meciul 
carierei. Cum o asemenea oca
zie nu trebuie ratată, vom în
cerca să ne autodepășim". In 
completare, antrenorul Mihal 
Naca exclama scurt și cuprin
zător : „Vom juca !“. Ceea ce 
înseamnă că Selecționata de 
Sud vrea să contribuie in cît 
mai mare măsură la un ade
vărat spectacol rugbystic. Este 
lesne de înțeles că și oaspeții 
au același gînd. Ne-a spus-o 
însuși faimosul căpitan Graham 
Mourie i „Vrem să onorăm pri
ma noastră apariție în fața pu
blicului românesc printr-un Joc 
de înaltă tinută. Ne simțim 
bine în România. Sîntem încon
jurați cu prietenie și cum șt 
vremea este foarte frumoasă 
aici, pe malul Mării Negre, sîn-

Geo RAEȚCHI
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echipă plină de elan, realmente 
dezlănțuită, decisă să reprezin
te cu cinste polo-ul româneso 
la debutul într-o competiție 
continentală.

Dar, numai cu ambiție și e- 
lan — puteți fi siguri — Cri
șul nu ar fi putut să elimine, 
într-o întrecere de cea mal 
mare dificultate, formații cum 
sînt Pro Recco sau Rote Erde, 
să-și asigure calificarea după 
numai două partide șl apoi să 
joace rolul de arbitru între 
două echipe (Pro Recco și C.N. 
Montjuich) venite la Cluj-Na- 
poca cu justificate pretenții de 
a-și asigura biletele pentru se
mifinale. Poloiștii orădeni au

Adrian VASILIU
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nic, competiție cu profil spe
cific, a constat în, fapt din 3 
probe : regularitate (survolarea 
punctelor de pe traseu în timpi 
dinainte stabiliți), observare 
(identificarea formei șl ampla
sării la sol a panourilor), pre
cizie (aterizare in cadrul uneî 
porțiuni de teren delimitată).

Situația meteorologică, vizibil 
îmbunătățită în cea de a doua 
parte a săptămînii, a pus to
tuși probleme, vîntul erei nd se
rioase dificultăți concurenților 
la calcularea vitezelor optime 
pentru atingerea punctelor de 
control conform orarelor fixate. 
Unii piloți au preferat în aceas
tă situație să navigheze instru
mental, după cum remarca la

Dinu COSTESCU
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„BOBOCII", LA START! Campionatul pc echipe

Studenții bucureșteni la întrecerile 
„Cupa anilor 1“pentru

din cadrul „Daciadei**
de autentică 

toamnă, mii de studenți din 
Centrul universitar București au 
luat parte, la sfîrșitul săptămî- 
nii precedente, la „Cupa ani
lor I“, întrecere sportivă de 
masă înscrisă sub genericul 
„Daciadei" și care inaugurează 
suita de activități sportiv-edu- 
cative inițiate de asociațiile 
studenților comuniști din facul
tăți, în colaborare cu colecti
vele catedrelor de educație fi
zică și sport.

...Baza sportivă a Universită
ții bucureștene (amplasată la 
„Drept") a fost gazda „Crosu
lui bobocilor", întrecere atletică 
la care au luat parte aproape 
400 de studenți și studente. La 
capătul unei dispute strînse 
cîștigători au fost desemnați 
Mihaela Profira (Facultatea de 
biochimie) și Vasile Aruxandrei 
(Facultatea de matematici). In 
cadrul întrecerilor pentru „Cu
pa anilor 1“ au avut loc șl com
petiții de volei (la fete, Fizica- 
— Matematica 2—1 ; la băieți, 
Fizica — Matematică 2—0), bas
chet (fete : Fizica — Drept 
33—17, băieți : Fizica — Mate
matica 56—38) și fotbal (Mate
matica — Fizica 1—1).
globală a participanților s-a ri
dicat la 800.

...Baza sportivă a I.M.F. din 
cartierul Grozăvești. Primitoare
le terenuri pentru „jocuri", 
creația studenților mediciniști, 
a fost locul de desfășurare a 
mult așteptatelor întreceri do
tate cu „Cupa anilor I". Parti
cipare bogată, conform tradiției 
(corhpetiția se află anul acesta 
la a 24-a ediție 1), întrecere de 
bun nivel tehnic, în multe ca
zuri. „Avem de unde selecționa 
elemente pentru formațiile re
prezentative ale facultăților. 
Există, de asemenea, premise 
pentru a lansa in performanță 
o serie de tineri și tinere care 
se arată a fi talente reale1 
firma cu 
conf. univ. Octavian Bănățean,

de edu- 
la I.M.F.

echipe 
bas-

Cifra

a-
vădită satisfacție

responsabilul catedrei 
cație fizică și sport de 
București.

Disputa celor 57 de 
angajate în întreceri de
chet, handbal, volei și fotbal 
a desemnat următoarele cîști- 
gătoare : baschet, băieți — Sto
matologia, fete — Medicina 
Generală ; handbal, fete — 
Medicina Generală ; fotbal — 
Pediatria; volei, băieți și fete: 
— Medicina Generală.

în clasamentul general, pe 
primul loc (cu cîte 23 de punc
te) se află reprezentanții Fa
cultăților de Medicină Generală 
(seria I) și Pediatrie, urmați 
de Medicină Generală (seria a 
IV-a) cu 20,5 p., Stomatologie 
cu 19 p., Medicină Generală 
(seria a IlI-a) cu 12 p. și Far
macie (10 p.).

Printre studenții evidențiați, 
prin calități deosebite în ramu
rile sportive Ia care au concu
rat, amintim pe Elena Chișcă 
și Mihai Nedef (baschet), A- 
driana Braslă, Carmen Pal și 
Daniel Cojanu (volei), Mire'a 
Păpurică (handbal) etc. De re
marcat contribuția colectivului 
catedrei de specialitate — și în 
special a lect. Margareta Țigă
nuș, Irina Boldog și Șt. Birto- 
lon — la reușita întrecerilor. 
Echipelor fruntașe le-au fost 
oferite premii de către Comi
sia sportivă U.A.S.C. I.M.F. 
condusă de studenta Mihaela 
Lăzărescu.

A fost o acțiune foarte reu
șită care atestă 
denților 
sport, totodată excelenta orga
nizare a întrecerilor.

O acțiune similară a fost or
ganizată și de către studenții 
Institutului de construcții, pe 
bazele sportive de la Comple
xul studențesc Tei.

Un start promițător, într-o 
suită de acțiuni sportive stu
dențești, care 9e dorește a fi 
tot mai bogată...

Tiberîu STAMA

pasiunea stu- 
mediciniști pentru

Q&9

AUTOMOBILIȘTII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

la tenis de masa (J)

GLORIA BUZĂU (f)
Șl UNIV. CRAIOVA (m) 
AU CUCERIT TITLURILE
Timp de trei zile, la Odorheiu 

Secuiesc s-au desfășurat între
cerile returului Campionatului 
pe echipe la tenis de masă, re
zervat juniorilor I. La competiție 
au participat 28 de formații (14 fe
minine și 14 masculine), in ca
drul cărora au evoluat 140 de 
tineri sportivi, mulți dintre ei a- 
flîndu-se în plină afirmare.

După tur, se aflau în frunte 
echipele Universitatea Craiova I, 
la masculin, și Gloria Buzău I, 
la feminin. Principalele contra
candidate la titlu, Universitatea 
Craiova II, C.S.M. Cluj-Napoca, 
la băieți, și înfrățirea Tg. Mureș, 
Metalurgistul Cugir și C.S. Arad, 
la fete, au depus intense efor
turi pentru a trece în frunte. Nu 
au reușit acest lucru, liderii 
menținîndu-se, la capătul unei 
comportări foarte bune, în frun
te. Astfel. Mircea 
Paul Haldan și 
conduși de antrenorul V.
au 
la 
cu 
cu 
La

Nicorcscu, 
Eugen Fîorescu, 

Bălan, 
evoluat precis, depășindu-și 
scoruri categorice adversarii : 
C.S.M. Cluj-Napoca 5—6 și 
Universitatea Craiova II 5—1. 
fete. în schimb, după o par

tidă foarte echilibrată. buzo<en- 
rele Beatrice Pop, Lorena MIl'aL 
Dorina Murea și Liliana 
(nrejrătlte de antrenorul 
Băcloiu) au cedat în fața celor 
de la C.S. Arad — cu Olga Ne
meș de această dată tn echipă 
—, dar avansul luat în tur le-a 
fost suficient să-și adjudece tit
lul. Să mai notăm dintre rezul
tatele înregistrate încă două : 
Gloria Buzău — Metalurgistul 
Cugir 5—3 si C.S. Arad — Meta
lurgistul Cugir 5—0. ceea ce a 
adus pe arădence pe locul se
cund.

O mențiune specială se cuvi
ne Olgăi Nemeș și lui Eugen 
Florescu, care nu au pierdut, nici 
un joc în timpul competiției !

CLASAMENT FINAL : feminin 
— 1. GLORIA BUZĂU, 2. C.S. 
Arad, 3. Metalurgistul Cugir, 4. 
înfrățirea Tg. Mureș, 5. C.F.R. 
C.S.S. Petroșani, 6. Constructo
rul Tg. Mureș : masculin — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
2. Universitatea Craiova n, 

Cluj-Napoca,
Secuiesc,

Pod 
Eug.

1. 
I, 
3.

C.S.M. Cluj-Napoca, 4. C.S.S. 
Odorheiu Secuiesc, 5. Construc
torul Tg. Mureș, 6. înfrățirea 
Tg. Mureș. (A. PIALOGA-coresp.)

5.
6.

IA VITEZA IN COASTA

CAMPIONATUL DIVIZIEI „A“ DE POPICE
In campionatul Diviziei „A- de 

popice s-a disputat simbâtă și 
duminică etapa a IV-a, în care 
s-au înregistrat următoarele re
zultate :

FEMININ • Voința Odorhel — 
Voința Timișoara 2372 — 2444 p d 
<scor individual 2—3). Noua pro
movată n-a rezistat în fața frun
tașei seriei Nord, pierzînd jocul 
la un scor destul de sever. Cele 
mai bune jucătoare au fost Ildi- 
co Grozăvescu — 425 de la în
vingătoare si Maria Ferentzi — 
417 de la învinse. (A. Pialoga — 
coresp.) • Hidromecanica Bra
sov — C.S.M. Reșița 2403 — 2318 
(5—1). Brașovencele au obținut 
prima lor victorie în acest cam
pionat. Primele jucătoare ale ce
lor două formații au fost Ale
xandra Hîrdoiu — 423 si. res
pectiv, Maria Csepei — 404. (C. 
Gruia — coresp.) 0 Voința Plo
iești — Petrolul Bălcoi 2396 — 
2207 (6—0). Minela Dan — 424
(de la gazde) si Aura Pană — 
389 (de la oaspete) au fost prin
cipalele __ *2_ ' _
teanu — coresp.) 0 Voința Ora
dea — Constructorul Gherla 
2351 — 2222 (3—3) 0 Voința Tg. 
Mureș — Electromureș Tg. Mu
reș 2349 — 2275 (4—2) 0 Der-
magant Tg. Mureș — U.T. Arad 
2126 — 2250 (1—5) 0 Gloria Bucu
rești—Metrom Brașov 2451 — 2320 
(4—2). Joc frumos în care bucu- 
reștencele, jn frunte cu Ana Pe
trescu — 454, au obținut rezul
tate mari. De la Metrom s-a re
marcat Marcela Bleandă — 424 
p d. (O. Guțu — coresp.) 0 Ra
pid București — Laromet Bucu
rești 2522 — 2468 (4—2) 0 Da
cia Ploiești — Olimpia București 
2317 — 2297 (5—1).

