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DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Vineri, 30 octombrie, _ sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, -secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, a avut loc șe
dința Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a 
prezentat principalele proble
me ale situației internaționale 
actuale, amploarea și gravele 
pericole pe care le prezintă 
pentru soarta umanității cursa 
înarmărilor și a propus iniție
rea în țara noastră a unor 
largi acțiuni de masă ale oa
menilor muncii în apărarea 
cauzei păcii, pentru exprima
rea atitudinii lor hotărîte îm
potriva producerii și amplasă
rii rachetelor cu rază medie 
de acțiune și pentru înlătu
rarea celor existente, împotri
va bombei cu neutroni, pentru 
convocarea unei conferințe 
consacrate dezarmării și încre
derii în Europa și în întreaga 
lume.

Subliniind că întreaga politi
că a partidului și statului nos
tru este pusă în slujba idea
lurilor de pace, colaborare și 
înțelegere între națiuni, • tova
rășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că, ținînd seama de impor

tanța deosebită pe care parti
dul și statul nostru o acordă 
rolului poporului în făurirea 
propriei istorii, a propriului 
destin, în Conducerea vieții e- 
conomico-sociale, a întregii 
societăți, în înfăptuirea dezi
deratelor generale de progres 
și pace ale umanității este ne
cesară o tot mai mare angaja
re și participare a maselor 
largi populare din țara noastră 
la lupta pentru înlăturarea pe
ricolului unui nou război mon
dial, pentru colaborare, secu
ritate și pace internațională.

în acest spirit, președintele 
Republicii Socialiste România 
a arătat că organizarea și des
fășurarea unor mari manifes
tări de masă — adunări, de
monstrații, marșuri ale păcii 
— vor permite afirmarea pu
ternică a voinței de pace a 
poporului român, ca o contri
buție la marea mișcare ce se 
desfășoară astăzi în întreaga 
lume pentru trecerea la ac
țiuni concrete de oprire a 
cursei înarmărilor, de dezar
mare și în primul rînd de de
zarmare nucleară, în vederea 
întăririi încrederii și securită
ții internaționale, a apărării 
libertății și independenței tu
turor popoarelor, a destinderii 
și colaborării internaționale.

Reliefind rolul important ce 
revine țărilor socialiste, forțe-

(Continuare in pop. o 4-a)

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,

KARL CARSTENS
ts Palatul Consiliului de Stat 

s-au încheiat, vineri, 30 octom
brie, convorbirile oficiale intre 
președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Federale Germania, Karl 
Carstens.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri — care a prilejuit 
examinarea în continuare a u- 
nor probleme bilaterale și in
ternaționale de interes comun 
— președinții Nicolae Ceaușescu 
și Karl Carstens și-au 
mat satisfacția față de 
țațele dialogului purtat, 
ceste zile, la București, 
atmosferă de cordialitate 
pect reciproc. A fost afirma
tă dorința comună de a se ac
ționa energic pentru a da un 
nou impuls relațiilor româno — 
vest-germane pe temeiul de
plinei egalități, al respectului 
independentei și suveranității 
naționale, al avantajului reci
proc.

în încheierea convorbirilor, 
președintele Republicii Federale 
Germania a mulțumit călduros 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, în 
numele său și al soției, ai tu
turor colaboratorilor, pentru 
ospitalitatea de care s-au bucu
rat in timpul vizitei 
nia.

Președinții Nicolae 
și Karl Carstens au 
continue dialogul româno—vest- 
german la nivel inalt, reliefind 
importanța Iui pentru amplifi
carea și aprofundarea relațiilor 
dintre cele două țări, pentru 
cauza generală a păcii, înțele
gerii și colaborării între na
țiuni.

Președintele Karl Carstens a

expri- 
rezul- 
in a- 
înlr-o 
și res-

în Româ-

Ceaușescu 
stabilit să

HANDBALUL
UNOR NOI
Noiembrie este o lună a 

handbalului, o lună în care 
sînt programate importante 
competiții internaționale, la 
startul cărora se vor afla și 
reprezentativele țării noastre. 
Firesc, fără îndoială, pentru că, 
de cînd există handbalul în 7, 
noiembrie este luna de debut 
a întrecerilor internaționale. 
Firesc, mai ales pentru că se
zonul 1981/1982 este cel al cam
pionatelor mondiale: între 23 
noiembrie și 6 decembrie are 
loc, în Danemarca, campiona
tul mondial feminin (grupa va
lorică „B"), iar între 23 februa
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FRANȚA - ROMÂNIA
Sportivii noștri speră să obțină prima lor victorie pe terenul „cocoșului galic"

Atacă rugbyștii români prin Borș ; sînt gata să-l susțină Cara- 
gea (in spate), Stoica și Paraschiv, în stingă (Fază din meciul 
România — Noua Zeelandă) Foto : Ion MIHĂICĂ

La numai o săptămînă du
pă „Testul istoric al Noii Ze- 
elande la București" (cităm 
titlul din ziarul francez „Le 
Figaro"), care a dus la „Con
sacrarea deplină a românilor", 
iată că mîine, la Narbonne. va 
avea loc a 31-a întîlnire dintre 
rugbyștii români și cei fran

cezi. Jocul — al 141-lea în 
palmaresul rugbyului românesc 
— se constituie în derby-ul 
noii ediții a „Cupei F.I.R.A.", 
a cărei partidă de debut s-a 
și consumat săptămînă trecută 
la Moscova (U.R.S.S. — Italia 
12—12). Este — se înțelege — 
o confruntare interesantă, aș

teptată cu deosebită nerăb
dare în cele două tabere.

Francezii — după înfrîngerea 
lor .categorică de acum un an 
la București (reamintim, ne 
face plăcere, 15—0 1) — au a- 
vut o iarnă și o primăvară 
trandafirii (a se citi : pline de 
succese), ceea ce i-a condus 
spre „marele șlem" în „Tur
neul celor 5 națiuni", toate 
cele patru formații britanice 
căzînd pradă „cocoșului ga
lic"... S-a și spus, mai în glu
mă mai în serios, că de cîte 
ori pierd la București fran
cezii cîștigă Turneul... Vara, 
în schinib, le-a fost mai puțin 
favorabilă, adversarii noștri de 
mîine pierzînd în Australia 
ambele partide-test cu „can
gurii" și totodată pe căpitanul 
și animatorul echipei, Jean- 
Pierre Rives, accidentat (el a 
fost supus unei complicate o- 
perații la umăr și încet-încet 
revine în formă, dar nu e încă 
în măsură a-și relua locul în 
echipa națională). Noul antre-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 4-a).

invitat pe președintele Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, să facă o 
vizită oficială. împreună 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
Republica Federală

Mulțumind pentru 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat președintelui Karl 
Carstens, precum și guvernului 
vest-german urări de succes în 
activitate, iar poporului din Re
publica Federală Germania cele 
mai bune sentimente 
nești.

cu 
în 

Germania, 
invitație.

priete-

A
Vineri. 30 octombrie, 

chciat vizita oficială 
prinsă in țara noastră, 
tația tovarășului 
Ceaușescu, președintele 
blicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, de 
președintele Republicii Federale 
Germania, Karl Carstens, și 
de doamna Veronica Carstens.

Ceremonia plecării inalților 
oaspeți a avut Ioc pe aeropor
tul internațional Oiopcni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Karl Carstens au 
sosit împreună la aeroport. O 
gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale R.F. Germania și 
României, în timp ce erau trase 
21 de salve

Numeroși 
pe aeroport 
dură po cel

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Karl Carstens și-au 
luat un călduros rămas bun.

La ora 11,45, aeronava cu 
care călătorește șeful statului 
vest-german a decolat.

s-a în- 
între- 

la invi- 
Nicolae 

Repu-

rie salut, 
bucureșteni atlați 
au salutat cu căl- 
doi șefi de stat.

ÎNTRECERILE ETAPEI DE IARNA A „DACIADEI"
EEBD21 PUTERNIC STIMULENT PENTRU

DEZVOLTAREA SPORTULUI NOSTRU
în aceste zile sînt programa

te, în numeroase județe ale ță
rii, primele întreceri ale celei 
de a 3-a ediții a „Daciadei" — 
etapa de iarnă, prevăzută sâ 
înceapă în perioada 1—8 no
iembrie și să se încheie la ju
mătatea lunii martie, anul vi
itor. Sigur, vremea este încă 
frumoasă, favorabilă organiză
rii în aer liber a numeroase 
acțiuni și competiții sportive de 
masă și este de dorit ca în 
toate asociațiile din școli, în
treprinderi și instituții bazele 
sportive să fie intens folosite 
pentru desfășurarea unor ase
menea activități prin care se 
asigură, de fapt, continuitatea 
dintre cele două ediții ale 
„Daciadei" la cit mai multe 
discipline. Dealtfel, relatări pri
mite din mai multe județe, 
cum sînt Bistrița-Năsăud, Ti
miș, Botoșani. Vrancea, Tulcea, 
Prahova etc. ne arată că, pa
ralel cu pregătirile pentru eta
pa de iarnă, continuă — cu 
o largă audiență — crosurile, 
întrecerile atletice, competițiile 
de fotbal, rugby sau handbal, 
acțiunile turistice etc.

Primele semne ale sfîrșitului 
de toamnă au venit însă în 
unele locuri și ele explică ac
celerarea ritmului pregătirilor 
(organizatorice, tehnice, cele 
privind asigurarea bazei mate
riale și a echipamentului spor
tiv) pentru startul etapei de 
iarnă, care va cuprinde un ma

re număr de întreceri — or
ganizate pe etape de la asocia
ția sportivă pînă la fazele pe 
județ, precum și competiții cu 
finale pe țară, dotate cu dife
rite cupe, la sanie, schi, pati
naj viteză, hochei pe gheață, 
șah și tenis de masă. Am re
marcat în mod deosebit seriozi
tatea pregătirilor, eforturile și 
inițiativele factorilor de resort 
din județele Brașov, Neamț,

Harghita, Dolj șl, cum era de 
așteptat, din București.

Acum ne aflăm la ora prime
lor întreceri din programul eta
pei de iarnă, care reunesc pe 
iubitorii șahului și tenisului de 
masă. Vor urma pasionantele 
competiții de pe pirtii și pati
noare.
■ Bilanțul de primăvară, dina
intea etapei de vară, va fi cu 
atît mai bogat și valoros.

