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NOUA INIȚIATIVĂ DE PACE 
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
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ECOU Și OBȚINE 
ÎNTREGULUI POPOR I
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DA - VIEȚII Șl PĂCII PE PĂMlNT!
NU- AMENINȚĂRILOR RĂZBOINICE!
Toți membrii mișcării noastre sportive subscriu cu entuziasm 

la vibrantul mesaj de pace
Pacea, făurirea unei lumi fără arme ți fără 

războaie, colaborarea pe baze egale intre po
poare, necesitatea soluționării pe căi pașnice a 
oricăror probleme litigioase dintre state - iată 
cîteva idei pe care le îmbrățișează APELUL PEN
TRU DEZARMARE Șl PACE adresat de Frontul 
Democrației și Unității Socialiste tuturor popoa- 
lor lumii. Masele de tineri sportivi, toți cei ce 
activează în mișcarea sportivă aderă cu deosebit

entuziasm, își exprimă atașamentul fierbinte față 
de această nouă ți valoroasă inițiativă, de un 
inalt umanism, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a României socialiste.

Primim zilnic mesaje de adeziune, declarații 
ale unor mari performeri, personalități de seamă 
ale vieții noastre sportive care subscriu total ia 
Apel, lată citeva dintre acestea.

Astăzi, la Craiova, București și Pitești

MECIURILE RETUR DIN TURUL II 
AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL 
Fotbalul de pe bătrtnul nostru continent « din nora în actuali
tate. Astăzi, se desfășoară meciurile retur din turul II al Cu
pelor' europene, tn care sint angajate, cum se știe, și trei repre
zentante ale fotbalului romanesc, de la oare prezentăm ultimele 
amănunte.

CUPA CAMPIONILOR

Universitatea Craiova — B. K. Copenhaga

ÎN IDFFA CAlinCĂlîil, ÎNTĂRIREA «INIEI I

PACEA TREBUIE 
SĂ CÎȘTIGE 

ÎNTRECEREA !
Am citit cu profund inte

res Apelul pentru dezarmare șl 
pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. Noul me
saj de pace adresat popoarelor 
lumii din inițiativa președinte
lui țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constituie 
un nobil apel la conștiință, o 
vibrantă chemare de a ne ridi
ca glasurile împotriva cursei 
înarmărilor, împotriva creării 
de noi mijloace de distrugere 
în masă.

în uriașa competiție mondială 
dintre cei care — în chip nesă
buit — alimentează cursa dea- 
frînată a înarmărilor și cei care 
luptă pentru a trăLîn liniște, 
PACEA TREBUIE SA CÎSTIGE 
ÎNTRECEREA î Vom lupta, a- 
șadar, pentru cauza civilizației, 
pentru securitate, pentru viața 
omenirii. Vom face acest lucru

SANDA TOMA 
campioană olimpici de canotaj

(Continuare in pag. 2-3)

SĂ TRIUMFE 
ÎNȚELEGEREA 

ÎNTRE POPOARE!
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

președintele țării noastre, a fă
cut încă o dată dovada mare
lui umanism care-1 caracteri
zează. Apelul pentru dezarma-- 
re șt pace »l Frontului Demo
crației și Unității Socialiste 
din Republica Socialistă Româ
nia exprimă dorința sinceră a 
poporului nostru de a trăi în 
pace și Înțelegere cu toate po
poarele lumii, de a face totul 
pentru stăvilirea cursei abe
rante a înarmărilor. Dealtfel, 
viata. întreaga desfășurare a 
evenimentelor internaționale 
demonstrează necesitatea creș
terii rolului popoarelor în solu
ționarea tuturor problemelor 
care privesc pacea șl progre
sul umanității, a întăririi soli-

GHEORGHE GURIEV 
Președintele Federației Române 
de box, vicepreședinte al Asocia
ției Europene de Box Amator, 
membru In Comitetul executiv 

al A.l.B.A.

(Continuare in pag 2-3)

BUNUL 
CEL MAI DE PREȚ 

AL OMENIRII
Am citit cu multă atenție și 

cu deosebită satisfacție Apelul 
pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S. și sint pe deplin de 
acord cu această nouă inițiati
vă de pace, pe care țara noas
tră, președintele ei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminentă 
personalitate politică unanim 
apreciată pe plan mondial, o 
lansează spre binele omenirii.

Popoarele lumii și îndeosebi 
cele din Europa știu ce înseam
nă un război, ce distrugeri ar 
putea aduce armamentul nu
clear Și, de aceea, se ridică ho
tă rite împotriva înarmării și, 
îndeosebi. împotriva armelor 
nucleare. Uriașele fonduri alo
cate pentru pregătirea armelor 
de nimicire in masă pot fi fo
losite in slujba bunăstării, a a- 
jutorării popoarelor înapoiate, 
la întărirea și dezvoltarea cul
turii și civilizației, la creșterea

ZSIGMOND BALOGH 
președintele CJ.E.F.S. Harghita

(Continuare în naa 2—3)

CRAIOVA 3 (prin telefon). 
Mare și justificat .interes aici, 
în Bănie, pentru meciul pe care 
formația noastră campioană. 
Universitatea, 11 susține mtina 
(n.r. azi) cu B.K, Copenhaga, 
in manșa a doua a turului II al 
C.C.E. Toate cele 30 000 de bi
lete puse tn vinzare de organi
zatori au dispărut ca prin far
mec în cîteva ore, numărul ce
lor dornici să urmărească a- 
ceastă partidă fiind mult mai 
mare.

Receptivi la ambianța din

CUPA U.E.F.A.

Dinamo — Inlernazionale Milano

BUCIIREȘIENII ÎN FAȚĂ UNEI MARI PERFORMANȚE
Va reuși Dinamo să elimine

— în turul doi al Cupei U.E.F.A.
— o formație de prestigiu mon
dial ca Inlernazionale Milano 2 
Iată o întrebare care e azi pc 
buzele tuturor (pentru că o ata
re performanță i-ar bucura nu 
numai pe suporterii clubului 
din șoseaua Ștefan cel Mare, 
ci pe toți iubitorii fotbalului ro
mânesc) și la care sperăm că 
răspunsul va fi afirmativ. Pen
tru că acel valoros 1—1 obținut 
de dinamoviștl la Milano, acum 

F. C. Argeș — F. C. Aberdeen

jur, fotbaliștii tocatniei, dină 
uitării eșecul de la Brașov, pre
gătesc cu atenție revanșa cu 
campioana Danemarcei.

„Toți băieții noștri, ne spu
nea Ștefănescu după antrena
ment, știu e4 de acest joc de
pinde redresarea morală a echi
pei, calificarea in turul III al 
C.C.E. insemnind, totodată, și 
relansarea noastră psihică in

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare In pag. 2-3)

două aăptămlni, și care nu în
seamnă desigur calificarea, le 
dă totuși acestora șansa — deo
sebit de importantă — de a-șl 
juca, practic, accesul în turul 
III pe teren propriu. Unde este 
nevoie de o victorie la diferen
ță de un singur gol. după cum 
același lucru l-ar reprezenta șl 
un 0—8 I

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)

SCRIMERII DE LA STEAUA:
BILANȚ REMARCABIL

Campionatul divizionar a evidențiat asaltul echipelor provinciaîa
(Tlrgu Mureș, Sictozia, Cărei)

Campionatul Diviziei „A“ de 
scrimă s-a încheiat cu un bilanț 
remarcabil pentru formațiile 
clubului Steaua ; după titlul de 
campioană a țării la spadă, cu
cerit cu o săptămîuă in urmă.

ani, echipa masculină de floretă 
a clubului Steaua reușește, to
tuși, să se exprime, sub baghe
ta subtilului ei antrenor, prof. 
Iosif Zilahi, într-un mod care 
nu prea lasă șansă de... paradă-

FLORETISTELE NOASTRE, 
VICTORIOASE LA RUSE

RUSE. 3 (Ager preș). Cea 
de-a 7-a ediție a turneului in
ternational feminin de floretă 
de la Ruse (Bulgaria) ->a în
cheiat cu victoria selecționatei 
României (5 victorii). urmată 
de Bulgaria. Polonia. Ungaria, 
R. D. Germană' și Bulgaria ti
neret.

VA H GRLU, DAR PITEȘTENII POT OBȚINE REVANȘA
Dezamăgiți, pe bună drepta

te. de comportarea din ultima 
vreme a echipei lor favorite, 
iubitorii fotbalului din Pitești 
nu vor ezita, totuși, să ia as
tăzi — în număr cit mai ma
re — drumul spre stadionul 
local. în situația dificilă în 
care se află. F. C. Argeș are 
mai mult decît oricînd nevoie 
de prezenta, de sprijinul și 
încurajările lor. Pentru că azi 
echipa piteșteană nu susține un 
simplu meci de campionat, ci

ar* •de făcut fată unui greu 
examen internațional, cu răs
punderile și obligațiile pe car* 
acesta le implică.

Sub povara acelui 0—3 înre
gistrat în primul meci cu Aber
deen. pe terenul acesteia. F.C. 
Argeș are datoria să lapte a- 
cum cu țoale forțele de care 
este capabilă pentru a obține

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag 2-3)

Echipa de floretă (b) a clubului Steaua, campioană a tării pe anul 
1981. De la stingă : Zsolt Husti, George Oancea, Nicolae Iile, prof. 
Iosif Zilahi, antrenor, Tudor Petruș, Sorin Roca și Petru Kuki.

Foto : Ion MIHAICA

Caiacul și canoea au nevoie de noi mari campioni

acum, iată, alte două titluri : la 
floretă bărbați și sabie, obținute 
duminică la sala Floreasca II 
in aplauzele spectatorilor.

