
VIZITA PRFȘEDIMTHUI 
REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, 

KARL CARSTENS

TROLETARI DIN TOATE TARILE. ONTTT-VA I

La invitația tovarășului Niculae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și ■ 
tovarășei Elena Ceaușescu, luni 
după-amiază a sosit în Capiială, 
într-o vizită oficială in țara 
noastră, președintele Republicii 
Federale Germania. Karl Cars
tens, impreună cu doamna Ve
ronica Carstens.

Vizita președintelui Republi
cii Federale Germania in Româ
nia constituie o expresie a 
voinței celor două state de a 
deschide noi perspective dez
voltării relațiilor româno-vest- 
germane corespunzător dorinței 
și intereselor celor două țări și 
popoare. Ea reprezintă, în a- 
celași timp, o contribuție însem
nată ia cauza păcii, securității 
și colaborării în Europa și în 
întreaga lume.

Ceremonia sosirii inalților 
oaspeți a avut Ioc pe aeropor
tul Otopenî, împodobit sărbăto
rește.

La ora 1G, aeronava cu caro 
a călătorit președintele Repu
blicii Federale Germania a ate
rizat.

La coborîrca din avion, pre
ședintele Karl Carstens și 
doamna Veronica Carstens sînt 
întimpinați cu cordialitate de 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Cei doi președinți și-au strîns 
cu căldură miinilc.

Comandantul gărzii militare 
aliniată pe aeroport în cinstea 
sosirii înaltului oaspete a pre
zentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Federale Germania și Republi
cii Socialiste România, în timp 
ce, în semn de salut, răsunau 
21 de salve de artilerie.

Cei doi președinți au trecut 
în revistă garda de onoare.

A urmat apoi prezentarea o- 
ficialilăților române venite in 
întîmpinare.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori președinților 
Nicolae Ceaușescu și KarI 
Carstens, precum și doamnei 
Veronica Carstens.

Numeroși bucureștcni aflațl 
pe aeroport fac o însuflețită 
manifestare de stimă și sim
patie președinților Nicolae 
Ceaușescu și Karl Carstens.

în aplauzele bucureștenilor, 
care fluturau stegulețe purtind 
culorile României și Republicii 
Federale Germania, cei doi pre
ședinți părăsesc aeroportul în- 
tr-o mașină escortată de mo- 
tocicliști îndreptîndu-se spre re
ședința rezervată înalților oas
peți.

★
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, luni, 26 octom
brie, convorbirile oficiale intre 
președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Fede
rale Germania, Karl Carstens.

A intrat în tradiție : in 
preajma deschiderii „Daciadei" 
de iarnă la Vaslui se organi
zează un Festival al sportului, 
un festival al toamnei, larg 
deschis tineretului din acest ju
deț, dar și invitaților din jude
țele apropiate. Este o întrecere 
de masă la cele mai populare 
discipline, semnificînd faptul că 
startul în „Daciada albă" prile
juiește continuarea unor compe
tiții în aer liber la atletism și 
handbal, la volei, la alte spor
turi, paralel cu disciplinele... de 
sezon. De data aceasta, invitate 
fiind la Festivalul sportului vas
luian, au răspuns prezent for
mații din județele Bacău, Bo
toșani, Harghita, Iași și Vran- 
cea. Aproape 400 de partici- 
panți, elevi și eleve, sportivi 
din întreprinderi.

Simbătă și duminică, de pe 
dealurile în haină arămie au 
coborît peste lunca Vasluiului 
cețuri și trene de nori prevesti
tori de 'vreme rece. Dar parcă 
nimeni nu le-a luat în seamă. 
Pe pista de atletism, pe terenu
rile splendidei baze complexe 
de aici și în cocheta sală a 
sporturilor atmosfera era... fier
binte. La terenul de handbal 
am surprins o discuție intra

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat eu cordialitate vizita 
președintelui Karl Carstens tn 
țara noastră și a exprimat con
vingerea că fntîlnirile și con
vorbirile ce vor avea loc se vor 
încheia eu bune rezultate, stl- 
mulind dezvoltarea în continu
are a relațiilor dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Federală Germania.

Președintele Karl Carstens a 
mulțumit călduros pentru invi
tația de a vizita țara noastră, 
pentru ospitalitatea cu care a 
fost întîmpinat, manifestîndu-și, 
ia rindul său, încrederea că 
schimburile de păreri pe care 
Ie are cu președintele Nicolae 
Ceaușescu vor contribui la am
plificarea conlucrării dintre 
Republica Federală Germania 
și Republica Socialistă Româ
nia.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Karl Carstens au însărcinat 
pe membrii celor două delega
ții să examineze și să stabi
lească căi și modalități con
crete de extindere a colaborării 
bilaterale, în domenii de inte
res reciproc.

în continuare, cei doi șefi de 
stat au avut impreună un 
schimb de păreri cu privire la 
stadiul și perspectivele rapor
turilor româno — vest-germane.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Karl Carstens au subliniat 
evoluția pozitivă a relațiilor 
dintre România și Republica 
Federală Germania, în spiritul 
orientărilor și înțelegerilor sta
bilite Ia nivel înalt, care au 
pus baze temeinice colaborării 
dintre cele două țări.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Karl Carstens au subliniat 
că dezvoltarea continuă a rela
țiilor dintre România și Repu
blica Federală Germania, pe 
temeiul deplinei egalități, al 
respectului independenței și su
veranității naționale, al avanta
jului reciproc, este în folosul și 
spre binele ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii, cooperă
rii și înțelegerii în Europa și 
in întreaga lume.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă cordială, de 
stimă reciprocă.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, luni, la 
Palatul Consiliului de Stat, un 
dineu oficial în onoarea pre
ședintelui Republicii Federale 
Germania, Karl Carstens, și a 
doamnei Veronica Carstens.

în timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă caldă, cor-, 
dială, președintele Nicolae 
Ceaușescu șl președintele Karl 
Carstens au rostit toasturi.

Sub genericul „Daciadei"

FESTIVALUL SPORTULUI VASLUIAN- 
0 REUȘITĂ COMPETIȚIE DE MASĂ

maistrul loan Forgaci, antreno
rul formației de mineri de la 
Bălan — Harghita, și prim-vi- 
cepreședintele C.J.E.F.S. Vaslui, 
Călăiță Merchea. „N-am văzul 
încă un complex sportiv așa de 
frumos ca al dumneavoastră — 
spunea minerul. Sintem bucu
roși că ne-ați invitat să concu
răm aici, chiar dacă nu vom 
cîștiga locul I". „Și pentru noi 
este o plăcere să vedem o echi
pă de tineri mineri bine pregă
tită, ca cea pe care o condu
ceți" — răspundea gazda. Și 
intr-adevăr, tinerii mineri au 
ajuns în finală, fiind întrecuți 
doar de sportivii de la I.M.C. 
Iași, după un frumos spectacol 
oferit tribunelor pline ale tere
nului de joc. La handbal fete, 
echipa prof. Virgil Bedicov, de 
la C.S.Ș. Vaslui, a dominat în
trecerile ureînd pe prima treap
tă a podiumului de premiere.

La lupte, pe saltelele monta
te în Sala sporturilor, am urmă
rit dispute de bună calitate, ca
re au desemnat cîștigători pe o 
seamă de tineri talentați ca 
Ion Tatarciue (Botoșani), Grigo- 
re Neagu (Focșani), Ion Mun- 
tcanu (Vaslui), bucuroși de a 
adăuga la colecțiile lor de tro
fee Încă o diplomă a „Dacia-:
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După meciul de rugby cu Noua Zeelandă

ROMÂNIA ARE ASTĂZI LOCUL SĂU 
ÎNTRE CELE MAI BUNE ECHIPE DIN LUME!

Multe s-ar mai putea scrie pe 
seama meciului de rugby Ro
mânia — Noua Zeelandă. fără

Inaintarea noastră a recuperat 
lansa linia de treisferturi.
îndoială unul dintre evenimen
tele sportive ale anului 1981. 
A fost un joc în care s-a 
practicat un RUGBY TOTAL.

riiinc, un atractiv meci de lotDal in Capitalâ

PRIMA REPREZENTATIVĂ A ȚĂRII*
ÎNTÎLNEȘTE „ECHIPA CANGURILOR"

(a Juniorilor noștri medaliafi cu bronz la €. M.)
Mîine, de la ora 18,30, pe 

stadionul „23 August" din Ca
pitală, un interesant meci a- 
mical. Reprezentativa de ju
niori, „cangurii" care au obți
nut prețioasele medalii de 
bronz la campionatul mondial 
din Australia, va apare în 
fața publicului nostru. Adver
sarii echipei antrenate de 
Constantin Cernăianu și Tache 
Macrt vor fi „tricolorii" din 
prima reprezentativă, aflați 

dei", de a cîștiga încă o victo
rie într-o competiție care și-a 
cîștigat de acum un frumos 
prestigiu. Tot in Sala sporturi
lor s-au desfășurat întrecerile 
de volei fete, cu întîlniri spec
taculoase, care au promovat pe 
podiumul de premiere, în ordi
ne, formațiile : C.S.Ș. Bîrlad 
(antrenoare — prof. Lucrcția 
Pipirigă), „Filatura" Miercurea 
Ciuc și „Mobila" Vaslui. Am a- 
sistat, împreună cu tînărul se
cretar al C.J.E.F.S., prof. Emil 
lanul, la întrecerile de atletism. 
„Este nu numai cea mai nu
meroasă participare de la ini
țierea festivalului, dar și cea 
mai valoroasă. Am reținut cite- 
va clemente tinere cu reale ca
lități, care vor intra in atenția 
specialiștilor". Și ne-a enumerat 
citeva nume : Carmen Donosă, 
Iulia Radu, Luminița Slaba, Ce
zar Gabriel, Vasile Popovici, 
Dumitru Cazan... Așadar, între
cerile de simbătă și duminică 
au avut și un caracter de selec
ție, ele fiind urmărite cu aten
ție de o sean>ă de profesori de 
educație fizică din localitate, ca 
$1 de cei care au însoțit echi
pele oaspete.

Viorel TONCEANU 

un meci de luptă titanică, de 
mare dăruire din partea am
belor echipe care s-au înfrun-

balonul; Mircea Paraschiv î?i va 
Foto : Ion MIHAICA

tat — totuși — intr-un spirit 
de admirabilă sportivitate.

Sigur, valoarea rugbyștilor 
..All Blacks'* era mai de mult 

pentru întîia dată sub bagheta 
lui Mircea Lucescu, formație 
care se pregătește pentru par
tida de la 11 noiembrie, cu 
Elveția. în deplasare, în preli
minariile C.M.

Componenții celor ,două re
prezentative sînt convocați as
tăzi, lâ ora 12, la Student- 
Parc.

Lotul juniorilor este urmă
torul : Lovaș, Gîrjoabă, Red- 
nic, Eduard, Andone, Vușcan, 
Balaur, Matei, C. Ilie, Balint, 
Fîșic, Hanghiuc, D. Zamtir, 
Sertov, Bolba, Gabor, Lasconi.

(Continuare tn pag. 2-3)

MIRAJUL GLORIEI
de EUGEN BARBU

După actor, fotbalistul — dacă 
nu cumva ordinea este inversă 
— este cel mai adulat cersonaj 
de către public. Fanii — ca să 
folosesc un cuvint la modă — 
s-au înmulțit și adorația lor 
față de vedete a luat forme 
exacerbate. De la deshămarea 
cailor, purtarea cîntăreței pe 
umeri prin mijlocul orașelor, de 
la bătaia cu flori și invazia 
scenei, de la uralele în stare 
să dărîme sălile de spectacol, 
odată cu apariția fotbalului, sta
dioanele au întrecut delirul ce
lor dinții, ele însele devenind 
mari scene de iarbă pe care 
se poartă adevărate războaie in
tr-o desfrînare de energie, du- 
cînd mulțimile spre paroxism. 
Sînt citeva sporturi-rege. deși 
numai unul este numit astfel, 
dar nici boxul nu e departe de 
audienta largă a jocului cu ba
lonul rotund și. mai încoace, 
rugby-ul ce cucerește în fie
care an care trece un public 
tot mai larg. Televiziunea. în 
loc să alunge lumea din tribu
ne. a stîrnit curiozitatea față 
de anumite sporturi în cele mai 
îndepărtate colturi ale planet“i: 
triburi întregi de suporteri în
armate cu drapele, petarde, ser
pentine. sirene, mijloace audio

cunoscută șl ea s-a confirmat 
și la București, deși, sinceri 
să fim, am fost surprinși de o 
anume lipsă de fantezie a 
neo-zeelandezilor. care au jucat 
foarte simplu, strict .,1a rezul
tat", fără risc, bazîndu-se mai 
ales pe forța lor recunoscută 
și pe culegerea baloanelor în 
margine, pe care au dominat-o 
copios prin asemenea sportivi

PAT GILL, managerul turneului, 
unul din conducătorii Uniunii 
neozeelandeze: „România are 
astăzi locul său Intre cele mai 
bune echipe de rugby din lume. 
Sintem bucuroși că acest turneu 
a constituit un moment semnifi. 
cativ In evoluția sportului cu ba
lonul oval. All Blacks fiind — 
după Franța, se înțelege — pri
ma forță a rugbyului mondial 
prezentă la București sau Con
stanța. Cred, sper, că în curind, 
probabil în 1985, —ECHIPA STEJA
RULUI- VA EVOLUA PE TERENU
RILE DE LA ANTIPOZI I"

Prof. GLYN MADDOCKS, pre
ședintele clubului B.O.S.A. — Bath 
(Anglia): „Jocul a fost foarte in

teresant, dovedind marile progrese 
realizate, constant, de rugbyștii 
români. Păcat că pe planul re
zultatului el lasă, oarecum, un 
gust amar sportivilor dv., arbitrai 
scoțian Allan Hosie neacordînd 
românilor un eseu clar ca bunâ 
ziua. Socotesc că NICI UN ALT 
ARBITRU (care se respectă), NU 
AR FI LUAT O ASEMENEA DECI
ZIE NEJUSTA. Oricum, echipa 
României — care a jucat mult mai 
bine declt la Edinburgh — merită 
in întregime sincere felicitări pen
tru modul cum s-a prezentat".