MASCULIN 0 Constructorul 
Galați—Carpațl Sinaia 4891 — 4907

realizatoare. (O. Băl*

(3—3F. Victoria sinăienllor cons
tituie o surpriză de proporții. 
Oaspeții au jucat mai bine decit 
gâlâțenii, ei avînd în Nicoară și 
Șindrilaru cei mai eficace jucă
tori : 859 și, respectiv, 848 p d. 
Aceasta în timp ce omul nr. 1 
al gălățenilor. Cezar Lebădă, n-a 
reușit decțt 797. *
coresp.) • C.F.R.
zChimpex Constanța 5114
(4—2). Performerul _ . . .
fost Gh. Silvestru — 920 — de la 
Chimpex. Cel mai bun popicar 
de la C.F.R. a fost juniorul I. 
Frigea — 887. (P. Eaache — co
resp.). • Progresul oradea — 
Metalul Hunedoara 5097 — 4975
(4—2). Derbyul seriei Nord a re
venit la un scor sever orădeni- 
lor, care au întrerupt șirul vic
toriilor hunedorenilor. S-au evi
dențiat : Szekely (O) — 891 și
Popa (H) — 841. (I. Ghișa —
coresp.). 0 Electromureș Tg. Mu
reș — Constructorul Tg. Mureș 
5218 — 5000 (4—2) 0 Chimica Tîr- 
năveni — TehnontilaJ Odorheiu 
Secuiesc 5490 “““ " “ ' “
Jiul Petrila • 
5167 — 5115 (4-2). Echipa 
lea Jiului, lucînd foarte 
întrecut pe campioana 
o diferență apreciabilă.
celor mai 
Miclea — 
Vuță — 862.
0 Olimnia 
Mureș 4922 
ința București 
f’împina 5005 — 4787 (5—1). 0
Gloria București — Laromet 
București 5019 — 4619 (5—1).
• Tn meci restanță pentru eta

pa a TTT-a : Chimpex Constanta 
— Gloria București 5117 — 5138.

O Partidă internațională amica
lă : Rulmentul Brasov — EpitOk 
Budapesta 5627 — 5350.

ACTUALITATEA
Campionatul primei serii valo

rice a Diviziei ,,A“ la hochei va 
continua la sfîrșitul acestei luni 
printr-un foarte atractiv turneu 
ce va fi găzduit de frumosul și 
modernul patinoar artificial din 
Galați. Mai precis, între 25 șl 30 
octombrie, cele mai bune 6 echi
pe de hochei din țara noastră 
vor oferi — sperăm — publicului 
gălățean dispute echilibrate și de 
bun nivel tehnic. Tot cu acest 
prilej se vor pune de acord a- 
supra datelor de disputare și e- 
chipele care au de susținut me
ciuri restanță din turul anterior. 
Este vorba de jocurile 
— S.C. Miercurea Ciuc,

Dlnamo 
Dinamo

— Dunărea și de meciul Avîntul
Gheorgheni —- Steaua.
1. S.C. M.C. 13 11 0 2 92 -29 22
2. Din. Buc. 11 9 1 1 102 -51 19
3. Steaua 13 9 1 3 92 -34 19
4. Dunărea Gl. 13 6 0 7 55 -87 12
5. Progr. M.C. 15 2 0 13 46-112 4
6. Avîntul 13 1 0 12 38-112 i

IN

I ..DORIM

(T. Siriopol — 
. Constanța -* 

:::: 5040
reuniunii a
920

5300 (4,5—1,5) 0 
Aurul Baia Marc 

din Va- 
bine, a 
tării la 
Autorii 

bune rezultate : V.
879 și. respectiv. I. 
(A. Slăbii — coresp.) 

Reșița — Voința Tg. 
— 4920 (3—3) 0 Vo- 

Petrolul Băiro!
5005 — 4787
București —

HOCHEI
va avea loc la Poiana Brașov 
intre 5 și 11 noiembrie.

0 Arbitru român în C.C.E. în 
aceste zile se dispută în mai 
multe orașe din Europa returul 
jocurilor din prima manșă a 
C.C.E. Partida retur dintre Volan 
Szckesfehervar — campioana Un
gariei — și Feenstra Flyers — 
campioana Olandei —, ce va a- 
vea loc sîmbătă la Budapesta, va 
fi condusă la centru de arbitrpl 
român f lorin Gubernu.

0 Amînarea unor competiții. 
Din cauza intrării patinoarului 
„23 August*4 din Capitală în re
parații, s-a decis ca unele din 
întrecerile programate pe această 
bază sportivă să fie aminate. Este 
vorba de următoarele turnee din 
cadrul campionatelor republicane 
de juniori mari (17—18 ani) si 
juniori mici (15—16 ani) a căror 
desfășurare va fi stabilită după 
15 noiembrie.

I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
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1—1 cu Bra 
de Sud, 1—( 
preliminară), 
sferturi), 0-
cu R. F. < 
nale) și 1—Q 
mică*4 — ia 
înregistrate 
a României 
C.M., prin 
jucători au 
MEDALIA D

Fără îndoi 
aiizată de j 
ma medalie 
ncsc obținut 
nivel mondi 
bilă, dar, a< 
întrecerilor • 
a exagera, 
a trecut pe 
prestigiu, cîj 
a C.M. Afi 
faptul că fo 
nia — cîșt 
— s-a impu 
fața jucător 
pă prelur, 
traliene au 
meci că 
partea Ju 
mani, romă 
puțin de 4 
Oricum, loc 
șl vine să r 
efor tur” i 
preme * »ai 
ției. I -t 
intea k ecăr 
sondaj In r 
legației noa 
mate atunci 
numitor Cc 
FERMA A T 
FACE PE D 
STADIOANE 
TATA AUS7 
vorbe au a 
acoperire în 
juniorilor nc 
meritorie cu 
străbătut un 
extrem de

ÎNAINl
I UNIVERS!’
I AȘTEPTAT
I LA C

CLUJ-NAPOCA, 19 (prin tele
fon). Intr-o frumoasă zonă mon
tană, situată între satul Mun
tele Băișoara și Complexul tu
ristic cu același nume, la o alti
tudine de 1385 m, s-a desfășurat 
ultima etapă a Campionatului de 
viteză în coastă La automobilism. 
La start s-au prezentat 56 de 
concurenți, dintre care 18 înce
pători, toți animați de dorința 
de a-și dovedi măiestria în con
ducerea mașinilor. Traseul — cu 
diferențe de nivel de 337 m. cu 
20 de viraje pe stînga și 23 pe 
dreapta 
curențli, 
care le

De la 
chi pierii 
erau campioni ___ ... __
participa la cursă —, lupta pen
tru întîietate s-a dat între out
sider!, învingători devenind, în 
acest fel, alții decît cei obtș-

— a solicitat mult con- 
precum si mașinile pe 

pilotau, 
această
Daciei

etapă lipsind e- 
Pitești — care 

și fără a mai

ADMINISTRAȚIA Dl STAI
LOTO PR0AI0SP0R1 INTOBMLAZĂ

nuiți la viteză în coastă. In 
disputa strînsă ce s-a dat la Băi
șoara, o impresie foarte bună 
au lăsat : L. Borbeli (Politehni
ca Timișoara), M. Mureșan, M*. 
Avram (I.T.A. Cluj), P. Geantă, 
B. Ursu (I.N.M.T. București), T. 
Pop (I.T.A. Bihor), F. Cordan 
(Tractorul Brașov), W. Hirsch- 
wogel (C.S.M. Reșița), atît prin 
maniera în care au condus cît și 
prin felul in care și-au pregătit 
mașinile pentru concurs.

La sfîrșitul întrecerii, pe pri
mele locuri ale acestei etape 
s-au clasat : gr. 1 — 1. W. Hirsch- 
wogel, 2. S. Dinu (I.T.A. Ar
geș), 3. G. Popa (Politehnica 
București) ; gr. 1,5 — 1. B. Ursu, 
2. F. Cordan, 3. A. Dănescu 
(ambii Tractorul Brașov) : gr. 2 
— 1. P. Geantă, 2. T. Pop. 3. 
Al. Pop (T.T;A. Bihor) ; gr. 5 —
1. M. Mureșan, 2. M. Avram. 3. 
M. Cosmin (Politehnica Cluj-Na- 
poca) ; gr. 6 — 1. L. Borbely,
2. S. Alexandrescu (Politehnica 
’Timișoara). 3. A. Fărcășan (Po- 
litehica Cluj-Napoca) ; gr. „B

8“ — 1. Al. Barna ; echipe 
1. Lotus Bihor ; începători — 
Dan Gherțoiu (Universitatea 
Cluj-Napoca), 2. C. Nichit (Po
litehnica București), 3. P. Titz 
(Mucart Cluj-Napoca).

In clasamentul general al 
cursei, pe baza timpilor realizați 
indiferent de 
lotate și de 
primele trei 
1. L. Borbely 
reșan (Dacia 
(Dacia 1300).

Așadar, după consumarea ulti
mei etape (a Vl-a), au cucerit 
titlurile de campioni automobi- 
listii de la Dacia Pitești, învin
gători atît la echipe cît și la 
individual prin St. Iancovici (gr. 
2), N. Grigoraș (gr. 5) șl V. 
Nicoară (gr. 6). Acestora li se 
mal adaugă W. Hirschwogel 
(C.S.M. Reșița) și . C-. Hlebovschl 
(T.N.M.T.) care au*’devenit cam
pioni la gr. 1 și, respectiv, gr. 1,5.

"’V;

1.

marca mașinii pi- 
capacitatea el, pe 

locuri s-au situat :
(BMW), 2. M. Mu- 

1300), 3. P. Geanta

Modesto FERRARINI

BRAȘOVENII AU DOMINAT
MULTIPLE PRILEJURI DE 

MARI SUCCESE 1 0 După cum 
s-a mai anunțat, miercuri 21 oc
tombrie 1981 va avea loc un con
curs Pronosport deosebit de a- 
tractiv, cu meciuri din a doua 
manșă a cupelor europene de fot
bal, la care participă și trei re
prezentante ale țării noastre. Dar 
iată cele 13 partide cuprinse în 
program : I. K.B. Copenhaga — 
„U“ Craiova ; II. Inter — Dinamo 
București ; III. F.C. Aberdeen — 
F.C. Argeș ; IV. Banik Ostrava — 
Steaua roșie Belgrad ; V. S.K. An- 
derlecht — Juventus Torino ; VI. 
Ț.S.K.A. Sofia — Glentoran Bel
fast ; vn. Austria Viena Di
namo Kiev ; VIII. S.K.A. Rostov 
— Eintracht Frankfurt ; LX. Dukla 
Praga — C.F. Barcelona ; X. Va- 
sas Budapesta — Standard Lidge ;
XI. Bordeaux — Hamburger S.V. ;
XII. Spartak Moscova — Kaiser
slautern ; XIII. Dinamo Berlin — 
Aston Villa. De reținut că, po
trivit regulamentului, acest con
curs beneficiază de eventualele 
reporturi de la concursul anterior, 
respectiv din 18 octombrie și 
transmite eventualele reporturi 
concursului următor, respectiv din 
2fi octombrie 1981.

Mii de iubitori ai sportului cu 
motor din Sf. Gheorghe au venit 
duminică, pe traseul de pe dea- 
iul Partizanilor, pentru a asista 
la penultima etapă (a 3-a) a 
„Cupei de Toamnă" la motocros.