In pofida unei metamorfeze 
prin care trece de mai mul ți 

ripostă nici unui adversar : nici 
chiar echipei Progresul Bucu
rești. în ultima etapă, floretiștii

Tiberiu ST AMA

(Continuare m pag 2-3)

SE CAUTĂ...
0 ampld dCȚiiiiic pentru

Pornind de la constatarea o- 
ferită de desfășurarea ultime
lor competiții de anvergură, șl 
anume că în sportul padelei și 
pagaei. marea performanță (tit
lul olimpie sau cel mondial) 
este accesibilă doar elemente
lor cu calități excepționale (e- 
xemple la ordinea zilei ' Par- 
finovici. Helm, Fischer, Pat- 
zaichin. Bîrlâdeanu). federația 
de specialitate a lansat în a 
doua jumătate a lunii octom
brie o largă acțiune de selec
ție pentru descoperirea viito
rilor campioni. Desigur, acțiu
nea nu se substituie procesului 
firesc «I devenirii unui spor
tiv în cadrul activității la ni
velul cluburilor, care rămîne 
principala sursă de împrospă
tare a „flotilei" caiacului șl 
eanoei. Acțiunea federație! își 
propune o completare, o acce-

UN NOU PATZAICHIN I
dcpistarca (lc talente

lerare si o lărgire a ariei ac
tivității obișnuite, încercind să 
fructifice mal bine potențialul 
tineretului nostru.

într-o primă fază, care s-a 
încheiat zilele trecute,, activiști 
ai federației — antrenori ai 
loturilor naționale, cadre me
dicale — au cutreierat școlile 
și întreprinderile din județele 
Vrancea, Mureș. Neamț. Sălaj, 
Suceava, Teleorman. Gorj, Dolj, 
Argeș. Alba. Cluj. Satu Mare 
etc. (15 în total) testînd un 
număr impresionant de tLneri 
intre 15 si 18 ani : PESTE
55 000 1 Au fost alese iude- 
tele si zonele tăriL. In care 
datele demografice certifică e- 
xlstenta unei generații tinere 
bine dezvoltate șl unde •’aia- 
cul-canoea ar* o tradiție mai 
puțin marcată. în urma mă
surătorilor antropometrice (stan- 

darduri eliminatorii : talia de 
1.75 m pentru fete, 1,80 m pen
tru canoiști și 1,85 m pentru 
caiaciștl), a testării calităților 
fizice de forță și rezistentă 
precum și a unor investigații 
medicale funcționale, colective
le de selecționeri (Aurel Ver- 
nescu. Gheorghe Simionov. Mi
hai Turcâș. Gheorghe Danilov, 
Alexandru Scurca, loan Slpoș, 
medicul Constantin Novac și 
asistentul 'medical Coriolan La
iul au reținut numele a 120 da 
tineri. 120 dia 55 000. lată ă 
primă dovadă a exigenței eu 
care a fost pornită această în
treprindere I „Aleșit“ acestei 
uriașe campanii vor fi Invitați 
în cea de-a doua jumătate a 
lunii noiembrie la baza nau
tică de la Snngov unde, la

Vladimir MORARU

(Continuare tn pag 2-3)



NU - AMENINȚĂRILOR RĂZBOINICE!
PACEA TREBUIE SA

(Urmare din pag. 1)

din toate puterile, 
fiind că liniștea 
noastre nu se poate 
„echilibrul armelor".

Adeziunea mea
pentru dezarmare și pace 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste este totală. Vrem

conștienți 
căminelor 

clădi pe

la Apelul 
al

ClSTIGE ÎNTRECEREA!
să ne continuăm munca și învă
țătură fără a avea deasupra 
noastră norii grei ai dezastru
lui, vrem să ne întreeem sub 
cerul senin al păcii și pentru 
acest lucru ne ridicăm glasurile 
spunînd un NU hotărît înar
mării nucleare, arsenalelor de 
tot felul care amenință fru
moasa noastră planetă.

să triumfe Înțelegerea intre popoare;
(Urmare din pag 1)

daritătii și conlucrării lor In 
afirmarea politicii de destinde
re. de pace si independență 
națională.

Personal, la fel ca toți ro
mânii iml voi adăuga efortu
rile la ducerea la îndeplinire 
a menirii fiecăruia dintre noi 
pentru apărarea păcii si asigu
rarea Înțelegerii intre toate po
poarele lumii. In calitățile 
pe care le dețin In or
ganisme sportive lnte.'natio-

nale. în întîlnirile cu nu
meroși oameni de pe alte 
meleaguri, de pe toate conti
nentele. voi face tot ce-mi stă 
în puteri, pentru a transmite 
tuturor mesajul de pace și co
laborare al poporului român, 
dorința de luptă necontenită 
pentru stoparea producerii de 
armament nuclear și, în special, 
a bombei cu neutroni, fiind 
convins că membrii forurilor 
internaționale pugilistice ni se 
vor alătura, in străduința de a 
face să triumfe buna Înțelegere 
Intre popoarele lumii.

BUNUL CEL MAI DE PREȚ AL OMENIRII
(Urmare din pag. I)

valorilor spirituale ale fiecărui 
popor, la dezvoltarea sportului 
mondial — acest ambasador al 
păcii și prieteniei intre po
poarele lumii. Tocmai de aceea, 
poporul nostru, naționalitățile 
conlocuitoare din România iși 
arată Întreaga adeziune față de

această nouă inițiativă, dc pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele României socialis
te, față de Apelul F.D.U.S., ri- 
dieîndu-ne glasul, alături de 
toți oamenii cinstiți de pretu
tindeni, pentru salvgardarea 
păcii, bunul cel mal de preț al 
Întregii omeniri.

£2

Din activitatea Birou
lui federației de lupte

Cunoscut pentru seriozitatea cu 
care își desfășoară activitatea, 
Biroul Federației române de 
luptp se află printre primele or
ganisme de acest gen care pun 

• m aplicare, cu conștiinciozitate, 
• notărîre a Biroului C.N.E.F.S. 
privind controlul si îndrumarea 
•ecțiiloT de nivel alimpic.

Timp de zece zile, tehnicieni 
‘pricepuți, antrenori federali sau 
ai loturilor naționale, ca Ion Cor- 
neanu. ion Crîsnic, Nicolae Pa
vel, au urmărit îndeaproape ac
tivitatea de pregătire (la nivelul 
tuturor grupelor) ce se desfășoară 
în secțîile de lupte ale cluburi
lor Progresul și Steaua din Capi
tală. Controlul a fost multilate
ral metodică de pregătire, se
lecție, documente de planificare, 
prezență la antrenamente, discl- 

’ plină, bază materială etc.
La sfîrșltul perioadei de con

trol, Biroul federal a invitat pe 
reprezentanții cluburilor respec
tive, antrenorii secțiilor, la ® șe
dință de analiză a activității a- 
cestor unități, antrenorii coordo
natori al secțiilor Progresul 
(Stai cu Olteanu) șl Steaua 
(Gheorghe Șuteu) prezentînd in
formări asupra muncii lor în pe
rioada care a trecut de la înce
putul acestui an.

Din informările antrenorilor, 
din referatele prezentate de teh
nicienii care au efectuat contro
lul s-au desprins o serie de 
lipsuri, în special în- activitatea 
secției clubului Progresul, care 
la ora acestui bilanț nu-și poate 
justifica poziția de secție de nivel 
olimpic. Deși la acest club ac
tivează patru antrenori (Șt. Ol- 
teanu, I.M. Constantin eseu, V. 
Moisin și A. Popa), numărul 
sportivilor care se pregătesc este 
necorespunzător, prezența la an
trenamente este nesatisfăcătoare,, 
iar performanțele luptătorilor sînt 
mult sub valoarea pretinsă unei 
secții de acest nivel. S-au des
prins : lipsa de preocupare a an
trenorilor pentru • selecție cores
punzătoare (se lucrează cu cei 
ce vin singuri la sală) și chiar 
pentru perfecționarea pregătirii 
lor profesionale (antrenamentele 
auzfost apreciate ca slabe, cu mij
loace ineficace, mult sub nivelul 
pretins unei secții de performan
ță), ba chiar și abateri discipli
nare ale antrenorilor (Intîrzieri 
de la programul de antrenament).

Față de această situație, Birou] 
F.R.L. a hotărît trecerea secției 
de lupte a clubului Progresul de 
la nivel olimpic la nivel interna
țional, cu precizarea că în cazul 
îri care nu se vor lua măsuri se-

.TEW

SCRIMERII DE LA STEAUA
(Urmare din pag I)

din str. dr. Staicovici au fost o 
pradă .mult prea ușoară în fața 
campioanei (10—6), partida cu 
Steaua pierzîndu-și astfel atri
butul de derby. Steaua răm.ne 
o echipă mare la această probă, 
deocamdată prin Petru Kuki. 
Totuși, după părerea noastră, 
oricare dintre coechipierii săi 
(Sorin Roca, George Oancea, 
Zsolt Husti, Nicolae Iile) se 
poate ridica Ia înălțimea primei 
15 meciuri

Adică, cu 8 puncte mai mult 
decît Progresul București (2) și 
eu 14 față de I.E.F.S. (3).
. Revenim asupra situației din 
zona fierbinte a retrogradării, 
acolo unde ultima clasată, Poli
tehnica Iași (antrenor. Mihai 
Bănică), s-a arătat ambițioasă 
mai mult în declarații decît în 
fapte, dorind să treacă de Poli
tehnica Timișoara. Păcat pentru 
Iași că pierde (după sabie) șl Ia 
floretă, contactul eu elita scri
mei. Va trebui muncă, multă 
muncă, ordine șl colaborare în
tre tehnicienii care lucrează Ia 
Iași (șl un sprijin nemijlocit 
din partea organelor sportive 
focale) pentru a revedea cît de 
eurînd acest centru al scrimei 
românești acolo unde îl este fo
cul. După tradiție.

Noua promovată ta >rA“, 
A.S.U. Tg. Mureș are la cîrmă 
un antrenor tinSr, pe prof.
fan Blot, acum la primul său 
mare succes. Ne bucură reuaite

H. GHEORGHIU-D. DOCIU (I.T.A. Cluj)
Învingători In „raliul castanilorA

kk

Cosmonautul român D. Pruiiariu a dat startul!
Județul Maramureș a găzduit 

cea de a opta și ultima etapă a 
campionatului republican de ra
liuri și anume „Raliul castani
lor". Ca de obicei în acest ju
deț, unde automobilismul este 
iubit, organizarea asigurată de 
către Filiala A.C.R. Maramureș 
și A.S. Motorul Baia Mare a 
fost bună, contribuind la reu
șita întrecerii. A fost un raliu 
de noapte (cu plecarea la ora 
20 din fața Casei de cultură și în- 
toarcerea, începînd de la ora 5

Să- 
Firiza — Baia Mare, 

după cum ne-au spus 
întărită 

4G echi- 
au ajuns 

primele 
de con- 
1 : 1. I.

