
VIZITA DT LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

fa JUDEȚUL SATU MART
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a început, la 4 noiembrie, o vi
zită de lucru în cîteva județe 
din nord-vestul țării. Miercuri, 
in prima zi a vizitei, secretarul 
general al partidului. a fost 
oaspetele drag al locuitorilor 
județului Satu Mare.

Secretarul general al partidu
lui a analizat și aici, ca și in 
cursul vizitelor în județele 
Brăila și Galați, de săptămina 
trecută, cu toată atenția, cu 
grija deosebită ce o manifestă 
permanent pentru dezvoltarea 
fiecărui județ și a patriei noas
tre socialiste în ansamblu, mo
dalitățile în care se realizează, 
în profil teritorial, obiectivele 
luminoase stabilite de Congre
sul al XII-lea al partidului, 
împreună cu organele locale 
de partid și de stat, cu cadre 
de conducere din unele minis
tere economice, specialiști și 
oameni ai muncii din unitățile 
vizitate, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu a examinat, totodată, 
rezultatele îndeplinirii sarcini
lor de plan pe anul in curs, 
rezultate care pun in lumină și 
mai pregnant creșterea eco- 
nomico-socială înregistrată de 
județul Satu Mare în ultimul 
deceniu.

In același timp, au fost sta
bilite măsuri concrete care să 
asigure îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor pe anul viitor și 
pe . întreg cincinalul, perioadă 
la sfîrșitul căreia producția in
dustrială va fi de 6 ori mai 
mare decît în 19G8, anul consti
tuirii județului.

Pentru toate acciXe înfăptuiri, 
pentru viitorul luminos care se 
deschide în fața celor ce mun
cesc in acest județ, sătmărenii 
l-au•intimpinal pe secretarul 
general al partidului cu cele 
mai alese sentimente de dra
goste și recunoștință, pe care 
le nutresc, alături de întregul 
popor, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre socialiste, care 
și-a consacrat întreaga viață 
propășirii României socialiste.

Pe deplin conștiente că nă
zuințele lor de dezvoltare eco- 
nomieo-socială a județului și a 
patriei, de ridicare continuă a 
nivelului de trai material șl 
spiritual al poporului român 
nu-și pot găsi împlinire decît 
in condițiile unui climat de 
pace și de seeuritate, de viață 
liberă șt independentă, masele 

APELUL F. D. U. S. - VIBRANTĂ CHEMARE DE PACE 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, A ROMÂNIEI 

VIAJĂ FĂRĂ PACE NU SE POATE! 
SPORT FĂRĂ PACE NU SE POATE!

largi de oameni ai muncii și-au 
reafirmat, și cu acest prilej, 
voința unanimă de a se ridica 
cu hotărîre împotriva cursei 
Înarmărilor, a războiului, ex- 
primîndu-și totala adeziune la 
Apelul Frontului Unității De
mocrației Socialiste, Ia noua ini
țiativă de pace a președintelui 
României.

In această atmosferă entuzi
astă, de puternică vibrație pa
triotică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urcă in elicopterul 
prezidențial, care se îndreaptă 
apoi spre orașul Cărei unde, la 
Filatura de fibre tip bumbac, 
se face primul popas in vizită 
de lucru din județul Satu 
Mare.

. Pe intreg parcursul vizitei 
in Întreprindere, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu a fost în- 
timpinat de muncitoare care 
i-au oferit flori și i-au adresat 
calde cuvinte de bun sosit, 
urări de viață lungă și sănătate.

Vizita a continuat 4a Fabrica 
de instalații și utilaj tehnologlo 
aparținînd întreprinderii „Unio" 
din Satu Mare, la Fabrica de 
instalații și piese de schimb. 
Cooperativa agricolă de produc
ție Petrești, Cooperativa agri
colă de. producție din Livada, 
Fabrica de utilaj minier și teh
nologic de pe platforma indus
trială a orașului Ncgrești-Oaș.

De la Negrești, secretarul ge
neral al partidului se îndreaptă 
spre Satu Mare. Elicopterul 
prezidențial aterizează în Piața 
Unio.

Ca in toate celelalte unități 
vizitate, și aici intilnirea to
varășului Nicolae Ccaușescu are 
loc intr-o atmosferă sărbăto
rească, de puternic entuziasm-

Se vizitează întreprinderea 
„Unio", apoi cunoscuta între
prindere de confecții „Mon
diala".

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a încheiat printr-o 
impresionantă adunare popu
lară, desfășurată in Piața Re
publicii din Satu Mare.

Intîmpinat cu îndelungi ovații 
ți urale a luat cuvintut to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, a fost urmărită cu 
viu interes și subliniată hr re
petate rînduri eu puternice 
aplauze, cu urale brelungite.
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UNIVERSITATEA CRAIOVA ȘI DINAMO BUCUREȘTI 
CALIFICATE SPECTACULOS IN TURUL III 

AL CUPELOR EUROPENE DE FOTBAL!
in sfirșit,Cupa campionilor europeni

UNIVERSITATEA CRAIOVA - B. K. COPENHAGA 4-1 (2 0)
Cupa U.E.F.A.

DINAMO BUCUREȘTI - INTERNAZIONALE MILANO 3-2 (1-0, 1-1)
F. C. ARGEȘ PITEȘTI - F. C. ABERDEEN 2-2 (2 0)

DINAMOVIȘTII, ÎNTR UN ADMIRABIL FINAL,
ELIMINĂ, ÎN PRELUNGIRI, PE INTER!

Golul victoriei ! Orac (care nu apare in imagine) a reluat sigur, 
cu capul, centrarea lui Dudu Georgescu Foto : Dragoș NEAGU

Un meci de neuitat, de o 
frumusețe și un dramatism 
cum rar se întîlnesc I

O victorie superbă, în fața 
unei echipe de mare prestigiu 
mondial I

O calificare entuziasmantă și 

care, fără îndoială, va avea un 
mare răsunet în presa inter- 
nâțioflală !

Iată ce ne-a oferit ieri echi
pa Dinamo București care a 
cîștigat, în prelungiri, returul 
cu Internazionale Milano, cu 
scorul de 3—2 (1—0, 1—1). du
pă un meci care a avut toate 
atributele unui mare spectacol 
sportiv : luptă pasionantă, faze 
aprinse, dinamice, oscilații de 
scor care-i purtau pe suporteri 
„din infern în paradis", goluri 
ca în cele mai selecte secvențe 
ale televiziunii. A fost, cu a- 
devărat, un meci memorabil, 
așa cum spuneau spectatorii 
care plecau de pe stadionul 
Dinamo, deplin satisfăcut! atît 
de calitatea jocului la care a-

Radu URZICEANU

(Continuare tn pag 2-3)

SPECTATORI FERICIȚI 
LA FOTBAL...

...Cine nu a fost ieri pe 
stadionul Dinamo nu-și poate 
inchțpui ce a fost acolo !

La 2—1 pentru Internazio
nale, fotbalul românesc iți 
rejuca — in mințile și sufle
tele iubitorilor săi — drama 
marilor sale speranțe șpulbe- 
rate. Un scurt circuit colectiv 
tăiase parcă „tribunelor" res
pirația. După 1—l la Milano 
și 1—0 ieri, Dinamo era, in 
urma golului lui Prohaska. 
de... două ori eliminată, și 
la 2—1 pentru Inter și chiar 
la un nesperat 2—^... Nimeni 
nu mai credea in „minunea" 
calificării. Copleșită de în
torsătura nefericită a unui 
joc care începuse atît de bi
ne era toată lumea, cu ex
cepția... jucătorilor dinamo- 
viști, hotăriți să se bată „pe 
baricade" pini la capăt, cu a- 
devărat pină la ultima pică
tură de energie.

...Și in timp ce freneticii 
ziariști italieni începuseră 
deja să-și bată la mașinile 
de scris coloratele ^repo'taje 
ale victoriei, jucătorii noștri 
— care ieri ne-au dovedit că 
au admirabile resurse umane 
și resurse fotbalistice pro- 
priu-zise (Internazionale fi
ind întrecută clar la fotbal, 
nu numai la luptă !) — au re
întors, incă o dată, soarta ca
lificării, înscriind, entuzias- 
mant, prin Augustin și Orac 
(un gol fabulos, din acelea 
pe care să le povestești si 
nepoților...).

Mare și rezonantă in plan 
internațional victorie sporti
vă, o victorie care, conjuga
tă <;u succesul sperat și aș
teptat al campionilor craio- 
veni, demonstrează că și în 
acest domeniu, al fotbalului, 
în care am trăit atîtea de
zamăgiri, avem capacități 
mult mai mari.

Bine, stăruitor, inteligent 
valorificate, aceste capacități 
dau roade (atît de mult do
rite) și trebuie să dea roa
de și în viitor !

Marius POPESCU

înaltul prestigiu de care se bucură astăzi 
România socialistă în lume este indisolubil legal 
de constantele eforturi pe care președintele țării, 
tovarășul NICOLAE CEĂUȘESCU, le face pentru 
instaurarea unor relații internaționale bazate pe 
principialitate, pentru o politică constructivă, 
pentru apărarea celor mai scumpe idealuri ale 
popoarelor - pacea și securitatea mondială - 
pentru îndepărtarea pericolelor care amenință cu

UN SIMBOL MĂRII
La marile sărbători ale spor

tului. de la noi și din întrea
ga lume, apar în zbor rotat mii 
de porumbei albi, simbol -al 
PĂCII și PRIETENIEI, al CO
LABORĂRII și ÎNȚELEGERII 
care există între milioanele 
de tineri, pentru care sportul 
este un excelent mijloc de cu
noaștere. de întrecere pașnică, 
de legare a unor trainice prie
tenii ca șl de afirmare a dis
ponibilităților intelectuale și 
fizice ale omului, capacități ce 
trebuie puse în slujba eradi
cării a tot ce mai frînează 
mersul înainte al omenirii.

Apelul pentru dezarmare și 
pace, acest apel vibrant care 
cheamă la ample aetiunt de

ELLA CONSTANTINESCU 
maestră emerită a sportului, 

antrenor federal ia tenis
masă

PROPAGANDIȘTI Al PĂCII
Ca orice tinăr din țara noas

tră, am citit cu profundă emo
ție Apelul pentru pace și de
zarmare al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, o a- 
titudine po’itică, cu care ne 
mîndrim, un impresionant act 
umanist care reflectă dorința 
poporului român de a lupta a- 
lături de toate popoarele lumii, 
pentru dezarmare, pentru 
salvgardarea păcii. Ca sportiv 
ie performantă care se întîlnește 
destul de des cu sportivi din 
alte țări, cu sisteme social-po- 
lltice și econom> - diferite, am 
avut și am ocn- i să stau de 
vorbă, să leg p-'"tenii cu tineri 
de aceeași vîrs‘ă. cu aceleași 
preocupări ca ale mele. Și,

OSTEL CERNAT 
maestru al sportului, 

component -1 lotului national
J» baschet

distrugerea, cu mijloace din ce in ce mai sofisti
cate, civilizația umană, lată de ce noua iniția
tivă a președintelui României se inscrie ca o vi
brantă chemare la unirea forțelor iubitoare de 
pace ți colaborare de pretutindeni, iar APELUL 
PENTRU DEZARMARE Șl PACE izvorît din această 
generoasă inițiativa - ca o nouă ți elocventă 
dovadă a voinței arzătoare de pace a poporului 
român.

