
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUJESCU

dimineață, tovarășul 
Ceaușescu, secretarul 

al Partidului Comunist 
președintele Republicii

pune 
și putere de 
prosperității și 
socialiste, a 

noastre, a afir-

indeosebi după 
IX-Iea al partidu-

prezidențial a ate-

Joi 
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste România, a sosit în- 
tr-o vizită de lucru in județul 
Maramureș.

Reintilnirea cu secretarul ge
neral al partidului a constituit, 
ca de fiecare dată, un prilej 
de afirmare a sentimentelor de 
nemărginită dragoste, de pro
fundă stimă și respect față de 
secretarul general al partidului, 
conducătorul iubit și prețuit de 
întregul popor, care își 
întreaga energie 
muncă in slujba 
înfloririi patriei 
fericirii națiunii 
mării sale in arena internațio
nală. Sint sentimente ale locu
itorilor județului, români, ma
ghiari, care muncesc in strînsă 
frăție, ale tuturor cetățenilor 
țării, izvorite din marile trans
formări pe care Maramureșul, 
la fel ca intreaga țară, le-a cu
noscut in perioada construcției 
socialiste, și 
Congresul al 
lui.

Elicopterul . .
rizat pe platforma Combinatu
lui de prelucrare a lemnului 
din municipiul Sighetu Marma- 
ției.

Mii de muncitori, locuitori 
ai orașului, ai comunelor în
vecinate, tineri și vîrstnici, ve- 
niți in întimpinare, au salutat 
cu deosebită căldură pe condu
cătorul partidului și statului. 
Prin aplauze și urale, cei pre- 
zenți au dat glas satisfacției 
deosebite de a primi din nou 
în mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului, recu
noștinței pentru tot ce a făcut 
și face in interesul propășirii 
continue a Maramureșului, a 
României socialiste, pentru 
munca neobosită pusă în slujba 
afirmării plenare a năzuințelor 
de pace și colaborare a Româ
niei in lume. Ei au ținut să-șl 
exprime și astfel, direct, ade
ziunea profundă la noua ini
țiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care înmă
nunchează glasul întregii noas
tre națiuni, rostit cu fermitate 
împotriva cursei înarmărilor, 
pentru măsuri concrete de 
dezarmare și, în primul rînd, 
de dezarmare nucleară.

Dialogul de lucru al secretaru
lui general al partidului cu 
oamenii muncii maramureșeni

Apelul F. D. U. S., importantă inițiativă de pace

a președintelui Nicolae Ceaușescu, a României

Apelul pentru dezarmare și pace al F.D.U.S., 
această nouă inițiativă de pace a României so
cialiste, a președintelui țârii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dă glas unora dintre cele mai

toți locuitorii planetei - din ce în ce mai mulți 
cetățeni ai țării, indiferent de naționalitate, ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități, 
indiferent de ocupație, muncitori, țărani, intelec-

profunde sentimente care au caracterizat întot
deauna poporul nostru, hotărît ca, împreună cu 
toate popoarele lumii, să facă totul pentru salv
gardarea păcii pe întregul glob. In sprijinul no
bilelor idei ale acestui emoționant document - 
care va intra cu siguranță în tezaurul de acțiuni 
profund umanitare ale omenirii, în lupta pentru 
pace, colaborare, înțelegere ți prietenie intre

tuali iți exprimă adeziunea deplină, hotărîrea de 
a lupta pentru traducerea lor in viață. Sportivii 
patriei noastre, antrenorii, conducătorii de orga
nizații sportive, alți specialiști care luclează in 
acest domeniu se integrează cu toată convingerea 
puternicei ți amplei mișcări pentru dezarmare 
ți pace, pentru a îndepărta de pe cerul Terrei 
norii negri ai războiului.

iN NUMELE 
DREPTULUI LA VIAȚA 
' Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste — expre
sie elocventă a politicii prin
cipiale și constructive a Româ
niei socialiste, inițiativă stră
lucită a președintelului tării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
produs, cum era și firesc, un 
larg și profund ecou în rîn- 
durile noastre, ale tinerilor.

Identificîndu-ne cu viitorul 
în care va trebui să muncim 
Si să trăim, noi. tinerii, privim 
cu îngrijorare pericolele grave

CARMEN BUNACiU
campioană mondială universitari 

de înot

(Continuare in pag. 2—3)

din fata ca- 
municipiului

oameni | ai
inyir
teta

a început la Combinatul 
prelucrare a lemnului.

Vizita continuă la Stațiunea 
de cercetări zootehnice din lo
calitate.

Elicopterul prezidențial ateri
zează apoi in piața centrală a 
municipiului Baia Mare, împo
dobită de sărbătoare.

Primul obiectiv al vizitei 
secretarului general ai partidu
lui la Baia Mare a fost Între
prinderea „Maratex".

In contiauare au fost vizitate 
întreprinderea de faianță și sti
clărie „Faimar", cea mai nouă 
unitate de pe platforma lndus- 
trială-vest a municipiului Baia 
Mare, și întreprinderea de ma- 
șinl-unelte, accesorii și scule, 
situată pe platforma industrială 
est a municipiului Baia Mare.

Secretarul general al partidu
lui a vizitat apoi exploatarea 
minieră Săsar și, în continuare, 
o altă unitate minieră din zona 
Săsarului — uzina de preparare.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului in județul 
Maramureș s-a încheiat printr-o 
mare adunare populară care a 
avut Ioc pe platoul 
sei de cultură a 
Baia Mare.

Peste 70 000 de 
muncii din municipiul Baia1 Ma
re și din orașele șl comunele 
învecinate — mineri, metalur- 
giști, constructori, textiliști, fo
restieri, constructori de mașini, 
țărani, elevi și studenți — au 
participat la această emoționan
tă intilnire cu secretarul gene
ral al partidului.

Primit cu aplauze, cu acla
mații, cu urale prelungite, a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a avut, joi seara, în municipiul 
Baia Mare, o consfătuire de 
lucra cu membrii Biroului Co
mitetului județean Maramureș 
al P.C.R. și ai Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean, secretari ai unor co
mitete comunale de partid, di
rectori de unități industriale și 
agricole, președinți ai consiliilor 
unice agroindustriale, președinți 
de cooperative agricole de pro
ducție și alte cadre din eco
nomia județului.

LUPTĂTORI ACTIVI 
PENTRU PACEA LUMII

Pentru unitățile sportive, a- 
semenea tuturor organizațiilor 
componente ale Frontului De
mocrației și Unității Socialis
te. Apelul lansat de curind 
prilejuiește îmbogățirea și di
versificarea întregii munci po
litice și educative pe care și 
noi, cel care activăm în clu
buri sportive, o desfășurăm în 
vederea formării conștiinței 
comuniste, revoluționare a ti
nerelor generații de perfor
meri. Nu trebuie să uităm că no
bilele aspirații spre pace, co-

GHEORGHE MIREA 
președintele clubului sportiv „Me

talul" — București

(Continuare in pag 2-3)
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DUPĂ TURUL II IN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

Bălăci a șutat puternic, cu stingul, și va înscrie al doilea gol al 
echipei sale. Foto : I. MIHĂICA

Pentru confruntarea din „sferturi"

0 VREM PE UNIVERSITATEA CRAIOVA 
PUTERNICĂ ÎN AMBELE MANȘE

Ce diferență între jocul 
practicat de Universitatea Cra
iova. la numai două „miercuri" 
distanță, în fata aceluiași par
tener de întrecere. Bold Klub 
Copenhaga ! O diferență enor
mă, ca de la cer la pămînt, 
explicată, s-o spunem din 
capul locului, prin deosebirea 
netă de ATITUDINE a forma
ției noastre campioane fată de 
fotbal, în ultimă analiză fată 
de frumosul ei palmares inter
național, alterat, în prima 
manșă cu echipa daneză. de 
un 0—1 jenant pentru un „11“ 
călit în grele dispute pe tere
nurile Iui Fiorentina, Leeds 
United, Borussia Monchenglad- 
bach, Internazionale Milano.

INVITAȚIE LA RAȚIUNE 
Șl LA ACȚIUNE!
De aproape 30 de ani. parti

cip. în calitate de profesoară, 
la procesul de creștere si edu
care a unor generații tinere, 
sănătoase, viguroase. De ani 
și ani, singurul meu gînd. sin
gurul nostru gînd — al dască
lilor —. este de a asigura ti
neretului o minte sănătoasă 
intr-un corp sănătos. fiind 
foarte bucuroasă, firește a- 
tunci cînd vreunul dintre stu
denții noștri ajunge să se în
treacă cu reprezentanți ai ge-

Conf. univ. MIOARA ȘERBAN 
șeful catedrei de educație fizică 
a Institutului de Construcții 

București

(Continuare in pag 2-3)
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Revăzînd carnetul de însem

nări, două sînt elementele de 
prim- plan care au determinat 
fericita metamorfoză — de la 
superficial la SOBRU și SE
RIOS — a echipei lui I. Oble- 
menco și C. Oțet. Și anume :

LA DINAMO, JOCUL BUN 
SI AMBIȚIA - SUPORTUL 

UNEI CALIFICĂRI DE RĂSUNET

Minutul 30 al meciului Dinamo 
gescu deschide scorul.

La ora cînd apar aceste rîn- 
duri, nu știm încă cine va fi 
adversara lui Dinamo în tu
rul al IlI-lea al Cupei U.E.F.A.

Oricum însă va fi din nou 
o echipă puternică, pentru că 
nici nu se poate altfel, acum, 
după ce sita a cernut de două 
ori I

Și am scris din nou fiindcă 
în primul tur Levski Spartak 
Sofia, iar în cel de al doilea 
Internazionale Milano este un 
„traseu" pe care nici o echipă 
nu și l-ar fi dorit desigur. în 
momentul înscrierii sale în 
competiție. Dinamo a avut deci, 
pînă acum. doi. adversari cu 
greutate în fotbalul european, 

- ceea ce face și mai valoroasă 
prezenta sa în turul al IlI-lea, 
prezentă socotită, de regulă, o 
performantă prin ea însăși, 
chiar dacă la ea se ajunge 
uneori pe un drum cu mai 
puțini spini... Nu puțini sînt 
cei care consideră că aceasta este 
cea mai bună performantă din 
întreaga activitate a echipei !

