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Neînvinsa după două tururi
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni dimi
neața a sosit la București, in
tr-o vizită oficială de priete
nie, tovarășul Serghei Kraigher, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia. Ceremonia sosirii s-a 
desfășurat pe aeroportul Oto- 
peni.

Pe frontispiciul aerogării e- 
rau arborate drapelele de stat 
alo României și Iugoslaviei, ce 
Încadrau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovară
șului Serghei Kraigher. Pe mari 
pancarte erau înscrise urările 
„Bun venit în Republica So
cialiste România tovarășului 
Serghei Kraigher, președintele 
Prezidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia t“

La coborîrea din avion, to
varășul Serghei Kraigher a 
fost salutat cu căldură de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Cei 
doi președinți și-au strîns mîl- 
niie prietenește, s-au îmbrăți
șat.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Serghei Kraigher părăsesc 
aeroportul într-o mașină escor
tată de motocicHști, îndreptin- 
du-se spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

La reședință, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Serghei Kraigher 
s-au intreținut intr-o atmosferă 
de prietenie, de stimă șl res
pect reciproc.

★
Luni, 9 noiembrie, au început. 

Ia Palatul Consiliului de Stat, 
convorbirile oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășul Serghei Kraigher, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

Prima rundă a convorbirii 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Serghei Kraigher 
s-a desfășurat sub semnul do
rinței comune de a amplifica

Adeziune unanimă la noua inifiativă de pace

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a României socialiste

„VIAȚĂ FĂRĂ PACE NU SE POATE! 
SPORT FĂRĂ PACE NU SE POATE!"
S il) această devizâ a avut loc Ieri adunarea activului clubului sportiv Dinamo

„Viață fără Pace nu se poa
te ! Sport fără Pace nu se 
poate !“ Sub această generoasă 
deviză-aspirație s-a desfășurat 
ieri dimineață în sala de fes
tivități a clubului Dinamo 
București adunarea generală a 
activului acestei mari unități 
sportive a țării, prilej cu care 
sportivii, tehnicienii și cadrele 
clubului dinamovist, dînd glas 
sentimentelor tineretului spor
tiv al patriei, întregului popor, 
și-au exprimat totala adeziune 
față de Apelul pentru pace și 
dezarmare al Frontului Demo

Socialiste, 
de cele

crației și Unității 
document pătruns
mai curate și puternice 
sentimente umaniste, elaborat 
din inițiativa și dub direc
ta îndrumare a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele României socialiste.

Adunarea a fost deschisă de 
Virgiliu Cheșa, secretar al co
mitetului de partid din apara
tul central al Ministerului de 
Interne. Vorbitorul a subliniat 
că Apelul pentru pace și dez
armare este o nouă dovadă a 
voinței poporului nostru de a 
trăi in pace și bună înțelegere 
cu toate popoarele lumii, în- 
scriindu-se îu cadrul inițiative
lor și propunerilor vizînd asi
gurarea celui mai de preț bun 
al omenirii — Pacea, care se 

și aprofunda bunele raporturi 
româno—iugoslave. Cu acest 
prilej, s-a procedat la o in
formare reciprocă privind rea
lizările obținute de poporul ro
mân și popoarele iugoslave, sub 
conducerea partidelor lor co
muniste, în dezvoltarea econo
mică șl socială a celor două țări, 
în ridicarea bunăstării materia
le și spirituale, în edificarea so
cialismului în România și Iu
goslavia.

Totodată, a fost examinată 
evoluția actuală și in perspec
tivă a relațiilor bilaterale și 
s-a analizat stadiul îndeplinirii 
înțelegerilor stabilite Ia nivel 
înalt, convenindu-se noi măsuri 
de natură să contribuie la în
tărirea conlucrării rodnice, 
multilaterale, dintre țările și 
popoarele noastre, vecine și 
prietene.

In cursul convorbirilor, s-a 
relevat cu satisfacție faptul că 
relațiile dintre România șl 
Iugoslavia se dezvoltă cu suc
ces, în toate domeniile, in spi
ritul Declarației comune și al 
celorlalte documente și Înțele
geri convenite la Belgrad, tn 
1989, pe baza principiilor inde
pendenței si suveranității na
ționale. egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

Convorbirile, care se desfă
șoară intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, de înțelegere și stimă 
reciprocă, continuă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
oferit, luni. Ia Palatul Consiliu
lui de Stat, un dineu oficial in 
onoarea tovarășului Serghei 
Kraigher, președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl Serghei 
Kraigher au rostit toasturi.

Corneliu Oros : „Apelul ne cere 
gandiști ai păcii. O vom face !“

să devenim noi înșine propa- 
Foto: Dragoș NEAGU

manifestă ca o constantă a 
gîndirii politice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a politicii 
externe a statului nostru. Pre- 
zentînd cîteva date concrete a- 
supra înspăimîntătorului arse
nal militar în care a fost trans
formată lumea, a pericolului 
care amenință pacea, existența 
planetei, vorbitorul a dat glas 
sentimentelor tuturor celor pre- 
zenți : „Adunarea iși exprimă

CRIȘUL ORADEA ESTE REVELAȚIA 
„CUPEI CUPELOR 4 LA POLO

KECSKEMET, 9 (prin tele
fon). 14—5 cu Rote Erde Hamm 
din R.F. Germania (țară care 
în acest an a cucerit titlul de 
campioană europeană), 14—11 
cu Pro Recco din Italia (câș
tigătoare șl de nenumărate ori 
medaliată in competițiile euro
pene), 13—13 cu CJ7. Mont- 
juieh (Spania), 8—4 cu Zian 
Vitesse (Olanda), 12—10 cu 
Naftikos Glyfada (Grecia) și 
9—9 cu Viszmu Szentes (Un
garia) — iată drumul poloiști- 
lar de la Crișul Oradea spre 
prima lor prezență In turneul 
final al Cupei cupelor, compe
tiție prestigioasă, aflată la a 
8-a ediție. „Un drum mai 
greu, nici că se putea — era

In tabăra scrimerilor noștri

OPTIMISM PRUDENT
ÎNAINTEA CAMPIONATELOR 

EUROPENE
Antrenament non

stop cu participarea 
scrlmertlor fruntași 
oare se pregătesc 
pentru apropiatele 
campionate euro

pene^. 
Foto:N. DRAGOȘ

Pentru scrimerii noștri frun
tași. noiembrie rămîne o lună 
competițională de virf : după 
întrecerile din „Cupa Dunării*, 
in care floretistele noastre au 
dominat cu autoritate, și desem
narea echipelor campioane ale 
tării la toate probele, iată-l 
acum pe sportlvii-mușchetarl 
în pragul altul moment de re
ferință. de fapt cel mai impor
tant din actualul sezon compe- 
titional și anume campionatele 
europene individuale de la 
Foggia (Italia).

cu hotărîre voința noastră una
nimă de a ne - alătura efortu
rilor întregii țări, ale tuturor 
conștiințelor lumii în lupta pen
tru triumful păcii. Să spunem 
un NU categoric înarmărilor, 
armelor nucleare, bombelor cu

Vladimir MORARU

(Continuare in pag 2-3) 

de părere Alexandru Tordal, 
președintele clubului orâdean. 
Practic, exceptând echipele din 
Iugoslavia și U.R.S.S., am întâl
nit toate formațiile ce repre
zintă țările aflate in prunul 
eșalon valoric al polo-ului con
tinental !“

Patru victorii și două rezul
tate egale, 70 de goluri mar
cate 52 primite ; la prima sa 
participare lntir-o competiție 
continentală, echipa Crișul O- 
radea a întrecut pînă și cele 
mai optimiste așteptări, impre- 
sionind realmente pe cei care 
i-au urmărit jocurile la Cluj- 
Naipoca saiu Kecskemet. Și a- 
ceasta cu atit mai mult, cu cit 
atlt în meciurile din grupa

Cel mai interesat să se pre
zinte bine la acest nou exa- 
ment sportiv pare a fi floretis- 
tul Petru Kuki. Prima noastră 
floretă masculină a trecut, a- 
nul acesta, de două ori pe lin
gă— medalia de aur. în tot atl- 
tea competiții de anvergură, la 
C.M., In iunie și la Universia
dă. în iulie.

— Si acum. Petru Kuki ?
— Acum ? De bună seamă 

urmează o dispută la fel de 
echilibrată ca la „mondiale* și 
la Universiadă, cu dorința de a 
încheia' bilanțul pe 1981 tot 
mai sus I

— Să înțelegem că asoiri la 
mai mult decît argintul cuce
rit in cele două competiții evo
cate 1

— Bineînțeles ! Nădăjduiesc 
să nu mai fiu urmărit de ghi
nion, cum am fost, mai ales Ia 
Clermont Ferrand (n.n. la C.M.).

In vederea partidei de miercuri seara, cu echipa Elveției

FOTBALIȘTII ROMÂNI

SE AFLĂ DE IERI LA BERNA
BERNA, 9 (prin telefon). Ple

cate luni dimineața de la 
București pe ruta aeriană Bucu
rești — Frankfurt pe Main — 
Ziirich, echipele de seniori și 
de tineret ale României au a- 
juns la Berna în jurul orei 16, 
drumul Zurich — Berna fiind 
străbătut cu autocarul.