— Sighetu Marmației 
pînța - 
„greu", 
concurenții, afirmație 
de faptul că din cele 
paje plecate în raliu, 
la finiș doar 29. Pe 
trei locuri în grupele 
curs s-au clasat : gr. 
Matei — Gh. Gliga (Cetate De
va), 2. F. Hangu — M. Runcan 
(C.S.U. Brașov). 3. P. Aldea — 
Gh. Nemeș (Auto Maramureș) ; 
gr. 2 : L H. Gheorghiu — D.

Cosmonautul Dumitru Prunariu, membru de onoare al A.C.R., dă 
startul, la Baia Mare, in ..Raliul castanilor".

dimineața), disputat pe o dis
tanță de 350 km, cu 14 controa
le orare și 8 probe speciale.

După start — dat spre sui- 
priza plăcută â concurcnților și 
spectatorilor de către primul- 
cosmonaut român Dumitru Pru- 
nariu — concurenții au plecat 
pe traseul Baia Mare — Izvoare

rloase de organizare și îmbună
tățire a activității pînă la data 
de 1 ianuarie 1982 secția să fie 
trecută în rîndul celor de nivel 
republican. De asemenea, s-a pro
pus conducerii clubului sancțio
narea celor patru antrenori,

îh legătură cu activitatea, sec
ției clubului Steaua (la cele două 
stiluri), deși situația este mult 
mal bună ca urmare a măsurilor 
energice întreprinse de biroul de 
secție și de conducerea clubului, 
rezultatele acestei puternice uni
tăți sportive nu se Situează- încă 

"la nivelul dorit. Obiectivele de 
performanță (îh special la lupte 
libere) n-au fost îndeplinite In 
totalitate de sportivii cltfbului, 
iar tn procesul lnstrUctiv-educa- 
tiv se pot face încă (și trebuie 
să se facă) serioși pași către mal 
bine.

Antrenorii respectivi, ctt ș! re
prezentantul conducerii clubului, 
col. Ion Gheorghe, s-au angajai 
să depună eforturi susținute pen
tru realizarea unui plus de cali
tate în activitatea secției, pentru 
a putea contribui mai substanțial 
la succesele viitoare pe plan in
ternațional ale acestei discipline 
sportive.

Dociu (I.T.A. Cluj), 2. N. Stoff
— V. Gherasim (Motorul Baia 
Mare), 3. E. Ionescu — D. A- 
mărică (Unirea Tricolor Bucu
rești) ; gr. 5 : 1. F. Mateescu — 
F. Nuță (Unirea Tricolor), 2. Al. 
Bodrog — A. Buteanu (Motorul 
Baia Mare), 3. M. Santa — E. 
Roșea (I.P.A. Sibiu) ; începă
tori : V. Nagy — I. (Szentanai 
(I.T.A. Alba) ; echipe : 1. Uni
rea Tricolor București, 2. Cetate 
Deva, 3. I.P.A. Sibiu ; clasa
ment general : 1. II. Gheorghiu
— D. Dociu, 2. N. Stoff — V. 
Gherasim, 3. I. Matei — Gh. 
Gliga.

După disputarea acestei eta
pe, s-au calculat rezultatele ob
ținute în raliuri.Ie anului .și, 
după cum ne comunica irig. Tu
dor Bucătaru, din cadrul Fede
rației române de automobilism 
și karting, titlurile.de campioni 
au revenit
Mihai
Barbu _____
Gheorghe Urdea 
(I.A. Dacia Pileșți) ; gr. 5. Lu
dovic Balint — Constantin Zăr- 
nescu (I.A. Dacia) ; campioni 
absoluți : L. Baîinf — C. Zăr- 
nescu ; echipe : I.A. Dacia Pi
tești.

cuplurilor.: gr. 1. 
Costinean — Gheorghe 
(I.P.A. Sibiu) ; gr. 2. 

Comei Ti|

Modesto FERRARINI

Mihai TRANCA

BILANȚ REMARCABIL
noastre florete masculine, de 
două ori anul acesta foarte a- 
proape de o performantă de ex
cepție, la C.M. de la Clermont- 
Ferrand și apoi Ia Universiada 
de la București. Acum Kuki sc 
pregătește pentru ca în eurînd, 
— la C.E. Ia Foggia, să cîștigo 
„duelul** cu apreciatul său rival 
de pe planșe, sovieticul Smir
nov.

Cu o echipă în plină omoge
nizare, Steaua a realizat, totuși, 
un bilanț de invidiat :

169 asalturi cîștigate = 30 puncte
sa. Pînă mai ieri a dovedit stă
ruință si maturitate, acum, iată, 
și competență.

15 meciuri

Dintre toate , echipele campi
oane, cea de sabie (și tot a clu
bului Steaua) deține un record 
absolut : de 31 de ori pe locul 
I în prima divizie ! Multe din
tre aceste succese sînt legate de 
numele fostului scrimer al echi
pei militare, Constantin Nioolae, 
de cîtiva ani antrenorul ei. 
Promovare îndreptățită ! Serio
zitatea acestui neobosit și mo
dest tehnician și-a pus amo 'er.- 
ta și asupra echipei pe care o 
pregătește (Ion Ton. Marin 
Mustață, Corncliu Marin, Lau- 
rențiti Oancea, Florin1 Păunes- 
eu), autoarea unui bilanț puțin 
obișnuit :

190 asalturi
apare cu atit 
cît campioana 

cel puțin

Bilanțul acesta 
mai edificator cu 
a avut de înfruntat 
trei formații incomode, anul a- 
cesta, nu numai pe Dinamo 
București și Tractorul Brașov, 
Ci și pe Progresul București ; 
de ultima s-a desprins în extre
mis, in etapa a III-a, la... tușa- 
veraj ! Părerea noastră este că 
echipa campioană are resurse 
pentru a se exprima și mai 
convingător.

în cazul celorlalte candidate, 
de semnalat ambiția dinamoviș- 
tilor, de a Încheia competiția 
Înaintea echipei Tractorul. O 
dovadă de prețuire pentru noul 
antrenor, Mircea Lupuțiu, pe 
drumul unei colaborări care — 
ne-am dat seama — se dorește 
cât mai rodnica. Iu proba do sa-

20 pecîștigate
bie, Dinamo poale reprezenia 
(ca și in cazul floretei femini
ne) o redută puternică a scri
mei noastre de performanță, 
fapt care așteptăm să se con
cretizeze cit de eurînd ! Ambi
țioșii sabreri de la Clubul spor
tiv școlar din Slobozia (și nu 
mai puțin tenacele lor antrenor, 
Nicolae Mihăiiescu !) au la ac
tiv un rezultat foarte bun — 
poziția a 4-a în clasament — 

Salutăm, în fine, revenirea 
(după 22 de ani) în Divizia „A" 
a echipei Victoria Cărei. O mi
nă de susținători, în frunte cu 
primarul frumoasei așezări săt
mărene, Cornelia Șoimeanu, fac 
să se vorbească din nou despre 
scrimerii lui Androne Covaci, 
omul dăruit unui sport pe care 
U practică de o viață !

• în vederea realizării obiecti
velor propuse pentru viitorul se
zon competițional la tenis de 
masă — campionate europene de 
seniori și juniori, campionatele 
internaționale ale României ș.a. 
— au fost alcătuite loturile repre
zentative. Iată componența aces
tora : SENIORI, masculin — Șer- 
ban Doboși, Simion Crișan (C.S.M. 
Cluj-Napoca), Andras Fejer 
(C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc), Eu
gen Florescu, Mircea Nicorescu 
(Universitatea Craiova), Ștefan 
Moraru (Progresul București), 
Cristinei Romanescu (Gloria Bu
zău), antrenor principal Farkaș 
Paneth, antrenor secund Ferenc 
Nagy ; feminin — Eva Ferenczi, 
Olga Nemeș, Judith Borbely 
(C.S. Arad), Maria Alboiu (C.S.Ș. 
Slatina), Beatrice Pop, Lorena 
Mihai (Gloria Buzău), antrenor 
Emil Prokopecz ; JUNIORI, mas
culin — Pau) Haldan, Costel Bă- 
<Iol (Universitatea Craiova), Fer
dinand Ferenczi (C.S.M. Cluj-Na-

poca), Crii 
Buzău), Ar 
Secuiesc), 
Tiugan, Vi 
sltatea Cri 
(Constructo 
nor princip 
nor secund 
oare — Bei 
hal (Gloria 
bcly (C.S. 
raru (C.S.Ș 
meș (C.S. 
(înfrățirea 
Furtună ( 
Zlta Ferei 
poca), Cazi 
Cheler (M.I 
cipal Laurei 
nor secund

® Intre 6 
lot de junii 
din Ktaga I 
Carmen GS 
Toma, C. T 
un turneu 
najska Stre

STEAUA A CIȘTIGAT „CUPA
LA ATLETISM

In urma Întrecerilor de 
si marș de la Sibiu au ___ ___
ttnitivate clasamentele campiona
tului republican ;,Cupa României* 
ediția 1981 la atletism. In clasa
mentul general primul loc a fost 
ocupat de atletil de la Steaua, cu 
456 p —- el ciștigă astfel trofeul 
— urmați de cei de la Dinamo, 
la • diferență mică de puncte — 
450. In continuare : S. C.S.Ș. 4 
București 295 p, 4. C.S.S.A. Cra
iova 243,5 p. 5. Viitorul Bucu
rești 231,83 p. 6. C.S.S.A. Clm-
pulung Muscel 206.5 p, 7. C.S.Ș.
Cetate Deva 195 p, S. Rapid
București 159 p. 9. C.S.S.A. Cluj- 
Napoca 134 p, 10. C.A.U. Bucu
rești 123 p, 11. Liceu] 2 Bucu
rești 116 p, 12. C.S.Ș. Brăila 113.5 
p etc. (au obținut puncte 123 de 
cluburi și asociații sportive).

maraton 
fost de-

T

SE CAUTĂ...
(Urmare din pag. 1)

UN

capătul unei scurte perjpade 
de pregătire, vor fi supuși unor 
testări suplimentare si unui 
control amănunțit la Centrul 
de medicină sportivă al 
C.N.E.F.S. Vor veni cei 14 elevi 
ai liceului industrial din Cîm- 
pulung Moldovenesc, cei 13 ,e- 
levi ai școlii profesionale 
M.I.U. din Buhuși, vor veni 
împreună cu elevii lor și pro
fesorii Iosif Silaghi (Liceul in
dustrial .Andrei Mureșanu din 
Dej) Ioan Buțiurcă (Liceul in
dustrial F Reghin) și Elena 
Goga (Liceul industrial 1 Za
lău) evidențiați în sprijinirea 
acțiunii, profesori care se . pot 
mîndri cu rezultatele 
lor.