S-a obținut deci un rezultat 
bun. Și cu atît mai apreciabil 
cu cit el n-a fost atins con- 
junctural, pe .momente de 
șansă", ci printr-o demonstra
ție convingătoare a superiori
tății în joc (asupra ambilor

| Vineri 6 noiembrie 1981

1) o judicioasă organizare a 
jocului, in funcție de specifi
cul adversarului, de așezarea șl 
dinamica lui în teren (in acest 
sens. Oblemenco si Oțet au 
gîndit bine fixindu-i pe Tili- 
hoi și Purima la cele două 
vîrfuri, Petersen și Andersen,; 
pentru că, procedînd astfel, 
fundașul ofensiv Negrilă a pu
tut „urca", în genere, fără 
griji) ; 2) o mare VOINȚA de 
a obține CALIFICAREA în tu
rul III al prestigioasei compe
tiții europene și, odată cu ea. 
o refacere a potențialului psi
hic, diminuat de recente și. 
bineînțeles, nedorite eșecuri.

Au fost utile, firește, In cele 
din urmă, ambele aceste atuuri 
în jocul Universității Craiova, 
dar ceea ce a atîrnat mai 
greu în balanță, în obținerea 
succesului, din start „acontat". 
a fost mal ales cel de al doi
lea, și anume o imensă patere 
de luptă**, exprimată, cu pre- 

. cădere, din prima secundă a 
meciului, prin modul de apli
care a presingului. O armă tac
tică cu mari implicații de 
ordin moral (înaripează pe cel 
ce o folosește — și trebuie 
spus că miercuri pînă și fleg- 
maticul-uneorl Bălăci a utili
zat-o în mod exemplar —, 11 
clatină pe adversarul neavizat, 
neobișnuit cu asemenea manie
ră de apărare agresivă) și care 
a avut drept principal rezultat

Gheorghe N1COLAESCU

(Continuare tn pag. 2-3) 

— Internazionale : Dudu Geor- 
Foto : Dragoș NEAGU

adversari). Sigur, acum ne in
teresează mai mult meciul de 
miercuri, care — pe lingă cali
ficare — ne-a adus nu numai 
satisfacția răsturnării unei tra
diții (de do-uă ori. In 1964 și 
1965. Inter eliminase pe Dina
mo), ci și pe aceea a unui 
meci de care ne vom aminti 
mult timp pentru frumusețea 
și dramatismul său.

Am văzut meciul de la Mila
no. de. acum două săptămînl 
(1—1). si pot afirma că la 
București Internazionale a ju
cat mult mai bine ca ansamblu, 
după cum. alaltăieri și Indivi
dualitățile sale de clasă euro
peană (Bordon, Altobelli. Bag- 
ni, Prohaska. Oriali Beccalossi) 
au arătat, flecare in parte, mai 
mult deeit la 21 octombrie. Cu 
acest efort de a se autodepășl, 
cu marea sa dorință de a tace 
din egalul de la San Siro doar 
un accident anulabil. nu este 
de mirare că .negru-aibaștrii“ 
(aflați în lupta pentru titlu tn 
Italia : locul 3. la două puncte 
de Juventus) au ajuns să con
ducă în prelungiri cu 2—1. Au 
întîlnit însă un Dinamo pus pe

Radu URZICEANU

(Continuare In pag 2-3)



PACEA, CADRU DE VIAȚA, Au început pregătirile pentru CM de popice

SELECȚIONABILII DEFICITARI
N-AU „ÎNCHIS

MUNCĂ Șl SPORT

In numele dreptului la viața
(Urmare din pag. I)

care pot zădărnici perspective
le existenței noastre prezente 
și viitoare Iată de ce cu o 
profundă conștiință a respon
sabilității noi nu putem ră- 
mîne indiferenți fată de mare
le pericol care planează asu
pra globului și avem datoria 
să căutăm noi soluții să ac-

tionăm uniți pentru preîntîm- 
pinarea izbucnirii unui nou 
război, pentru Instaurarea unei 
atmosfere de pace de priete
nie si înțelegere, ca aceea în 
care ne desfășurăm noi între
cerile sportive. Iată de ce cu 
toții trebuie 
facem totul 
lui la viată 
pe cei care 
cel mai sfînt drept al

să ne strîngem. să 
în numele
oentru a

doresc să
dreptu- 
înfrînge 
încalce 

omului.

LUPTĂTORI ACTIVI PENTRU PACEA LUMII
(Urmare din pag 1)

laborare și înțelegere consti
tuie componente esențiale ale 
conștiinței fiecărui tînăr aflat 
la începutul drumului în viată. 
Iată pentru ce e necesar 
cultivăm la toți sportivii 
tri. alături de dragostea 
tărmurită fată de patrie 
ma. respectul și prietenia 
de toate popoarele lumii,
de tineretul tuturor țărilor 
fată de forțele progresiste ale 
umanității, doritoare să asigure 
oamenilor condiții de trai li
niștite. fără amenințarea dis
trugătoare a armamentului

sa 
noș- 
ne- 
sti-

modern. a celui atomic în spe
cial.. împărtășesc întru totul 
propunerile concrete conținute 
în Apel pentru trecerea cu 
toată hotărîrea la înghețarea 
cheltuielilor militare la nivelul 
anului 1981 și la reducerea 
treptată. în următorii ani. a 
bugetelor militare cu cel puțin 
10 la sută pînă în anul 1985. 
pentru că am convingerea că 
aceste fonduri își vor găsi o 
judicioasă întrebuințare în sluj
ba păcii și progresului, oferin- 
du-se astfel tineretului condiții 
din ce in ce mai bune de a- 
firmare. de muncă de învăță
tură, de viață, de sport 
odihnă și recreare.

de

LA MANȘELE...

la

PLINE

INVITAȚIE RAȚIUNE Șl3
ACȚIUNE !

(Urmare din pag. I)

no-

nerației aflate sub semnul lui 
Gaudeamus din lumea întrea
gă. Este. în fond proverbial 
sentimentul de prietenie al 
tineretului nostru, al poporului 
nostru, fată de tinerii și
poarele de pretutindeni. este 
binecunoscută înclinația noas
tră spre dialog, spre schim
buri de idei, de experiență. 
După cum politica activă pen
tru pace si colaborare a 
României socialiste a președin
telui său. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, reprezintă o trăsă
tură definitorie oentru întregul 
nostru ponor. în acest sens, 
recentul Ape] pentru dezar
mare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
se constituie într-o convingă-

toare pledoarie în favoarea do
rinței de milenii a omenirii — 
de a trăi în liniște neameni.n- 
tată de zăngănit de arme, in
strumente ale mortii și distru
gerii. ajunse, astăzi, la o dia
bolică perfecțiune. Inspirat de 
ideile clarvăzătoare de gîn- 
direa marelui patriot Nicolae 
Ceaușescu. Apelul dă curs 
gîndurilor noastre de a trăi în 
pace și înțelegere cu toate 
popoarele, de a ne uni efortu
rile cu toți oamenii de conș
tiință din lume pentru a face 
piine și nu tancuri sau rache
te ! Pentru bunul cel mai de 
preț de pe această planetă 
care este OMUL, spunem — 
dascăli și studenți — un NU 
hotărit cursei nebunești a 
înarmărilor, invitînd la rațiu
ne si la acțiune !

Reprezentativele feminine și 
masculine de popice ale Româ
niei au susținut noi intîlniri de 
verificare a stadiului pregătiri
lor efectuate în vederea vii
toarelor C.M. De data aceasta 
echipele noastre — deținătoare 
ale titlului de campioane mon
diale — au avut ca adversare 
selecționatele Ungariei, meda
liate cu argint.

Fetele noastre au reușit să 
cîștige ambele meciuri, 
scoruri concludente : 2 533
2 400 și 2 501 — 2 391 p.d. Bene
ficiind de un lot mai omogen 
și cu individualități experi
mentate și de forțe sensibil 
egale, antrenorii Constantin
Neguțoiu și maestra emerită a 
sportului Crista Szocs au pre
zentat, cu o singură excepție — 
Silvia Berinde (care a dat de
plină satisfacție), formația cîș- 
tigătoare a titlului mondial din 
1980, toate cele șase jucătoare 
reușind să depășească granița 
celor 400 p.d. în prima partidă 
(în al doilea meci doar Vasilica 
Pințea și Elena Andreescu au 
coborit la 392 și, respectiv. 397 
p.d.).

Dacă 
s-au declarat 
comportarea 
pentru actuala 
re. în schimb, 
trece printr-o 
construcție, nereușind să 
tige pînă în prezent nici un joc. 
Cauza principală : doi dintre 
jucătorii de bază Ilie Băiaș și 
Iuliu Bice au fost scoși din lot 
(din diverse motive), echipa 
fiind slăbită astfel la mijlocul... 
coloanei sale vertebrale. Au 
fost încercați o serie de tineri 
care, deocamdată, n-au dat 
randamentul scontat. Dintre cei 
șapte popicari vizați a fi ti
tularizați pe cele două posturi 
vacante. Slelian Boariu, Ale
xandru Szekely și Ion Frigca 
continuă să se mențină în ve
derile antrenorilor Roger Cernat 
și loan Patru, iar Erno 
Alexandru Naszodi, 
Miclea și Vasile Tudor 
firmă încă speranțele 
ei, avînd o comportare 
în campionatul divizionar. Din 
păcate, nici titularii sextetului 
masculin n-au dat sută la sută 
satisfacție. De exemplu, Ale
xandru Cătincanu, Marin Gri- 
gorc și chiar Ilie IIosu au dat 
semne de evidentă oboseală în 
final, ceea ce Ie-a redus ran
damentul. In ceea ce-1 privește

pe căpitanul echipei naționale. 
Iosif Tismănar, acesta a lăsat 
impresia că nu mai stăpinește 
jocul ca altă dată, enervîndu-se 
excesiv la fiecare greșeală, în 
loc să se concentreze la maxi
mum în momentele dificile. Ca 
atare, el își regăsește cu greu 
ritmul normal. Dar. și unii și 
alții s-au dovedit deficitari la 
„pline", lipsindu-le adesea a- 
cel... milimetru necesar eficaci
tății aruncărilor, cele două în- 
frîngeri la diferențe de 29 și, 
respectiv, 6 p.d. fiind determi
nate de evoluțiile la aceste 
manșe : 3 436 — 3 466 și 3 409 — 
3 423. Și încă ceva : la „izo- 
late‘\ chiar la deschideri bune 
sau atunci cînd s-a .spart", a 
doua lovitură a fost, de regulă 
ratată, ceea ce impune un pro
gram suplimentar de pregătire 
necesar perfecționării lansărilor.