Echipa reprezentativă de se
niori cuprinde următorii jucă
tori : Moraru, Ducadam, Red- 
nic, Ștefănescu, Iorgulescu, Stă- 
nescu, Andone, Stredie, Țiclea- 
nu, Augustin, Klein, Boloni, Bă
lăci, Gabor, M. Sandu, Geolgău, 
Văetuș, D. Georgescu. După 
cum se vede, sînt destule in
disponibilități. chiar șl prezen
ța lui D. Georgescu în meciul 
de miercuri aflîndu-se sub sem
nul întrebării după accidentarea 
dlnamovistului in partida cu In- 

preliminară, cit și ta cea w 
mifinală orădenid au trebuii 
să facă față celor mai dificili 
adversari. Spre cinstea lor. 
sportivii de la Crișul au luptat 
cu o ambiție ieșită din comun, 
reușind să demonstreze tuturor 
o valoare ridicată, asemănătoa
re celor mai bune team-uri de 
pe continent. în același timp 
„7“-le orădean s-a dovedit un 
foarte bun ambasador aii polo- 
ului românesc, care . de multi 
ani nu s-a mai aflat în tur
neul final al unei competiții 
europene.

Hnstoche NAUM

(Continuare tn pag 2-3)

In același timp, mă simt In 
formă, astfel că intenționez să 
abordez cu maximă angajare 
fiecare asalt !

Aurora Dan, florestista caro 
ne-a oferit posibilitatea de a 
consemna succesul ei net la 
Ruse, în „Cupa Dunării", nu
trește ambiții asemănătoare : 
„M-am convins că orice per
formanță este posibilă, atunci 
cînd muncești cu sîrg, cu stă
ruință, cînd vrei cu tot dinadin
sul să nu rămii o simplă ano
nimă !“

Alături de Aurora Dan. o 
floretistă ceva mai tînără, Eli- 
sabeta Guzganu, ascultă cu a- 
tenție, încuviințînd. Foarte tl- 
năra sportivă de la Steaua, re
velația ediției a Xl-a a Uni
versiadei. dorește să fie și- 
revelația campionatelor europe-

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag 2-3)

ternazionale. In privința lui, 
medicul M. Georgescu va hotărî 
mîine, după antrenamentul e- 
chipei, dacă se poate sau nu 
conta pe aportul vîrfului nostru 
de atac.

Așa cum a declarat de mai 
multe ori pînă acum, antre
norul principal al echipei 
României, Mircea Lucescu, se 
așteaptă la o întîlnire foarte 
grea, miercuri, pentru fotbaliș
tii noștri, sperînd totuși că ei 
vor face un joc bun care să se 
reflecte în mod corespunzător 
pe tabela de marcaj

Referindu-ne la gazdele 11- 
lui nostru, ni se pare intere-

Marius POPESCU

(Continuare tn pag 2-3)



In parcul Trivale din Pitești
F-A XXI-a ediție a „Trofeului Car paf i"

CROS AL PACII“
Parcul Trivale din municipiul 

Pitești a lost gazda unul impre
sionant miting al tineretului 
sportiv școlar, organizat în spri
jinul Apelului pentru pace el 
dezarmare adresat popoarelor 
lumii, din inițiativa tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de către 
F.D.U.S. Pe pancarte se puteau 
citi lozincile : „Ceaușescu—Româ
nia, Pacea și Prietenia", „Să se 
interzică armele atomice „NU, 
bombei cu neutroni l", „Vrem ca 
la Olimpiada din 1984 să nu »e 
mai vorbească despre război". în 
cadrul mitingului a vorbit to
varășa Salomea Iordacho, pxim- 
secretar al Comitetului municipal 
U.T.C., precum și pioniera Liana 
Otoblc si elevele Gabriela Pă- 
neseu si Gabriela Dumitrescu, 
exprimînd hotărîrea particlpanți- 
lor la miting, a Întregului tineret 
plteștean de a participa cu toată 
ființa lor la acțiuni întreprinse 
pentru apărarea păcii.

Intr-o atmosferă entuziastă a 
fost adresată o telegramă to-

varășului Nicolae CEAUȘESCU, 
citită de către maestra emerită 
a sportului Natalia Andrcl-Bctini, 
prin care tineretul sportiv plteș- 
tean se angajează să răspundă 

S prin fapte de muncă si luptă 
chemărilor Apelului. După mi
ting, a fost organizat un „Cros 
al păcii*, la care au luat parte 
peste 1 000 de tineri șl tinere 
Iată șl clștigătorll : 700 m fete 
— Mihaela Dumitru (Șc. gen. 5);
800 m fete — Mariana vicloiu 
(Șc. gen. 1 Bascu) ; 800 m bă
ieți — Marius Marinescu (Sc. gen. 
4) : 1 000 m băieți — Adrian Du
mitru (Se. gen. 5) ; 300 m (f) 
licee — Marinei» Buchete (tdc. 
Zinca Golescu) ; 1 500 m (b) — 
Gabriel zecheru (Lie. Industrial 
nr. 1). Primilor trei clasați li 
s-au lnmlnat diplomele „Crosul 
păcii*, precum si premii In ma
teriale sportive.

Alexandru OȚELEANU 
nrim-vicepreședinte al CJ.E.F.S. 

Argeș

VIAȚĂ FĂRĂ PACE NU SE POATE!u

(Urmare din pag. I)

neutroni și oricăror arme de 
distrugere in masă 1“

Cristina Șoptereanu, antre- 
noare de înot, a spus : „In nu
mele vieții pe pămint, al viito
rului copiilor noștri ne alătu
răm gindul și fapta tuturor ce
lor care doresc și luptă pentru 
pace. Nu vrem război, vrem o 
planetă bună și curată și vom 
face totul pentru acest ideal".

La rîndul său, Corneliu Oros, 
căpitanul 
tigătoare 
europeni,
tru pace _________  ___ __
act umanist, dar și o atitu
dine politică cu care ne mln- 
drim. Ca sportiv, am avut o- 
cazia să stau de vorbă cu mulți 
tineri din lume, să leg prie
tenii. Vă încredințez că țoți 
vor să trăiască in pace. Să ne 
intrccem pe terenul de sport, 
nu in cursa nebunească a înar
mărilor, 
venim 
diști ai

echipei de volei, cîș- 
a Cupei campionilor 
a spus : „Apelul pen- 
și dezarmare este un

Apelul ne cere să de- 
noi înșine propagan- 
păcii. O vom face î" în 

cuvinte emoționante, pline de 
patos, Alexandru Sloeneacu, 
antrenor coordonator al secției 
de atletism, și-a exprimat sen
timentele prin versuri proprii, 
adunate sub titlul „Pace, prie
tenie, fericire". încheind lista 
vorbitorilor, comandantul clu
bului, Nicolae Petriceanu, a 
spus : „Adunarea Generală a 
activului clubului Dinamo se 
înscrie în cadrul largilor ac
țiuni de masă desfășurate în 
întreprinderile și instituțiile din 
întreaga țară prin care oame
nii muncii își exprimă din a- 

• dineul inimii, cu nețărmurită

mîndrie patriotică, deplina lor 
adeziune față de noua și stră
lucita inițiativă de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
sprijină eu hotărîre ideile și 
chemările insuflețitoruiui Apel 
pentru pace și dezarmare ai 
F.D.U.S."

Glndurile și sentimentele 
membrilor clubului Dinamo se 
regăsesc in telegrama trimisă 
președintelui țării, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune printre altele : „Apelul 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste dă expresie în
crederii nestrămutate a parti
dului și statului nostru in for
ța popoarelor, în rolul lor de
terminant pentru schimbarea 
actualului curs perieulos al vie
ții Internaționale, pentru Inlă- 
turarea primejdiilor care le a- 
menînță viața și munca lor 
pașnică. Sintem ferm hotăriți 
să facem din lntîlnirile sportive 
o importantă pîrghie de unire 
a tuturor tinerilor din lume in
tr-un efort comun pentru o- 
prirea cursei înarmărilor, pen
tru triumful deplin al politicii 
și năzuințelor de pace. Ne an
gajăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, să 
muncim și să luptăm cu toată 
puterea ființei noastre pentru 
ca, prin performanțe sportive 
de inaltă valoare, să transmi
tem in lume dorința poporului 
român de a trăi în prietenie și 
pace, să fim mesageri activi ai 
aspirațiilor națiunii noastre, că
rora le dă o elocventă expre
sie strălucita dumneavoastră 
inițiativă pentru afirmarea des
tinderii, Înțelegerii și colaboră
rii internaționale, pentru depli
nă armonie și pace In lume".

IN TABARA
SCRIMERILOR

NOȘTRI»
(Urmare din pag. 1)

ne. E prea mult spus T Cînd al 
o vîrstă sub 20 de ani d o te
nacitate de invidiat, nimic nu 
este imposibil. Antrenorul Ște
fan Haukler crede cu toată 
convingerea In marile posibi
lități ale acestei dîrze sportive: 
„Chiar dacă ea nu se va ex
prima categoric Ia Foggia, vă 
asigur că o va face cit de cn- 
rtnd. Ia viitoarele mari con
cursuri. Oricum, Foggia va fi 
pentru Guzganu un nou pas 

x spre mari împliniri !“
Pe planșe alăturate, spada- 

dnii d sabrerii. Ne impresio
nează zelul lui Ion Popa d Ru
dolf Szabo, „băieții" antreno
rului de spadă Alexandru Is- 
trate, maturitatea sabrerulul 
Ioan Pop și, In general, serio
zitatea tuturor mușchetarilor 
care așteaptă eu optimism „eu
ropenele".

Cu optimism .
gur, pentru că Întrecerea, aflată 
la ediția inaugurală, „rămîne 
pe undeva, o necunoscută", cum 
tine să remarce antrenorul 
Haukler. Si face precizarea 5 
„Flecare tară poate prezenta 
maximum cîte trei scrimerl de 
probă. Un avantaj, dar, poate, 
șl un neajuns. Rămîne de vă
suț..."