Reprezentanții clubului sportiv 
Steagul roșu Brașov (antrenor 
Traian Moașa) au dominat în
trecerile, campionul țării ia se
niori, Ion Plugaru, Toma Dulea 
și Eugen Moașa trecînd primii 
linia de sosire în trei din cele 
patru clase. în evident progres 
s-au prezentat și elevii inimosu
lui tehnician din Cîmpulung- 
Muscel, Valericfl MHca, juniorul 
Gabriel Florea și Marian VIad la 
125 cmc tineret numărîndu-se 
printre principalii animatori. In 
rest, neașteptat de multe defec-

ți uni mecanice în prima manșă, 
din cauza unor simple neglijen
țe în întreținerea motoarelor. Că 
a fost vorba de mici remedieri 
a dovedit-o faptul că toți cel 
vizați și-au pus la punct mași
nile în pauză, efectuînd de fapt 
reparații care trebuiau executate 
în atelier, în cursul săptămîmii. 
Bilanțul defecțiunilor tehnice — 
7 alergători abandonați, 3 necla
sați și 11 doar cu' cîte o singură 
manșă în clasament din 40 de 
concurenți — denotă că atît an
trenorii, cît și elevii lor n-au 
acordat atenția cuvenită pregă
tirii motocicletelor pentru con
curs.

CLASAMENTE : 250 cmc — 1. I. 
Plugaru (Steagul roșu Bv) 19 p, 
2. P. Titilcncu (Torpedo Zăr-

a

VESELA, „FIXUL** ZILEI

• CÂȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 14 OCTOMBRIE 
1981. cat. 1 : 1 variantă 25% “= 
autoturism Dacia 1300; cat. 2: 1 
variantă 100% a 23.644 lei 
rian te 25% a 7.161 lei ;
25.25 variante a 2.836
99.25 variante a 722
236.25 variante a 303
7.956.25 variante a 40
243.25 variante a 200 ,
4.158.25 a 40 lei. Report ___ „ .
52.944 lei. Autoturismul Dacia 1300 
Jucat pe o variantă 25% a fost 
obținut de GAVRILOV FETRU din 
Rîmnicu VUcea.

lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei ;

și 6 va- 
cat. 3 : 
cat. 4 : 
cat. 5 : 
cat. 6 : 
cat. 7 : 
cat. 8 : 
cat. 1 :

Primul bit din tradiționalul 
Premiu al agriculturii a revenit 
fără drept de apel Veselei, cal 
cu primă șar.să, scăpat in han
dicap. Că este așa o dovedește 
și cota minimă de la event in 
comparație cu cotele celorlalți 
concurenți. Cursa n-a avut isto
ric, Vesela termin înd sub re
cord alergarea și din acest punct 
de vedere constituind „fixul*4 
zilei. In hitul al doilea resursele 
ei au slăbit, permițînd celui mai 
valoros exemplar al hipodromu
lui, Selenar (a confirmat atit pe 
distanțe scurte cit și la fond), 
să se apropie și — pînă la ur
mă — conducătorul său, V. 
Gheorghe, să învingă, terminînd 
cu mîna Jos. Cite ceva de la 
amatori. Nu se dezmint. Sînt 
greu de ghicit. De data aceasta

1. Stcicescu cu Ostia în Premiul 
Satu Mare a „spart*4 banca, în
chizând printre altele și un triplu. 
Rezultate tehnice : Cursa 1 : 1. 
Jurista (G. Tănase) rec. 1:31,3,
2. Kirov. Simplu 4, ordinea 6. 
Cursa a 2-a : 1. Somata (S. Ona- 
che) perf. 1:38,4, 2. Atol, 3. Ros- 
marin. simplu închis, ordinea 12, 
event 15. Cursa a 3-a : 1. Sucă 
(G. Tănase) perf. 1:32,3, 2. Ri
verana. simplu 2,60, ordinea 10, 
event 27, triplu ciștigător 212. 
Cursa a 4-a : 1. Vesela (D. To- 
duță) perf. 1:29,6, 2. Recurs, 3. 
Simplon. Simplu 3, ordinea 6, e- 
vent 4. ordinea triplă 202. Cursa ' 
a 5-a : Horoscop (FI. Pască) 
perf. 1:27.5, 2. Satiric, simplu 6, 
ordinea 18, event 18. Cursa a 6-a: 
1. Tufana (G. Tănase) rec. 
1 .’24,7, 2. Ilrubîța, 3. ienupăr. Sim-

• Antrenor cehoslovac în schimb 
de experiență. în cadrul acordu
rilor existente între forul nos
tru de specialitate și federația 
de hochei din Cehoslovacia, peste 
cîteva zile va sosi la noi unul din 
membrii Colegiului central de an
trenori din această țară. Este 
vorba de Stanislav Berger, cu
noscut specialist cehoslovac, care 
va asista la turneul de la Galați, 
prilej cu care va efectuai și un 
foarte util schimb de experiență, 
în plus, oaspetele din Cehoslova
cia va ține șl cîteva lecții des
chise, cu participarea tuturor an
trenorilor noștri.

0 Modificare Tn programul se
riei a Il-a valorice. Campionatul 
seriei a II-a valorice a Diviziei 
„A** a suferit unele modificări, 
tocmai în scopul de a asigura 
echipelor o mal bună pregătire, 
dar și datorită faptului că în a- 
ceastă toamnă vremea a fost ex
trem de călduroasă, ceea ce a 
făcut ca unele din patinoarele 
artificiale descoperite să nu poa
tă fi puse în funcțiune la timp, 
în acest sens, turul la doilea al 
întrecerii (reamintim că prima 
manșă a avut loc la Miercurea 
Ciuc la jumătatea lunii octom
brie), care urma să se dispute pe 
noul patinoar din Sf. Gheorghe,

I (Urma

DE TOAMNĂ" LA MOTOCROS
nești) 19 p, 3. Ai. Enceanu (St. r. 
Bv) 15 p, 4. Gh. Oproiu (Poiana 
Cîmpina) 9 p, 5. N. Arabadgi 
(Loc. Ploiești) 8 p ; 125 cm ti
neret
22 p, 
Lung) 16 p, 3. 
Ploiești) 16 p, 
Buzău) 11 p ; 
Moașa (St. ,
Florea (Mușcelul C. Lung) 18 p, 
3. M. Butuza
50 cmc — 1. 
Mureș) 22 p, 
tro Sf. Gh) 
(Torpedo) 16 
generale individuale 
Ion Plugaru (51 p), Toma Dulea 
(63 p), Gabriel Florea (51 p) și 
Barna Ilieș (55 p).

Traian IOANIȚESCU

5. N.
8 p ;

— 1. T. Dulea (St. r. Bv)
2. M. Vlad (Mușcelul C.
16 p, 3. A. Pascu (Loc. 

’ ' 4. F. Alexe (ITA
75 cmc — 1. E. 

Bv) 22 p, 2. G.r.

P ;
Tg.

(Torpedo) 16 
FI. Pop (IRA 
2. C. Tompa (Elec- 
18 p, 3. B. Ilieș 
p. In clasamentele 

conduc :

ACTIVITATEA CICLIȘTILOR
CONTINUA

Se apropie startul în „Cupa 
F.K. Ciclism** la ciclocros și, m 
vederea acestei importante com
petiții de încheiere a sezonului, 
tinerii alergători bucureșteni 
și-au intensificat pregătirile. Ast
fel, la sfîrșitul săptăminii trecu
te i-am găsit angrenați în două 
concursuri. O alergare pe cir
cuit, pe traseul din Parcul He
răstrău (organizator clubul spor
tiv Voința), urmată'de o cursă 
de ciclocros, prima din această 
toamnă, desfășurată în organi
zarea Clubului sportiv Olimpia. 
Ambele întreceri au fost viu 
disputate, cadeții ciclismului ro
mânesc fiind parcă hotărîți să 
dea reuniunilor o notă mai pro
nunțată de dinamism, de luptă.

Menționăm că majoritatea ci
cliștilor seniori au absentat și de 
la aceste curse, apreciindu-le, 
probabil, minore pentru valoarea 
lor...

Iată 
„CUPA 
(22 km) 
31:42, 2. 
C. Trăistaru (C.S.S. 
mici (17 km) 
(Voința) 30:0, ’ 
ROM), 3. I. Ețăj 
semicurse (9 krr

rezultatele înregistrate. 
VOINȚA** : juniori mari 
— 1. E. Nica (C.S.S. 1) 
N. Plugaru (Voința), "

1) ; juniori 
L. Boboc 

2. V. Rusu (STI- 
'jenaru (Dinamo) ; 
:m) — 1. C. Cara

van (Voința) 18:12, 2. D. Tuddr 
(Voința), 3. V. Tufan (STIROM). 
„CUPA OLIMPIA*4 — ciclocros : 
juniori mari (12 km — 4 ture) : 
1. A. Androne (C.S.S. Steaua) 
29:42, 2. O. Tepurică (C.S.S.
Steaua) la 21 s, 3. C. Petcu (O- 
limpia) la 30 s ; juniori mici : 
(6 km — 2 ture) : 1. V. Budu- 
roiu (STTROM) 15:29. 2. V. An
drei (Olimpia) la 14 s, 3. A. 
Pădure (Olimpia) la 26 s ; semi
curse (3 km) : 1. V. Bota (Olim
pia) 8:56, 2. 1. Badea (STIROM) 
la 27 s, 3. V. Mitulescu (Olim
pia) la 43 s.

Astăzi după-amiază, de la ora 
15, o nouă reuniune de ciclocros 
la baza sportivă din Sos. Pante- 
limon. Competiția va avea loc în 
organizarea asociației sportive 
STIROM. Următoarea cursă, \A- 
neri 23 octombrie. „Cupa școla
rul*4 Jn ‘ ‘ *
C.S.S. 2. (Gh. St.)

1.
3.

organizarea C.S.S. 1 si

1.
2.

piu 2,40, ordinea 26, event 24. or
dinea triplă 271. Cursa a 7-a : 
1. Selenar (V. Gheorghe) rec. 
1:23, 2. Recurs. Simplu 2,20, ordi
nea 6, event 34, triplu ciștigător 
463. Cursa a 8-a : 1. Ostia (I. stoi- 
cescu) perf. 1:30,9, 2. Jupan, 
Vigu. Simplu 13, ordinea 25, _ 
vent 100, ordinea triplă 6276. Cursa 
a 9-a : 1. Fricos (I. Stoian) perf. 
1:31,1, 2. Coltic, 3. Aldina. Sim
plu 3, ordinea 60, event 63 or
dinea triplă 2577.

Doru IONESCU
P.S. A trecut linia de sosire a 

vieții fostul handicapeur șl ju
decător de sosire al hipodromu
rilor Băneasa si Ploiești. Nicu 
Dellagiacomo.

3. 
e-

Clubul Steaua organizea
ză astăzi, de la ora 19. la 
Casa Centrală a Armatei, 
în ciclul „Mari sportivi în 
dialog cu iubitorii spor- 
tului“, o întîlnire cu me
daliat! ai anului 
importante întreceri inter
naționale. '
cunoscuții campioni 
da Toma, P. Kuki, 
pa, antrenorul I.

“ Vintilă.
fi

1981 în
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In 
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printre care 

___ _ „Secunde de 
distinsă cu premiul 

Festivalul

o.Prezintă : 
continuare 
zentată o 
me sportive 
și pelicula 
aur“,
I la Festivalul filmului 
sportiv de la Leningrad — 
1981.
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:ACEM PE DEPLIN DATORIA 
IELE DIN AUSTRALIA *
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grupă, unde — să nu uităm 
— principalii favoriți erau jucă
torii brazilieni și italieni.