Există la Cluj-Napoca un 
colectiv foarte bun de arbitri 
auto pe care U Intîlneștl ofi
ciind — solicitați fiind dato
rită priceperii lor — la aproa
pe toate concursurile automo
bilistice organizate în țară, 
indiferent dacă ele au loc in 
județele Maramureș sau Tul- 
cea, Iași sau Mehedinți, 
ceasta fără să mal 
vorbim de „Raliu! 
Dunăril“, etapă în 
campionatul Euro
pei, unde clujenii 
Titus Nicoară și Vic
tor Babeș au fost doi 
pilonii pe care 
reușita acestei 
competiții internaționale con
tinentale în ultimii 3 ani.

I-am aflat adesea pe diferite 
trasee din tară, la „controale 
orare" sau în probele speciale, 
lucrînd cu o pasiune de toată 
lauda. Pe frig sau pe ploaie, 
noaptea, uneori pînă la ivirea 
zorilor. în jurul focurilor, ne
lipsiți de ia postul lor. Recent, 
i-am văzut și la concursul 
de viteză în coastă de la Băi- 
șoara — de astă dată, deci, în 
Județul Cluj 
de vorbă 
secretarul 
unul din 
de arbitri 
spunea că

munci d< 
plăcere 
numele : 
Nicoarâ 
dențl, ar 
Babeș, fls 
— tehnic 
Rodlca și 
mecanicul 
lae Crișai

cea Cimp 
Doina

____ i dintre 
s-a sprijinit 

importante

unde am stat 
cu el. Viorel Popa, 
Filialei A.C.R. Cluj, 
fondatorii colegiului 
la Cluj-Napoca, ne 
toți sint oameni cu

Un frumos succes ai scrimei românești

Ci) 
pu
Pi
un

Nu-i 
firește. 
Insă la 
play al a 
concursul 
coastă d< 
sportiv cili 
una din < 
bligalorii. 
chil" spur 
I.T.A. Clu 
echipe. Ni 
clujeni n-i 
să-i închid 
fost descal 
echipe a 1 

la Lc

specialiștii federației 
mulțumiți de 
selecționabilelor 

etapă de instrui- 
echipa masculină 
perioadă de re- 

cîș-

Gergely,
Victor 

nu con- 
puse în 
sinuoasă

Traian IOANIȚESCU

Turneul final al campionatelor

LA 3-4 CATEGORII
in prim plan ?• Daniel Radu din nou

star- 
cam*

box

Foto :
Ion MIHĂICĂ

și al ..Daciadei"

STEAUA PĂSTREAZĂ SANSE

AURORA DAN-FLORETA Nr. 1 IN „CUPA DUNĂRII!"
Floretistele țării noastre se 

mențin în prim-planul activită
ții competiționale internaționa
le. Iată, o nouă dovadă de dată 
recentă : locul I la cea de a 
VII-a ediție a „Cupei Dunării", 
una dintre cele mai importante 
competiții a'e sezonului, orga
nizată la Ruse de către federa
ția de specialitate bulgară. Lo
cul I atît în întrecerile indi
viduale. prin floretista Aurora 
Dan. cit și în cele pe echipe !

Conducătorul delegației noas-

procedat în asalturile din turu
rile preliminarii, Ia fel s-a 
comportat în turneul final in 
care rezultatele vorbesc de Ia 
sine : 8—6 cu Kuntz — Unga
ria, apoi 8—4 cu Krolikowska 
— Polonia și, în cel mai fru
mos și mai electrizant asalt, 
din nou 8—4 cu VVyszoczanska, 
cea mai experimentată dintre 
florelistcle poloneze".

Altfel spus, două dintre ti
tularele lotului olimpic al Po
loniei n-au putut pune stavilă 

con- 
Uni- 
prin 

bune

Aurorei Dan, care, iată, 
firmă rezultatele de la 
versiadă, prin dîrzenie, 
impetuozitate. Semne 
pentru Campionatele europene 
(individuale) de la Foggia, un
de Aurora Dan va concura pes
te cîtcva zile. Celelalte flore- 
tiste care ne-au reprezentat în 
turneul individual de la Ruse 
au avut, la rîndu-ie, compor
tări meritorii. Elisabela Guz- 
ganu s-a situat pe locul 5 (re
zultat demn de apreciat pentru 
o scrimeră care, aflată încă la 
vîrsta junioratului, se afirmă 
tot mai net printre senioare), 
Marcela Moldovan pe locul 7,

Otilia Ilochdorfer pe locul 9 
(înaintea incomodei sportive 
poloneze Spapska-Skominska), 
iar Csila Ruparcsics, pe locul 
11 — cu 5 locuri 
o altă poloneză, 
chipa țării sale, 
într-o întrecere 
aproape 40 de floretiste.

Româncele s-au afirmat și în 
turneul pe echipe, care l-au 
încheiat fără nici o înfrîngere: 
9—2 cu Bulgaria și Bulgaria- 
tineret, 9—2, de asemenea, cu 
formația Ungariei (din care 
n-au lipsit două viitoare titu
lare ale primei garnituri, Kuntz 
și Gali), 9—3 cu R.D. Germană 
(una dintre cele mai categorice 
victorii pe care reprezentativa 
română o obține în fața aces
tei dificile echipe) și 9—7 cu 
Polonia, în meciul care avea 
să desemneze cîștigătoarea 
competiției. De remarcat a- 
plombul Aurorei Dan și Otiliei 
Hochdorfer, ambele cu cîte 3 
victorii, spiritul de echipă al 
Marcelei Moldovan (2 v) și a- 
portul- Csilei Ruparcsics (1 v), 
într-o vizibilă revenire de for
mă (t. st.).

mai sus decît 
titulară în e- 
Martewicz — 

care a reunit

Cu puține zile înaintea 
tului la turneul final al 
pionatelor individuale de 
și al „Daciadei". am făcut o 
vizită și la altă secție care va 
avea un număr mare de re
prezentanți la ultimul act al 
întrecerilor — Steaua. Pe alei
le clubului din calea Plevnei, 
Daniel Radu, frații Șchiopu, 
Florian Livadaru. Vasile Gîr- 
gavu, Mihai Niculescu și alți 
boxeri alergau liniștit pentru 
pregătirea organismului în ve
derea viitoarelor eforturi in
tense.

La un semnal al antrenoru
lui Ghcorghe Fiat, toți compo- 
nenții secției au schimbat rit
mul de alergare, efectuînd cîte 
un sprint scurt. Semnalul a 
fost lansat în repetate rînduri, 
astfel că Ia intrarea în sală 
pentru antrenamentul propriu- 
zis transpirația își făcuse apa
riția pe toate fețele îmbujo
rate.

Perechi, perechi, au intrat în 
ring pentru cîte trei reprize 
de luptă la mănuși, toți cei 
zece sportivi militari care au 
depășit faza de zonă : Dumitru 
Șchiopu (semimuscă). Gheorghe 
Govici și Alexandru Șchiopu 
(muscă). Daniel Radu (cocoș), 
Doru Stănciulescu (pană), Flo
rian Livadaru și Viorel Mihă
ilă (ușoară), Mihai Niculescu 
(semimijlocie), Vasile 
vu (mijlocie) și Mihai 
(semigrea). în timp ce 
norul coordonator Fiat 
veghea lupta din ring, 
vut o scurtă discuție cu celă
lalt tehnician prezent la lecția 
de pregătire, Ion Chiriac : 
„Faza de zonă ne-a prilejuit 
o serie de pierderi neaștepta
te. unele dintre ele reducînd 
evident șansele secției noastre: 
Ion Cernat, Haralambie Sul
tan, Tiberiu Cucu au fost e- 
liminați. Dar cei care au reu
șit calificarea au manifestat o 
bună pregătire de concurs, în
trecerile zonale sporind forma 
lor sportivă. Din nou, în bună 
dispoziție de luptă se află

Antrenorul Gh. 
Fiat suprave
ghează pregăti
rea elevilor săi (în 
dreapta , Dumi
tru Șchiopu).

ATI PROCU
RAT BILETE CU 
NUMERELE PRE
FERATE ?

Gîrga- 
Pascal 
antre- 
supra- 
am a-

Danie] Radu, despre al cărui 
talent, cred, nu mai este ne
voie să vorbesc".

— Ce șanse acordați elevi
lor dv. la aceste confruntări ? 
— l-am întrebat la sfîrșitul 
antrenamentului pe Gh. Fiat.

— Băieții sînt bine pregătiți 
și în mod cert vor lupta cu 
toate forțele pentru victorie. 
Desigur, rezultatele vor depin
de și de valoarea adversarilor. 
Totuși, avem speranțe mai 
mari la categoriile semimuscă 
(D. Șchiopu), ușoară (FI. Liva
daru și V. Mihăilă) și semi- 
mijlocie (M. Niculescu). Sper 
ca de data aceasta Daniel Ra
du să se comporte la nive
lul posibilităților sale. El ma
nifestă, în ultima vreme, mult 
mai multă seriozitate în tim
pul antrenamentelor, ca și în 
pregătirea invizibilă.

Un punct de vedere asemă
nător am constatat și în dis
cuția cu fostul vicecampion al 
Europei...

M.hai TRANCA

in meci res

UNIVERSITA
SILV

In meciui 
etapă a Dlv 
de volei, Uni 
Întrecut pe 1 
vaniel cu 3- 
Studențil era 
zordonat, doa 
nindu ’e pe 
easp au co 
după care at 
mițînd gazdei 
cîștlge. S-au i 
Colceag (Silv.) 
un jucător n- 
tor din punct 
A u arbitrat : 
iești) și A. Nt

Șt. G

CAMPIONATELE NAȚIONALI DL HALTERI
LA JUNIORI

De astăzi pînă duminică, la 
Constanța, au loc finalele cam
pionatelor de haltere pe echipe la 
juniori. Cu acest prilej se vor 
lntîlnl cele mai bune formații din 
țară, care s-au mal confruntat In 
prima etapă, la începutul lunii 
februarie, la Bistrița. Desigur, 
după clasamentul turului, princi
pala favorită pentru a cuceri tit
lul de campioană a țării este

Chimpex din 1 
arată clasamen 
finale : 1. Ch 
7 063 p, 2. C.S.
3. C.S.M. Cluj- 
Olimpia Buc.
Bistrița 5 264 py 
Sperăm că tîn< 
vor strădui sâ 
multe recordur.