0 LUME MAI DREAPTĂ
Pacea este gîndul și speran

ța întregului nostru popor. Pa
cea este gîndul și fapta Pre
ședintelui nostru. Ca de atîtea 
alte ori. ca la atîtea alte înal
te tribune, ca în atîtea locuri 
din lumea întreagă, glasul ce
lui mai autorizat fiu al po
porului român s-a făcut auzit 
si acum pretutindeni, materia
lizat într-o strălucită inițiativă, 
în Apelul pentru dezarmare și 
pace lansat de Frontul Demo
crației Unității Socialiste. în 
fruntea căruia se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Nu cred 
să existe un singur om în a- 
ceastă tară care să nu-l fi 
primit cu mare emoție, cu cea 
mai vie satisfacție, cu adeziu
ne deplină. Asemenea tuturor.

ing. VIRGIL UDRIȘTOIU 
președintele A.S. Chimia 

Craiova

CAMPIONII NOȘTRI AU FOST IREZISTIBILI

Crișan deschide seria 
cu B. K. Copenhaga

celor patru goluri ale calificării in meciul 
Foto : Ion MIHĂICĂ

r - i wiR
IM

(Continuare in pag. 2—3) (Conturare in pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3)

CRAIOVA, 4 (prin telefon). 
Rar ne-a fost dat să vedem o 
echipă, Universitatea — desi
gur, atît de dornică să anule
ze, încă din start, golul primit 
în prima manșă, la Copenhaga, 
pentru a declanșa, apoi, ofen
siva calificării 1 Intr-adevăr, 
nici nu s-a auzit bine fluierul 
de începere al arbitrului Ma- 
tuvinovici și linia întti. spriji
nită de mijlocași, a trecut la 
aplicarea unui nemilos pres

sing acuzat de defensiva da
neză, care In min 4 acorda a 
treia lovitură de colț Și ca 
o binemeritată răsplată. tor- 
cingul craiovean a adus repe
de, în min. 8 (exact in minu
tul în care Fosgaard înscrise
se, în primul joc. la Copenha
ga). deschiderea scorului, un

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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DE PACE A TOVARĂȘULUI O NOI

UN SIMBOL MĂREȚ
(Urmare din pag. I)

masă ale întregului nostru po
por urmare a strălucitei ini
tiative a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. este în același timp 
o chemare adresată tuturor po
poarelor lumii tuturor tinerilor 
pentru care pacea reprezintă 
singura garanție de a trăi si de 
a munci în libertate de a-și 
punt- ih valoare toate resurse
le de energie, de a se întrece 
fără umbre neliniștitoare în 
amfiteatrele sportului.

Porumbelul alb al păcii" es
te totdeauna prezent și la com
petițiile tenisului de masă sport

lu- 
mare 

I la

care se află pe locul 4 în 
me datorită numărului 1 
de practicanti. Participînd 
multe întreceri de anvergură, 
mi-am putut da seama că sen
timentele de prieten'e. dorința 
fiecărui concurent de a-și face 
noi cunoștințe si noi prieteni 
sînt elemente dominante 
parcursul competiției,

Iată, de ce, mobilizați
Apelul Frontului Democrației 
si Unității Socialiste, sportivii 
noștri vor deveni ambasadori 
activi ai păcii în lume, mesa
geri ai dorinței tineretului ro
mân de a face totul pentru ca 
arsenalele militare să fie ani
hilate.

oe

de

PROPAGANDIȘTI AI PĂCII
'(Urmare din pag 1)

trebuie să spun, la toti am 
constatat aceeași Imensă și ne
clintită dorință de a nu fi răz
boi. de a trăi în liniște și pace. 
La Koln. unde vom juca joi 
(n.r. : în cadrul Cupei campio
nilor europeni), vom întoarce 
vizita partenerilor noștri de 
joc, baschetbaliștii de la B.S.C. 
Saturn. Tntrecîndu-ne pe tere
nul de sport, discutînd împre
ună. vizitînd cunoscutul oraș, 
vom avea — o dată în plus —

prilejul să simțim binefacerile 
PĂCII. Apelul pentru pace și 
dezarmare, acest document de 
mare sensibilitate și profunzi
me. emanație a înaltei gindiri 
umaniste a președintelui țării 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne determină să 
dorim a deveni noi înșine a- 
devărați propagandiști ai păcii, 
tineri care, împreună cu tineri 
din alte țări, să ne situăm în 
primele rînduri ale celor care 
înțeleg că sport fără pace nu 
se poate !

O LUME MAI DREAPTA
(Urmare din pag I)

noi. oamenii muncii de la Com
binatul chimic craiovean. care 
alcătuim puternicul detașament 

clasei muncitoare ce iucrea- 
aici la Isalnita — întrș ca
se află foarte muiti ubitori 
oracticanți ai sportului —

al 
ză 
re 
si 
sîntem hotărîti să urmăm în
demnul de a face totu. Dentru 
asigurarea dreptului fundamen
tal al ooooarelor la viată Dace 
Si libertate Cerem cu ener
gie onrirea amplasării si des
fășurării rachetelor nucleare pe 
continentul nostru, tn întreaga 
lume considerînd totodată ca' 
foarte realistă propunerea cu
prinsă în Anei de a se înghe- 
ta cheltuielile mi'itare Ia ni
velul anului. 1981 si de a se

trece la reducerea treptată, în 
următorii ani. a bugetelor mi
litare cu cel puțin 10 la sută 
pînă In 1985. Imensele sume 
cheltuite pentru Înarmare pot 
și trebuie folosite pentru VIA
TA. oentru o viată mai bună, 
oentru dezvoltare economică șl 
soeială. Vrem să trăim și să mun
cim în liniște, vrem să ne creș
tem copiii într-o lume mai 
dreaptă și mai bună 1 Pentru 
aceasta, ne unim glasurile cu 
cele ale oamenilor de bine de 
pretutindeni, convinși că ele 
vor fi auzite. Pentru împlini
rea dorinței noastre de pace 
sîntem hotărîti să nu precu
pețim nici un efort. urmînd 
exemplul marelui umanj^ț si 
strălucitului om politic care 
este președintele României so
cialiste.

Orice trecere peste pragul 
unei școli înseamnă o reîn
toarcere în timp, o clipă de 
emoție și nostalgie. Mal cu sea
mă atunci cînd afli numai lu
cruri bune, așa cum i s-a în- 
tîmplat reporterului să afle 
în ultima sîmbătă.

Am descoperit, mai Intîi, 
într-o „pădure" de blocuri, o 
clădire nouă precum cartierul 
(Berceni), cu o oază de ver
deață în fața ei și,* în spate, 
amenajări pentru sport care 
prind viață din mîinile de gos
podari pricepuți ale profesori
lor de aici. Doi băieți cu ste- 
gulețe roșii avertizau trecăto
rul : „Atenție, vine plutonul 
Daciadei !“, și într-adevăr, 
rînd pe rînd, împărțiți pe ca
tegorii de vîrstă, s-au scurs 
prin fața noastră mai bine de 
două sute de e.levi — cei mai 
buni atleți ai 'claselor V—VII 
—, dintre care unii aveau să 
ridice brațul spre înalt, în 
semn de victorie. Se numesc 
Mariana Marinache (a V-a G), 
Costel Scurtu (a V-a C), Ma
riana Dincă (a Vl-a E), Con
stantin Niță (a Vl-a G), Ga
briela Miruleț (a Vil-a D), Ion 
Călin (a Vil-a E), acesta din 
urmă sosind cu mare avans și 
cu o ușurință realmente re
marcabilă.

Am putut vedea, apoi, o de
monstrație de gimnastică a fe
telor din echipa școlii, aflînd, 
totodată, mugurii performanței 
în execuțiile băieților Clubu
lui sportiv școlar cu profil, 
ființînd tot aici, coordonatorul 
acestuia, prof. Constantin 
Pîrvu, fiind convins că Marian 
Dirinea — spre pildă — poa
te ajunge „cineva" în sportul 
Nadiei, așa cum vor ajunge 
măcar cîțiva din cei 10 copii 
plecați de aici, pînă acum, la 
Dinamo (sau, în alt sport al 
grației, din cei 8 selecționați 
de Melania Treistaru pentru a 
face... sărituri în apă, la Pro
gresul).

Am reîntîlnit-o (plăcută 
surpriză), în sala de sport mică 
și cochetă, pe marea campi
oană care a fost Maria Ale
xandru. îmbujorată, cea care 
deține, probabil, un mic re
cord, fiind din 1952 numai la 
Progresul ca sportivă sau, în 
prezent, antrenoare, s-a trezit 
înconjurată cu admirație spon
tană și adevărată, asediată de 
întrebări, plecînd cu brațele 
încărcate de flori. O reușită 
demonstrație a cîtorva jucă
tori de la Progresul, a con
sfințit „prologul" viitorului 
centru-sateîit pentru tenis de 
masă al acestui club, așa cum

arh aflat de la Flaviu Filip și 
Sava Becic, vicepreședinte și, 
respectiv, metodist în dr. Stai- 
covici.

Ne»am convins că sportul, 
mișcarea în aer liber, consti
tuie o. prezență cotidiană aici, 
la Școala generală nr. 36. Sînt 
sugestive, astfel, mulțimea di
plomelor obținute la expedi
țiile pionierești, în cadrul com
plexului pentru apărarea pa
triei, la tot felul de concursuri 
(Roxana Fileață a fost a treia 
pe Capitală, la tir, gimnastele 
și gimnaștii 
Pe 
în 
Daciadei' 
rii" aveau 
în cadrul 
Iii la fotbal.

Am asistat și la începerea 
programului uneia din cele trei 
serii zilnice (școala are aproa
pe 2.500 de elevi) : un semnal 
de fluier și vocile elevilor o 
acoperă rapid pe cea a pro
fesorului, fiecare numărînd și 
executînd mișcările de înviora
re care au cuprins si exerciții

sector 
vreme

dețin supremația 
de 2 ani ș.a.m.d.). 
ce trecea „plutonul 
pe baza „Temera- 

loc aprinse partide 
campionatului șco-

pe... versuri. După care, gla
surile s-au unit spre a cînta 
imnul românilor — „Tricolo
rul".

Am cunoscut un colectiv pro
fesoral tînăr, „foarte unit, toți 
93 fiind ca unul atunci cînd 
e vorba de o acțiune, indife
rent că e vorba de literatură, 
științe exacte sau sport", afir
mau profesorii ■ — -
Gheorghe Ion, 
adjunctul său. 
•ta, la „rampă" 
fesbrii Felicia . ______ ,
riana Becic, Georgeta Galani, 
Dorii Popescu, lordachi Rugină 
— din catedra de educație fi
zică — dar împreună cu ei au 
fost, pînă în finalul programu
lui, și profesoara de matema
tică sau cea de fizică.