Trialul de la Snagov 
ca rezultat o grună

muncii

va avea 
specială.

CAMPIONATE-COM PE TI TII
BASCHET

DIVIZIA A DE TINERET LA BASCHET rezultate din etapa a «-a : 
masculin, seria I : Politehnica Timișoara — Comerțul Lie. „Bolyai* 
Tg. Mureș 86—75 (47—52), Academia Militară București — Jiul Știința 
Petroșani 63—73 (29—30) ; seria a il-a : Știința Invățămînt Ploiești — 
Electrica Fieni 81—68 (48—29), I.C.I.M. Brașov — C.Ș.U. Galați 60—65 
(32—39), Marina Constanța — Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași 45—85 
(22—47), A.S.A. Bacău — Automatica Alexandria 102—69 (50—54 !), Me
canica fină București — Automatica București 83—88 (35—43) ; fe-

------ ~ ~ ~ - --- - ■ 69—73
JCEMENERG București 64—94 

Universitatea II C.S.S. Viitorul Cluj- 
Snare, O. Băl- 
Albu, S. loan).

canica fină București — r — --
mjnin, seria I : Metalul Salonta — C.S.Ș. 1 Alfa Oradea 
(37—33), C.S.Șz — C.F.R. Constanța ------------------- “

' (30—58), Voința Tg. Mureș Tui .________ _ ____
Napoca 79—96 (35—51). (Corespondenți : C. Crețu, A. 
teanu, C. Gruia, S. Neniță, Fr. Darvași, N. Stere, C.
RUGBY

REPREZEANTANTELE RUGBYULUI JUVENIL DIN ________ __
încheiat turneele în țara noastră. în ultimele partide : Jud School a 
condus cu un minut înainte de final, pe C.S.Ș. Locomotiva, cu 18—17, 
pentru a se recunoaște în cele din urmă învinsă cu 23—18 ; Merchant 
Taylors School a întîlnit formația similară de juniori jl a clubului 
R.C. Grivița Roșie, pe care a întrecut-o cu 13—6. Un amănunt foarte 
interesant, apropo de acest din urmă meci : Bogdan PodeanU este, 
probabil, cel mai tînăr jucător român care debutează într-o partidă 
internațională. ,,demiul“'din Parcul copilului avînd numai...- 13 ani! 
Ca o 
Pop, 
rioriti 
echipa 
tare.
acest’ 
mătoarele 
TIMIȘOARA 15—0 (3—0), gazdele impunîndu-se în final, prin punctele 
realizate de Moț, Vlădescu- — eseuri transformate de V. Ion, dare 
a mai marcat' din drop ; C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA PETROȘANI 
6—0 (0—0), • victorie meritată, a localnicilor ; seria a Il-a : DINAMO 
— STEAUA 10—7 (4—3), după un meci frumos, în care au punctat 
Chirlcencu, Rovența — eseuri, Nica — trans., respectiv David — 
eseu, Codoi — l.p. ; R.C. SPORTUL STUDENȚESC — VULCAN 
12—25 (12—11) ! Un joc deschis, un arbitru debutant (N. Panclu, din 
Constanța), o surpriză și 3 eseuri marcate de metalurgistul Chirigiu. 
(Corespondenți : A. Crișan, 1.. Boțocan, V. Timuc, O. Guțu).

ANGLIA și-au

concluzie la turneul tinerilor rugbyști englezi, ing. Alexandru 
președintele Comisiei naționale pentru 'juniori, remarca supe- 
dea oaspeților în jocul pe „treisferturi", în vreme ce atuul 
z.'or noastre este constituit, încă de 1# aceste vîrste, de înain- 
© PRIMA ETAPA A RETURULUI (ultima programată pentru 
an) din seriile I si II ale „Cunei F.R. Rugby ’ a c L i ; -

rezultate.: seria I : ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE — „U“

ULTIMELE ZILE 
DE PARTICIPARE !

Pentru cei ce nu și-au procurat 
încă biletele, precum și pentru- 
cei ce doresc să albă mai multe 
posibilități de obținere a unor 
mari ciștiguri la sistemuf de joc 
preferat, se reamintește că as
tăzi și niîine sint ultimele zile 
de participare la tragerea obiș
nuită Loto de vineri 6 noiembrie 
1981. După cum cunoașteți, desi
gur, din această rubrică, cîștîgu- 
rile în AUTOTURISME „Dacia 
1300“ Și MARI SUME DE BANI

CLASAME 
namo 435 p, 
C.S.Ș. 4 Bl 
131,33 p, 5. 
p, 6. C.S.S.J 
etc.

CLASAnSEl 
Cetate 
Craio» 
pulung Mui 
109 p. 5. SI 
torul 100,5 i 

CLASAME 
București * 
p, 3. Dolj» î 
223 p, 5. te 
179 p, 7. Ci 
8. Sibiu 146 
Suceava 125 
123,5 p. 12. 1 
au punctat 
Harghita).

NOU Pj
căreia i se 
mai bune c 
în vederea 
valorii spor 
la performs 
tiunea vize? 
Olimpiada c 
clus ca tali 
prindă echi 
1934... ,

..Flotila" 
de singe 
azi. de 
Patzaichin
teva zile 31 
lui Diba—ți 
după Bîriăc 
părut (sau 
sportivi de 
lutăm, deci 
toamne, cu < 
lege roadele 
ale Jocurile 
campionatele

r 
i< 
î

.L

ȘAP
LA BUCU 

campionatuli 
intea finale 
deiM pe anul 
lupta pentn 
etapa finală 
desprins jui 
81/, p din 15
3 locuri. Da]
4 runde a r 
laide, ratînd 
colaide au a 
sosind la eg

_ rești), c. I< 
torul) w1/, i 
Bărbules.cu 
7. S. Giurun 
Napoca) 81/, 
jocaru (Calc 
12—14. Em.; 
Miulescu (& 
8 p, 16. V. 
(Calculatorul 
form coeficii 
rea a fos^ 
luție siguț 
primele _ 
acerbă. Mobi 
trul Volodea 
„peste bord“ 
s a mentul : 1- 
Cluj-Napoca) 
D. Fuhrman 
gureanu (Me 
București), I, 
comotiva Bu 
rentz (Medic 
stanța), I. Bi 
culatoru.1) 4 i 
susțin un m< 
bului central

4DN1NISTR4IIA OI SI AT LOTO PPONOSPOI
răsplătesc cu regularitate perse
verența și inspirația participanți- 
lor la acest tradițional și avanta
jos sistem de'joc. Tragerea Loto 
de vineri, prima din această lună, 
vă poate aduce și dv. succese 
asemănătoare !

Datorită 
desfășoară 
programul 
de astăzi, 
blicate în 
6 noiembrie 1981.

orei tîrzii la care se 
unele meciuri din 

concursului Pronosport 
rezultatele vor fi pu- 
această rubrică vineri

Tragerea ob: 
de astăzi, 4 1 
televizează In 
la ora 17,05..

CIȘTIGURILE
PRONOSPORT
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Categoria 1 :
riantă 25% —
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MECIURILE RETUR DIN TURUL II ĂL CUPELOR EUROPENE
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lith Bor- 
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IN IDfEA CALIFICĂRI!, ÎNTĂRIREA LINIEI I
((Jrm-jre din pag 1)

campionat, atit de necesară 
înaintea derby-ului cu Dinamo".

Cu ce „11“ va încerca Uni
versitatea Craiova să transpună 
în realitate dorințele de mai 
bine ale jucătorilor ei, ale in- 
flăcăraților suporteri olteni ? 
Iată-1, cu

suporteri 
două semne de între-

El“

ȘTEFĂNESCU
Î50.5 p, 

Viitorul 
aiova 102 
că 98.5 p

încereînd să-i luăm pulsul Iul 
ih KxniA' eu 24 de ore înain
tea primului fluier de arbitru, 
acesta ne-a spus : „Refăcută 
moral după victoria obținută în 
prima manșă eu Universitatea 
Craiova (n.n. reamintim, cu 
1—0) echipa mea a reușit două 
succese și în campionat. învin
gi nd cu 2—1, în deplasare, echi
pa Ikas (locul 10) și cu 2—0, »- 
casă, pe Hoge, o formație afla
tă pe locul 7. Au fost două

meciuri in care noi am exersat, 
după cum se vede, cu bune re
zultate, tactica pentru returul 
cu Universitatea Craiova. O tac
tică care, pot să vă asigur de 
pe acum, nu va pune accentul 
pe defensivă". Apoi. Jh. Kra
mer a ținut să pună și dînsul o 
întrebare : „Joacă Crișan 
„Oblemenco ne-a spus că da“, 
a venit și răspunsul, după care 
l-am simțit pe antrenorul danez 
puțin îngindurat.

Meciul va începe la ora 13,45 
și va fi condus de o brigadă 
din Iugoslavia, avîndu-1 la cen
tru pe Damii Matuvinovici.

BUCUREȘTENI1 IN FAIA UNEI MARI PLIIIOIIMANJE
(Urmare din pag. I)

£. C.S.Ș. 
. £ -A.l.A. _m-
4. Rapid 

k t vu-

I
>EȚE : 1.

