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ATAȘAMENT FIERBINTE, ACȚIUNIHOTĂRÎTE 
PENERU MENȚINEREA PĂCII ÎN LUME!

Alături de tofi fiii patriei, sportivii noștri se înscriu 
in primele rinduri ale luptei pentru pace

Milioanele de oameni ai muncii din intreaga (ară, întregul nostru popor, a luat cunoștință cu 
deosebit interes și satisfacție, cu puternică mîndrie patriotică, de APELUL PENTRU DEZARMARE Șl 
PACE al Frontului Democrației și Unității Socialiste către toate popoarele lumii, către toate forțele îna
intate de a-și uni eforturile pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, pentru dreptul na
țiunilor la viață și pace. Acesta constituie o nouă și valoroasă inițiativă, de un înalt umanism, 
□ tovarășului Nicolae Ceausescu, a României socialiste. Masele de tineret, sportivii, toti cei ce 
activează in mișcarea sportivă iși exprimă atașamentul lor fierbinte față de chemările Apelului și 
hotărîrea nestrămutată de a milita pentru traducerea lor in viață.

în ziarul de azi prezentăm citeva declarații ale unor mari performeri ai vieții noastre sportive.

PROPUNERI ÎNȚELEPTE 
PENTRU VIITORUL 

PAȘNIC AL OMENIRII
Prin intermediul emisiunilor 

transmise la radio și televi
ziune. ca si din presa scrisă, 
am luat cunoștință cu profun
dă satisfacție de noul mesaj de 
pace pe care președintele tă
rii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, România socialistă 
l-au adresat lumii întregi, în 
această perioadă în care în tot 
mai multe țări se cheltuiesc 
surise fabuloase pentru înar
mare. pentru perfecționarea 
armelor de distrugere în masă. 
APELUL PENTRU DEZARMA
RE ȘI PACE al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
din Republica Socialistă Româ
nia înglobează numeroase pro
puneri de o mare înțelepciune, 
pătrunse de un spirit de înaltă 
grijă și răspundere pentru via
ta și liniștea popoarelor, pentru 
destinele civilizației umane, 
pentru făurirea unei lumî a

NADIA COMANECI
Erou al Muncii Socialiste, 

campioană olimpică
(Continuare Ir» pap 2-3)

PRIN SPORT CULTIVĂM 
PRIETENIA CU TOATE

POPOARELE LUMII
Noua și vibranta inițiativă 

al cărei promotor este tova
rășul Nicolae Ceaușescu, recen
tul Apel pentru dezarmare șl 
pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste din Repu
blica Socialistă România, în
seamnă încă o dovadă elocven
tă a dorinței sincere a poporu
lui român de a trăi tn pace cu 
toate popoarele lumii. Acest 
excepțional document de uma
nitate. la care eu, împreună cu 
toți sportivii patriei aderăm 
din toată inima, dă glas senti
mentelor de bună înțelegere, 
de prietenie șl respect pe care 
poporul nostru le-a cultivat și 
în care el a crezut de-a lungul 
lungii și zbuciumatei sale isto
rii. Dorința de a trăi în pace 
cu toate popoarele lumii, de a 
cultiva prietenii cu toti oame
nii de pe glob este și acum, 
poate mai mult ca oricînd, un 

. deziderat scump al nostru, al

CORNELIU ION 
campion olimpie la tir
(Continuare In pag 2-3)

NU PUTEM FI MARTORI 
PASIVI LA ESCALADAREA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR!

Am citit cu profundă emoție 
Apelul pentru pace și dezar
mare al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, docu
ment care exprimă voința ne
strămutată a poporului nostru 
de a lupta, împreună cu cele
lalte popoare ale lumii, cu 
toate forțele înaintate, progre
siste pentru dezarmare, pentru 
pace. Izvorît din gîndirea rea
listă și umanistă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, exprimînd 
o aspirație dintotdeauna a 
noastră, a românilor, de a trăi 
și a munci în pace, sintetizind 
principiile statului nostru in 
domeniul politicii externe, al 
relațiilor dintre state, Apelul 
pentru dezarmare ne cheamă 
la o luare de poziție față de 
cea mai importantă problemă a 
vieții contemporane.

Ni s-a spus, adesea, nouă, 
sportivilor, pe bună dreptate, 
„ambasadori ai păcii și prietc-

IVAN PATZAICHIN 
campion olimpic li* canoe
(Continuare tn pag 2-3)

Miine, la Craiova, București și Pitești

PARTIDELE MANȘEI A DOUA DIN TURUL II 
AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

*

Din nou o sâptâminâ * a baschetului

AZI, DINAMO - STROITEL KIEV 
IN „CUPA CUPELOR"

In echipa oaspeților: celebrii internaționali Tkacenko și Belostenll
STROITEL 

Martinov 
Kolejuk 
Rîjik 
Driomov 
Rîjov 
Tkacenko 
H om ici 
Silvertov 
Belostenîi 
Homenko

D IN AM O
Caraion 
Braboveanu 
Ciochină 
Fluturaș 
Ivascencu 
Ni culescu 
Cristea 
Mihuță 
Marinachc 
Uglai 
David 
Popa

Media de talie: 
Antrenori : D. 

lescu și Gh. Novac.
Arbitri : ■ 

(Bulgaria) ; 
gosLavia).

Aflat în plină 
activitate inter
națională și inter
nă. baschetul ro
mânesc are pro
gramate săptămî- 
na aceasta meciu
rile celor patru 
participante la cu
pele europene in- 
tercluburi. 
tul 
(în 
la 
mo 
în 
cupelor", __
la echipă sovietică Stroiiel Kiev 
(locul 2 în campionatul unio
nal), în frunte cu celeb ii Vla
dimir Tkacenko și Aleksandr 
Belostenîi, pe care publi
cul bucuieștean a avut 
prilejul să-i urmărească în 
întrecerile Universiadei. Am
bii au făcut parte si 
din selecționata U.R.S.S.. cîș- 
tigătoare a titlului de campioa
nă a Europei în primăvara a- 
cestui an. la Praga. Este de

Debu- 
îl face astăzi 
sala Floreasca. 
ora 18) Dina- 
care întîlnește, 
cadrul „Cupei 

redutabi-

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1,95
1,88
1,94

1,98
1,87
1,90
1,95
1,90
2,20

1,90
2,04
1,96
1,96
1,98
1,95 

1,94 m
Nicu-

5
6
8
9

10
11
12
13
14
15
Media de talie : 1,99 m 
Antrenori : B. Vdo- 
vicenko și B. Smo- 
liakov.

2,14
2,02

I. Kamer (Ungaria) și B. Tomov 
comisar F.I.B.A. I. Petrovici (Iu-

așteptat ca dinamovistii să aibă 
o comportare cît mai bună în 
compania valoroșilor lor par
teneri de întrecere. Returul par
tidei (eliminatorie) va avea loc 
marii 10 noiembrie, ta Kiev.

Mîine. în Israel, la Ramat 
Her. echipa feminină Voința 
București va susține orimul ei 
ioc (de la înființarea secției de 
baschet) într-o competiție in-

(Continuare în pag. a 4-a)

Aseară la box

SELECȚIONATA BUCUREȘTI - DJAKARTA 7-4

Pe 32 de stadioane din. di
ferite orașe ale „bătrînului 
continent" se vor disputa mîi
ne jocurile manșei a doua din 
cadrul turului al II-lea al cu
pelor europene intercluburi. 
Trei dintre reprezentantele fot
balului nostru, Universitatea 
Craiova, Dinamo București și 
F.C. Argeș, susțin, pe teren 
propriu, partidele-retur cu do
rința promovării în faza supe
rioară a Cupei campionilor și, 
respectiv, Cupei U.E.F.A. U- 
niversitatea Craiova, deși în
vinsă, la 21 octombrie, cu 1—0, 
de campioana Danemarcei, 
B.K. Copenhaga, păstrează' in
tacte șansele de calificare, 
handicapul de un gol puțind fi 
ușor de surmontat de elevii 
lui I. Oblemenco și C. Oțet. 
B.K. Copenhaga a sosit ieri 
după-amiază la București de 
unde și-a continuat drumul, cu

Pentru partida cu Elveția, de la 11 noiembrie

A FOST ALCĂTUIT LOTUL REPREZENTATIV
în vederea meciului de la

11 noiembrie, de la Berna, cu 
Elveția, din preliminariile 
C.M.,' F.R. Fotbal a stabilit 
lotul reprezentativ al tării 
noastre, comunicîndu-1 la 
F.I.F.A.

lată-i pe cei 22 de jucători ; 
Moraru, Ducadam și Toma — 
portari ; Rednic, Ștelănescu, 

autocarul, spre Craiova. Parti
da este programată pe stadio
nul Central, cu începere de la 
ora 13,45.

în Cupa U.E.F.A. două în- 
tîlniri : Dinamo — Interna- 
zionale (stadionul Dinamo, ora 
14) și F.C. Argeș — Aberdeen 
(stadionul „1 Mai“, ora 13,30). 
La prima vedere, sarcina di- 
namoviștilor, după acel 1—1 
înregistrat la Milano, pare ce
va mai ușoară, lor fiindu-le 
suficient chiar și un scor alb 
pentru a ajunge în turul trei 
al competițieL Să nu uităm 
însă că „Inter", ca dealtfel 
toate echipele italiene, sînt re
cunoscute prin excelentul joc 
de apărare, dublat de de
clanșarea unor contraatacuri 
periculoase. Fotbaliștii ita
lieni se află, de ieri după-a
miază, în Capitală. Misiunea 
cea mai grea o au, fără îndo-

Sameș, Iorgulescu, Andone, 
Stănescu și Siredie — fundași; 
Țicleanu, Augustin, Custov, 
Boloni, Klein și Bălăci —mij
locași ; Gabor, Cămătarii, D. 
Georgescu, M. Sandu, Geolgău 
și Văetuș — înaintași. Antre
norii lotului sînt Mircea Lu- 
cescu și Mircea Rădulescu. 

ială, piteștenil, care își încep 
cursa de la un împovărător 
0—3. Echipa scoțiană a sosit 
ieri după-amiază la București, 
urmînd să se deplaseze la Pi
tești în cursul dimineții de 
mîine. Amintim că partidele 
de la Craiova și București, vor 
fi televizate alternativ, cu în
cepere de la ora 13,45.

ÎNTRECERI ÎM CADRUL „DACIADEI"
MIRCEA GRIGORE (București) - 

CAMPION LA iNDEMiNARE AUTO
Piteștiul — care nu-și dez

minte numele de oraș al auto
mobilului românesc — a găz
duit din nou o interesantă 
competiție automobilistică : fi
nala „Daciadei" Ia îndemînare 
— etapa de vară. ’ O competi
ție sportivă de masă, la star
tul căreia s-au înscris peste 50 
de conducători auto din 8 ju
dețe (Argeș, Botoșani, Brăila. 
Buzău, Galați, Olt, Timiș, Sa- 
tu Marc) și din municipiul 
București — calificați într-o 
serie de concursuri nreliminarc.

Disputa, sub faldurile stea
gurilor albe ale acestei com
petiții sportive care este „Da-

Croșeul expediat de I. Boboc și-a atins ținta și românul va cîf- 
tiga înainte de limită

Foto : I. MIHAICA
Aseară. în noua sală de sport 

de lîngă noul și impunătorul 
pod Grant, a avut loc avanpre
miera campionatelor naționale ce 
vor începe exact peste o ăăptă- 
mină în capitala țării noastre. 
Prilejul a fost oferit de prezența 
în România a boxerilor din în
depărtata Indonezie, care s-au

ciada", a avut loc — în orga
nizarea Filialei A.C.R. Argeș, 
în principal — pe planșeul de 
beton din fata stadionului „1 
Mai" din Trivale, unde a fost 
amenajat traseul : cu porți, 
jaloane, desene pe asfalt ș.a. 
Un parcurs greu, ce se străbă- 
tea în 6—10 minute, punînd la 
încercare îndemînarea și spon
taneitatea celor aflați la vo
lan, dornici să realizeze un 
timp cît mai mic, fără penali-

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. 2-3) 

aflat în tara noastră la un sta
giu de pregătire, împreună cu 
pugiliștii români. In prezența cî- 
torva sule de iubitori ai acestui 
îndrăgit sport, pe ringul giulcș- 
tean au evoluat selecționata Bucu- 
reșliului (care nu a cuprins bo
xerii calificați la turneul final de 
săptămîna viitoare) si a Djakar
tei.