Astăzi, etapa a 12-a a Diviziei „A* de iotbal

IN CENTRUL ATENȚIEI, MECIURILE 
DE LA CLUJ-NAPOCA Șl BRAȘOV

CLASAMENTUl

ROMANESC-IN PRAGUL
Șl IMPORTANTE TESTE
© Selecționata masculină participă la „Trofeul Ceho
slovaciei", alături de reprezentativele U.R.S.S., Ceho
slovaciei, Ungariei ți Islandei @ Echipa feminină se va 
confrunta cu redutabile formații la „Trofeul Carpați" 
rie și 7 martie 1982 este pro
gramat, in R. F. Germania, 
campionatul lumii pentru re
prezentative masculine.

Selecționata noastră de seniori 
participă între 3 și 7 noiem
brie la „Trofeul Cehoslovaciei", 
competiție care reunește în sala 
de sport dih Trnava o serie de 
puternice selecționate. Progra
mul formației noastre este ur-

mătorul : 3 noiembrie — cu Un
garia, 4 noiembrie — cu Uniu
nea Sovietică, 5 noiembrie — 
cu Cehoslovacia A. G noiem
brie — cu Cehoslovacia B, 1 
noiembrie — cu Islanda. An
trenorii Nicolae Nedef și Las-

Hristache NAUM

(Continuare In pag a 4-a)

© Pe stadionul din str. dr. Stai- 
covici, un nou joc greu pentru 
gazde © Fotbaliștii brașoveni 
știu tă au o misiune dificilă in 
meciul cu campionii © La Cluj- 
Napoca, față in față Angelo 
Niculescu și Traian lonescu, 
Cîmpeanu II și... lordache, care 
îți anunță reintrarea © După 
două deplasări consecutive, 
Corvinul revine acasă in pos
tură de.......1** solist © Sportul
studențesc ,a mai plecat cu 
puncte de la Petroșani, dar Jiul 
se află după un 0-4 I © După 
nouă ani, actualul antrenor al 
Oltului dorește, astăzi, înfrîn- ' 
gerea lui F.C. Argeș, intr-un 
meci Halagian contra... Halagian I _ 
Tg. Mureș vor să confirme bunele lor prestații din etapa trecută 
0 S.C. Bacău 
face in partida

© F.C. Constanța și A.S.A.

1. DINAMO 11 7 3 1 23-10 17
2. Univ. Craiova 9 B 0 1 26- 5 16
3. Corvinul 11 5 3 3 25-15 13
4. S.C. Bacâu 11 4 4 3 12-13 12
5. Steaua 10 3 5 2 11-11 11
6. F.C. Olt 11 5 1 5 15-16 11
7. Sportul stud. 11 3 5 3 13-14 11
e. F.C.M. Brașov 11 4 3 4 9-12 11
9. „U" Cluj-Napoca , 11 4 3 4 11-15 11

10. C.S. Tîrgoviște 11 4 3 4 13-18 11
ii. „Poli- Timișoara 10 4 2 4 12-10 10
12. U.T. Arad 11 3 4 4 13-15 10
13. Jiul 11 3 4 4 13-18 10
14. A.S.A. Tg. Mura» 

Chimia Rm. V.
11 4 1 6 17-14 9

u. 11 3 3 5 13-19 9
14. F.C. Argeș 11 2 4 5 8-11 8
17. F.C. Constanța 11 2 4 5 12-16 •
18. Prog. Vulcan 11 1 a 6 12-26 6

București :

Brașov :
Cluj-Napoca: „U" 
Hunedoara : 
Petroșani : 
Scornicești : 
Constanța : 
București:

a primit 4 goluri, duminică, la Craiova ! Ce va 
cu liderul clasamentului ? © La Tîrgoviște, Duca- 

dam față in față cu Dobrin

PROGRAMUL JOCURILOR

I
Tîrgoviște :

PROGRESUL VULCAN - „POLI" TIMIȘOARA
(stadionul Progresul)

--------  - UNIV. CRAIOVA
- STEAUA
- CHIMIA RM. VlLCEA
- SPORTUL STUDENȚESC
- F.C. ARGEȘ ,
- A.S.A. TG. MURES
- S.C. BACÂU

(stadionul Dinamo)
CLUBUL SPORTIV - U.T.A.

F.C.NL

CORVINUL
JIUL
F.C. OLT 
FOTBAL CLUB 
DINAMO

Toate partidele vor începe >o oro 15. -5



Azi, in Divizia „A“ de baschet

DERBYUL ETERNELOR RIVALE,
STEAUA - DINAMO

On alt derby, al proaspetelor promovate: Carpați-I.M.U.A.S.
Ieri, în ziua a doua a între

cerilor turneului inaugural al 
campionatului național de bas
chet masculin, sala Floreasca a 
găzduit partide atractive, cu 
jocuri spectaculoase și unele 
rezultate surpriză, așa cum sînt 
cele din meciurile I.M.U.A.S. 
Baia Mare — ' C.S.U. Sibiu și 
Dlnamo Oradea — „U“ Cluj- 
Napoca.

Dăian 18, Herbert 9, Mathe 2, 
Nicoară 5.

II ti ma etapa a Diviziei „A" de llorcta (b) șl sabie I

SPORTIVII DE LA STEAUA,
PRINCIPALI CANDIDAI! LA LOCURILE I
Luptă aprigă pentru evitarea retrogradării

DE VOLEI
I
I

E

I.M.U.A.S BAIA MARE — 
C.S.U. SIBIU 77—64 (35—29).
Seria surprizelor a continuat 
cu meciul de debut al zilei, in 
care proaspăta promovată, e- 
chipa băimăreană, a obținut o 
nouă victorie. Partida a fost 
destul de echilibrată, dar sibie- 
nii, ignorînd indicațiile antre
norului lor FI. Stoica, au fost 
obligați 
vinși în 
Molnar, 
prestații 
cat Cocan 13, Florea 15, Mun- 
teanu 2, Berindcan 4, Mureșan 
10, loan 14, Angliei 2, Sosanu 2, 
Cociș 15, respectiv Chirilă 10, 
Pallhegy 2, Șerbănescu 25, Cos- 
ma 2, Tonca 6, Apostu 2, Ta
kacs 5. Mladin 6 și Georgescu 6.

să se recunoască în- 
fața elevilor lui A. 

care au avut, din nou, 
remarcabile. Au mar-

DINAMO ORADEA — „U* 
CLUJ-NAPOCA 69—64 (32—34). 
Studenții de pe Someș sînt la 
a doua înfrîngere în acest de
but de campionat. Orădenii, 
printr-o disciplină tactică re
marcabilă, au obținut un succes 
nescontat, dar absolut 
Au înscris :
12. Schuller 
26, Szabo 8, 
4, Bretz 4,

Sîmbătă și duminică, un nou 
moment important in scrima 
noastră de performanță îl oferă 

•echipele dvizionare „A" 
retă bărbați și sabie ___
odată cu etapa a in-a — lși vor 
desemna campioanele pe anul în 
curs.

Favorite 7 In ambele probe — 
scrimerii de la Steaua. Echipa 
floretiștilor militari pornește, in 
ultima etapă, cu un avans de 4 
puncte în fata formației Progre
sul București și este puțin pro
babil să ’ 
de lider 
mine, în 
bitorilor 
pentru menținerea în prima divi
zie, care angajează. în principal, 
două formații studențești : Poli
tehnica lași și Politehnica Timi
șoara, ultimele două clasate, cu 
același număr de puncte (4).

Si la sabie trăgătorii de lă 
Steaua, cu 6 puncte avans fată 
de principalii lor adversari, scri-

de Do
care —

intervină o schimbare 
pe linia de sosire. Ră- 
schimb. în atenția iu- 

acestui sport disputa

meril de la Dinamo si Tractorul 
Brașov, apar in postura de vir
tuali campioni. In această probă 
va fi interesant de văzut, mai 
ales, meciul Dinamo — Tractorul, 
formații care — avînd același 
număr de puncte (12) — vizea
ză în egală măsură locul 1 în 
clasamentul general. Mai aproa
pe de acest obiectiv par 
namoviștil, cu un ușor 
la asalturi cîștigate" (83 
80). In disputa pentru 
retrogradării. Petrolul 
fără nici o victorie pînă acum, 
nu mai dispune, practic, de nici 
e șansă de a se menține în „A".

Cît privește perspectiva frunta
șelor din eșalonul secund de a 
intra în elita scrimei, o certitu
dine prezintă numai Victoria Că
rei la sabie, în timp ce „duelul" 
rămlne deschis la floretă băr
bați între A.S.U. Tg. Mures si 
Crișul Oradea, fiecare eu cite 18 
puncte, înaintea ultimei etape .

a fi <31- 
avantaj 
față de 
evitarea 
Ploiești,

Mîine sint programate jocurile 
etapei a V-a în campionatul mas
culin și cele ale etapei a IlI-a 
în Întrecerea feminină de volei, 
în disputa băieților, echipele 
gazdă au prima șansă, fiind 
greu de presupus victorii ale 
oaspeților. Etapa programează 
următoarele meciuri : Explorări 
Baia Mare — C.S.U. Galați (joo 
disputat, 3—0 pentru prima echi
pă), Tractorul Brașov — Silvania 
Șimleu Silvaniei, Calculatorul 
București — C.S.M. Delta Tulcea 
(sala Olimpia, 10,30), C.S.U. Ora
dea — Politehnica Timișoara și 
C.S.M. Suceava — Universitatea 
Craiova.

în seria a n-a feminină ceje 
mai echilibrate meciuri sînt cele 
dintre C.S.M. Libertatea Sibiu și 
C.S.U. Galați, Maratex Baia Mare 
și Farul Constanța. Etapa a ni-a 
in campionatul feminin mai pro
gramează următoarele jocuri In 
care gazdele — așa cum am mai 
spus — dețin prima șansă : seria 
I — Flacăra roșie București — 
Universitatea Craiova (sala Agro
nomia, ora 10, Dinamo București 
— Universitatea Timișoara (amî- 
nat pentru 13 noiembrie). Știința 
Bacău — Rapid București ; seria 
a Ii-a : Chimpex Constanța — 
Penicilina Iași.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

URBIS 83—68

FARUL 91—85

cea de a treia zi a 
loc meciuri de

In campionatul Diviziei „A" de hochei
I
I

TURNEUL DE LA GALAȚI S-A ÎNCHEIAT CU UN NOU LIDER: STEAUA I

UL1
CI

• Pi 
susținu 
tom atic 
moc n 
Alexan 
ma etz 
„POLI* 
la Buc 
Întrebai 
Nucă, .