DUMINICA ADMINISTRAT

Aurora Dan, a fost cea 
eficace dintre floretistele 
mânce in „Cupa Dunării", com
portare care ar trebui repetata 
la campionatele europene de la 
Foggia. Foto : Dragoș NEAGU
tre. prof. Dionisie Tepșan, a 
ținut să ne releve comportarea 
remarcabilă în acest 
a tuturor 
și în mod 
Dan : „Ea 
manieră cu
In turneul 
dispută in __  _______ ____
tră a excelat nu numai prin 
tenacitate, ci și printr-o tacti
că deosebit de eficace. Așa a

concurs 
românce 
Aurorei 

într-o
sportivelor 
deosebit a 
s-a impus 
totul convingătoare 
individual, după o 

care floretista noas-

ÎN DIVIZIA SECUNDĂ LA RUGBY
Rezultate din Divizia ,,B“ —

tineret la rugby : seria I : C.F.R. 
Craiova — Record Ploiești 10—4, 
Dacii I.P.A. Sibiu — R.C. Grivița 
Roșie II București 4—0 (neprezen- 
tare !), Ș.N. oltenița — Rapid 
București 0—4, Știința București 
— Dunărea Giurgiu 4—26 ; seria 
a Il-a : Petrochimistul Pitești — 
Aeronautica București 27—0, Glo
ria București — R.C. Sportul stu
dențesc n București 4—0 (nepre- 
zentare 1), Unirea Săcele — Chi
mia Tumu Măgurele 25—0, I.O.B. 
Balș — Electroputere Craiova 20—4; 
seria a Ilî-a : Constructorul Alba 
Iulia — Politehnica Cluj-Napoca 
9—11, Electrotlmiș Timișoara — 
Știința CEMIN II Baia Mare 
18—3, Minerul Lupeni — Carpați

Mîrșa Avrig 6—6 ; seria a IV-a : 
Dacia Constanța — Constructorul 
Constanța 0—72, Portul Constanța 
— TC Ind. Midia Năvodari 0—34, 
I.T.C. Constanța — Chimia Năvo
dari dublu forfait (!) ; seria a 
V-a : Pescărușul Tulcea — Rapid 
C.F.R. Fetești 68—6, Chimia Bră
ila — Rapid C.F.R. Galați 3—14, 
C.F.R. Constanta — Olimpia Bucu
rești 0—0 ; seria a Vl-a : C.F.R. 
Suceava — Rulmentul II Birlad 
0—4, I.U.C. Milcov Focșani — Lo
comotiva Pașcani 6—0, C.F.R. Bra
șov — Rapid Buzău 3—9 O F.R.R. 
reamintește arbitrilor că au o- 
bligația de a comunica telefonic, 
în cel mai scurt timp, rezultatele 
meciurilor pe care le conduc.

Fiecare variantă 
jucată vă poate a- 
ducc cîștiguri in 
autoturisme „Da
cia 1300“ sau im
portante sume de 
bani, intre 50.000 
și 100 Iei ! CU UN 
BILET DE NU
MAI 10 LEI, VA 
PUTETI NUMĂ
RĂ ȘI DV. PRIN
TRE MARII C1Ș- 
TIGĂTORI LA 
LOTO 2!

ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE — 
sîmbătă 7 noiem
brie 1981 inclusiv.

tragere/wo*

REZULTAT! 
LUI PRONO 
NOIEMBRIE

I. Univ. Crai 
penhaga 1 ; II. 
Inter X ; III. I 
Aberdeen X ; 
S. C. Anderlecl 
ran — Ț.S.K./ 
Steaua roșie — 
1 ; VII. Dinarr 
tria Viena X ;
— Dynamo Bei 
Mostar — Lok 
X ; X. Standa 
Budapesta 1 ; î
— Grasshopper: 
slautern— Spar 
XIII. Dundee 
russia Monchen

FOND TOTA 
GURI : 579.530 
237.943 lei, repoi
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Așadar, dintre cele trei e- 
chipe românești prezente in tu
rul II al cupelor europene, 
doar F. C, Argeș a fost oprită 
să-și continue cursa. Această 
nereușită a echipei piteștene 
stîrnește. firește, regrete, de
oarece calificarea în turul III 
al „Cupei U.E.F.A." n-a con
stituit un obiectiv pes'e pu
terile ci. ci i-a stat la înde- 
mină să-l îndeplinească.

Este, desigur, adevărat 
adversara argeșenilor. F 
Aberdeen, deși nu se ridică 
valoarea altor mari echipe 
club de pe continent, ca.
pildă. Liverpool sau chiar Not
tingham Forest, cu care F. C. 
Argeș s-a întîlnit cu doi ani 
în urmă în C.C.E., reprezintă to
tuși o formație redutabilă, mai 
ales cînd evoluează oe propriul 
teren. Nu trebuie uitat că ea 
a constituit revelația primului 
tur al competiției, cînd a 
nat — la fel ca si pe 
Argeș, cu victorie acasă 
zultat egal în deplasare 
deținătoarea „Cupei U.E.F.A.", 
Ipswich Town, și că se află pe 
locul secund în campionatul 
Scoției, tară cu fotbal de va
loare recunoscută, a cărei re
prezentativă s-a calificat pen
tru turneul final al campiona
tului mondial, din Spania.

Această recunoaștere a tă-

elimi- 
F. C. 
si re- 
— ne

riei echipei scoțiene nu ne poa
te însă împiedica să susținem 
— așa cum am făcut-o încă de 
la primul meci, cel disputat la 
Aberdeen — că ca putea fi eli
minată de F. C. Argeș. Condi
ția principală era ca „unspre- 
zecele" argeșean să joace bine, 
sau foarte bine in ambele me
ciuri, nu doar cîte o repriză 
(cea de a doua la Aberdeen și 
prima la Pitești), ci toate cele 
180 de minute. Din păcate, pi- 
testenii au evoluat slab, timo
rat, în primele 45 de minute 
ale partidei de la Aberdeen, 
cînd s-a și decis, de fapt, prin 
cele trei goluri marcate de sco
țieni. soarta calificării, 
miercuri. Ia Pitești, după o pri
mă repriză, cu un final entu- 
ziasmant. gazdele s-au stins — 
treptat — pe parcursul repri
zei secunde, demoralizate, fără 
îndoială, si de acel penalty atit 
de gratuit, provocat intr-un mo
ment în care șansele calificării 
erau destul de mari.

O altă 
în turul 
U.E.F.A." 
unui joc 
în ambele partide — argeșenii 
să marcheze mai multe goluri 
decît cele două reușite pe pro
priul teren si — mai ales — să 
nu primească atitea cile 
incasat.

Iar

condiție a promovării 
următor al ..Cupei 

era ca — pe fondul 
bun sau foarte bun

su
Din păcate, ei n-au
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o intrare rapidă in posesia 
mingii, o inițiativă cvasl-per- 
manentă, menită. între altele, 
să-i scutească pe Tilihoi și 
Purima de griji prea mari în 
privința marcajului.

Frapat de evidenta superiori
tate a Universității Craiova, de 
jocul ei debordant, fără repli
că din partea unui adversar 
totalmente descumpănit, aus
triacul Ferdinand Marschall 
(fostul arbitru care, la turneul 
final al campionatului mondial 
din Mexic, a condus. între al
tele. și meciul România — 
Brazilia), prezent, la Craiova, 
în calitate de observator 
U.E.F.A., ne întreba uimit, cam 
pe la mijlocul primei reprize : 
„Cum a fost posibil rezultatul 
de 1—0, din prima manșă, în 
favoarea echipei daneze ?“

A trebuit să-i răspundem, 
pentru a-i risipi nedumerirea, 
că Ia Copenhaga Universitatea 
Craiova n-a arătat nimic din 
ceea ce dinsul observa acum 
(din cauza subestimării adver
sarului. au apreciat unii ; dim
potrivă, din pricina supraapre
cierii lui Bold Klub Copenha
ga, care a avut un start fur
tunos. au opinat alții). nici 
dispunere rațională a forțelor 
în teren, nici urmă de presing.

La sfîrșitul meciului. cînd 
Ferdinand Marschall, cu multi 
ani vechime în fotbal, se ară
ta impresionat de comportarea 
de ansamblu a formației gaz
dă, lui Constantin Deliu, vice
președintele clubului craiovean. 
îi era plăcut să audă din gura 
observatorului U.E.F.A. apre
cierile laudative la adresa e- 
chipei, a cîtorva jucători. Bă
lăci, Crișan, Țicleanu și Bel- 
deanu, numiți în această ordi
ne. pe care fostul reputat ar
bitru îi consideră

...Aprecieri bine 
dem, acum, cînd 
Craiova — prima

României ajunsă în turul 
(echivalent eu sferturile 
finală) al prestigioasei compe
tiții continentale — are nevo
ie, ca un stimulent psihic, de 
o recunoaștere a potențialului 
ei real, venită din partea unui 
specialist competent și neutru.

Curînd Universitatea își va 
cunoaște adversarul din „sfer
turi". Nu încape vorbă, un ad
versar puternic, oricare ar fi 
el, și care, pentru a fi depășit. 
VA TREBUI ABORDAT, ÎN 
AMBELE MANȘE (de la 3 si 
17 martie 1982) cu aceeași SE
RIOZITATE ȘI SOBRIETATE. 
Și pentru ca viitorul observa
tor să nu mai fie surprins de 
comportări 
dictorii (de 
campioanei

într-atît de contra- 
la 0—1 la 4—1) ale 
noastre...

fructificat nici una din situa
țiile favorabile pe care si le-au 
creat in cca de a doua jumătate 
a meciului de la Aberdeen, iar 
la Pitești au finalizat doar două 
din marile ocazii avute, înscri
ind primul lor gol după sute 
de minute de sterilitate (prin 
socotirea nu numai a confrun
tărilor cu Aberdeen, ci si a 
celor cinci partide de campio
nat). Determinante pentru ne
reușita echioei argeșene au 
fost. îndeosebi, golurile primi
te. cinci la număr, dintre care 
trei — care au atîrnat foarte 
mult în balanță — în 
Dacă exceptăm golul 
Aberdeen, primit ca 
unei flagrante erori 
traj (din ofsaid clar), celelal
te patru puteau fi — printr-o 
concentrare superioară si in
tervenții mai decise — ușor 
evitate. Toate aceste goluri 
s-au datorat. în realitate, gre
șelilor 
de cei 
ciu și 
cători.
că la .
jocul în atac se află in ulti
ma vreme în suferință, ci și 
randamentul apărării este în 
vizibilă scădere, cum s-a re
marcat. dealtfel, și miercuri la 
Pitești, cînd sporadicele acțiuni 
ofensive ale oaspeților au pus 
în dificultate defensiva 
tenilor.