...Iar toate acestea au fost 
scrise după un popas reporte
ricesc da oricâre altul, făcut 
în cea mai recentă zi de sîm- 
bătă, la Școala generală 36. din 
Sectorul 4, unde startul „Da
ciadei" de iarnă s-a constituit, 
cu adevărat, într-o sărbătoare.

Geo RAEȚCHI

Maria Radu și 
directoarea și 
De data aceas- 
s-au aflat pro- 
Urziceanu. Ma-

1

LA

După „europenele" de judo ale juniorilor

TINERII NOȘTRI TREBUIE SĂ SE PREGĂTEASCĂ MAI INTENS
© Felicitări pentru medalia de argint, sancțiuni pentru comportările slabe

La San Marino, juniori frun
tași din 24 de țări au partici
pat la sfîrșitu' săptămînii 
trecute, la campionatele euro
pene de judo pentru concurenți 
în vîrstă de 17—19 ani. La a- 
ceste confruntări au evoluat și 
4 sportivi români, unul dintre 
ei, Sebastian Geană, reușind o 
frumoasă performantă — ob
ținerea medaliei de argint la 
categoria grea.

Consemnăm cîteva - amănunte 
tehnice. Sebastian Geană 1-a 
învins prin ippon. în grupă, pe 
Henrik Stawski (Polonia). în 
min. 1.50. și pe James Webb 
(Anglia), în min. 3,50. calificîn- 
du-se într-una din cele două 
serii. în primul meci din ca
drul acesteia, juniorul român a 
dispus clar la puncte (yuko) de 
Miklos Orosz (Ungaria). Apoi, 
el a luptat cu Jochen Plate 
(R. F. Germania) pe care l-a 
întrecut prin ippon (min. 3,235 
ctștigînd seria. în finala cu în
vingătorul celeilalte serii, so-

vieticul Akaki Kobordalidzc 
(129,5 kg), juniorul nostru a 
fost „fixat" la sol și n-a mai 
putut evita ippon-ul (min. 3,05). 
Pentru. medalia sa de argint, 
Sebastian G.eană a primit flori 
și a fost felicitat. Se cuvin, 
deopotrivă, felicitări primului 
său antrenor. Victor Die (Ema
ilul roșu Mediaș) și actualului 
antrenor, Patriciu Petridian 
(Carpați Mîrșa).

Superușorul Benonie Olar a 
fost 
prin 
nas 
Prin 
rapet Demirian, c^fe cîștigase 
prin ippon în fața bulgarului 
și astfel aceștia au 
departe. La semiușoară, 
Șerban s-a clasat 
cund în grupă, 
nrin ippon (min.
braham Baruch 
pierzînd, tot prin 
la Toralf Darr (R. D. Germa
nă). califi cîndu-se In serii.

stopat în grupă : pierde 
hanței cO bulgarul Ata- 
Ghercev și învinge, tot 
hanței, pe sovieticul Ka-

„mers" mai
Ilie 

pe locul se- 
întrecîndu-1 

2,16) pe A- 
(Israel) si 

ippon (4,50),

X

ON INTERESANT CONCURS MOTOCICLIST DE iNDEMlNARE
Comisia municipală de motocl- 

eltem, In colaborare cu asociația 
sportiva I.T.B.. a organizat pe 
platforma I.T.B. — Titan o inte
resantă competiție de tndemlnare. 
dotată cu „Cupa de toamnă". 
Traseul întrecerii, tn lungime de 
peste 700 m, prevăzut cu diverse 
„șicane", pante, porțiuni de de
rapaj și altele, a supus pe cei 
peste 60 de concurenți la un se
ver examen de tndemînare, de 
măiestrie tn conducerea micuțelor 
cilindree, disputele finind treaz 
interesul unul numeros public pe 
parcursui a nu mai puțin de 5 
ore de concurs efectiv. Iată clș- 
tigătorii probelor. 50 cmc Juni
oare - Rodiea Lilă (l.M.G.B.) : 
50 cmc Juniori — D. Ciuraru 
CLM.G.B.) ; 50 cmc senioare —

Emilia Dinu (l.M.G.B.) ; 50 eme 
seniori — Tiberiu Troia (l.M.G.B.); 
clasa pînă Ia 175 cmc — Tr. Ml- 
hăllescu (l.M.G.B.). CIștigătorul 
acestei clase a realizat cel mal 
bun timp al zilei (1:01,01) ; clasa 
peste 175 cmc- — Tiberiu Troia 
(l.M.G.B.). Clasament pe echipe: 
50 cmc juniori — t. l.M.G.B. (Ciu
raru, Drăghicl, Bratovici) 3:25,8, 
2. I.T.B. I 3:31,9, 3. I.T.B. H 
3:35,8 ; 50 cmc seniori s 1.
I.M.G.B. I (Troia, Sandu, irod) 
3:16.11, 2. I.T.B. 3:25,4, 3.
l.M.G.B. II 3:25,9 : pînă la 175 cmc 
— l.M.G.B. (Mihăilescu, Troia, 
Sandu) 3:04,8 ; peste 175 cmc : 1. 
I.T.B. (Nicolaeseu, loniță, Năs- 
tase) 3:17,9. Echipele au fost for
mate din patru concurenți, In 
clasament contind rezultatele pri
milor trei.

Dar, după primul meci, cu 
francezul Damien Giallurachis, 
el a fost eliminat ; penalizat cu 
un avertisment sever (keikoku), 
pentru ieșirea din spațiul- de 
luptă, Șerban n-a mai putut 
recupera. In fine, Valentin Ol- 
tei (semigrea) a fost handica- 

'pat chiar din start cu cele 
88,200 kg ale sale față de 95 
kg ale majorității adversarilor. 
El a cîștigat prin yusei-gachi 
meciul cu elvețianul Louis 
Buschor și a pierdut la puncte 
(koka) cu Andreas Bruchhau- 
ser (R. F. Germania) calificîn- 
du-se pentru serii. Numai că 
Oiței a ieșit din competiție fi
ind învins la puncte (koka) de 
Jean Daniel De! Rieux (Franța).

Pentru slaba comportare, B. 
Olar (C.S.M. Borzești), I. Șer
ban (Șoimii Sibiu) și V. Oiței 
(Dinamo Brașov) au fost sus
pendați din activitatea competi- 
tională pe timn de 3 luni, an
trenorii lor Florian Georgescu 
(C.S.M.) și Vasilc Alexandru 
(Dinamo) primind avertisment, 
iar antrenorul Ovidiu Bucur 
(Șoimii) a fost atenționat.

Juniorii, antrenorii, toți teh
nicienii trebuie să intensifice 
pregătirile cu atît mal mult cu 
cît ediția din 1982 va fi găz
duită de tara noastră.

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI
IN LINIȘTEA SNAGOVULUI

Liniște deplină pe ulițele 
din Siliștea Snagovului. Doar 
la „Baza nouă" a C.N.E.F.S. 
este animație, sportivii conti- 
nuîndu-și pregătirile. Printre 
ei, boxerii de la Dinamo Bucu
rești calificați pentru turneul 
final al campionatelor națio
nale și al „Daciadei", care va în
cepe săptămîna viitoare la Pa
latul sporturilor și culturii din 
Capitală. Din secția de box di- 
namovistă au obținut dreptul 
de a lupta pentru titluriie_de 
campioni 13 pugiliști : 
Brăneanu (semimuscă), 
stantin Tițoiu (muscă), 
Eva (cocoș), Titi Cercel 
Ion Stan (semiușoară), 
mir Ilie și Florin Stan 
ră). Ion Vladimir și 
Ștefan (semimijlocie),

Dan 
Con- 
Fane 

(Pană), 
Drago- 
(ușoa- 
Ștefan 

Valentin 
Silaghi (mijlocie), Petre Bor- 
nescu (semigrea), Valentin 
Vrînceanu și Teodor Pîrjol 
(grea).

De la federația de speciali
tate am aflat că alți doi spor
tivi — calificați Ia faza de zonă 
sub culorile clubului dinamo- 
vist — Florian Țîrcomnicu (se- 
miușoără)) și Fedea Pamfil 
(semigrea) vor evolua la finale 
pentru asociațiile care i-au 
crescut si format : C.F.R. Cra
iova și. respectiv, Voința Ma
cin, așa ca toată lumea să fie 
mulțumită...

Antrenorul emerit Constan
tin Dumitrescu și secundul 
său Dumitru Ion conduc an-, 
trenamentele. Pe pistă se a- 
leargă mult, la sală se lu
crează intens, iar la... saună 
se intră în greutatea optimă 
pentru concurs.

Atmosfera din lotul dinamo- 
vist este bună, gîndurile tutu-

deror zboară spre centurile 
campioni care la fiecare edi
ție a '•'trecerilor finale se în
dreaptă, în număr destul de în
semnat, spre vitrina clubului. 
Cei doi antrenori sînt reținuți 
în a exprima ceea ce așteaptă 
de la elevii, lor. Dar se simte 
dorința lor și a elevilor de a 
face totul pentru o prestație 
cît mai bună la turneul final, 
unde, după cum se -știe, vor fi 
prezenți cei mai buni opt bo
xeri la fiecare categorie. De
altfel, dinamoviștii au de apă
rat cele 4 titluri cîștigate anul 
trecut, cel patru campioni fi
ind prezenți și la această edi
ție : Titi Cercel, Dragomir Ilie, 
Ion Vladimir și Valentin Si
laghi.

Șanse 7 Fiecare are șansa lui. 
într-un meci de box nu exis
tă învingători și învinși, dina
inte stabiliți. Dar Tițoiu, Cer
cel, frații Stan, Ilie, Vladimir, 
Silaghi, Bornescu și cei doi 
grei sînt convinși că vor avea 
un cuvipt greu de spus la sta
bilirea ierarhiilor la actualele 
campionate naționale. Cei noi 
veniți nu se lasă nici ei siaj 
prejos, au năzuințele lor, de 
aceea Brăneanu, Eva, Ștefan 
țin pasul cu mai rutinații lor 
colegi și sînt convinși că foar
te curînd vor încurca 
socoteli apticipate.

Antrenorii dinamoviști 
liniștiți. Dar, după cum 
observat, este liniștea dinain
tea furtunii, fiindcă, trebuie să 
recunoaștem, această ediție a 
campionatelor naționale — lip
sită de nume mari — se anun
ță foarte interesantă.

Străveche - < 
Tirgoviște — i 
tor centru ind 
în aceste zile 1 
întreceri sporti 
derna și frumc 
din orașul dir 
disputa primei 
nouă ediție ■ 
„Trofeului Ca 
feminin, impor 
sportivă, la st: 
turi de cele do 
ale țării noasti 
teva puternice 
hotare. Este v 
reprezentative 
ne, Ungariei 
precum și 
R.S.F.S. Ruse.