• F.< 
cători 
și Para 
cuperafc 
CRAIOI 
In lotul 
nu și I 
la Braț 
gură In

• La 
de Indii 
cursul 
nit nim 
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Kosa 7, Lăzăreanu 
14, Ilie 2. Gellert 
respectiv Crăciun 
Barna 20, Mara 2,

SIMBĂL.
BASCHET. Sala Floreasca, de 

la ora 10 : C.S.U. Sibiu —„U" 
Cluj-Napoca, U.R.B.I.S. — C.S.U. 
Brașov ; de la ora 15 : Dlnamo 
Oradea — I.C.E.D., Farul — Ra
pid. Dlnamo București — stea
ua, Carpați — I.M.U.A.S. — me
ciuri în cadrul Diviziei mascu
line „A"

FOTBAL. Teren Progresul, de 
ta ora 15 : Progresul Vulcan — 
Politehnica Timișoara (Div. „A"), 
de la ora 13 : speranțe : stadion 
Dlnamo, de la ora 16 : Dlnamo 
București — s.C. Bacău (Div. 
mA") : de la ora 13 : speranțe.

RUGBY. Stadion Olimpia, de la 
ora 15 : Dlnamo — Steaua : sta
dion Tel. de la ora 15,30 : R. c. 
Sportul studențesc — Vulcan 
(meciuri In „Cupa F. R. Rugby"); 
stadion Acumulatorul, de la ora 
13 : Gloria București — R. c. 
Spertul studențesc n (Div. „B").

SCRIMA. Sala Floreasca n, de 
ta ora «: Diviziile „A- și „B" flo
retă (m) și sabie (ultima etapă).

DINAMO — C.S.U. BRAȘOV 
87—70 (43—33). Antrenorii dina- 
moviști Dan Niculescu și 
Gheorghe Novac au rulat între
gul lot avut la dispoziție. A 
fost o bună repetiție în vede
rea derbyului de simbătă după- 
amiază. Au marcat : Caraion 
12, Braboveanu 16. Fluturaș 10, 
Mihuță 8, Marinache 4, Uglai 8, 
David 10, Popa 6, Vasilica 3, 
Chiorleu 6, Ivascencu 4, respec
tiv Cucerzan 8, Flaundra 24, 
Hegyesi 10, Fodor 4, Csender 2, 
Moraru 22.

STEAUA — CARPAȚIGRUP 8 
132—46 (63—22). Scorul ne scu
tește de comentarii. Iată mar
catorii : Ermurache 16, Arde- 
leanu 14, Zdrenghea 20, Șcarlat 
4 Pîrșu 5, Cernat 16, Căpușan 
8^ Opșitaru 9, Netolițchi 4, Oc- 
zelak 6. Brănișteanu 16, Ion 14 
(pentru învingători) și Constan
tin 4, Haiduc 6, Kaunitz 4, Bc- 
liciu 2, Alanasescu 14, Dumitru 
9, Ivan 3, Aprodu 4 (pentru în
vinși).

RAPID 
(40—40).

ICED — 
(50—49).

Astăzi, în
turneului au 
mare interes (ca, de pildă. Fa
rul — Rapid), dar mai ales tra
diționalul derby dintre frunta
șele acestui sport, formațiile 
Steaua și Dinamo București 
(care, este prima dintre cele 9 
partide în care se vor confrun
ta în actualul campionat pentru 
tranșarea rivalității lor sporti
ve). Amintim că disputa va 
constitui și o verificare temei
nică a baschetbaliștilor vizați 
să facă parte din lotul care va 
reprezenta România la Balca
niada din acest an (Sofia, 2—6 
decembrie), precum și înaintea 
meciurilor de săptămîna viitoa
re din cupele europene (in 
C.C.E., Steaua va juca, joi, la 
Koln, cu B.S.C. Saturn ; Dina
mo va evolua marți, în sala 
Floreasca, în compania echipei 
Stroitel Kiev, în cadrul „Cupei 
cupelor"). Deci, ambele echi
pe au multiple motive să ofe
re un spectacol captivant. în 
sfîrșit, mai menționăm că sco
rul intîlnirilor Dinamo — 
Steaua din cadrul edițiilor pre
cedente ale 
tional este 
lor clubului 
cel Mare cu

în ultima 
vor confrunta noile promovate 
în prima divizie : Carpați Trus
tul 8 București și I.M.U.A.S. 
Baia Mare, echipe care evolu
ează, în acest sezon, pentru 
prima dată printre echipele de 
elită ale baschetului nostru.

Pou' IOVAN

campionatului na- 
favorabil jucători- 
din șoseaua Stefan 
52—46.
partidă a zilei, se

GALAȚI, 30 (prin telefon). 
— Ultima etapă a turneului 
campionatului Diviziei „A“ de 
hochei, găzduit de patinoarul 
artificial din localitate, s-a des
fășurat într-o atmosferă de a- 
nonimat, meciurile programate 
cu acest prilej neoferind nici 
o confruntare mai echilibrată 
sau care să promită o part’dă 
atractivă. Deci, trei victorii ale 
fruntașelor clasamentului, la 
capătul a trei jocuri liniștite, 
fără istoric.

S.C. Miercurea Ciue — Pro
gresul Miercurea Ciue 9—4 
(5—0, 1—0, 3—4). Un meci în... 
familie, în care după ce forma
ția Sport-Club a luat un avans 
care s-o pună la adăpost de 
orice surpriză, ea a jucat cu 

„motoarele" oprite. Au marcat: 
Bartalis 2, Peter 2, B. Nagy, 
Z. Nagy, Gereb, Hunz și Ba- 
riez — Sport-Club; Gabrieli, 
Mcrea, Kecsii, Solomon — 
Progresul. A condus A. Balint, 
ajutat de M. Dinu și T. Szabo.

Steaua — Avîntul Gheorgheni 
13—5 (6—2, 3—2, 4—1). A
fost, dacă se poate spune așa. 
cel mai interesant joc al aces
tei runde finale. Echipa bucu- 
reșteană a evoluat la fel ca in 
celelalte partide, adică serios, 
fără „pauze", menținînd un 
ritm alert pînă în finalul jo
cului. La toate acestea trebuie 
să adăugăm și faptul că ho- 
cheiștii de la Gheorgheni, în- 
tr-o evidentă revenire de for
mă, au ținut să-și... vîndă 
scump pielea și au opus o dîr- 
ză rezistență. Dar totul a re
intrat în normal în ultima re
priză... Au înscris: Cazaeu, 
Popescu, Bălăucă, Chiriță, Io-

niță — toți cîte 2, Ungureanu, 
Udrea și tînărul Daia — Stea
ua, Tamas, Gyorgy, Andrei, 
Lengyel, Benedek — Avîntul. 
A arbitrat M. Presneanu, aju
tat la cele două linii de L. 
Petrescu și P. loan,

Dinamo București — Dunărea 
~ i, 4—1, 4—3). 

animată ceva doar în ulti- 
parte, partida a revenit 
campionilor. La echipa lo- 
au lipsit 4 titulari, adică 

eliminați definitiv din joc

Galați 10—4 (2—0,
Mai 
ma 
clar 
cală 
cei 
in meciul precedent. Au mar
cat : Solyom 3, Gherghișan 2, 
Herghelegiu 2, Costea, Moro- 
șan, lelciu — Dinamo, Branda- 
bur, Antohi, Gh. Huțami, Ene- 
Dunărea. A condus N. Enache,

4—1,

DUMINICA

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 8 : C.S.U. Brașov — Fa
rul, Rapid — Dlnamo Oradea, 
„U“ Cluj-Napoca — Carpați 
București, ■ I.C.E.D. — C.S.U. Si
biu, Steaua — I.M.U.A.S., Dlna
mo București — U.R.B.I.S., me
ciuri în cadrul Diviziei „A" : Bala 
Academia Militară, de Ia ora 10: 
Academia Militară — Jiul Știința 
Petroșani (m. T), Mecanica fină 
— Automatica București (m. T) : 
oala Politehnica, de la era 10 : 
Politehnica CjS.S. 2 — sticla Bis
trița (m. TI, Politehnica C.S.S. 3 
n — P.T.T. (f. T) ; sala Giu- 
lesti. ora 10 : Rapid — Mătasea 
C.S.S. Deva (f. T>.

FOTBAL. Stadion Autobuzul, 
de la ora 14 : Autobuzul Bucu
rești — I.C.I.M. Brașov ; sta
dion Metalul, de la ora 14 : Me
talul București — Carpați Mîrșa: 
stadion Automatica, de Ia ora 14: 
Luceafărul București — Automa
tica București — meciuri în ca
drul Diviziei ,,B“, stadion Tehno- 
metal, de la ora 14 : Tehnometal 
București — Electronica Bucu
rești ; stadion Abatorul, de la 
ora 14 : Abatorul București — 
Constructorul Călărași ; stadion 
Dinamo n. de la ora 14 : Dina
mo Victoria București — I.C.S.I.M. 
București ; stadion Danubiana, 
de la ora 14 : Luceafărul Bucu
rești — Danubiana București — 
meciuri în cadrul Diviziei „B“.

SCRIMĂ. Sala Floreasca II, de 
la ora 8: Diviziile „A" și „B" flo
retă (m) și sabie.

VOLEI. Sala Olimnia. ora 10,30: 
Constructorul București — C.S.M. 
Delta Tulcea („A", m) : sala A- 
gronomia, ora 10: Flacăra roșie 
București — Universitatea Craio
va („A", r

CURSE PLĂCUTE, DAR SPECTATORI PUȚINI
Timpul favorabil, pista bună, 

precum și mobilizarea exercitată 
de reporturile la pariul mutual 
au făcut ca cea de a 56-a reu
niune de trap să fie considerată 
de majoritatea spectatorilor (deși 
în număr redus — circa 200) ca 
reușită. Principala probă, Pre
miul Suceava (două hituri), a 
avut cîștigători diferiți. In pri
mul hit, Gong a avut răgazul 
suficient pentru a nu mal fi a- 
juns de Stilat, deși In apropierea 
sosirii a scurtat fuleul, iar Hu
hurez, cu aplomb numai pentru 
hitul 2, n-a mai fost ajuns de 
Gong, cîștigînd la mare distanță. 
Ultima cursă a oferit, în sfîrșit, 
o victorie pentru Heder și re
lansarea antrenorului M. .Stefă
nescu. REZULTATE TEHNICE: 
Cursa I : 1. Dineu (I. Florea)
rec. 1:50,2, 2. In. Simplu 2,40, or
dinea 12. Cursa a . n-a : 1. Nuțu 
(D. Toduță) rec. 1:33, 2. Orfana, 
3. Papln. Simplu 5, ordinea 11, 
event 12» ordinea triplă 140. 
Cursa a ITI-a : 1. Pruna (N.
Sandu) rec. 1:36,4, 2. Orlando.