Sîntem convinși că un 
Argeș la valoarea și Ia 
din sezonul de primăvară 
ar fi avut probleme prea mari 
pentru a trece de F. C. Aber
deen ! Așa însă. în condițiile 
surprinzătoarei căderi din ul
tima vreme a acestei echipe, o- 
biectivul calificării în turul III 
al „Cupei U.E.F.A." a devenit 
— în ciuda remarcabilelor 
forturi depuse de jucători 
meciul retur, de la Pitești 
irealizabil.

Frumoasa comportare din pri
ma repriză a partidei 
miercuri dovedește însă 
F. C. Argeș are suficiente 
surse pentru un reviriment 
care suporterii săi — și nu 
mai ei 
dare. ___ __ „
și trebuie să revină acolo unde 
îi este locul, unde o îndreptă
țesc potențialul real și tradi-

Constantin FIRĂNESCU

deplasare, 
doi de la 
urmare a 
de arbi-

individuale comise, fie 
doi portari folosiți (Ari- 
Cristian), fie de alti ju- 
Fant care demonstrează 
F. C. Argeș, nu numai

Dites-
F. C. 
forma 

nu

e- 
in

de 
că 

re
ne 

_____ nu- 
— îl așteaptă cu uerăb- 

Echipa piteșteană poate

LA DINAAAO, JOCUL BUN Șl AMBIȚIA
(Urmare din pag. D

certe valori, 
venite, cre- 

Universitatea 
campioană a

[ STAI LOTO PRONOSPORI INfORMEAZA
ONCURSU- 
r DIN 4

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 30 OCTOMBRIE 1981

fapte mari, care n-a cedat nici 
un moment lupta și care _ a 
știut ca jocului său bun să-i 
adauge și o ambiție demnă de 
stimă si de... dat ca exemplu. 
Pentru că nu ne amintim ca_. 
în cupele europene, o echipă 
românească să mai fi reușit 
să răstoarne, în prelungiri, un 
rezultat care-i era nefavorabil. 
Iți trebuie o mare tărie mo
rală (și. spre lauda lor, jucăto
rii de la Dinamo au avut-o) ca 
după ce în min. 97 erai elimi
nat, pe teren propriu, să te ca
lifici în min. 107 și să nu mai 
dai nici un pas înapoi, ba să 
mai obții și un penalty Ia care 
adversarul recurge în disperare.

Pentru asemenea merite este 
evident că trebuie evidențiată 
ECHIPA, spiritul său de luptă, 
angajarea la efortul colectiv, 
chiar dacă — pe plan strict 
tehnic — au fost între cei 13 
jucători pe care Dinamo i-a 
trimis în teren de-a lungul 
partidei, unii care, în anumite 
momente, au avut realizări de 
joc care au plăcut mai mult 
spectatorilor. Ne gîndim la 
mina miraculoasă a lui Moraru 
la 0—0. la risipa de efort a

> *
lui Stăncscu, la „bombele" 
năpraznice aje lui Custov, la 
intervențiile salutare ale lui 
Dinu, la ingeniozitatea si la 
iscusință tehnică, a combinației 
Țălnar-Orac din min. 90. la 
golul victoriei înscris cu capul 
de Orac din centrarea lui... 
Dudu Georgescu (ce inversare 
de roluri, față de schema cla
sică !) și la multe alte faze 
dintr-un meci care, dincolo de 
satisfacția momentului, ne-a 
lăsat sentimentul tonic că FOT
BALUL NOSTRU ARE RE
SURSE REALE, că el poate fi 
realmente competitiv pc 
international.

Ca și celebrul Sandro 
zzola, director tehnic la Inter, 
un ziarist italian recunoștea 
după meci, Ia masa presei, 
justețea calificării lui Dinamo 
și făcea — în sprijinul opiniei 
lui — o observație pe care 
permitem s-o reproducem : 
cele două meciuri, Dinamo 
marcat 4 goluri, toate din 
tiuni de atac prin care a 
vins apărarea Iui Inter 
JOC ; milanezii au

plan

Ma-

ne 
„In 

a 
ac- 
în- 
LA

înscris 3 
goluri, din care două din lo
vituri libere de la 18 
Pasinato la Milano și 
la București) și altul 
corner".

Nu-1 contrazicem.

m. (n.n.:
Prohaska 
dintr-un

Ieri dimineață s-au reunit în Capitală Ioturile reprezentative 
„A“ și de tineret, în vederea întîlnirilor cu Elveția din preli
minariile C.M. și, respectiv, campionatul european.

Iată componența loturilor :
LOTUL „A“ : Moraru și Ducadam — portari ; Rednic, Sameș, 

Ștefănescu, Iorgulescu, Ăndone, Stăncscu și Stredie — fundași ; 
Țicleanu, Augustin, Custov, Boloni Klein și Bălăci — mijlocași; 
Gabor, Cămătaru, D. Georgescu, M. Sandu,’ Geolgău și Văetuș — 
înaintași. Dintre componenții lotului „A“, Dudu Georgescu și 
Custov sînt accidentați.

LOTUL DE TINERET: Toma și Lovaș — portari ; Eduard, C. 
Solomon, Iovan, Mărginean, Buir.bescu și Matei — fundași ; Ba- 
lint, C. Ilie, Fîșic, Ciobanu și Hanghiuc — mijlocași; D. Zamfir, 
Șoiman, Sertov și Turcu — înaintași. Tot sîmbătă,’ pe stadionul 
99 Aucruct" io nm km t riz. tineret va întîlni Divizio-„23 August", de la ora 15,30. Lotul de 

nara „A" Progresul-Vulcan.
Simbătă, pe stadionul „23 August", 

„A" va susține un joc de verificare 
NATEI BUCUREȘTIULUI.

de Ia ora 17,30, LOTUL 
in compania SELECȚIO-

ROMULUS GABOR PROMITE
SĂ NU SE... PIARDĂ PE DRUM

După aproximativ 10 minute 
de la terminarea meciului cu 
Chimia Rm. Vîlcea, în una din 
încăperile stadionului Corvi- 
nul, a venit la întîlnirea pe 
care i-o propusesem Romulus 
Gabor. Cu ochii săi albaștri, 
cu părul ud, după duș, atacan
tul echipei din „Cetatea de 
foc", care la campionatul mon
dial al juniorilor din Austra
lia s-a numărat printre lau- 
reații acestei competiții, arăta 
destul de liniștit, ba chiar ti
mid. L-am... provocat repede : 

pri- 
din 
vor 

cîști- 
aur",

— Redacția noastră a 
mit numeroase scrisori 
partea uncr tineri care 
să afle cîte ceva despre 
gătorul „Balonului de 
la C.M. de juniori. Să începem 
cu întrebarea : cum și cînd a 
apărut Gabor în fotbal 7

— Ca tuturor copiilor, mi-a 
plăcut jocul cu mingea. La 
școală, acasă la mine, în satul 
Ponori din zona Hațegului, ju
cam pe rupte, intr-o bună zi, 
cu vreo 6—7 ani în urmă, ci
neva, de prin partea locului, 
mi-a zis : „Mă, tu ai să ajungi 

la Petro- 
țin 

te-or 
am 

juniori de nea 
de fotbal, cu 
fafă 
însă
am

Dumitru 
de copii

jucător bun. Meri 
șani, la Jiul, că acolo se 
selecții și-oi vedea că 
opri". Ani mers acolo și 
fost legitimat la ' 
Coșereanu, om 
mare dragoste 
Aici, am rămas 
lună, după care 
antrenorul ~ 
la centrul 
al Corvinului. Ce suflet mare 
are maestrul. Mi-a arătat toa
te „secretele" fotbalului, mi-a 
dat tot ce a agonisit dinsul in 
lunga sa carieră.

— Și cînd ai debutat în Di
vizia ,.A“ ?

— In anul... retrogradării 
Corvinului in Divizia ,,B“. Am 
jucat, atunci, la Pitești cu F.C. 
Argeș și am pierdut cu 2—0. 
Parcă îl văd pe nea Ilje Savu, 
antrenorul meu de atunci, cum 
îmi zicea : „Lasă, mă. puștiule, 
nu-i nimic. Curaj ! O să vină 
și ziua ta..."

— Și a avut dreptate. Dai' 
ia spune-ne, în afara acestor 
oameni, cine a mai influențat, 
intr-un fel sau altul, drumul 
tău, ce modele de fotbaliști 
ai avut 7

— Cum să vă zic. trei mari 
jucători mi-au stat la inimă. 
De la toți am luat cite ceva. 
De la Lucescu am învățat mo
dul în care se pregătește, se
riozitatea sa, viața particulară 
pe care o duce, felul de a 
vorbi cu cei din jurul său, de 
a discuta cu ei, indiferent de 
vîrstă; de la Dobrin am încer
cat să fur, „deschiderile" lui, 
pasele acelea surprinzătoare 
care te ung pe suflet, tehnica 
lui minunată, dezinvoltura in 
joc; iar de la Dumitrache, 
plasamentul și desprinderile 
rapide de lingă adversar, ca și 
maniera cum „atacă" mingea 
la colțul scurt.

— Cită ambiție trebuie să

de copii, 
numai o 
trecut la 
Pătrașcu, 

și juniori

aibă un jucător pentru a răzbi 
in lumea fotbalului ’

— Multă, foarte multă. Alt
fel. orice moment de descu
rajare poate reprezenta un fi
nal. In ce mă privește, am fost 
ca fierul. Cunoașteți faptul că, 
de multe ori, Corvinul a înce
put jocul fără mine. Asta m-a 
îndîrjit nemaipomenit la pre
gătiri, unde exersam mereu 
procedeele tehnice. loviturile 
libere. Niciodată, nu mă de
claram mulțumit de ceea ce 
făceam.

— Pentru că ai atins acest 
aspect, al auto-nemulțumirii. 
Dacă te privești în oglindă, 
ce ai putea reproșa fotbalistu
lui Gabor ?