JACQUES FOUROUX, antrenorul 
echipei Franței: „După cum au 
jucat simbătă, românii vor avea 
un cuvînt greu de spus la Nar- 
bonne. Voi lua, fireșe, măsuri, 
mai ales că după partida de du
minică urmează pentru echipa 
mea dificilele teste cu All Blacks 
și apoi... Turneul".

de excepție precum Iladen și 
Mexted. Se poate ca jocul lor 
combinativ (atît de așteptat) 
să fi fost afectat de absenta 
din teren a căpitanului și 
conducătorului lor de joc 
Graham Mourie, absență pe 
care echipa a resimțit-o : poa
te — am spune mai degrabă 
sigur — jocul le-a fost des-

Dimitrie CALUMACHI

(Continuare In pag a 4-a)

vizuale de tot felul transformă 
fiecare meci de box sau parti
dă de fotbal într-o adevărată 
chermeză. Nu lipsesc incidente
le : politia trebuie să facă față 
unui entuziasm sau unor acte 
de vandalism incredibile : nu 
lipsesc oamenii care mor în 
incinta stadioanelor de emoție 
sau în fata televizoarelor, ceea 
ce înseamnă că luptele de gla
diatori care îneîntau atît de 
mult pe antici au fost egalate 
în dramatism de către fazele 
unor derby-uri ce adună glo
bul întreg în fata micului ecran 
si fac din stadioane1 niște cutii 
de beton neîncăpătoare. Ele sînt. 
intr-un cuvînt. catedralele unei 
noi religii...

Vedeta sportivă, pentru că 
de ea ne vom ocupa, și din 
cauza audienței nemaivăzute pe 
care a obținut-o sportul in ul
tima vreme, are o psihologie 
specială. Nu vreau să absolu
tizez, dar arena a atras tot
deauna mai ales pe cei care 
aparțin unor familii numeroa
se, pe cei mai săraci, care au 
făcut din meseria tor un mij
loc nevisat de a ajunge pe cul-

(Continuare în pag. 2—3)



Dl JUDO PE CATEGORII DE GREUTATE!
Finalele concursului republi

can de judo pe categorii da 
greutate, desfășurate simbătă 
și duminică în Sala sporturi
lor din Brașov, au prilejuit, 
cum era de așteptat, dispute 
deosebit de aprige de la pri
mul pînă la ultimul meci. N-au 
lipsit nici surprizele. Cea mai 
mare a constituit-o înfrînge- 
rea multiplului campion națio
nal și medaliat cu bronz la 
C.E. de anul trecut, Mircea 
Frățică (Nltramonia Făgăraș), 
în confruntarea cu foarte tînă- 
rul judoka Imre Farkaș (A.S.A. 
Tg. Mureș). Iată și cîteva amă
nunte de la cele mai impor
tante partide. La categoria su
perușoară (28 concurenți), Ar
pad Szabo (Dinamo București) 
a dispus cu ușurință de toți 
adversarii întîlniți pînă în fi
nala cu dinamovistul brașovean 
Iulian Mihai. în această par
tidă, ----- 
prin 
cile, 
cînd 
list, 
fost 
7 atacuri. Abia în ultimele se
cunde multiplul campion A. 
Szabo a izbutit să-și aproprie 
victoria. în absența vicecam- 
pionului mondial C. Niculae 
(Dinamo Buc.), la semiușoară 

. (26 concurenți) au ajuns în fi
nală Vîorel Roșu (Constructo
rul Alba Iulia) și loan Năstăilă 
(Dinamo Buc.). Echilibrat pe tot 
timpul celor 7 minute, meciul 
s-a încheiat la egalitate, vic
toria fiindu-i acordată lui Ro
șu, care a avut totuși un plus 
de Inițiativă. Dintre cei 20 de 
„ușori", S. Topliceanu (Dina
mo Bv.) s-a detașat net în toa
te întîlnirile. Studentul clujean 
Loghin Lazar (scăpat de M. 
Frățică, principalul favorit la 
semimi jlocie, 29 concurenți), a 
repurtat o frumoasă victorie la 
puncte și în finala cu I. Far
kas. Cum anticipasem, frații 
Mihalache Toma (Dinamo Buc.) 
și Ștefan Toma (Constructorul 
Alba Iulia) au dominat între
cerile la mijlocie (25 do’ncu- 
renți). Finala lor n-a avut loc 
deoarece Ștefan a recunoscut 
— fără luptă — superioritatea 
fratelui său mai mare. Dina- 
moviștii brașoveni D. Radu, la 
semigrea (22 concurenți), și M. 
Cioc, la grea (21 de concurenți), 
au cîștigat, Îndreptățit, primul 
loc la categoriile respective.

însă, A. Szabo a trecut 
numeroase momente difi- 
punctajul fiind favorabil 
unuia, cînd celuilalt fina- 
In partida respectivă au 
cotate nu mai puțin de

Clasamentele finale pe categorii: 
superușoară: 1. Arpad Szabo (Di
namo București), 2. I. Mihai (Di
namo Brașov), 3. N. Drăgălău 
(Carpați Mîrșă) și L Nistor 
(A.S.A. Tg. Mureș), 5. A. Velicu 
(Constructorul Alba Iulia) și I. 
Szakacs (Constructorul M. Ciuc); 
semi ușoară: I. Viorel Roșu (Con
structorul Alba Iulia), 2. I. Năs- 
tăilă (Dinamo Buc.), 3. L Dom- 
nar (Carpați) și M. Zamfir (Voin
ța Focșani), 5. I. Mihalache (Po
litehnica Iași) și Gh. Cențiu (Ni- 
tramonia Făgăraș): ușoară: 1. Sl- 
mion Toplicean (Dinamo Bv.), 2.
B. Onodi (Constructorul M. Ciuc), 
3. M. Nuțu (Dinamo Bv.) șl I. 
Nagy (Rapid Oradea) 5. N. Cazilă 
(Carpați) și A. Faur (Dinamo 
Buc.); semlmi jlocie: 1. Loghin La- 
zăr (Universitatea Cluj-Napoca),
2. I. Farkas (A.S.A. Tg. Mureș),
3. M. Frățică (Nltramonia) șl C. 
Roman (Constr. Alba Iulia), 5. V. 
Pușcașu (Dinamo Buc.) si ?• Mo- 
țiu (Dinamo Buc.): mijlocie: 1. 
Mihalache Toma (Dinamo Buc.),
2. șt. Toma (Constr. Alba Iulia),
3. C. Gotcă (Dinamo Bv.) șl I. 
Pali (Constr. M. Ciuc), ~ ' — 
rojan 
tușu 
grea: 
Bv.), 
3. C.
C.
5. O. .
Covlea (I.E.F.S.); grea: 1.
Cioc (Dinamo Bv.), 2. R. Sărac 
(Rapid Oradea), 3. I. Pușcașu 
(Dinamo Buc.) și D. Alexandru 
(Voința Focșani), 5. C. Delcea
(Nltramonia) șl P. Drăgol (Constr. 
Alba Iulia); clasamentul pe echi
pe: 1. Dinamo București 39 p, 2. 
Dinamo Brașov 38 p, 3. Construc
torul Alba Iulia 22 p, 4. Carpați 
Mîrșa 15,5 p. 5. Nltramonia Făgă
raș- U.S P, 6—7. A.S.A. Tg. Mu
reș și Constructorul Miercurea 
Ciuc.

_______  __ ____ _ 5. I. po- 
(Dinamo Bv.) șl E. Lăcă- 

(A.s.A. Tg. Mureș); semi-
1. Daniel Radu (Dinamo

2. V. Anton (Nltramonia), 
.. Năftică (Politehnica Iași) și 
Senchiu (Constr. Alba Iulia),

Pop (Dinamo Buc.) și M. 
------------ - Mihai

Campionatul Diviziei „A" de te
nis de masă a programat cea de 
a treia etapă a returului. In a- 
ceastă rundă, favoritele au rea
lizat victorii scontate. Totuși, tre
buie să oonsewmăm fi două in- 
frfngeri prin „neprezentare”, au
toarele „performanței* fiind (In 
cel de al doilea joc I) echipele 
C.S.Ș. Slatina și Politehnica Bucu
rești, ambele din prima grupă 
valorică 1 Iată, amănunte de la 
partidele disputate :

GRUPA I
C.S.Ș. SLATINA — C.S. ARAD 

I (f) 5—2 și 0—5 (w.o.) Victorie 
fără probleme și primul joc, 
prin punctele realizate de Nela 
Stoinea 2 și Maria Albolu 3, dar 
meci pierdut prin... neprezentare, 
datorită lipsei legitimațiilor I Pen
tru arădence au punctat: Gabrie
la Radar 1 și Livia Căruceru L 
(R. Popescu — coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
C^. ARAD — — - “ * -
(W.O.) Olgă 
renezi 1 și 
au asigurat 
prima zi, In 
dele cedind

Costin CHIRIAC

II (f) 0—5 șl 0—5
Nemeș 2, Eva Fe- 
Magdalena Leszai 2 
un succes comod in 
cea de a doua gaz- 

___  ______ prin neprezentare, 
jucătoarea Simona Urau întfrzitnd 
la meci !

UNIVERSITATEA CRAIOVA I — 
GLORIA BUZĂU (m) 9—4 și 0—3. 
Două succese detașate, cralovenil 
dominînd în ambele jocuri. Vic
torii: Florescu (3+3), Nicorescu 
(2+2), Haldan (3+2), Florea 
(1+1) pentru învingători, respec
tiv Romanescu (2+2), Stoianov 
(1+1), dublu Stoianov, Romanes
cu. (V. Popovici — coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.M. CLUJ-NAPOCA (m) 9—5 și 
9—6. In tentativa lor de a obține 
locul secund în clasament, bucu- 
reștenii au realizat victorii pre
țioase. Autorii punctelor: Moraru 
(4+3), Cauri (1+3), Craioveanu 
(2+1), Onețiu (1+2) pentru gazde, 
respectiv Borca (2+1), Crișan 
(1+1), Doboș! (2+2), Meszaroș (1).

CAMPIONATELE DE MARATON REDUS {25 km) 
SI MARS ALE JUNIORILOR

Iată rezultatele campionate
lor de maraton redus (25 km) 
și 20 km marș pentru juniori 
desfășurate la Sibiu : maraton 
redus : 1. Cornel Milaș (Steaua) 
lh 22:53, 2. Constantin Roșu
(Steaua) lh 23:53, 3. Marius
Poștoacă (Steaua) lh 24:41, 4. 
Ion Marcu (Dinamo) lh 26:34, 
5. Augustin Barbu (C.S.Ș. Cra- 

Eugen E- 
Suceava)

L Steaua

iova) lh 26:40, 6.
năchioiu (C.S.M. 
lh 26:59; echipe:

4h 11:27, 2. Metalurgistul Cugir 
4h 23:35.
4h 25:42 ;
Gheorghe
lh 36:12, 2. Ilie Neam tu (Unirea 
Alba Iulia) lh41:18, 3. Cornel 
Luțu (Steaua) lh 42:58, 4. Va
sile Dascălu (C.S.Ș. Dorohoi) 
lh 43:02, 5. Viorel Avasilichiosie 
(C.S.Ș. Dorohoi) lh 43:08, 6. Li- 
viu Tudor (Steaua) lh 43:45; 
echipe : ’ 1 P.T.T. București 
5h 08:30, 2. C.S.Ș. Dorohoi
5h 10:17. 3. Steaua 5h 14:20.