Simplu 5, ordinea 8, event 37, 
triplu cîstigător 279. Cursa alv-a:
1. Gong (N. Gheorghe)
1:28,3. 2. Stilat, 3. Tufana. ___
piu 4, ordinea 22, event 25, ordi
nea triplă 583. Cursa a V-a : 1. 
Manșetar (N. Simion) perf. 1:30,5,
2. Simptom. (Simplu 3, ordinea 
11, event 11, triplu cîștigător 206. 
Cursa a Vl-a : 1. Plocon (D. lor- 
ga) perf. 1:34,1, 2. Văsălie, 
Gotic. Simplu 6, ordinea 
event 33, ordinea triplă 
Cursa a Vil-a: 1. Huhurez 
Moise) perf. 1:29,3, 2. Gong, 
Podoaba. Simplu 7, ordinea 
event 216. ordinea triplă 609, 
piu cîștigător 5 447. Cursa

perf. 
Sim-

, 3.
12, 

1 407.
(V. 

3.
35, 

tri-
, _____ ____ _____ a

vm-a : 1. llcder (M. Stefănescu) 
perf. 1:29.4. 2. Cochet. Simplu 
3, ordinea 58. event 76.

Doru IONESCU

ajutat de R. Dobrcscu și C.
Nicoiae.

T. SIRIOPOL-coresp.

Ca urmare a acestor rezulta
te și a celorlalte scoruri din 
turneul de la Galați, în frun- 

atea clasamentului 
Steaua :

trecut
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Azi și miine, Ia Galați, are 
Ioc dubla restanță Dinamo 
București — Dunărea Galați.

I

I

• JIl 
Jndispon 
putat un

Mîine
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• Juniorii pleacă In R. D. Germană

I
I
I

In săptămîna care urmează, 
deși ne aflăm cu numai cîteva 
zile înaintea turneului final al 
campionatelor individuale și al 
„Daciadei", boxul susține noi 
examene internaționale. încă 
din prima zi, luni, o reprezen
tativă a țării noastre va intîl- 
ni echipa națională a Indone
ziei. Gala va avea loc In noua 
sală de sport a clubului Rapid 
București, începind de la ora 
18.

Aflgți înaintea ultimului act 
al campionatelor, pugiliștii noș
tri fruntași, calificați pentru 
turneul final, nu vor face par
te din formația care va îiitîlni 
echipa Indoneziei. Tehnicienii 
au apelat la serviciile unor 
boxeri care n-au trecut de „si
ta zonelor", dar sint considerați 
ca fiind, totuși, capabili să-i 
înfrunte pe sportivii indonezi-

o

FINALA ,,DACIADEI«

LA INDEMINARE AUTO
Sîmbătă dimineață Piteștiul va 

găzdui o Interesantă competiție 
automobilistică : finala „Dacia- 
dei" la indemînare auto. Este 
vorba despre un concurs desfă
șurat de regulă pe un traseu 
marcat prin porți, jaloane ș.a., 
in așa fel alcătuit îneît concu- 
renții trebuie să dea dovadă de 
multă măiestrie pentru a-1 pu
tea străbate Intr-un timp scurt 
și, bineînțeles, fără penalizări.

La Pitești, finala începe la ora 
s dimineața, pe platoul din fața 
intrării în stadionul „1 Mal".

eni. Așadar, iată-i pe cei de
semnați să urce In ring luni 
seara : Virgil lordache (Stea
ua), Ion Boboc (Rapid), ȘtefV 
Dincă (Metalul), Viorel Vancea 
(Dinamo), Cezar Tămirjan 
(Steaua), Gelu Iludișteanu
(Metalul), Sandu Anghel (Vo
ința), Dănuț Neagu (Voința), 
Dumitru Senciuc (l.A.E.M. Ti
mișoara), Ion Dobre (Metalul) 
Si Vasile Artenie (Steaua).

Tot luni urmează să plece în 
R.D. Germană echipa reprezen
tativă de juniori a țării noas
tre. Boxul juvenil de la noi se 
va confrunta cu cel al țării 
gazdă, în două intilniri. Antre
norii Gheorghe Potca și Nieo- 
lae Negrea, cei care s-au ocu
pat de pregătirea lotului, au 
stabilit următoarea echipă, în I 
ordinea categoriilor, de la se- | 
mimuscă la super-grea : Gh. 
Iana, I. Tănase (C. Turcu), M. , 
Tănase, M. Lazăr (D. Băjena- 
riu), I. Dărămuș (G. Cirjan), ' 
D. Maricescu, N. Vinătoru, D. 
Bumbae, I. Cimerdcan (V. Ic
onic), M. Paisz, E. Ștefi și G. I 
Mihnca.

Pentru tînăra noastră echi
pă reprezentativă (sportivi năs- I 
cuți în 1963 și mai mici), în- | 
tîlnirea cu juniorii din R. D. 
Germană se anunță un examen i 
destul de dificil, pe care spe- I 
răm să-l promoveze. ■

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

In această perioadă, importante reduceri de tarife pentru cei ce merg In STAȚIUNILE 
BALNEOCLIMATERICE PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

Cei ce doresc să-și’ efectueze concediul 
sau cura balneară In această toamnă in ____  ...
cele mai renumite stațiuni beneficiază de reduceri 
importante la tarifele pentru cazare și maso in uni
tățile hoteliere.

Pe lingă faptul că în această perioadă vă puteți 
alege confortul dorit și efectua cura balneară în 
cele mai bune condiții, obțineți și importante econo
mii In bugetul familiei dv., față de lunile de vară:

S ta un sejur de 12 zile petrecut In stațiunile de

de odihnă 
unele din

odihnă Poiana Brașov, Sinaia, Predeal sau Bcrșa pu- 
teții economesi intre 320—380 lei de persoana.

G In stațiunile cu profil de cură balneară Geoa- 
gîu-E6i„ Buziaș, Tușnad, S’ănîc Meldova, Moneasa, So* 
vata, Câciulata, Hercutane sau Felix, economiile dv., 
pentru o serie completă de 18 rile, vor fi și mai sub
stanțiale — intre &50—72O lei de persoană.

La agențiile fi filialele de turism din întreaga țară 
puteți obține informații suplimentare șl cumpăra din 
timp bilete pentru oricare din stațiunile enumerate 
mai sus.

£
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ULTIMA ZI DE PARTICIPARE î

S Agențiile 
mai pot elibera 
lete cu numerele 
pentru tragerea excepțională Lo
to de miine, 1 noiembrie 1981, la 
care se pot obține autoturisme, 
mari sume de bani și excursii 
peste hotare. (Tragerea va avea 
loc la ora 16,30 în sala clubului 
„Finanțe-Băncl" din București, 
str. Doamnei nr. 2; numerele ex
trase vor fi difuzate în cursul 
serii la radio și televiziune) • 
Astăzi este, de asemenea, ultima 
zi de participare la atractivul 
concurs Pronosport de mîine, 
care beneficiază de un consis
tent report la categoria I : 112.308 
lei ! MAI MULTE VARIANTE 
JUCATE — MAI MULTE POSI
BILITĂȚI DE A VA NUMĂRĂ 
MIINE PRINTRE MARII CISTI- 
GATORI I

Loto-Pronosport 
doar astăzi bi- 

dv. preferate

NUMI 
LA T 

DIN 30
Extragere; 

34 65 45. E: 
43 13 44 89 
DE C1ȘTIG 
care 500.000 
TEGORIA I 
CIȘTIGURI

DIN 25
Categoria 

50.000 lei și 
lei; Categoi 
11.105 lei; i 
4.759 lei; C 
lei; Categoi 
Categoria 6: 
PORT LA 
lei. Cîștiguri 
care au fosi 
GHE N®OI 
respectiv £ 
din Focșani.



După C. M. de juniori din Australia (III) DIN DOSARELE

FEȘT1 DIN TABERELE
DIVIZIONARE „A“

.CAN a 
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de disci- 
VÎLCEA 

șuiul Ca- 
>erare a 
eșpan — 
i Dinamo

nu are 
i. a dis- 
schipa de

speranțe. După toate probabili
tățile, va Începe meciul cu for
mația care a evoluat la Tg. Mu
reș. • SPORTUL STUDENȚESC 
a efectuat antrenamente zilnice 
și nu are probleme în alcătuirea 
formației.

• F.C. OLT va alinia echipa 
care a evoluat în etapa trecută. 
Ușoarele traumatisme acuzate de 
unii jucători se încearcă a fi 
vindecate pînă la ora meciului.
• La F.C. ARGEȘ nu sînt in
disponibilități în lot. Doar randa
mentul și forma unor jucători 
vor decide asupra formulei de 
echipă.

• F.C. CONSTANTA a susținut 
un joc amical cu Portul (scor : 
5—3). Echipa dobrogeană nu-1 va 
putea folosi pe Costaș, care a a- 
cumulat două cartonașe galbene.
• A.S.A. TG. MUREȘ nu va be
neficia de serviciile lui BOiloni, 
care are în cont două cartonașe 
galbene.

© DINAMO a urmat antrena
mente obișnuite. De joi au par
ticipat 4a pregătire și jucătorii 
selecționați în lotul reprezentativ. 
Nu va juca Bumbescu, suspendat 
pentru două cartonașe galbene. 
Ca al doilea fundaș central va fi 
folosit I. Marin, S.C. BACAU 
nu are indisponibilități în lot.

e C.S. TÎRGOVIȘTE a jucat 
miercuri un meci amical cu Me
talul București .(scor : 3—3). Nu 
se anunță modificări față de 
formația din meciul cu Steaua. 
O U.T.A. a sosit în București, 
pe calea aerului, urmînd să se 
deplaseze la Tîrgoviște în cursul 
dimineții de azi. Nu va juca 
Bitea, în continuare accidentat. 
Va lipsi și Giurgiu (două carto
nașe galbene). In locul lui se va 
alege între llirmler și Vușcan.