Nu este, așa 
gerare dacă sp 
parte din elita 
minin mondii 
puterile r J® 
Tirgoviște, in 
răm — unui ii 
cum a dovedit- 
lejuri publicul 
re amator d.e 
cole de calitate 
exagerare, api 
din cadrul aces 
feului Carpați 
minin se p’ 
fel de specta.co 
gumentele ar i 
legate de valoa 
care compun f 
pante sau cele 
ră cu impresioi 
al acestor echij 
Germane. car 
și mondială, a > 
de 6 ori „Trof 
tima oară chia 
Rm. Vîlcea).

Există și alt 
acest sens. Mai 
tul că nu peste 
va da semnale 
unei alte impo 
(oficiale I) inte 
pionatul mon 
(peste cîteva s 
nemarca) in ea 
— luptînd peni 
grupa „A" — < 
vor evolua Ia I 
nia și Cehosloi 
Înțeles că atit i 
pe, cît și celei 
naționale, K.t) 
ales, și Ungarie 
tea finală a u

După returul

multe

sînt
am

Paul IOVAN

GIMNASTICA TINARA-LA ORA BILANȚULUI
Agenda concursului de la Foc

șani este foarte încărcată, înce
pînd de vineri dimineață și pină 
duminică seară spectatorii local
nici avînd posibilitatea de a-i 
urmări pe cel mal talentatl ti
neri gimnaști al tării, atît de la 
sportivă cît șl de la ritmică-mo- 
dernă. Cu justificat interes sînt 
așteptate, mai ales, evoluțiile de 
la categoria maeștri. în disputa 
pentru titlurile de campioni 
țării fiind angajați sportivi 
sportive ' - -
meroase 
interne 
care un 
pionatul ___ ________ . ____
treaptă spre marea performantă.

Activitatea competlțională In
ternă în gimnastică este domi
nată, la acest sfîrșlt de săptă- 
mînă. de un important concurs 
ce urmează a fi găzduit de ora
șul Focșani : este vorba de cam- 

............................................ »1pionatul național individual 
pe echipe pentru categoriile 
IV-a șl a IlI-a, precum șl 
trecerea individuală care va 
semna campionii țării la 
goriile a n-a, “ 
niori. 
mate 
„Cupei 
niori 
demă.

Chiar 
lui se ___  ____ __ ,______
cestei treceri Tn revistă a forțe
lor tinere ale gimnasticii noas
tre și ne aflăm, practic, trt fața 
unui important test de selecție 
și verificare a potențialului de 
care dispunem pentru viitoarele 
mari întreceri, cu deosebire pen
tru Jocurile Olimpice din 1984.

ln- 
de- 

cate- 
I și maeștri-Ju- 

Con comitent, «Int progra- 
competițiile din cadrul 
României" la copii și ju- 
gfmnastică ritmlcă-mo-

și din enunțul ooncursu- 
desprinde amploarea a-

ai
_______ . 81 

de certă valoare, cu nu- 
partlcipări tn concursuri 

și internaționale pentru 
loc de frunte tn cam- 
țârli va însemna o nouă

ADMINISTRAȚIA DE STAT

PE MICUL ECRAN
Duminică 8 noiembrie, ora 

18,20 : Handbal feminin :
România — Uniunea Sovieti
că (repriza a II-a) transmi
siune directă de la Tîrgoviș- 
te ; comentator Cornel Pum- 
nea ; ora 19,30 (programul 2): 
Telerama-Sport, emisiune de 
Dumitru Tănăsescu.

Marți 10 noiembrie,
18.20. Handba1

ora
feminin :

România — R. D. Germană 
(repriza a n-a), transmisiune 
directă de la Tirgoviște.

Miercuri 11 noiembrie, ora 
18,20. Handbal feminin : 
România — Ungaria (repriza 
a II-a) transmisie directă de 
la Tirgoviște ; ora 21 : Fot
bal : România — Elveția, tn, 
preliminariile C.M., transmi
siune directă de la Berna 
c«rnen*ator Cristian Tonescu.

IN FINALĂ:
După returul 

minine de har 
toamnă", 
relor 
timei etape: S( 
nica Constanți 
Buc. 20—24, Ș 
TEROM Iași 2' 
București — 
27—19. Seria a 
Sibiu — Muri 
19—17. Rtilment

rezer
„A", iată

De azi Ia I
scai ii'

De astăzi, pe 
dai din Poian.-j, 
disputa jocurile 
turneu al seriei 
din cadrul Divl: 
chel. Iau parte 
pe, deoarece Ag 
poca nu mai e- 
întrecere. In <iun 
loc numai două 
(ora 10 și era 1 
cit să nu fie pi 
programul patin

Reamintim, că 
cere participă

LOTO-PRONOSPORT
„1-, „X“ sau „2“ ?

In sprijinul participanților 
atractivul concurs Pronosport 
la sfîrșitu] acestei săptămîni, _ 
dăm — ca sursă suplimentară de 
inspirație — pronosticurile făcute 
de Mircea M. Ionescu, redactor 
la ziarul „Sportul" :

I. AvellinQ — Ascoli 1,X ; n. 
Cagliari* — Catanzaro 1 ; UI. Ce
sena — Fiorentina X ; IV. Genoa 
— Juventus 2 ; V. Milan - ~ 
1 ; VI. Roma — Bologna 
VII. Torino — Napoli 1 ; 
Udinese — Inter IX;
Sf. Gh. — Gloria B-ța l.X ; 
X I C.I.M Brașov — Pe
trolul 2 ; XI. Rapid — Șoimii Si
biu 1 ; xn.----------------- —
Bihor 1.X.2 ; XIH. Rapid Arad 
F.C.M. Reșița L

. la 
de 

re-

Como 
1,X ; 
VIII.

IX. C.S.M.

C.F.R. Tim. — F.C.

Se reamintește 
beneficiază de e 
turi de la conci 
cărui omologare 
neri 6 noiembrii

A gențiile Loto- 
pot elibera doar 
numerele dv. p 
tragerea obișnuit 
6 noiembrie 1981, 
fășura, începînd 
In sala Clubului 
din București, st 
NUMERELE EXT 
GEREA PRONO

NOIEMB
Extragerea 4 : 

Extragerea a H-; 
3. FOND TOTAL 
956.269 lei din ci 
port la categoria



n?, la Tîrgoviște

ATRACTIVĂ EDIȚIE
EULUI CARPAȚI"
IDBAL FEMININ

I CAMPIONII NOȘTRI AU FOST IREZISTIBILI

scaun, 
inflori- 
trăiește 
marilor 
în mo

le sport 
se vor 
dintr-o 
a — a 
handbal 
npetiție 
ia, ală- 
mtative 
iază ci
le peste 
primele 
Germa- 
ovaciei, 
cționata

o exa- 
o bună 
îlui fe- 
măsura 
ih. lin 
— spe- 
jor, așa 
lte pri- 
in, ma- 
sp octa
nici o 

partide 
a „Tro- 
Ibal fe- 
i ast- 

Ar- 
lai cele 
toarelor 
partici- 
legătu- 

almares 
fia R.D. 
ilimpică 
e pildă, 
iți", ul- 
ecut Ja

ente in 
fi fap- 

•eme se 
spere a 
ntreceri 
!, cam
’s „B" 
in Da- 
ngajate 
area în 
pe care 
: Româ- 
;sne de 
ă echi- 
echipe 

\â., mai 
in par- 
jade de

CiȘTIGATOARELE edițiilor 
PRECEDENTE

Ediția L 1959 — H. C. Co
penhaga ; ediția a II-a, 1960 
— București ; ediția a IU-a, 
1961 — București ; ediția a 
IV-a, 1962 — București ; edi
ția a V-a, 1963 — București ; 
ediția a Vl-a, 1964 — Belgrad; 
ediția a Vil-a. 1966 — Bucu
rești s ediția a VIII-a, 1967 — 
București ; ediția a IX-a, 
1968 — R. D Germană ; edi
ția a X-a, 1969 — R. D. Ger
mană ; ediția a Xl-a 1970 — 
R. D. Germană ; ediția a 
Xn-a. 1971 — R. D. Germa
nă ; ediția a xni-a. 1972 — 
România ; ediția a XTV-a, 
1973 — România ; ediția a 
XV-a. 1974 — România ; edi
ția a XVI-a, 1975 — România ; 
ediția a XVH-a. 1977 — Iugo
slavia ; ediția a XVni-a, 
1978 — R.D. Germană ; ediția 
a XlX-a. 1979 — România ; 
ediția a XX-a, 1980 — R. D. 
Germană.

restructurări in vederea C.M. 
grupa „A", care va avea loc 
anul viitor in Ungaria, se pre
zintă dornice de a se comporta 
cit mai bine.

în perspectivă, deci, atractive 
dispute sportive, pe care le do
rim și superioare pe planul ca
lității. Observația are in vedere 
echipa primă a României, care 
dă cu acest prilej un. examen 
foarte serios, înaintea dificilelor 
confruntări <jin luna decembrie 
diff Danemarca. Așteptăm de 
la handbalistele noastre o evo
luție fără mari fluctuații (așa 
cum a fost, din păcate, în ulti
ma vreme) care să confirme 
speranțele pe care ni le punem 
în ele.

în încheiere, cîțeva amănunte 
organizatorice. Alături de două 
cupluri de arbitri români, vor 
oficia la această ediție a „Tro
feului Carpați" două cupluri, 
străine, unul din Norvegia și 
altul polonez. Meciurile au loc 
începînd de vineri (de la ora 
16) și pînă miercuri 11 noiem
brie, cind este programată ul
tima etapă. Luni 9 noiembrie 
este zi de pauză. Organizatorii 
tîrgovișteni s-au străduit, și le 
dorim să fi și reușit, să asigure 
cele mai bune condiții de între
cere formațiilor participante.

Călin ANTONESCU

(Ic toamnă" Io handbal feminin

ll IAȘI'SI RULMENTUL BRASOV> » 9

ției fe- niversitatea CIuj-Napoca' 30—21,
jpa de Universitatea Timișoara —
Tziona- Constructorul Baia Mare 24-21.
ele ul- Situîndu-se pe primul loc în 
droteh- clasament. TEROM Iași (seria
ogresul I) și Rulmentul Brașov (seria
cău — a II-a) își vor disputa finala,
infecția programată în Sala sporturi-

C^'s M* lor din °dorheiu Secuiesc, în
Mureș ziua de duminică 15 noiem-

’ — U- brie, la ora 11

Brașov/'al doilea turneu al serici
campionatul de hochei

1 artifi- 
e vor
I ■ doilea 
valorice 
de ho

te echi- 
Sluj-Na-

'.ceastă 
o. avea 
pe zi 
fel în- 

dereglat

ă între-
II Sf.