Totuși, orele In plus peste 
cele afectate inițial pregătirii 
dnt un indiciu că toți cei .care 
ne vor reprezenta la Foggia 
doresc cu ardoare Bă iși lege 
numele de prima ediție a C-E-

prudent, deri-

AZI Șl MÎINE EXAMENE DIFICILE
PENTRU HANDBALISTELE
TIRGOVIȘTE, 9 (prin tele

fon). Marea competiție a hand
balistelor stîrnește aici mult 
interes, jocurile fiind foarte 
animate, abundente în faze 
spectaculoase. La cea de e 
XXI-a ediție a „Trofeului Car- 
pați“, echipa României ne ofe
ră cînd o partidă sau o re
priză de valoare, cind evoluții 
slabe, pe care iși pun, inexpli
cabil, amprenta emoția, nesi
guranța, o supărătoare lipsă de 
claritate in joc. Dar, despre 
echipa noastră, care se află în 
fața unei noi ediții a C.M. — 
ne propunem să scriem mai pe 
larg la încheierea Întrecerii. 
Deocamdată ea mai are de sus
ținut două examene dificile, 
dar și edificatoare, marți — cu 
R. D. Germană, și miercuri — 
cu Ungaria.

Ambele formații Be disting 
la această întrecere : formația 
R. D. Germane printr-o irepro
șabilă pregătire tehnică si fizi
că, printr-un larg bagaj de arme 
tactice, iar reprezentativa Un
gariei printr-o omogenitate re
almente de ECHIPA. Deși se 
află într-o perioadă de „recon
strucție". formația R. D. Ger
mane este totuși, după cum se 
vede, un adversar redutabil, 
iar cea a Ungariei, cu doi ti
neri antrenori — Janos Csik 
și Istvăn Szabo — se consti
tuie intr-un ansamblu de va
loare, în ciuda faptului că-i 
lipsește o handbalistă de elită, 
socotită printre cele mai bune 
din lume, Amalia Sterbinszki. 
Absența ei e compensată de 
alte jucătoare, printre care doi 
interi, Marla Godor și Ana 
Gydrgy (ultima are 20 de ani), 
o conducătoare de joc înțe
leaptă, Valeria Kramer, și un 
pivot foarte activ în atac, Eva 
Angyal — care evoluează cu 
mult succes.

Interesant este aici la Tîrgo-

viște faptul că arbitru — mai 
mult cei străini — au început 
să aplice noile prevederi ale 
regulamentului : orice împin
gere, îmbrățișare 
intenția de a 
cui prin tinerea 
mină după fluierul 
lui sint prompt 
nate cu eliminări pe 2 minute. 
Ba mai mult, s-a arătat, pen
tru prima oară, și cartonașul 
roșu (eliminare definitivă) in 
meciul Cehoslovacia — Româ
nia B. Prin aceasta, jocurile

sau chiar 
întîrzia jo- 

mingii In 
arbitru- 
sancțio-

0 ETAPĂ „SCURTĂ"»»
în campionatul Diviziei „A" 

de tenis de masă s-au disputat 
patru partide in cadrul etapei 
a IlI-a, toate in grupa a doua 
valorică. Iată amănunte :

BUCUREȘTI 
PETROȘANI 

(f) 4—5 și 5—1. Cele două for
mații și-au împărțit victoriile, 
ambele cîștigînd la capătul u- 
nei dispute echilibrate. Au cîș
tigat : Marilena Panțvru 2+1, 
Viorica Dragu 2+2, Camelia 
Fiiimon 2 pentru gazde, respec-

PROGRESUL 
C.F.R.C.S.Ș.

CONCURS DE YACHTING PE HERĂSTRĂU
Pe lacul Herăstrău a avut loc 

campionatul municipiului Bucu
rești la yachting, rezervat se
niorilor. Iată primii trei clasați : 
clasa fir.n : 1. Mario Deaconescu 
(IDEB) 5.7 p, 2. Cosita Anghel 
(IDEB) 14 p, 3. Mihai Sianionescu 
(IDEB) 28.7 p ; clasa 470 : 1. Radu 
Mânu, Dan Mitici (I.P.B.) 6 p. 2. 
Mihai Coșereanu, Marius Ulescu 
(IPB) 2 p, 3. Pătru Găitan, A. 
Preotu CLP.B.) 13,7 p i „Cupa E- 
nergetlctanulul* — clasa optimist: 
1. R. HomentcevsH (CSȘ 1) 2 p, 2. 
M. Mlllo (CSȘ 1). 10 p, 3. M. Nl- 
oetaddis (IDEB) 11,4 p ; cadet —

L Soci, Cretlșteanu (CSȘ 1) 0 p, 
2. Toma, Căeru (CSȘ 1) 8 p, 3. 
Vișan, Stan (IDEB) 13,7 p ; clasa 
OK : 1. Bogdan Dumitrescu
(IDEB) 3 p, 2. Mircea Totlr (CN 
ASE) 3 p 3. Răzvan Pîslaru (IDEB) 
K.4 p ; desa 420 : L Naum, Ca- 
rianopol (IDEB) 3 p, 2. Soci, Pe
trescu (CN ASE) 3 p, 3. Totix, Ro
sea (CN ASE) 23,4 p î clasa 470 : 
L Găitan, Protu (IPB) 3 p, 2. Ri- 
zescu, Farcaș (IDEB) 8 p, 3. Co- 
șereanu, Ulescu (IPB) 8,7 p ; fixm 
— 1. Costln Angliei (IDEB) 8 p, 
2. Horla ISpas (CN ASE) 8 p, 3. 
Mark, Deaconescu (IDEB) 3,7 p.

„CUPA CUPELOR" LA POLO
(Urmare din pag. 1)

)
Ca șl la C3uj-Napoca, la 

Kncsfcemăt, poJoistil Crișului 
au dovedit o bună organizare 
a jocului, multă omogenitate. 
Datorită unei pregătiri superi
oare orădenii au Înotat mai 
repede decât adversarii lor 
(deși olandezii și ungurii stat 
recunoscut! ca excelenți taotă- 
.tari) d au putut folosi eu mă
iestrie arma contraatacului, 
mai ales ta meciul eu Ztan 
Vitesse d Jn prima parte a 
celui cu Viszmu Szentes. Ei au 
demonstrat o gamă largă de 
posibilități de concretizare, fapt 
care a sporit evident eficacita
tea atacului. O notă bună și 
pentru portarul Csaba Kiss, 
care mai ales în partida eu 
Zian Vitesse a apărat excelent, 
în fine, merită și nu în ultimul 
rtnd — a fi relevate meritele 
antrenorilor N. Rujinschi și I. 
Alexandrcscu, care au știut să 
aducă echipa In formă maximă 
la momentul oportun, reali- 
zlndu-el astfel obiectivul pro*

pus : calificarea ta turneul fi
nal al Cupei cupelor.

Foarte interesantă ni s-a pă
rut opinia Iul Ante Lambașa 
(Iugoslavia), președintele FINAt 
„Am venii să urmăresc jocu
rile de la Kecskemăt pentru 
că oricum grupa aceasta era 
mult mai echilibrată ilecit cea 
de la Barcelona. $i am avut 
revelația unei echipe tinere — 
Crișul Oradea — care m-a Im
presionat. Jucătorii mîmiiesc 
balonul excelent și jo&eă In 
mare viteză, așa rom ne place 
tuturor. Cred că are șanoe la 
o medalie'". Iar arbitrul italian 
E. Paggi, care a condus și în 
grapa de la Cluj-Napoca, unde 
a fost eliminată Pro Recoo, 
ne-a declarat : „Ca și hi fața 
aparatului de luat vederi al 
RAI, cînd am fost invitat să 
explic telespectatorilor Italieni 
eliminarea Iui Pro Recco, pot 
spune și acum că Crișul este 
o echipă foarte puternică, cu 
un joc spectaculos șl derutant 
prin viteza paselor, eficient 
prin forța șuturilor și că nu 
întimpîător ca a rămas neîn
vinsă și după grupa semifinală".

• P

NOASTRE
devin mai frumoase, mai 
cursive, handbalul mai... hand
bal.

în programul de marți: ora 
16 ; România „B“ — Ungaria, 
ora 17,30 : România _A"—R.D. 
Germană, ora 19 : Cehoslovacia 

R.S.F.S. Rusă.
Călin ANTONESCU 

CLASAMENT
R.D. Germană 
România A 
R.S.F.S. Rusă 
Ungaria 
Cehoslovacia 
România B

L
2,
3.
4.
5.
S.

«
4
4
2
2 
0

STEAM-T.S.K.A. SOFIA: 9-3 LA BOX (WO
Sala I.S.B. din Capitală a 

găzduit meciul de box dintre 
pugiliștii juniori ai clubului 
bucureștean Steaua și echipa 
clubului bulgar Ț.S.K.A. Sofia. 
La sfirșitul celor 12 Întîlniri, 
victoria a revenit pugiliștilor 
bucureșteni, pregătiți de antre
norii Constantin Ciucă și Ni
colae Giju, cu scorul de 9—3. 
Foarte bune arbitrajele juriu
lui condus de delegatul general 
Alexandru Călărașu. Rezultate 
tehnice : M. Crețu (Steaua) b.p. 
N. Borisov (Ț.S.K.A.) ; G. Ni- 
kolov (Ț.S.K.A.) bp. V. Iorda- 
che (Steaua), C. Crăciun 
(Steaua) b.ab. 3. A. Stenov 
(Ț.S.K.A.), M. Gruiescu (Steaua) 
b.p. D. Petrov (Ț.S.K.A.), O. 
Delcu (Steaua) b.ab. 2 S. Niko- 
lov (Ț.S.K.A.), S. Onu (Steaua) 
b.p. A. Galabov (Ț.S.K.A), A. 
Velkov (Ț.S.K.A.) b.p. M. Cio- 
banu (Steaua), I. Matei (Steaua) 
b.ab. 2 E. Dimitrov (Ț.S.K.A.), 
L. Cuti (Steaua) b.p. E. Ando- 
nov (Ț.S.K.A.), L Poenaru 
(Steaua) b.ab. 2 G. Ivanov 
(Ț.S.K.A.), D. Krumov (Ț.S.K.A)

b.ab. 2 I. Orzoi (Steaua) d î- 
Nițișor (Steaua) b.ab. 1 AL Si- 
mionov (Ț.S.K.A.).
Daniel DIACONESCU — coresp.