3. C.S.Ș. Craiova
20 km marș : 1.
Frecățeanu (PTT)

grupa a n-a
C.S.M. IAȘI — C.S.Ș. RM. VÎL- 

CEA (f) 5—1 și 5—0. Victorii: Ma
riana Verebceanu (2-f-l), Mihaela Mihbai f- . - ----------- ---------
a+2) 
Efirem : 
resp.).

CJPJi. __________ __
GLORIA BUZĂU 
Victorii: L. ______ _________
Ildiko Gydngydsi (1+1), Anișoara 
M&rcuș (1) pentru învingătoare, 
respectiv Lorena Mihai (1+2), 
Doina Murea (1+1), Beatrice Pop 
(2). (S. B&loi — coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — ÎN- 
FRATIREA TG. MUREȘ (f) 5—3 
și 5—0. Victorii: Marii ena Pan- 
juru (1+1), Viorica Dragu (2+2), 
Camelia FHimon (2+2) pentru 
bucureștence, respectiv Kinga 
Lohr (2) și Gabriela Balint (1).

TRICODAVA BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV (m) 5—9
și 9—1. Victorii: Teodor (2+3), 
Macovei (2+1), Stelian (2), A- 
lexe (2) pentru Trieodava, res
pectiv Vaida (4), Badea (2+1), 
Radar (1), Panaitc (2).

UNIVERSITATEA CRAlOVA U
— VOINJA SATU MARE (m) 
9—1 și 9—2. Autorii punctelor : 
Naidin (2+2), Nef (1), Bădescu 
(2), Bădoi (3+2), Tiugan (2), Nea- 
goe (2), respectiv Vogel (1), 
Hodasz (1). (V. Popovici 
resp.).

C.S.Ș. BISTRIȚA 
DORHEIU SECUIESC (m) 9—€ și 
9—8. Victorii: Ciociu (34-3), Bon- 
țidai (2+3), Andreicuț (2+1), Toth 
(1+1), pentru gazde, respectiv 
Fejer (4+4), Kiss (1), Nagy (1+2), 
Ftildp (2). (I. Toma — coresp.).

GRUPA A iH-a
SPARTAC BUCUREȘTI — ME

TALURGISTUL CUGIR (f) 4—5 și 
4—5. Victorii: Lidia Ilie (3+3), 
Virginia Popa (1+1) pentru bucu
reștence, respectiv Rodica Urba- 
novi<;i (2+1), Gabriela Dornic 
(2+2), Tatiana Furtună U+l). (E. 
Teodorescu — coresp.).

C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI — ROLAST 
PITEȘTI (f) 3—5 și 2—5.

CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ
— LOCOMOTIVA BUCUREȘTI (m) 
»—5 și 9—2. Victorii: Pali (4+3), 
Corborean (3+2), Hrișcă (1+2), 
Lilian (1) pentru gazde, respectiv 
Panait (2), Badea (2+1), Stama- 
tescu (1+1). (I. Păuș — coresp.).

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— C.F.R. CRAIOVA- (m) 9—1 și
9—2.

(2+2), 
pentru 
L <D.

Mariana V iutii ă
gazde, respectiv 

Dtaconescu — co-

C.S.Ș. PETROȘANI
BUZĂU (1) 5—2 și 3—5. 
Daniela Păduraru (3+1),

co-

C.S.Ș. o-

AU FOST DESEMNA
PARTICIPANT! LA

V.Silaghi s-a impus cu greu in la(a unui
La Deva, Iași, Pitești și Zalău 

s-au Încheiat Întrecerile fazei de 
zonă a campionatelor individuale 
de box și a „Daciadei", In aceste 
reuniuni fiind desemnați și cei
lalți pugiliști calificați pentru ul
timul act al competiției (Bucu
rești, 9—15 noiembrie).

DEVA. Aproape 1500 de spec
tatori au urmărit ultima reuniu
ne, cel prezențl fiind satisfăcuți 
de calitatea partidelor. Remarca
bilă comportarea tânărului timi
șorean (19 ani) D. Senciuc, oare 
i-a opus o deosebit de dîrză re
zistență campionului categoriei 
mijlocie, Valentin Silaghi. Rezul
tatele: SEMIMUSCA: S. Adem
(Farul) b.p. I. Tismăneanu (Au
tobuzul Buc.), V. Bacs (B.C. Bră
ila) b.p. V. lordache (Steaua); 
COCOȘ: D. Ciperc (Met. Drobe- 
ta Tr. Severin) b.p. M. Rădei 
(Cimentul Medg.) N. Robu (Dina
mo Brăila) b.ab.3 C. Văetuș (Met. 
Huned.); SEMIUȘOARĂ: Gh. Bu- 
lancea (Met. Huned.) b.p. A. Tur- 
culeț (Progr. Brăila), Șt. Ștefana 
(Motorul Arad) b.p. C. Nap (Met. 
Bocșa) ; SEMIMI JLOCIE: M. Mi- 
cloș (Crișul Oradea) b.p. T. Roșu 
(Voința Cluj-Napoca); MIJLOCIE: 
Al. Crișan (Tehnofrig Cluj-Napo
ca) b.p. A. Hîrtopeanu (Motorul 
Arad), V. Silaghi (Dinamo) b.p. 
D. Senciuc.

I. SIMION — coresp.

IAȘI. în mod surprinzător, ulti
ma reuniune a fost inferioară ca 
nivel spectacular față de cele 
precedente. Iată rezultatele: MUS
CA: M. Vi șan (Met. Bocșa) b.p. 
N. Scutaru (Unirea Focșani), C. 
Tițoiu (Dinamo) b.k.o.3 E. Burcă 
(Nicolina); PANA: T. Cercel (Di
namo) b.ab.l N. Gifei (Met. Va
slui), Al. Dobăeș (Met. Bocșa) 
b.p. M. Afloarei (Ceahlăul); U- 
ȘOARA: FI. Livadaru (Steaua) 
b.p. M. ’Stamatescu (Met. Buc.), 
M. Fulger (S.C. Muscelul) b.p. Gh. 
Munteanu (Nicolina); MIJLOCIE 
MICA: V. Mihai (Farul) b.p. S. 
Onu (Steaua), B. Rusu (S.C. Ba
cău) b.p. M. Miclăuș (Voința Cluj- 
Napoca); SEMIGREA: P. Bornes- 
cu (Dinamo) b.ab.3 I. Neculai 
(C.S. Botoșani), D. Gontariu (Fa-

M.

IN DIVIZIA
In campionatul divizionar de 

popice s-a disputat simbătă și 
duminică etapa a V-a, în care 
s-au obținut următoarele re
zultate :

rul) b.p. 
cău).

D. Dl

PITEȘTI 
dată ca 
ceilalți în 
goriile, sț 
gat dreptL 
Iată rezul 
goriilor, d 
mlgrea: M 
goviște) b 
Cîmpulung 
b.ab.2 D. 
Ghcorghlșc 
P. Drogear 
Stoiu (C.F 
Neagu (Me 
namo) b.p. 
d. mc (d 
(Met. Rm. 
(Farul) b.a 
năt. Buc.), 
Focșani) b 
Craiova), 1 
Mus -l-l) 
Bocșa), I. 
b.p. M. Mt

I.

ZALĂU. £ 
calitate a < 
pentru nun 
tari care n 
tima reunlu 
rezultatele: 
hova) b.p. 
na), I. Pan 
I. Neagu (] 
UȘOARA: I 
biu) b.p. I. 
FI. Țlrcomn 
Crișan (C.S. 
C. Hajnal (i 
(C.S.M. Zală 
ua) b.k.o.l I 
SEMIMIJLOS 
Galați) b.k.i 
Cluj-Napoca) 
(Ceahlăul) b 
Brașov); IV 
Ouatu (S.C. 
chină (B.C. 
piti) b.p. M 
SEMIGREA: 
b.p. C. Fior* 
(B.C. Galați; 
(A.S.A. Tg. 1

M. 1

„A" DE POPI

MIRAJUL GLORIEI
(Urmare din vaa- 1)

pe cît de ra- 
scurte. In lu- 
In materie de 

sau marca- 
duce o luptă

cu 454 p d. De la ploieșten- 
s-a remarcat Doina Mihăi- 

cu 403 p d. (S. loan, coresp.) 
Electromureș Tg. Mureș —

mlle unei glorii 
pide, pe atît de 
mea occidentală, 
racolat campioni 
tori de clasă, se 
neîndurată, susținută cu sume 
colosale. Citind cifrele cu șase 
zerouri în dolari ce se mane
vrează la transferurile cele mai 
spectaculoase, in lumea fotba
lului in special, deși nici alte 
ramuri n-au rămas mai pre
jos (vezi rugby-ul, hocheiul, 
baschetul, basse-ball-ul) și a- 
poi aflind că, de pildă, mari 
sportivi cum au fost Joe Louis, 
Jack Dempsey, Georges Car
pantier, Laurant Dauthuille, 
Randy Turpin, campion mon
dial la categoria mijlocie care 
și-a vîndut centura de cam
pion si apoi s-a sinucis, au 
terminat viața în mizerie, îți 
pui întrebarea ce s-a întîmplat. 
Au fost ei, acești mari cam
pioni, numai niște risipitori, 
niște imprudenți care au arun
cat cu banii pe fereastră ? 
S-ar părea că da, dar reali
tatea e cu totul alta. Mai în- 
tîi că sumele citite în ziare 
sînt jumulite de către fiscurile 
țărilor respective și ajung la 
un sfert sau chiar la 20 la 
sută. Să zicem că și așa rămîn 
destui bani în buzunarul vede
tei, dar mai există manageri, 
ziariști, servicii de presă, cro
nicari de televiziune care tre
buie să întrețină mitul vedetei. 
Și aici merg sume bunicele. 
Mai există pe urmă riscul de 
a muri în ring sau de a ți se 
sui la cap și de a terrhina 
cariera prea repede. Acciden
tările în fotbal sînt și ele nu
meroase și tragice cîteodată. 
Rare sînt carierele lungi și lip
site de riscuri. Luminile sta
dioanelor. uralele, articolele și 
comentariile, acele cercuri de 
adoratori care te sufocă cu a- 
dorația lor pot să dea vedetei 
iluzia unei invincibilități iute 
contrazise în cele mai multe 
cazuri. Lipsa unei vieți spor-

tive, echilibrate, duce la ratări 
numeroase — și n-am să dau 
exemple chiar din sportul 
nostru, pentru că ele sînt mul
te și dureroase. O să vă în
trebați de ce o atît de lungă 
introducere pentru a 
unde vreau să ajung.

Recent, într-una din 
pusene, un sportiv pe 
cel puțin, l-am admirat foar
te mult — e vorba de Dan Coe 
— și-a sfîrșit tragic viața la 
vîrsta de 40 de ani, spînzurîn- 
du-se la Koln. Jucase de 41 
de ori în echipa națională, a 
fost o vreme îndelungată ido
lul Giuleștilor, era dîrz și bă
tăios și 
tisfacții. 
scris cu 
rate ori 
cunoscut 
nu știu 
și-a visat, dar mai mult decît 
să fii purtat pe brațe de o 
mulțime dezlănțuită, după cîști- 
garea unei Cupe sau unui meci 
important, cred că un sportiv 
nu-și poate dori ceva mai mult, 
în 1971—1973, a jucat la o e- 
chipă belgiană, s-a reîntors in 
țară și a reintrat în fotbal la 
F.C.M. Galați. Dintr-o nostal
gie explicabilă, a încercat să 
revină, fără succes, la Rapid, 
unde jucase atîția ani ; pe ur
mă, supralicitîndu-șl capacita
tea profesională, a fugit în Oc
cident, declarînd la „Europa li
beră" că nu mai are ee face 
în România. Bizară comporta
re ! După părerea noastră, pu
tea să devină un excelent an
trenor, pentru că este imposi
bil ca un jucător cu talentul 
și cu voința pe care le dovedise 
în atîtea împrejurări să nu de
vină un om de care am fi avut 
nevoie pentru pregătirea altor 
fotbaliști. Din atîtea turnee pe 
care le-a întreprins " 
hotare, din scurta 
în Belgia, el nu a 
cît luminile rampei, 
scenă pe care atîția 
aripile, a crezut că 
tîmpinat de un sac cu bani, că

ajunge

țările a- 
care eu,

ne-a adus multe sa- 
Numele lui a fost 

majuscule de nenumă- 
în gazetele noastre. A 
gloria, a avut bani, 

dacă a obținut tot ce

dincolo de 
lui ședere 
văzut de- 
orbitoarea 

și-au frfnt 
va fi în-

va avea ce nu și-a visat, pă- 
răsindu-și părinții, soția și o 
fetiță care are acum 13 ani. 
S-a înșelat, așa cum s-au în
șelat și alți fugari din alte do
menii ale vieții noastre, mințiți 
și ei de himera întreținută zi 
și noapte de belicosul post de 
radio „Europa liberă", care ne 
numără nouă boabele, dar uită 
pe cei aproape zece milioane 
de șomeri din țările vestice. 
Realitatea a fost mai crudă de
cît și-a închipuit. Dan Coe 
probabil că era un antrenor 
mai bun decît mulți din cei din 
țările pe care le-a colindat, dar 
a neglijat un amănunt : cozile 
nesfîrșite ale solicitatorilor de 
posturi între care, desigur, e- 
xistă foarte mulți de aceeași 
profesie cu el. Cum il știu, se 
va fi bătut, cu ghiarele și cu 
dinții, ca să capete o slujbă, 
dar, iată, n-a reușit să găseas
că decît o nefericită de frîn- 
ghie care i-a curmat viața...