845 
«jJ’^edoara 

, 6. Cluj 
148,88 p, 

4,66 p. 10. 
Constanța 

etc. (nu 
lurgiu si

I
I
I

4IN
I

ura cele 
pregătire 
rapide a 
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nul rînd, 
este ex- 

sebite să 
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I
I
I

pentru

e
1

nevoie 
nu de 

;pționalul 
peste cî- 
generatia 
ff".vîntul, 

mai a- 
căsitați) 
Să sa- 
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ele ediții 
și ale 

te !...

I
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I
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bare : Lung — Negrilă, Tilihoi, 
Ștefănescu, Purima (Irimescu) 
— Țicleanu, Beldeanu, Bălăci — 
Crișan, Cămătaru, Cirtu, (Geol- 
gău). Față de formula de echi
pă aliniată la Copenhaga, în 
partida tur, două absența : Un- 
gureanu — două cartonașe gal
bene și Donose, aflat m scădere 
de formă, și o reintrare — Cri
șan. „Sistemul defensiv al for
mației noastre, aprecia Oble- 
menco, slăbește într-o oarecare 
măsură, dar fiind vorba de un 
meci disputat pe propriul te
ren, sperăm că întărirea liniei 
I să reprezinte elementul com
pensatoriu, care, finalmente, să 
incline balanța in favoarea 
noastră, la scorul dorit". Venind 
vorba de linia I se cuvine a re
marca și reintrarea lui Cămăta
ru, absent în ultimele două me
ciuri de campionat.

B.K. Copenhaga a sosit la 
Craiova luni seara (venind cu 
autocarul direct de la aeropor
tul Otopeni), deplasîhd 16 jucă
tori. Tmediat după cină antre
norul Ihon Kramer și trupa sa 
s-au retras în camerele hotelu
lui „Jiul" pentru binemeritata 
odihnă A doua zi dimineață, pe 
terenul care va găzdui meciul, 
fotbaliștii danezi au efectuat un 
antrenament. La sfîrșitul lui, 
împreună cu cei 5 ziariști da
nezi prezenți la Craiova, am 
notat și echipa lui B.K. Copen
haga : Ole Qvist — Kym Larsen, 
Eigenbrod, Tune, Eriksen — Fos- 
gaard, Lausdrup, Hansen, Lar
sen ț- Rossel, Andersen.

Dinamo — cu forma sa bună 
din ultimul 
după opinia 
meciului de 
nul propriu, 
său public, chiar dacă celebra 
Inter a venit, după cum declara 
ieri antrenorul Bersellini, „să 
se revanșeze după semleșecul 
de pe San Siro". Avem încre
dere în jucătorii noștri. In pu
terea lor de luptă, în dăruirea 
(și calmul I) cu care vor juca 
acest meci, în capacitatea

timp — rămîne, 
noastră, favorita 
azi, de pe stadio- 
în fața fidelului

DINU

reală de a obține un rezultat de 
mare rezonanță în fotbalul in
ternațional.

Dinamo a pregătit cu grijă 
returul de azi. Președintele sec
ției de fotbal, fostul internațio
nal Vasile Anghel, ne spunea 
ieri că liderii actuali ai Diviziei 
„A" simt marea răspundere ce 
le revine, că ultimele două me
ciuri de campionat au fost pre
gătite cu gîndul la... Inter, că

TIMIȘOARA s-au desfășurat grupele „B“ ale 
individual masculin de șah, ultima etapă îna- 

e va desemna campionul țării șl al „Daria- 
î sala Arhitectura din Capitală (17 partiripanți), 

celor 3 locuri care asigurau calificarea în 
ției a fost deosebit de încordată. Din start s-a 
Sărbtilescu care, după 13 runde, conducea cu 
4-5 !), părînd că are asigurat unul din primele 
ezistat marii tensiuni a turneului și în ultimele 
:ă partide decisive, la C. Radovici și V. Nico-
1. în schimb, A. Urzică, C. Ionescu și V. Ni- 
iș foarte- puternic (ultimul 6V9 p în 7 runde !), 
Tsamentul : 1—3. A. Urzică (Calculatorul Bucu- 
aiversitatea București), V. Nicolaide (Calcula- 
posibile). 4—5. C. Radovici (C.S.U. Brașov), D.
p, 6. A. Negulescu (Petrolul Ploiești) 9^ p, 

mica București) 9 p. 8. L. Oltean (C.S.M. Cluj- 
Ciolac (Politehnica București) 8 p, 10. C. Co-

p, 11. Cr. Ionescu (Politehnica Buc.) 7 p, 
CcT.B.), Ș. Neamțu (Medicina Timișoara), Gh. 
i’vîști) 6‘/2 p, 15.- N. Barbu (Petrolul Ploiești) 

(Universitatea București) 5 p, 17. A. Crișan 
La punctaj egal, ordinea a fost stabilită con- 
•-). C Și la Timișoara (14 concurenți) întrece- 

fumizînd numeroase surprize. Cu o evo- 
. ginerii O. Foișor și D. Oltreap și-au asigurat 
scfWmb, •'■pentru ce-I de-al treilea lupta a fost 
la maximum în final (5 p în 6 runde), maes- 
a reușit să se califice. în schimb, au rămas 

internaționali C. Ungureanu și I Biriescu. Cla- 
h’șor, (Universitatea Iași), D. Oltean (C.S.M. 
in 13), 3. V. Vaisman (Ca’cutatorul) 8 p, 4—6. 
ca -București), E. Mozeș (Rapid Arad), C. Un- 
nișoara) 71/-» p, 7—8. I. Ar.măș (Politehnica 
iș (Calculatorul) 6V2 p. 9—10. O.‘ Pușcașu (Lo-
2. Spulber (Vulcan București 6 p. 11. N. Lo- 
oara) 54/-> P, 12—13. M. Tratatovici (Farul Con- 
edicina Timișoara) 4’/2 p, 14. M. Dominte (Cal- 
cel de-al 7-lea loc, C. Radovici și D. Fuhrman

raj (4 partide) care începe astăzi în sala .Clu-

IKMEAZA
ronoexpres

1981, se 
îcepînd de

CURSULUI
NOIEM-

tate) 1 va- 
sm DACIA

1300 ; Categoria 2 : (12 rezultate)
2 variante 100% a 14.447 lei și 57 
variante 25% a 3.612 lei ; Catego
ria 3 : (11 rezultate) 35 variante 
100% a 1.410 lei șl 859 variante 
25% a 352 lei,

REPORT CATEGORIA 1 : 237,943 
lei.

Autoturismul DACIA 1300 de la 
categoria 1 jucat 25% a revenit 
participantului GAVRIL PUHDE 
din Zalău, județul -Sălaj.

va fi o partidă, poate, mai grea 
decit cea de la Milano, dar că 
are încredere în echipă, in am
biția tuturor celor 11 jucători 
care vor intra azi în teren. A- 
ceștia sint : Moraru — I. Marin, 
Dinu, Bumbescu, Stănescu — 
Augustin, Custov, Dragnca — 
Țălnar, Dudu Georgescu, Orac. 
După cum se vede, din echipa- 
atandard nu lipsește decît fun
dașul dreapta Vlad (indisponi
bil pentru încă 2—3 luni), acci
dentarea de sîmbătă a lui Stă
nescu, in jocul cu S.C. Bacău, 
fiind fără gravitate, iar Bum
bescu absentînd, în același 
meci, din cauza celor două car
tonașe galbene. Prin urmare, 
exact aceeași formulă de echipă 
ca și la Milano și care a făcut 
ca „la grande Inter" să scape cu 
greu de o infrîngere — cum 
scria presa italiană — chiar pe 
teren propriu.

Oaspeții, care au sosit luni

seara la București, au făcut ieri 
după-amiază un antrenament 
de circa o oră, pe stadionul Di
namo. Antrenorul Bersellini 
ne-a declarat că are motive de 
satisfacție, deoarece — deși are 
un jucător accidentat, Bini, în 
urma partidei de campionat, de 
acum 3 zile, cu Genova (0—0)
— l-a putut recupera pe inter
naționalul Oriali (autorul golu
lui prin care Inter a ciștigat cu 
1—0, săptămîna trecută, „eter
nul derby" cu A.C. Milan) pre
cum și pe Marini. Dealtfel, a- 
cesta din urmă îl va și înlocui 
pe Bini, pe postul de libero. 
Deci, cu Oriali și Marini, Inter- 
nazionale se prezintă, teoretic, 
cu o formație mai puternică — 
și, în orice caz, mai completă
— decît în meciul tur. Formula 
preconizată pentru azi este 
deci : Bordon, Bergomi, Baresi, 
Cenți, Bachlechner, Marini, 
Bagni (Pasinato), Prohaska, 
Beccalossi, Altobelli, Oriali.

în antrenamentul de ieri, 
Bersellini s-a ocupat în mod 
special de cei doi internaționali 
din recentul Iugoslavia — Italia 
de la Belgrad (1—1), Altobelli 
și Oriali, mai ales că ultimul a 
fost menajat duminică, nejucînd 
în campionat contra Genovei. 
Din declarațiile ziariștilor ita
lieni care însoțesc echipa, reie
se că Inter a dominat tot timpul 
în jocul de duminică, dar n-a 
putut marca deoarece Genova a 
practicat un marcaj sever, avind 
apărători înalți care au respins 
majoritatea centrărilor.

Întîlnirea de azi începe la 
ora 14 și va fi condusă de arbi
trul belgian Roger Schoetlcrs.

VA (I GREU, DAR PITEȘTENII POT OBȚINE REVANȘA
(Urmare din pan /)

revanșa dorită și așteptată, o 
revanșă care ar putea însemna 
chiar victoria — posibilă, con
tinuăm noi să susținem^ — la 
un scor necesar calificării în 
turul III al „Cupei U.E.F.A.". 
Desigur. însă, că pentru a 
realiza această victorie „unspre- 
zecele" piteștean trebuie să e- 
volueze la potențialul său ma
xim, să depășească net nivelul 
ultimelor jocuri din campionat. 
Dealtfel, nu vedem de ce F.C. 
Argeș n-ar putea cel nutin 
peta frumoasa comportare 
repriza secundă a partidei 
la Aberdeen.