Gheorghe (lidera clasamentului), 
Sp. studențesc A.S.E. București, 
Metalul Rădăuți, Tîmava O^rhcî 
și C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc.

concurs 
î repor
teri, a 
loc vi-

INTÎLMDF INTERNAȚIONALA 
DE LUPTE

Azi, de la ora 16, în sala de 
lupte a clubului Steaua are loc 
întîlnirea amicală dintre-forma
țiile de lupte greco-rcmane ale 
clubului militar și Legia Varșo
via. Cu acest prilej, pe salte
lele de concurs vor evolua, 
printre alții. Constantin Ale
xandru, George Dumitriu, Ște
fan Negri șan etc.

rt mai 
ilete cu 

pentru 
e mîine, 
va des- 

ra 16,30, 
e-Bănci“ 
iei nr. 2. 
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23 de echipe din campionatele 
Diviziilor ..B“ și „C“ și una din 
„județ" (Progresul Băilești) își 
dispută astăzi șansa de a pro
mova în .,16-imile" popularei 
competiții ce se desfășoară sub 
genericul „Daciadei" .Cupa 
României" De la ora 13.30 vor 
avea loc următoarele jocuri :

(Urmare din pag. I)I 
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gol psihologic, înscris de CRI
ȘAN. care a reluat, direct, în 
plasă, din careul mic, la o 
pasă venită de la Geolgău. De 
ceea ce fi fusese teamă antre
norului Kramer, înainte de 
meci, nu a scăpat : Crișan
se arătase inspirat și abil din 
startul partidei. Oaspeții se 
văd în atac în min. 12 (cînd 
șutează, prin Petersen, pentru 
prima oară spre poarta lui 
Boldici), dar, puțin mai tîrziu, 
în min. 15, profitînd de rela
xarea fundașilor craioveni, sînt 
foarte aproape de gol (la 20 de 
grade, tribunele „Centralului" 
craiovean înghețaseră), însă 
Lausdrup risipește o mare 
ocazie. îl va imita, în min. 
18, Crișan, blocat, la 7 m, fron
tal, de internaționalul Ole 
Qwist

Conectat trup și suflet la 
tensiunea partidei, inimosul 
public local cere, în cor, golul 
doi. care nu va întîrzia mult, 
îl va înscrie BĂLĂCI, șutind 
cu stîngul, direct (de Ia 8—9 
m, pe jos în colțul lung), fruc- 
tifîcînd astfel mingea prelun
gită cu capul de Cămătaru. 
Universitatea Craiova este în 
turul III ? Așa speră un în
treg stadion care, Insă, în min. 
38, la o minge trimisă negli
jent, acasă, de Tilihoi, trece 
prin mari emoții. Formația 
gazdă se menține în ofensivă 
pînă la sfîrșitul reprizei, cînd 
Ole Qwist, ieșit oportun, blo
chează șutul lui Țicleanu. din 
interiorul careului. . •

Un „cap“ al lui Bălăci (min. 
49), apoi un șut puternic expe
diat de Țicleanu (min. 51) a- 
nunță reluarea cursei pentru 
asigurarea calificării. Și, în 
min. 54, notăm o fază demnă 
de formația noastră campioană 
(centrare Bălăci, înapoi, din 
apropierea liniei de fund, fen
tă Crișan, care derutează doi 
adversari), și Ia capătul ei, go-

F.C. ARGEȘ MERITA MACAR VICTORIA
F.C. Argeș n-a avut ieri, la 

sfîrșitul meciului retur cu F.C. 
Aberdeen, nici măcar satisfacția 
victoriei, deși — fără nici o exa
gerare — putea să o aibă chiar 
și pe cea a calificării în turul III 
al „Cupei U.E.F.A.*, de care a 
fost foarte aproape.

Mobilizîndu-se așa cum l-am fi 
dorit și în prima repriză a me
ciului de la Aberdeen, depășind 
nivelul ultimelor lor evoluții din 
campionat, piteștenil și-au creat 
la un moment dat un avantaj de 
două goluri și extrem de puțin a 
lipsit, chiar înainte de pauză, 
să-1 obțină și pe al treilea, care 
ar fi însemnat continuarea — de 
pe poziții egale —- a cursei pen
tru calificare ou partenerii sco
țieni. Din păcate, însă, o mare 
șansă a portarului oaspeților, 
Leigton, de al Cărui picior sal
vator s-a lovit mingea șutată de 
Kallo în min. 53, și apoi greșe
lile flagrante ale Iul Badea (la 
primul gol al scoțienilor) și Cris
tian (la cel de-al doilea) au în
dreptat partida spre un rezultat 
egal, 2—2, care îi nedreptățește 
vădit- pe localnici.

Publicul piteștean, mai restrîns 
decît ne-am fi așteptat, rămîne — 
fără îndoială — de la acest meci 
cu amintirea frumoasă a jocului 
echipei sale favorite din primele 
45 de minute, care a demonstrat 
realele ei posibilități. Intr-adevăr, 
F.C. Argeș s-a arătat în această 
perioadă stăpînă pe situație, și-a 
dominat aproape continuu adver
sara, a construit acțiuni de atac 
variate și periculoase, obligîndu-i 
pe scoțieni să cedeze în două 
rînduri, de fiecare dată fundașul 
Bărbulescu avînd un rol impor
tant. Mai întîi, £n min. 31, Băr
bulescu a executat perfect o lo
vitură liberă de pe partea dreaptă 
(la un fault asupra lui Băluță) 
și RADU îl s-a înălțat splendid, 
peste apărătorii oaspeți, înscriind 
cu capul. După aceea, în min. 37, 
același BĂRBULESCU a marcat 
direct, la păianjen, tot dintr-o lo
vitură liberă, de la 20 metri, a- 
cordată în urma unui fault asu
pra lui Turcii. încurajați de cele 
două goluri, piteștenil au un fi
nal de repriză debordant, în care 
Miller s-a aflat la numai un pas 
de autogol (în min. 43), iar Bă
luță a reluat, din apropiere, prea 
ușor cu capul o centrare, dîndu-i 
posibilitatea lul Leigton să rețină 
(min. 44).

După pauză, scoțienii — con- 
strînși de situație — ies șl ei mal 
des la atac, cristian remareîn-

ASTĂZI, 0 NOUĂ fTAPĂ ÎN „CUPA ROMÂNIEI"
C.S.M. Suceava — C.S. Boto

șani, Victoria Tecuci — Politeh
nica Iași. Cimentul Medgidia — 
F.C.M. Siderurgistul Galați, 
Marina Mangalia — F.C.M. Pro
gresul Brăila, Metalul Mija — 
Gloria Buzău, Mecanica fină 
București — Ranid București 
— stadionul Mecanică fină,

Stadîonul Central ; spectatori — a- 
proximot'V 30 000. Șuturi : 25—3 (pe 
poartă : 10-1). Cornere : 10-0. Au
marcat : CRIȘAN (min. 8). BĂLĂCI 
(min. 24), BELDEANU (min. 54), CĂ
MĂTĂRII (min. 72), respectiv AN
DERSEN (min. 71).

UNIVERSITATEA : Boldici - Negrilă, 
Tilihoi (min. 80 Ciupitu), Ștefănescu, 
Purima — Țicleanu (min. 85 Irimescu), 
Beldeanu, Bălăci - Crișan, Cămătaru, 
Geolgău.

B.K. COPENHAGA : Ole Qwist - 
Hansen, Eigenbrod, Tune, Eriksen — 
Fosgaard, Lausdrup (min. 61 Kim), 
Rossel, Tony Larsen — Petersen, An
dersen.

A arbitrat bine D. Matuvinovlci (Iu
goslavia).

Cartonașe galbene : ANDESRSEN, 
CAMATARU, BALACI, TONY LARSEN, 
NEGRILA.

lul marcat de BELDEANU, al 
cărui șut de la circa 18 m a 
trimis balonul în plasă. Este 
3—0 I Golul „desprinderii" ? 
Așa am crezut (între timp, în 
min. 56, Geolgău a țintit, de la 
circa 25 de metri, stîlpul stîng 
al porții), dar, în min. 71, îm
potriva cursului jocului, AN
DERSEN l-a „simțit" pe Ne
grilă prematur relaxat, a țiȘ- 
nit pe lingă el și, de Ia circa 
12 m, lateral stingă, a trimis 
mingea în plasă, în colțul 
lung. Bucurie de scurtă dura
tă în tabăra oaspeților, care, 
în minutul imediat următor, 
primesc un nou gol, cel al lui 
CAMATARU, cu capul, la o 
lovitură liberă executată de 
Bălăci : 4—1. Nimic nu se mai 
înregistrează pe tabela de 
scor. Consemnăm, totuși, după 
ultimul fluier al arbitrului, i- 
mensa satisfacție a celor peste 
30 000 de suporteri ai formației 
campioane, care răspunde a- 
plauzelor prin simbolica ridi
care a brațelor. La capătul 
unui joc remarcabil, Univer
sitatea Craiova reușește califi
carea. Este prima echipă ro
mânească care ajunge în turul 
III al prestigioasei întreceri.

S ta d ionul „1 Mai" î spectatori - 
aproximativ 13 000. Șuturi : 17—9 (pe 
poarta : 10-5). Comere : 10-2. Au 
marcat : RADU II (min. 31), BĂR
BULESCU (min. 37), respectiv 
STRACHAN (min. 55 - din lovitura 
de k> 11 m> >1 HEWITT (min. 86). •

F.C. ARGEȘ i Cristian - Bărbu
lescu, Stancu, Cîrstea, Eduard — 
Kal'lo, Badea, Ignat — Băluță (min. 
81 Nica), Radu IF; Tuncu (min. 68 
Moîceantr).

F.C. ABERDEEN : Leigton - Ken
nedy, McLeish, MMIe-r, Rougvie (min. 
33 Simpson) — Strachan, Cooper, 
McMaster (min. 69 Hewitt), Watson 
- McGhee, Weir.

A arbitrat bine Jean Redelfs 
(R.F.G.).

Cartonase galbene BĂRBULESCU, 
BALUȚA, WEIR, HEWITT.

du-se în mod deosebit In min. 
49, cînd l-a blocat curajos pe Wat
son, scăpat singur spre poarta 
gazdelor. A urmat apoi, în min. 
53, acea Imensă ocazie a lui 
Kallo, despre c^re am- amintit și 
care ar fi putut da un cu totul 
alt deznodămînt partidei. Dar, 
din nefericire, două minute mai 
tîrziu, Badea — altfel destul de 
bun în acest meci — l-a faultat 
inutil în careu pe McGhee, arbi
trul (după o mică ezitare) acor- 
dind penalty, pe care STRACHAN 
l-a transformat impecabil. Devenise 
acum foarte greu, aproape impo
sibil, ca argeșenii să mai poată 
spera în calificare. Totuși, ei au 
continuat — cu mai puțin aplomb 
însă și cu mai scăzută forță, 
semn nu numai al unei căderi 
morale, ci și fizice — să se men-’ 
țină în ofensivă, Radu II — care 
a făcut ieri un joc excelent, cum 
demult nu l-am văzut — trimi- 
țlnd în min. 61 mingea în bară, 
Iar în min. 74 dîndu-i portarului 
Leigton o nouă ocazie să se re
marce.