★
Din motive tehnico-organiza- 

torice, F.R. Box a luat hotări- 
rea de a amina desfășurarea 
turneului final al campionate
lor naționale și al „Dadadel" 
pentru perioada 23—28 noiem
brie. întrecerile se k disputa 
la Palatul sporturilor' M culturii 
din Capitală.
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Campionatele naționale de di

LA RAMPA-NIJMERI
REAL I.

LA TENIS DE MASĂ
tiv Anișoara Mărctiș 1, Daniela 
Păduraru 3+3, Itdiko Gyon- 
gySsi 1+1 (R. Popescu-coresp.)

GLORIA BUZĂU — C.S.M. 
IAȘI (f) 3—5 și 3—5. întîlniri 
dominate de ieșence, pentru 
care au punctat Mariana Vinti- 
lă, Mariana Gaftea și Adriana 
Palamluc. Pentru gazde au în
registrat victorii Beatrice Pop 
și Lorena Mihai.

C.S.Ș. BTSTRITA — TRICO- 
DAVA ------------------ . . - -
Și 9—2. 
țenilor, 
tolele.
Bonczidai 2+2, Tooth 3+1, An- 
dreicuț 1+2, pentru învingători, 
respectiv Alexe 1+1, Popa 1 
(L Tema — coresp.)

BUCUREȘTI (m) 9-1 
Succes detașat al blstri- 
superiori la toate rapi- 

Victorii : Cioeoiu 2+3,

VOINȚA SATU MARE — 
TRACTORUL BRAȘOV (m) 
9—5 și 2—9. După ce au cedat 
In primul joc, brașovenii s-au 
impus detașat în următorul. 
Cele mai multe puncte : Ho- 
dasz 4+1, Fogel 2, Murvai 1+1 
pentru gazde, resoectiv Vaida 
1+1, Badea 1+3, Bălăiciu 1+1, 
(Z. Kovacs — coresp.)

SANCȚIUNI...

trei zile pline de glm- 
găzduite de Sala spor- 

din Focșani au adus la 
un impresionant număr 

tinere, de reală

Cele 
naști că 
turilor 
rampă
de sportive 
perspectivă, din care vor tre
bui să fie selecționate gimnas
tele cu șanse la titularizarea 
în echipa noastră reprezenta
tivă. Ampla confruntare de 
forțe a fost un excelent prilej 
pentru specialiștii noștri de 
a-și verifica metodele de in
struire și de abordare a ma
rii performanțe, iar faptul că 
la toate categoriile, cu deose
bire la" cele mici, numeroase 
concurente au prezentat ele
mente de mare dificultate și 
risc indică clar că și In anii 
viitori gimnastica noastră se 
va putea menține la o cotă 
ridicată pe plan internațional, 
întrecerile de la Focșani au 
evidențiat, pe de altă parte, 
realitatea că marea ,'forman- 
ță este abordată astăzi cu mult 
succes și în alte unități decît 
cele tradiționale și poate că 
cel mai concludent exemplu 
în argumentarea afirmației 
noastre ni-1 oferă chiar actuala 
gazdă a 
Focșani, 
puternic 
perioadă
ții avansate în marea perfor
manță.

Primele trei clasate în fina
lele pe aparate : feminin — ma-

campionatelor, orașul 
unde s-a creat un 
centru, care intr-o 

scurtă a cîștigat pozi-

CU CARUL
tngăduitorl cu jucătorii cer
tați cu legile sportivității, atlt 
colegiul de arbitri, cit și 
comisia de disciplină a fede
rației lăsind să se umple sa
cul, înainte de a lua măsu
rile cuvenite, pe care le con
semnăm ta 
toare : Gh. 
Nouă Olteni), 
București) —

In rtndurile urmă- 
Stanciu (Viată 
I. Zică (C. P. 
suspendați pe 
ani ; F. Teo-

eatre : 
reanu 
Dascăl 
Mariai 
Bucur 
dora 
melia 
19,075, 
Adina 
Dascăl 
■ol : 
reanu 
I : si 
«C.S.Ș 
fir (I 
(CJS. 
Violet:
3.75, I 
șan!)

(C.S.S 
Burtes 
(S.X 
■ol : 1 
niela 
șl AU 
categ. 
Ene ( 
(C.S. 
(Farul 
(C.S.S. 
Dumlti 
(C.S. 
trolul) 
Gheori 
■ol : < 
zău) S 
cut (C 
că (D 
a III 
Bortol' 
brlela 
gela S 
paralei 
Sibiu) 
3,40 ; 1 
4 Gala 
4 Gal: 
Sandu 
Costln 
9,45 ; 
Ecater: 
18,225, 
Alina 
rella I 
paralei 
tea D 
(C.S.S. 
Bogdai 
Popovi 
troacă 
18,05 .
18.75, 
Câu) | 
tea) 11 
gusțfnr 
19,15, : 
d Poi

Dta păcate, foarte multe 
competiții de oină din acest 
an au avut episoade triste, 
determinate de comportarea 
unor jucători care nu au fost 
învățațl să acționeze In spi
ritul ordinii și respectului fa
ță de adversari. Trist lucru la 
orice echipă, dar mai ales la 
formații cunoscute cum stat 
Laminorul Roman, Viață N-;r‘ 
Olteni (Jud. Teleor
man), C. P. Bucu
rești, Tricolorul Ba
ia Mare, Metalul 
TIrgoviște s.a., ne
lipsite de la finalele pc ța
ra ale celor mai importante 
concursuri republicane. Unii 
dintre jucătorii echipelor 
menționate au protestat la de
ciziile arbitrilor șl au pro
ferat Invective la adresa ad
versarilor. iar antrenorii lor 
s-au împăcat ușor cu aseme
nea manifestări care au ge
nerat abateri ulterioare, să 
nu fi cunoscut tovarășii din 
conducerile asociațiilor spor
tive comportarea nedisciplina
tă a • : -
Greu de admis. Mai degrabă, 
toată ' ___ ____ +’
intr-o senină indiferentă, pen
tru că o singură lntâ-venlic 
a cdor In drept ar fi fost 
de ajuns ca să se prevină 
repetarea actelor de neespor- 
tlvitate. Arbitrii au fost și el

oiniștilor respectivi ?

lumea s-a complăcut

(c.

doi
dorescu (Viață Nouă 
Olteni), A Pueztai 
(Tricolorul Bala 
Mare), M. Drago- 
P. București), I. 

(Metalul TIrgoviște) 
Chifan (Lami- 
— șase luni ;

mir 
Enăcho 
— un an ; I.
norul Roman) . ___  .
instructorul V. Andronic (La
minorul Roman) — interdicție 

' de a conduce echipa un an ;
I. Dincă (Universitatea Bucu
rești), _ . 1 __ :
(ambii de la Viată Nouă Ol
teni), Gh. ................
București) __________ _ ,
arbitrul P. Istrate (Sibiu) — 
suspendat pe un an. De ase
menea, au mai fost dictate 
avertismente pentru unii an
trenori și instructori care, se 
pare, nu știu că In procesul 
educațional exigența față de 
ceilalți începe cu intransigen
ta față de tine însuți.

Traian IOANIȚESCU

D. Călin, A. Burcică

Drăghlci (C. P. 
avertismente ;

ADMIN
ast;
Milne 

avea k 
« Pro 
moase 
mal r 
toate 
deDartc 
bilanțu 
lur.a p 
destul 
valoare 
Berile 
PATRU 
1300", 
Ncacșu 
(Buzău 
Vîlcea) 
»4 DE 
TRE 4 I 
gurile 
curentă 
brică. t



£>£ astăzi, in Capitala ■

MSCULINĂ A „DACIADEILA ȘAH J
concurcnți: 3 mori maeștri international!,
i internaționali $i 4 maeștri r. I. D. I.

ÎNAINTEA MECIULUI CU ELVEȚIA
a

(Urmare din pag. 1)

festivități a Casei 
r (str. Dionisie 
lește, incepind de 
masculină a „Da- 

ih, care constituie, 
ea de a 35-a ediție 
ilui național.
iul românesc este 
start, printre con- 
nărindu-se 3 mari 
emaționali, 7 ma- 
aționali, 4 maeștri 
maeștri. Media Elo 
;ste de 2 392 punc

tului din principa
le atracție ale con- 
e se va desfășura 

27 noiembrie, II 
«apariția pe arena 
nteme (după o ab- 
inf) a marelui ma- 
Gheorghlu, liderul 

al eșichierului 
8 titluri la activ 

inii 1960, 1982, 1964, 
967, 1973, 1977), el 
ite, acum pe al 9-

victorii a repurtat 
i marele maestru 
41 tea (1952, 1959, 
70, 1971, 1976, 197 ' 
recordul participi» -t 
ă — 27 (între anii

ică — juniori

E TINERE 
NI
iri : Dorina Ungu- 

Sibiu) 19,05, Livia
ii Constanta) 18,825, 
ilișteanu (Dinamo 
675 ; paralele : Teo- 
i (Farul) 19.10, Ca- 

(C.S.S. Sibiu) 
;anu 18,925 ; btrnă : 

(C.S. Arad) 18,50, 
Ungureanu 18,10 ;

mu 18,775, Ungu- 
Renciu 18,75 ; cat.