GABOR - LOVAȘ - REDNIC,
„TRIO UL DE AUR“ AL MEDALIEI DE BRONZ
• Narea surpriză plăcută din sala clubului „Appia" • Trei „ghete" pentru cinci 
golficleri I 9 Tehnica $i iantezia lui Gabor Învingătoare detașate In disputa cn 
lorțn $i tenacitatea lui Zorc • Portarul de rezervă ai arădenilor in prinții 15

• Rednic - cel mal bun in „ordinea" antrenorilor

pa a 12-a a Diviziei „B“
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Metalul Plopeni: I. Taar (Satu 
Mare), Autobuzul București — 
I.C.I.M. Brașov: C. Tănase (Cîm- 
pulung Muscel), Șoimii I.P.A. Si
biu — Mecanică fină București: 
R. Schwel (Timișoara), Tractorul 
Brașov — Pandurii Tg. Jiu: I. Za- 
haria (Drobeta Tr. Severin), Pe
trolul Ploiești — Rapid București: 
fi Crăciunescu (Rm. Vîlcea), Me
talul București — Carpați Mîrșa: 
A. Gheorghe (P. Neamț), Lucea
fărul București — Automatica 
București (teren Automatica): T. 
Alexandrescu (București).

SERIA A m-a: U.M. Timișoara
— F.C.M. Reșița: C. Teodorescu 
(Buzău), Strungul Arad — Dacia 
Orăștie: I. Roșoga (București), So
meșul Satu Mare — Minerul Ilba 
Seini: L. Vescan (Alba lulia), 
înfrățirea Oradea — Olimpia Sa
tu Mare: M. Stoenescu (Bucu
rești), Minerul Lupeni — F.C. Bi
hor: N. Georgescu (București), 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
C.F.R. Cluj-Napoca: V. Constanti
nes cu (București),. Minerul Cavnic
— Aurul Brad: D. Pre o țes cu (Cra
iova), F.C. Baia Mare — Rapid 
Arad: C. Maghiar (București),
C.I.L. Șighet — C.F.R. Timișoara: 
L Vafiile (București).

Toate partidele încep la era 14.

Duminică 18 octombrie, la 
Sydney, In marea sală a clu
bului „Appia“ a avut loc fes
tivitatea de închidere a celei 
de a 3-a ediții a campionatu
lui mondial. Au fost prezenți, 
printre alții, J. Havelange — 
președintele F.I.F.A., St. Kous
— președinte de onoare al fo
rului suprem al fotbalului,
H. Cavan — vicepreședinte al 
F.I.F.A., Ar. George — pre
ședintele federației australie
ne. S-au rostit cuvinte fru
moase, laudative, la adresa 
echipelor participante, dar în
deosebi a celor ajunse în semi
finalele competiției. Reprezen
tativelor de juniori ale R. F. 
Germania, Qatarului și Româ
niei li s-au înmînat medaliile 
de aur, argint și, respectiv, 
bronz. Momentul de vîrf al 
festivității a fost, însă, pre
mierea celor mai buni jucă
tori ai turneului final. „Ghea
ta de aur“ și „Balonul de aur“? 
Cine va intra în posesia lor ? 
Dacă în privința celor mai 
productivi jucători lucrurile 
erau destul de clare, asupra 
viitorului posesor al „Balo
nului" s-a ținut secret pină în 
ultima clipă, cînd organizatorii 
au oferit celor prezenți listele 
cu cele două clasamente. Ia- 
tă-le:

Topul final al golgeterilor :
1. M. Koussas (Australia) — 

„Gheata de aur" ;
2. Z.A.A. Taher (Egipt) — 

„Gheata de argint" ;
3. R. Gabor (România), R. 

Loose și R. Wohlfarth (ambii 
R. F. Germania) — „Gheata 
de bronz", toți cu cîte patru 
goluri marcate.

Ordinea aceasta, la egalitate 
de goluri, a fost dată de cri
teriul partidelor jucate^ fiind 
preferați pentru locurile 1 și 
2 jucătorii cu mai puține me
ciuri la activ.

Al doilea top, „Golden Ball", 
ne-a adus în seara aceea de la 
Sydney o mare satisfacție :

1. R. Gabor (România) — 79 
puncte ;

2. M. Zorc (R.F.G.) — 27 P;
3. R. Wohlfarth (R.F.G.) —

16 p. .Și în continuare : 4—5
O. Crino (Australia) și R 
Loose (R.F.G.) — 12 p ; 6—7.
P. Kay (Australia) și C. Men
doza (Argentina) — 9 p ; 8—9. 
B. Beleai (Qatar) și R. Volborn 
(R.F.G.) — 8 p„ 10—13. Z. Ta
her (Egipt), P. Raskopoulos, 
M. Koussas (Australia) și A 
Youniș (Qatar) — 7 p ; 14—15
I. Lovaș (România) și Choi 
Soon Ho (Coreea de Sud) — 
6 p ; 16—17. E. Ebongue (Ca
merun) și M. Small (Anglia)
— 5 p. Acesta este grupul re- 
strîns, totuși, al jucătorilor 
care au primit puncte din par
tea comentatorilor și oficialilor 
prezenți la meciuri, Gabor a

intrat, așadar, In posesia „Ba
lonului de aur", cîștigîndu-1 
detașat, ca urmare a evoluți
ilor sale remarcabile din par
tidele cu Brazilia (coautor la 
gol), Italia, Uruguay, și An
glia, partide în care a marcat 
goluri spectaculoase și a rea
lizat faze aplaudate îndelung 
de spectatorii australieni. 
Puncte a primit șl portarul 
Lovaș, destul de puține, to
tuși, în raport cu intervențiile 
sale salutare în aproape toate

In atac, Gabor
meciurile. Subliniind însă 
comportarea jucătorilor noștri 
In cele șase meciuri, iată, în 
continuare cum au fost punc
tate evoluțiile lor de antre
norii lotului. Constantin Cer- 
năianu : Lovaș 9, Eduard 7, 
Rednic 94-, Andone 8, Matei 
7+, Vușcan 5, Ilie Costel 8, 
Balint 6, Hanghiuc 6, Fîșic 7, 
Balaur 7, D. Zamfir 7+, Ser- 
tov 6, Bolba 6, Gabor 9. Tache 
Macri : Lovaș 8, Eduard 6, 
Andone 7, Rednic 9, Matei 7, 
Vușcan 5, Ilie Costel 8. Ba
lint 6, Hanghiuc 5, Fîșic 6, Ba
laur 6, D. Zamfir 8, Sertov 6, 
Bolba 6, Gabor 9. în ceea ce 
ne privește, i-am notat astfel 
pe cei 15 „tricolori" care au a- 
dus fotbalului nostru prima 
medalie la un campionat mon
dial : Lovaș 9, Eduard 7, Red
nic 10, Andone 8, Matei 7, Vuș
can 5, Ilie Costel 8, Balint 6, 
Hanghiuc 6, Fîșic 7, Balaur 8,

D. Zamfir 7, Sertov 7, Bolba 
6, Gabor 9. Ce ordine finală 
rezultă din suma notelor acor
date ?

1. Rednic 28
2. Gabor 27
3. Lovaș 26
4. Ilie 24
5. Andone 23.
Cei cinci sînt urmați în a- 

cest clasament de : D. Zamfir, 
Matei. Balaur. Eduard, Fîșic, 
Hanghiuc, Balint, Bolba, Ser
tov, Vușcan.

Mircea Rednic, pe post de 
libero, a fost cea mai inspi
rată mutare făcută de cei doi 
antrenori în „ll“-le tricolor. 
Deși s-a aflat pentru prima 
dată pe acest post, hunedorea- 
nul a jucat aproape fără gre
șeală, alcătuind împreună cu 
Lovaș și Andone un trio de 
netrecut, prin ei echipa noas
tră avînd — raportînd totul la 
numărul de meciuri disputate 
— cea mai bună apărare, ea 
primind doar trei goluri în 
șase întîlniri ! Cit îi privește 
pe ceilalți jucători, trebuie 
spus că Ilie Costel a fost cel 
mai bun mijlocaș (un accident 
în partida cu Italia privîndu-1 
de o comportare și mai bună), 
Eduard și Matei au avut evo
luții constante, Balint a ratat 
enorm, Fîșic a jucat mulțumi
tor, ca și Bolba, Sertov și'' 
Hanghiuc. Peste așteptări, dar 
așa cum au... promis la ple
care spre Australia, D. Zam
fir și Balaur, acesta din urmă 
punînd vîrtos _ umărul, la bă
taie în meciurile cu Uruguay 
și Anglia, considerate a fi cele 
mai grele.

Un „Balon de aur" (plus o 
„Gheată de bronz"), ,un portar 
în primii 15 jucători ai tur
neului final și un libero în 
premieră — iată ce se poate 
desprinde, cu precădere, din 
evoluția individuală a jucăto
rilor români la Campionatul 
mondial al juniorilor, cîștigă- 
torii medaliei de bronz. Care 
putea fi chiar mai străluci
toare, cum au declarat-o ei 
înșiși. Ce anume i-a împiedi
cat, totuși, să ajungă în marea 
finală ? Vor răspunde chiar ei 
într-un viitor număr al ziaru
lui.

Laurențiu DUMITRESCU

COMISIEI 
DE DISCIPLINĂ

La meciul C.F.R. Arad — Elec-' 
tromotor Timișoara, din etapa a 
lX-a a Diviziei „C", a fost sta
bilit, după toate probabilitățile, 
un record mondial în materie de 
arbitraj. Conducătorul partidei. 
Alexandru Oros (din Satu Mare), 
a eliminat nu mai puțin de PA
TRU JUCĂTORI DIN ECHIPA 
OASPEȚILOR (dacă ar fi elimi
nat încă un jucător, conform 
regulamentului, meciul ar fi tre
buit să fie oprit !). iar alți doi 
jucători ai formației vizitatoare 
au primit cartonașe galbene. Cn 
alte cuvinte, a fost sancționată 
jumătate din echipa Electromo
tor Timișoara.

Socotim interesant să redăm 
și modul cum a evoluat scorul 
în acest meci, încheiat cu 2—1 
în favoarea echipei C.F.R. In 
minutul 73, contrar... uzanțelor, 
oaspeții și-au... permis să des
chidă scorul. Un minut mai tîr- 
ziu, presat probabil și de timp, 
arbitrul a acordat gazdelor o lo
vitură de la 11 m, prin care a- 
cestea au obținut egalarea. Me
ciul a fost prelungit cu 'ase mi
nute si. în ultimile două minute 
ale acestei perioade, gazdele au 
înscris golul victoriei. Interesant, 
nu ?

Firește. Comisia de disc’nlină 
i-a sancționat pe cei patru ju
cători eliminați, pe principiul că 
oricare ar fi decizia arbitrului ju
cătorii nu au dreptul să proteste
ze, să aibă atitudini nesportive.

Am relatat aceste fapte fără 
a face nici un comentariu. Dacă 
Colegiul central al arbitrilor le 
consideră interesante, comentari
ile de rigoare ar putea veni din 
partea acestui organism al F.R.F.