Au avut loc 11 partide deosebit 
de interesante, unele de bun ni
vel tehnic, dintre care 7 au fost 
cîștigate de sportivii români si 4 
de oaspeți, aceștia demonstrînd 
că perioada petrecută în tara 
noastră le-a adus o creștere a 
potențialului tehnic șl fizic. Cel 
mal frumos meci al reuniunii
l-au  oferit ,.usorii“ Gelu Ilucliș- 
leanu si Adi Suwandhaana. Am
bii pugiliști, cu multe calități 
tehnice, au oferit un spectacol 
agreabil, cu schimburi de lovi
turi precise, cu un joc de pi
cioare remarcabil, precum și eu 
frumoase virtuți tactice. A cîstl- 
gat, pe merit, boxerul român, 
care a avut un final mai bun. 
și ,,semirnuștelc“ Ion Boboc șt 
Ellas pikal au început confrun
tarea lor într-un ritm alert. Du
pă ce, în prima repriză, flecara 
a fost expediat la podea, în run
dul doi românul a plasat un cro
șeu necruțător în bărbia adver
sarului si a obținut victoria prin 
k.o. Celelalte rezultate : M. Ro
taru p.p. U. Tanamal, V. iorda- 
che p.p. H. Matimu, șt. Dine* 
b.p. C. Yerision, P. Roșea p.p. 
C. Thomas, C. Tamirjan b.p. I. 
Wrwlnsyar, S. Angliei b.p. M. 
Auty. S. Onu p.ab.l (rănire) P. 
Pesiseron, D. Sen clue b.p. W. 
Gomies, I. Dobre b.lc.o.l B. Ma- 
niany.

Paul IOVAN



ATAȘAMENT FIERBINTE, ACȚIUNI HUTARITE 
PfNTRU MENIIMIHA PĂCII ÎN LUME!

Întreceri în cadrul
„DACIADEI

PROPUNERI
(Urmare din pag. 1) 

prieteniei si colaborării pașnice 
Intre toate națiunile.

Recent, cu prilejul unei scur
te vizite oe care am făcut-o la 
ixmdra. mi-am dat, Încă o dată 
seama, de prestigiul binemeri
tat de care se bucură tovară
șul Nicolae Ceausescu !n toa
te țările lumii, pentru consec
venta si hotărîrea cu care mi
litează în scopul lichidării fac
torilor de încordare, tensiune 
Si conflict din viata interna
țională oentru solutionarea

PRIN SPORT CULTIVĂM PRIETENIA
(Urmare din pag. 1)

tuturor celor care trăim în a- 
propierea Carpaților, muncitori, 
țărani, intelectuali, indiferent 
de naționalitate, români, ma
ghiari. germani. Această dorință 
a fost exprimată statornic în 
multe din cuvîntările președin 
telui țării. îmi amintesc acum 
cuvintele rostite la inaugurarea 
Universiadei : „...La această I- 
naugurare nu putem să nu ne 
gindim că în aceste clipe cad 
bombe care omoară bărbați, fe
mei, tineri, copii". Apelul lu
cid. umanitar făcut cu acel pri

NU PUTEM FI MARTORI PASIVI!
(Urmare din pag. 1) 

niei“. Spcrtul ajută la o mal 
bună cunoaștere, la o mai bună 
înțelegere între tinerii din toa
te țările lumii. Pacea și sportul 
sînt două noțiuni indestructibil 
legate. Sportul este o manifes
tare a păcii, iar pacea este 
condiția ca tinerii de azi si cei

ÎN DIVIZIA „A“ DE VOLEI, PENICILINA IAȘI

Șl C. S. U. GALAȚI AU CIȘTIGAT IN DEPLASARE
Revenim cu amănunte de la 

jocurile desfășurate duminică. 
FEMININ, seria I. Flacăra roșie 
București — Universitatea Craio
va 3—0 (2. 6, 3). Med la discre
ția bucureștencelor. care au ter
minat învingătoare in mal puțin 
de 50 de minute. Sextetul Marta 
Marinescu, Georgeta Zabaria, Lu
cia Ettz. Georgeta Lungu, Danie
la Dr&ghici si Simona Enache s-a 
impus fără dificultate in fata 
unei echipe total debusolate. de 
Ia care doar eforturile singulare 
și nesustinute ale tinerei Carmen 
Angliei pot fi 
trul M. Iierța 
condus bine o 
bleme. anelînd 
secund ale... tușierului Gh. Bia- 
nn. deoarece arbitrul Al. Drago- 
mir. din București, s-a prezentat 
în Sala Agronomia la începutul 
.setului doi si. firește, n-a mal 
oficiat (M. VESA).

Știința Bacău — Rapid Bucu
rești 3—0 (11. 13. 8). Victorie pe

evidențiate. Arbi- 
(C1 ui-Napoca) a 

partidă fără pro- 
la serviciile de

TO»

MECI RESTANȚĂ LA HOCHEI
Din dubla întîlnire restantă, 

care trebuia să aibă loq la Galați 
la sfîrșitul • săptămînil trecute, a 
avut loc numai un singur meci, 
încheiat cu un rezultat scontat : 
Dinamo București — Dunărea Ga
lati 17—7 (4—3, 6—0, 7—4). Remar
cabilă evoluția jucătorilor gălă- 
țeni. foarte multi dintre ei încă 

‘ ’ 4,
2, 

Nu-

juniori. Au marcat : Solyom 
Pisăru X Tnke 3, Moroșan 
Ghergbisan 2, Dumitrache, 
țesere. Costea — Dinamo, Branda- 

Fne. Niță, Vișan. 
liga. Antohi — Dunărea. (T. Si
rienei — coresp.).

NEDUMERIRI
Mobilizați și de meciul Petro

lul — Rapid, mulți bucureșteni 
s-au deplasat duminică dimineață 
pe hipodromul ploieștean. Cursele, 
așa cum s-au desfășurat, au 
avut sare și piper, dar au stîmit 
și nedumeriri. Mai întîi, Suvan, 
în prima cursă cu N. Nicolae, 
cîștigînd departe de record și de 
plutonul urmăritor, a scos la 
iveală lipsa de mobilitate și de 
interes a colegilor de întrecere. 
Apoi, tot N. Nicolae, de data a- 
ceasta cu Drăgălaș din formația 
antrenorului I. R. Nicolae, a 
„trădat* totala incapacitate a or
ganizatorilor de a întocmi un 
handicap. REZULTATE TEH
NICE. Cursa I : 1. Suvan (N.
Nicolae) perf. 1 -40,5, 2. Sicomor. 
Simplu 12. ordinea 32. Cursa a 
Ii-a 1. Rudy (M. Ștefănescu) 
rec. 1:35.9. 2. Somata, 3. Seme-
nic. Simplu 1,80, ordinea 8, e- 
vent 16, ordinea triplă 68. Cursa 
a III-a : 1. Drăgălaș (N. Nicolae) 
perf. 1:31.3, 2. Diafan. Simplu 8, 
ordinea 35, event 14, triplu cîști
gător 416. Cursa a IV-a : 1. Să-

ÎNȚELEPTE
problemelor complexe ale lu
mii de azi. în concordantă cu 
interesele si năzuințele vitale 
ale popoarelor. Apelul pentru 
dezarmare și pace al F.D.U.S. 
este o nouă si puternică măr
turie a dragostei de pace a 
conducătorului statului nostru, 
a patriei noastre socialiste, iar 
noi. sportivii. într-un singur 
glas. îl aprobăm din întreaga 
noastră ființă pentru că nu
mai în condiții de pace vom 
putea să muncim, să învățăm, 
să practicăm sportul preferat, 
«■ă ne făurim viitorul luminos.

lej sărbătoresc trebuie să aibă 
ecou în toate conștiințele lu
mii, iar noi, sportivii sîntem o 
parte din conștiința lumii. Prin 
sport noi luptăm pentru pace. 
Inspirat de gîndirea profundă 
a președintelui României socia
liste. de aprecierile clarvăză
toare asupra evoluției situației 
internaționale, recentul Apel 
pentru dezarmare și pace lan
sat de cea mai largă organi
zație de masă din țara noastră 
trebuie să ne unească pe toți 
pentru a milita activ pentru 
pace, visul cel mai frumos al 
umanității.

de miine să se formeze ca ce
tățeni. să învețe și să poată 
face sport. Iată de ce nu pu
tem fi martori indiferenți ai 
procesului de transformare a 
planetei într-un arsenal mili
tar, iată de ce trebuie acționat 
împotriva amenințării războiu
lui 1

deplin meritată a studentelor, dar 
nu fără emoții. Au arbitrat : I. 
Pintea (Bala Mare) si D. Baba 
(Tg. Mureș). I. Iancu — coresp.

Seria a Il-a. Chimpex Constan
ța — Penicilina Iași 2—3 (12, —14, 
14, —9, —10). Cu un lot mai omo
gen și o pregătire fizică mal bu
nă, leșencele au ctștlgat pe me
rit. S-au remarcat : Gabriela Co- 
man (cea mai bună de pe teren). 
Anellse Boltres sl Georgeta Po
pescu (Penicilina). Elena Strat! 
(Chimpex). Au arbitrat bucu- 
reștenil I. Covaci sl Gh. Simu- 
lescu. G. Tamas — coresp.

C.S.M. Libertatea Sibiu — 
C.S.U. Galați 2—3 (9. —13. —13,
16, —14). In setul decisiv, sibi- 
encele. cu mal multă atenție, 
puteau cîștlga : după ce au con
dus cu 12—8, au fost egalate la 
14 : au urmat două greșeli ele
mentare șl... infrîngerea pe te
ren propriu S-au evidențiat : 
Crlna Kăuță. Maria Muscă sl 
Florentina Danilescu (C.S.U.), 
Mlrela Popovici, Ileana Răceanu 
sl Doina ,, Biscliln. Arbitrajul a 
fost asigurat de M. Marian (O- 
radea) șl Gh. Fieraru (Brașov). 
I. Ionescu

Maratex 
Constanța 3—1 ... ...................
Partidă interesantă. In care gaz
dele au jucat foarte bine. Cele 
mal bune : Mariana Olteanu, Sil
via Dobrovolschi și Mariana Dăs- 
căiescu (Maratex), Maria Enache, 
Gulniza Gelil și Iuliana Enescu 
(Farul). Au condus : D. Dobreseu 
/Ploiești) și C. Pădurarii (Timi
soara). A. Crisan — coresp.

MASCULIN. Tractorul Brașov 
— Silvania Șlmleu Silvaniei 3—2 
(11, —11. —6, 5. 12). Brașovenii 
au obtinuț o victorie muncită, la 
capătul unei partide care a durat 
două ore. S-au remarcat : Szom- 
baty, Stancu. Sterea, respectiv 
Tutovan, Ghic si Colceag. Arbi-

— coresp.
Baia Mare — Farul 

(9, —16. 7, 13).

JUSTIFICATE

522. 
(Al. 

, 3. 
e- 

962. Cursa 
(V. Moise) 
Simplu 8,

1.
2.

bădău (G. Solcan) perf. 1:29,1. 2. 
Rural, 3. Solitar. Simplu 2,20, 
ordinea 14, event 21, ordinea tri
plă 220. Cursa a V-a : 1. Heral- 
dina (Fi. Pașcă) perf. 1:29,4, 2. 
Somon. Simplu 8, ordinea 24, e- 
vent 16, triplu cîștigător r
Cursa a vi-a : 1. Ienupăr ( 
Nacu) perf. 1:27,7, 2. Oslca, 
Retuș, simplu 8, ordinea 50, 
vent 71, ordinea triplă “ 
a vn-a : 1. Siliciu 
perf. 29,4, 2. Solitar, auupiu o, 
ordinea 60. event 109, triplu cîș- 
tigător 2 562. Cursa a ; *.
Sabot (G. Solcan) perf. 1:32,3, 2. 
Vigan, 3. Sorocel. simplu 5, ordi
nea io, event 76. Cursa a IX-a : 
L Aldina (I. Florea) perf. 1:33,
2. Atol, 3. Grăbit. Simplu 2, ordi
nea 10, event 16, ordinea triplă 
213, triplu cîștigător 510.