Se poate spune că actuala e- 
chipă de juniori a României a 
atins maturizarea, felul cum a 
abordat meciurile și modul efi
cient de aplicare în teren a sar
cinilor de joc adueîndu-i apre
cieri dintre cele mai favorabile, 

mai 
tehnic și tactic. Aici 

este momentul să remarcăm con
tribuția majoră a celor doi an
trenori, Constantin Cernăianu și 
Tache MaCri, care au reușit să 
alcătuiască un „11" omogen. în 
care compartimentele au fost bi
ne sudate, prestind un joc echi
librat. In plus, ei au găsit o so
luție de moment, care s-a dove
dit extrem de eficientă, și anume 
trecerea lui Rednic pe post de 
libero, hunedoreanul achitindu-se 
foarte bine de sarcinile acestui 
post de mare importanță. Apro
po de Rednic, ne amintim ce a 
declarat înaintea plecării spre 
Australia : „Avem o apărare
bună, consider eu, care va primi 
foarte greu gol". Și așa a fost. 
Echipa noastră a avut cea mai 
bună apărare, doar trei goluri 
primite. Fără a diminua din me
ritele jucătorlior în ansamblu, 
vrem totuși să facem și unele 
remarcări individuale. Fără în
doială, primul pe listă nu poate 
fl altul decît Gabor, declarat drept 
cel mai bun jucător al compe
tiției. Urmează : Rednic, Lovaș, 
C. Iile, Andone. DAR CEL MAI 
BUN JUCĂTOR A FOST — TO
TUȘI — ECHTPA. Echipă care, în 
continuare, trebuie să se^,bucure 
de o atenție deosebită, ea cons
tituind ?n momentul de față un 
Important punct de plecare pen
tru viitorul fotbalului nostru.

Laurențîu DUMITRESCU
• Echipa no-astră sosește din 

Australia pe aeroportul Otopeni la 
ora 16,25.

ea fiind creditată cu cel 
bun joc.

Tînăr și entuziast, dornic de a 
face o treabă bună, antrenorul 
brașovean Nicolae Pescaru se a- 
fla sîmbătă la ora 13 la stadionul 
Municipal, pentru a urmări pri
ma repriză a jocului dintre for
mațiile de speranțe F.C.M. Bra
șov și Corvinul. De ce ? ~ 
că evoluau acolo patru 
jucătorii din primul lot 
vean, Balaș, Chioreanu, 
și Dărăban. împovărat de 
„partidei-vedetă", N. Pescaru 
venit, totuși să-i vadă la lucru 
pe cei patru, să-și dea seama 
dacă poate conta pe ei în me
ciurile următoare. Iată unul din 
puținele exemple în care antre
norii primelor formații vin să 
urmărească jocul echipei de spe
ranțe. să se gîndească la urmă
toarele partide.

După pauză, N. Pescaru și-a 
„mutat sediul" la Stadionul ti
neretului, unde, cum spunea 
chiar el, îl aștepta un meci foar
te greu cu Corvinul. Și o primă 
repriză, așa a fost, iar în minu
tul 47 putea fi chiar mai rău. 
Dar Dubinciuc a executat slab 
penalty -ul și Clipa a respins, 
balonul. Acosta a fost unul din 
momentele deosebite de la Bra
șov, după care decisive ni s-STl 
părut a fi: MULȚUMIREA CU 
PUȚIN (adică un egal) din ta
băra Corvinului ; INTRODUCE
REA LUI MARINESCU în cen
trul liniei de atac a localnicilor. 
Corvinul lăsa o impresie bună 
prin gabaritul jucătorilor săi, prin 
tehnicitatea și abilitatea cu care 
pasau. Dar fotbaliștii hunedoreni 
(tocmai el, surprinzător, care au 
o bună eficacitate și în acest 
campionat) au uitat de principa
lul scop al jocului, șutul la 
poartă. O primă repriză, Corvinul 
a șutat doar o dată la poartă 
șl de șase ori după pauză, cînd 
a văzut că pierde teren. Prea 
puțin pentru obținerea unul re
zultat bun. După meci, condu
cerea tehnică a echipei și con
ducerea clubului acuzau neres- 
pectarea sarcinilor de joc.

Pentru 
dintre 
brașo- 
Spirca 
grijile 

a

A fost apoi mutarea iul Pesca
ra : Marinescu In locul unui 
mijlocaș» Popescu. Deși Încă ne
refăcut, Marinescu, atacant prin 
excelență, a adus plusul de 
combativitate, ceea ce nu prea 
arătau Bența, Gherghe sau Po
pescu. Pe acest fond, dominarea 
localnicilor a început să fie tot 
mai periculoasă, concretizată de 
golul lui Paraschivescu (mai ti
mid însă, față de cum îl știam). 
Asa a reușit F.C.M. să întrerupă 
seria celor trei jocuri precedente 
în care nu a înscris gol și să 
readucă încrederea, optimismul 
în tabăra sa.

Constantin ALEXE

IEȘIREA DIN TIPARE...
Un meci „Poli" — Steaua fără 

lordache, Anghelini, FI. Marin, 
Fodor, Păltinișan, Vișan și (apoi) 
Nedelcu este, într-un fel, un 
meci fără soliști. Și totuși, jo
cul de la Timișoara a depășit 
așteptările. Pentru că — aproape 
întotdeauna în fotbalul nostru — 
„golurile" produse prin indispo
nibilități stimulează 
mai bine decît toți 
șl ... astrologii fotbalului.

Vrînd-nevrînd, cele două echipe 
au ieșit din tipare. Steaua a fă
cut un fundaș dintr-o extremă 
(Majaru), a lansat în teren un 
flăcău din Piatra Neamț 
cian) chiar pe postul în 
Majaru confirmase cîndva, 
apelat la I. ' J . 
daș mult mal subtil decît Fodor, 
chiar dacă nu are cota acestuia 
din urmă, pentru ca apoi să re- 
curgă șl la Minea (un „copil" 
din Ghencea, un fel de Su- 
clu-„U“). In tabăra cealaltă, Păl
tinișan, a fost înlocuit cu Bo- 
cănici („ceferistul"), Murar a 
luat locul lui Vișan, Iar odată 
cu reaccddentarea lui Nedelcu — 
„50 la sută din atacul iul Poli* 
— a debutat NLcihicL, venit de 
pe la Tomnatic.

Rezultatul f Un joc mult mai 
viu, ieșit din tipare. în care atît 
Majaru cit și Ion Gheorghe, pe 
de • parte, cît și Bocănici (mai 
ales) șl Murar, pe de altă par
te, au fost parcă mal mult atrași 
pe poarta adversă. Tn cazul lui 
Majaru și Bocănici am remarcat 
incursiuni cărora le ducem do
rul la multe din echipele noas
tre, tînărul stoper timișorean 
fiind și creatorul golului de des
chidere.

Concluzia ? Setea de afirmare, 
fără invitații retorice 
toarc, 
Iar ca 
țiativa 
cît să 
cestei 
țeles că lucrurile vor sta și mai 
bine cînd acest curaj nu va fi 
urmarea unei situații ‘ - -
majoră. Ieșirea din 
unul din imperativele 
fotbalului nostru.

loan

Evoluția sa de «îmbăta, corela
tă și cu cea de la Pitești, in 
fața altui centru atacant experi
mentat ca Radu n, 11 onorează 
și II obligă. Al doilea clștig pen
tru echipă ni se pare titulari
zarea tînărului portar Pavel, pe 
un post descoperit...

Mircea M. IONESCO.
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actor), 
ceilalți 
de fil- 

lerlin, o 
i serial

vre (34 de puncte), liderul cla
samentului. Dar amănunte des
pre echipa daneză. în corespon
dența de mîine. Pînă atunci, 
să mai spunem, în încheiere, că 
meciul B.K. Copenhaga — Uni
versitatea Craiova va începe la 
ora 20 (ora României) și va fi 
condus de o brigadă poloneză. 
Timpul aici este închis, rece, 
la ora convorbirii noastre 
mercurul termometrelor ară- 
tînd doar 9 grade.

DINAMO, ASTÂ-SEARA 
ANTRENAMENT 

PE SAN SIRO
(Urmare din pag. I)

șor a deplasat următorul lot de 
jucători : Moraru și Eftimescu 
— portari ; Stredie, Stănescu, 
Mărginean, I. Marin, Dinu, 
Bumbescu — lundași ; Augus
tin, Dragnea, Custov, Mulțescu 

Dudu 
Iorda- 

Lipseș- 
; fun- 

în me- 
Steaua. 
s-a fi- 

: care o 
miercuri

F. C. ARGEȘ, 
IN FAȚA UNUI EXAMEN 

FOARTE GREU
(Urmare din pag. I)

Sacă starea de sănătate a ju
cătorilor pare să fie bună, doar 
Cîrstea resimte dureri la o 
coastă, iar Bărbulescu acuză o 
ușoară întindere, pe plai mo
ral piteștenii sînt vizibil afec
tați de cele trei înfrîngeri con
secutive suferite în campionat. 
Prin această prismă privind 
lucrurile, ca si prin compa
rație cu evoluția foarte

bună, din campionat și din pri
mul tur al „Cupei U.E.F.A." a 
echipei scoțiene, partida de 
miercuri se anunță extrem de 
dificilă pentru F.C. Argeș. Ju
cătorii noștri sînt, desigur, con
știent! de această realitate, dar 
nu se împacă nicidecum cu ro
lul de victime sigure. Așa 
cum ne spunea înainte de ple
carea din București, președin
tele clubului argeșean. Ion 
Barbu, „echipa noastră a mai 
dovedit și în alte ocazii că știe 
să depășească momentele mai 
grele. Am încredere 
se vor mobiliza așa 
buie în acest meci 
obține un rezultat 
care să Ie ofere
pentru partida retur, de la Pi
tești".
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în cele 
mai ră- 

a Hvido-

— mijlocași ; Țălnar, 
Georgescu, Orac și 
che — înaintași,
te din acest lot
dașul Vlad, accidentat 
ciul de campionat cu 
Antrenorul Nicușor nu 
xat asupra echipei pe 
va trimite în teren i 
seara, urmînd s-o anunțe după 
antrenamentul de marți seara.

Din tabăra lui Inter, deocam
dată destul de puține noutăți. 
Echipa se află în cantonament 
unde s-au reîntors de ieri și 
internaționalii Altobelli și Oriali 
care au jucat la Belgrad. îm
potriva Iugoslaviei, într-un 
meci contînd în preliminariile 
C.M., precum și portarul Gor
don, care a fost rezervă în a- 
ceastă partidă. Antrenorul Ber- 
seliini declara luni, în „Ga- 
zzetta dello Sport" că Dinamo 
București, pe care a urmărit-o 
in jocul de campionat cu 
Steaua, este o echipă mult mai 
periculoasă decît a fost forma
ția turcă Adanaspor, în primul 
tur, pe care Inter a învins-o 
în ambele întîlniri (3—1 și 
4—1). Din declarația lui Ber- 
sellini reiese că cel mai mult 
se teme de Dragnea și Augustin.

Meciul este așteptat cu mult 
interes aici, la Milano, și se 
contează pe circa 50 000 de 
spectatori. înflăcărați suporteri 
ai Iui Inter, care își vor încu
raja echipa preferată.