★

Comisia de disciplină a F.R.F. 
a ridicat dreptul de organizare 
pe teren propriu pe două etape 
echipei Cimentul Fieni, amendîn- 
d-o, totodată, cu 3 000 de lei, 
pentru incidentele petrecute pe 
terenul din Fieni, la meciul cu 
Chimia Turnu Măgurele.

Surprinzător este faptul că, în 
aceste incidente, este amestecat 
și Mihai Măndoiu, președintele 
asociației, care. FARA A AVEA 
DREPTUL, a intrat în cabina ar
bitrilor, făcîndu-le diferite repro
șuri. Pentru această atitudine, el 
a primit un avertisment.

Trebuie să arătăm că în în
căperea unde se aflau arbitrii au 
pătruns și alte persoane care 
n-aveau ce căuta acolo, INDI
FERENT DE FUNCȚIILE PE 
CARE LE DETIN IN PRODUC
ȚIE.

Si toate acestea s-au petrecut 
la un meci cîștigat de Cimen
tul Fieni cu 2—0 ! Așa stînd lu
crurile nu se poate să nu te în
trebi : ce s-ar fi înîtmplat dacă 
scorul ar fi fost tot 2—0, dar... 
pentru adversari ?

Jack BERARIU 
Pompiliu VlNTiLA

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
• PENTRU DEFICIENTE OR

GANIZATORICE la meciul Trac
torul Brașov — Petrolul Ploiești, 
echipa brașoveană a primit un 
avertisment din partea Comisiei 
de disciplină, totodată fiind a- 
mendată cu 2 «00 lei. Pe de altă 
parte, clubul Petrolul a Înaintat 
un memoriu privind unele pro
bleme de arbitraj.

• BIROUL COLEGIULUI CEN
TRAL AL ARBITRILOR, in șe
dința din 29 octombrie, a luat 
hotărirea sancționării cu avertis
ment a următorilor arbitri : Gh. 
Jucau și I. Lăzârolu (la meciul 
„U" Cluj-Napoca — Steaua), T. 
Balanovici (la jocul Tractorul 
Brașov — Petrolul Ploiești) și I. 
Alexandru (la partida Flacăra 
Morenl — Rapid București).

• LA CASELE OBIȘNUITE, (de 
la Stadionul Republicii, stadioane
le Dinamo și „23 August" și de 
la agenția C.C.A.) s-au pus în 
vînzare bilete pentru meciul Di
namo — Internazionale Milano, 
care va avea loc miercuri pe sta
dionul din șoseaua Stefan cel 
Mare. In ziua meciului nu se vor 
vinde bilete la casele stadionului.
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A vînd în vedere cele două deziderate ale medicine! spor- 
x tive — menținerea stării de sănătate și creșterea ca

pacității de efort, acupunctura s-a dovedit a fi utilă In 
traumatologia sportivă, in combaterea și prevenirea stă
rilor de oboseală prin suprasolicitarea psiho-fizică după 
efortul sportiv, cît și în patologia generală, unde tim
pul de vindecare este mult scurtat.

Rezultatele deosebite în analgezie, în reechilibrarea 
anumitor funcțiuni, în apărarea imunitară (prin crește
rea producției de opsonine cu rol în fagocitoză), sau ac- 

' ........ (ulcer, anemie, diabet) au im-
nenocivă, cu evitarea poliprag-
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ționînd asupra troficității 
pus metoda ca eficientă, 
maziei.

Totuși, acupunctura nu 
puțind rezolva neoplozii_ ______,__
la o bună cunoaștere a Indicațiilor 
dului de acțiune, a concepției 
extrem-orientale despre boală, a 
meridianelor și fiziologiei puncte
lor de acupunctură, diagnosticul 
în acupunctură, tehnica tratamen
tului acupunctic și formularul te
rapeutic după o individualizare ‘ 
necesită răbdare, umanism 
probitate profesională. Lucrez 
practic acupunctura de 6 ani 
primele noțiuni contractîndu-le 
Beijing. Am organizat un cabinet 
de acupunctură la clubul de fot
bal Sportul studențesc — care de 
circa un an de zile este și unul 
din centrele metodologice de lu
crări practice —, sub egida centrului de perfecționare a 
medicilor.

Dotarea cu aparatură electronică de diagnostic, de e- 
lectropunctură, moxibuție, fizioterapie și truse de acu- 
punctură permit un control riguros al deficitului ener
getic de pe traiectul meridianului lexat — responsabil de 
apariția bolii în cauză.

în cele peste 400 de cazuri tratate am avut rezultate 
pozitive în peste 95 la sută din 
mal cazurile care beneficiază 
terapie.

Privind traumatologia sportivă, 
țiuni legate de accidentări sau -
ționalitate caracteristică pe ramuri -de sport ca entorse 
de gleznă, genunchi, șold, umăr, sechele post-traumatice 
(moxibuția mai eficientă), osteocondrită simfiza-publană 
la fotbaliști, loanbagii de efort, cotul dureros al tenisma-

este un panaceu universal, ne- 
sau secțiuni pe nerv, obligînd 

acupuncturii, a m«-

nilor, leziuni traumatice musculare «au leziuni Hbrilare 
musculare.

In funcție de gravitate au fost necesare 4 pînă la 10 
ședințe de tratament prin acupunctură, alternînd uneori 
acupunctura cu electropunctura sau chimiopunctura. Am 
evitat astfel meditația antalgică -la cei cu © sensibilitate 
gastrică sau hepatică, sau la cej ce prezintă alergie la 
fenilbutazonă, fasconal, decontracturante sau chiar la 
unguente.

De asemenea, auriculoterapla in traumatologia sportivă 
are un efect rapid, profund șl durabil. Foarte importante 
sînt rezultatele în recuperările funcționale după fracturi 
sau intervenții chirurgicale (operații de menise, fracturi 
etc.) sau în artrozele post-traumatice cu deformări arti
culare sau hidrartroză. Privind afecțiunile generale, pri
mul loc ca indicație o ©cupă afecțiunile reumatice —

Din cazuistica practicării acupuncturii în cadrul lo
tului național de fotbal — tineret, la echipa de fotbal 
Sportul studențesc și la cabinetul de acupunctură redau 
cîteva exemple în ©are acupunctura s-a dovedit a fi 
utilă „în stări limită" în sportul de performantă, în re
cuperarea in aindromul de suprasolicitare sau în pro
blematica traumatologiei sportive. Una din rarele situa
ții de „stare limită" în efortul sportiv am întîlnit-o în 
turneul sud-american, unde, la La Paz, la 4100 m alti
tudine, lipsa oxigenului a determinat reacții de adaptare 
brutale cu modificări tensionale, vertije, stări hipoti- 
mice, epistaxis, palpitații, anxietate. Am intervenit in
dividualizat folosind puncte ca TF5, VG26, C7, V43, S36, 
Jen Mo«, VS6 — folosind ca adjuvant ,e cu
Coramineglucoză cu 
tarea la altitudine,

Are cuvintul medicul sportiv
cc

și

Ia
EFICIENTACUPUNCTURA, SPRIJIN ACTIV Șl

ÎN PROTECȚIA BIOLOGICĂ A EFORTULUI

bun efect cardiorespirâtor în adap- 
atît de necesară în situația dată.

Susținerea partidei în bune con
diții a fost posibilă, după 48 de 
ere de la sosirea echipei de tine
ret, aceasta ralizînd un meci egâl 
cu selecționata de seniori a Boli- 
viei.

Pentru meciul cu Anglia, de la 
Ploiești, jucătorul Costel Solomon, 
care s-a prezentat cu entorsă de 
gleznă de gradul II, a fost 
perat prin acupunctură în 
zile, timp vizibil scurtat, 
accidentul rutier al echipei 
tul studențesc, care a avut,

cazuri — selectînd nu
de această metodă de

am tratat diverse afec- 
maladii prin hiperfunc-

de la frecventa lombosciatică pînă la poliartrita cronică 
evolutivă. Rezultate bune sînt, de asemenea, în algiile 
nevisccrale, cef aleea vasculară, migrene, algiile mem
brului superior și inferior. In nevralgia de trigemen 
acupunctura este indicația majoră. Rezultatele noastre 
au fost de vindecare completă și durabilă.

In bolile aparatului respirator, ca rinite cronice, bron
șite, sinuzite, astm bronșic am utilizat atît acupunctura, 
cit și moxa (frunzele plantei „Artemisia Vulgaris" — 
prezentată în batoane — din care se taie rondele și care 
prin ardere emană prin ac radiații infraroșii cu lungime 
de undă scurtă cu rol în incitarea regenerării țesuturilor 

_ lezate).
De o importanță specială este aplicarea acupuncturii 

în sindromul de suprasolicitare — ca mijloc de dezobo- 
sire rapidă sau combatere a unor suferințe necrotice —. 
cînd oboseala reziduală s-a acumulat.

recu- 
patru 
După 
Spor- 

______ ____, ____ _ . între 
altele, ca efect un stress colectiv, 
iar la unii simptome mai acute de 

neliniște, teamă, obsesii, coșmaruri, 
de tranchilizante minore și acupunc-

depresiune psihică, 
am utilizat alături — -------------------------- ------ T- -----
tura cu bune rezultate în reechilibrarea funcțională și 
energetică.

într-o singură ședință de acupunctură, la jucătorul 
Chihaia, care s-a prezentat cu un lumbago acut în ziua 
unui meci, efectul analgezici acupuncturale a fost sa
lutar. Spațiul îmi restrînge exemplificările.

Aplicarea riguros științifică a masajului, digitopresu- 
rci și acupuncturii cu aparatură de detecție și electro- 
terapie a devenit © realitate zilnică, creînd o biodispo- 
nibilitate ©are creează premise psiho-fizice necesare sal
tului calitativ pe eare-1 reclamă performanța sportivă.

Dr. FLORIN BRĂTILĂ
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(Urmare din pag. l-a)

lor democratice. progresiste, 
realiste, tuturor celor ce le 
este scumpă viața și liberta
tea, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea ca Fron
tul Democrației și Unității So
cialiste să se adreseze — în 
numele întregului nostru po
por —, organizațiilor similare 
din alte țări în vederea întă
ririi solidarității și unității de 
acțiune a popoarelor pentru 
determinarea guvernelor, a or
ganizațiilor internaționale de a 

““ “ întîrziere pentru 
complete, 

a cursei 
o pace 

lume.

acționa fără 
trecerea la măsuri 
eficace, de oprire 
înarmărilor, pentru 
trainică în întreaga

Dînd » înaltă apreciere po
liticii de pace, colaborare și 
înțelegere între popoare, pro
movată 
România 
ședințele 
panții la 
cutiv al 
al FDUS __ ____
nanimitate, ca o nouă și stră
lucită inițiativă de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
propunerea de a se organiza 
în țara noastră o amplă cam
panie de manifestări ale ma
selor largi populare puse în 
slujba apărării celui mai sa
cru drept al omului — dreptul 
la viață, la existență liberă și 
demnă, la făurirea unui viitor 
mai bun.