VIII-a ; 1.

Doru IONESCU

IA IVEȘTI-PRIMA EDIȚIE A „CUPEI RfCSlTA"
Zl splendidă de toamnă. Încă 

din primele ore ale dimineții co
muna Ivești din județul Galați, 
îmbrăcată ln straie sărbătorești, 
cu ulițele curate șl pomii proas
păt văruiti, îșl aștepta oaspeții 
pentru marea confruntare spor
tivă. organizată cu prilejul „Zi
lei recoltei". La cocheta bază 
sportivă domnea o atmosferă spe
cifică importantelor evenimente. 
„Ne-am pregătit, cu mic cu ma
re, pentru ca și disputa de pc 
terenurile de sport intre sătenii 
comunelor gălățene să constituie 
un prilej de satisfacție deplină", 
ne-a declarat inimosul primar al 
comunei. Mircea Carandaș, de la 
care am mal aflat că gospodarii 
din această străveche așezare (a- 
testată documentar în anul 1300) 
și-au terminat cu succes toate 
lucrările agricole de toamnă. „Ne 
place munca, dar și sportul, a 
completat Gheorghc Bulboacă, 
secretarul Comitetului de partid 
comunal — și de aceasta o să vă 
convingeți".

Și, într-adevăr, desfășurarea în
trecerilor sportive, într-o organi
zare fără reproș, la care și-au

MIRCEA GR8G0RE (București) - CAMPION
(Urmare din vao 11

zări. La început, a fost, fireș
te, revizia tehnică (verificarea 
jocului roților, a direcției; frî- 
nei, de mînă și de picior ș.a.) 
făcută, spre surprinderea mul
tora, 'de 3 sportivi fruntași ai 
„Daciei" Pitești : O. Scobai,
C.-Zărnescu, C. Tiț. „Pentru 
acest sport, pe care-1 iubim, 
spunea Zărnescu, facem orice". 
După revizie, a început con
cursul, interesant, cu parcări 
și garări pe spații foarte în
guste. deplasări laterale prin 
derapaj, răsuciri de 360 grade 
în jurul axei (autoturismul a- 
jungea în cîteva secunde, prin 
frînarea bruscă a roților din 
urmă, cu fața pe locul unde

tri : V. Ranghel (București) și S. 
Popescu (Constanta). C. Gruia — 
coresp. v

Calculatorul București — C.S.M. 
Delta Tulcea 3—1 (6, 6, —11, 6).

■____—fără
apel. Remarcați : 

respectiv lacovlev. 
: D. Negroiu (Ti- 
R. Farmuș (Bucu- 

Mateescu — coresp.

JLFCIia X ULCCil o—1 io, o, 
Bucureștenii s-au impus 
drept de 
Șchiopescu, 
Au arbitrat 
mișoara) și 
rești). N.

C.S.U. Alumina Oradea — Poli
tehnica Timișoara 3—1 CI, 9, —13, 
6). Superiori la toate capitolele, 
orădenii s-au impus pe merit. 
Cei mai buni : Horje, Băcăianu, 
Răduță și Manole (C.S.U.), Csik 
și Grădinaru (Poli). Au arbitrat : 
V. Vrăjescu (București) șl A. 
Manițiu (Brașov). St. Lorincz — 
coresp.

C.S.M. Suceava — Universita
tea Craiova 3—0 (13, 12. 9). Con- 
flrmînd forma bună în care se 
află, sucevenii au obținut o vic
torie meritată. S-au remarcat : 
Panou. Mîndru, Dumitru, Savu, 
respectiv Stoian și Brann. Au 
arbitrat I. Stoica (Bacău) șl C. 
Manițiu (Brașov). I. Mîndrescu 
— coresp.

BE

mCURSUL PE CATEGORII OE GREUTATE EA LUPTE GRECO ROMANE
în Sala de sport nr. 2 dta Ti

mișoara a avut loc, la sfîrșltul 
sfiptămînii trecute, faza a IV-a a 
Concursului republican pe cate
gorii de greutate la lupte greco- 
romane — seniori și juniori. La 
Întreceri s-au prezentat 267 de 
sportivi din 50,de cluburi și aso
ciații sportive, dintre care 185 
juniori, dar au luat startul nu
mai 239, deoarece 28 de concu- 
renți n-au fost admiși la întreeeri 
pentru că n-au îndeplinit pro
bele de control prevăzute de re
gulament. Cei mal mulți luptători 
au prezentat Dinamo București 
— 15, Steaua 14, A.S.A. Cluj-Na- 
poca — 11, Dunărea Galați — 11. 
C.F.R. Timișoara, Dacia Pitești și 
C.S.M. Suceava — cite 9.

In general, meciurile au fost 
de un bun nivel tehnic, fără 
prea multe surprize, iar organiza
rea a fost considerată bună. 
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adus contribuția 61 alți iubitori 
de sport din Galați, avea să 
confirme spusele secretarului de 
Bartid care, dealtfel, alături de 

elu Popa, doctor Negoiță Ca- 
raiman, Eugen Iordache. Ionel 
Cojocaru și prof. Mitrea Tache. 
este unul dintre principalii ani
matori ai mișcării sportive din 
comună. Așa cum spuneam, pe 
cocheta bază sportivă si-au dat 
întîlnire peste 800 de tineri din 
localități ca Grivița, Barcea, in
dependența, Pechea, Lleștl. Tudor 
Vladimlrescu si altele. Disputele, 
care au avut loo la lupte libere, 
oină, handbal, volei, ciclism, fot
bal si atletism, au fost aplaudate 
eu entuziasm de un mare număr 
de locuitori al comunei. Firește, 
spectatorii Încurajau ln rțimul 
rlnd pe gazde, dar șl pe oaspeți, 
important fiind nu atlt rezulta
tul. cit întîlnlrea prietenească, 
ambianta acestei mari aetlunl, În
scrisă sub genericul „Daciadei". 
Apreciem că toti cel care au con
tribuit la reușita acestei sărbă
tori sportive din Ivești referită 
toate laudele !

Teiemac SIRTOPOL, coresn.

fusese spatele !), cu manevre 
spectaculoase care demonstrau 
măiestria concurenților.

Cine erau concurenții ? Oa
meni ai muncii din județele 
amintite, de profesii dintre 
cele mai diferite: Ion Cote- 
nescu, cîștigătorul ediției tre
cute a „Daciadei" — director 
tehnic la Școala de șoferi a- 
matori din București, S. Donca 
și I. Szabad, electrician, res
pectiv inginer la Unio Satu 
Mare, D. Boboescu și V. Cîr- 
pariu, studenți la Timișoara, 
Gh. Petre și L. Popescu — 
mecanici din Olt, S. Cîndoies- 
cu, notar șef al Sectorului 2 
din Capitală, P. Dunei — teh
nician arhitect din Buzău. In
teresant de menționat este 
faptul că la întrecere au par
ticipat și sportive (pentru el» 
s-a alcătuit un clasament a- 
parte), dintre care amintim pe 
Monica Boboiescu, absolventă, 
în acest an (cu nota 10 !), a 
Facultății de medicină din Ti
mișoara, Luminița Petrescu — 
psiholog la Policolor București, 
campioană a Capitalei, Iuliana 
Voiu — educatoare în Bucu
rești, Liliana Butănescu 
studentă din București.

Clasamente finale : mașini 
Trabant — 1. Tache Marin 
(București), 2. Iuliana Bută- 
nescu (București), 3. Octav Băr- 
buneanu (București); mașini 
Dacia 1300 — 1. Mircea Gri- 
gore, 2. Ion Cotenescu (ambii 
din București), 3. Anton Staicu 
(Argeș); femei — 1. Luminița 
Petrescu, 2. Iuliana Voiu, 3. 
Magda Dumitrescu (toate din 
București). Clasament general:
1. MIRCEA GRIGORE —cam. 
pion al actualei ediții a „Da
ciadei", 2. Ion Cotenescu, 3 
Anton Staicu.

Nu putem Încheia rîndurile 
de față fără a nu ne arăta 
nedumerirea în legătură cu 
absența de la start a Analiști
lor din unele județe cu tradi
ție în acest sport, cum sînt: 
Maramureș, Brașov, Cluj, Hu
nedoara, Mehedinți, Iași ?

st.

. Lată cîștigătorii : JUNIORI, ca- 
teg. 48 kg — M. Popa (Electro- 
putere Craiova), 52 — Gh. Șerban 
(Steaua), 57 — Gh. Savu (Dina
mo Buc.), 62 — C. Uță (S.C. 
Ctmpulung Muscel), 68 — V. Cio
can (C.S.M. Suceava), 74 — I. 
Gheraslm (Dinamo Buc.), 82 — 
V. Luca (Ceahlăul P. Neamț), 
90 — A. Glonț (Metalul Buc.), 100
— I. Stignei (Steaua), -f-100 
Palmkas (C.S. Satu Mare).

SENIORI : 48 — M. Ian cu (E- 
lectroputere Craiova), 52 — A. 
Tomuța (C.F.R. Timișoara), 57 — 
N. Zamfir (Dinamo Buc.), 62 — 
M. Balaur (Nlcoltna Iași), 68 — 
M. Luță (Dinamo Buc.), 74 —
Gh. Minea (Dtnamo Buc.), 82 — 
Gh. Glonț: (Dinamo Buc.), 90 —
— I. Răduiescu (C.S.M. Suceava), 
100 — I. Snae (Progresul Buc.), 
4-100 — i. Hanu (Farul Con
stanța) .

Constantin CREȚU cores p.

de

programul acestui

Co-

va beneficia de un report __
peste 200.000 lei la categoria I ! 
Reamintim--------------- ■ '
concurs :

I. „U“ Craiova — K. B. 
penhaga ; n. Dinamo Buc. 
Internazionale ; m. F. C. Argeș 
— F. C. Aberdeen ; IV. Juven
tus — S. C. Anderlecht ; V. 
Glentoran Belfast — T.S.K.A. So
fia ; VI. Steaua roșie Belgrad — 
Banik Ostrava ; VII. Dinamo 
Kiev — Austria Viena ; VIII. As
ton Villa — Dynamo Berlin ; IX. 
Velez Mostar — Lokomotive 
Leipzig ; X. Standard Liâge — 
Vasas Budapesta ; XI. RadnicM

Noul sistem de selecție și promovai
reprezentative de scrimă

0 INIȚIATIVĂ ÎN SPI
CREȘTERII

S-a încheiat cu excelente 
rezultate nrimul ciclu al 
noului sistem de selecție și 
promovare în loturile re
prezentative, instituit de 
F.R. Scrimă. Inițiativa a 
impus trăgătorilor noștri 
fruntași — cum remarca și 
secretarul responsabil al 
F.R. Scrimă, prof. D. Tep- 
șan — o participare mai 
conștientă Ia antrenamente, 
totodată o angajare si mai 
fermă în concursuri și com
petiții. întrecerile anilor 
1980 și 1981 au dovedit-o. 
Antrenorii au fost și ei in
teresați, prin acest sistem, 
de a propulsa spre loturile 
reprezentative cit mai multi 
sportivi din secțiile pc care 
le conduc.

Eficienta noului sistem a 
fost determinată, totodată, și 
de creșterea simțitoare a 
numărului de asalturi pe 
care un scrimer fruntaș le 
susține într-un an competi
tions! ; practic cu 100—150 
mai multe fată de trecut. 
Un asemenea parametru în 
pregătire este respectat de 
toti antrenorii care au 
in loturi sportivi de cate
goria I. fapt care va favori-

EFICIE
za nu num: 
re a scrimi 
și promovai 
rii perform 
sportivi în

In fine, n 
fiă tot mai 
t>a unitățile 
performantă 
cluburi cu 
— a C.J.E.1 
te vizibil ir 
înțelegerea 
juta concret 
sport olimpi 
centenară.