Magda Ranca 
și Nlcoleta Pro- 

9,50, Mlliaela Popa 
9,425 ; paralele : 

seu (C.S.S. Triumf) 
Marin (C.S. Foc- 
Veronica Vasile 

tmf) 9,45 ; birnă : 
Cristina Pușcălău 
,26, Vasille 9,20 ;

,s5, Vasile 9,50, Da- 
eeU (C.S.S. Sibiu) 
rei (Petrolul) 9,40 ;
: sărituri : Carmen 

9,55, Dana Dumitru
Camelia Voîhea 

Irina Gheorghiu 
ni) 9,35 ; paralele : 
, Viorica Gyota 

Tania Boțea (Pe- 
ilrnă : Dumitru 9,70, 
9,60, Voinea 9,50 ;
Zelenca (C.S.S. Bu-> 

8 9,50, Claudia Fâs 
id) si Simona Pău-
Buc.) 9,45 ; categ. 
sărituri : Slmona

;.S. onești) 9,35, Ga- 
4 (Petrolul) și An- 
C.S.S. Triumf) .9,25 ; 
uca Bugner (C.S.Ș. 
ndu 9,45, Zelenca
Laura Mighlu (Lie. 
luliana Petrea (Lie.

1, Sandu 9,20 ; sol : 
gner 9,50, Nlcoleta 
. Sibiu) șl Bortolotl 
a rv-a : sărituri : 
>dor (C.S.S. Focșani) 
Tiron (C.S.S. Sibiul, 
Cetatea Deva) șl Au- 
Dinamo Buc.) 18,175; 
■nlela Silvas (Cetă
ți Tatiana Fecloru 
of) 19,10, Camelia 
■S.S. Sibiu), Emilia 
tatea), Gabriela Po- 

Bacău) șl Dobre 
Sllvaș 18,85, Szok 

Oplncnru (S.C. Ba
ia Cfanpoleru (Ceta- 
11 : Sllvaș 19,50, Au- 
■a (C.S.S. 2 Buc.)

Dlnescu (Cetatea)
18,75.

istantin MACOVE1

1950—1980). El ne-a declarat că 
dorește să aibă in palmares 
suma „rotundă" de 30 de fi
nale, ceea ce față de vigoarea 
pe care o etalează este pe de
plin realizabil.

Printre concurenți se mai 
află jucători care au deținut ti
tlul : marele maestru Mihai 
Șubă (campionul en titre), ma
eștrii internaționali Mibai 
Ghindă (1976, 1978), Theodor 
Ghițescu (1963 — este la a 23-a 
finală), Aurel Urzică (1974). Și 
doi debutanți : Valeriu Nico- 
laide și Dorel Oltean, ultimul 
plnă nu de mult junior.

Finala este foarte puternică, 
probabil cea mai puternică din 
cite s-au jucat pînă acum. De
sigur, marele ei favorit rămine 
Florin Gheorghiu. însă, nici 
un turneu nu este dinainte ju
cat, iar In acesta există cel pu
țin 6—7 jucători cu pretenții la 
titlu.

Iată lista participan.ilor : 
Florin Gheorghiu (I.T.B.) — 
Elo 2560, M.M.I., Mihai Șubă 
(Univ. Buc.) — 2 500. M.M.I.,
Victor Ciocâltea (I.T.B.) — 
2450 M.M.I., Mihai Ghildă
(Univ. Buc.) — 2440 M. I., Mir
cea Pavlov (I.T.B.) — 2405 
M. I., Theodor Ghițescu (Poli. 
Buc.) — 2415 M. I., Valentin 
Stoica (Univ. Buc.) — 2415 
M. I., Volodea Vaisman (Cal
culatorul Buc.) — 2425 M. I., 
Corvin Radovici (C.S.U. Bra
șov) — 2375 M. I., Aurel Urzică 
(Calculatorul) — 2360 M. I., 
Parik Ștefanov (I.T.B.) — 2420 
M. F., Sergiu Grfinberg (Univ. 
Buc.) — 2350 M. F„ Ovidiu 
Foișor (Univ. Iași) — 2375 
M. F„ Constantin lonescu 
(Univ. Buc.) — 2380 M. F„ Va
lerin Nicolaide (Calculatorul) 
— 2200 M, Dorel Oltean (C.S.M. 
Cluj-Napoca) — 2200 M.

Astăzi dimineață, Ia ora 11, 
va avea loc ședința tehnică și 
tragerea la sorți. După-amiază, 
de la ora 16, runda inaugurală.

(V. Ch.)
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sântă prezentarea punctelor de 
vedere ale oficialităților fotba
lului elvețian cit și ale publi
cului de aici față de partida 
de miercuri. Astfel, arhitectul 
Paul Wolfisberg, antrenorul re
prezentativei Elveției, are o ju
decată cu adevărat inginerească 
considerînd că formația pe care 
o conduce (și care are șase 
puncte in clasamentul grupei a 
IV-a preliminare) păstrează 
încă o șansă matematică de a 
se califica la turneul final din 
Spania. „Dacă Ungaria Învinge 
la Londra, In ultimul meci al 
grupei, ceea ce este foarte greu, 
dar nu imposibil, Elveția poate 
întrece eu un punct echipa An
gliei, In caz eă va cîștiga me
ciul eu fotbaliștii români. De 
aceea, nici nu mă gindese la

Mîinc, Io Budapesta

UNGARIA - ROMÂNIA
IN PRELIMINARIILE C. L 

DE JUNIORI II
In cadrul preliminariilor Cam

pionatului european rezervat 
echipelor de juniori n, selecțio
nata tării noastre va Inttlnl. inli
ne, la Budapesta reprezentativa 
Ungariei.

Antrenorul Aurel Măndoin are 
la dispoziție următorul kat de 
jucători : lasko șl Barba — por
tari : Ilovan, Marta, Tontesco, 
Meszaroș șl Cit jan — fundași ; 
BIncu, Bobaru, Stefan șl Varga 
— mijlocași ; Țlriea, Vitali, Bagi 
Si Zuleanu — Înaintași,

altceva deeît Ia o victorie 
miercuri seară" — declară foar
te hotărît și sigur pe sine an
trenorul elvețian.

La rindul lor, iubitorii fotba
lului din Țara cantoanelor și 
gazetarii de aici sînt mai re
zervați. Publicul este, firește, 
doritor să aplaude o victorie "a 
gazdelor în ultimul lor meci al 
preliminariilor, dar nu poate 
crede că echipa Angliei va scă
pa calificarea avînd în vedere 
marile sale avantaje, joc acasă, 
un golaveraj foarte bun, care 
ar putea-o califica și la un 
meci egal etc. etc... In ceea ce-i 
privește pe reprezentanții pre
sei elvețiene, ei nu prea se gîn- 
desc la calificare, ci sînt cu
rioși să-i vadă la lucru — ne-a 
făcut plăcere să o constatăm, 
— mai ales pe Gabor, „cea mai 
recentă stea a fotbalului ro
mânesc, cunoscut in Întreaga lu
me, după ce a cișligat „Gheata 
de aur" in Australia" și pe Au
gustin, autorul unui gol capital 
In meciul retur Dinamo — In- 
ternazionale. Am înțeles cu a- 
ceastă ocazie că ultimele per
formanțe ale fotbalului nostru 
nu au trecut neobservate în El
veția, atit locul 3 obținut de 
juniorii români la antipozi, cit 
și spectaculoasa calificare a lui 
Dinamo în dauna renumitei In- 
ternazionale fiind aici comen
tate foarte favorabil.

în ce privește cele două e- 
chlpe, la ora cînd transmit a- 
ceste rinduri, jucătorii elvețieni 
(reuniți luni de Paul Wolfis
berg), se antrenează p<» stadio
nul Wankdorf din localitate, a- 
celași stadion găzduind de la 
ora 20 (21 — ora României) an
trenamentul lotului nostru.

Marți se va disputa Ia Wettin- 
gen, Incepind de la ora 19,30 
(20,30 — ora României), meciul 
de tineret dintre echipele El
veției și României.

UN RAPORT ERONAT E MA! GRAV
DECIT UN OFSAID NESEMNAiiZAT

ȘTIRI... ȘTIRI» ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI

SERIA SECUNDA

DUMINICA 1N CAPITALA. Du
pă cum știe, duminică este
programată etapa a 13-a a 
vizlei „A“. Meciurile din Capitală 
se vor disputa pe terenuri dife
rite : Sportul studențesc — Cor- 
vinul Hunedoara pe stadionul 
Sportul studențesc, și Steaua — 
Jiul Petroșani pe stadionul 
Steaua. Reamintim că partidele 
încep la ora 14.

CORVINUL HUNEDOARA — 
U.T. ARAD 3—1 (1—1). Golurile 
au fost marcate de Ghiță (min. 
îl 51 50), Dumitrache (m1n. 72), 
respectiv Cserdaș (min. 39). (I. 
Vlad, coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — C. S- 
TIRGOVIȘTE 1-0 (1—0). Unicul
gol a fost înscris de Stanca (min. 
12). (S. Glornoiu, coresp.).