șl obosi- 
e principalul argument, 
un corolar, curajul și ir>i- 
antrenorilor nu fac de
vină în întîmpinarca a- 
energii spontane. Bineîn-

ci e for(ă 
tipare e 
actuale ale

CHiRILA

FINALURILE CHIMIEI..
tn privința Chimiei Hm. Vilcea 

părea că există © concluzie cla
ră : „echipa nu este pregătită 
fizic, cade in finalul meciului". 
Argumentele păreau greu de clin
tit : Chimia a condus cu 3—0 cu 
Progresul-Vulcan și a reușit cu 
greu un 3—2 ! A condus cu 3—0 
pe C.S. Tîrgoviște pînă în min. 
70, dar n-a reușit decît un egal! 
Iată însă că vine acest meci cu 
Dinamo, de la București, de 
sîmbătă, și răstoarnă tot rațio
namentul : vîlcenii au pierdut
in penultimul minut, dar echipa 
s-a dovedit din punct de vedere 
fizic foarte bine pregătită. Chi
mia s-a apărat cu dîrzenie și 
prospețime, și a reușit să urce 
în atac chiar tn min. 90 1 Cum 
se explică, atunci, „finalurile 
Chimiei" 7 Numai și numai psi
hologic, am spune. In meciurile 
de acasă, unde a condus la scor, 
a intervenit acea stare de au- 
tomulțumire, care a dereglat to
tul. Și la București, probabil 
după atttea dueluri cîștigate (u- 
neori și cu șansă), vîlcenii și-au 
zis în acel min. 89 că „zarurile 
s-au aruncat". Altfel, Stanca nu 
1-er fi lăsat liber pe Dragnea.

Echipa are forță de joc, nu 
este vlăguită, poate să se lupte, 
se poate mobiliza, cunr a făcut-o 
și intr-un meci de mare 
pentru ea, cu liderul, dar 
anulează toate eforturile 
scurte momente de deconectare, 
de superficialitate. Ce-i de 
cut, atunci 7 Jucătorii cu 
multă experiență, Catargiu, Sa- 
vu, Carabageac, Stanca, și cei
lalți sînt primii care trebuie să 
„cravașeze" permanent echipa, 
în numele axiomei că un meci 
durează 90 de minute.

Două cuvinte și despre 
nițele" celor doi tineri 
nori ai Chimiei, Petre 
șl Florin Cheran. Cei 
fundași au intuit în 
Preda, devenit rezervă, 
lent fundaș central de

miză 
î$i 

prin

„gâsel- 
antre- 

Gavrilă 
doi foști 

„vlrful" 
un exce- 

marcaj.

(E 0 El ÎN CAPUL
VASILE DODRAU ?

înaintea partidei de 
stanța, cînd antrenorul 
Niculescu anunța, la 
„11"-le echipei sale, Vasile 
brău, auzindu-și numele doar ci 
rezervă, a replicat : „Dacă nu 
sînt printre titulari, pe mine vă 
rog 6ă nu contați azi“. Cu cal
mul său imperturbabil, evident 
surprins de felul cum Vasile Do
brău punea problema, experi
mentatul antrenor și-a pus ele
vul ia punct. Ce a urmat ? Do
brău a părăsit cabina, s-a Insta
lat undeva în tribună și astfel, 
deplasarea sa la Constanța 
transformat într-un simplu 
nedorit voiaj de agrement.

Ciudată optica lui Vasile Do
brău, despre care antrenorul 
său spunea la sfîrșitul partidei t 
„în ruptul capului nu mă aș
teptam la așa ceva din partea a- 
cestui jucător pe care-1 cunosc 
încă de pe vremea cînd eram la 
Dinamo. Ce o fi în capul lui ?“ 

într-adevăr ce o fi, ce gîndeș- 
te el, acum, după grosolanul act 
de indisciplină, act care, firesc, 
se cere să fie ludecat așa cum 
trebuie —- adică, exemplar — de 
conducerea clubului clujean ?

A fi jucător de rezervă după 
Dobrău. înseamnă ceva înjositor, 
el refuzînd dreptul antrenorului 
de a stabili formația după crite
riul jucătorilor cei mai în for
mă (din toate punctele de ve
dere) la momentul începerii par
tidei. Ne este greu să credem 
că antrenorul său ar avea ceva 
cu jucătorul Dobrău. La urma 
urmei, singurul drept fotbalistic 
al lui Dobrău este acela de a 
se pregăti cu temeinicie și răs
pundere. Numai așa se poate 
impune în fața conducerii tehni
ce și nicidecum prin simplul 
fapt că se numește Vasile Do
brău, că pe timpul cînd juca la 
Dinamo București era apreciat.

Surprinzător, în plus, se vor
bește 
să-și 
ce la

la Con- 
Angeio 
cabine.

Bu

s-a 
și

că Vasile Dobrău vrea 
părăsească clubul, să joa- 
o altă echipă 1 Și asta, 

ce „U“ (se știe cît timp a 
transferul lui de la Dina-

fă- __ __ 
mat" după

durat ____
mo) l-a ajutat atît de mult din 
momentul venirii sale la Cluj- 
Napoca. Rețineți : Ia cererea și 
la dorința sa fierbinte de a in
tra in marea familie a unui club 
studențesc de mare tradiție.

Dragoste față de culorile 
bului, atașament, sinceritate 
iată noțiuni compromise 
atitudinea sa de fotbalistul 
sile Dobrău.

Stelian TRANDAFIRESCU

clu-
prin 
Va

RESTAN- 
1“. Biroul 
de două 
divizie la 
>11“ Timi- 
'raiova, la 
— Univer- 
decembrie.
»A“ ȘI

Echipele 
Intra 

tapa
in 

din
CU-

NTERCLU-
T.A

BURI. Două dintre meciurile 
programate în prima manșă a 
turului II din cadrul cupelor eu
ropene interclubun vor 
duse de arbitri din țara noastră. 
Astfel, meciul F.C.
na — Dinamo Kiev (Cupa cam
pionilor) va fi arbitrat de bri
gada O. ANDERCO (centru) — 
M. Ivăncescu și V. Ciocîlteu, iar 
întîJnirea Borussia Mănchenglad- 
bach — 
U.E.F.A.) 
centru), 
Ghiță și

fi con-
Austria Vie-

Dundee United i 
de N. RATNEA 

ajutat la linie de 
M. Adam.

(Cupa 
(la 

i C.

SERIA I
Cimentul Bicaz — TEPRO Iași 

1—1 (1—0), Celuloza Piatra Neamț 
— Cristalul Dorohoi 5—1 (3—0),
C.F.R. Pașcani — Minerul Vatra 
Dornei 1—0 (0—0), Nicolina Iași— 
Minerul Gura Humorului 1—1 
(0—0), Avîntul Frasin — A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 1—1 
(0—1), Metalul Botoșani — Foresta 
Fălticeni 1—0 (0—0), Șiretul Bucc- 
cea — Metalul Rădăuți 3—1 (3—0), 
Cetatea Tg. Neamț — Integrata 
Pașcani 2—1 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a IX-a : L TEPRO 
IAȘI 13 p (22—12), 2. Celuloza P. 
Neamț 12 p (16—12), ---------- --
Pașcani 12 p (13—10)... pe ulti
mele : 14. Avîntul Frasin 6 p (11— 
14), 15. Nicolina Iași 6 p (7—11), 
16. Integrata Pașcani 6 p (10—18).

SERIA A II-a
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 

Petrolul Modnești 0—2 (0—2), Vic
toria Bacău — Minerul Comănești 
1—0 (0—0), Rulmentul Bîrlad — 
DEMAR Mărășești 3—0 (0—0), La
minorul Roman — C.S.M. Bor- 
zești 1—0 (1—0), Letea Bacău — 
Metalul Huși 4—0 (2—0), Viticulto
rul Panciu — Textila Buhusi 3—2 
(1—1), Foresta Gugeștl — Parti
zanul Bacău 2—1 (1—0), Luceafărul 
Adj ud — Gloria Focșani 2—1 
(1—0.

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL MOINEȘTI 16 p~ (23—5), 2.
Laminorul Roman 12 p (14—9), 3. 
Luceafărul Adjud 12 p (13—9)... pe 
ultimele : 14. Rulmentul Bîrlad 
5 p (6—12), 15. DEMAR Mărășești 
5 p (9—21), 16. Metalul Huși 5 p 
<4-27).

SERIA A ni-a
Carpați Sinaia — Prahova Plo

iești 0—0, Petrolul Berea — SN 
ITA Brăila 4—1 (1—0), Petrolul 
Băicoi — Caraim anul Bușteni 2—0 
(1—0), Metalul Mija — Chimia 
Victoria Buzău 2—1 (1—1), Chimia 
Brăila — Ferodoul Rm. Sărat 0—0, 
I.C.I.M. Ploiești — Autobuzul Fău- 
rei 4—0 (1—0), Poiana Cîmpina — 
Carpați Nehoiu 7—0 (3-0), Chi
mia Brazi — Minerul Filipeștii de 
Pădure 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 16 p (23—5), 2. I.C.I.M. 
Ploiești 14 p (17—8), 3. Chimia
Brazi 12 p (20—5), 4. Metalul Mija 
12 p (16—11)... pe ultimele : 14. Ca- 
raimanul Bușteni 6 p (7—14), 
Carpați Nehoiu 6 p (6—22), 
Autobuzul Făurei 4 p (3—25).

SERIA A IV-a
Victoria Țăndărei — Metalosport 

Galați 0—2 (0—1), Ș.N. Tulcea — 
Marina Mangalia 2—1 (1—0), Gra
nitul Babadag — Chimpcx Cons
tanța 2—2 (1—1), Șoimii Cernavodă

3. C.F.R.

15.
16.

DIVIZIA „C“-ETAPA A IX-a
— Ancora Galați 3—1 (2—0), A-
vîntul Matca — Portul Constanța 
2—1 (0—0), Rapid Fetești — Pro
gresul Isaccea 5—1 (3—1), Metalul 
Mangalia — Cimentul Medgidia 
1—0 (0—0), Voința Constanța — 
Arrubium Măcin 4—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. META- 
LOSPORT GALAȚI 15 p (18—5), 
2. Ș.N. Tulcea 14 p (17—8), 3. Ra
pid Fetești 12 p (19—13)... pe ul
timele : ‘
(7—14), 
(12—22), 
(6-15).

14. Granitul Babadag 6 p
15. Șoimii Cernavodă 6 p

16. Ancora Galați 4 p

SERIA A V-a
roșie București — T.M. 
5—0 (3—0), Constructorul 
- Ș.N. Oltenița 2—0 

• — ■ Amo-

FLacăra 
București 
Călărași — Ș.N. Oltenița 
(2—0), Viitorul Chimogi — 
nil Slobozia 2—1 (2—0), I.C.S.I.M. 
București — Tehnometal Bucu
rești 1—0 (0—0), Danubiana Bucu
rești — FEROM Urziceni 3—1 
(1—0), Electronica București — Si
rena București 4—0 (2—0), Petrolul 
Roata de Jos — F.C.M. Giurgiu 
2—0 (0—0), Abatorul București — 
Luceafărul București s-a amînat, 
Dinamo Victoria București nu a 
jucat.

Pe primele locuri î 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 18 p (24— 
4), 2. I.C.S.I.M. București 13 p 
(18—0), 3. Danubiana București 
11 p (15—13)... pe ultimele : 15. 
Petrolul Roata de Jos 6 p (12—21), 
16. FEROM Urziceni 4 p (9—17).