In totul, 
tem de sclei 
re care s-a 
rat și eficie 
să obiectiviz 
ierarhizare i 

Un nou c 
sistem a șl 
prin intemu 
lor și spada 
mat floretiș 
Testele sînt 
nar. De ami: 
asalturi 
României 
brie) vor -cc 
ment. Ajen( 
meri fruntaș:

1

S-A ÎNCHEIAT
SEZONUL COMPETIIIONAL

DE CĂLĂRIE
La Sibiu s-au desfășurat în

trecerile din cadrul „Cupei 
României" la obstacole si ale 
Campionatului de concurs com
plet, la care au participat că
lăreți de la Dinamo, Steaua, 
C.S.M. Sibiu, A.S.A. Cluj-Na- 
poca, Venus Mangalia si C.S.M. 
Craiova.

„Cupa României" a cuprins 
sase probe, concursul fiind e- 
chilibrat. Dintre participant 
s-au remarcat Florin Stoica 
(Steaua) eu Brumărel și Baltag, 
Otto Fabich (C.S.M. Sibiu) cu 
Stindard si Hazard, Constantin 
Vlad (Dinamo) cu Volpone, 
cîstigători ai probelor din pro
gram. Este suficient să amin
tim că pentru desemnarea în
vingătorului în proba de forță 
su fost necesare 3 baraje, pen
tru ca. în cele din urmă, pe 
primul loc. Ia egalitate, jă se 
afle sase călăreți !

Cumulîndu-se rezultatele, pe 
baza punctajului realizat, ac
tuala ediție a „Cupei Români
ei" a fost cîștigată de călăreții 
de la STEAUA — Mircea Nea- 
gu cu Ecou. Ion Popa cu Spul
ber. Dumitru Vclea cu Jan — 
care au acumulat 284 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
C.S.M. Sibiu 270 p, Dinamo 
243 p și A.S.A. Cluj-Napoca 
157 p.

Cu întrecerile din etapa fina
lă a Campionatului de concurs 
complet s-a încheiat și sezonul 
competitions! la călărie. La 
startul ultimei competiții s-au 
prezentat 23 de sportivi din 5 
cluburi. Cea mai bună compor
tare au avut-o dinamoviștii 
Marian Simion cu Belami, 
Gruia Deac cu Bengal și Con
stantin Vlad cu Stolnic, clasați 
în ordine pe primele trei locuri 
ale clasamentului. Ei s-au de
tașat încă de la prima orobă 
(dresajul), dominînd cu autori
tate si în a doua parte a 
concursului, la fond si obsta
cole Drept urmare, pe echipe 
victoria a revenit formației 
DINAMO (antrenor V. Puiu) 
cu 267 p, urmată de C.S.M. 
Sibiu 421.60 p, A.S.A. Cluj-Na
poca 493,80 p și Venus Manga
lia 587,40 p (I. IONESCU- 
coresp.).

NIs — Grasshoppers : XII. F. C. 
Kaiserslautern — Spartak Mosco
va ; XIII. Dundee United — Bo
russia Mdnchengladbach.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 28 OCTOMBRIE 

1981

Categoria 2 : 3 variante 100% a 
11.491 lei și 12 variante 25% a 
2.873 lei ; categoria 3 : 13,50 a 
5.187 lei ; categoria 4 : 117,50 a
587 lei ; categoria 5 : 270,25 a 255 
lei ; categoria 6 : 8325,00 a 40 lei; 
categoria 7 : 226,50 a 200 lei; ca
tegoria 8 : 4162,50 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 99.541 
lei.

A D* 1 
PREA 

Un fapt r 
s-a petrecul a campion a 
de tenis de 
echipele gaz 
unul din c 
prin ...neprv 
două formaț 
odată cu pu 
— c.s.s. s 
nica Bucure 
dăugat șl Pa 
după judec 
introdusă d< 
Mureș.

MIINE - UN ATRACTIV 
CONCURS PRONOSPORT I

Numai astăzi mai pot fi depuse 
buletinele de participare la atrac
tivul concurs Pronosport de mii
ne, care cuprinde partide deose
bit de interesante din cadrul cu
pelor europene la fotbal, printre 
protagoniste numărindu-se și e- 
chipele românești Universitatea 
Craiova. Dinamo București și 
F. C. Argeș, sub rezerva omolo
gării ciștlgurilor la concursul de 
duminică 1 noiembrie 1981, omo
logare care va avea loc astăzi 
după-amiază, concursul de miine

La ora 9, 
dionui Repu 
rești, trebuia 
ciul C.S.Ș. 
Arad I. „Șc 
obicei, în C. 
vedere că r 
velor se prt 
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partidei, nu 
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naseră deja 
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— C. S. Arc 
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Dar, pentru 
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Iată trei caj 
tă multe sir 
nevoie, deci, 
cu hotărîre r 
mina abateri 
trebuie să su: 
țelc), pentru 
în tenisul de 
responsabil d( 
nivelul clubur 
al sportivilor, 
manță — lucn 
tru tenisul- de 
poate face cu 
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Emanuel F



am dori ca Înaintașii piteșteni 
SĂ SE REVANȘEZE (pentru multe) MÎINE

DE SUB TÎMPA (pentru craioveni, aspra)
ÎN... TURUI 3 AL C.C.E. ? ESTE POSIBIL !

Sîmbăiă, ia Scornicești, F. C. 
Argeș a înregistrat cea de a 5-a 
înfrîngere consecutivă în meciu
rile de campionat, care a împin
s-o și mai jos in clasament — 
aproape ue necrezut pentru a- 
ceasiă ecnipă, ui uiți ani printre 
fruntașele fotbalului nostru, aspi
rantă adeseori la titlu —. tocmai 
pe locul 17 (!)

Chiar dacă se are în vedere că 
cele doua eșecuri suferite pe 
propriul teren au venit din par
tea actualului lider (Dinamo) și. 
ă campioanei (Universitatea Cra
iova), situația în care a ajuns 
echipa din Pitești provoacă nu 
numai mirare, ci și îngrijorare.

Dacă, totuși, asupra perspec
tivei sale m campionat este 
prematur a discuta, echipa avind 
capacitatea necesară de a redre
sa neplăcuta postură în care se 
află acum, legitime semne de 
întrebare ridică evoluția ei de 
mîine în meciul retur cu F. C- 
Aberdeen, îndeosebi posibilitatea 
de a reface terenul pierdut in 
primul joc cu formația scoțiană. 
Intr-adevăr, realiști fiind. pare 
greu de crezut că piteștenii vor 
reuși să marcheze mîine patru 
goluri (necesare calificării în tu
rul următor al „Cupei U.E.F.A.") 
unei echipe cu experiență inter
națională. care va pune, fără în
doială, mult preț pe apărare, cînd 
ei n-au putut de cinci etape să 
înscrie nici unul, fie acasă, fie 
în deplasare. Este surprinzător
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Steaua " NICI UN ȘUT LA POARTĂ 
IN 45 DE MINUTE!?!

(Și-atunci, cum să „apară11, de unde 
și din ce, rezultatele bune ?)

Cu două loturi destul de sub
țiri, „U* Cluj-Napoca și Steaua 
s-au temut reciproc de jocul lor. 
Dacă am fi fost la un meci de 
box, cu siguranță că arbitrul ar 
fi dat un avertisment pentru lip
să de combativitate. Teama de 
a nu pierde își pusese amprenta 
pe desfășurarea partidei. Se con
firmau, de fapt, celp spuse încă 
de joi de Remus Cîmpeanu. Și, 
ca să-și întărească moralul, e- 
chlpa studențească l-a adus în 
teren pe căpitanul ei, Cîmpeanu 
II, mai mult accidentat decît va
lid. Meciul curgea liniștit spre 
acel 0—0 care nu supăra, nici 
nu bucura prea mult

în prima repriză, gazdele au 
șutat de două ori la poartă, dar 
acest „record*4 avea să fie... do- 
borît de oaspeți, după pauză. în 
repriza secundă, echipa bucureș- 
teană nu a șutat niciodată la 
poartă ! Pare neverosimil acest 
lucru, dar *așa a fost. Șl-atunci, 
poți obține măcar o remiză ? 
Nu.

Steaua ar putea avea unele
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SERIA I
A.S.A. Clmpulung Moldovenesc — 

TEPRO Iași 2—0 (2—0), Cimen
tul Bicaz — Cetatea Tg. Neamț 
0— 1 (0—0), Metalul Botoșani — 
Integrata Pașcani 3—0 (1—0), Mi
nerul Vatra Domer — Avîntul 
Frasin 2—1 (1—0), Nicollna Iași
- Cristalul Dorohol 0—0, Mine

rul Gura Humorului — Șiretul 
Bucecea 4—0 (1—0), C.F.R. Paș
cani — Metalul Rădăuți 3—0 
(1—0), Foresta Fălticeni — Celu
loza Piatra Neamț 4—0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Xl-a: 1. TEPRO IAȘI 
15 p (24—14), 2. C.F.R. Pașcani 15 p 
(16—10), 3. Cetatea Tg. Neamț
14 p (15—15)... pe ultimele : 15.
Avîntul Frasin 7 p (12—16), 16. 
Nicolina Iași 7 p (7—15).

SERIA A n-a
Petrolul Moine ști — Partizanul 

Bacău 1—1 (0—0), Laminorul Ro
man — Minerul Comănești 3—0 
(1—0), Victoria Bacău — Viticul
torul Panciu 6—0 (2—0), Letea 
Bacău — Luceafărul Adj ud 4—0 
(2—0), Metalul Huși — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej 0—4 (0—0), 
C.S.M. Borzeștl — Textila Buhuși 
4—0 (0—0), Rulmentul Bîrlad —
Foresta Gugești 3—0 (1—0), DE-
MAR Mărășești — Gloria Foc
șani 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL MOINEȘTI 17 p (25—«), 2. 
C.S.M. Borzeștl 14 p (26—8), 3.
Partizanul Bacău 14 p (29—14), 
4. Victoria Bacău 14 p (15—5)... 
pe ultimele : 14. Rulmentul Bîr
lad 7 p (9—16), 15. DEMAR Mă
rășești 7 p (11—27), 16. Metalul
Huși 5 p (5—34).

SERIA A Hl-a
Metalul Mija — Prahova Plo

iești 2—2 (0—1), Minerul Fllipeș- 
tli de Pădure — Poiana Cimpina
2— 1 (1—1), I.C.I.M. Ploiești —
Petrolul Băicoi 3—1 (1—0), Fero- 
doul Rm. Sărat — Carpați Sinaia
3— 0 (0—0), Caraimanul Bușteni
— Autobuzul Făurei 3—0 (1—0), 
Carpați Neholu — S.N. ITA Bră
ila 4—1 (3—1), Chimia Brăila —
Chimia Brazi 3—2 (2—2), Petrolul 
Berea — Chimia Victoria Buzău 
3—4 (2—2).

Pe primele locuri : L PRA
HOVA PLOIEȘTI 19 p (27—7), 2. 
I.C.I.M. Ploiești 16 p (21—12), 3. 
Chimia Brazi 14 p (25—9)... pe 
ultimele : 15. Carpați Sinaia 7 p 
(13—17), 16. Autobuzul Făurei
6 p (4—28).

SERIA A IV-a
Metalosport Galați — Ancora 

Galați 1—2 (1—0), Metalul Man
galia — Avîntul Matca 2—0 (0—0), 
Rapid Fetești — Șoimii Cerna
vodă 1—1 '(0—1), Victoria Țăndă- 
rei — Chimpex Constanța 0—0, 
Granitul Babadag — Marina Man
galia 3—0 (0—0), Ș.N. Tulcea — 

că o linie de atac din care fac 
parte un fost golgeter. Radu ți, 
un înaintaș atit de exploziv ca 
Moiceanu (considerat pînă nu 
demult ..arma secretă" a lui Ha- 
lagiaii) și altul așa de vivace ca 
Băiuță. precum și o reală spe
ranța ca Eurcu a devenit total 
neproductivă. Ca și mijlocașii e- 
chipei. dealtfel, care pînă de cu- 
rînd se înscriau și ei pe lista gol- 
geterilor.