Vrem, deci, să credem
spusele de ieri ale antrenoru-

re- 
din 
de

lui Alexandru Constantinescu 
(„vom face tot ce e posibil 
pentru dobîndirea victoriei") 
își vor găsi astăzi acoperire în 
fapte, că jucătorii piteșteni — 
purtați din nou pe aripi de 
public — sc vor dărui cu toa
tă energia lor pentru a învin
ge echipa scoțiană !

în vederea partidei retur cu 
F.G. Aberdeen, piteșteriii au 
efectuat în ultimele două zile 
antrenamente intense îndeosebi 
cu conținut tactic, pentru a fi 
pregătiți să dejoace apărarea 
supraaglomerată pe care, după 
toate probabilitățile, o , vor o-

ca

REMARCABIL, SPIRITUL DE SPORTIVITATE
Micul dar cochetul stadion din 

Bistrița a fost duminică arhiplin. 
8 006 de spectatori au ținut să 
asiste la derby-ul seriei I, din
tre lider (Politehnica Lași) șl e- 
chipa. gazdă (aflată pe locul 2). 
Cum se știe, Gloria a ciștigat cu 
2—1. Primul derby ciștigat de că
tre gazde în ultimii rind ani (în 
precedentele jocuri decisive : 0—1 
cu Cervinul, 2—2 cu F.C. Baia 
Mare, 1—2 cu Corvinul și 0—0 cu 
F.C. Constanța), ceea ce vrea să 
arate că, într-adevăr, bistrlțenii 
șl-au propus să promoveze în 
Divizia „A“. Dar mai e pînă a- 
tunci... în prezent Gloria a tre
cut pe primul loc grație succesu
lui de duminică, succes care a 
prins contur foarte greu, abia în 
min. 87 cînd, pe fondul domină
rii echipei ieșene, apărarea aces
teia a fost surprinsă descoperită 
și Nicolae a marcat golul 2.

Ce se Ihtîmplase pînă atunci ? 
O primă repriză, Gloria a" fost 
mai bună, mai viguroasă. în min. 
18 a deschis scorul, însă cu con
cursul Iui Bucu (mingea șutată 
puternic, de la 20 m, de Geor
gescu a sărit din... pieptul por
tarului la Ca țar os, care a mar- 
cr.t). A urmat o * mare ratare a 
Iui Florean (șut peste poarta 
goală de la 8 m !). în min. 71 
Politehnica egalase. O cursă im
petuoasă a lui Cioacă a . fost 
oprită prin fault în careu de Cer
venschi. Nemțeanu a transformat 
penalty-ul, dar arbitrul a cerut 
repetarea loviturii pentru că 
Florean intrase în careu. Nem
țeanu însă, calm, cu singe rece, 
a transformat din nou. în repri
za secundă, Politehnica a fost 
superioară partenerei, amintind 
că a fost în Divizia „A". „Poli"

i
a vrut să cîștige, dar s-a lăsat 
descoperită și a pierdut cînd ni
meni nu mai credea.

Cele două formații, pregătite 
de doi foști mari jucători, — Ion 
Nunweiller și Gh. Constantin — 
s-au Întrecut Intr-un meci cu 
miză, dar au oferit o întrecere 
sportivă (șl la acest capitol s-a 
văzut antrenorilor, doi

UN FINAL BUN
Record de spectatori, duminică 

la Ploiești : 30 000 (și mulți alții 
rămași in afara stadionului), 
pentru a urmări derby-ul seriei 
a doua, dintre Petrolul și Rapid. 
După cum. afirmau localnicii, de 
la jocul.., Petrolul 
disputat In toamna anului 
(3—1 în favoarea 
In Cupa 
stadionului 
cunoscut o 
public, un 
Duj păcate 
corespuns 
mică măsură, șl 
mele 12 minute

Liverpool, 
' ' 1966

ploleștenllor), 
campionilor, tribunele 
Petrolul nu au mai 
asemenea afluență de 
interes atît de mare. 
Insă, 

decît
derby-ul nu a 
într-o foarte 

anume în ultd- 
(!). Atunci, In

pune oaspeții. După cum ne-a 
făcut cunoscut antrenorul Con- 
Btantinescu. astăzi va fi trimi
să în teren următoarea forma
ție : Cristian •—
Stancu, Cîrstea, 
Kallo, Badea, Ignat 
Radu II, Turcu.

Bărbulescu, 
Eduard — 
— Băluță. 

Fundașul 
dreapta Zamfir e accidentat.

F.C. Aberdeen a sosit 
București luni seara, cu 
avion special. însoțită de 
grup de suporteri și 15 ziariști. 
Scoțienii au rămas în Capita
lă. unde au efectuat ieri un an
trenament (pe stadionul Giu- 
lești) și de unde vor pleca 
spre Pitești. în cursul acestei 
dimineți. Antrenorul Alex Fer- 
gusson s-a arătat surprins de 
ultimele eșecuri ale echipei, pi-

la 
un 
un

RADU 11
testene, dar ne-a mărturisit că 
acestea îl fac să privească cu 
Bfi mai multă grijă meciul de 
azi. în care F.C. Argeș va cău
ta să se reabiliteze în fata pro
priului public. El ne-a lăsat 
să înțelegem că echipa sa va 
pune accentul pe apărai’e, ceea 
ce se desprinde și din formu
la 1—4—4—2. pe care ne-a a- 
nunțat-o. Dar iată cum va a- 
răta astăzi ..unsprezecele" sco
țian : Leigton — Kennedy,
McLeish, Miller. Rougvie — 
Strachan, Cooper, McMaster, 
Watson — McGhee, Weir. Față 
de formația folosită la Aber
deen. o singură modificare, le
gată de reintrarea fundașului 
central McLeish. care 
fusese accidentat.

Partida de la Pitești, 
va începe la ora 13 30. 
Condusă de Ian 1 
(R.F.G.).

atunci

care 
va fi 

Redelts

La Radio și T.V. : Cele trei partide vor fi transmise, al
ternativ, Ia radio, pe programul I. Meciurile de la Craiova 
și București vor fi transmise la T.V.

dorința de a restabili echilibrul 
pe tabelă, au atacat periculos, cu 
5—6 jucători, și de aici a reieșit 
un fotbal aerisit, cursiv, ” ~ - 
țtunl care au alternat Ia 
porți.

Pînă la urmă, Petrolul a 
cele două puncte nu atît 
superiorității evidente manifestate 
uneori pe toate planurile, cit mai 
ales tacticii greșite adoptate de 
rapidiști care au pus preț numai 
pe deferfsivă. Invitați să atace, 
ploieș tenii s-au aflat mereu

pu ac- 
âmbele
ciștigat 

datorită

fotbaliști ireproșabili la vremea 
lor), la care publicul a contri
buit din plin prin atitudinea sa 
corectă. Dealtfel, la meciul de la 
Bistrița, remarcabil a fost, în 
primul rînd, spiritul de sportivi
tate. .Toate la un loc, ca și ar
bitrajul bun al lui S. Drăguliri, 
au făcut o reușită, din confrunta
rea celor două pretendente la 
promovare. Iată și echipele ali
niate : GLORIA : Mîndrilă — Ro
man, Hurloi, Cervenschi, Ferenczi 
— Butuza, Moga, Georgescu — 
D. Florian (min. 37 Nicolae), Ca- 
țaroș (min. 74 Coman), Berceanu. 
POLITEHNIQA : Bucu . — Mun- 
teanu, Anton, Ursu, Ciocîrlan — 
Florean, Paveliuc ' (min. 27 Ro- 
milă II), Simionaș — Nemțeanu, 
Cioacă, Burdujan.

ofensivă, avind în mijlocașul Co-' 
zarec un excelent coordonator de 
joc care a împărțit zeci de mingi 
utile coechipierilor din prima li
nie (Petrolul a preferat așezarea 
4—2—1), dar aceștia n-au ' " 
decît rareori culoarul 
tunel cînd l-au găsit 
periculoase șuturi au

F. C. BIHOR

Constantin ALEXE

DOAR ATU!
finalul partidei, feroviarii, 
zîndu-se conduși cu 1—0 prin 
Iul marcat de Ștefănescu, care a 
reluat balonul cu capul, din a- 
propiere, la un corner, de pe 
partea dreaptă (raportul lovituri
lor de colț : 16—0 pentru ploieș- 
teni !), portarul Mânu — exce
lent pînă atunci — a fost vino
vat, plonjînd cu întîrziere, min
gea strecurîndu-se pe sub el în 
plasă. Spunem în ultimele 12 mi
nute, întrucît finalul de partidă 
a atins, într-adevăr, cote de fot
bal autentic. Și aceasta pentru 
că bucureștenii au ieșit dintr-un 
rigid dispozitiv de apărare, cu

vă- 
go-

găsit 
de șut. A- 
(cele mai 
fost expe-

• diate de fundașul I. Cojocaru), 
Toporan, Grigore și Bratosin l?au 
evidențiat pe part arul Mânu, care 
a avut cîteva reflexe uimitoare. 
Strîngîndu-și permanent rîndurile 

în apărare, Rapid a demonstrat 
Încă o dată că lipsa de curaj o- 
fensiv este pînă la urmă sortită 
eșecului. Feroviarii au expediat 
doar trei șuturi la poartă, dintre 
care doar unul între buturile a- 
părate de Haralambie, la lovitura 
de cap a micuțului Parasciiiv. 
în afara lui Cozarec s-au mai 
„văzut" I. Cojocaru, Stanciu, Bra
tosin și, într-o” mai mică măsură, 
Grigore de La Petrolul, Mânu, 
Paraschiv, Șt. Popa, de la Rapid. 
Submediocri, Lazăr și Toporan 
de lâ gazde, Ion Ion și Bartales 
de la oaspeți.

Tînărul arbitru I. Crăciunescu 
din Rni Vîlcea a condus exce
lent următoarele formații :

PETROLUL î Haralambie — L 
Cojocaru, Stanciu, Buțufei, Toma 
— Lazăr (min. 55 Simaciu), Co
zarec — Ștefănescu, Grigore, To- 
poran, 
sin). 
Bplu, 
(min. 
Popa 
tales

(min.- 73 Brato-
Manu . Ispas, 

Ion
St. 

Bar-

Ciz maru
RAPID ;
Pîrvu, Băjan — Ion
78 Petcu). Parascbiv,

— F. Cojocaru,. iancu, 
(mih. 78 Manea).