— Cam multe. Că nu prea 
joacă și faza de apărare, că 
este prea îndrăgostit de balon, 
că trebuie să învețe și jocul 
fără minge — mișcare strategică 
de mare însemnătate in regis
trul tactic al unei echipe. A- 
colo, în Australia, juniorii 
uruguayeni, brazilieni, englezi 
și vest-germani m-au convins 
încă o dată că fotbalul compe
titiv rămine o vorbă goală fără 
aceste elemente moderne

— De fapt, cam ce vrea Ga
bor să facă în fotbal ?

— Să joace bine, să joace 
cit mai bine in echipa repre
zentativă, in meciuri 
să îmbrace de cit mai 
ori tricoul național.

— Iată, acum, ți se 
acest prilej, după ce 
ciul de verificare împotriva 
.tricolorilor" ai trecut cu bine 
primul test. Cum a fost în 
seara aceea ?

Cînd am început jocul, 
zis : „Ai în față cel 

bun cuplu de fundași cen- 
din țară. Arată ce poți !“. 
Ce ai simțit cînd ai pri- 
„Balonul de aur" ?
Greu de spus in cuvinte, 
doar atit că gîndurile 

recunoscătoare,

oficiale, 
multe

oferă 
în me-

mi-am 
mâi 
trali

mit

Știu
mele zburau,
spre țară, spre toți aceia care 
m-au ajutat să mă afirm. Eram 
fericit pîriă la lacrimi, dar și 
conștient că ..Balonul de aur" 
...obligă. Am în față exemplul 
celebrului fotbalist argentinian 
Maradona, a cărui mare carie
ră a început la prima ediție a 
campionatului mondial al ju- 

■ niorilor din Japonia. Ce-aș 
mai putea zice ?... Că Gabor 
promite să nu se... piardă pe 
drum.

— Așa să fie, Romulus !
Stelian TRANDAFIRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

- K. B. Co- 
imo Buc. — 
Argeș —F.C. 
Juventus — 
; V. Glento- 
fia 1 ; VI. 
uk Ostrava 
iew — Aus- 
Aston Villa 

1 ; IX. Velez 
trțje Leipzig 
Liăge—Vasas 
tadniciki Niș 
XII. Kaiser- 
Moscova 1 ; 
ed — Bo- 
NULAT
DE CIȘTI- 
I, din care 
1 categoria 1.

Categoria 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism Dă CIA 1300 ; categoria 
2 : 4 variante 100% a 24.833 lei și 
11 variante 25% a 6.208 lei ; cate
goria 3 : 20,25 a 4.400 lei ; cate
goria 4 : 56,75 a 1.570 lei ; catego
ria 5 : 153,75 a 580 lei ; categoria 
6 : 427,50 a 208 lei ; categoria X : 
2040,00 a 100 . lei.

REPORT CATEGORIA 1 1 500.000 
lei.

Autoturismul DACIA 1300 de la 
categoria 1 jucat 25% a revenit 
participantului VASILE MARI
NESCU din București.

• Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 6 noiembrie 1981, se des
fășoară începînd de la ora 16,30 
în sala clubului ,,Finanțe-Bănci“ 
din București, str. Doamnei nr. 
2 ; numerele cîștigătoare vor fi 
anunțate în cursul serii la radio 
și televiziune.

IERI,
A

Ieri după-amiază s-a disputat 
e nouă etapă a „CUPEI ROMÂ
NIEI" la fotbal, ultima înaintea 
intrării în competiție a diviziona
relor „A“. Surprizele n-au lip
sit nici de data aceasta. Cîteva 
echipe bine cotate in campionatul 
Diviziei ,,B“ au fost învinse, ca, 
de pildă, Politehnica Iași, F.C. 
Bihor, F.C.M. Siderurgistul Galați, 
Rulmentul Alexandria și Minerul 
Lupeni — ultimele trei fiind În
trecute de către formații din ce) 
de al treilea eșalon al campiona
tului. Revelația ediției 1981/82 a 
„cupei" continuă să fie fosta di
vizionară ,,C“, Progresul Băilești 
(din campionatul județului Dolj), 
care intrecînd, acum, pe Dierna

„CUPA ROMÂNIEI"
Orșova (prima clasata în seria a 
Vil-a a Diviziei ,,C“) a promo
vat în „16-imile“ competiției. Dar 
iată rezultatele :

Mecanica fină București — Ra
pid București 1—2 (1—1), Carpați 
Mîrșa — Șoimii IPA Sibiu 3—0 
(1—6), Minerul Certej — Minerul 
Lupeni 2—0 (1—0), Metalul Mija
— Gloria Buzău 1—3 (0—2), Ci
mentul Medgidia — F.C.M. Side
rurgistul Galați 2—0 (0—0), C.S.M. 
Suceava — C.S. Botoșani 2—0 
(1—0), Victoria Tecuci — Politeh
nica Iași 1—0 (0—0), înfrățirea O- 
radea — F.C. Bihor Oradea 1—0 
0—0), Sticla Arieșu) Turda — F.C. 
Baia Mare 0—2 (0—0, 0—0), Musce
lul Cîmpulung — Rulmentul Ale-

xandria 2—1 (1—0, 1—1). Rapid A- 
rad — C.F.R. Timișoara 1—0 
(0—0), Marina Mangalia — F.C.M. 
Progresul Brăila 0—3 (0—1), Pro
gresul Băilești — Dierna Orșova 
3—1 (0—1), Minerul Bălan — Glo
ria Bistrifa 1—6 (0—4).

IN MECIURI AMICALE t „U“ 
CIuj-Napoca — A.S.A. Tg. Mureș 
2—0 (0—0) Au înscris : Țiglariu și 
Popa. (I. Lespuc — coresp.) • U- 
nirea Dinamo Focșani — S.C. Ba
cău 2—2 (1—1). Au marcat : Ma- 
teescu si Rusu pentru gazde, res
pectiv Botez (2). (V. Manoliu — 
coresp.) • Oțelul Oraș dr. Petru 
Groza — Jiul Petroșani 1—3 (0—0). 
Au înscris Bălan pentru gazde, 
respectiv. Varga (2) și Coca. (M. 
Domițian — coresp.).

• ARBITRI ROMANI PESTE 
HOTARE. Trei brigăzi de arbitri 
din țara noastră vor conduce 
partide internaționale oficiale, 

partida 
Grecia, din cadrul pre- 

-----  dis- 
condusă 

O. 
G. Dragomir (la li- 
noiembrie, întîlnirea 
Turcia — Iugoslavia 
U.E.F.A.) care va 
localitatea Sakarya, 

Igna. In 
la 6 decembrie, meciul 
- Franța, de la Nicosia, 

cadrul campionatului euro- 
rezervat echipelor de ti- 
va fi condus de C. Teo- 
i, ajutat la linie de R. 

Petrescu și D. Ologeanu.

pa’rtide internaționale 
Astfel, la 6 noiembrie, 
Italia 
liminariilor C.M., care se va 
pută la Torino, va fi 
de N, Rainea (la centru) 
Anderco și 
nie). La 21 
de juniori 
(preliminarii 
avea loc în 
va fi arbitrată de I. 
sfîrșit, 
Cipru 
din 
pean 
neret, i 
dorescu,

• CONCURS DE PROMOVARE 
A ARBITRILOR. Sîmbătă și du
minică va avea loc în Capitală 
concursul de promovare pentru 
ocuparea locurilor vacante în lo
tul republican B al arbitrilor. 
Arbitrii convocați pentru acest 
concurs se vor prezenta la se
diul F.R.F., sîmbătă 7 noiem
brie. la ora 10.



Azi, la Tirgoviște, handbal feminin „Cupa Liliana Ronchclti" la Daschci icminin

SASE ECHIPE ÎSI ÎNCEP DISPUTA 
PENTRU CUCERIREA „TROFEULUI CARPAȚI"

A

VOINȚA BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE
9 1

Patru reprezentative de țări, 
socotite printre cele mai bune 
din Europa și din lume : R.D. 
Germană, Cehoslovacia, Unga
ria șl România, cărora Ii se a- 
daugă selecționataă R.S.F.S. 
Ruse (cu 8 internaționale în 
formație I) și echipa secundă 
(de fapt, cea de tineret) a ță
rii noastre își încep astăzi după 
amiază, la Tirgoviște, disputa 
pentru cununa de lauri a în
vingătoarelor în cea de a XXI-a 
ediție a „Trofeului Carpați" la 
handbal feminin. Este un eve
niment sportiv de primă im
portanță. atît prin valoarea 
competitoarelor, cît și prin fap
tul că această întrecere repre
zintă o nouă si foarte utilă po
sibilitate de verificare a capa
cității acestor formații înaintea 
unor mari întreceri sportive 
internaționale ale sezonului.

Dintre oaspetele noastre se 
detașează în primul rînd hand
balistele din R. D. Germană 
care dintotdeauna au alcătuit 
o echipă solidă, excelent pre
gătită fizic, cu o mare forță

de finalizare, cu o apărare so
lidă. bine pusă la punct și. în 
general, cu o pregătire tactică 
ireproșabilă. Aceste calități au 
permis echipei feminine de 
handbal a R. D. Germane să-și

Programul de azi, ora 
15,15 : deschiderea festivă ; 
ora 16 România A — Româ
nia B ; ora 17,30 : R.D. Ger
mană — R.S.F.S. Rusă : 
ora 19 : Ungaria — Cehoslo
vacia.

Arbitrii competiției : Jacek 
Wroblewski și Stanislav 
Pobis (Polonia), Oivid Bo- 
lestad și Terja Anthonsen 
(Norvegia). Șt. Serban, I. 
Marin. R. Iamandi și Tr. 
Ene (România).