Vrem să credem că reamintin- 
du-le aceste realități neplăcute, 
semnalînd din nou exasperanta 
lor ineficacitate din ultimele me
ciuri de campionat — care s-a 
manifestat și în partida de sîm- 
bătă, de la Scornicești, cînd n-au 
izbutit să dea gol chiar singuri 
cu portarul advers fiind — ii 
vom ambiționa pe argeșeni să ne 
demonstreze în jocul cu scoțienii, 
frumoasele lor capacități de ieri

și — de ce nu ? — de azi și de 
mîine. Ceea ce este posibil dacă 
echipa, în întregul ei, va evolit 
cel puțin la nivelul reprizei se
cunde a meciului de la Aberdeen, 
dacă nu chiar mai bine...

Constantin FIRANESCU

scuze datorită accidentărilor, in
disponibilităților in lanț din lo
tul său (FI. Marin, Florea, Stoi
ca I, Marcu, A. Ionescu), ajun- 
gînd în situația să treacă pe 
foaia de rezerve doar doi jucă
tori de cimp (Majaru și Stoica 
II). Dar acest lucru NU SCUZA 
PRESTAȚIA CELOR TRIMIȘI IN 
teren ! Apărarea, în general, 
a jucat bine, a dus greul me
ciului. dar pînă la urmă a ce
dat. De la linia de fund în sus 
nimeni nu mai știe însă ce și 
cum joacă sau cum ar trebui să 
joace. Aceasta este și explicația 
numărului mic de goluri în
scrise. Da, repetăm, LA CLUJ- 
NAPOCA, O REPRIZA ÎNTREA
GA, STEAUA NU A ȘUTAT LA 
POARTA ! Și-atunci stai șl te 
întrebi : care este eficiența ore
lor de pregătire, ce fel de pre
gătire e aceea șl ce fel de an
trenament, dacă într-o jumătate 
de meci șutul a lipsit cu desă« 
vtrșire ?

Constantin ALEXE

ETAPA A Xl-a
Portul Constanța 0—0, Arrubium 
Măcin — Progresul lsaocea 1—0 
(1—0), Voința Constanța — Ci
mentul Medgidia 1—0 (0—0).

Pe primele locuri s 1. METALO
SPORT GALAȚI 15 p (20—10),
2. Rapid Fetești 15 p (21—14), 3. 
Ș.N. Tulcea 15 p (18—13)... pe 
ultimele : 14. Ancora Galați 7 p 
(10—18), 15. Marina Mangalia 7 p 
(8—18), 16. Șoimii Cernavodă 7 p 
H3—25).

SERIA A V-a
Dinamo Victoria București — 

LC.S.I.M. București 1—1 (0—1),
Tehnometa] București — Electro
nica București 3—0 (0—0), Abato
rul București — Constructorul Că
lărași 4—1 (2—1), F.C.M. Giurgiu
— Sirena București 2—1 (1—0),
FEROM Urziceni — T.M. Bucu
rești 2—0 ((1—0), Petrolul Roata 
de Jos — Ș.N. Oltenița 3—2-(2—2), 
Amonil Slobozia — Flacăra roșie 
București 0—0, Viitorul Chlmogi 
nu a jucat.

Meciul Petrolul Roata de Jos
— F.C.M. Giurgiu, din etapa a 
IX-a (pe teren 2—0), a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea echipei 
din Giurgiu, deoarece Petrolul a 
folosit un jucător în stare de 
suspendare (cu două cartonașe 
galbene).

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 22 p 
(28—6), 2. I.C.S.I.M. București
15 p (20—11), 3. Abatorul Bucu
rești 13 p (19—14), 4. F.C.M. Giur
giu 13 p (17—17)... pe ultimele :
15. FEROM Urziceni 8 p (13—18),
16, Petrolul Roata de Jos 6 p 
(13—28).

SERIA A VI-a
ROVA Roșiori — Cetatea Tr. 

Măgurele 1—0 (0—0), Muscelul
Clmpulung — Dunărea Zimnicea
4—2 (2—0), Unirea Răcari — Pe
trolul Videle 4—0 (1—0), Progre
sul Pucioasa — Chimia Găești
2—2 (1—1), Progresul Corabia — 
Electronistul Curtea de Argeș
1—0 (0—0), Dacia Pitești — Ci
mentul Fieni. 2—0 (1—0), Sportul 
muncitoresc Caracal — Recolta 
Stoicănești 1—0 (0—0), Chimia
Tr. Măgurele — Constructorul Pi
tești 2—0 (2—0).

Meciul Petrolul Videle — Spor
tul muncitoresc Caracal, din eta
pa a IX-a (pe teren 2—0), a fost 
omologat cu 3—0 în favoarea Pe
trolului deoarece formația din 
Caracal a folosit un jucător în 
stare de suspendare.

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 16 p (21—8), 2. Muscelul 
Clmpulung 16 p (19—7), 3. Chimia 
Tr. Măgurele 15 p (15—8)... pe 
ultimele : 15. Chimia Găești 7 p

Ne-am dus s-o vedem pe Uni
versitatea Craiova cum se pre
zintă ea cu 5 zile înainte de 
partida revanșă cu B.K. Copen
haga și am văzut-o pe— F.C.M. 
Brașov. într-atît de pregnant a 
ieșit ea în prim-planul întrecerii 
cu formația campioană, pe care 
— în prima parte a meciului 
cînd s-a scris și istoria Jui — • 
dominat-o la toate capitolele : fi
zic, tehnic, tactic și, mai ales, 
sub aspectul voinței.

Un sincer bravo, adresat, așa
dar, fotbaliștilor brașoveni și an
trenorilor lor, Pescaru și Alecu, 
pentru modul în care au pregătii 
această dificilă partidă, cîștigată, 
dacă ne gîndim bine, cu armele 
aflate pînă mai ieri în panoplia 
formației craiovene : o bună or
ganizare a jocului ; temp ou ridi
cat la finalizare ; desfășurarea 
jocului pe ambele fronturi ale 
atacului, cu predilecție pentru 
partea (stingă) mai vulnerabilă a 
oaspeților.

Dar, așa cum spuneam, întrucît 
miercuri Universitatea Craiova 
este una dintre cele trei „euro-

CA ÎN „MARILE SPERANȚE"
(Tirgoviște,

Minutul 91, la Tirgoviște. Dezo
larea’ se poate citi pe chipurile 
suporterilor. O rumoare prelun
gită însoțește zona din jurul 
vestiarului. Doar Dobrin iese, 
imperturbabil. Grupul îi deschi
de un culoar. Nici un cuvînt de 
reproș. Dobrin se oprește. 11 
întrebăm din priviri. Pe după 
gardul de sîrmă, un tînăr arun
că o vorbă la adresa arbitrilor : 
„Cum rămîne cu penalty-ul din 
repriza a doua ?* Dobrin îl pri
vește mirat : „Ce penalty mă, 
băiete ? Au fost mai buni. S-au 
strîns bine în jurul lui Kukla. 
Au și un jucător foarte bun, Co- 
raș... După meciul cu Steaua, 
am crezut că sîntem mari. As- 
ta-i tot“. Se apropie Jenei. Cu 
eleganța lui de totdeauna. „Am 
jucat slab. Foarte slab". Se a- 
propic arădeanul Mețcaș, fostul 
coechipier-junior al lui Jenei. E 
fericit chiar dacă speranțele pe 
care !e antrenează au pierdut. 
„Vă rog să puneți o vorbă bună 
pentru Urs. E copilul meu“. Silviu 
lorgulescu, „secundul", nu scapă 
prilejul de a se înscrie în ștafeta 
acestei mese rotunde-fulger : 
„Iar Ducadam e tot mai mult al 
meu“.

Constantin Chiriță, președinte
le clubului tîrgoviștean, e palid. 
Nu-și poate reveni de pe urma 
surprizei. E foarte greu să urci 
„pe culme" la Vîlcea și pe 
Ghencea, pentru ca apoi, deo
dată... iată-1 și pe coresponden
tul ziarului nostru, M£șu Avanu. 
Rumoarea crește. De vină sînt, 
ca întotdeauna, conducătorii, an-

A DIVIZIEI „C“
(15—26), 16. Progresul Pucioasa
6 p (7—201-

SERIA A VII-a
Dierna Orșova — Partogul No

vaci 2—1 (1—1), Minerul Horezu
— Unirea Drobeta Tr. Severin
3— 0 (2—0), Constructorul Craiova
— Metalurgistul Sadu 0—0, I.O.B. 
Bal? — Mecanizatorul Simian 2—1 
(1—0), Electroputere Craiova — 
Jiul Rovinari 1—0 (1—0), Minerul 
Moldova Nouă — C.F.R. Craiova
2—0 (2—0), Dunărea Calafat — 
Minerul Motru 2—1 (2—0), Mine
rul Oravita — Viitorul Drăgășani
4— 0 (0—0).

Pe primele locuri : L DIERNA 
ORȘOVA 17 p (18—10), 2. Elec
troputere Craiova 16 p (18—4), 3. 
Minerul Motru 14 p. (21—11)... pe 
ultimele : 15. Unirea Drobeta T.S. 
6 p (14—23), 16. Partngul Novad 
6 p (9—26).

SERIA A VIII-a
Explormin Deva — Minerul 

Ghelar 5—0 (3—0), Minerul Paro- 
șeni — Surianul Sebeg 1—0 (1—0), 
Textila Cisnădie — C.F.R. Slme- 
ria 2—1 (0—0), Victoria Călan — 
Vitrometan Mediaș 4—0 (1—0),
Minerul Aninoasa — Minerul Vul
can 2—1 (1—0), Minerul CerteJ — 
Lotru Brezoi 4—1 (2—0), Mecani
ca Alba Iulia — Metalurgistul 
Cugir 2—3 (0—2), Automecanioa
Mediaș — IMIX Agnita 3—3 
(3—1).

Pe primele lOcuri: ’ 1. EXPLOR
MIN DEVA 18 p (24—7), 2. Meta
lurgistul Cugir 16 p (24—9), 3. Mi
nerul Ghelar 13 p (21—14), 4. 
Minerul Paroșeni 13 p (13—11)... 
pe ultimele : 15. IMIX Agnita 6 p 
(8—15), 16. fiutomecanica Mediaș 
6 P (9—23).

SERIA A IX-a
Gloria Reșița — Chimia Arad

l—o (1—0), C.F.R. Arad — Unirea 
Tomnatic 2—1 (1—1), Oțelul Or.
dr. Petru Groza — C.F.R. Victo
ria Caransebeș 2—0 (0—0), Șoimii 
Lipova — Voința Oradea 2—0 
(0—0), Unirea Sinnicolau — Mine
rul Anina 2—2 (2—0), Victoria 
Ineu — Recolta Salonta 3—1 
(1—0), Metalul Bocșa — Bihorul 
Beiuș 3—0 (1—0), Vulturii textila 
Lugoj — Electromotor Timișoara
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : L GLORIA 
REȘIȚA ÎS p (20—12), 2. C.F.R. 
Arad 13 p 116—17), 3. Metalul 
Bocșa 13 p (14—15)... pe ultimele: 
14. Oțelul Or. dr. P. Groza 9 p 
(12—16), 15. Recolta Salonta 9 p 
(17—27), 16. Chimia Arad 8 p
(14—20).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — Minerul 

Bălța 5—0 (2—0), Bihoreana Mar- 
ghita — Rapid Jibou 2—0 (1—0), 

pene" ale fotbalului nostru, noi 
și pe ea am fi vrut-o, sîmbătă, 
la Brașov. în plenitudinea forțe
lor, gata să indrituiască — prin- 
tr-un joc remarcabil — speranțe 
de calificare în turul in al 
C.C.E.