In cadrul ședinței, au luat 
euvintul patriarhul Justian Mo- 
isescu, Tudor Ionescu, președin
tele Comitetului național pen
tru apărarea păcii. Pantclimon 
Găvănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru pentru 
problemele tineretului. Ion 
Irimescu, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, Emil Drăgă- 
nescu, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, ministrul Turismului 
și Sportului. Tamara Dobrin, 
președinte executiv al Consiliu
lui Național al FDUS, Radu 
Beligan, vicepreședintele Aso
ciației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale.

cu consecvență de 
socialistă, de pre- 
țării noastre, partici- 
sedința Biroului Exe- 
Consiliului Național 
au aprobat în u-

Pavel Bochian, președintele 
Cultului Penticostal, dr. Marin 
Voicules.cu, președintele Uniu
nii societăților de 
medicale, și 
cepreședinte 
al FDUS.

Vorbitorii 
nizațiile pe
— sindicatele, 
iie, uniunile cooperatiste, 
unite profesionale și de creație, 
cultele, toate organizațiile com
ponente ale FDUS — răspun- 
zind cu entuziasm și deplină 
aprobare nobilei inițiative a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
— vor desfășura ample acțiuni 
de masă în întreaga țară, prin 
care toți oamenii muncii — fă
ră deosebire de naționalitate — 
își vor demonstra voința fermă 
de a lupta împotriva înarmări
lor, a pericolelor de război, 
pentru trecerea cit mai rapidă 
la măsuri concrete de dezar
mare, diminuarea cheltuielilor 
militare, a efectivelor armate, 
pentru făurirea unei lumi fără 
arme și fără războaie.

în acest cadru, vorbitorii au 
subliniat importanța deosebită 
a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a intări 
relațiile dintre organizațiile și 
organismele din țara noastră, 
componente ale FDUS, cu or
ganizațiile similare de pe con
tinentul european și din întrea
ga lâme. pentru unirea efortu
rilor maselor populare de pre
tutindeni în măreața luptă de 
apărare a păcii.

In unanimitate, . participanții 
au liotărit să adreseze un Apel 
către toate organizațiile compo
nente ale FDUS, către toți oa
menii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, către întregul 
nostru popor și, totodată, tu
turor organizațiilor democratice 
din Europa, America și din alte 
zone ale lumii de a acționa îm
preună, acum, pină nu este 
prea tirziu, pentru a salva ci
vilizația, viața generațiilor vi
itoare. pentru garantarea dez
voltării libere și independente 
a fiecărei națiuni.

științe
Mariana Beliș, vi
al Biroului C.C.

au arătat că orga- 
care Ie reprezintă 

tineretul, feme- 
uni-

HAHD8ALUL ROMÂNESC ÎN PRAGUL

căr Pană vor pleca mîine spre 
Trnava cu un lot din care fac 
parte, printre alții, Nicolae 
Munlcanu, Alexandru Buligan, 
Radu Voina, Vasile Stingă, Io
sif Boroș, Măricel Voinea, Ce
zar Drâgăniță Alexandru F6I- 
ker Mircea Bedivan, Mircea Gra- 
bovschi, Stefan Deacu și tînă- 
rul Tudor Roșea, debutant în 
prima reprezentativă (din lot 
lipsesc insă Marian Dumitru, 
Mihai Mironiuc și alții, acci
dentați in ultimele zile și a- 
flați sub îngrijirea medicului). 
Turneului de la Trnava îi vor 
urma meciuri bilaterale, pentru 
ca între 24 și 29 noiembrie tri
colorii să evolueze la Tg. Mu
reș in cea de a 20-a ediție a 
„Trofeului Carpați**. Vor fi 
prezente, reprezentativele U-

ROMANIA UNGARIA
LA HANDBAL

JUNIORI Șl JUNIOARE
Sezonul competițional inter

național începe sâ devină de 
actualitate și pentru handba- 
liștii juniori. Echipele de băieți 
și fete ale țării noastre întil- 
nesc pe cele similare ale Unga
riei in meciuri amicale, progra
mate mîine și marți în sala 
Floreasca din Capitală.

Iată programul. Duminică : 
de la ora 18.15. România — Un
garia (junioare) ; de la ora 
19,30. România — Ungaria (ju
niori). Marii meciul revanșă al 
fetelor va începe la ora 15,30, 
iar cel al băieților la ora 16,15.

® In ultima etapă a returu
lui .Cupei de toamnă" la hand
bal feminin, duminică. în des
chiderea cuplajului Internațio
nal. se va desfășura, în sala 
Floreasca. de la ora 17, partida 
dintre Confecția București și 
Textila Bnhusi.

niunii Sovietice, Poloniei, Spa
niei, Franței și formația secun
dă a României.

Senioarele, recent revenite de 
la „Trofeul Elegant", în cadrul 
căruia au realizat rezultate 
contradictorii, se pregătesc a- 
cum pentru participarea ia cea 
de a 21-a ediție a „Trofeului 
Carpați", întrecere găzduită, in
tre 6 și 11 noiembrie, de Sala 
sporturilor din Tîrgoviștc. Pri
ma formație, de evoluția căreia 
sînt responsabili antrenorii Pom- 
piliu Simion, Eugen Bartha și 
Remus Drăgănescu, ca și cea 
secundă, condusă de loan Ha- 
raga și Constantin Popa; vor 
trebui să dovedească — în com
pania puternicelor reprezenta- 
t’ " ale R. D. Germane, Unga
riei, Cehoslovaciei și R.S.F.S. 
Ruse — capacitatea de a abor
da cu succes marile competiții 
oficiale din acest an și din cei 
viitori. Ratarea participării la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova a lăsat suficient timp pen
tru pregătirea unui team capa
bil să atace cu șanse noua sui
tă de Întreceri, al cărei drum 
trebuie să ducă la Los Ange
les. In timp ce prima repre
zentativă va întreprinde — 
spre sfîrșitul lunii — un tur
neu In R. D. Germană și, a-

înaintea C. M. de la Moscova

ULTIMELE PREGĂTIRI
ALE GIMNASTELOR ȘI GIMNAȘTILOR NOȘTRI

în programul de pregătire a 
lotului feminin de gimnastică, 
în vederea participării la Cam
pionatele mondiale, ce se vor 
desfășura între 22 și 29 noiem
brie la Moscova, sîmbătă și du
minică este prevăzut la Deva 
un concurs demonstrativ cu pu

blic. După aceasta, lotul se va 
deplasa pentru un turneu de 
patru concursuri în Belgia.

La rîndul său, lotul masculin 
va susține un concurs in zilele 
de 12 și 13 noiembrie, la Reșița. 
Plecarea spre Moscova este 
prevăzută pentru 16 noiembrie.

VIRGINIA RUZICI LA TURNEUL Dt LA FILDERSTADT
primul tur al probei de 

de
In

dublu din turneul feminin 
tenis de la Filderstadt (R. F. 
Germania), cuplul Virginia Ru- 
zici (România) — Joanne Rus
sell (S.U.A.) a învins cu 6—4, 
6—0 perechea americană Mar
golin — Jones.

FRANȚA
(Drmare din Dao I)

nor, iscusitul Jacques Fou
roux, s-a văzut nevoit să ope
reze unele modificări în for
mație. Căpitan al echipei a 
fost promovat (cine altul 7) de
canul de vîrstă al c:’' 
Paparemborde, un pilier 
fier. Pe postul lui Rives 
juca Rodriguez. foarte îndemî- 
natic. alături de consacratul 
Joinel (nr. 8) și Lacans ; des
pre ambele „flancuri" 
că ar *■ *
Rives 
văzut, 
madă 
cat și 
trecind rezervă ; Laporte, 
redutabil transformer, va juca 
la uvertură, în timp ce în cen
trul liniei de atac vor figura 
Bertranne și Mesny, ultimul 
fiind o revelație a testurilor 
de la Antipozi. Codorniou nu 
a mai fost reținut, ceea ce 
constituie, oricum, o surpriză. 
Fundaș va fi sobrul Gabernet, 
Blanco fiind deplasat în con
secință spre aripa stingă, pe 
partea cealaltă figurînd raoidul 
Fabre.

Ce vor opune tricolorii noș-

echipei, 
de 
va

se spune 
fi mai bune chiar decît 
și Skrela. Râmîne de 
Alte modificări : la gră- 

— Elissalde (care a ju- 
la București), Berbizier 

un

UNOR NOI TESTE
poi, va face deplasarea in Da
nemarca pentru a participa la 
campionatul mondial, grupa va
lorică „B“, țintind calificarea 
(asigurată primelor 5 clasate) 
în grupa valorică „A", forma
ția secundă — de fapt, cea de 
tineret — va lua parte la cea 
de a IH-a ediție a Campiona
tului Balcanic. întrecerea bal
canică este organizată anul a- 
cesta între 20 și 22 noiembrie 
de federația de specialitate din 
Iugoslavia, in orașul Kikinda.

Evident, întrecerile interna
ționale de handbal — atît cele 
oficiale, cît și cele amicale — 
la startul cărora se vor afla 
și reprezentativele României au 
o deosebită importanță. Ele au 
menirea fie să evidențieze po
sibilitățile handbalului nostru 
de a se înscrie în circuitul o- 
limpic — cazul reprezentativei 
feminine, fie să-i pregătească 
pe tricolori pentru aspra bă
tălie a cuceririi titlului suprem 
(și ea asigurătoare a „biletului 
olimpic") — dacă ne referim 
la formația masculină. Oricum 
aceste evoluții sînt pline de 
responsabilități și nutrim spe
ranța că ambasadorii handba
lului românesc își vor face — 
ca în atitea și atitea alte oca
zii — pe deplin datoria.

fi- 
Jo

Rezultate din optimile de 
nală ale probei de simplu : 
Durie — Barbara Potter 4—6, 
7—6, 7—5 ; Anne Smith — Heidi 
Eisterlehner 6—0, 6—2 ; Marti
na Navratilova — Kathy Hor
vath 6—1, 7—5 ; Sylvia Hanika 
— Corinne Vanler 6—1, 6—4.