Gheorghe NERTEA

SPRE „A“i j
La sfîrșitul meciului Minerul 

Lupeni — F.C. Bihor Oradea 
(scor : 3—5), cînd jucătorii și ar
bitrii s-au îndreptat spre cabine, 
spectatorii au continuat să aplau
de. Era un gest de recunoaștere 
a celor mai buni din meciul de 
duminică, era o dovadă a spiri
tului de fair-play care a domnit 
în tot timpul desfășurării întîlni- 
rii nr. 1 din seria a IlI-a. Poate 
că totuși „ostilitățile" de pe ga
zon ar fi decurs altfel dacă ela
nul minerilor n-ar fi fost serios 
zdruncinat chiar în primul mi
nut al partidei de către golgete- 
rul seriei — Grosu, care, nepăzit 
de nimeni, a semnat primul gol 
al arădenilor. Mai buna organi
zare a jocului, experiența jucă
torilor oaspeți au reieșit în evi
dență în repriza secundă, cînd 
minerii erau la un pas de a res
tabili egalitatea (Mușat în min. 
53 a redus 
schimbare 
luat locul 
echilibrul, 
turi de la 
a ridicat diferența 
lui F.C. Bihor * 
Deci, F.C. Bihor

scorul la 2—1), însă • 
inspirată — Pușcaș a 
lui Ivașco — a rupt 
Pușcaș, cu două șu- 
circa 25 m, la vinclu, 

în favoarea 
la trei goluri, 

a ciștigat pe

său ridieîndu-se peste 
de adversara sa, 

Grosu, Lupău 
în angrena-

merit, jocul 
cel prestat 
Naom, Georgescu, 
fiind „piesele grele" 
jul bine pus la punct de antre
norul Gh. Staicu.

Tânărul profesor. Tiberiu Benea 
n-a găsit soluțiile corespunză
toare care să anihileze jocul li
derului seriei. Elevii săi, unii 
dintre ei cu vizibile calități teh- 

corespunzătoâre 
au înghesuit însă 
adeseori înalt in 

unde Zare și 
înal'ți, au respins 

Minerului.

nice și cu o 
pregătire fizică, 
jocul, centrînd 
careul advers, 
Rosza, jucători 
cu ușurință atacurile -------------
De asemenea, jocul apărătorilor 
a lăsat de dorit, iar portarul Ho
man a fost în „zi proastă". Cele 
două echipe : MINERUL : Homan 
— Leordean, Bălosu (min. 46
Greu), Truică, Petre Mihai —
Ciorîia, Popa, Voicu — Mușat, 
Jenică (min. 68 Leca), Sebestyen.-------- ... Kig, zare,

— Ivașco 
Naom, Grosu 

Bisznk). Geor-

F.C. BIHOR : Albu - 
Rosza, N. Mureșan 
(mln. 65 Pușcaș), 
— Dianu (min. 60 
gescu, Lupău.

P. VINTILA



în Cupa cupelor la baschet

DINAMO S-A COMPORTAT ONORABIL 
DEȘI A FOST ÎNVINSĂ 

(70-76 CU STROITEL KIEV)
Floreasca, în 

cu redutabila
Ieri, în sala 

cursul meciului 
echipă Stroitel Kiev, in cadrul 
Cupei cupelor, formația Dinamo 
București a produs o 
surpriză. Deși scorul final 
fost favorabil oaspeților 
76—70 (38—41) — inițiativa

plăcută
a

Șl 
conducerea pe tabela de marcaj 
au aparținut mai mult baschet- 
baliștilor de la Dinamo care, 
datorită unei apărări in care 
intercepțiile și flotarea în jurul 
giganților Tkacenko (2,20 m) șl 
Belostenii (2,11 m) s-au dovedii 
eficiente, iar în atac Niculescu 
(cu o comportare de excepție), 
David (îmbucurător faptul că 
acest talentat jucător are tot 
mai multă încredere în posibili
tățile sale), Ivascencu și Bra- 
boveanu au punctat deseori, au 
condus cu 33—26 (in min. 13) șl 
53—51 (min. 29). după care 
Stroitel și-a impus superiorita
tea. dar nu în mod net, așa 
cum se anticipa.

Echipa sovietică, cu cei doi 
jucători amintiți, de renume 
mondial, cu alți sportivi deose
bit de dotați (Rîjov a făcut de
monstrație de precizie în arun
cările la coș), a egalat de mal 
multe ori, ultima dată în mtn.

31 (scor 57—57) 
după care a luat 
conducerea datori
tă faptului că a 
dominat cu autori
tate panourile si 
pentru că a profi
tat de unele ine
xactități ale bucu- 
reștenilor. în ge
neral. întrecerea a 
oferit un spectacol 
sportiv plăcut, cu 
multe faze de bas
chet de calitate, 
cu multe coșuri 
înscrise de Ia dis
tantă.

Au marcat : Ni- 
eulescu 21. David 
14, Ivascencu 13. 
Braboveanu 12. 
Uglai 8. Popa 4 
(a maî jucat Flu- 
turaș) pentru Dina
mo. respectiv Rîjov 20, Tkacenko 
19, Belostenii 16, Rîjik 10, Mar
tinov 6, Kolejuk 5. Bun arbi
trajul prestat de I. Karner (Un
garia) și B, Tomov (Bulgaria).

Returul partidei va avea loc 
la 10 noiembrie, la Kiev.

Va înscrie David ; Tkacenko (nr. 11) și Be- 
lostenîi (nr. 14) un-i mai pot împiedica 
acțiunea. Foto: Vasile BAGEAC

Pt LOCUL I I» TURNEUL

Dumitru STANCULESCU
international

Dt LÂ pmiK

Trofeul Cehoslovacia" la handbal niascilin

ECHIPA ROMÂNIEI A THiMINAT IA IGAUTATE 
CU CEA A ONCARIEI (19-19)

TRNAVA. 3 (prin telefon). — 
După un meci da deschidere 
mai puțin atractiv. în care se
lecționata Uniunii Sovietice a 
învins reprezentativa secundă 
a Cehoslovaciei cu 28—19 (16—7), 
turneul de handbal 
organizat de forul de 
tate din această tară 
nuat cu un joc muit 
în care s-au întîlnit 
României și Ungariei.
că au condus majoritatea timpu
lui. dar datorită unui final ceva 
mai slab, handbaliștii români 
an trebuit să se mulțumească 
în cele din urmă cu un rezul
tai de egalitate : 19—Î3 (10—8). 
prin punctele înscrise de Stingă 
7, Durău 4. Grabovschi 2, M. 
Voinea 2, R. Voina 2. Bedivan 
și Folker, respectiv P. Kbvacs 
9, Szilagy 3, Szabo 2, 
Lele 2, Horvath.

Cei peste 1 500 de 
prezenți în tribunele 
această veche și atit 
rească localitate au urmărit un 
joc foarte frumos. în care ju
cătorii români au dominat in 
majoritatea timpului, meritînd

masculin 
speciali- 
a conti- 
așteptat. 
echipele 

Cu toate

Kontra î.

spectatori 
sălii din 
de oito-

să termine prima repriză cu 
un avantaj mult mai substan
tial. Din păcate s-a ratat mult 
si din situații foarte favorabile 
(mai ales Boroș și Drăgăniță). 
astfel că handbaliștii maghiari 
au putut să se mențină în™ 
..plasa" echipei noastre.

După pauză meciul a fost 
mult mai echilibrat, dar avan
tajul s-a păstrat de partea for
mației române, care în final 
însă a greșit în atac, pierzind 
mingi prețioase și dind posibi
litatea adversarilor (ușor aju
tați si de arbitri... !) să obțină 
un rezultat de egalitate. Parti
da a fost condusă de un cuplu 
cehoslovac : J. Slrelka șl J. 
Korcc.

în continuare echipa noastră 
va întîlni mîlne (n.r. azi) In 
localitatea Tllohovec reprezen
tativa U.R.S.S., meciul fiind 
programat în cuplaj cu jocul 
Islanda — Cehoslovacia B. 
Partida echipei române se dis
pută la ora 20 (ora României). 
Cealaltă întilnire (Ungaria — 
Cehoslovacia A) se dispută la 
Trnava.

Hristache NAUM

HANDBALIȘTII JUNIORI VICTORIOȘI

MARATONUL" TINERILOR TRĂGĂTORI»I
La campionatele de tir ala 

R. F. Germania, ai cărei țin- 
tași au o recunoscută valoara 
internațională, o trăgătoare, 
Silvia Sperber, a avut o com
portare deosebită. Ea s-a cla
sat pe locul 7 în cea mal di
ficilă întrecere, cea de pușcă 
liberă 3X40 f, cu un rezultat 
(1 154 p) deloc neglijabil, cu 
atit mai mult cu cît a fost 
obținut în compania mai mul
tor foști și actuali campioni 
europeni, mondiali sau olimpici. 
Pină aici, nimic 
mai fost și alte 
s-au evidențiat 
turi de bărbați, 
via Sperber s-a 
pă-amiaza aceleiași zile 
tul unei alte întreceri, 
pușcă cu aer comprimat. De astă 
dată, concursul nu mai era des
chis seniorilor, ci categoriei 
„tineret". Silvia n-a mai ratat 
obținerea locului I, pe care și 
l-a apropriat cu 377 p. A doua 
zi dimineața, un nou start. A 
fost vorba, în fine, despre o 
întrecere la categoria normală 
a Silviei Sperber, categoria ju
nioarelor, întrucît sportiva des
pre care scriem, este, într-ade- 
văr, junioară ! A cîștigat-o și 
pe aceasta, deși a fost o în
trecere grea, de pușcă cu aer 
comprimat, 3 poziții, pfobă 
practicată în R. F. Germania. 
Si tot n-a fost de ajuns : tînă- 
ra sportivă s-a prezentat in ur
mătoarele două zile și pe alte 
standuri, pentru a participa la 
alte două întreceri, cele de puș
că standard 60 f.c. (locul I) șl 
de 3X20 f (locul 2). Rezumîndt 
Silvia Sperber, aflată la înce- 

f

neobișnuit 
trăgătoare 
concurînd 
Numai 
aliniat

: au 
care 
ală- 
Sil- 
du-

c& 
in 

la stâr
cea de

putui drumului în tirul de ma
re performanță, a evoluat, ca 
junioară, in 5 concursuri orga
nizate în tot atîtea zile conse
cutive l Să adăugăm că la a- 
celeași campionate, șl tot în 5 
zile, juniorul Werner Belohla- 
wek s-a aliniat la startul a— 
6 probe 
juniori, 
două.