De ce n-a făcut-o ? De ce s-a 
comportat, multă vreme, sub ni
velul lui F.C.M. Brașov, un par
tener care, în condițiile unui lot 
mai subțire valoric, își limitează, 
deocamdată, pretențiile în a lupta 
pentru un loc mai bun în „cla
samentul adevărului" (în care 
înaintea etapei de sîmbătă fi
gura cu minus 1) ?

Firește, din mai multe motive:
1) absența a trei titulari din 
„ll“-le de bază, Ungureanu, Do- 
nose și Cămătaru, fiecare dintre 
ei, luat în parte, reprezentind o 
rotiță importantă în angrenajul 
celor trei linii, al Întregii echipe;
2) destui dintre componenții for
mației, îndeosebi Ștefănescu, Bă
lăci, Țicleanu, Beldeanu evoluea
ză, în momentul de față, cu trau
me psihice, mal mici sau mai 
mari, cauzate de nereușitele re-

minutul 91...)
trenorii. Vorba nu mai știm 
cui : „Golul în poarta adversă c 
opera Jucătorului. Cel în poarta 
proprie e „opera** antrenorilor și 
a conducătorilor**.

Mișu Avanu scoate un ziar 
vechi dintr-un dosar. „Ia privește 
aici** — ne spune. Ne uităm. Zia
rul e din 21 august 1961. O 
cronică în colțul de sus, din 
stingă. „Metalul Tirgoviște — 
U.T.A. 3—1*. în josul cronicii, 
semnătura subsemnatului... Par
curgem cu o anume nostalgie 
rîndurile atunci scrise. „In mi- 

. nutul 5, Chiriță, deosebit de ac
tiv astăzi, a marcat imparabil, 
sub bară*.

Constantin Chiriță își stăpâ
nește cu greu lacrimile...

loan CHIRILA
P.S. L-am așteptat pe Pătraș- 

cu, antrenorul arădenilor. Nu
l-am  văzut. Nici nu l-am fi re
cunoscut, poate... Pătrașcu e un 
antrenor cu doi ani mai tînăr 
decît ...Kukla. Are 31 de ani. E 
din Vinga. A jucat la Gloria A- 
rad și la C.F.R. Timișoara. Con
duce echipa de la 20 septembrie. 
Se pare că a făcut ceva în aceste 
40 de zile. In orice caz, a adus 
U.T.A. de la minus 3 „la ade
văr" pe locul 7 în clasament. 
Am auzit că peste cîteva zile in
tenționează să dea examen de 
categorie. Nu are decît a treia. 
Cum a avut curaj „bătrîna 
doamnă" să angajeze un antrenor 
atît de tînăr ? Parcă am fi în 
„Marile speranțe"...

C.S.U. Tricolorul Oradea — 
Bradul Vișeu 0—0, Unirea Valea 
lui Mihai — CUPROM Baia Mare
1— 0 (0—0), Minerul Bătut — Sil
vana Cehu Silvaniei 1—0 (0—0), 
Victoria Cărei — Chimia Tășnad
3—1 (3—1), Simared Baia Mare
— Minerul Baia Sprie 0—0, Oașul 
Negrești — Minerur Baia Borșa 
3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 19 p (33—8), 2.
Unirea Valea lui Mihai 16 p 
(25—8), 3. Minerul Baia Sprie 
14 p (17—10)... pe ultimele : 15. 
Silvana Cehu Silvaniei 7 p 
(10—22), 16. Simared Bala Mare 
7 p (9—24).

SERIA A Xl-a
C.I.L. Blaj — Sticla Arieșul 

Turda 1—0 (0—0), Oțelul Reghin
— Metalotehnica Tg. Mureș 3—0
(1—0), Mureșul Luduș — Foresta 
Bistrița 1—0 (1—0), Ind. sîrmei
C. Turzii — Unirea Alba Iulia
2— 0 (2—0), C.E.M. Cluj-Napoca
— Minerul Rodna 3—0 (1—0), Me
talul Sighișoara — Metalul Alud
5—2 (3—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Avintul Reghin 4—0 (0—0), Uni
rea Dej — Textila Năsăud 4—0 
(1-0).

Meciul Mureșul Luduș — Sticla 
Turda, din etapa a IX-a (pe te
ren 1—1) a Iest omologat cu
3— 0 în favoarea echipei din 
Turda, deoarece Mureșul a folo
sit un jucător ta stare de sus
pendare.

Pe primele locuri : 1. STICLA 
turda 15 p (24—12), 2. Unirea 
Alba Iulia 14 p (18—11), 3. C.E.M. 
Cluj-Napoca 4 p (19—12), 4. Avta- 
tul Reghin 14 p (19—13)... pe ul
timele : 14. Textila Năsăud 8 p 
(13—24), 15. C.I.L. Blaj 8 p
(0—20), 16. Foresta Bistrița 7 p 
(13—20).

SERIA A Xll-a
Precizia săcele — Torpedo Zăr- 

neștl 1—0 (1—0), Măgura Mobila 
Codlea — Metalul Tg. Secuieso
2—1 (1—0), Nitramonia Făgăraș
— Mureșul Toplița 4—0 (1—0),
Progresul Odorhel — Unirea Cris- 
turu Secuiesc 3—1 (2—1), Metrona 
Brașov — Tractorul ■ Miercurea 
Ciuc 2—0 (2—0), Chimia Or. Vic
toria — Utilajul Făgăraș 1—1 
(1—1), Minerul Baraolt — Minerul 
Bălan 2—0 (1—0), Metalul Sf.
Gheorghe — Carpați Brașov 4—2 
(2-1).

Pe primele locuri : 1. PRECI
ZIA SACELE 15 p (15—10), 2. Ni
tramonia Făgăraș 13 p (19—10),
3. Progresul Odorhel 13 p (17—9), 4. 
Chimia Victoria 13 p (12—6)... pa 
ultimele : 15. Măgura Codlea 8 p 
(7—13), 16. Tractorul M. Ciuc 7^p 
(9—18).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari din localitățile respective. 

prezentativei, in această toamnă,' 
șl care apar mai pregnant in 
condițiile unui adversar solicitant, 
cum a lost, sîmbătă, F.CJW. Bra
șov ; 3) unele defecțiuni organi
zatorice, determinate. In bună 
măsură, de insuficientul sprijin 
acordat tie consiliul de conducere 
al clubului, de membrii secției, 
care provoacă șl ele o dăunătoare 
stare de irascibilitate. Pentru de
plasarea la Brașov,\ de pildă, fot
baliștii au fost chemați să se pre
zinte la club la orele 8, pentru 
ca autocarul (iarăși — pentru a 
cita oară — problema ...autobu
zului) care avea să-l transporte 
în orașul de la poalele Tîmpei să 
sosească eu o intîrziere de... două 
ere și jumătate 7 1?

...Acestea sînt, în Unii mari, 
cauzele (după cum am putut 
constata, cunoscute și recunoscute 
de antrenori, de conducerea clu
bului) comportării sinuoase, în 
ultima vreme. a Universității 
Craiova, care explică și alter
nanța rezultatelor bune (de pe 
propriul teren) cu cele mai pu
țin bune. înregistrate în depla
sare.

Miercuri, ecnlpa noastră campi
oană susține revanșa cu B.K. Co
penhaga pe gazonul „Centralului" 
craiovean, acolo unde — susți
nută frenetic de entuziastul ei 
public — a recoltat atitea suc
cese, mai vechi și mai proaspete, 
in campionat si ta cupele euro
pene.

Cum aoreciam și după iocul 
tur, disputat în capitala Dane
marcei și încheiat cu victoria 
gazdelor, la limită (1—0), Univer
sitatea Craiova poate obține, 
miercuri, ta pofida dificultăților 
prin care trece în momentul de 
față, un succes la scorul necesar 
calificării. Cu condiția ca, folo
sind cu pricepere toate mijloa
cele, antrenorii, conducerea clu
bului (operativă și onorifică) să 
pună echipa într-o STARE OP
TIMA DE CONCURS. Așa cum, 
dealtfel, s-a procedat și înaintea 
meciului cu Olympiakos Pireu, 
disputat în „Bănie" și încheiat 
cu un rezultat concludent (3—0) 
în favoarea formației noastre 
campioane.

Ghaorqhe NICOLAESCU

PUCI!, IA RĂSCRUCEA 
A DOUĂ... PĂRERI

Fănică Petcu, numărul 5 in 
echipa F. C constanța, este un 
fotbalist incă tinăr, care abia 
a uopașit granița lui 23 de am. 
A făcut parte am celebra gene
rație a „copiilor litoralului* ca
re n-au putut, în ciuda talentu
lui, salva echipa de la retro
gradare, necopți cum erau, pro
movați „in-corpore* și prea 
brusc. S-a întors acum pe pro
nia scenă, la fel de dotat cum 
îl știam, cu aceeași alură de fot
balist cu „rasă". In meciul ae 
sîmbătă a făcut demonstrația in
tegrată a calităților sale : „teh
nică impecabilă, ochi de coordo
nator. plasament, mobilitate, pu
tința de a face ruperi de îatm 
care pot deruta pe adversarul 
care se încumetă să facă mar
caj". Am încadrat între ghilime
le această listă de însușiri fot
balistice. pentru că ea ne-a fost 
prezentată, de fapt, de fostul 
portar ai naționalei, Aristica 
Ghiță, prezent la meciul F. C. 
Constanța — A.S.A., în drum spre 
Medgidia, unde urma să joace, a 
doua zi, echipa antrenată de ol. 
Unirea Focșani — Dinamo. Pă
rere, bineînțeles, autorizată, deși 
spusă la o „șuetă", obligatorie, 
la urma urmei, în prelungirea 
oricărei partide de fotbal. O pă
rere la fel de „grea" avea să fie 
însă exprimată și de un anonim 
din tribună, extaziat de un dri
bling al lui Petcu : „Ce păcat că 
Fănică al nostru și-ar putea îne
ca într-o zi talentul în...“ Nu in 
mare, se înțelege, «continua fraza 
spectatorului cărunt, cu stagiu 
lung de fidelitate lingă echipa 
litoralului, care dezvăluise, alt
minteri, secretul lui... Policlu- 
nelle.

Răspunsul stă în puterea Iui 
Petcu. dator să-și împlinească 
marele său talent, în beneficiul 
lui și al fotbalului nostru. El 
are exemple „celebre" de ratări 
din cauza devierii de la pre
ceptele vieții sportive. Nici nu 
trebuie să-și rotească privirea 
prea departe, pentru a le găsi. 
Căința tardivă â fostului mare 
talent. Mărculescu (care prinde 
greu azi echipa, în ciuda bună
voinței), poate să-1 dumirească. 
Și să-1 orienteze pe drumul cel 
bun...

Ion CUPEN

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
a AST AZI, LA ARAD, UN A- 

TRACTIV MECI INTERNAȚIO
NAL. Este vorba de partida a- 
micală dintre formația locală 
U.T.A. și Ezeol Szeged, care acti
vează în prima divizie a campio
natului din Ungaria. Intîlnirea 
este programată pe stadionul 
U.T.A.. cu începere l# la ora 
15.15.
• NOI ANTRENORI LA DOUA 

ECHIPE BRAȘOVENE. Diviziona
rele „B" Tractorul și I.C.I.M. din 
Brașov au noi antrenori. Astfel, 
la Tractorul funcționează acum 
Vladimir Grosaru, iar la I.C.I.M. 
Constantin Malccscu.

• CLUBUL DINAMO anunță că 
miercuri, la meciul cu Interna- 
zionale, porțile stadionului din 
șoseaua Ștefan cel Mare se vor 
deschide pentru public la ora 
11,30. La acest meci sînt valabile 
numai permisele de intrare eli
berate de C.N.E.F.S.