Să mori la 40 de ani, departe 
de țara ta. unde ai cunoscut 
gloria și unde ai fi avut prie
teni și elevi ce te-ar fi Îndră
git, unde același public care 
te-a purtat în triumf te in- 
tîmpina cu urale la intrarea în 
aceleași stadioane pe care ju- 
caseși, iată la ce nu se gin- 
dise nefericitul erou al acestor 
rinduri

Scriem îndurerați tristul arti
col pentru a aminti șl altora, 
mai tineri și mai neștiutori, 
care s-ar putea lăsa atrași de 
capcanele strălucitoare ale ma
rii scene a sportului, pline de 
miraje, de lumini, de aplauze 
— cu sfatul de a privi și în 
spatele cortinei și a descifra, 
o clipă mai devreme, mecanis
mele diabolice ale unei socie
tăți pentru care individul este 
bun atîta timp cît reprezintă 
o atracție care aduce bani, nu 
atît celui care riscă în ring, 
sau în careul de 16 metri, ci, 
mai ales, așa-zișilor proprietari 
de „grajduri" pentru care spor
tivii sînt simple mijloace de 
cîștiguri fabuloase.

FEMININ • Voința Timișoa
ra — Hidromecanica Brașov 
2 319—2 277 pd (scor indivi
dual 4—2). Timișorencele se a- 
flă la a cincea victorie con
secutivă. în acest joc, Voința 
a folosit trei junioare, în loc 
de două, cît prevede regula
mentul. Principalele realizatoa
re au fost Elisabeta Dragomir 
— 402 și. respectiv. Emilia Sîn- 
petru — 402. (C. Crețu, coresp.) 
• Metrom Brașov — Rapid 
București 2 361—2 346 (3—3).
înaintea ultimului schimb, gaz
dele conduceau cu 57 de „bețe", 
dar rapidista Vasilica Pințea 
(420 p d) a jucat foarte bine 
și a redus din handicap 42 de 
puncte. De la Metrom, cel mai 
mare punctaj a aparținut ju
cătoarei Eva Adam — 426. (C. 
Gruia, coresp.) • Constructo
rul Gherla — Dermagani Tg. 
Mureș 2 229—2 208 (3—3) • La- 
romet București — Voința Plo
iești 2 442—2 316 (4—2). Meci
frumos, In care bucureșteanca 
Elena Trandafir a fost de de
parte cea mai precisă jucătoa-

re 
ce 
lă•
Voința Oradea 2 413—2 406 (3—3) 
• Voința Galați — Dacia Plo
iești 2 395—2 288 (4,5—1,5) •
C.S.M. Reșița — Voința Tg. 
Mureș 2 420—2 458 (2—4). Mu-
reșencele, formînd o echipă 
mai omogenă, au cîștigat pe 
merit ; ele au avut în Albert 
și Luca 
toare cu 
pd. De 
Lăcătușu 
coresp.) ......
pentru etapa a IlI-a : Petrolul 
Băicoi — Rapid București 
2 231—2 187 (3—3).

cele mai bune jucă-
430 și, respectiv, 425 
la C.S.M., s-a impus
— 428. (D. Glăvan,
• în meci restanță

MASCULIN • Carpați Sina
ia — Voința București 4 959—
4 855 (4—2). Echipa din Sinaia, 
care a întrecut săptămina tre
cută, în deplasare, echipa gă- 
lățeană Constructorul, continuă 
să fie în formă dispunînd acum 
și de Voința București, o for
mație bine cotată in Capitală. 
Cei mai buni popicari au fost : 
Ov. Vasile — 876 și, respectiv, 
P. Purge — 865. (V. Feldman, 
coresp.) — Aurul Baia Mare — 
Electromureș Tg. Mureș 5 475—
5 262 (5—1). Băimărenii au ob
ținut în această partidă două

recorduri al 
pe (v.r. 5!
dual, prin 
964 (v.r. 9!
s-a detașat 
(L. Chira, 
București —
4 842—4 817 i 
Brașov —
5 212 (
la’ Od.
dea 5 167—5 
Iul Hunedoa 
5 170—4 945 ( 
Mureș — 
4 926—4 858 ( 
torul Tg. Mu 
șița 5 048—4! 
pex Constan 
rul Galați 5

Intilniri ii 
cale Ia Br: 
Rulmentul Bi 
komotiv Sof 
chipa brașov 
campionatul 
lin — Rulmei 
po Lokomotiv 
Cei mai bun 
V. Donos — 
— 943, respe 
(G. Carol, co

Reuniunea de duminică s-a bu
curat de o reușită deplină. Toa
te alergările au fost viu disputa
te pînă la linia sosirii. Toți câș
tigătorii au arătat valori maxi
me, dacă ținem seama de coefi
cientul zilei de circa o secundă. 
Alergarea principală, „Premiul 
aprantiilor", a fost cea mal spec
taculoasă cursă, Învingătorul 
Hubou impunlndu-se doar pe ul
timii metri. Aprantiul Cornel 
Chlș a mai făcut o dată în plus 
dovada calităților sale, fiind o 
speranță a noii generații de vi
itori conducători.

„Finala campionatului amatori
lor” a revenit lut Grăbit, condus 
fără greșeală „din cap în cap“ 
de Bogdan Manea, dar campio
natul a fost cîștigat de dr. Mihai 
Leontopol, sosit al 2-lea cu Ca
tren. deoarece în acest sezon a 
reușit 5 victorii. Premiul Siliștea, 
disputat in două hlturi, așteptat 
eu legitim interes prin partici
parea campionului Perjar, a re
venit Heraldinei în ambele hl
turi, la mare luptă cu același 
Perjar. Florea Pașcă, conducăto
rul său, are deosebite merite la 
obținerea acestei duble victorii. 
REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1 s 1. Somata (S. Onache) rec. 
1:37, 2. Ruleta, simplu (. ordl-

HIP I S M
nea t4. Cursa a 2-a ; 1. Solsti- 
tiu (I. Crăciun) perl. 1:38,8, 2. 
Tuștea, 3. Manuc. Simplu 14, 
event 24, ordinea închisă, tripla 
1260. Cursa a 3-a : 1. Bucuria
(M. Dumitru) perf. 1:29,8. 
Odilia. Simplu 3. ordinea 45, 
event 10, triplu 339. Cursa a 4-a : 
1. Heraldina (FI. Pașcă) perf. 
1:29, 2. Perjar, 3. Bărdița. Sim
plu 2, ordinea 8, event 4, tripla 
55. Cursa a 5-a : 1. Selima (R. 
Costică) perf. 1:28,8, 2. Horoscop. 
Simplu 3, ordinea 25, event 9, 
triplu 79. Cursa a 6-a: 1. Hublou 
(C. Chlș) perf. 1:27,3, 2. Faleza
H, 3. Hogar. Simplu 12, ordinea 
34, event 121, tripla 1195. Cursa 
a 7-a : 1. Heraldina (FI. Pașcă) 
perf. 1:27,7, 2. Perjar. Simplu 5, 
ordinea 4, event 64, triplu 435. 
Cursa a 8-a : 1. Grăbit (Bogdan 
Manea) perf. 1:31, 2. Catren, 3. 
Sabău. Simplu 3. ordinea 4, 
event 11, tripla 79. Cursa a 9-a:
I. Rodită (L Oană) perf. 1:34, 2. 
Holban. 3. Solia. Simplu 3, ordi
nea 24, event 19. tripla 2629.

Sandi IONESCU

2.

ÎNTREPi 
TAURANT 
1981. la 3 
Poiana Br 

"'cursuri cu
Biletele

ADNINISTRA]
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pe lunga listă 
autoturisme șl 1 
ee adaugă mer 
prima tragere d 
octombrie), Nea 
București și Cri 
zău au obținu 
CITE UN AUT 
1300“, pe bilete 
la tragerea urn 
brie) un succes 
participantul G. 
Rîmnicu Vilcea. 
la aceleași - trag 
tegoiiei a n-a 
meroase ctștigiu 
bani, și anume 
3X16.247 lei pe 
t00% 6X7.161 lei 
bilete achitat? 2. 
săptămâna trecui 
tlguri sînt publi 
rubrică, a conse 
nea, noi succcsi
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fotbalului tentați să spună 
F. C. Argeș este o echipă 
nără, neexperimentată, care nu 
și-a găsit un făgaș al ei, o 
idee de joc. Au plecat Dobrin, 
Doru Nicolae, Iovăncscu, Ivan 
II, Speriatu. Dar anul trecut. 
F. C. Argeș incepca un drum 
nou, cu un Iot tinăr, care, sub 
conducerea Iui FI. Halagian, a- 
vea să termine campionatul pe 
locul trei, ceea ce i-a dat drep
tul să participe, acum, la „Cu
pa U.E.F.A." In vară, bilanțul 
său era mai mult decît bun 
(42 de puncte), iar la capitolul 
eficacității ocupa tot poziția a 
treia, cu 63 de goluri, după U- 
niversitatea Craiova și Corvi
nul (72 de goluri). Radu II a 
devenit golgeterul campionatu
lui cu 28 de goluri, doar la un 
punct de „Gheata de bronz".

Cîte lucruri s-au schimbat de 
atunci. Parcă au trecut ani, nu 
doar patru luni. FI. Halagian a 
plecat. Lotul însă, în general, 
a rămas același, conducerea 
clubului este tot aceeași (cu u- 
nele schimbări în rîndul „.ono
rificilor"). S-a schimbat condu
cerea tehnică șl au venit doi 
antrenori tineri, AI. Constanti- 
nescu — cu destulă experien
ță, dar nu de Divizia „A", și 
D. Silvășanu, care a lucrat la 
juniori și speranțe. In ciuda 
debutului mai „șchiopătat" (1—1 
cu Progresul-Vulcan, la Pi
tești), echipa a început să urce 
grație egalurilor de la Bacău, 
Brașov și București (cu Spor
tul studențesc).

DAR ACUM ” ~ ---------
ESTE PE UN 
GRADANT (16), 
re nu s-a mai aflat de ani și 
ani. Iată, dealtfel, locurile o- 
cupate în ultimii 9 ani, de 
cînd a cîștigat campionatul pen
tru prima oară : 1, 3, 8, 7, 
11, 2, 1, 3, 3. Cum a ajuns 
acum la subsolul clasamentu
lui ? De la locul 3, Ia 16 ? CE 
SE ÎNTIMPLA ? Cristian, M. 
Zamfir, Stancu, Cirstea, Radu 
II, Bărbulescu, Moiceanu n-au 
îțpbătrinit decît cu patru luni 
și... patru zile. DAR EI, ECHI
PA, JOACA AZI EVIDENT 
MAI SLAB ! Stancu nu mai e 
„libero“-ul-metronom, Cirstea 
nu mai are viteza și vigoarea

F. C. ARGEȘ 
LOC RETRO- 
situație in ca-

PRIMA REPREZENTATIVĂ
INTÎLNEȘTE „CANGURII"

tUrmare din pag. I)
în privința primei selecțio

nate, nu vor lipsi Moraru, Du- 
cadam, Bărbulescu, Ștefănescu, 
Sameș, Stănescu, Iorgulescu, 
Țicleanu, BSloni, Bălăci, Klein, 
Augustin, Dobrin, Șoiman, Du- 
du Georgescu, Cămătaru 
Văetuș.