De ce 
cestor două cazuri 7

Pentru că ambele 
cel puțin următoarele aspecte :

1. Efortul și rezistența dc 
concurs ale unui junior care 
aspiră la înscrierea in circuitul 
valorilor sportive internaționale 
trebuie să fie foarte mari și 
permanente, atit la antrenamen
te, cit și în concursuri ;

2. Rezultatele și pozițiile ce
lor doi juniori susțin adevărul 
că șl în tir vîrsta marilor per
formanțe devine din ce in ce 
mai coborîiă, idee de care an
trenorii 
trunși.

aliniat la startul a— 
de seniori, 
din care

ne-am oprit

noștri

două

tineret și 
a cîștigat

asupra a-

subliniază

idee de care an- 
nu sint încă pă-

★
săptămîni de la

R.F.G., Silvia

TELEX ® TELEX

După 
campionatele 
Sperber devenea campioană eu
ropeană la pușcă standard 3X20 
f, probă olimpică, cu 581 p. Cu 
acest rezultat, obținut la cate
goria junioare, tînăra sportivă 
ar fi cucerit medalia de bronz 
la senioare-.

Radu TIMOFTE

în turneul internațional femi
nin de șah de la Pernîk, după 
7 runde în clasament se menți
ne lideră maestra româncă Li- 
gia Jicman cu 5 p și o partidă 
întreruptă, urmată de Radzi- 
kowska (Polonia) 4‘/i p (1), Ger
trude Baumstark (România) — 
4l/i p. Jurcinska (Polonia) — 4 p 
(1), Zlatanova (Bulgaria) — 3‘/i 
p (1), etc. în runda a 7-a 
Baumstark a remizat cu Nesto- 
rova, rezultatul de egalitate 
fiind înregistrat și în partida 
Gogîlea — Lukici. Zlatanova a 
cîștigat la Welle, iar Polgar (o 
jucătoare de. 13 ani din Ungaria) 
a învins-o pe Jurcinska.

Șl IN MECIURILE REVANȘĂ CU UNGARIA
Marii seara, in sala Flo

reasca din Capitală, s-au dis
putat întîlnirile revanșă din
tre reprezentativele de hand- 

(juniori și 
României și 

noștri

bai 
ale 
Sportivii 
nat din nou învingători, dar e- 
voluția lor a fost la un nivel 
mai scăzut decît duminică. Pe 
de altă parte, replica adversa
rilor a fost mult mai puternică.

Feminin. ROMANIA — UN
GARIA 20—19 (9—7). Handba
listele tricolore au condus de 
mai multe ori cu 3 și 4 goluri 
(4—1 min. 9. 14—10 min. 42), 
dar din cauza unor ratări în

junioare) 
Ungariei, 

au termi-

Meciul pentru titlul mondial de șah

PARTIDA A 12-a
ROMA 3 (Agerpres). — Cea 

de-a 12-a partidă a medului 
pentru titlul mondial de șah, 
care se desfășoară la Merano 
(Italia) intre marii maeștri A- 
natoli Karpov și Viktor Korci-

UN FOST CAMPION OLIMPIC
BRUXELLES (Agerpres). — 

După cum relatează „Revista 
olimpică", fostul campion olim
pic de scrimă, belgianul Paul 
Anspasch, a încetat din viață 
in cel de-al 100-lea an al exis
tenței sale. Acest „Matusalem" 
al sportului a participat la pa
tru ediții ale Jocurilor Olim
pice, între 1903 și 1924, cuce
rind sase medalii olimpice, din
tre care două de aur, la spadă 
individual șl cu echipa tării 
sale, la aceeași armă. Paul An-

ÎNTRERUPTA
nol. s-a întrerupt la mutarea 
a 41-a intr-o poziție egală.

Scorul continuă să fie favo
rabil cu 4—1 campionului mon
dial A. Karpov.

* TRĂIT 100 DE ANI!
fost unul dintre Inte- 
federatiei internatio- 

scrimă, în 1913, si al

spasch a 
meietorii 
nale de 
Comitetului olimpic belgian.

atac, ca și a faptului că au 
fost deseori surprinse „desco
perite" în apărare, adversarele 
au egalat (18—18 min. 56, 19—19 
min. 58) situația pe tabela de 
scor. Curajul Ecaterinei Mincu 
de a fi aruncat la poartă cu 
15 secunde înainte de final le-a 
adus in situația de a ciștiga 
la diferență minimă. Au în
scris : Torok 7, Petre 7. Ki- 
bedi 3 și cite 1 : Mincu, Moise 
și Gal — pentru echipa Româ
niei ; Gocze 6, Szabo 5, Banhal- 

mi 4, Szilagyl 3, Gekzi 1— pentru 
Ungaria. Au arbitrat bine Man
fred Huebner și Eberhardt 
Glaeser (R. D. Germană).

Masculin. ROMANIA — UN
GARIA 26—22 (13—9). După « 
minute de la începerea parti
dei tinerii handbaliști români 
conduceau cu 4—1 și lăsau im
presia că se vor detașa ușor. 
Ei s-au apărat, însă, defectuos 
în multe momente ale partidei, 
au ratat numeroase ocazii, au 
pasat greșit. Pe acest fondi 
sportivii unguri — mult mai 
ambițioși decît în primul meci 
— au egalat de 4 ori. Au în
scris : Bădosu 8, Georgescu 4, 
Ghimeș 3. Ștefan 3, Nițu 2. 
Necula 2, Kiss 2, Botorce 2 ; 
respectiv Kiss 8, Lovasz 3. Le- 
hel 2, Petervari 2, Margarito- 
vits 2, Danko 2 si cile 1 s 
Bosnyak, Megyerl, Gaspar. Au 
arbitrat foarte bine Rumen 
Ivancev și Ivan Peltikov (Bul
garia)

AUTO • Cunoscutul pilot de 
formula 1. argentinianul Carlos 
Reutemann, a anunțat că se va 
retrage din activitatea competitle- 
nală. Născut la 12 aprilie 1942, în 
orașul Santa Fe, 
mann a debutat
C.M. rezervat piloților de formu
la 1 în 1972 la ..Brabham- de a- 
tunci el a disputat 144 de „Mari 
premii-, dintre care a ciștlgat 12.

HOCHEI PE IARBA* • în lo
calitatea Warringtcn s-a disputat 
meciul dintre echipele Angliei si 
Spaniei : 0—1 “

PATINAJ • 
man Norbert 
gat „Patina Canadei-, competiție 
de patinaj artistic desfășurată la 
Ottawa. La feminin, primul loc a 
fost ocupat de canadiana Tracey 
Wainnan urmată de Rosalynn 
Summers (S.U.A.) și Kira Iva
nova (U.R.S.S.).

TENIS • După desfășurarea 
turneului de la K61n, Ivan Lendl 

' și-a consolidat poziția in clasa
mentul „Marelui premiu F.T.L.T.- 
totalizînd acum 2238 p. Urmează 
în clasament John McEnroe — 
1955 p. Jose Luis Clerc (Argenti
na) — 1499 p, jimmy Connor*
— 1417 p. etc.

TENIS DE masa • în finala 
probei de simplu masculin 'din 
campionatele Belgiei s-au întîl
nit iug-oslavii Kalinici și Surbelc. 
Victoria a revenit cu 3—2 (21—15, 
19—21, 21—18, 7—21, 22—20), lui
Kalinici. în semifinale : Surbek
— Secretin 3—1, Kalinici — 
Bengtsson 3—0, Proba feminină a 
fost cîștigată de olandeza Vrie- 
sekoop.

Din presa străină

Carlos Reute- 
in întrecerile

(0—t).
Sportivul vest-ger- 
Schramm a cîștl-

Recent, echipa de box a Ni
geriei a întreprins un turneu 
în R.D. Germană, unde pugi- 
liștii africani au obținut succe
se remarcabile, subliniate de 
presa de specialitate. Ziarul 
„DEUTSCHES SPORTECHO-, 
din Berlin, publică un interviu 
cu antrenorul 
geriene, Isaac 
liat cu bronz 
la categoria 
cîteva fragmente din declara
țiile sale :

selecționatei ni- 
Ikhourla. meda- 
la J.O. din 1972 
semigrea. Iată

„Boxul nigerian are o veche 
tradiție, de pe vremea cind 
la «cirma» naționalei se afla 
fostul campion mondial profe
sionist ArMe Moore. Dar parei 
In ultimii ani gustul pentru 
pugilat a luat, la noi, un avint 
ți mai mare, atit calitativ, cit 
fi cantitativ. Avem 1 500 de bo
xeri legitimați, dintre care cî
teva talente certe, despre care 
se va vorbi cu siguranță la 
J.O. din 1984. In Africa, spor
tul cu mânuți este foarte 
popular, ața incit e greu sf

i

OfUTSCHES .

mai 
tnsd 
mai

bo- 
Ik-

faci un clasament al celor 
buni boxeri. Pot afirma 
că, in Nigeria, boxul este 
răspindit decit... fotbalul".

Vorbind despre valoarea 
xului mondial, antrenorul
houria (34 de ani ; a terminat 
cursurile de antrenori la Lagos 
și apoi a făcut o specializare 
de 6 luni la Budapesta, cu cu
noscutul antrenor Lâszlo 
Papp) a spus : „După părerea 
mea, la ora actuală, cei mai 
buni pugiliști amatori din lu
me sint cubanezii fi sovieticii. 
Nu numai pentru calitățile lor 
fizice deosebite, ci in ■ primul 
rlnd pentru pregătirea pe care 
n fac fi tactica folosită in func
ție de adversar. Un boxer tre
buie să aibă, în afară de... 
pumn, fi pap, cu care să gin- 
dească în timpul luptei...".
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