După meciul de rugby cu Franța in „Trofeul Cehoslovacia" la handbal masculin

99 ROMANII S-AU DEZGHEȚAT, CA DE OBICEI, GREU
f 1 J

APOI AU AVUT REALIZĂRI DE MARE ECHIPĂH

ASTĂZI UN VERITABIL DERBY
ROMÂNIA - UNGARIA

Un adevăr sîhis de specialiști, ziariști străini, care nu scutește

<lc critică echipa noastră !
telefon). Deși 

noștri s-au 
i Narbonne, 

aproape 
u.i rezultat favorabil pe te- 
trancez. După începutul 

tin id al echipei noastre, care 
a mirat pe francezi — cum 
rezultă din declarațiile spe
cialiștilor și comentariile pre
sei de aici —, a doua parte a 
meciului, îndeosebi ultimul 
sfert de oră al românilor pu-

PARIS, 2 (prin 1 
conduși, rugbyștii 
aflat duminică, la 
mai mult ca oricînd 
de
re î

pierdut partida în primul sfert 
de oră pentru că am fost bus- 
culați în grămada ordonată. 
Din nou, s-au comis inexacti
tăți în jocul liniei de treisfer- 
turi“. S-au dat indicații să se 
ioace deschis ?, am întrebat. 
„Desigur ! Avem însă de-a face 
mereu cu indisciplina tactică: 
s-a bătut cu piciorul cînd nu 
trebuia. Ne-a lipsit «un cap 
limpede» în teren". Ce-i da 
făcut ? „Să continuăm, cu o

Cîteva spicuiri din presa franceză. Joseph Leal scrie în ,,LE 
FIGARO" : „Invingînd echipa României tot cu opt puncte dife
rență, dar cu 17—9, XV-le Franței a realizat ceva mai mult de- 
cit All Blacks la București. Dar dacă francezii au înscris două 
eseuri, ca și neo-zeelandezii, fără a încasa vreunul, ei nu s-au 
dovedit mai convingătorii. Reveniți la 14—9, grație șutului cen
trului Constantin, șarjelor înaintării — în mare condiție fizică 
— și excelentului lor demi Paraschiv, românii ar fi putut chiar 
să clștige in ultimul sfert de ord, printr-un eseu în forță la o 
pedeapsă jucată la mînă".

în ,,L’EQUIPE“, Denis Lalanne notează, printre altele : „Final
mente, meciul capătă caracter de derby, nu se trece nici, de o 
parte, nici de alta, ceea ce explică mai puțin ca oricînd înce
putul ait de timid al românilor, de care francezii au profitat 
atît de bine... Nu-ți vine să crezi că apoi România joăcă in 
final în poziție... cîștigătoare". La rîndul său, Henri Garda, 
de. la același jziar. remarcă : „Românii, ca de obicei, s-au dez
ghețat greu. Presiunea lor din repriza secundă a dus la cî
teva realizări demne de o mare echipă. Aceleași cuvinte bune 
despre înaintare. Din păcate, țreisferturtle au adoptat același joc 
de picior negativ la nivelul uverturii Alexandru și centrului 
Constantin".

Corespondentul agenției FRANCE PRESSE notează : „Grație 
unui început de partidă remarcabil și mai ales unui debordant 
prim sfert de oră, cînd a condus cu 11—0, echipa Franței 
și-a luat revanșa cu scorul de 17—9 in fața selecționatei Româ
niei. care cu un an în urmă, la București, cîștigase cu 15—0, 
Francezii au scăzut ritmul jocului după primele 30 de minute, 
incomodați de apărarea română, acum bine organizată șl supe
rioară în regrupări. Românii au opus ca de obicei o rezistență 
dirză, avînd multe momente bune mai ales în repriza secundă. 
Pentru francezi acest meci a constituit șl o verificare în vede
rea celor două partide-test cu 
aflată in turneu în Franța"'.

ing. VIOREL MORARU, vi
cepreședinte cu probleme teh
nice al F.R.R. : „A fost un 
meci de mare luptă în care 
ambele echipe s-au neutralizat 
printr-un joc defensiv extrem 
de strict. Formația noastră 
putea cîștiga, totuși, în final, 
Păcat de începutul ezitant al 
ei, cînd a încasat prea ușor 
multe puncte..."

JACQUES FOUROUX, antre
norul echipei Franței : „Am 
avut un început bun, sînt 
mulțumit de el, dar mai ales 
de... sfîrșitul jocului, pentru 
că am terminat învingători.

scump începutul atît de ane
voios, în primele 20—30 de 
minute tricolorii văzîndu-se 
atît de puțin în joc ; nimic nu 
reușea în jocul înaintării, ,ca 
și în acela al liniei de treisfer- 
turi, transformerul Constantin 
greșind în serie (minutele 22, 
25, 27) și intrîndu-și în... pi
cior abia în ultima parte a 
reprizei I. La pasiv trebuie să 
notăm în acea perioadă și în
cercarea de drop a lui Ale
xandru, blocată de excelentul 
Ko<friguezi(înlocuitorul lui Ri
ves are 187 cm. 110 kg și a- 
leargă „suta" în 11 secunde !).

Scoțînd în evidență lipsu
rile echipei noastre în partida 
de la Narbonne, apreciem, și 
ceea ce rămîne pozitiv în evo 
luția echipei. în timpul recep
ției de la municipalitatea mul
tisecularului oraș din preajma 
Mediteranei, cu rezonanță ro
mană. unde oficialitățile, pre
ședintele Federației franceze, 
ill. Albert Ferrase, primarul 
Hubert Mouly, au apreciat vi
guroasa revenire, decizia de a 
juca un rugby spectaculos în 
finalul întîlnirii. Primarul din 
Narbonne a înmînat chiar, în 
semn de prețuire, lui Viorel 
Moraru și Mircea Paraschiv. 
medalia de aur a orașului. Cu 
toate acestea, tricolorii au ră
mas sobri. neavînd — cum 
spun francezii — „motive de 
sărbătoare"...

Dimitrie CALLIMACHI
reprezentativa Noii Zeelande,

Am dovedit cel puțin 30 de 
minute că putem juca un 
rugby în mișcare".

THEODOS RADULESCU, an
trenor : „Tușa a fost defici
tară, Borș șl Caragea evolutnd 
necorespunzător. Or, fără ba
loane suficiente din margine, 
nu se poate ctștiga !“

CLAUDE SPANGHERO, fost 
mare internațional francez : 
„V-au costat prea scump gre
șelile din primele 20 de mi
nute. M-a impresionat, in 
schimb, finalul echipei Româ
niei, curajul el de a juca 
pentru rugby de spectacol".

LIGIA JICMAN SE
In runda a 6-a a turneului 

internațional feminin de șah 
de la Pernik (Bulgaria), Ligia 
Jicman a 
rezultatul 
consemnat 
terova — 
cîștigat la ______
ka a învins-o pe

remizat cu Welle, 
de egalitate fiind 

și în partida Nes- 
Polgar. Boiadjieva a 
Tepalska, Szmacins- 

Bricikova,

TRNAVA, 2 (pi iu telefon). 
Așadar, miine (n.r.. astăzi) re
prezentativa masculină de 
handbal a României ia startul 
în sezonul internațional 1981/ 
1982, cel care va culmina cu 
turneul final al CamDionatului 
mondial din R. F. Germania, 
programat între 23 februarie 
și 7 martie, anul viitor.

Antrenorii Nicolae Nedef și 
Lascăr Pană au sosit împreună 
cu lotul, aici, la Trnava. oraș 
situat nu departe de Bratislava, 
încă de duminică seara, după 
ce au făcut sîmbătă o escală 
la Oradea și au susținut o par
tidă de antrenament cu divi
zionara A Constructorul C.S.U. 
Sportivii și tehnicienii sînt con
știent! de importanta acestui 
debut — ca și de a întregului 
sezon premergător C.M. —, 
luîndu-si măsuri în consecință. 
Obiectivele de morpent sînt 
cunoașterea viitorilor parteneri 
de la „mondiale" și omogeniza
rea echipei, dar nici rezultatele 
— cu atributele lor stimulati
ve — nu vor fi lăsate pe plan 
secund.

în ciuda faptului că din re
prezentativă lipsesc o serie de 
titulari, accidentați la antrena
mente. exigențele tehnicienilor 
nu sînt defel diminuate. Se 
știe, pe parcursul campionate
lor lumii pot surveni * astfel 
de situații, cărora trebuie să 
știi și să poți să le faci față.

„Trofeul Cehoslovaciei" este 
o competiție puternică. Chiar 
și numai faptul că la start sînt 
prezente, între altele, formați
ile clasate pe locurile II (Uniu
nea Sovietică), III (România) și 
IV (Ungaria) la Jocurile Olim
pice de la Moscova atestă ni-

velul înalt la care sînt esti
mate disputele. Un plus de in
teres fată de competiție ii o- 
feră faptul că toată lumea — 
sportivi, antrenori 
tori— așteaptă să 
pune în aplicare 
reglementări ale 
ra de arbitraj va 
sigur, atît evoluția 
cit și pregătirea lor viitoare.

Programul zilei de debut pre
vede partic'e de atracție :

• Cehoslovacia A — Ceho
slovacia B
• Uniunea Sovietică 

landa
• ROMANIA — UNGARIA
Neîndoielnic, partida Româ

nia — Ungaria constituie der- 
byul rundei inaugurale, ea con
stituind Si o reeditare a „fi
nalei mici" a ultimei Olimpia
de. Palmaresul întîlnirilor din
tre cele două selecționate este 
net favorabil tricolorilor. Din 
cele 40 de întilniri susținute 
pînă acum, handbalistii români 
au cîștigat 26 și au pierdut 8. 
numărul „remizelor" fiind de 
6. Dar Nicolae Munteanu. Ra
du Voina, 'Vasile Stingă, Mări
cel Voinea, colegii lor si ’’an
trenorii lor nu mizează pe atu
ul palmaresului, ci pe forja lor 
actuală, pe dorința unanimă 
<?e a păși cu dreptul în noul 
Si atît de importantul sezon 
international.

Si specta- 
vadă cum vor 
arbitrii noile 

I.H.F. Manie- 
influenta, de- 

echipelor.

Is-

MENȚINE LIDERĂ
iar Lukici a pierdut la Radzi- 
kowska. în clasament se men
ține lideră Ligia Jicman (Ro
mânia), cu 5 p, urmată 
Radzikowska (Polonia), 4'/, 
Jurcinska (Polonia), 4 p 
Nesterova (Bulgaria), 3*/, 
Baumstark (România), 3 p 
etc.

de 
P.

(1).
P.

(1)

SELECȚIONATA U.R.S.S. 
A CÎȘTIGAT TURNEUL 

DE HANDBAL DE LA ZURICH
ZURICH, 2 (Agerpres). — 

Competiția internațională mas
culină de handbal de la Zu
rich a fost cîștigată de selec
ționata U.R.S.S. — 6 p, urma
tă în clasamentul final de for
mațiile R.D. Germane, Iugo
slaviei — cu cîte 3 p și Elve
ției — Op.

în ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — RID. Germa
nă 21—20 (10—12); Iugoslavia— 
Elveția 17—13 (8—8).

tea duce chiar la victorie. Cele 
două mari ocazii de eseu ale 
formației României, renăscută 
după pauză, au impresionat pe 
toată lumea, dar — ce pă
cat ! — ocaziile au rămas ne
fructificate. Antrenorii și ju
cătorii noștri explică cu difi
cultate și jenă cum de s-a 
putut întîmpla ca echipa să 
joace mai puțin bine, chiar 
slab la început, în comparație 
cu evoluția apreciată din re
centa partidă cu Noua Zeelan- 
dă, de la București. După 
meci, antrenorul "federal Vale- 
riu Irimescu spunea : „Am

C.E. DE JUDO JUNIORI
SAN MARINO, 2 (prin tele

fon). Campionatele europene 
de judo ale juniorilor s-au în
cheiat odată cu întrecerile de 
la ultimele două categorii. La 
semiușoară, Kerith Brown (An-

DIN NOU 0 SĂPTĂMiNĂ
A BASCHETULUI

(Urmare din pag l-a)

ternațională oficială. Voința va 
juca în compania formației 
Maccabi, în cadrul „Cupei Li
liana Ronchetti". Arbitri : G. 
Tsolakidis (Grecia) și Al. Ob- 
knezevici (Iugoslavia). Returul : 
la 11 noiembrie, la București.