în funcție de controlul me
dical care va fi efectuat 
tăzi, se vor alcătui și garnitu
rile care vor începe partida 
de mîine seară.

Sugerăm ca echipa de ju
niori să înceapă meciul cu ti
tularii care au obținut meda
liile de bronz Tn Australia cu 
golgeterul Gabor în linia I, 
și cu Rednic libero, pentru a 
vedea și publicul nostru ade
văratul potențial al acestei ta
lentate formații.

as-

LUL TOAMNEI
:rea de turism, hoteluri
invită să participați, sîmbătă 31 

tu'amnei, care se organizează în
In program: muzică, dans, tombolă, eon

ii, excursii in zonă.
t procura de la toate filialele I.T.H.R.

ȘI RES- 
octombrie 
stațiunea

DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGAT !
Pronoexpres, 

știgătorilor de 
sume de bani 

Ute nume. La 
ceastă lună (7 
Margareta din 
Minai din Bu- 
i categoria I, 
IRISM „Dacia 
uitate 25%, iar 
are (14 octom-

avantajele atractivului sistem de 
joc Pronoexpres. Participînd la 
tragerea de miine — pentru care 
numai astăzi se mai pot procura 
bilete — aveți prilejul de a obți
ne ’ * “ " -și dv. satisfacții asemănătoare!

BÎRNA Șl PAIUL., 
sau despre lipsa 

de fair-play a lui 
Veriyeanu

Foarte nervoși jucătorii bă
căuani, duminică după meciul 
de la Craiova. îi supăraseră 
scorul exagerat cu care pierdu
seră, dar nu vorbeau de trei 
dintre cele patru goluri primi
te (de ei, și nu de alții) ci 
de unul singur Găsiseră „nodul 
gordian44 în golul al doilea, ca
re avusese, e drept, cu o fază 
înainte, o eroare a arbitrului 
de tușă. Dar să arunci totul 
pe seama tușierului, să nu ac
cepți că gazdele, deși au avut 
o zi mai. slabă (saturatp fizic 
și psihic, lipsite de „vîrful44 Că
mătaru — accidentat), au do
minat, totuși, această partidă 
(raportul șuturilor : 21—9 ; pe 
poartă 13—4 ț cornere 15—1), E 
O LIPSA DE FAIR-PLAY. Si
gur că scorul e prea mare în 
raport cu adevărata diferență 
de valoare existentă duminică 
în teren (dar dacă și cele 3 
bare se transformau în gol?!). 
Cine a creat însă această... exa
gerată diferență, dacă nu apă
rarea băcăuană, care și-a mar
cat și un autogol ?! Cine, dacă 
nu atacul moldovean, care a 
construit cîteva faze simplu, 
însă n-a mai insistat la fi
nalizare, deși avea mari șan
se de a înscrie ?!

Am apreciat nu o dată for
mația băcăuană pentru jocul* ei 
bun, tineresc. Acum, însă, sîn- 
tem dezamăgiți dc lipsa de băr
băție cu care unii au primit 
o înfringere severă și, mai ales, 
de atitudinea unui jucător ta
lentat, cîndva, devenit (și nu 
din cauza antrenorilor !) „re
zervă celebră44, de atitudinea lui 
Verigeanu, cel care, după meci, 
acuza... presa pentru înfrînge- 
rea echipei sale ! în contrast 
cu asemenea gesturi nesportive, 
s-a situat antrenorul Nicolae 
Vătafu, onest și sportiv, care 
a încercat ' să-și calmeze elevii 
și care, deși mîhnit de scorul 
mare, recunoștea că .„noi sîn- 
tem principalii vinovați44. La 
înfringere se cunoaște moralul 
unei echipe. Or, duminică, la 
acest capitol, jucătorii băcăuani 
au rămas datori.

Un cuvînt și despre arbitraj. 
„Centralul* V. Tătar a fost co
rect și atent. Și, totuși, avem 
impresia că nu-i plac cartona
șele. în primul sfert de oră, 
Șoiman fusese luat de trei ori 
pe sus, ansă totul a trecut ne
observat. Firește, nu și nota 
arbitrului, care putea fi alta !

Mircea M. IONESCU

De la bun început, trebuie 
să tragem semnalul de alarmă: 
ce se întîmplă cu Steaua, e- 
chipa în panoplia căreia se 
află 9 titluri dc campioană a 
țării și care este de 13 ori cîști- 
gătoare a „Cupei României" ? 
Dînd înapoi filele campionatu
lui constatăm că în ultimele 
șapte meciuri disputate, adică 
de la 22 august, cînd a dispus 
de Corvinul (2—1) pe stadionul 
din „Ghencea., Steaua n-a 
mai cîștigat decît un meci! 
Unul singur, cel cu U.T.A. : 
1—0, după cîte emoții... In 
rest, două meciuri pierdute și 
patru egale. Dar mai bine să 

ordinea dispu-
cu 
0—1 
1—1

asigurate cele mai bune con
diții pentru realizarea verita
bilei performanțe ? Dealtfel, la 
revenirea sa la conducerea e- 
chipei bucureștene. antrenorul 
Traian Ionescu ne spunea, cu 
aproape patru luni în urmă, că 
„clubul are toate condițiile 
pentru organizarea continuă a 
performanței la nivelul 
mai înalt". Cu toate 
nă acum echipa nu 
trează transpunerea 
ideilor sale, PARE 
LATA, în ciuda faptului că ta
lentele nu lipsesc. Jucătorii 
lasă impresia că vor să reu
șească totul, dar. cu toate as
tea, după cum s-a văzut, ran
damentul lor este sub 50 la 
sută. Dar cine să marcheze go
luri 7 Golgeterul echipei și al 
campionatului este mijlocașul- 
ofensiv Iordănescu, deci un ju
cător din linia a doua, pentru

dar 
începe de la 

i întîi. Kailo și 
într-o eclipsă 
mai „ară" te- 
dezinvoltură, 

dar s-a

de „truditor", i 
mai descoperită 
mijloc spre linia 
Ignat 
totală, 
renul_ ______ . _____
Ignat a promis mult, 
blocat... Duminică, au fost prin
tre cei mai slabi, Dinamo fă- 
cînd la mijlocul terenului tot 
ce-a vrut. Iar atacanții alear
gă, transpiră, dar fără folos. în 
5 jocuri "
geș n-a înscris gol (0—1 la Pe
troșani, 
Craiova, 
viște, 0—3 la Aberdeen, 0—2 cu

parcă sînt 
Primul nu 

cu aceeași

cel 
astea, pî- 

demons- 
în joc a 
DEBUSO-

consecutive, F. C. Ar-

0—1 cu Universitatea 
acasă, 0—1 la Tîrgo-

ie amintim în 
tării lor : 2—2 
Vulcan (acasă), 
Olt (deplasare),
(d). 1—0 cu U.T.A. 
cu Dinamo (a), 0—2 
Timișoara (d). și, ultimul, 1—1

Progresul- 
cu F.C. 
cu A.S.A. 
(a), 0—0
cu „Poli“

--------------

—
Dinamo). De la 3 octombrie 
a început coborîrea. Golgeterul 

știe ce e 
are un ne- 
rezervă. Unii

II nu mai
Moiceanu 
statut de 

că echipa e nepregătită, 
ceva, este, deși la Aber- 
a jucat mai bine după 
(dar era 3—0 pentru gaz

Radu 
golul, 
drept 
spun 
Ceva, 
deen 
pauză 
de). Adevărul este că F. C. Ar
geș nu mai are o idee de joc 1 
Dinamo a întrecut-o și prin va
lorile sale, dar, în primul rînd, 
prin CONCEPȚIA DE JOC, 
prin desenarea exactă a sche
melor, în timp ce Băluță,. Tur- 
cu, Nica, Radu II, Kalio în
cercau să rezolve totul indivi
dual, prelungind acțiunile pînă 
aproape de poartă, irosind o- 
caziile de șut. Doar de patru 
ori au șutat piteștenii pe spa
țiul porții, de două ori însă din 
lovituri libere (Bărbulescu), 
F. C. Argeș a scăpat de o în- 
frîngere la un scor sever. Iar 
un semn al neputinței fizice 
și psihice ni l-a oferit Radu II 
(e adevărat, prea de multe ori 
faultat), în min. 43, cînd, în
tr-o luptă corectă, corp la corp, 
cu apărătorul advers, s-a a- 
runcat în careu în speranța ob
ținerii unui penalty.

O fostă echipă fruntașă s-a 
angajat înir-o cădere vertigi
noasă, FIIND ASTĂZI DE NE
RECUNOSCUT ! E momentul să 
se intervină energic și, dacă 
e nevoie, sub raportul pregă
tirii, al disciplinei, ai a •alu
nii jucătorilor la efort. Vine 
meciul-retur cu Aberdeen cind 
în joc este și prestigiul fotba
lului românesc nir numai al 
medaliatei cu bronz dc acum 
patru luni.

Constantin ALEXE

cu C.S. Tirgoviște, pe teren 
propriu. Și golaverajul ultime
lor șase meciuri este negativ : 
5—7.

Deci, în 7 etape Steaua a 
adunat abia 6 p din 14 posi
bile, adică a realizat 
la sută !

Poate mulțumi o 
„productivitate" la 
undft echipa de fotbal dispune 
de un efectiv deosebit de bo
gat și de talentat și care are

doar 42,80

asemenea 
un club

că lipsește un „vîrf de lance", 
cum ar ’ putea fi profilat unul 
dintre tinerii care acum doar 
aleargă, aleargă mult și ra
tează la fel de mult. De pildă 
ca în partida cu C.S.
viște. Și atunci cum să nu ve
dem că în cele zece 
disputate Steaua a

11 goluri, adică mai pu- 
decît... ultima clasată ?

Tîrgo-

doar 
tine

partide 
marcat

Mircea TUDORAN

REGIE44 EARA REGIE
Cînd Sportul studențesc a a- 

părut, duminică, pe teren, am 
înțeles că antrenorii I. Voica 
și M. Tițeica țin la formtija 
de echipă care,- cu o etapă în 
urmă, scosese un prețios punct 
la Bacău. Ceea ce ni s-a pă
rut firesc. Și totuși jocul, în 
desfășurarea sa, i-a contrazis 
în bună măsură pe cei doi 
tehnicieni, considerăm noi, bine 
intenționați. Aceasta pentru că 
linia mediană Șerbănică — Pa
nă — Bozeșan, preferată trio
ului Chihaia — Munteanu I — 
O. Ionescu, s-a dovedit infe
rioară — și individual și în 
ansamblu — celei rămasă pe 
tușă — exact la capitolul care 
decide, de regulă, rezultatul 
meciului de acasă : construcția 
jocului. Aici și Șerbănică, și 
Pană, și Bozeșan, jucători de 
travaliu, al căror aport iese 
mai bine în evidență la par
tidele susținute în deplasare, 
nu au reușit să asigure servi
ciul de pase necesar liniei din 
față, nici unul dintre ei nepu- 
tînd să-și asume rolul condu-

cătorului de joc. ' Și fără „re
gia" de la mijlocul terenului, 
Sportul studențesc a fost doar 
o echipă într-un permanent a- 
tac, lipsit însă de consistență 
tactică. Pe de altă parte, nici 
modul de acțiune al celor două 
vîrfuri, M. Sandu și Terheș — 
amîndoi excelenți la jocul de 
cap — nu a fost prea inspirat, 
nu s-a legat într-un cuplu de 
constructori-realizatori, așa curo 
îi recomandă calitățile lor și 
speranțele întemeiate ale an
trenorilor.

Aceasta ar fi una din ex
plicațiile egalului-surpriză de 
pe stadionul din Regie. O alta, 
nu mai puțin importantă, ține 
de evoluția peste așteptări a e- 
chipei din Constanța, despre 
care, deocamdată, ne abținem 
să spunem mai multe, conside- 
rînd că este de obligația ei să 
dovedească în etapele următoa
re că punctul obținut duminică, 
cu multă trudă și pe merit, 
are la bază un reviriment real, 
consistent...

Mihai IONESCU

DIVIZIA C“ ETAPA A X-a
(14—19), 16. Oțelul Or. dr. P. Gro
za 7 p (10—16).

SERIA A X-a
CUPROM Baia Mare — Armătu

ra Zalău 2—2 (1—1), Minerul Ba
ia Borșa — Bihoreana Marghita
1— 1 (1—0), Minerul Băița — _ Sil
vana Celiu Silvaniei 1—1 (0—0),
Rapid Jibou — Victoria Cărei
2— 2 (1—1), Chimia Tășnad — Si- 
mared Baia Mare 3—0 (1—0), 
Bradul Vișeu — Oașul Negrești 
2—1 (0—1), Minerul Baia Sprie — 
C.S.U. Tricolorul Oradea 3—1 
(2—1), Unirea Valea lui Mihai — 
Minerul Băiuț 7—0 (5—0).