Cînd partida se liniștise și se 
părea că va lua sfîrșit cu victoria 
la limită a gazdelor, oaspeții reu
șesc o egalare nesperată : atac 
pe dreapta, fundașul Kennedy 
centrează, Cristian lese total ne- 
lnspirat și greșit la minge, nu 
reușește intercepția și HEWITT 
înscrie cu capul (min. 86).

Așa s-a scris istoria acestui 
meci în care piteștenil au trecut 
nu numai pe lîngă vicorie, dar și 
aproape de o performanță cu ră
sunet internațional.

< Constantin FIRĂNESCU

— Rulmen- 
Progresul Băi- 
Orșova, Rapid 
Timișoara. Tn- 
— F.C. Bihor, 
Turda — F.C.

Muscelul Cîmpulung 
tul Alexandria, 
Iești — Dierna 
Arad — C.F.R. 
frătirea Oradea

' Sticla Arieșul
Baia Mare, Minerul Certej — 
Minerul Lupeni, Minerul Bălan 
— Gloria Bistrița și Carpați 
Mirșa — Șoimii I.P.Â. Sibiu.

CALIFICĂRI SPECTACULOASE

IN CUPELE EUROPENE

DINAMOVIȘTII, INTR-UN ADMIRABIL FINAL 
ELIMINĂ, ÎN PRELUNGIRI, PE INTER!

(Urmare din pag. 1)

sistaseră, cît și de spectaculoa
sa calificare a echipei noastre. 

Dinamoviștii merită calde fe
licitări pentru felul cum au 
jucat ieri, pentru admirabila 
lor dăruire, pentru eforturile 
depuse, pentru moralul lor ta
re, care le-a permis ca — deși 
conduși in prelungiri cu 2—li! 
— să egaleze și să obțină apoi 
victoria. O victorie absolut me
ritată. pentru că DINAMO A 
FOST IERI MAI BUNA DE- 
CIT INTER, a dominat, a mar
cat goluri de kinogramă (toate 
trei, cu capul !), avînd — In 
plus — și două bare și o lovi
tură de Ia 11 metri (!), din pă
cate ratată... Ceea ce trebuie 
cu pregnanță subliniat după 
acest succes al clubului din 
Șoseaua Ștefan cel Mare este, 
în primul rînd, faptul că a 
eliminat o echipă care jî-a de
monstrat valoarea, o echipă 
care a impresionat prin tehnica 
individuală a jucătorilor săi, 
prin „știința jocului", prin vi
teză și demarcări și care — la 
un moment dat — avea ea ca
lificarea în mînă !

Meciul a început în avanta
jul lui Dinamo, tn min. 7, 
Custov șutează cu sete de la 
20 m dar... bară! In min. 9, 
Altobelli scapă singur dar tri
mite peste poartă Inter joacă 
viguros, etalîndu-șl clasa și 
punîndu-i adesea în dificultate 
pe apărătorii noștri. Așa se în- 
tîmpiă în min. 13 cînd Alto? 
belii (lansat de Prohaska) sca
pă singur, șutează, dar Moraru 
respinge extraordinar. Treptat, 
Dinamo trece însă la cîrma 
jocului. Orac (min. 15) îl pune 
la grea încercare pe Bordon. 
care „se întinde" pentru a 
respinge în corner. Același 
Orac întreprinde, în min. 30, 
o, acțiune pe centru, schimbă 
inspirat la Tălnar, centrare și 
DUDU GEORGESCU marchea
ză, cu capul, de la 6 metri: 
1—0.

Repriza secundă începe ne
fericit pentru Dinamo. în mîn. 
47, corner pentru Inter și AL
TOBELLI înscrie din apropie
re, cu un șut plasat, pe jos : 
1—1. Italienii încep să joace 
dur, obstructionist, așteptînd 
parcă, de pe acum, prelungi
rile. Dinamo are alte ocazii. 
Dragnea (min. 52), Augustin — 
cap peste bară (min. 62). Re
plica milaneză nu întîrzie : în 
min. 66, Moraru respinge pes
te bară șutul puternic al lui 
Bagni. în min. 71, arbitrul nu 
acordă penaltyul cuvenit la un 
fault în careu asupra lui Stă- 
nescu. După două minute. Țăl- 
nar șutează splendid dar... din 
nou bară ! In ultimul minut, 
Dinamo putea lichida contu-

VESTIARELE
Vestiar... incandescent la Dina

mo, liniște de catedrală la Inter, 
discuții liniștite în cabina arbi
trilor. Să începem cu ROGER 
SCHOETTERS (Belgia), care a- 
bia mai... răsuflă după 120 de 
minute de alergare : „Da, a fost 
un meci dificil și pentru mine, 
cred însă că plăcut de văzut 
din tribune. Eu am urmărit, însă, 
regulamentul, aplicarea lui. Di
namo a obținut, după opinia mea, 
o victorie meritată Văzînd pe 
Dinamo mă mir că nu ați învins 
Elveția..." Tot în cabina arbitri
lor, ne-a vorbit delegatul 
U.E.F.A., VAN DEN BULKE (Lu
xemburg) : „Uneori jocul a fost 
dur, cele două echipe luptînd și 
cu mijloace mai puțin corecte 
pentru victorie. Bucureștenii au 
cîștlgat pe merit dac# ne gîndim 
după numărul mai mare de o- 
cazii de gol, între care nu tre
buie uitate cele două «<bare» 
Consider că Bordon a scos mi
raculos mingea aceea din min. 
90 șutată de nr. 11 (n.n. Orac)
al dv."

La Dinamo, jucătorii sînt îm
brățișați. sărutați, felicitați. Pe 
merit ! Și pe măsura frumosului 
rezultat înregistrat. Cel mai li
niștit este antrenorul D. NI- 
COLAE-NICUȘOR : „Victorie me
ritată, ținînd seama de ocaziile 
pe care le-am avut. Mulțumesc 
jucătorilor pentru această splen
didă după-amiază de fotbal, 
mulțumesc publicului care nu 
ne-a părăsit în momentele di
ficile". ORAC. supărat pentru 
ratarea oenaltyului. este. în 
schimb, fericit oentru golul nr. 
3. care a adus calificarea echi
pei în sferturile de finală : „Da. 
a fost un gol frumos, dar ce 
păcat că am ratat lovitura de 
la 11 m ! Am fost prea sigur pe 
mine ! Nu credeam că voi greși.

Stadionul Dinamo ; spectatori - 
aproximativ 20.000. Șuturi : 22—9 (pe 
poartă : 11-6). Comere : 7-4. Au 
marcat î DUDU GEORGESCU (min. ' 
30). AUGUSTIN (min 101), ORAC 
(min 107) respectiv ALTOBELLI (min. 
47), PROHASKA (min. 97)

DINAMO : Moraru - I. Marin, 
Dinu, Bumbescu, Stă ne seu - Augus
tin, Custov (min. 91 Mulțescu), Drag
nea (min. 65 Stredie) - Tălnar, D. 
Georgescu, Orac.

INTERNAZIONALE : Bordon - Ber- 
gomi, Baresl (min 107 Serena), 
Cenți, Bachlechner, Marini, Bagni, 
Prohaska, AltobeBi, Beccatossi, Oriali,

A arbitrat cu greșeli Roger Schoet- 
ters (Belgia).

Cartonașe galbene : MARINI, CUS
TOV, BARESI, BAGNI, BUMBESCU. 
MULȚESCU.

rile, dar la splendida combi- • 
nație Țălnar — Orac (la o lo
vitură liberăj^jșutul din voleu 
al celui de’-aT doilea a fost /
respins in extremis de Bordon.

Prelungiri, deci. Inter își 
arată valoarea si prospețimea, 
forțînd acum victoria «i califi
carea. Pe care se părea că le 
va si obține, pentru că în min. 
97 oaspeții iau conducerea : 
PROHASKA șutează extraordi
nar, din lovitură liberă de la 
18 metri, pe lingă zid în... 
stîlpul de fier de susținere a 
plasei : 1—2. Din acest moment, 
Dinamo se dezlănțuie, presîn- 
du-i puternic pe italieni. în 
min. 101, Tălnar centrează și 
AUGUSTIN marchează cu capul, 
în stingă lui Bordon : 2—2 !
De-acum încă 19 minute pentru 
calificare, pe care o aduce 
minutul 107 : Dudu recuperează 
un balon în marginea careului, 
se deplasează pe aripa dreaptă, 
centrează pe partea opusă și 
ORAC. din plonjon, înscrie cu 
capul : 3—2 ! 1 Să mai notăm 
că în min. 113. la up fault în 
careu asupra lui Mulțescu. ar
bitrul acordă penalty. Orac șu
tează în dreapta ljii Bordon 
dar acesta respinge. Urmează 
șapte minute de mare - tensiu
ne. Inter atacă, atacă, dar Di
namo. acum cu un moral exce
lent. apără rezultatul și obține 
finalmente marea performantă 
de a elimina pe Internazionaie 
Milano. într-o zi în care renu
mita echipă italiană a făcut tot 
ce i-a stat în putință — cu 
mijloace în cadrul si în afara 
regulamentului — pentru a ob
ține victoria. Să mai notăm că 
este* prima înfrîngere a lui In
ter. în acest sezon. în campio
natul Italiei Si în meciuri in
ternaționale.

A lăsat mbit de dorit arbi
trajul lul R. Schoetters, care 
i-a favorizat pe oaspeți, treeîn- 
du-le cu vederea infracțiuni pe 
care, la Dinamo, le-a sancțio
nat.

ÎN MIN...121
Dc-a lungul celor cîțiva pași 
pînă la șutul Tn minge m-am 
răzgîndit : am plecat decis să 
trag în stingă lui Bordon, dar 
am avut impresia că el mi-a 
ghicit intenția și, din mers, am 
schimbat colțul, dar n-am mai 
fost atit de sigur și portarul i- 
talicnilor a parat mingea". Pre
ședintele secției de fotbal, V. 
ANGHEL, era bucuros de rezul
tat : „O partidă demnă de o... 
finală a Cupei U.E.F.A. în nici 
un moment nu m-am îndoit de 
forța echipei, chiar și atunci 

• cînd Inter conducea cu 2—1. La 
ora actuală, Dinamo este o e- 
chipă cu o mare forță sufle
tească". DINU este analitic : 
„Pentru noi, fotbalul ca specta
col a contat mai puțin. Ne-a In
teresat, firesc, rezultatul. Berse- 
llini ne-a prezentat cîteva sur
prize privind așezarea în teren a 
jucătorilor săi, dar noi le-am 
simțit și le-am anihilat. Am pri
mit ambele goluri din faze fixe 
și asta trebuie să ne dea de 
gîndit. Știam că vom rezisla fi
zic, am simțit că vom avea for
ța să revenim și să cîștigăm de 
la 1—2".