înscrie în palmares titluri de 
campioană a lumii si olimpi
că, precum si — printre altele 
— sase victorii, dintre care pa-

„Troieni Cehoslovacia" la Handbal • masculin

TRNAVA, 5 (prin telefon).
Din nou o evoluție sub aștep
tări a echipei noastre, care, 
surprinzător, a fost din nou 
întrecută, tot cu un gol dife
rență, de prima echipă a Ce
hoslovaciei, care a ciștigat cu 
22—21 (15—9). Formația noas
tră este grevată. în evoluția 
sa, de marele număr de gre
șeli, comise îndeosebi în atac. 
Faptul că a dat 16 pase la ad
versar sau în aut, încheind 
astfel nefiresc 16 atacuri și lă- 
sind posibilitate adversarului 
să le fructifice, este, credem, 
elocvent pentru actualul nivel 
al echipei noastre, pentru forța 
sa în acest „Trofeu al Ceho
slovaciei". După cum este, 
credem, edificator că Vasile 
Stingă — cel pe care îl știm 
un inter de valoare mondială 
— a fost în acest meci unul 
din cei mai slabi jucători, ca 
și Iosif Boroș, dealtfel. Este a- 
devărat că echipa se află Ia 
primul său turneu din acest 
sezon, după puține zile de 
pregătire împreună, dar situa
ția nu poate schimba impresia 
generală nefavorabilă pe care 
o face în acest turneu. Ar tre
bui să se știe și faptul 
sportivii români au fost con
duși de către modesta echipă 
a Cehoslovaciei cu 15—8 în 
min. 30 și cu 18—11 în min. 
39, astfel că revenirea din fi
nal n-a putut ameliora situa
ția, și nici n-a putut schimba 
opinia generală nesatisfăcă
toare asupra jocului făcut în 
compania Cehoslovaciei, ca și

că

LA LUPTE GRECO-ROMANE,
STEAUA - LEGIA VARȘOVIA 7-3

în , sala clubului sportiv 
Steaua a avut loc — ioi — în- 
tîlnirea internațională amicală 
de lupte greco-romane dintre 
formațiile Steaua și Legia Var
șovia. Sportivii bucuresteni au 
obtinut victoria cu 7—3.

a U.R.S.S. Au marcat : Dră- 
găniță 6, Bedivan 5, Stingă 4, 
Folker 4, Boroș 1, Voina 1 — 
pentru România; Barton 6, 
Schultz 5, Kotrț 4, Bartek 3, 
Toma 2, Bernardt 2 — pentru 
Cehoslovacia. Au arbitrat cu 
foarte multe greșeli și, evi
dent, părtinitor pentru gazde, 
Pritzkow și Gentz (R.D.G.).

Revenind cu detalii supli
mentare despre evoluția hand- 
baliștilor români în confrun
tarea cu cei sovietici, meci 
disputat miercuri seară, facem 
o primă precizare, aceea că 
formația Uniunii Sovietice este 
prezentă la „Trofeul Ceho
slovacia" de la Trnava și Hlo- 
hovec cu echipa de tineret, 
care, în decembrie, va parti
cipa la C.M. de tineret din 
Portugalia. Este o formație ce 
nu are numai atuurile tinereții 
și dorința de afirmare, ci și 
știința jocului. Sovieticii au 
excelat prin două extreme de
osebit de rapide, printr-o apă
rare avansată, la limita semi
cercului de la 9 m. și cu un 
contraatac bine folosit, dato
rită vitezei și a tehnicității re
marcabile. Acestui joc al so- 
-vieticilor, echipa noastră i-a 
răspuns total nesatisfăcător, 
printr-o evoluție lentă în atac 
și printr-o apărare care a ară
tat mari breșe din cauza imo
bilității. Ceea ce supără, 
deosebi, este apatia generală, 
lipsa dorinței de a se angaja 
într-o dispută acerbă. După ce 
au condus cu 5—1 în min. 8 
handbaliștii noștri au fost nu 
numai egalați, ci și conduși 
cu 8—6 (19) tocmai din cauza 
apatiei care și-a spus mai de
parte cuvîntul.

Programul în continuare al 
echipei României. Vineri : 
România — Cehoslovacia B (la 
Trnava, de la ora 19,30, ora 
București). Celelalte meciuri : 
u.r.s.s. r,. 
Islanda — Ungaria. 
România — Islanda 
ora 15).

tru consecutive, în ..Trofeul 
Carpați". Dealtfel, în ultimii 
ani, victoria în această compe
tiție a revenit sau jucătoarelor 
noastre sau celor din R. D. 
Germană. Cine va învinge a- 
cum ?

Din celelalte echipe se deta
șează selecționata R.S.F.S. Ruse 
cu Galina Kolotilova (25 de 
prezente în echipa U.R.S.S.), 
Liuba Savelieva (16). Iulia Sa
fina (16) și altele, echipa fiind 
alcătuită pe scheletul formației 
Rostselmaș din Rostov pe Don. 
De asemenea, trebuie să sem
nalăm cititorilor noștri reduta
bilele echipe ale Ungariei șl 
Cehoslovaciei. ultima aflîn- 
du-se, ca și reprezentativa tă
rii noastre. în 
mare examen. 
C.M. grupa „B“ 
ca. De aceea, la _ 
echipa română — cu Ionică în 
poartă, cu Avădanci, Covaliuc, 
Grigoraș, Cojocărița, T6rok, 
Găal, dar și cu cele mai au
tentice reprezentante ale „nou
lui val“ Oacă, Ionescu, Turbatu, 
Ciubotaru —, cit și cea a Ce
hoslovaciei, cu rutinatul trio 
Novakova (128 selecționări) — 
Polacekova (105) — Boledevl- 
kova (100), vor face o repetiție 
generală, firesc fiind să aș
teptăm ca reprezentantele noas
tre să se numere printre pro
tagonistele acestei așteptate 
competiții sportive care se a- 
nunță. deci, atractivă din toate 
punctele de vedere.

Echipa feminină de baschet 
Voința București a pășit cu 
dreptul la prima ei participa
re într-o competiție interna
țională oficială. Evoluînd in 
cadrul „Cupei Liliana Ron- 
chetti", baschetbalistele noas
tre au tntîlnit în prima manșă 
formația Maccabi. Partida a 
avut loc la Ramat Her (Israel) 
și a fost cîștigată de sporti
vele de la Voința cu 75—68

(35—-29). Elevele antrenorului 
Marian Strugaru au evoluat 
bine, au condus din start, men- 
ținind avantaj pînă la sfîr- 
șltul celor 40 de minute de 
joc. Cele mal bune : Ștefania 
Borș, Gabriela Strugaru, Este- 
la Tomescu și Lucia Grecu. Au 
arbitrat foarte bine G. Tsola- 
kidis (Grecia) și Al. Obkneze- 
vici (Iugoslavia).

în-

Cehoslovacia A și
Sîmbătă : 

(de la

Hristache NAUM

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

preajma inul 
adică înaintea 
din Danemar- 
Tîrgoviște, atît

Calin ANTONESCU

ATLETISM • — Americanul 
Dean Matthens a terminat învin
gător maratonul de la Washing
ton, fiind cronometrat pe 42,195 
km, în 2h 16:30. In proba femi
nină, pe locul lntîl s-a situat 
Cynthia Lorenzenl (S.U.A.) —
2h 50:23.

BASCHET • La Lima, cel de-al 
18-lea campionat feminin al A- 
mericii de Sud a fost cîștigat de 
selecționata Braziliei, care a ter
minat neînvinsă competiția, tota- 
lizind 12 p. Pe locurile următoare 
s-au situat Peru — 10 p, Argen
tina și Columbia — cu cite 9 p.

preliminariileFOTBAL • In
C.E. de juniori n, Olanda — Lu
xemburg 2—1. In primul 
olandezii obținuseră victoria 
8—0 ; italia — Elveția 2—1.

PATINAJ • Proba Individuală 
feminină de la Leningrad a re
venit sportivei sovietice Ana Kon- 
drasova, urmată de coechipiera 
sa Natalia Strelkova. In proba 
masculină, victoria a revenit lui 
Boris Uspenskl (U.R.S.S.), secun-

meci, 
cu

dat de Andreas Konig (R.D. 
mană).

Ger-;

BUGBY • Continulndu-și 
neul In Franța echipa Noii 
lande a evoluat la Grenoble,____
Învinsă de e selecționată regio
nală cu 18—16.

tur- 
Zee- 
filnd

TENIS • La Torino a început 
un meci internațional amical fe
minin dintre e selecționată a 
S.U.A. și e reprezentativă a Eu
ropei. Rezultate din prima zi : 
Virginia Wade — Bille Jean King 
6—2, 6—3 ; Betsy Nagelsen — Vir
ginia Ruzicl 6—3, 6—4. • Au con
tinuat meciurile turneului de la 
Stockholm. Rezultate tehnice : 
Connors — Borowiak 6—0, 6—2 ; 
Noah — Nystroen 6—2, 4—6, 6—4 ; 
Buehning — Giammalva 7—6, 6—4; 
Moretton — Amaya 6—3, 7—6 ; 
Smith — Rennert 6—3, 6—i ; Gul- 
likson — Okker 6—3, 6—2 ; Sandy 
Mayer — Gunnarson 4—6, 6—3,
6—3. • tn finala turneului de
monstrativ de la New Delhi, Ivan 
Lendl l-a Învins cu 6—4, 6—2 pe 
John Alexander.

După etapa a doua a Cupelor europene la fotbal

NUMEROASE TARI BINE COTATE AO RĂMAS FĂRĂ REPREZENTANTE
• Astăzi vom cunoaște adversara echipei Dinamo București 

in optimile de finală ale Cupei U.E.F.A.
Lată-ne cu două echipe româ

nești calificate in turul al treilea 
al Cupelor europene, performanță 
demnă de remarcat, dacă avem 
în vedere clasamentul pe națiuni 
al echipelor care au luat startul 
și care au mai rămas în cursă. 
Țări cu vechi tradiții în istoria 
cupelor europene lntercluburl ca 
Italia, Cehoslovacia, Franța, Un
garia ș.a. au rămas, după cum 
se vede din clasamentele alătu
rate, fără nici o reprezentantă.