Pe primele locuri: 1. ARMATU
RA ZALAu 17 p (28—8), 2. Uni
rea Valea lui Mihai 14 p (25—8), 
3. Minerul Baia Sprie 13 p 
(17—10)... pe ultimele: 15. Minerul 
Băiuț 6 p (14—25), 16. Simared 
Baia Mare 6 p (9—24).

SERIA A Xl-a
Sticla Arieșul Turda — C.E.M. 

Cluj-Napoca 2—2 (1—1), Avîntul 
Reghin — Metalul A lud 2—1 (2—0), 
Lăpușul Tg. Lăpuș — C.I.L. Blaj
2— 0 (1—0), Unirea Dej — Mure
șul Luduș 5—1 (2—0), Metaloteh- 
nica Tg. Mureș — Metalul Sighi
șoara 2—0 (0—0), Unirea Alba Iu- 
lia — Foresta Bistrița 3—2 (1—0), 
Textila Năsăud — Oțelul Reghin
3— 1 (1—0), Minerul Rodna — Ind. 
sîrmei Cîmpia Turzii 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1—2. STI
CLA TURDA 14 p (22—12), AVÎN
TUL REGHIN 14 p (19—9), 3. U- 
nirea Alba Iulia 14 p (18—9)... pe 
ultimele: 15. Unirea Dej 6 p
(9—19), 16. C.I.L. Blaj 6 p (5—20).

SERIA A XII-a
Minerul Bălan — Chimia Or. 

Victoria 1—0 (1—0), Utilajul Fă
găraș — Precizia Săcele 0—1 
(0—1), Tractorul Miercurea Ciuo 
— Minerul Baraolt 2—2 (1—2), Mă
gura Mobila Codlea — Nitramonia 
Făgăraș 0—0, Unirea Cristuru Se
cuiesc — Carpați Brașov 2—1 
(1—1),. Mureșul Toplița — Meta
lul Sf. Gheorghe 1—0 (1—0), Me- 
trom Brașov — Progresul Odor- 
heiu Secuiesc 1—0 (0—0), Metalul 
Tg. Secuiesc — Torpedo Zărnești 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PRECIZIA 
SACELE 13 p (14—10), 2. Chimia 
Or. Victoria 12 p (11—5), 3. Uni
rea Cristur 12 p (16—11)... pe ul
timele: 15. Tractorul M. Ciuc 7 p 
(9—16), 16. Măgura Codlea 6 p
(5—12).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către r coresnondcnții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

SERIA I
TEPRO Iași — Metalul Botoșani 

2—0 (0—0), Metalul Rădăuți — 
AJS.A. Cîmpulung Moldovenesc 
1—0 (0—0), Cetatea Tg. Neamț — 
Nicotină Iași 4—0 (2—0), Forests 
Fălticeni — Cimentul Bieaz 4—0 
(2—0), Avîntul Frasin — C.F.R. 
Pașcani o—0, Cristalul Dorohoi — 
Minerul Vatra Domei 0—0, Inte
grata Pașcani — Șiretul Bucecea 
4—1 (3—0), Celuloza Piatra Neamț
— Minerul Gura Humorului 1—3 
(0—1).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a X-a: 1. TEPRO
LAȘI 15 p (24—12), 2. C.F.R. Paș
cani 13 p (13—10), 3. Metalul Ră
dăuți 12 p (14—10), 4. Celuloza P. 
Neamț 12 p (17—15)... pe ultime
le : 15. Avîntul Frasin 7 p (11—14), 
16. Nicolina Iași 6 p (7—15).

SERIA A Il-a
Textila Buhuși — Petrolul Moi- 

nești 2—1 (0—1), Gloria Focșani — 
Rulmentul Bîrlad 4—0 (1—0), Me
talul Huși — Victoria Bacău 1—3 
((0—2), Foresta Gugești — C.S.M. 
Barzeștl 1—1 (0—1), Luceafărul
Adjud — Viticultorul Panciu 3—0 
(2—0), Minerul Comănești — 
DEMAR Mărășești 5—0 (2—0), E- 
nergia Gh. Gheorghlu-Dej — Le- 
tea Bacău 0—0, Partizanul Bacău
— Laminorul Roman 3—1 (1—1).

Pe primele locuri: 1. PETROLUL 
MOINEȘTI 16 p (24—7), 2. Lucea
fărul Adjud 14 p (16—9), 3. Par
tizanul Băcâu 13 p (28—13).., 
ultimele: 14. Rulmentul ‘ 
p (6—16), 15. DEMAR 
5 p (0—26), 16. Metalul 
(5—30).

SERIA A Hl-a
Prahova Ploiești — Ferodoul Rm. 

Sărat 2—0 (1—0), Caraimanul Buș
teni — Chimia Brăila 2—1 (0—0), 
Autobuzul Făurei — Carpați Si
naia 1—0 (0—0), Petrolul Bălcoi — 
Carpați Nehoiu 1—0 (0—0), SNITA 
Brăila — Metalul Mija 0—0, Chi
mia Brazi — i.C.I.M. Ploiești 3—1 
CI—1), Chimia Victoria Buzău — 
Minerul Fiilpeștii de Pădure 3—0' 
(0—0), Poiana Cîmpina — Petrolul 
Berea 6—2 (6—0).

Pe primele locuri: 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 18 p (25—5), 2. Chimia 
Brazi 14 p (23—6), 3. 
iești 14 p (18—11)...
15. Carpați Nehoiu 6 
Autobuzul Făurei 6

SERIA A IV-a
Portul Constanța — Metaloșport

Galați 3—1 (2—1), Progresul Isac- 
oea — Ș.N. Tulcea 5—1 (2—1), Ci
mentul Medgidia — Granitul Ba
badag 4—1 (1—1), Ancora Galați
— Voința Constanța 2—2 (3—6),
Arrubium Măcin — victoria Țăn- 
dărei 1—0 (0—0), Avîntul Matca
— Șoimii Cernavodă 2—0 (0—0), 
Chimpex Constanța — Metalul 
Mangalia 3—0 (1—0), Marina Man
galia — Rapid Fetești 0—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. METALO- 
SPORT GALAȚI 15 p (19—8), 2. 
Rapid Fetești 14 p (20—13), 3.
Ș.N. Tulcea 14 p (18—13)... pe ifl- 
....................  P 

P 
P

Urnele: 
(8-18), 
(12—24), 
(8—17).

14. Granitul Babadag 8
15. Șoimii Cernavodă 6

16. Ancora Galați 5

SERIA A V-a
Chirnogi — Dinamo 

București 1—1 (0—1),

Bîrlad ^5 
Mărășești 
Huși 5 p

(9—16), 19. Chimia Găești 6 p 
(13—24), 16. Progresul Pucioasa 5 
p (5—18).

SERIA A vn-a
Minerul Motru — Electroputere 

Craiova 2—o (1—0), Parîngul No
vaci — Constructorul Craiova 2—1 
(1—1), Mecanizatorul Șimian — 
Minerul Horezu 5—0 (3—0), Dier- 
na Orșova — Jiul Rovinari 3—0 
(2—0), C.F.R. Craiova — Minerul 
Oravița 4—0 (2—0), Metalurgistul 
Sadu — Dunărea Calafat 4—0 
(1—0), Viitorul Drăgășani — 
Balș 2—0 (1—0), Unirea ~ 
Tr. Severin — Minerul 
Nouă 3—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. 
ORȘOVA 15 p (16—9), 2. 
putere Craiova 14 p 
Minerul Motru 14 p 
ultimele: 14. Unirea 

p (14—20), 
6 p (8—24), 
5 p (9—21).

SERIA A VIU-a
Explormin Deva — Mecanica 

Alba luna 2—2 (0—2), IMIX Ag
nita — C.FJ3. Simeria 0—1 (0—0), 
Minerul Ghelar — Minerul Cer- 
tej 1—0 (1—0), Lotru Brezod — Mi
nerul Aninoasa 2—2 (1—1), Meta
lurgistul Cugir — £ utomecanica 
Mediaș 5—0 (1—0), Vitrometan Me
diaș — Minerul Paroșeni 3—0 
(3—0), Minerul Vulcan — Victo
ria Călan 1—0 (0—0), C.P.L. Se
beș — Textila Cisnădie 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. EXPLOR
MIN DEVA 16 p (19—7), 2. Meta
lurgistul Cugir 14 p (21—7), 3. 
Minerul Ghelar 13 p (21—9)... pe 
ultimele: 15. IMIX Agnita 5 p
(5—12), 16. Automecanica Mediaș 
5 p (6—20).

SERIA A IX-a
Bihorul Beiuș — Gloria Reșița 

1—1 (0—0), Electromotor Timișoa
ra — Metalul Bocșa 3—0 (1—0), 
Recolta Salonta — Șoimii Lipova 
3—o (1—0), Unirea Tomnatic — 
Vulturii textila Lugoj 2—0 (1—0), 
Chimia Arad — Unirea Sînnlco- 
lau 2—1 (0—1), Minerul Anina — 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 3—2 
(2—1) — s-a jucat la Bozovici,
Voința Oradea — C.F.R. Arad 
5—0 (1—0), Victoria Ineu —
C.F.R. Victoria Caransebeș 2—1 
(2-0).

Pe primele locuri: 1. GLORIA 
REȘIȚA 13 p (19—12), 2. Voința 
Oradea 12 p (22—13), 3. Electro
motor Timișoara 12 p (24—16)... pe 
ultimele: 15. Vulturii Lugoj 7 p

I.O.B. 
Drobeta 
Moldova

DIERNA 
Electro- 

(17—4), 3.
(20—9)... pe 
Drobeta Tr. 
15. Partngul 

16. Minerul

Viitorul
Victoria , - - . ..
Constructorul Călărași — I.C.S.I.M. 
București 1—1 (0—1), Flacăra ro
șie București — FEROM Urziceni 
1—0 (0—0). Amonil Slobozia — 
Petrolul Roata de Jos 2—0 (1—0), 
Ș.N. Oltenița — F.C.M. Giurgiu 
4—1 (2—0), T.M. București — Si
rena București 1—0 (0—0), Tehno- 
metal Bucufești — Abatorul Bucu
rești 1—1 (0—1), Luceafărul Bu
curești — Electronica București 
nu s-a disputat. Danubiana Bucu
rești nu a juca..

Pe primele locuri: 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 21 p 
(27—5), 2. I.C.S.I.M. București 14 
p (19—10), 3. Electronica București 
12 p (19—13), 4. Danubiana Bucu
rești 12 p (15—13)... pe ultimele:
15. FEROM Urziceni 6 p (11—18),
16. Petrolul Roata de Jos 6 p 
(12—23).

SERIA A Vl-a
Dunărea Zimnicea — ROVA Ro

șiori 2—0 (1—0), Cimentul Fieni
— Constructorul Pitești 4—3 (1—2)
— s-a jucat la Mija, Dacia Pi
tești — Progresul Corabia 2—0 
(0—0), Recolta Sțolcănești — E- 
lectronistul Curtea de Argeș 1—1 
(0—0), Progresul Pucioasa — Chi
mia Tr. Măgurele 1—0 (1—0), Ce
tatea Tr. Măgurele — Sportul 
muncitoresc Caracal 1—0 (1—0),
Chimia Găești — Petrolul Videle 
1—1 (1—0),. Unirea Răcari — Mus
celul Cîmpulung 0—0.

Pe primele locuri: 1. ROVA RO
ȘIORI 14 p (20—8), 2. Muscelul
Cîmpulung 14 p (15—5), 3. Cimen
tul Fieiii 14 p (20—13)... pe ulti
mele: 14. Unirea Răcari 6 p

sev. 6 
Novaci 
Horezu

14.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES

DIN 21 OCTOMBRIE 1981
Categoria 1: 1 variantă 100% — 

șt 1 va- 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria 
REPORT 

CATEGORIA 1: 30.536 lei. Auto
turismul DACIA 1300 de la cate
goria 1 jucat 25% a revenit par
ticipantului ION BOERU din Si
naia.

mtic a obț:inut autoturism DACIA 1300
ii'ov Petru din Hanță 25% a 17.500 lei;
} menționat eă, a 2-a: 6,00 a 10.859 lei;

în cadrul ca- a 3-a: 29,25 a 2.227 lei;
iu atribuit nu- B 4-a: 93,25 a 699 lei ;
consistente în a 5-a: 269,50 a 242 lei ;
.X28.644 lei Și a 6-a: 7.658,25 a 40 lei;
ilete achitate a 7-a: 246,75 a 200 lei;

4X4.062 lei Pe a 8-a: 3.951,25 a 40 lei.
>/agerea de 

ale cărei cîș- 
ite în această 
nat, de asetne- 
care ilustrează

l.C.I.M. Ho
pe ultimele: 
p (6—23), 16. 
p (4—25).