SERIA A Vl-a
Cimentul Fieni — Chimia 

Măgurele 2—0 (0—0), Petrolul 
dele — Sportul muncitoresc 
racal 2—0 (2—0), Muscelul Cîm-
pulung — Dacia Pitești 2—0 
(0—0), Progresul Corabia — Pro
gresul Pucioasa 3—0 (0—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș — Chi
mia Găești 4—0 (1—0), Construc
torul Pitești — Recolta Stoicănești
1— 1 (0—0), ROVA Roșiori — U-
nirea Răcari 3—1 (3—1), Cetatea 
Tr. Măgurele — Dunărea Zimnicea
2- 0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 14 p (20—6), 2. Muscelul 
Cîmpulung 13 p (15—5), 3. Chimia 
Tr. Măgurele 13 p (13—7)... pe ul
timele : 14. Unirea Răcari 5 p 
(9—16), 15. Chimia Găești 5 p 
(12—23), 16. Progresul Pucioasa 
3 p (4—18).

SERIA A VlI-a
Minerul Motru — Dierna Orșova 

2—0 (1—0), Minerul Moldova Nouă 
— Minerul Horezu 2—0 (1—0), Du
nărea Calafat — Parîngul Novaci 
1—0 (0—0), I.O.B. Bals — C.F.R.

Tr. 
Vi- 
Ca-

Craiova 1—0 (0—0), Mecanizatorul 
Simian — Minerul Oravița 3—2 
(2—1), Jiul Rovinari — Metalur
gistul Sadu 0—0, Eectroputerc 
Craiova — Unirea Drobeta Tr. Se
verin 4—0 (0—0), Constructorul
Craiova — Viitorul Drăgășani 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 14 p (17—2), 
2. Diema Orșova 13 p (13—9), 3. 
Minerul Motru 12 p (18—9)... pe 
ultimele : 16. Unirea Drobeta Tr. 
Sev. 4 p (11—19), 16. Parîngul No
vaci 4 p (6—23).

SERIA A VUI-a
Minerul Paroșeni — Explormin 

Deva 2—1 (1—0), Minerul Ghelar 
— Vitrometan Mediaș 2—0 (1—0), 
Minerul Aninoasa — Mecanica 
Alba Iulia 2—2 (1—2), Automecani- 
că Mediaș — Victoria Călan 1—1 
(1—1), Minerul Vulcan — C.P.L. 
Sebeș 4—1 (3—0), IMIX Agnita — 
Lotru Brezoi 3—1 (1—1), C.F.R.
Simeria — Metalurgistul Cugir 
0—1 (0—0), Textila Cisnădie —
Minerul Certej 3—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. EXPLOR
MIN DEVA 15 p (17—5). 2. Meta
lurgistul Cugir 12 p (16—7), 3. 
Minerul Ghelar 11 p (20—9), 4. 
Mecanica Alba Iulia 11 p (16—11)... 
pe ultimele : 15. IMIX Agnita 5 p 
(5—11), 16. Automecanica Mediaș 
5 p (6—15).

SERIA A
Metalul Bocșa — 

2—1 r “ ------ ’
turii 
țelul 
mia . 
nina 
(1—0) 
C.F.R.

IX-a
Șoimii lipova 
Beiuș — Vul- 
5—1 (4—0), O- 
Groza — Chi-

(2—0), Bihorul 
textila Lugoj 
Or. dr. Petru
Arad 1—0 (0—0), Minerul A- 

U ni rea. Tomnatic 2—1 
- s-a jucat la Bozovici, 
Victoria Caransebeș — 

Voința Oradea 3—0 (0—0), C.F.R. 
Arad — Electromotor Timișoara 
2—1 (0—1), Gloria Reșița — Vic
toria Ineu 3—0 (1—0), Unirea Sîn- 
nicolau — Recolta Salonta 5—0 
(4—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 12 p (18—11), 2. C.FJt. A- 
rad 11 p (14—11), 3. Metalul Bocșa 
11 p (11—12)... pe ultimele : 14.
Victoria Ineu 7 p (8—17), 15. Re
colta Salonta 7 p (13—24), 16. Chi
mia Arad 6 p (12—18).

SERIA A X-a
Silvana Cehu Silvaniei — Armă

tura Zalău 0—3 (0—1), Rapid Ji
bou — Minerul Bălța 1—0 (0—0), 
Victoria Cărei — Bradul Vișeu 
2—1 (2—1), Simared Bala Mare — 
Minerul Bala Borșa 1—0 (0—0>, 
Minerul Băiuț — Minerul Bala 
Sprie 3—2 (1—I), Bihoreana Mar-

ghita — CUPROM Baia Mare 5—0 
(2—0), Oașul Negrești — Unirea 
Valea lui Mihai 1—2 (1—1), C.S.U. 
Tricolorul Oradea — Chimia Tăș- 
nad 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 16 p (26—6), 2. U- 
nirea Valea lui Mihai 12 p (18—3), 
3. Minerul Baia Sprie 11 p (14—9), 
4—5. CUPROM Baia Mare 11 p 
(14—11), Minerul Bălța 11 p (11— 
8)... pe ultimele : 14. Minerul Bă
iuț 6 p (14—18), 15. Silvana Cehu 
Silvaniei 6 p (9—20), 16. Simared 
Baia Mare 6 p (9—21).

SERIA A Xl-a
C.E.M. Cluj-Napoca — Avîntul 

Reghin 2—0 (1—0), Industria sir- 
mei C. Turzii — Textila Năsăud 
3—0 (1—0), Foresta Bistrița — U- 
nirea Dej 3—1 (1—1), Minerul
Rodna — Lăpușu.1 Tg. Lăpuș 2—0 
(0—0), Oțelul Reghin — C.I.L. 
Blaj 2—0 (0—0), Metalul Aiud — 
Metal otehnica Tg. Mureș 3—1 
(0—0), Unirea Alba Iulia — Meta
lul Sighișoara 3—0 (3—0), Mure
șul Luduș — Sticla Arieșul Turda 
1—1 (0-1).

Pe primele locuri : 1. STICIfA 
ARIEȘUL TURDA 13 p (20—10), 
2. Avîntul Reghin 12 p (17—8), 3. 
Unirea Alba Iulia 12 p (15—7)... 
pe ultimele : 14. Textila Năsăud 
6 p (10—19), 15. C.I.L. Blaj 6 p 
(5—18), 16. Unirea Dej 4 p (4—18).

SERIA A XH-a
Torpedo Zărnești — Unirea Cris- 

turu Secuiesc 2—1 (2—0), Nitra- 
monia Făgăraș — Minerul Bălan 
6—2 (4—2), Metalul Sf. Gheorghe
— Utilajul Făgăraș 1—0 (1—0),
Progresul Odorhei — Minerul Ba- 
raolt 3—0 (3—0), Precizia Săcele— 
Metrom Brașov 2—1 (1—1), Chimia 
Or. Victoria — Măgura Mobila 
Codlea 2—0 (1—0), Carpați Brașov
— Metalul Tg. Secuiesc 0—0, Mu
reșul Toplița — Tractorul Miercu
rea Ciuc 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
OR. VICTORIA 12 p (11—4), 2.
Progresul Odorhei 11 p (14—7), 3. 
Precizia Săcele 11 p (13—10)... pe 
ultimele : 15. Tractorul M. Ciuc 
6 p (7—14), 16. Măgura Codlea 5 p 
(5—12).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

Clubul sportiv „Voința" 
organizează zilnic între 
orele 10—12 si 15—17, la 
stadionul „Voința" (capă
tul tramvaiului 5 — Pipe
ra), selecții la secția de 
fotbal pentru copiii năs
cut! Intre anii 1965—1968.



CRIȘUL ORADEA, „SCHIMBATĂ LA FAȚĂ", 
CONTINUĂ

' (Urmare din pug

dezvăluit în cele trei partide 
(14—5 cu Rote Erde, una din
tre cele mai grele infringed 
din tot palmaresul formației 
vest-germane, 14—11 cu Pro 
Recco și 13—13 cu C.N. Mont
juich) o gamă largă a cunoș
tințelor tehnico-tactice și o 
bună pregătire fizică, care au 
surprins realmente pe oaspeți. 
Imre Szykora, antrenorul po- 
loiștilor din Recco, ne declara: 
„Să vă spun drept, nici nu au
zisem de formația orădeană și 
eram convins că ne vom califi
ca. Am intilnit insă o echipă 
puternică, care joacă un polo 
modern și care in ultima repri
ză ne-a sufocat pur și simplu". 
Iugoslavul Felice Tedeschi, care 
antrenează pe C.N. Montjuich, 
a recunoscut că echipa sa a 
avut o mare șansă : „Am în
vins, după un meci dramatic, 
pe Rote Erde cu 15—14 și am 
realizat scor egal (13—13) cu 
Pro Recco și Crișul, două par
tide pe care tot atit de bine le 
puteam pierde sau cîștiga. Re
velația turneului — această e- 
chipă a Crișului, care a fost 
la un pas de a ne învinge și 
scoate din cursă cu propriile 
noastre arme : joc variat șl în 
mare viteză. Mi-au plăcut Fe- 
jer și Ungureanu. un șuier de 
mare clasă". în fine, după pă
rerea dr. Ferenc Salamon, de
legatul L.E.N. la acest turneu, 
grupa de la Cluj-Napoca, cu o 
singură modificare (echipa 
P.O.S.K. Split in locul lui Rote 
Erde) putea fi considerată ca 
un veritabil turneu final. „Cri
șul s-a impus de o manieră 
care m-a impresionat. O echipă 
care este capabilă să revină, in 
repriza a 3-a de la 5—9 Ia 
11—9 (!) în fața lui Pro Recco, 
cu toți internaționalii săi pre- 
zenți, se recomandă de la sine".

Ea părerile specialiștilor am 
mai vrea să adăugăm — fapt 
meritoriu — că de această dată 
poloiștii orădeni au știut ce 
vor, concentrîndu-se la maxi
mum. în primul joc au strălu
cit Fejer și Gordan. în cel ur- 
măfbr Ungureanu șl CI. Rusa, 
Iar duminică dimineața a fost

PIL0JII BOCUREȘTfNI AU DOMINAT RALIUL AERIAN
(Urmare din pag. 1)

analiza zborului directorul de 
concurs Constantin Manolache, 
vicepreședinte al Federației A- 
eronautice Române.

Abandonarea confruntării te
renului cu harta a dus la „pier
derea" unor puncte de control, 
fapt reflectat prin penalizări 
substanțiale. Cit valorează lipsa 
unul punct de cronometraj este 
ilustrat de diferența mare din
tre punctajul primilor clasați 
în proba de regularitate Gelu 
Savu — Ion Diaconu, 3600 p, și 
echipajul de pe locul 4 Martin 
Fodor — Sorel Tănăsoiu, 21 420 
p. Dacă primii au realizat 
52—6—61—0—8—0—3 (diferență 
în secunde față de norma sta
bilită) secunzii cu 59 — lipsă 
— 0—0—8—0—50 au pierdut u- 
nul dintre primele trei locuri 
deși ei au obținut o mai bună 
regularitate în șase din cele 
șapte „locuri de întîlnire". în 
astfel de situații s-au aflat 6 e- 
chipaje și, mărturisim, de la u- 
nele nu ne așteptam la aseme
nea surprize.

Lucrul corect cu harta, acu
ratețea identificării formei și 
amplasării panourilor au adus 
echipajului Mielu Fețeanu — 
Ludmila Avramescu primul loc 
în proba de observare, în ime
diata lor apropiere situîndu-se 
la egalitate Marcel Mitu — Tra
ian Gheorghiu și Gelu Savu — 
Ion Diaconu.