Etapa-rețur de miercuri (op
timi în C.C.E. și Cupa cupelor și 
16-iml în Cupa U.E.F.A.) a fost 
foarte agitată, așa cum se pu
tea prevedea încă din jocurile 
din tur. Pentru desemnarea cali
ficatelor au fost consemnate 4 
jocuri cu prelungiri, dintre cars 
două au necesitat și lovituri de 
la 11 m ca să se iacă departaja
rea. In Cupa cupelor, Lokomotive 
Leipzig — fosta adversară a lui 
„Poli" Timișoara — s-a detașat, 
în deplasare, de Velez, la Mos
tar, grație loviturilor de pedeap
să. 1—1 la Leipzig, 1—1 la Mostar 
după prelungiri, urmînd loviturile 
de la 11 metri. Rar întîlnit în 
fotbal, echipa oaspete cîștigă cu 
4—1 la penalty-uri, și Lokomotive 
Leipzig se califică 1 In schimb, o 
altă formație iugoslavă, Radnlclki 
Niș, a eliminat pe Grasshoppers 
Zurich (0—2 în deplasare, 2—0 la 
Niș și după prelungiri) tot dato
rită penalty-urllor. Iugoslavii au 
înscris consecutiv 1 
timp ce elvețienii au ratat 
tot atîtea ori (de două ori a a- 
părat portarul iugoslav Ștefano-

vid și o dată 
tras alături). _ _ ____
contează executarea corectă a a- 
ccstor lovituri de pedeapsă. Cel 
puțin 5 jucători dintr-o echipă 
trebuie să exerseze cu multă a- 
tenție și perseverență transfor
marea unor asemenea ocazii, 
cum este lovitura de la II m, des
pre care se spune că este impa- 
rabilă dacă este bine trasă 1

In C.C.E. au rămas echipe ex
trem de puternice, pe care Ie 
vom vedea la primăvară în sfer
turile de finală (la 3 șl 17 mar
tie), dar șl altele cu mare firmă 
(ca Juventus, AZ *67 Alkmaar sau 

Benfica Lisabona) au fost eliml-

jucătorul elvețișn a 
Iată cit de mult

nate. „Juve" a fost condusă ps 
teren propriu și a egalat în fața 
Iul Anderlecht abia în ultimele 
minute. Aston Villa a pierdut a- 
casă în fața lui Dynamo Berlin, 
dar englezii s-au calificat datorită 
golului marcat în deplasare.

In Cupa U.E.F.A., cîteva rezul
tate au fost surprinzătoare : eli
minarea Borussiei Mânchenglad- 
bach cu 5—0 ! de scoțienii de la 
Dundee ; Kaiserslautern dispune 
cu 4—0 de Spartak Moscova ; Ar
senal este învinsă de Winterslag 
(Belgia) ; Hajduk Split se cali
fică, dar pierde acasă cu Beve- 
ren ; Eindhoven nu poate trece 
de Rapid Vlena etc. etc. In orice 
caz, Dinamo București va avea 
(la 25 noiembrie șl 9 decembrie) 
e adversară de certă valoare, așa 
cum a avut șl pe Inter...

Ion OCHSENFELD

de 3 ori, în
de

ECHIPELE
CUPA CAMPIONILOR EURO- 

PENI : Steaua Roșie Belgrad, S.C. 
Anderlecht, F.C. Liverpool, 
Ț.S.K.A. Sofia, UNIVERSITATEA 
CRAIOVA, Bayern Munchen, Di
namo Kiev și Aston Villa.

CUPA CUPELOR : Legia Var
șovia, C.F. Barcelona, Eintracht 
Frankfurt pe Main, F.C. Porto, 
Tottenham, Standard Liâge, Lo
komotive Leipzig și Dinamo Tbi
lisi.

CUPA U.E.F.A. : Sporting Lisa
bona (4—2 cu Southampton în 
tur, în deplasare, și 0—0, pe teren 
propriu, miercuri seara), Real 
Madrid, Radniciki Niș, S.C. Lo- 
keren, Rapid Viena, C.F. Valen
cia, Neuchâtel, Hamburger S.V., 
F.C. Kaiserslautern, Winterslag 
(Belgia), F.C. Aberdeen, Feye- 
noord, DINAMO BUCUREȘTI,

CALIFICATE
I.F.K. Gotteborg, Dunde United 
șl Hajduk Split.

Tragerea Ia sorți In optimile de 
finală ale acestei competiții va 
avea loc astăzi, la zOrich.

O STATISTICA INEDITA...

Z-

• Hocheistul suedez Anders Hedberg 
nu a lipsit de la nici unul dintre cele 224 
de meciuri pe care le-a disputat din 1978 
echipa sa. Iată, așadar, că Zoff, celebrul 
portar al echipei italiene de fotbal Juven
tus Torino (249 meciuri consecutive în pri
mul campionat), are un concurent serios • 
Și fiindcă a venit vorba de fotbal : A.C. 
Milan poate să-și lase atacanțil la... vestiar! 
Timp de 450 de minute ei nu au marcat 
nici un gol. Și, totuși. în această perioadă 
de cinci etape echipa a cucerit 5 puncte : 
3 meciuri egale și 0 victorie grație unul 
autogol... • Triumf al sportivelor din Bul
garia la recentele C.M. de gimnastică artis
tică disputate la Munchen : ele au cucerit 
14 din cele 15 medalii puse în joc 1 • Hal
terofilul vest-german Rolf Milser, ex-cam- 
pion și recordman al lumii la cat. 100 kg. 
a realizat recordul său cu nr. 101 : 215,5 kg 
la stilul aruncat. Performanța sa este infe
rioară celei reușite tot de el, cu ani în 
urmă, la cat. 90 kg, adică 222,5 kg • La 26 
noiembrie, în sala „Pierre de Coubertin" 
din Paris, meci pentru titlul european la 
cat. grea între boxerul francez Lucien Ro- 
driguez și omonimul său spaniol Felipe Ro- 
driguez, supranumit și „Pantera". Titlul este 
vacant prin retagerea . britanicului John 
Louis Kardner. • Echipa de fotbal a R.F. 
Germania folosește la antrenamentele sale 
un robot „lansator de mingi", construit în 
Belgia. Mașinăria poate expedia baloane cu

o viteză de 140 km pe eră, poate centra și 
execută cornere. Pe curlnd — cine știe ? — 
poate vom vedea șl un „robot-vîrf de 
lance", spaimă a portarilor I • Argentina 
a declarat că nu se va prezenta la C.M. 
de handbal (tineret) care se va disputa in 
Portugalia între 3 și 14 decembrie. Sud-a- 
mericanii au fost înlocuiți cu echipa Ita
liei • Printre participant!! la maratonul

de la New York s-a remarcat fostul cam
pion mondial de box la cat. grea, Ingemar 
Johansson (actualmente 107 kg). In vîrstă 
de 49 de ani, el a acoperit cei 42,195 km 
în 4h 31:13. Dar marea recordmană a fost 
o femeie, Ruth Rothford, în vîrstă de 80 
de ani, care a terminat parcursul în 5h 
37:36 ! • Presa portugheză are numai cu
vinte grele pentru selecționerul Jaca și 
fotbaliștii săi după meciul Israel — Portu
galia (4—1) din cadrul calificărilor C.M. De
cepția suporterilor este pe măsura speran
țelor născute de primele rezultate (bune)

într-o grupă considerată drept „ușoară* • 
Este sau nu brazilianul Nelson Piquet, cam
pionul mondial al piloțiler de formula 1, 
un mare învingător ? — se întreabă croni
carii de specialitate după ultima probă a 
anului 1981, Marele Premiu de la Las Ve
gas. Se aduc argumente pre șl contra. Prin
tre altele, N. P. a realizat doar 1 p în plus 
față de ai doilea clasat, Carlos Reuteman, 
a avut e medie slabă, de numai 3,3 p cu
cerite pe cursă șl numai trei victorii ; în 
1980, australianul Alan Jones a reușit cind 
victorii în 14 curse, a avut • medie de 
4,4 p de cursă șl l-a precedat pe al doilea 
clasat — Piquet I — cu 13 p. Calculele sînt 
însă de prisos : Piquet este campion al lu
mii I • Se pare că Japonia nu-1 priește 
lui Bjom Borg 1 învins anul trecut de 
Scanlon în sferturile de finală ale turneului 
de la Tokio, el a pierdut, reamintim, șl 
anul acesta în cadrul concursului cu aceeași 
titulatură. Numai că de data asta mal de
vreme, în turul n, în fața lui Tim Gullik- 
son. Pentru a-și scuza înfrîngerea, B. B. 
invocă rapiditatea suprafeței de joc, cu care 
nu este obișnuit, dar nu uită să adauge 
și jocul foarte bun al lui Tim • Englezul 
Adrian Moorhouse (locul II la 200 m bras 
la C.E. de natație de anul acesta) a făcut 
un stagiu de pregătire de 40 de zile în 
U.R.S.S., alături de înotătorii sovietici.

Iată cum se prezintă situația pe 
țări (în ordinea alfabetică) a e- 
chipelor care au luat startul în 
competiții (prima cifră) și a ce
lor rămase în întrecere (a doua 
cifră). Albania 3—0 ; Anglia 7—3; 
• —- . ... Belgia : 6—4 ;

Cehoslovacia : 
; Danemarca : 

Finlanda :
R.D. Ger- 
Germanla : 

4—0 ; Irlanda : 3—0; 
..J : 3—0 ; Islanda : 

Iugoslavia : 4—3 ; Italia : 
Luxemburg : 3—0 ; Malta :

Norvegia : 3—0 ; Olanda : 
Polonia : 4—1 ; Portugalia : 
ROMANIA : 4—2 ; Scoția : 
Spania : 5—3 ; Suedia : 4—1; 
Galilor : 1—o ; Turcia : 3—0;

4—0 ; U.R.S.S. : 6—2.
: pe țări în 
realizate :

75»/, 
67»/, 
67»/, 
67»/, 
50»/, 
50»/, 
50»/, 
43»/, 
33»/, 
25»/, 
25»/, 
25»/. 
25»/, 
25»/, 
20»/, 
20»/, 
Ci-

Austria : 
Bulgaria : 
4—0 ; — 
3—0 ; 
3—0 ;
mană
6—4 ;
Irlanda de Nord
3— 0 ;
4— 0;
3— 0 ;
5— 1 ;
4- 2 ;
4—2 ;
Țara
Ungaria : 4—0 ; U.R.S.S.

Iată și un clasament 
funcție de procentele :

Iugoslavia
Belgia
R.F. Germania 
Spania 
Portugalia 
ROMANIA 
Scoția 
Anglia 
U.R.S.S.
Austria
Bulgaria
Elveția
Polonia
Suedia
R.D. Germană 
Olanda
Albania, Cehoslovacia,

4—1 ;
4—1 ; 

Cipru : 3—0 
Elveția : 4—1 
Franța : 5—0

: 5—1 ; R.F.
Grecia

1.
»— 4.

5— 7.

8.
9.

10—14.

15—18.

Mircea TUDORAN

17—33.
pru, Danemarca, Finlanda, Franța, 
Grecia, Irlanda, Irlanda de Nord, 
Islanda, Italia, Luxemburg, Malta, 
Norvegia, Țara Galilor, Turcia și 
Ungaria 0%.