Colegiul central al arbitrilor 
a luat în discuție arbitrajele 
din ultima vreme (inițiativă 
care credem că nu va mai fi 
abandonată) și a dictat o se
rie de sancțiuni pe care, de
altfel, le-am făcut cunoscute 
la timpul potrivit. Au fost e 
serie de arbitraje slabe, da
torate unor interpretări ero
nate ale regulamentului de 
joc, pasivitate față de aba
terile unor jucători, de inter
pretare diferită a unor faze 
și, mai ales, al unor faulturi, 
a jocului brutal.

Sînt greșeli și greșeli, desi
gur, care, pînă la proba con
trarie, sînt puse pe seama 
lipsei de experiență a unor 
arbitri, a lipsei de formă a 
altora, pe rapidita
tea fazei 
ză, pe 
din <__ _ _ ____
arbitrul și, de ce să 
nu o spunem, de priceperea 
de a analiza situația în se
cunda respectivă și alegerea 
celei mai bune decizii.

Din păcate, colegiul de ar
bitri s-a văzut nevoit — SI 
1N ACEST CAZ CULPABILI
TATEA ARBITRILOR RES
PECTIVI E SI MAI MARE — 
să discute si să sancționeze 
arbitri care au comis greșeli 
în COMPLETAREA RAPOR
TULUI. lată, arbitrul V. Opri- 
șan din Slatina a fost sus
pendat pe o etapă (! ?) „pen
tru completarea greșită a ra
portului de arbitraj" la me
ciul de Divizia ,,C“ Cetatea 
Tr. Măgurele — Chimia Gă- 
eștl. I. Csanadl, din Hune
doara, a primit șase etape de 
suspendare „pentru întocmi
rea cu greseJi a raportului de 
arbitraj privind acordarea de 
cartonașe galbene" la jocul 
(tot de Divizia „C"). Explor- 
min Deva —- Victoria Călan, 
Alt caz : arbitrul Gh. Ion din 
Brăila, a primit avertisment 
„pentru întocmirea raportu
lui de arbitraj. Nu a specifi
cat in raport motivele pentru 
care a acordat unui jucător 
cartonaș galben* la meciul 
din eșalonul III Șoimii Cer
navodă — Granitul Babadag. 
Oare arbitrul în cauză nu știe 
că acest „amănunt* trebuie 
să-1 cunoască foarte bine co
misia de disciplină ? Una este 
cînd se acordă cartonaș gal
ben pentru că un jucător nu 
a intrat în teren pe Ia fa
nionul de la mijloc și alta 
este cînd protestează, cînd își 
insultă partenerii sau atacă 
violent. Or, nespecîficînd mo
tivul, arbitrul lasă să se în-

în cau- 
„unghiul" 

care a tfrfvit

teleagă că ori a arătat car
tonașul in mod gratuit, ori 
l-a dat pentru o faptă grava, 
care ar fi meritat, probabil, 
eliminarea. Ca să impare și 
capra și varza, să nu supere 
pe nimeni, arbitrul nu a mai 
specificat nimic.

Nu încape vorbă. _____
cazuri amintite sint mult mai 
grave decit acordarea sa« 
neacordarea unei lovituri li
bere sau nesemnalizarea unei 
poziții de ofsaid. Completa
rea eronată a raportului de 
arbitraj duce, în mod inevi
tabil, la suspiciuni, la nemul
țumiri in rîndurile urjei echi
pe sau ale celeilalte, creează 
greutăți comisiei de disciplina 
în judecarea obiectivă a cazu- 

luarca 
corecte 

cazul

aceste

4

rilor și în 
celor mai 
măsuri. în 
unor meciuri de Di
vizia ,,B“ și. mai 

ales, de ,,C“. unde nu 
sînt delegați observatori ai 
F.R.F., comisia de disciplină 
judecă abaterile jucătorilor pe 
baza raportului arbitrilor, ceea 
ce impune o coriipletare CO
RECTA, CINSTITA a raportu
lui de arbitri, iată, de ce. Co
legiul central al arbitrilor, fe
derația, trebuie să curme ast
fel de practici, de comple
tare incorectă a unui raport, 
să ia măsurile cele mai se
vere, îndepărtîndu-i chiar pe 
autorii lor din rîndurile „ca
valerilor fluierul ui “ ; ca și pe 
aceia care, preval!ndu-se de 
faptul că sînt și ei arbitri, 
intră la meciurile din orașe
le lor în cabină în scopul de 
a-1 influenta pe colegii lor, 
jîgnindu-1 uneori, cum a fă
cut-o I. Bîră clin Agnita. __ 
cesta a avut o atitudine ne
corespunzătoare față de bri
gada de aibitri de la meciul 
IMIX Agnita — Minerul Cer- 
tej, intrînd in cabina acestora 
cu ir.tentia de a-i apostrofa 
pentru arbitrajul presat, pen
tru atitudinea sa neconformă 
cu statutul arbitrului, I. Bîră 
a fost suspendat pe 
pe. Prea puțin !

Pentru o deplină 
dine, se impune ca 
cerile cluburilor și

A-

două eta-
corectitu- 
și condu- 

----  -------------- . asociați
ilor să-i lase pe arbitri să-și 
îndeplinească misiunea, să 
completeze corect raportul și 
să nu mai insiste ea un car
tonaș galben să fie trecut... 
altui jucător care 
pericol de a ' 
Pentru că. din păcate, au fost 
și asemenea situații.

Constantin ALEXE

nu e in 
fi suspendat.

A DIVIZIEI „A" DE HOCHEI
POIANA BRAȘOV (prin tele

fon). Duminică, la ore diferite și 
in condiții de concurs grele, n-a 
desfășurat, pe patinoarul artifi
cial descoperit din localitate, 
etapa a 4-a a celui de al doilea 
tur din cadrul seriei valorice se
cunde a Diviziei naționale „A“ 
de hochei.

Dimineața, la ora 7,30, s-au în- 
tîlnit Tîrnava Odorhei și Metalul 
Rădăuți. Jucătorii de la Tîrnava 
au reușit să se impună în pri
ma repriză, mai precis în pri
mele 14 minute, cînd au luat 
conducerea cu 3—0. Apoi, jocul 
s-a echilibrat dar hocheiștii din 
Rădăuți n-au mai putut reface 
din handicap. Scor final : 6—3 
(3—0, 0—0, 3—3). Au marcat :
Ban — 2, TOrdk — 2, La jos și 
Sallo pentru învingători, respec
tiv Sfichi — 2 și Firici. Au ar
bitrat : FI. Gubernu și I. Becze.

Al doilea joc, IMASA Sf. Gheor
ghe — Liceul Miercurea Ciuc, a 
fost programat seara, de la ora 
20. A fost o partidă interesantă, 
în care elevii au rezistat doar în 
primele două reprize, fiind de
pășiți în ultima treime. Rezulta
tul final : 6—1 (1—0, 1—0, 
4—1). Autorii punctelor : Miiă- 
escu — 2, Mihaly, Kemenes, Gâl- 
bează, Ugron, respectiv Lukacs. 
Au condus : N. Enache și L. Pe
trescu.

în clasament conduce IMASA 
Sf. Gheorghe cu 13 p (golaveraj 
44—26), urmată de Tîrnava O- 
dorhei 10 p (33—34), Metalul Ră
dăuți 8 p (44—43), Sportul stu
dențesc ASE București 7 p (32 
— 35).

Etapa a 5-a, care urma sfi albă 
loc luni, cu jocurile Sportul stu
dențesc ASE — Liceul M. Ciuc 
șl IMASA Sf. Gheorghe — Tîr
nava Odorhei, a fost amînată din 
cauza condițiilor improprii de 
concurs.
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DIVIZIA C- ETAPA A Xll-a

C. GRUIA, coresp.

T1A DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ I
LAI PUTEȚI JUCA 1

noiembrie 1981, va 
touâ tragere obișnui- 
res, care aduce fru- 
acții unul număr tot 
de participant!. Cu 

constituie nici pe 
record in acest sens 
>r patru trageri din 
ntă- ilustrează totuși, 
tificator, frecventa si 
rilor clștlgurl la tra- 
lite la Pronoexpres : 
TOTURISME „Dacia 
iute de Margareta 
rurești), Mibai Crețu 
tru Gavrilov (Rm. 
ion Boeru (Sinaia). 
1GUKI IN BANI ÎN-

26 009 LEI etc. Cîști- 
el trageri din luna 
>11 cate în această ru- 
rJu, de asemenea, pe

aceeași linie. Milne vă veți putea j 
număra și dv. printre marii be- I 
neficlarl al tragerilor Pronoex- ■ 
preș, cu condiția de a juca de 
astăzi numerele preferate I J

ClSTIGURILE TRAGERII PRO-
NOEXPKES DIN 4 NOIEMBRIE w 
■1981. Cat. 1 : 1 variantă 100% — I 
autoturism „Dacia 1300“ și 3 va- I 
riante 25»/. a 17.500 lei ; cat. 2 : £ 
2 variante 100% a 16.509 lei și 12 
variante 25% a 4.127 lei ; cat. 3 : _ 
14 variante a 5.896 lei ; cat. 4 : I 
86,50 a 954 lei ; cat. 5 : 195,50 a E 
422 lei ; cat. 6 : 6.679 a 40 lei ; I 
cat. 7 : 208,50 a 200 lei ; cat. 8 : ! 
3.378.25 a 40 lei. REPORT CATE- I 
GOIHA 1 : 59.588 lei. Autoturis- | 
mul „Dacia 1300“ de la categoria
1. lucat pe o variantă 100%, a ■ 
fost obținut de DASCÂLESCU I 
IOAN-NICOLAE din București. I

SERIA 1
Minerul Gura Humorului — 

TEPRO lași 1—0 (0-0), Integrata 
Pașcani — Foresta Fălticeni 1—2 
(1,-h0), Avtntui Frasin — Metalul 
Rădăuți >-l (1—0), Șiretul Buce- 
cea — Cristalul Dor o hol 4—0 (2—0), 
Celuloza Piatra Neamț — CJFJFL 
Pașcani 3—2 (2—0), A.S.A. Câmpu
lung Moldovenesc — Cetatea Tg. 
Neamț 2—1 (1—0), Nicollna Iași — 
Cimentul Bicaz 0—0, Metalul Bo
toșani — Minerul Vatra Demei 
3—1 (2-1).