Dincolo, la Italieni, tăcere.- 
BERSEUjINI ne invită pe cu
loar : „Frumoasă echipă, Dina
mo ! Atacanții români au fost 
mai iuți decît apărătorii mei la 
golurile 1 și 3. In rest, ați vă
zut și dv". La cîțiva pași. MA
ZZOLA este înconjurat de presa 
italiană. în cele din urmă se 
salvează din încercuire și ne 
spune : „Un meci de finală ! 
rfoc foarte bun din partea am
belor echipe. Atlețî compleți. 
Mi-au plăcut Bordon, Moraru* 
Stănescu și Custov".

Afară suporterii strigau neobo
siți : „Dl-na-mo. Dî-nii-mo

Mircea TUDORAN



în preajma semifinalei in Cupa cupelor

„DACĂ VOM TRECE DE OLANDEZI 
NE VOM CALIFICA ÎN TURNEUL FINAL I"
- declară antrenorul poloîștii or de la Crișul Oradea, Nicolae Rujînschl

La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri. poloiștli de la Crișul Ora
dea sînt .pregătiți să se urce 
în autocarul care îi va trans
porta la Kecskemet pentru a 
evolua într-una din semifina
lele Cupei cupelor și a obține 
cea mai mare performanță din 
cariera lor : calificarea în tur
neul final al unei competiții 
continentale, Ia care participă 
pentru prima oară. De vineri 
seara ei se vor afla direct an
gajați în întrecerea din cea 
mai dificilă semifinală a actua
lei ediții care reunește, alături 
de formația orădeană, pe re
numita echipă olandeză Zian 
Vitesse, oe jucătorii greci de 
la Naftikos Glyîada si pe re
prezentanții Ungariei în aceas
tă competiție. S. 
Szentes.

După cum știți, 
tul Cupei prevede . 
două clasate în acest turneu 
(alături 
califica 
celona. 
C. N. 
Split) să ajungă în ultima fa
ză — turneul *final. Pentru a- 
tingerea acestui obiectiv, spor
tivii Crișului s-au antrenat cu 
mare seriozitate, fiind deciși să 
reprezinte cu cinste polo-ul ro
mânesc. Antrenorii N. Rujinschi 
și I. Alexandrescu au la dis
poziție întregul lot : Rada șl 
Kiss — portari. Fejer, Gordan, 
Costrăș, Garofeanu, Ungureanu. 
CI. Rusu Raț, Arabagiti, Făr- 
cuță. Pantea și Ileș. Părerea 
antrenorului Nicolae Rujinschi 
este că „dacă Crișul va reuși 
să treacă. în primul meci, de 
Zian Vitesse va obține califi
carea !“.

Programul complet al tur-

K. Viszmu

regulamen- 
ca primele

de cele care se vor 
din grupa de Ia Bar- 

mai mult ca sigur. 
Montjuich și POSK

ECHIPA DE GIMNASTICĂ

Ien dimineață, echipa femi
nină de gimnastică a României, 
care se pregătește pentru Cam
pionatele mondiale de Ia Mos
cova, a plecat în Belgia, pentru 
un turneu de patru concursuri 
demonstrative, de verificare. 
Au făcut deplasarea : Nadia 
Comaneci, Cristina Grigoraș, 
Rodica Duncâ, Emilia Ebcrle, 
Dumitrița Turner, Mihaela 
Stănuleț. Melita Ruhn, Aura 
Angliei și Lavinia Agache.

Gimnastele noastre vor locui 
în Bruxelles și vor susține con
cursurile demonstrative în orașe 
situate în apropiere. Delegația 
este condusă de antrenoarea fe
derală Maria Simioncscu.

MECIUL PENTRU TITLUL
MONDIAL DE ȘAH

ROMA, 4 (Agerpres). — Du
pă disputarea a 12 partide, în 
meciul pentru titlul mondial de 
șah. care se desfășoară la Me- 
rano (Italia) între marii ma
eștri Anatoli Karpov și Viktor 
Korcinoi, scorul se menține 
favorabil cu 4—1 campionului 
mondial A. Karpov.

La reluarea partidei 
întreruptă la mutarea 
s-au mai efectuat șase 
după care cei • doi mări 
au căzut de acord asupra re
mizei.

a 12-a, 
a 41-a, 
mutări, 
maeștri

TELEX • TELEX •
BOX • In vederea celei de-a 

2-a ediții a „Cupei mondiale", 
care va începe la 11 noiembrie Ia 
Montreal, federația de speciali
tate din ‘ U.R.S.S. a alcătuit ur
mătoarea formație (de la semi- 
muscă a supergrea) : Sabirov, 
Alexandrov, Miroscenko Satsat- 
rian, Ribakov, Sișev. Konokbaev, 
Kaladin Tdrbek, Krupin Vacub- 
kin, Abadjian. • Echipa Bul
gariei pentru aceeași competiție 
va avea următoarea componen
ță : Mustafov, Lesov. Gheorghiev, 
Metov Supprenski, Tasev Lons
ki Takov Ankov Bosakov. 
Stoimenov. în formație nu figu
rează boxer la categoria grea.

FOTBAL • într-un meci res
tanță contînd pentru campiona
tul Franței echipa Saint Etienne 
a învins cu 3—1 (2—0) formația 
OGC Nisa treclnd în fruntea 
clasamentului

HANDBAL 0 La Stockholm 
s-a disputat întîlnirea interna
țională feminină dintre echipele 
Suediei și Franței. Handbalistele 
suedeze nu obținut victoria cu 
scorul de 23—16 (8—6).

Săptămina -viitoare, la Tokio

neului : VINERI, ora 17,30 (ora 
' locală) : Crișul Oradea — Zian 

Vitesse ; ora 18,30 • Viszmu 
Szentes — Naftikos Glyfada ; 
SÎMBATĂ. bra 17,00 : Naftikos 
Glyfada — Crișul Oradea ; ora 
18,30 : Zian Vitesse — Viszmu 
Szentes ; DUMINICĂ, ora 17,00: 
Naftikos Glyfada — Zian Vi
tesse : ora 18,80 : Viszmu Szen
tes — Crișul Oradea.

După cum anunță Liga eu
ropeană de natație, toate jocii- 
rile din grupele semifinale vor 
fi conduse de arbitri neutri. 
Astfel, la Kecskemet vor ofi
cia Paggi (Italia). Scheuermann 
(R. F. Germania), Odalovici 
(Iugoslavia) și Sotirov (Bulga
ria). Și-a anunțat participarea 
și Ante Lambașa (Iugoslavia), 
președintele F.I.N.A.

Adrian VASILIU

FRUNTAȘELE TENISULUI FEMININ
ÎȘI DISPUTĂ
De ce să nu aibă și jucătoa

rele de tenis o „Cupă Davis" a 
lor ? întrebarea — pe care 
mulți și-o mai pun și azi — a 
stat în atenția federației inter
naționale de 
foarte multă 
poată găsi o 
Abia în 1963, 
50 de ani
F.I.L.T., forul suprem tenisistic 
a trecut la punerea în practică 
a unei vechi idei, organizarea 
unei competiții mondiale pen
tru echipele feminine. în onoa
rea semicentenarului sărbătorit 
atunci,_s-a numit această între-

specialitate de 
vreme, fără să-i 

rezolvare efectivă, 
cînd se împlineau 
de existență ai

In turneul de Handbal masculin de Ia Trnava

TRNAVA, 4 (prin telefon), 
în turneul internațional de 
handbal masculin, care se des
fășoară în mai multe localități 
din Cehoslovacia, seria surpri
zelor a continuat. Astfel, for
mația tării gazdă a fost între
cută de cea a Ungariei. într-o 
altă partidă, reprezentativa 
României a fost învinsă de cea 
a Uniunii Sovietice cu scorul 
de 21—20 (12—11). Handbaliștit 
noștri au pierdut pentru că au 
jucat lent în atac și static în 
apărare. Edificator este si fap
tul că ei s-au lăsat depășiți de 
extremele adverse, care au în
scris 11 goluri. Ora tîrzie a 
transmisiei nu ne permite un 
comentariu mal detaliat. Vom 
reveni cu amănunte în ziarul 
de vineri.

Au marcat : Durau 
4, Boroș 4, FOlker 
bovschi 1, Istode 1,
— pentru România ; _ ____
6, Zubiuk 5, Manuilenko 4, Be- 
renstein 2, Anisimov 2, Moșei- 
kin 1, Zaharov 1 — pentru 
U.R.S.S. Au arbitrat Pritzkov si 
Gentz (R.0. Germană), 
rezultate : Ungaria — 
slovacia 27—26 (12—10), 
da — Cehoslovacia B 
(12—9) șl Cehoslovacia 
Islanda 22—21 (13—10)
restantă din prima zi).

Programul de joi: România — 
Cehoslovacia A (la Hlohoveț),
— de la ora 16,31) ; Islanda —' 
U.R.S.S, și Cehoslovacia B — 
Ungaria (la Trnava).

Hristoche NAUM

SPORTIVI REMARCAU
Tradiționala anchetă lunară 

organizată de ziarul de specia
litate „SPORT“-Bratislava, pen
tru desemnarea celor mai buni 
sportivi din țările socialiste, a 
dat cîștig de cauză oe luna oc
tombrie gimnastei bulgare Ame
lia Ralcnkova, laureată la ul
tima ediție a campionatelor 
mondiale de gimnastică ritmică- 
modernă de la Miinchen. Pe

TURNEUL DE ȘAH
DE LA PERNIK

SOFIA, 4 (Agerpres). — în 
runda a opta a turneului inter
național feminin de șah de la 
Pernik, maestra româncă Ligia 
Jicman a remizat cu jucătoa- 
rea bulgară Zlatanova. Rezulta
tul de egalitate fiind consem
nat și în partidele Jurcinska 
(Polonia) — Gertrude B»um- 
stark (România) și Lukici (Iugo
slavia) — Polgar (Ungaria). 
Radzikowska (Polonia) a invin- 
s-o pe Topalska (Bulgaria).

în clasament conduce Rad* 
zikowska, cu 6,5 puncte, ur
mată de Ligia Jicman — 6 
puncte. Szmacinska (Polonia) 
5 puncte (1). Gertrude Baum- 
stark — 5 puncte etc.

TELEX • TELEX
HOCHEI • După desfășurarea 

a 13 etape, în campionatul Ceho
slovaciei pe primul loc în clasa
ment se află Poldl Kladno cu 22 
puncte, urmată de Dukla Jihlava 
cu 20 pUncte și CHZ Litvinov cu 
18 puncte. In etapa a 13-a, Poldl 
a învins cu 6—3 pe Dukla Jlh- 
lava

TENIS • La Stockholm în ca
drul turneului internațional mas
culin. Ilie Năstase a reușit să-1 
elimine eu 6—4, 6—3 pe ameri
canul Harold Solomon. Alte re
zultate : Noah — Sundstroem 2—6. 