In campionatul de hochei
—mi  . ——————————

STEAUA ÎNVINGE LA SCOR Pt EIINAMO!
GALAȚI, 26 (prin telefon). 

După o rundă prolog, în care 
rezultatele s-au menținut în 
limitele scontate, campionatul 
de hochei a programat _ luni 
o etapă, am zice, de vîrf, în 
care meciul central l-a consti
tuit mult așteptatul derby 
Dinamo — Steaua. A fost un 
meci de toată frumusețea (mai 
ales în primele două reprize), 
la capătul căruia liocheiștii de 
la Steaua, mai proaspeți și mai 
lucizi au cîștigat net cu sco
rul de 6—1 (2—1, 3—0, 1—0).

Dinamovișlii ni s-au părut 
obosiți după lungul voiaj fă
cut în Polonia, pentru meciul 
retur din C.C.E., la care am 
adăuga că, din motive obiec
tive, antrenorul Eduard Pană 
a dispus în acest joc de numai 
două linii. Acest lucru, însă, 
nu scade cu nimic din meri
tele învingătorilor care, după 
un început ezitant (cînd au și 
fost conduși — în min. 4 — 
cu 1—0), s-au impus prin jo
cul lor combinativ. în special 
în zona neutră, punctat de a- 
ceastă dată mai des și mai 
eficient de tăioase combinații 
în fața porții dinamovistului 
Gh. Huțan, care de această 
dată a fost făcut „șah-mat“ 
de cîteva ori. Punctele au fost 
marcate de Bălăucă — 3, Ca-

MOTOCIIOSISIIIl ION P1UGARU A CUCERIT 
TROEEUl DE TOAMNĂ IA SENIORI

Duminică, pe o vreme închi
să și rece, s-a desfășurat la 
Zârnești etapa finală a (4-a) 
a „Cupei de toamnă" la moto- 
cros.

Campionul țării la seniori, 
Ion Plugaru (antrenor — Tra
ian Moașa), și-a înscris în pal
mares, într-un spectaculos duel 
cu Petrișor Titilencu, încă un 
succes de competiție, dovedin- 
du-se un tactician remarcabil, 
care știe — în plus — să-și 
pregătească temeinic motoci
cleta pentru fiecare concurs. La 
tineret, trofeul a revenit cole
gului său de club Toma Dulea, 
în evidentă creștere de formă, 
el avînd în Haralambie Pascu 
și Marian Viad cei mai puter
nici adversari. S-au mai impus 
atenției Paul Schmidt (14 ani), 
Florian Alexc. Sorin Purice, 
Zolt Fiilop și Laszio Tomoș- 
vari, în progres de la o eta
pă la alta. în confruntările- ju
niorilor, unul dintre antrenorii 
care se ocupă cu multă pasiu
ne de creșterea viitorilor per
formeri, Valerică Milea din

„CUPA ARGEȘULUI" LA AUTOMOBILISM 
A REVENIT LUI N. GRIGORAȘ (DACIA)

riteștiul — orașul autoturismu
lui romanesc „Dacia" — a găz
duit un Interesant concurs au
tomobilist de viteză pe circuit 
contînd ca etapă (a cincea șl 
ultima) în campionatul republi
can. A fost o întrecere frumoasă 
— desfășurată în fața a mii de 
spectatori prezent: pe marginile 
traseului — care s-a ridicat la 
un bun nivel tehnic și spectacu
lar. La reușita acestui concurs, 
dotat și cu „Cupa Argeșului", 
instituită în memoria foștilor 
campioni I. Olteanu — P. Vezeanu, 
și-au dat concursul în mod spe
cial I.T.A. Argeș, I. A. Dacia 
(care a participat cu totl piloțil 
săi, indiferent că aveau sau nu 
șanse în acest campionat, inclu
siv cel de raliuri) șt Filiala
A. C.lt. Argeș.

întrecerile, desfășurate pe un 
circuit de 2.400 km (la fiecare 
grupă acesta a fost parcurs de 
cite 10 ori) au fost animate, o 
bună impresie lăsînd în special: 
N. Grigoraș și V. Nicoară (Dar. 
cia), F. Geantă (I.N.M.T. Bucu
rești), W. Hirsch’.vogel (C.S.M. 
Reșița) cit și un oaspete (în 
afară de concurs) italianul Al
fonso Giordano pe o mașină Flat 
Abarth 2000. Acesta a realizat și 
cel mai bun timp pe circuit (24 
km/20 minute), urmat de N. Gri-* 
goraș care cu „Dacia 1300“ l-a par
curs în 20:03. Dealtfel acestuia l-a 
revenit și „Cupa Argeșului" pen
tru cel mal bun timp realizat 
în cursă. Așteptatul duel dintre 
C. Motoc și N. Grigoraș pentru 
cucerirea titlului la gr. 5 n-a 
avut loc deoarece Motoc a avut 
Ia mașina sa (Renault 5 Alpine) 
o defecțiune la alimentare și 
după 3 ture a fost nevoit să a- 
bandoneze. Tot din motive teh
nice au ieșit din concurs și altl 
doi favorlți : Șt. lancovici și
B. Ursu, primul de la I.A. Dacia 
Iar secundul de la I.N.M.T. 

zăcu, Ioniță și Nislor pentru 
învingători, Dumitrache pen
tru învinși. A arbitrat bine 
M. Presneanu, la centru, aju
tat la cele două linii de A. 
Balint și N. Enachc.

In deschidere. Sport Club M. 
Ciuc a învins Dunărea Galați 
cu 7—3 (3—1, 0—0, 4—2), după 
un meci în care eforturile și 
ambițiile echipei locale n-au 
fost suficiente pentru a putea 
depăși omogenitatea valorică 
superioară a formației din M. 
Ciuc. Au marcat: Z. Nagy — 
2, E. Antal, I. Antal, Sandor, 
Bartalis, Gali pentru Sport 
Club, Gh. Buțanu — 2 și Mar- 
cu pentru Dunărea. Bun arbi
trajul lui Șt. Enciu, secondat 
de T. Szabo și M. Dinu.

Dimineața, Progresul M. 
Ciuc a întrecut pe ' Avîntul 
Gheorgheni cu 8—3 (2—0, 5—1, 
1—2), punctele fiind marcate 
de Szentes — 3, A. Gali — 2, 
Kccso — 2 ȘÎ Borvath pen
tru învingători, respectiv Biro. 
Suket și Daniel. A condus I. 
Becze, ajutat de Gh. Mureșan 
și K. Dobrescu.

Marți au loc partidele Stea
ua — Progresul, Avîntul — 
Dunărea și Sport Club — Di
namo.

C. ANTONESCU

Cîmpulung Muscel, a avut sa
tisfacția ca elevul său Gabriel 
Florea să ocupe primul loc în 
clasamentul general la catego
ria respectivă.

învingătorii etapei : P. Titi
lencu (Torpedo Zărnești) la 250 
cmc, Z. Fiilop (Electro Sf. 
Gheorghe) la 125 cmc, E. Moa
șa (St. r. Brașov) la 75 cmc, 
C. Tompa (Electro Sf. Gheor
ghe) la 50 cmc.

CLASAMENTE GENERALE : 
250 cmc seniori — 1. I. Plu
garu (St. r. Bv.) 67 p, 2. P. Ti
tilencu 66, 3. Gh. Oproiu (Po
iana Cîmpina) 50, 4. E. Miil- 
ner (Torpedo) 39, 5. N. Ara- 
badgi (Loc. Ploiești) 39 ; 125
cmc tineret — 1. T. Dulea (St. 
r. Bv.) 74, 2. H. Pascu (Loc.
Ploiești) 67, 3. M. Vlad (Mus
celul C-lung) 41 ; 75 cmc ju
niori — 1. G. Florea (Musce
lul C-lung) 71 p, 2. E. Moașa 
65, 3. M. Butuza (Torpedo) 47 ; 
50 cmc — 1. B. Ilieș (Torpedo) 
73, 2. C. Tompa 54, 3. L. Penu 
(Muscelul C-lung) 46. (Tr. I.).

București. Iată si primii trei 
clasați la grupele respective: gr.
1—1. W. Ilirschwogel (C.S.M. Re
șița), 2. S. Dinu (I.T.A. Argeș). 
3. I. Mălăuț (Dacia): gr. 1.5 — 1. 
C. Zărnescu (Dacia), 2. V. Oan- 
cea (I.P.A. Sibiu), 3. M. Volu 
(Volanul Buc.) : gr. 2 — 1. P. 
Geantă, 2. șt. Vasile (Dacia). 3. 
C. Ciucă (Dacia) : gr. 5 — 1. N. 
Grigoraș, 2. L. Balint, 3. Gh. 
Urdea (toti Dacia): gr. 6 — 1. V. 
Nicoară (Dacia), 2. C. Miu (I.T.A. 
Argeș), 3. Gh. Ana (I.T.A. Ar
geș). In ordinea claselor, cam
pioni la viteză (circuit) pe 1981 
sînt : W. Hirschwogel, B. Ursu, 
Șt. lancovici, N. Grigoraș, V. 
Nicoară, iar pe echipe Dacia Pi
tești.

Modesto FERRARINI

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • înaintea ultimelor 

24 de ore de Întreceri în cursa 
de șase zile de la Frankfurt pe 
Main conduce cuplul vest-german 
Dietrich Thurau-Gregor Braun, 
urmat la un - tur de perechea 
Roman Hermann (Liechtenstein) — 
Horst Schutz (R.F. Germania).

HANDBAL e Turneul interna
tional feminin desfășurat la Am
sterdam a fost cîștigat de echi
pa Cehoslovaciei, care în ultimul 
meci a întrecut cu 25—18 (14—9) 
formația Franței. Alte rezultate: 
Danemarca — R. F. Germania 
18—16 : Austria — Olanda 17—15 ; 
Danemarca — Franța -20—18 ; 
Cehoslovacia — Olanda 24—14 ; 
R.F. Germania — Austria 23—20.

ȘAH • Cea de a 14-a partidă 
a meciului pentru titlul mondial 
feminin care se desfășoară la 
Tbilisi între marile maestre so
vietice Maia Ciburdanldze și 
Nana Aleksandria s-a încheiat 
remiză. Scorul se menține în

CĂLĂREȚII NOȘTRI PE LOCUL 3 LĂ TRIPOLI
La Tripoli s-a desfășurat 

ce-a dea a V a ediție a Con
cursului internațional de ob
stacole, la care au luat parte 
călăreți din 12 țări : Austria, 
Belgia, Cehoslovacia, Franța, 
K. F. Germania, Irlanda, Iugo
slavia, Libia, Marea Britanie, 
Polonia, Venezuela. Țara noas
tră a fost reprezentată de I. 
Popa, Al. Boran, D. Velea și

RUCBYȘ1II IIOMANI VOII ÎNIÎINI LA NARBONNE 
0 PUTERNICĂ ECHIPĂ ERANCE7Ă!

Intr-un articol consacrat sezo
nului de toamnă al rugbyului 
francez, comentatorul de spe
cialitate al cotidianului parizian 
„L’Equipe" scrie între altele t 
„Pentru meciul cu România, de 
la Narbonne, responsabilii e- 
chipei naționale sînt deciși să 
formeze un. «15» redutabil, care 
va avea sarcina de a face uitat 
“durerosul episod- de la Bucu
rești, de anul trecut“. în co
mentariu, ziaristul francez face 
o serie de considerații asupra 
alcătuirii formației, subliniind 
că, în afara unor indisponibili
tăți, vor fi prezenți în echipă 
cei mai valoroși jucători fran
cezi. „în absența lui Jean- 
Pierre RiveS, accidentat de mai 
multă vreme, se scrie în arti
col, căpitan al naționalei va fi, 
logic, Paparemborde. Cremaschi 
va fi aproape sigur celălalt pi
lier. Alături de Revallier in li
nia a doua, Alain Maleig va 

ROMÂNIA ARE ASTĂZI LOCUL SĂU
(Urmare din pag. 1)

cumpănit de replica dîrză, ne
cruțătoare. egală, a înaintași
lor români, de placajele cu
rajoase ale treisferturilor pe 
care parcă scria ..pe aici nu 
se trece !“. Au fost suficiente 
doar două mici neatenții în 
apărare pentru ca ..all blacks" 
să-și arate clasa : două eseuri 
semnate Salmon și Dalton !