Pe primele locuri in cLasament, 
după etapa a XU-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI ÎS p (23—10), 
2. TEPRO Iași 15 p (24—-15), 3.
C.F.R. Pașcani 15 p (12—13)-. pe 
ultimele : 15. Nicolina Iași 8 p 
(7—15), 16, Integrata Pașcsnl 8 p 
(15—414).

SERIA A n-a
Rulmentul Btrlad — Petrolul 

Moinești 0—0, Textila Buhuși — 
Gloria Focșani 2—1 (1—1), Lami
norul Roman — Luceafărul Adju<l 
2—0 (1—0), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Foresta Gugești 4—0 
(2—0), Victoria Bacău — Partiza
nul Bacău 1—0 (0—0), DEMAR
MĂrâșețști — C.S.M. Berzeștl
1— 0 (0—0), Minerul Comăneștl — 
Letea Bacău 1—2 (0—2), Viticulto
rul Pandu — Metalul Huși 7—1 
(5-0).

Pe primele locuri î L PETRO
LUL MOINEȘTI 18 p (25—8), 2. 
Victoria Bacău 18 p (15—5), L 
Laminorul Roman 16 p (20—12)^. 
pe ultimele : 15. Rulmentul Bîr- 
lad 8 p (8—16), 18. Metalul Huși 
5 p (5—41)

SERIA A m-a
Prahova Ploiești — Chimia Vic

toria Buzău 3—0 (1—0), Carpa ți
Nehoiu — Caralmanul Bușteni
2— 0 (2—0), Poiana Cîmpina —
LCXM. Ploiești 2—1 (1—0), Car- 
pațl Sinaia — Chimia Brazi 2—1 
(1—0), Petrolul Băicoi — Chimia 
Brăila 2-0 (0—0), ȘN ITA Brăila 
— Autobuzul Făurei 3—0 (1—0), 
Metalul Mija — Minerul FHipeștil 
de Pădure 1—1 (0—1) — s-a jucat 
la Fieni, Ferodoul Rm. Sărat — 
Petrolul Berea 3—0 (1—0).

Meciul Metalul Mija — Prahova 
Ploiești, din. etapa a Xl-a (pe te
ren 2—2) a fost omologat cu 3—0 
în favoarea echipei Prahova, de
oarece jucătorii de la Kletalul au 
provocat incidente în timpul par
tidei.

Pe primele locuri : L PRAHOVA 
PLOIEȘTI 22 p (31—5), 2. I.C.I.M. 
Ploiești U6 p (22—14), 3. Poiana 
Cîmpina 15 p (36—17)... pe ulti
mele : 14. Carpați Sinaia 9 p 
(15—18), 15. Petrolul Berea 9 p 
(19—49), 18. Autobuzul Făurei 6p 
(Ml).

SERL1 A IV-a
Marina Mangalia — Metalosport 

Galați 1—1 (0—0), Ancora Galați
— Granitul Babadag 5—0 (3—0),
Avtntui Matca — Arrubium Mă- 
dn 2—1 (1—o), Șoimii Cernavodă
— Metalul Mangalia 3—0 (2—0),
Portul Constanța — Voința Cons
tanța 4—0 (1—0), Cimentul Me' .^i- 
dla — Progresul Isaccea 6—0 
(2—0), Chimpex Constanța — Ș.N. 
Tulcea 3—2 (2—1), Victoria Tăn- 
dâred. — Rapid Fetești 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : L PORTUL 
CONSTANȚA 16 p (29— 9), 2. Me- 
talosport Galați 16 p (21—11), 3. 
Rapid Fetești 15 p (21—15), 4. Ș.N. 
Tul cea 15 p (20—16)... pe ulti
mele : 15. Marina Mangalia 8 p 
(9—19), 18. Granitul Babadag 8 p 
dl—23).

SERIA A V-a
Sirena București — Dinamo Vic

toria București 1—1 (1—1), Danu-

Cimentul Fieni 15 p (20—15)... pe 
ultimele : 14. Progresul Corabia
• p (10—&B), 13. Chimia Găești 9 p 
(17—26), 16. Progresul Pucioasa
• p (7—22).

SERIA A VH-a
Mecanizatorul Simian — Diema 

Orșova 3—0 (1—0), Minerul Ora- 
vița — LO.B. Balș 0—1 (0-0), U- 
nirea Drobeta Tr. Severin — Du
nărea Calafat 3—0 (La—0), Minerul 
Horezu — Parfngul Novaci 4—1 
(2—0), Constructorul Craiova — 

CJFJt. Craiova 1—0 (0—0), Mine
rul Motru — Metalurgistul Sadu 
2—0 (1—0), Viitorul Drăgășani — 
Electroputere Craiova 1—1 (1—0), 
Jiul Rovinari — Minerul Moldova 
Nouă 1—1 (1—0).

Pe primele locuri: L ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 17 p (19—5), 
2. Diema Orșova 17 p (16—13), 3. 
Minerul Motru 16 p (23—11)... pe 
ultimele : 15. Unirea Drobeta T.S.

Schimbări de lideri in mai multe serii : Minerul Gura Humorului 
(seria I), Portul Constanța (s. IV), Electroputere Craiova (s. Vil), 
Metalurgistul Cugir (s. VIII) ți Progresul Odorhei (s. XII) au devenit 

fruntașe după etapa de duminica

Mana București. — Amonil Slobo
zia K—1 (1—0), Flacăra roșie 
București — F.C.M. Giurgiu 1—0 
(0—»), Electronica București — ȘJJ. 
Oltenița, 0—2 (0—1), Petrolul Roata 
de Jos — FEROM Urzioeni 2—« 
(1—0), I.C.S.I.M. București — Vi
itorul Chirnogi 9—1 (0—0), Aba
torul București — T.M. București 
1—a (0—ff),' Constructorul Călărași 
— Luceafărul București — nu s-a 
disputat, Tehnometal București 
nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI S3 p 
(29—7), 2. LC.S.I.M. București 15 
p (S0—12), S. Flacăra roșie Bucu
rești 14 p (17—14)... pe ultimele :
15. FEROM Urzicenl 8 p (13—20),
16. Petrolul Roata de Jos 8 p 
05—29).

SERIA A VI-a
Petrolul Videle — ROVA Ro

șiori 1—0 (0—0), Electronistul 
Curtea de .Argeș — Dacia Pitești 
0—2 (0—2), Chimia Găești — Pro
gresul Corabia 2—0 (0—0), Con
structorul Pitești — Progresul Pu
cioasa 2—0 (1—0), Dunărea Zim- 
nlcea — Chimia Tr. Măgurele 
1—0 (0—0), Recolta Stolcăneștl — 
Muscelul Cîmpulung 2—0 (0—0), 
Cetatea Tr. Măgurele — Cimentul 
Fieni 0—0, Sportul muncitoresc 
Caracal — Unirea Răcarl 1—1 
(0-1)-.

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 16 P (21—9). 2. Musce
lul Cfmpulung 16 p (19—9), 3. Chi
mia Tr. Măgurele 15 p (15—9), 4.

S p 07—23),' M. Parfngul Novaci 
e p 00—30).

SERIA A VIU-a
Metalurgistul Cugir — Explorrain 

Deva 3—0 (0—0), Textila Clsnădle 
— Minerul Vulcan 4—0 (1—0), Me
canica Alba lulia — Surianul Se
beș 3—0 (0—0), Minerul Paroșenl 
—Automecanlca Mediaș 6—2(4—0), 
tLFJL Simeria — Minerul GhClar 
»—1 (1—0), Minerul Certej — Mi
nerul Aninoasa 2—0 G—0), IMIX 
Agnita — Victoria Călăii 3—0 
(1—0), Vttrojnetan Mediaș — Lo
tru Brezai 1—0 O—0).

Pe primele locuri: 1. META
LURGISTUL CUGIR M P (37—9),
2. Explermln Deva 18 p (B*—Bl),
3. Minerul Paroșenl 15 p (15-68) — 
pe ultimele : 14. Victoria Călan 
a p (S3—14), 15. IMIX ARSilta S p 
(10—15), 16. Autemecantoa Mediaș 
4 p Ol—»)-

SERIA A XX-a
Gloria Reșița — Electromotor 

Timișoara 6—1 (2—1), C.FJL Vic
toria Caransebeș — Vulturii tex
tila Lugoj 1—0 (0—0), Minerul A- 
nina — Recolta Salonta 3—0 —
neprezentare. Metalul Bocșa — U- 
nlrea Sînnlcolau 2—0 (1—0), Șoi
mii Dpova — C.F.R. Arad 2—0 
(0—0), Voința Oradea — Unirea 
Tomnatic 5—1 (2—0), Chimia A-
rad —' Victoria Ineu 5—2 (3—^17, 
Oțelul Or. dr. Petru Groza — Bi
horul Beluș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : L GLORIA 
REȘIȚA 17 p (26—13), 2. Metalul

Bocșa 15 p (16—15), 3. Voința O- 
radea 14 p (27—16), 4. Șoimii Li- 
pova 14 p (23—15)... pe ultimele : 
15. Vulturii Lugoj 9 p (15—20), IE 
Recolta Salonta 9 p <17—30).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — Unirea Va

lea Iul Mihai 3—1 (2—0), Simared 
Bala Mare — C.S.U. Tricolorul 
Oradea 2—o (2—0), Bradul Vișeu
— Chimia Tășnad 6—0 (3—0), Mi
nerul Baia Sprie — Bihorean» 
Marghita 6—0 (4—0), Oașul Ne
grești — Rapid Jibou 3—0 (1—0), 
Minerul Bălța — CUPROM Bara 
Mare 2—1 (0—1), Minerul Baia
Borșa — Minerul Băiuț 3—1 
(2—0), Silvana Cehu Silvanlei — 
Victoria Cărei 1—3 (0—1).