Tanner — Eberhard 
S. Mayer — Waltke 
Gottfried — Seigler 
Smid - Taygan 6—4 

Orantes — Ga- 
Icaza — Cano 
Gildmeister — 

6—2 : Dibbs —

6—3,
6—1. _

6—4. • La Quito : Ori 
ttlker 6—2. 6—2 ; I.__
4—6. 6—3, 6—3 
Maurer 6—2. __
Spang 6—1. 6—2 : Pecc< — Ho- 
cevar 7—6 6—4. • Intr-un tur
neu demonstrativ, la New Delhi 
Ivan Lendl l-a învins cu 6—4. 
6—3 pe Wojtek Flbak, iar John 
Alexander l-a întrecut cu 6—2. 
6—4 pe EUlot Teltscher.

SUPREMUL LOR TROFEU

7, Stingă
2, Gra- 
Voina 1 

Zenkevici

Alte 
Ceho- 
Islan- 
23—17 
A — 
(meci

ÎN LUNA OCTOMBRIE
baza punctajului realizat prin 
opțiunile redacțiilor sportive 
participante la anchetă, Ralen- 
kova Obține 30 puncte. Pe locul 
doi cu 13 puncte se clasează 
perechea sportivilor cehoslovaci, 
frații Jindrich și Jan Pospisil, 
campioni mondiali la ciclism 
artistic. în sfîrșit, locul al trei
lea al podiumului este împărțit 
între naționala de fotbal a Po
loniei (realizatoarea unor re
marcabile performanțe în ulti
ma lună), șahista sovietică Ma
ia Ciburdanidze (care și-a apă
rat cu succes titlul mondial) și 
tenismanul cehoslovac Ivan 
Lendl (5 victorii consecutive, în 
Marele Premiu — F.I.L.T. și 
Ipcul întîi al clasamentului ac
tual).

TOKIO, 4 (Agerpres). — Fe
derația sporturilor universitare 
din japonia a decis să candide
ze la organizarea „Universiadei" 
de Vară — ediția 1985. O dele
gație a acestui for va fi pre
zentă la 27 noiembrie la Roma

cere „Cupa Federației", titula
tură rămasă pe frontispiciul ce
lei mai importante probe do 
forță a amazoanelor tenisului.

într-o formulă mult mai con
densată decît modelul ei mas
culin, întrecerea tenismanelor 
se desfășoară totdeauna într-o 

^singură săptămînă și în același 
loc, cu cite trei partide pentru 
fiecare întilnire (2 simpluri, 1 
dublu). Se joacă sistem elimi
natoriu, cu un tablou fixat prin 
tragere la sorți, cu capi de 
serii. Este, desigur, o manieră 
expeditivă de a tranșa rivalită
țile, dar totodată asigurînd un 
tempo de desfășurare ridicat și 
cu o decizie pusă adeseori sub 
semnul suspensurilor.

Noua ediție, a 19-a, se va 
desfășura pe terenurile clubu
lui Tamagawa din Tokio, în 
perioada 9—15 noiembrie. Vor 
fi prezente cele mai bune 32 de 
formații naționale feminine din 
lume, printre capii de serii — 
cu nr. 6 — figurînd, în mod o- 
norabil, echipa României. De
altfel, tenismanele românce se 
numără, de mai multi ani, prin
tre favoritele întrecerii, încă de 
la debutul lor din 1973 ele reu
șind să se califice în semifina
le, printr-o mult aplaudată vic
torie asupra reprezentativei An
gliei. (Pentru un plus de infor
mație, reamintim că echipa ro
mână a ciștigat în 1976 turneul

de consolare, dar că ea ara 
dreptul să vizeze mai mult).

Pe lista capilor de serii, în 
actualul turneu (jin capitala Ja
poniei, reprezentativa țării 
noastre este precedată de cele 
ale S.U.A., Cehoslovaciei, R.F. 
Germania, Australiei și Angliei 
— in această ordine. Sorții au 
decis, pentru debut, partida 
România — Ungaria, pe care e- 
chipa noastră, în ciuda valorii 
talentatei campioane europene 
de tineret Andreea Temesvări, 
ar trebui s-o cîștige net. în’ tu
rul 2, fetele noastre ar urma 
să întîlnească învingătoarea din 
meciul Indonezia — Israel, a- 
vînd din nou o misiune ceva 
mai ușoară. însă chiar în sfer
turile de finală, formația ro
mână ar trebui să înfrunte e- 
chlpa S.U.A., prima favorită, 
care de 5 ani deține trofeul !

.. Tenismanele noastre (Virginia 
Ruzici, Lucia Romanov și Flo
rența Mihai) se vor confrunta 
cu un trio american poate nu 
cel mai bun, dar oricum redu
tabil : Chris Evert-LIoyd,
Kathy Jordan și Rosemary Ca
sals (pentru dublu). Cu un joc 
ambițios, tenace, mai ales în 
în cele două' partide de simplu, 
echipa noastră ar menține un 
oarecare echilibru, puțind să 
transforme această confruntare 
într-un prim derby al întreceri
lor de la Tokio.
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FINALELE „CUPEI FEDERAȚIEI"
Redăm, mal jos, toate cele 18 

finale disputate pinâ acum In 
competiția mondială a rachetelor 
feminine. Cu o mențiune In plus, 
pentru 
In

S.U.A. — Cehoslovacia 3-0 )>
Australia — R.F. Germania 2—1. In

a 
de

care au
I960 -

fost:
ultimei ediția 

semifinalele

,,s:urturi*. echipa României 
fost greu Intrecutâ, cu 
formația cehoslovacă.

2—1,

1963 (Londra)
1964 (Philadelphia)

S.U.A. — Australia 
Australia — S.U.A.

2-1
2-1

s
1965 (Melbourne) Australia — S.U.A. 2-1 a.

1966 (Torino) S.U.A. — R.F. Germania 3-0 •
1967 (Berlinul Occ.) S.U.A. — Anglia 2-0 Q£
1968 (Paris) Australia — Olanda 3-0 LM

1969 (Atena) S.U.A. — Australia 2-1
1970 (Freiburg) Australia — R.F. Germania 3—0 u_
1971 (Perth) Australia — Anglia 3-0 ©
1972 (Johannesburg) R.S.A. - Anglia 2-1
1973 (Bad Homburg) Australia — R.S.A. 3-0 Q£
1974 (Napoli) Australia — S.U.A. 2-1 </>•
1975 (Aix-en-Provence) Cehoslovacia - Australia 3-0 uZ
1976 (Philadelphia) S.U.A. — Australia 2-1
1977 (Eastbourne) S.U.A. — Australia 2—1 •
1976 (Melbourne) S.U.A. — Australia 2-1
1979 (Madrid) S.U.A. - Australia 3-0 (X
1980 (Berlinul Occ.) S.U.A. — Australia 2-0 UJ

Ur
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în cadrul întîlnirii interna
ționale de tir dintre trăgătorii 
cluburilor Gwardia Olsztyn și

ORGANIZAREA UNIVERSIADEI -’85
4

pentru a prezenta candidatura 
comitetului executiv al F.I.S.U. 
(Federația internațională a 
sportului universitar). în cazul 
că F.I.S.U. va accepta candida
tura, atunci Universiada-85 se 
va desfășura în orașul Kobe.

Olimpia București, desfășurată 
în Polonia, Ilie Petru a realizat 
562 p la pistol liber, cîștigînd 
întrecerea la categoria respecti
vă. Emilia Bodringă s-a impus 
cu 575 p. la pistol standard ju
nioare, iar Roxana Lămășanu, 
în cea de pușcă standard 3X20 
f, cu 560 p. Gh. Vasilescu și 
Roxana Lămășanu au cîștigat 
probele de pușcă liberă și res
pectiv standard 60 Ic. cu ace
eași performanță : 595 p. Victo
ria a revenit sportivilor români 
cu 155—137 p.

IERI, ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTEAL
Ieri s-au desfășurat meciu

rile retur din etapa a doua a 
cupelor europene la fotbal. Iată 
rezultatele care ne-au sosit pînă 
la închiderea ediției. In prima 
coloană figurează scorurile din 
tur, iar în cea de a doua rezulta
tele de ieri. Echipele subliniate

s-au calificat pentru turul ur
mător. La scor general egal au 
promovat formațiile care au în
scris mai multe goluri în de
plasare. Reamintim că în acest 
an (la 25 noiembrie și 9 decem
brie) vor avea loc optimile de 
finală ale Cupei U.E.F.A., ur-

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

mind ca în Cupa campioriilor 
europeni și Cupa cupelor, sfer
turile de finală să aibă loc a- 
nul viitor (la 3 și 17 martie), 
la fel ca și meciurile aceleiași 
etape din Cupa “ ~

Alte amănunte 
ziarul de mîine.
CUPA U.E.F.A.

U.E.F.A.
și rezultate in

Steaua R. Belgrad 
Juventus Torino 
F.C. Liverpool 
Glentoran Belfast 
Univ. Craiova 
Bayern Mflnchen 
Dinamo Kiev 
Aston Villa

— Banlk Ostrava
— S.C. Anderlecht
— A.Z. ’67 Alkmaar
— Ț.S.K.A. Sofia
— B.K. Copenhaga 
— Benfica Lisabona 
— Austria Viena 
— Dynamo Berlin

CUPA CUPELOR
Lausanne
C.F. Barcelona 
Eintr. Frankfurt/M. 
A.S. Roma 
Tottenham 
Standard Llege
Velez Mostar

1—4 dup»
Dinamo Tbilisi

(1—3) 3—0 
(1-3) 1-1 
(2—2) 3—2 

(0-2) -
(0-1)
(0—0) 
(1-0) 
(2-1)

(1-2) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-2) 
(1-1) 
(2-0) 
(1-D

— Legia Varșovia
— Dukla Praga
— S.K.A. Rostov
— F.C. Porto
— Dundalk Utd.
— Vasas B-pesta
— Lok. Leipzig 

executarea penaltyurilor
— Bastia (1—1)

— Real Madrid
— Grasshopers 
executarea penaltyurilor

Cari Zeiss Jena
Radniciki Niș

3—0 după

(2—3) 0—0
(O-—2) 2—O d.p.

2—1 d.p. S.C. Lokerea — Aris Salonic (1—1) 4—0
4—1 P.S.V. Eindhoven — Rapid Viena (0—1) 2—1 •
4—1 Boavista Porto — Valencia (0—2) 1—0
1—1 Neuchâtel — MalmQ F.F. (1—0) 1—0
0—1 Hamburger S.V. — Bordeaux (1-2) 2-0

Kaiserslautern — Spartak Moscova (1—2) 4—0
Arsenal — Winterslag (Belg.i (0—1) 2—1
F.C. Argeș — F.C. Aberdeen (0—3) 2—2

1—1 Dynamo Dresda — Feyenoord (1—2) 1—1
4—0 Dinamo Buc. — Inter Milano (1—1) 3—2 d.p.
2—0 I.F.K. Gotteborg — Sturm Graz (2—2) 3—2
0—0 Dundee Utd. — Bor. Mg bach (0—2) 5—0
1—0
2—1

Ilajduk Split — S.K. Bevpren (3-2) 1—2

1—1 Milne, la Zurichi va avea loc tragerea la sorți
3—1 a partidelor din cupa U.E.F.A.
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