MOTILE PENTRU
CAMPION Al tLE

MONDIALE DE ȘAH
MOSCOVA, 30 (Agerpres). — 

Meciul pentru titlul mondial 
feminin dintre marile maestre 
sovietice Maia Ciburdanldze șl 
Nana Aleksandria s-a încheiat 
la Tbilisi la egalitate : 8—8 p. 
Conform regulamentului, la 
scor egal campioana lumii, 
Maia Ciburdanidze, își păs
trează titlul pentru o perioadă 
de încă trei ani. Ultima parti
dă a meciului, cea de-a 16-a, 
a fost cîștigată de Nana Alek
sandria la mutarea a 39-a.

ROMA,' 30 (Agerpres). — Cea 
de a 10-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial, pe care 
și—1 dispută la Merano marii 
maeștri Anatoli Karpov și Vic
tor Korcinoi, s-a încheiat re
miză la mutarea a 32-a. Scorul 
se menține favorabil cu 4—1 p 
campionului mondial A. Karpov.

ROM AN/A LA RUGBY e> -

Victoriile echipei României în partidele cu Franța: 1960 ; 
11—5 ; 1962 : 3—0 ; 1968 : 15—14 ; 1974 : 15—10 •. 1976: 15—12}
1980: 15—0 (toate la București).

Cele mai bune rezultate obținute 
yonne) ; 1963 : 6—6 (Toulouse) ; 1973 : 
(Clermont Ferrand).

România, campioană a Europei :
1976/77 și 1980/81.

,,afară" : 1961 : 5—5 (Ba-
6—7 (Valence) ; 1977 : 6—9

edițiile 1968/69, 1974/75,

tri acestei formații franceze 
bine structurate ?

Campionii continentului — 
care de joi sînt oaspeții orașu
lui Narbonne — au dovedit o 
mare capacitate de joc la sfîr
șitul săptămînii trecute în par
tida cu rugbyștii Noii Zeelan- 
de. Ei promit că mîine își vor 
vinde scump pielea, mai mult, 
că sînt dispuși să repete evo; 
luția excelentă din fața 15-lui 
„AII Blacks" și să încerce 
obținerea primei lor victorii 
pe un teren francez. DoUă in
disponibilități de ultim mo
ment : Murariu, accidentat, va 
fi înlocuit la grămadă cu Ră
dulescu, iar pe aripă. Aldea 
care se resimte de asemenea 
după meciul de sîmbătă, va fi 
schimbat cu Lungu, pe locul 
acestuia în centrul treisfertu- 
rilor urmînd a reintra talenta
tul Vărzaru.

Iată și formațiile — proba
bile — care se vor alinia (la 
ora 16, ora București) la flu
ierul arbitrului englez J. Trig :

ROMANIA : Gh. Florea — 
Farul (2) — Fuicu — Steaua 
(10), Constantin — Dinamo 
(42), Vărzaru — Farul (7), Lun- 
gu — Farul (7) — Alexandru
— Steaua (28), Paraschiv — 
Dinamo (29), căpitanul echipei
— Rădulescu — Steaua (6), 
Borș — Dinamo (13). Stoica — 
Dinamo (38) — Dumitru — 
.Farul (40), Caragea — Dinamo 
(8) — Dinu — Grivița Roșie 
(64), recordmanul selecțiilor 
în echipa națională, Munteanu
— Steaua (35), Bucan — Ști
ința Petroșani (13).

FRANȚA : Gabernet (Tou
louse) — Fabre (Beziers), Ber- 
tranne (Bagneres), Mesny (Gre
noble), Blanco (Biarritz) — La-i 
porte (Graulhet), Elissalde (La 
Rochelle) — Lacans (Beziers), 
Joinel (Brive), Rodriguez (Mont 
de Marsan) — Revallier (Graul
het) sau Salas (Narbonne), 
Lorieux (Grenoble) — Papa- 
remborde (Pau), Dintrans (Tar- 
bes), Cremaschi (Lourdes),

„Echipa Ce rufibij a României l-a pus serios în dilieuitatc
(icclarâ Jacques fourouxpc «UI Dlilths»"

PARIS, 30 (Agerpres). Comen- 
tînd meciul de rugby dintre e- 
chipele României și Noii Zee- 
lande. trimisul special al ziaru
lui francez „L’Equipe", Henri 
Bru, subliniază jocul bun ară
tat de cele două formații pe 
stadionul „23 August", notînd, 
printre altele : „Neo-zeelandezii 
respirind ușurați, românii satis- 
făcufi și un francez, Jacques 
Fouroux, neliniștit, iată un bi 
lanț succint al acestui prin 
meci România — Noua Zeelan 
dă". In continuare. în comen 
tariu se arată : „Nimeni nu s 
aștepta la un asemenea final de 
meci ; în zece minute, rugbyștii 
români au pătruns de trei ori 
consecutiv cu balonul in mini 
in terenul de țintă advers".

Prezent la partidă, antrenorul 
reprezentativei Franței, Jacques 
Fouroux, a declarat următoare
le cotidianului parizian : „A- 
ceastă echipă a României nu 
încetează să mă surprindă. Bi
neînțeles, a avut astăzi calită
țile dintotdeauna : un bun pa
chet de înaintași și excelente 
lovituri cu piciorul, dar in plus 
este mult mai bine pregătită,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • Pe primul loc în 

„Raliul Safari" a trecut pilotul 
finlandez Time Salmonen („Dat
sun"), urmat de suedezul Per 
Eklund („Toyota"). Dintre cele 
31 de echipaje care au luat 
startul numai t8 au rămas în

HANDBAL 0 Rezultatele din 
prima zi a competiției masculine 
de la Lucerna (Elveția) : 
Germană (deținătoarea t 
olimpic) — Elveția 25—17 ( 
U.R.S.S. — Iugoslavia 
(15—16).

HOCHEI PE GHEAȚA 
cadrul turneului de la I 
reprezentativa 
învins cu 5—2 (2—0. 2—2.
formația Finlandei, 0 La 
herske (Cehoslovacia) s-a dispu
tat tntîlnlrea de tineret Ceho
slovacia — Canada. Oaspeții au

: R.D. 
titlului 
(12-8), 

28—27

0 în 
Praga, 

Cehoslovaciei a 
5—2 (2—0. 2—2. 1—0)

Finlandei. 0 La U-

obținut victoria cu 8—5 (1—0.
4—4. 3—1).

ȘAH 0 înaintea ultimei run
de, In turneul zonal de la Budva 
(Iugoslavia) continuă să se men
țină lider marele maestru iugo
slav Dragoliub Velimirovici cu 
13'/? p. urmat de 
săi Hulak șl Cebalo 
P, Sojlu (Turcia) 
(Iugoslavia) — cu 
In runda a 19-a : ___
— Guimaraes (Portugalia) 
Cebalo — Macropoulos 
1—0. Ivkov (Iugoslavia) 
riottt (Italia) '/?—'/?.

TENIS 0 în turul doi 
neului de la Tokio s-a ___
trai « surpriză ; suedezul Bjfim 
Borg a fost eliminat în două 
seturi (3—6. 1—6) de americanul 
Tim Gullikson. în alte partida 
din .optimi". Bill Scanlon

compatrioțll 
cu cîte 12'/? 
și Ivanovicl 
cîte 10'/? p.
Velimirovici

1—0. 
(Grecia) 
— Ma-

al tur- 
tnregls-

(S.U.A.) l-a întrecut cu 6—2, 
4—6, 6—1 pe compatriotul său
Chris Dunk, iar elvețianul Heinz 
GUnthardt a dispus cu 7—5, 6—3 
de americanul Peter Lennert 
0 La Paris, Brian Gottfried a 
dispus cu 6—2. 4—6. 6—3 de Da
vid Siegler, iar Stan Smith l-a 
întrecut cu 7—6, 7—5 pe John
Feaver ® Turneul ds la Kâln a 
programat primele partide din 
optimile de finală : Sandy Ma
yer — Doyle 6—3, 7—6 ; Edwards
— Soares 6—3, 7—6 ; Giammalva
— Hrebec 4—6, 7—6, 7—5 : WII-
kison — "

VOLEI i 
junioare 
în Mexic. 
Peru 3—1 
15—8) tn ,______
rile 3—4, Japonia — 
(16—15. 15—11, 15—13).

Elter 7—6. 6—4.
• In finala C.M. de 
competiție desfășurată 

Coreea de Sud — 
(6—15. 15—11, 15—13.

partida pentru locu- 
Mexic 3—0

C.M.

in special fizic, așa cum a dc- 
monstrat-o finalul meciul’^ 
care i-a pus serios in diflcults > - 
te pe "All Blacks", tnaintarîf 
se îmbunătățește din an in afl, 
iar linia a treia este prezentă 
pe tot terenul. Trebuie să fii, 
intr-adevăr, în mare formă pe 
înaintare ca să pui probleme 
unei astfel de grămezi".

GH. SLAVKOV (BULGARIA) 
A PRIMIT „GHEATA DE AUR'

PAR1S, 30 (Agerpres). La Pa
ris a avut loc ceremonia decer
nării trofeului „Gheata de aur“.

în acest an, trofeul a fost 
cîștigat de jucătorul bulgar 
Gheorghi Siavkov, în vîrstă de 
23 de ani, de la Trakia Plov
div, de 28 de ori selecționat 
în reprezentativa bulgară, care 
a înscris 31 de goluri. Pe locu
rile următoare s-au clasat Ti
bor Nyilasi (Ferencvăros Buda
pesta) — 30 de goluri și Karl- 
Ileinz Rummcnigge (Bayern 
MUnctien) — 29 goluri.

Trofeul pentru cea mai bună 
echipă a fost obținut de Ipswich 
Town (Anglia) — 20 p, urma
tă de AZ ’67 Alkmaar (Olanda) 
— 19 p și Bayern Miinchen 
(R. F. Germania) — 18 p.

REZULTATE © REZULTATE
• Formația Cabreola, din o» 

rasul chilian Calana s-a cali
ficat în finala competiției sud- 
americane de fotbal „Copa -Li- 
bertadores", învingînd în me
ciul decisiv, cu 4—2. echipa u- 
ruguayană Penarol Montevideo, 
în finală. Cabreola va întîlni 
formația braziliană Flamengo 
din Rio de Janeiro.

• La Varșovia. în cadrul 
C.E. de tineret Polonia — Nor
vegia 4—0 (2—01
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