Proba de precizie a fost și 
ea influențată de vîntul în ra
fale, nu o dată concurenții, 
după un prim contact cu ca
reul de 90 p, fiind „săltați" pe 
o distanță apreciabilă și ince- 
pînd rulajul în cel de 30 p sau 
chiar de 15 p. A cîștigat și în 
acest an Gheorghe Uță (navi
gator Constantin Mandache) cu 
330 p (de trei ori 90 și o dată 
60), avind un avans conforta
bil față de Martin Fodor — 
Sorel Tănăsoiu care au reali
zat 240 p. Pentru locul 3 au 
„optat" Marcel Mitu — Tra

CURSA...
rîndul lui Costrăș (6 goluri) să 
prindă o zi de excepție. Alături 
de Garofeanu, care a muncit 
mult, dar cu o mai mică efi
ciență, Raț și mai tinerii Pan- 
tea și Ileș (primul, o foarte 
plăcută surpriză), internaționalii 
Crișului au știut să alterneze 
momentele de joc pozițional 
(unele prelungite mai mult de- 
cît ar fi trebuit) cu contra
atacurile furtunoase (mai ales 
în jocul cu Rote Erde), reali- 
zînd o medie de 14 goluri pe 
meci. Și defensiva lor, chiar 
dacă pe alocuri a mai comis 
erori, s-a dovedit solidă, sigu
ră, echipa primind in 'acest 
turneu doar 29 de goluri (Mont
juich a primit 40, iar Pro Recco 
37). Cu un plus de atenție în 
rezolvarea acțiunilor de supe
rioritate (vezi prima parte a 
meciului cu Pro Recco) Crișul 
ar fi primit, pentru evoluțiile 
sale la debutul în Cupa cupe
lor, nota maximă. Oricum, per
formanța sa reprezintă o reuși
tă o poloului românesc.

★
Rezultate din celelalte grupe 

preliminare. HAGA : zian Vitesse
— Montmartre 16—4 ; Montmartre
— Birkenhead S.C. (Anglia) 14— 
12 ; Zian Vitesse — Birkenhead 
S.C. 24—4. Clasament : 1. Zian 
Vitesse 4 p ; 2. Montmartre 2 p ; 
3. Birkenhead S.C. 0 p.

SPLIT : P.O.S.K. — Naftikos 
Glyfada 10—9 ; Lokomotiv Sofia
— Antwerpse Zwemclub 13—6 ;
P.O.S.K. — Antwerpse 25—6 ; Naf
tikos Glyfada — Lokomotiv 8— 
8 ; P.O.S.K. — Lokomotiv 17—8 ; 
Naftikos Glyfada — Antwerpse 
24—6. Clasament : 1. P.O.S.K.
Split 6 p ; 2. Naftikos Glyfada 
3 p (41—24) ; 3. Lokomotiv Sofia 
3 p (29—31) ; 4. Antwerpse 0 p.

STOCKHOLM : Neptun Stock
holm — Edsberg (Danemarca) 
13—11 ; Szentes (Ungaria) — Ed
sberg 17—4 ; Szentes — Neptun 
11—5. Clasament : 1. Szentes 4 p ; 
2. Neptun Stockholm 2 p ; 3. Ed
sberg 0 p.

In urma acestor rezultate, pri
mele două clasate în fiecare gru
pă au obținut dreptul de a juca 
în semifinale. Tragerea la sorți 
a celor două grupe semifinale a 
stabilit următoarea repartizare a 
celor 8 echipe rămase în cursă : 

BARCELONA : P.O.S.K. Split, 
C.N. Montjuich, Neptun Stockholm 
și Montmartre ; budapesta : 
CRIȘUL ORADEA, Szentes, NafU- 
kos Glyfada și Zian Vitesse.

ian Gheorghiu, Valentin Savu
— Maria Mincu și Gheorghe 
Duvlea — Valeriu Zamfir, toți 
cu cite 210 p. Dublul baraj, an
trenant și spectaculos, a dus la 
eliminarea ultimei perechi, ce
lelalte două persistînd in a se 
menține la egalitate.

Punct final al sezonului la 
zbor cu motor, raliul și-a dove
dit din plin utilitatea, testînd 
posibilitățile piloților noștri in 
cadrul probelor de regularita
te și precizie, o verificare bi
nevenită căci bogatul program 
competițional al anului s-a axat 
în special pe acrobație, unde 
de ce să nu reamintim, rezul
tatele au fost deosebit de bune. 
' REZULTATE TEHNICE. Regu
laritate : 1. Gelu savu — ion 
Diaconu (Buc.) 3600 p, 2. Mielu 
Fețeanu — Ludmila Avramescu 
(Buc. — PI.) 7590 p, 3. Marcel 
Mitu — Traian Gheorghiu (Pl.) 
8850 p, 4. Martin Fodor — Ionel 
Tănăsoiu (PI.) 21420 p, 6. Valen
tin Aftanasiu — Adrian Totolicl 
(Iași) 27150 p, 6. Marcel Chelaru
— Alexandru Marton (Deva) 29160
p, 7. Gheorghe Uță — Constan
tin Mandache (Buc.) 33 660 p, 8. 
Alexandru Popovlcl — Elena Gri- 
gorovlct (V) 38310 p, 9. Gheorghe 
Duvlea — valeriu zamfir (Pit.) 
50760 p, 10. Ștefan Peta — Nlco- 
leta Drăgan (PI.) 51450 p. 11.
Gheorghe Popa — Maria Șulean 
(PI.) 60450 p. 12. Valentin Savu
— Maria Mincu (PI.) 73650 p.
13. Nina loniță — Traian Anghe) 
(Bv.) 78930 p. Observare : 1. Fe
țeanu — Avramescu 1600 p. 2—3. 
Mitu — Gheorghiu si Savu—âia- 
conu 1500 p. 4. Fodor — Tănăso
iu 1200 p, 5. Ută — Mandacho 
1000 p. 6—7. Duvlea — Zamfir 
și Chelaru — Marton 600 n. 8—9. 
Aftanasiu — Totolicl șl peța — 
Drăgan 400 p, 10—13. Popovia
— Grigorovici. Savu — Mincu. 
Popa — Șulean, Ionită — Anghel 
0 p. Aterizare: 1. Uță — Manda
che 330 p. 2. Fodor — Tănăsoiu 
240 p, 3—4. Mitu — Gheorghiu și 
Savu — Mincu 210 p, 5. (tn urma 
barajului). Duvlea — Zamfir 210 
p : Peța — Drăgan 105 p. 7. Af
tanasiu — Totolici 180 o. 8—10. 
Fețeanu — Avramescu. Ionită — 
Anghel. Savu — Diaconu 120 p, 
11. Popovici — Grigorovici 105 n. 
12—13. Popa — Șulean. Chelaru
— Marton 75 p. Cupa oferită de 
Comitetul județean U.T.c. Pra
hova celui mal tînăr coman
dant de echipai n revenit lui A- 
lexandru Popovici.

SCRIMERII JUNIORI 
VICTORIOȘI LA CAMPIONATELE 

BALCANICE ;
în localitatea Leskovac au 

luat sfîrșit întrecerile campiona
telor balcanice de scrimă pen
tru juniori. în ultima zi au fost 
programate probele pe echipe 
(floretă, sabie și spadă) care au 
fost cîștigate de selecționatele 
României.

TURNEE DE ȘAH
• Cu o rundă înainte de înche

ierea turneului de la Tuzla (Iu
goslavia),, în clasament conduce 
VLado Kozacevlci, cu 9 p, urmat 
de Bojan Kurajița — 8,5 p și Va
lentin Stoica — 8 p. In runda a 
14-a Stoica a remizat cu Farago, 
rezultat consemnat și în partida 
Spreclci — Șubă.
• După șase runde în turneul 

de la Nis (Iugoslavia) conduce

Și in această săptămină

BOGATĂ ACTIVITATE LA BASCHET
• Din nou o săptămî- 

nă bogată pentru ama
torii de baschet din țara 
noastră, cel mai important 
eveniment urmînd să aibă loc 
joi (sala Floreasca, ora 18), 
cînd echipa Steaua va susține 
un nou meci in cadrul Cupei 
campionilor europeni. Steliștii 
vor juca in compania formației 
Torpan Helsinki, din care fac 
parte cîțiva componenți ai re
prezentativei Finlandei, precum 
și baschetbaliști din S.U.A. (le
gitimați temporar). Celelalte 
echipe românești participante la 
cupele europene (Universitatea 
Cluj-Napoca în C.C.E. la fete, 
Dinamo București în Cupa cu
pelor și Voința București în

„PREMIERĂ" ÎN RUGBYUL ROMÂNESC
(Urmare din pag 1) 

tem convinși că există toate 
premisele pentru un adevărat 
spectacol". Asemenea promi
siuni au acoperire și pe... viu. 
Am văzut, astfel. duminică 
după-amiază un antrenanfent 
de aproape două ore al oaspe
ților, de o intensitate puțin 
obișnuită. în care schemele de 
tot felul erau repetate de nenu
mărate ori, în care momentele 
de respiro au fost ca și inexis
tente. iar ingeniozitatea se îm
pletea cu o angajare totală.

în meciul de azi nu vor juca, 
totuși, cunoscuții Wilson. Hew
son. Mexted, Cameron. Spiers, 
Dalton (reținuți pentru partida 
de la București), dar înlocuito
rii lor au, la rîndu-le, o con
firmată valoare. Un singur 
semn de întrebare : cine va îm
brăca tricolul cu nr. 9 ? Do
nald (care ar urma să debu
teze ca mijlocaș la grămadă, 
dar el s-a accidentat la un de
get) sau titularul Loveridge...

Reamintim că partida de 
rugby de la Constanța va 
fi transmisă în direct de 
studioul nostru de TV în- 
cepînd de la ora 15,30.

în tabăra noastră antrenorii 
au rezolvat toate „necunoscu
tele". Astfel. Caragea va fi în 
teren, ceea ce ar trebui să re
prezinte o doză de siguranță în 
plus, fiind vorba de un rugbyst 
care a jucat cu Franța, Irlan
da si Scoția. Incertitudinea a 
persistat mai degrabă vizavi da 
linia de treisferturi. în celg 
din urmă a fost preferată ru
tina iul Cornel Vasile pentru al 
doilea post de centru (celălalt 
fiind „reținut" de Vărzaru), 
Holban trecînd pe aripă în lo
cul talentatului dar neexperi- 

...VIOLENȚA IN HOCHEIUL 

DE PESTE OCEAN
Mai cu seama în ultimii ani, brutalitatea In hocheiul de peste O- 

cean a întrecut toate limitele, meciurile fiind de regula întrerupte de 
violențe urmate de veritabile bătăi pe gheață, dar și dincolo de manti
nela... Cum situația a devenit, pur și simplu, alarmanta, încheindu-se, 
nu o dată, cu grave accidentări, diriguitorii hocheiului american au 
încercat să adopte fel de fel de măsuri care să frîneze violența și jo- 
cui excesiv de brutal, oare au transformat hocheiul într-o adevărată 
lupta de gladiatori. Dar, cei puțin pină acum, toate măsurile 'uate 
nu au avut rezultatul scontat I Dar acțiunile de bună intenție conti
nua...

Recent, Barry Beck, căpitanul echipei de hochei new-yorkeze ,,Ran
gers-, a publicat în marele cotidian american „New York Times-, 
un interesant articol prin care demasca șl punea la colț violența în 
sportul cu crosa și, pucul. Articolul său a făcut, firește, o bună im
presie, mai ales că venea din partea unuia dintre cei mai reputațl 
jucători ai hocheiului profesionist american, un bun cunoscător al pro
blemelor, în fondul lor și nu doar la suprafața... gheții, Beck ana- 
li'zînd cauzele care au condus la proliferarea violenței în hochei.