Despre maniera de joc — 
lăudabilă — a rugbyștilor ro
mâni (drept care antrenorii 
V. Irimescu și Th. Rădulescu 
merită sincere felicitări) am 
scris în cronica meciului. Se 
cuvine să reținem, totuși, cî
teva minusuri. Cum bine re
marca și Viorel Moraru, vice
președintele F.R.R., pe lingă

Oaspeții — mai multe baloane,
înregistrările statistice de la 

meciul de sîmbătă scot în evi
dență o seamă de constatări in
teresante referitoare la potenția
lul celor două echipe. A fost 
limpede, astfel, că oaspeții au 
avut prinzători de valoare ex
cepțională (în primul rînd ruti
natul Haden, apoi tlnărul 
Whetton sau Mexted), d n tota
lul celor 65 de aruncări de la 
margine el „vămuind balonul" 
de 41 de ori, inclusiv pe repu
nerea lui Munteanu. Nu-1 mai 
puțin adevărat, însă, că — așa cum 
recunoștea după joc Andy Ha
den — rugbyștii români au reu
șit să recupereze destule mingi. 
In celălalt moment fix (grăma
da ordonată), echilibrul a fost 
mal evident : România 12 ba
loane — Noua Zeelandă 15. foar
te important fiind tn economia 
jocului talonajui lui Munteanu 
la introducerea lui Loveridge, în 
min. 47, care a dat, parcă, în
credere sporită echipei . noastre.

Am mal notat-: acțiuni ofen
sive (cu cel puțin două pase) 
24—26 ; lovituri de pedeapsă 
7—10 (cîte una transformată, Pa- 
raschiv cerînd însă, spre satis
facția cunoscătorilor, executarea 
în mînă a dnuâ dintre cele din 
cea mai bună poziție) : pase 
greșite 1—l ; preluări greșite 
5—2 ; eseuri 0—2 (în realitate 
însă...) ; Încercări de drop 1—2; 
dropuri 1—1.

Să mat reținem că, din arse
nalul de cunoștințe al tricolo- 

contlnuare egal : 7—7 p. • In 
turneul zonal de la Budva (Iu
goslavia) după 15 runde conti
nuă să conducă marele maestru 
iugoslav Hulak cu 101/, P. urmat 
de Cebalo (Iugoslavia) — 91/, p 
(1), Marlotti (Italia), Jukov (Iu
goslavia) și Sojlu (Turcia) — cu 
cîte 9 p (1).

TENIS • Finala turneului de 
Ia Melbourne a fost cîștigată de 
australianul Peter McNamara, 
care l-a întrecut cu 6—4. 1-^-6, 
7—3 pe Vitas Gerulaitis (S.U.A.)
• Tenismanul cehoslovac Ivan 
Lendl a terminat învingător în 
turneul de la Viena, dispunînd 
în finală cu 1—6, 6—0, 6—1, 6—2 
de americanul Brian Gottfried.
• în finala turneului feminin de 
la Brighton, Jucătoarea engleză 
Sue Barker a dispus cu 4—6. 6—1. 
6—1 de iugoslava Mima Jausovec. 
La dublu : Barbara Potter, Anne 
Smith-Mima Jausovec, Pam Shri
ver 6—7, 6—3. 6—4.

M, Neagu. Cea mai bună per
formanță a fost realizată în 
proba pe echipe, în cadrul că
reia reprezentativa României 
a ocupat locul 3 De aseme
nea, I. Popa, cu Licurici, s-a 
clasat pe locul 4 (după baraj) 
și de două ori pe locul 7, iar 
M. Neagu cu Ecou pe locul 5 
(după baraj) în 4 din cele 12 
probe din program.

reveni în reprezentativă. Dar 
șanse la titularizare are și Lo- 
rieux. doinei și Lacans vor fi, 
indiscutabil, prezenți in linia a 
3-a, Rodriguez puțind fi al trei
lea component al liniei. La pos
tul de mijlocaș la grămadă can
didează Bârbizier și Elissalde. 
Laporte are cele mai mari șan
sa să fie titularizat la “uver
tură'-, in ciuda formei excelen
te arătate de Vivies. Marea re
velație a turneului din Austra
lia, Mesny, va fi sigur unul 
dintre centrii treisferturilor, 
pentru celălalt post candidind 
Bertranne, recordmanul selec
ționărilor, cu 66 de prezențe, 
și Codorniou. Incerte sînt ari
pile, in schimb Serge Gabernet, 
fundașul “marelui șlem- de a- 
nul trecut, din “Turneul celor 
5 națiuni-, este titular pentru 
tricoul cu numărul 15", se a- 
rată in încheiere în comentariul 
ziarului parizian.

părțile bune in jocul echipei, 
noastre au apărut și unele slă
biciuni la tușă, mai ales, care 
se cer grabnic eliminate. Apoi 
am reținut insuficienta „juca- 
re a aripilor" noastre, care au 
calități și sînt capabile să 
treacă în terenul de țintă ad
vers. Atunci — se pune între
barea și ne întrebăm — de ce 
se bate atîta cu piciorul și nu 
se folosește în situațiile de a- 
tac și JOCUL LA MINA ?

Cîteva cuvinte despre trico
lori. Au jucat, în general — 
cum s-a spus — bine. Cu un 
plus pentru Murariu, Muntea
nu, Bucan. Stoica, Paraschiv 
și Alexandru. Sub nivelul o- 
bișnuit a părut Borș, a cărui 
reabilitare o așteptăm. grab
nic.- poate chiar la Narbonne... 

dar tricolorii au recuperat...
rilor, placajul s-a bucurat de 
cea mai bună apreciere, după 
cum repliajul a funcționat, în 
general, foarte bine. Pe de altă 
parte, tendința de a juca exage
rat de mult cu piciorul a con
stituit obiectul criticii specialiș
tilor de peste hotare, baloanele 
ajunse la aripi putînd fi numă
rate pe degete. Antrenorii expli
cau aceasta, printre altele, prin 
jocul adversarilor la limita of
saidului — ba chiar... dincolo 
de ea.

G. R.

CAMPIONATE @ CAMPIONATE • CAMPIONATE
elveția (etapa a 10-a) : 

Bellinzona — Grasshoppers Zu
rich 2—1 ; Lausanne — St. Gall 
0—1 ; Neuchatel — Lucerna 1—0;. 
Nordstern — Bulle 1—2 ; Servette 
Geneva — Vevey 3—0 ; Sion — 
F.C. Basel 3—2 ; Young Boys 
Berna — Aarau 5—1 ; Zurich — 
Chlasso 1—0. Clasament : 1. Ser
vette — 20 p ; 3. Neuchatel — 
15 p ; 3. F.C. Zurich — 15 p.

UNGARIA (etapa a 11-a) : Ha- 
ladas — Ferencvaros 1—2 ; 
ZTE — Pecs 2—1 ; Ujpest Dozsa 
— Bekescsaba 4—0 ; Volan — 
Nlyregyhaza 4—1 ; Tatabanya — 
OZD 1—1 ; Seol — Honved 0—3.; 
Videoton — Csepel 1—0. Clasa
ment : 1. Honved — 15 p ; 2. 
Ujpest Dozsa — 14 p ; 3. Ta
tabanya — 14 p.

R.F. GERMANIA (etapa a 11-a): 
Arminia Bielefeld — SV Ham
burg 1—1 ; Borussia Moenchen
gladbach — MSV Duisburg 4—2; 
Bayern Mttnchen — Eintracht 
Frankfurt pe Main 3—2 ; Werder 
Bremen — Borussia Dortmund
2—0 ; Bayer Leverkusen — F.C.

ȘTIRI
• într-un meci International 

amical, desfășurat la Tunis, re
prezentativa Maltei a învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) selecționata 
Tunisiei. Unicul goii al partidei 
a fost marcat de Tortell. în 
min. 68.
• La Bratislava, echipa Ujpest

Dozsa a întrecut cu scorul de 
2—1 (0—1) formația locală
Slovan.

POLOIȘTII DE LA DINAMO 
BUCUREȘTI ELIMINAȚI DIN 

C.C.E. (LA GOLAVERAJ)
La Genova, in ultimele me

ciuri din grupa preliminară a 
primului tur din cadrul C.C.E, 
la polo, Dinamo București a în» 
vins pe Yuzme Istanbul cu 20— 
10 șl pe A.T.S.E. Graz cu 21—5. 
Tot două victorii a realizat șl 
R. N. Bogliasco : 26—1 cu
A.T.S.E. Graz și 11—10 cu 
Jug Dubrovnik. în urma a- 
cestor rezultate, Jug (64—29); 
Bogliasco (63—28) și Dinamo 
(67—39) au realizat cîte 6 punc
te, primele două obținînd cali
ficarea datorită unui golaveraj 
superior.

In grupa de Ia Marsilia : Va- 
sas Budapesta — Gând 17—3 și 
Marseille — Kuopion Uimaseu- 
ra 19—4. Vasas și Marseille au 
obținut calificarea pentru semi
finale.

PERFORMANȚE REMARCABILE 
IN MARATONUL OL LA NEW YORK

NEW YORK, 26 (Agerpres).
— Cea de-a 12-a ediție a con
cursului internațional de ma
raton de la New York a fost 
cîștigată de atletul american 
Alberto Salazar (în vîrstă de 
23 de ani), cronometrat pe 
clasica distanță de 42.195 km 
cu un timp excelent 2h 08:13
— cea mai bună performanță 
mondială din toate timpurile. 
Vechiul record erade2h 08:33,0 
și aparținea din anul 1969 aus
tralianului Derek Clayton. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
finlandezul Jukko Toivola — 
2h 10:52, englezii Hugh Jones
— 2h 10:57, Nick Drawn 2h 
11:10 și polonezul Ryszard 
Marczak — 2h -11:35.

Cursa feminină s-a încheiat 
cu victoria sportivei neo-zeelan- 
deze Allison Roe (24 de ani), 
înregistrată cu 2h 25:29 — timp 
ce constituie, de asemenea, cea 
mai bună performanță mon
dială (vechiul record — 2h 
25:42 era deținut de norvegia
na Grete Waitz, învingătoare 
la ultimele trei ediții ale aces
tui concurs). Pe locul doi s-a 
situat Ingrid Kristiansen (Nor
vegia) — 2h 30:08, urmată de 
Julie Shea (S.U.A.) — 2h 30:11 
și Laura Fogli (Italia) — 
2h 34:48.

HANDBALISTELE SOVIETICE 
ÎNVINGĂTOARE IN C.M.

DE JUNIOARE
MONTREAL, 26 (Agerpres).

— Campionatul mondial de 
handbal pentru echipe de ju
nioare s-a încheiat la Montreal 
cu victoria selecționatei 
U.R.S.S., care în ultimul joc al 
turneului final a întrecut cu 
scorul de 25—23 (11—13) for
mația Iugoslaviei. Pe locul trei 
s-a clasat echipa R. F. Ger
mania, învingătoare cu 17—11 
(9—6) în fața reprezentativei 
Danemarcei.

K31n 1—1 ; VfL Bochum — 
V.f.B. Stuttgart 3—3 ; Fortuna 
Diisseldorf — F.C. Kaiserslautern 
4—2 ; Darmstadt — F.C. Nurn- 
berg 2—1 ; Karlsruhe — Ein
tracht Braunschweig 2—1. Clasa
ment,; 1. F.C. Koln — 16 p ; 
2. Werder Bremen — 15 p ; 3. 
Bayern MUnchen — 15 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 13-a) S 
Steaua Roșie Belgrad — Parti
zan Belgrad l—o ; Dynamo za
greb — Vardar Skoplie 3—2 ; 
Velez Mostar — Olimpia Llubli- 
ana 3—0 ; Buducnost — Osijek
3—2 ; Hajduk Split — Vojvodina 
Novi Sad 0—0 ; Sloboda Tuzla 
— Zagreb 1—1 ; Teteks — Sara
jevo 2—3 ; OFK Beograd — Ri
jeka 0—1 ; Zelezniciar — Rad- 
nicki Niș 4—0. Clasament : 1, 
Dynamo Zagreb — 18 p ; 2. Par* 
tizan Belgrad 17 p : 3. Steaua 
Roșie Belgrad — 17 p.

J. HAVELANGE 
VIZITEAZĂ 

R. P. CHINEZĂ
BEIJING, 26 (Agerpres). 

— La invitația Federației 
de fotbal din R.P. Chine
ză, președintele Federației 
internaționale de fotbal 
(F.I.F.A.), Joao Havelange 
a sosit la Beijing. Aceas
ta este prima vizită ofi
cială a președintelui 
F.I.F.A. de la readmiterea, 
în 1979, a forului fotba
listic al R.P. Chineze în 
federația internațională.
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