Joi vor evolua cele două 
participante la C.C.E. Steaua 
va juca la Koln, cu B.S.C. Sa
turn, în cadrul grupei A. al 
cărei clasament se prezintă ast
fel : 1. Maccabi Tel Aviv 6 p, 
2. Steaua 5 p. 3. Torpan Pojgt 
Helsinki' 4 p. 4. Saturn 3 p. în 
tur. la București, Steaua — Sa
turn 85—84. Arbitrii meciului 
de la Koln : B. Clostre (Fran
ța) și A. Richardson (Anglia). 
Fetele de la Universitatea Cluj- 
Napoca vor juca la Londra cu 
Southgate Technical College ; 
arbitri : J. Poncelet (Belgia) și 
E. Dibarboure (Franța). Re
turul la 12 noiembrie, la Cluj- 
Napoca. 

muncă și mai temeinică. Din 
păcate, nu avem prea multe 
rezerve de valoare. Alta ar fi 
situația dacă fiecare titular ar 
avea în spate 1—2 contracan
didat! !“

înfrîngerea de la Narbonne 
(9—17). în pofida nereușitei, nu 

■ pune însă în discuție valoarea de 
ansamblu a naționalei României 
așa cum rezultă și din declara
țiile gazdelor. A demonstrat 
chiar în meciul de la Narbonne 
că are posibilități de comportare 
cu orice adversar de nivel ri
dicat, atunci cînd se mobilizea
ză puternic. A plătit însă 

glia) l-a învins prin ippon, în 
finală, pe Maurizio Benvenutti 
(Italia). Pentru medaliile de 
bronz, Eric Bos (Olanda) a 
dispus prin ippon de Daunien 
Giallurachis (Franța), iar Gia 
Gogalauri (U.R.S.S.) l-a între
cut, tot înainte de limită, pe 
Lubomir Stebcl (Cehoslovacia). 
Titlul de campion continental 
la ușoară a revenit polonezu
lui Waldemar Legien, care l-a 
învins la puncte pe Frank 
Wieneke (R.F. Germania). Me
daliile de bronz au fost obți
nute de Istvan Furjesz (Unga
ria), care a cîștigat la puncte 
partida decisivă cu Jean Marc 
Biderbost (Elveția) și de Umăr 
Maraev (U.R.S.S.), învingător 
tot la puncte în fața bulgaru
lui Anatoli Atanasov.

TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
CĂLĂRIE • In concursul inter

național de la Washington clasi
ca probă pe echipe „Marele pre
miu al națiunilor", a revenit for
mației S.U.A., urmată de cele ale 
Canadei șl itaLiei.

HALTERE 9 In concursul des
fășurat la Kazan, halterofilul so- 
vietlo Leonid Taranenko a sta
bilit două noi recorduri mondia
le la categoria 110 kg : 425 kg 
la totalul celor două stiluri și 
192,500 kg la stilul „smuls".

RUGBY • La Casablanca. în 
meci contînd pentru grupa B a 
campionatului european — „Cupa 
F.I.R.A.", selecționata Marocului 
a Învins cu 6—3 (0—3) formația 
Poloniei.

MEXIC - CUBA 4-0 (2-0)
TEGUCIGALPA, 2 (Agerpres). 

La Tegucigalpa (Honduras) a În
ceput turneul final al Zonei A- 
merlcll de Nord, Americli Cen
trale șl Bazinului Caraibilor din 
cadrul preliminariilor C.M. în 
primul joc, selecționata Mexicu
lui a întrecut cuba cu 4—o (2—0). 
prin golurile marcate de San
chez (2),Castro șl Manzo. Parti
da a fost urmărită de peste 50 000 
de spectatori.

FLAM EN GO IN FINALA 
„CUPEI LIBERTADORES*

RIO DE JANEIRO, 2 (Ager
pres). La Rio, echipa locala Fla- 
mengo a învins cu 4—1 (2—1)
formația bollviană Wilsterman. 
Cîștigătoare a grupei. Flamengo 
s-a calificat pentru finala com
petiției, In care va întîlnl pe re
prezentanta fotbalului chilian, 
Cobreola.

CAMPIONATE • CAMPIONATE
DANEMARCA (et. 28) : Echipa 

K.B. Copenhaga, adversara for
mației Universitatea Craiova în 
C.C.E. a cîștigat cu 2—0 meciul 
disputat pe teren propriu cu 
Koega. Alte rezultate : Lyngby — 
Odense 1—2 ; Viborg — Naestved 
2—3 ; Kastrup — Esbjerg 2—3 ; 
Aarhus — Hvldovre 2—0. Clasa
ment : 1. Naestved — 37 p ; 2. 
Aarhus — 36 p ; 3. Hvldovre — 
38 p ; ...6. K.B. Copenhaga — 
32 p.

IUGOSLAVIA (et. 15) : steaua 
Roșie — Osijek 2—1 ; Hajduk — 
Rijeka 2—0 : Dynamo Zagreb - 
Radnicki Nis 2—0 ; Sloboda 
Partizan 3—1 : Buducnost — Var- 
dar 2—0 : O.F.K. Belgrad — O- 
limpia Liubliana 0—0 ; Teteks —

TENIS ® Turneul de la Paris a 
revenit j ucătorului american 
Marls Vines, care a dispus în fi
nală cu 6—2. 6—4, 6—3 de fran
cezul Pascal l’ortes. ® In finala de 
la Koln, cehoslovacul Ivan Lendl 
l-a învins cu 6—3, 6—3 pe ameri
canul Sandy Mayer. ® Tenisma- 
nul american Vince van Patten 
a terminat învingător în turneul 
de la Tokio, întrecînd în finală 
cu 6—2, 3—6, 6—3 pe australianul 
Mark Edmondson. O în finala 
turneului feminin de la Filder
stadt (R. F. Germania). Tracy 
Austin a învins-o cu 4—6. 6—3,
6—4 pe Martina Navratilova.

TENIS DE MASA ® Proba 
masculină pe echipe a campiona-

Vojvodina 1—1 ; Sarajevo — Za
greb 0—0 : Velez Mostar — Ze- 
lezniciar 1—1. Clasament : 1.
Dynamo — 20 p ; 2. Steaua Rosțe 
Belgrad 20 p ; 3. Hajduk — 18 u.

BULGARIA (et 10) 1 Cerna 
More Varna — Cernomoret Bur
gas 2—0 ; Sliven — T.S.K.A. So
fia 0—2 : Lokomotiv Sofia — 
Belașița Petrici 2—I : Botev Vra- 
ta — Etir 2—3 ; Akademik Sofia 
— Spartak 1—0 : Slavia Sofia — 
Marek Stanke Dimitrov 2—0. Cla
sament : 1. Cerno More Varna — 
15 p ; 2. T-S.K.A. — 14 p : 3. Lo
komotiv — 14 p.

R. D. GERMANA (et. 9) : Che- 
mie Halle — Energie Cottbus 
2—0 ; F. C. Karl Marx Stadt — 
Sachsenring Zwickau 3—0 : Hansa 
Rostock — Chemle Schkopau 
5—1 ; V&rwSrts Frankfurt pe 
Oder — Rotwelss Erfurt 2—0 : 
F. C. Magdeburg — Carl Zeiss 
Jena 1—0 : Dynamo Berlin — 
Dynamo Dresda 2—1; Lokomotive 
Leipzig — Wismut A.U.E. 2—2. 
Clasament : 1. Dynamo Berlin 
15 P : 2. Carl Zeiss Jena 
p ; 3.

14
F. C. Magdeburg — 14 p. 

SPANIA (et. 8) : Athletic Bll- 
• bao — Valladolid 4—0 ; Real Ma

drid — Osasuna 1—0 : Betts — 
Espanol 2—0 : Cadiz — Valencia 
o—0 : Las Palmas — Zaragoza

2—4 : Sporting Gijon — Hercules 
Alicante 1—1 : Castellon — Sevilla 
0—3 : F. C. Barcelona — Atleti
co Madrid 2—0 : Santander — 

Clasament : 
14

: 3.

8) :

Real Sociedad 2—3.
1. Real Sociedad —
F. C. Barcelona 13 p 
za — 12 p.

PORTUGALIA (et. .
— Sporting 1—1 ; Setubal 
Porto 1—1 ; Boavfsta 
ses 2—1 : Guimaraes 
4—0 ; “ '
0—1. <
13 p ; 2. F.
3. Rio Ave - 

n : 2.
Zaraso-

Benfica 
— F.C. 

Belcnen- 
......................... Am ora 

Porttmonense — Rlo Ave 
Clasament : 1. Sporting — 

; 2. F. C. Porto — 13 p ;
19 p.

telor internaționale ale'Belgiei, a 
fost ciștigată de selecționata Un
gariei, care a dispus în finală 
cu 3—2 de formația Cehoslovaci
ei. In sferturile de finală ale pro
bei de simplu bărbați, francezul 
Jacques Secretin l-a întrecut cu
3—2 (13, —7, —19, 17, 15) pe Tibor 
Klampar (Ungaria).

TIR CU ARCUL • Cu prilejul 
unul concurs desfășurat la Alma 
Ata, sportiva sovietică Valentina 
Rodionova a stabilit un nou re
cord mondial în proba de la dis
tanta de 30 m, cu 353 p. Vechiul 
record era de 352 p șl aparținea 
compatrioatei sale Olga Rogova.

CU SAU FARA... 
...MARADONA

Cu citeva zile In urmă 
ne-am ocupat tot in această 
pagină, despre situația lu‘ 
Cesar Luis Menottl. antreno
rul reprezentativei Argenti
nei, fată In față cu cei doi 
anunțați „senatori de drept" 
al echipei sale, Kempes șl 
Maradona. Iată că. Intre timp, 
după cum transmit agențiile 
de presă, o adevărată explo
zie a zguduit fotbalul argen
tinian : Diego Maradona, răs
fățatul publicului. jucătorul 
de la care se aștepta atlt de 
mult la competiția din 1962, 
din Spania, a fost exclus tem
porar din selecționata țării 
sale deoarece a refuzat să sc 
prezinte la cantonamentul 
unde ceilalți jucători și-au 
început preparativele în ve
derea meciurilor de verificare 
eu formațiile Poloniei și Ce
hoslovaciei. motiv pentru ca
re nici nu a jucat In recen
tul joc pierdut de Argentina 
in fața fostei medaliate cu 
aur la J.O. de la Miinchen.

Ce s-a întîmplat 1 Dlego 
Maradona a declarat Inițial 
că se simte obosit și nu poate 
participa la amintitele canto
namente, dar că ar putea ju
ca — pregătindu-ăe singur — 
in ambele partide. Apoi, după 
cîteva zile, a spus că Inten
ționează să se retragă din 
fotbalul profesionist după 
C.M. din Spania, la care — 
totuși — ar dori să participe. 
„Nu cred că voi Înceta defi
nitiv să joc fotbal, pentru că 
este pasiunea vieții mele, a 
spus jucătorul Iul Boca Ju
niors, dar nu vreau să mă 
las zdrobit de tot ceea ce în
conjoară fotbalul profesionist, 
de culisele Iui, de obositoa
rele solicitări extrasnortive, 

La rîndul său. 
nu s-a de- 
includă pe 
pentru tur- 
din Spania 
antrena in 
componenți

----- solicitări 
de publicitate", 
antrenorul Menottl 
clarat dispus să-l 
Maradona in lotul 
neul final al C.M. 
dacă el nu se va 
comun cu ceilalți 
al Iotului.

Așadar, o adevărată ..pro
blemă Maradona" atunci cînd 
Menottl se aștepta mai puțin, 
o dorea mai puțin, iscată de 
explozia de sinceritatea a ce
lui ce a fost comparat de ma
joritatea specialiștilor cu le
gendarul Pele.

Mircea TUDORAN
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