Dar lată că, chiar în seara zilei apariției respectivului articol, în 
cadrul unei partide susținute de „Rangers-, Barry Beck a fost sanc
ționat, cu „pedeapsă de meci-, deci cu eliminare definitivă, ceea ce 
l-o atras, ulterior, suspendarea pentru alte 3 jocuri. Și aceasta pentru 
violența jocului său din seara respectivă I

Fără comentarii.
Romeo Vi LARA

Sahovici cu 3,5 p (t). urmat de 
Victor Ciocâltea și Csom — cu 
cile 3 p (1). In runda a 6-a, Vic
tor Ciocâltea a remizat cu Krînicl.
ELENA ANDREESCU A CiSTI- 
GAT „CUPA SOFIA" LA POPICE

In capitala bulgară s-a desfă- 
șurt simbătă și duminică turneul 
internațional de popice (indivi
dual și perechi mixte) dotat cu 
„Cupa Sofia" — ediția a IV-a. 
La fete, trofeul a revenit jucă
toarei românce Elena Andreescu, 
care în cele două jocuri a totali
zat 841 p. Pe locurile următoare, 
Gudrun Fiedler (R. D. Germană) 
— 815 p, Eleonora Niogoxzes 
(Austria) — 789 p șt Svetoslava 
Panova (Bulgaria) — 785 p.

In proba masculină, victoria a 
revenit lui Klaus Meissner (R.D. 
Germană).

„Cupa Liliana Ronchetti") nu 
vor juca săptămîna aceasta.

• Pe plan intern, notăm al 
doilea turneu al campionatului 
național feminin, găzduit — de 
joi pină duminică — de Sala 
sporturilor din Tg. Mureș. în 
această a doua manșă a com
petiției sînt programate mai 
multe partide, ale căror rezul
tate vor influenta, în mare mă
sură. clasamentul final al pri
mului tur (după care întrece
rea va continua pe grupe va
lorice 1—6 și 7—12). precum și 
unul din derbyurile Diviziei 
„A", meciul dintre echipele 
Universitatea Cluj-Napoca și 
Voința București (vineri, la 
ora 18).

mentatului Pllotschi. Dar iată 
cum arată echipele (probabile) 
care se vor prezenta la fluie
rul cunoscutului arbitru Alun 
Richards (Țara Galilor) :

SELECȚIONATA DE SUD : 
V. Ion — Holban, Vărzaru, C. 
Vasile, Chirieencu — Marghes- 
cu, N. Dinu — C. Florea, St. 
Constantin, Nache — FI. Con
stantin, Caragea — Ungurea
nu, Grigore, Musat.

NOUA ZEELÂNDA : Mac 
Kechnie — Fraser, Sallmon, 
Pokere, Woodman — Rollerson, 
Loveridge (Donald) — Mourle, 
Old, Shaw — Haden, Ross — 
Neville, Reid, Ketels.

PRELIMINARIILE C. M.
Așadar, încă două echipe cali

ficate pentru turneul final al 
C.M. din Spania : Iugoslavia și 
Italia, cu toate că ambele for
mații mal au cîte două partide 
de disputat. Grecia, singura re
prezentativă din grupă care mal 
emitea pretenții, și-a văzut șan
sele ca și spulberate în partida 
de la 14 octombrie, de la Salo
nic, cînd Danemarca a învins cu 
3—2, împotriva tuturor așteptă
rilor. x

In meciul Iugoslavia — Italia, 
de sîmbătă, de la Belgrad, arbi
trul vest-german Walter Esch- 
weiler a condus formațiile: 
Iugoslavia: Pantelicl-Buajan, Sbol- 
kovici. Gudelj, Zajec, Surjak. 
Slijvo, Petrovicl, Z. V ui o viei, 
Halilhodzici, Pașlcl ; italia î 
Zoff-Gentile, Cabrlni, Dossena, 
Collovatl, Sctrea, Conti, Tarde- 
111, Altobelli, Antognonl (Oriali), 
Bettega.

Ultimele jocuri : Italia — Gre
cia (2—o în tur) la 14 noiembrie.

1. Iugoslavia 6 4 11 15— 6 9
2. Italia 6 4 11 10— 4 9
3. Danemarca 8 4 0 4 14—11 8
4. Grecia 6 3 0 3 8—10 6
5. Luxemburg 6 0 0 6 1—17 0

ATLETISM © Cursa Inter na
țională desfășurată la Paris a 
revenit francezului Radhouana 
Rouster cronometrat pe distanța 
de 20 km în 57:35,0. Pe locurile | 
următoare s-au situat coechipie
rul său Christian Geffray — 
57:36,0 și irlandezul Gerry Dee-, 
j»an — 59:06,0.

CICLISM • După 72 de ore de 
întreceri, în cursa de șase zile 
de la Dortmund conduce cuplul 
danez Gert Frank — Henrilc 
Orsted cu 190 p. urmat de pe
rechea vest-germană Dietrich 
Thurau — Gregor Braun cu 
165 p.

HANDBAL • tn mai multe 
orașe din Canada au început în
trecerile celui de-al 3-lea C.M. 
pentru echipe de junioare. Pri
mele rezultate : Canada — Fran
ța 19—14, U.R.S.S. — Italia 44—li; 
Iugoslavia — S.U.A. 35—7, Dane
marca — R.P. Chineză 26—21 • 
Turneul masculin din Iugoslavia 
s-a încheiat la Liubliana cu vic
toria selecționatei țării gazdă 
care a întrecut în ultimul joc 
cu 21—20 (10—10) formația R. F. 
Germania. Intr-un alt meci.1 
Cehoslovacia — Danemarca 24— 
20 (12—7). Clasament final : U
Iugoslavia — 6 p, 2. Ceho
slovacia — 3 p, 3. Danemarca — 
2 p, 4. R. F. Germania — 1 p.

SCRIMA • Concursul interna
țional de sabie de la Nancy 
(Franța) a revenit italianului 
Dalia Barba care l-a întrecut în 
finală pe polonezul Kosztrzewa. 
Pe locul trei s-a situat campio
nul mondial Wodke (Polonia).

TENIS s Turneul internațio
nal al Elveției, disputat la Ba
sel, pe teren acoperit, a fost 
cîștigat de jucătorul cehoslovac 
Ivan Lendl care în finală 1-c. 
întrecut cu 6—2, 6—3, 6—0 pe ar- 
gentinianuî Jose Luis CI ere • 
Tînăra jucătoare americană 
Kathy Rinaldi (14 ani) a cîștigat 
turneul internațional de la To
kio, in finala căruia a dispus cu 
6—1, 7—5 de compatrioata sa
Julie Harrington © Turneul de 
la Napoli a revenit jucătorului 
american Gene Mayer învingă
tor cu 6—3, 6—2 în finala dispu
tată ta compania italianului A- 
drianc Panatta. în semifinale,' 
Mayer l-a eliminat cu 6—4, 6—4’ 
pe Bjdm Borg (Suedia), iar 
Panatta l-a întrecut cu 6—3, 6—0 
pe compatriotul său Corrado Ba- 
razzutti © în finala turneului 
de la Sydney, John McEnroe 
l-a învins cu 6—4, 7—5, 6—2 pe 
Roscoe Tanner. Proba de dublu 
disputată între cupluri america
ne a fost cîștigată de John Mc
Enroe șl Peter Fleming care au 
dispus ta finală cu 6—7. 7—6, 
6—1 de perechea Sherwood Ste
wart — Fendy Taygan.

VOLEI • în Mexic au conti
nuat întrecerile C.M. rezervate 
echipelor de junioare. Iată re
zultate înregistrate ta cele patru 
grupe preliminare : Argentina — 
India 3—1, Mexic — Australia 
3—0, Japonia — Costa Rica 3—0, 
Canada — Spania 3—0, Peru — 
Porto Rice 3—0, R. P. Chineză— 
U.R.S.S. 3—2.

Iugoslavia — Luxemburg (5—0) 
la 21 noiembrie, Grecia — Iugo-' 
slavia (1—5) lia 29 noiembrie «ti 
Italia — Luxemburg (2—0) la'u. 
decembrie.

La Beijtng, selecționata R. P, 
Chineze a întrecut formația Ku
weitului cu 3—0 (2—0) și condu
ce ta clasament cu 3 p (golave
raj 4—1), urmată de Noua Zee- 
landă 3 p (2—2). j

Pe continentul african mal sînt 
de disputat doar trei partide și 
vom cunoaște cele două echipe 
care vor reprezenta fotbalul din 
această parte a lumii la marea 
competiție de anul viitor dta 
Spania. Primul s-a și jucat 3 
Nigeria — Algeria 0—2 (0—2).
Partida retur este programată la 
30 octombrie în Algeria. Maroc 
și Camerun se vor întîlni pen
tru desemnarea celeilalte califi
cate la 15 șl 29 noiembrie, pri
mul joc în Maroc, cel de al 
doilea în Camerun.
• Meci amical la Milano : A.C. 

Milan — Cosmos New York 1—I 
(1—0).
CAMPIONATE • CAMPIONATE

ANGLIA : Arsenal — Manches
ter City 1—0, Aston Villa — 
West Ham United 3—2, Brigh
ton — Liverpool 3—3, Everton — 
Ipswich 2—1, Wolverhampton — 
Middlesbrough 0—9, Sunderland — 
Tottenham 0—2, stoke — Swan
sea 1—2, Leeds — W. B. Albion 
3—1, Nottingham — Coventry 
2—1. Clasament : 1. Swansea — 

. 22 p, 2. Tottenham — 21 p, 3.
Ipswich — 20 p.

POLONIA (et. 10) : Szombier- 
kl By tom — Widzew Lodz 4—0, 
Lech Poznan — Gorrik Zabrze 
0—0, L.K.S. Lodz — Stal Miele© 
2—0, Zaglebie Sosnowiec — Wis- 
la Cracovia 0—0, Baltyk Gdynia— 
Legia Varșovia 0—1, Slask Wroc
law — Arka Gdynia 4—0, Pogon 
Szczecin — Ruch Chorzow 1—0, 
Gwardia Varșovia — Motor Lu
blin 4—0. Clasament : 1. Pogon— 
15 p, 2. Gomik — 13 p, 3. Gwar
dia — 13 p.

DANEMARCA (Et. 26) : Echipa 
K. B. Copenhaga (locul 7, cu 
28 p), adversara formației Uni
versitatea Craiova în C.C.E., a 
pierdut cu 2—1 meciul susținut 
cu G.F. Aarhus. Alte rezultate : ; 
B. 93 Copenhaga — Naestved 0—0,' 
Lyngby — Ikast 3—3, Viborg — 
Esbjerg 0—0, Kastrup — Kfige 
1—0, Nykdbing — Hvidovre 2—0. 
Vejle — Odense 1—3. Clasament : 
1. Lyngby — 34 p. 2. Hvldovre — 
34 p ; 3. Naestved — 33 p.

„A?amu*’11' Y' Cont? o*.’’•J T.lt. 1, tel. centrala 11.79.70 ti tl.50.59 J secția corerp. 11.51.09 | Interurban 437 t teler 10 350 romsp. Tiparul I. P. „Informația*
remru irratnotoM , abonamente prin ILEXIM - departamentul „pori import preta, P.O. Bor 134-137, iele. H 224. București, str. 13 Decembrie nr. 3. K. >, 2. 3. 4. 103»