Pe primele locuri : 1, ARMA
TURA ZALAU 21 p (36—9), 2. U- 
nirea Valea lui Mihai 16 p (27— 
11), 3. Minerul Baia Sprie 16 ț> 
(23—10).,, pe ultimele : 14. C.S.U. 
Tricolorul Oradea 8 p (13—2Z), 
15. Minerul Băiuț 8 p (16—28), 16. 
Silvana Cehu Silvaniei 7 p (11— 
25).

SERIA A Xl-a
Avlntul Reghin — Sticla Arie- 

șul Turda o—o, C.LL. Blaj — Mu
reșul Luduș 1—1 (0—0), Foresta 
Bistrița — Metalotehnica Tg. Mu
reș 1—0 (1—0), Metalul Sighișoara
— C.E.M. Cluj-Napoca 2—1 (1—0),’ 
Metalul Aiud t Oțelul Reghin 
4—0 (2—0), Textila Năsăud — U- 
nlrea Alba Iulia 1—1 (0—1), Mi
nerul Rodna — Unirea Dej 4—1 
(3—0), md. sîrmei Cîmpia Turzll 
~ Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
ABIEȘUL TURDA 16 p (24—12), 
2. Snd. stanei C. Turzii 15 p (az
il), 3. Unirea Alba lulla 15 p 
(19—12),' 4. Avintul Reghin 15 p 
05—13), 5. Metalul Sighișoara 15 p 
(31—16) „ pe ultimele ; 15. Unirea 
Dej t p (14—23), 16. Metalotehnica 
Kg. Mureș 8 p (10—20).

SERIA A Xll-a
Tractorul Miercurea Ciuc — 

Precizia SĂcele 3—0 (1—0), Nitra- 
monia Făgăraș — Chimia Or. Vic
toria o—o. Minerul Bălan — Mă
gura Mobila Codlea 1—0 (0—0',j 
Progresul Odorhei —• Utilajul FA 
găraș 5—0 (2—0), Torpedo Zăr-
nești — Metalul Sf. Gheorghe 
3—0 (1—0), Metalul Tg. Secuiesc
— Unirea Cristuru Secuiesc 2—0 
01—0), Carpați Brașov — Mureșul 
Toplița 3—0 (1—0), Minerul Bară- 
elt — Metrotn Brașov 1—2 (0—0).

Pe primele locuri I L PROGRE
SUL ODORHEI 15 p (22—9), 2.
Precizia Săcele 15 p 05—13), 3.
Nltramonia Făgăraș 14 p 09—10), 
4. Chimia Or. Victoria 14 p (12—6) 
—pe ultimele : 15. Tractorul M.' 
Ciuc 9 p (12—18), 16. Măgura Co- 
dlea 8 p (7—14).

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri voluntari.



In C. C. E. la tenis de masd CUPELE EUROPENE LA BASCHET
C.S. ARAD A MAI FĂCUT UN PAS SPRE AFIRMARE DIN NOU ÎN PR1M-PLANUL ACTIVITĂȚII

Sfirșitul săptăminii trecute a 
fost marcat, pentru tenisul 
nostru de masă, de prezența 
reprezentantelor noastre CĂ 
Arad (feminin) și C.S.M. Cluj" 
Napoca (masculin) în turul al 
doilea al Cupei campionilor eu
ropeni, fetele reușind să se ca
lifice în sferturi depășind pe 
Mladost Zagreb, în timp ce 
clujenii au cedat destul de 
strins în fața valoroșilor lor 
adversari de la Vasutas Buda
pesta.

C.S. Arad a mai fost în fa
zele superioare ale acestei 
competiții. Acum doi ani a ju
cat chiar finala. De data a- 
ceasta, însă, beneficiază de o 
garnitură care are pe Eva Fe- 
renczi și Olga Nemeș ca prime 
„palete". Desigur, scorul gene
ral" (5—1) pentru gazde ar putea 
spune totul. Diferența de scor
nu oglindește. totuși fidel
lupta care s-a dat. for-
mația Mladost Zagreb dis-
punînd de jucătoare re-
recunoscute pe plan european 
și mondial prin rezultate foar
te bune obținute în turneele 
internaționale la care participă 

’cu regularitate. în fruntea lor 
se situează, desigur, Branka 
Batinici, campioană balcanică, 
locul 20 în clasamentul euro
pean și 33 in cel mondial, cre
ditată cu cîteva frumoase suc
cese la ultimele competiții. 
Alături de ea, Dubravka Fabri 
— componentă și ea a repre
zentativei Iugoslaviei, și Jasna 
Bernardici — o apărătoare cu 
un stil suficient de dificil.

în aceste condiții, se impu
nea ca fetele noastre, mai ales 
Eva Ferenczi și Olga Nemeș, 
să ciștige punctele necesare 
victoriei, adică cel puțin una 
dintre ele să realizeze trei suc
cese. Ambele au luptat cu o 
dirzenie deosebită. adoptlnd 
maniera cea mai potrivită, in 
funcție de adversară, dar păs-

RUGBYȘTII UNIVERSITARI ROMÂNI 
LA „PATRULATERUL" DE LA POITIERS

Rugbyștii universitari români 
sint prezenți, începînd de azi, 
la un important examen spor
tiv internațional — „patrulate
rul" de Ia Poitiers, o mult aș
teptată competiție la care iau 
parte selecționatele studențești 
ale Poloniei, Italiei, României 
Și Franței, gazda actualei edi
ții, prima avînd loc anul tre
cut în organizarea forurilor u- 
nîversitare italiene.

înaintea plecării la Poitiers, 
Iotul rugbyștilor noștri a par
ticipat la un scurt stagiu de 
omogenizare, sub îndrumarea 
antrenorilor Mitică Antonescu 
țf Alexandru Atanasiu. Opera
ție firească dat fiind faptul că 
jucătorii au fost selecționați din 
două ' echipe (Știința CEMIN 
Baia Mare și R. C. Sportul stu
dențesc, ambele divizionare 
,,A“) cu stiluri de joc, cu pres
tații diferite. Acțiunea s-a do
vedit utilă pentru realizarea o- 
biectivului propus — o concep
ție unitară — în măsură să de

I

FAIMA ORAȘULUI-TÎRG
In celebrele orașe-tîrguri (atît de vestite ineît 

I Cupa UEFA le-a fost inițial dedicata), toate dru
murile par duca îndeobște spre platformele 
de beton, pc pulabe de o lume pestriță în zi
lele de vîrf și atît de trist pustii In răstimpu- 

Irile de relâche. Imensele hale în vacanță, goale, 
au aerul unor decoruri pentru fikne de science
fiction. Doar Jacâ inventivitatea umană nu e 
mai puternicâ, în strâșnicia și materialitatea rea- 

Ilității ei.
Așa am gîndit la Zagreb, cînd colindam aleMe 

dintre pavilioane, în căutarea sălii nc. 11, care 
găzduia, ingenios amenajată, meciul de Cupa 

I Davis dintre echipele Iugoslavie! șl României.
Sub cupola cu profile concrete, care va fi pus 
în evidență, în timpul tîrgului, produsele cine 
știe cărei firme japoneze de motoare In 4 timpi, 

I zburdau acum ming: galbene cu contur foarte 
distinct pe covorul verde plușat. Rachetele le a- 

• veau în mîini cînd Nâstase și t Segănceanu, cînd 
' Franulovici și ll'in.

I Dar drumurile zilnice, pe molurile Savei, pe

asfaltul cenușiu, spre zona tîrgului, ar fi poate 
monotone, posomorite (Independent de bucuria 
rezultatului sportiv conjunctura!1), dacă n-ar fi 
mereu alternativa celorlalte două părți de oraș 
vechi, a a-tîtor colțuri de urbe care fac din Za
greb un așezăm iot compozit, niciodată egal cu 
sine.

Se văd bine, de ki etajul de zgîrfie-ncri al re
dacției ,, Sports ke Novoetf", din biroul redacto
rului-șef Zvone Momar. Intfl, la vale, pe o su
prafață plată, cu clădiri monumentale In stil 
clasic, în jurul piețelor Zrinski, Strossmayer sau 
Tomislav, totdeauna cu decor de verdeață. Aca
demia de științe șl bellearte (1684), Teatrul na
țional croat (1895) — avînd în fața vestita „Fîn- 
tînă a vieții", opera nu mai puțin celebrului 
sculptor Ivan Mestrovid, Biblioteca universitară 
(1874) sau Muzeul de arte șl artizanat (1888) - 
acolo se află „Orașul de jos".

Apoi, pe drumuri de colină, adesea cu trepte 
săpate în piatră, începe „Orașul de sus", par
tea cea mai veche a complexului urbanistic, nu

trind permanent un stil ofen
siv, care le-a incomodat vădit 
pe jucătoarele iugoslave. Eva 
Ferenczi a fost mai aproape de 
ceea ce 1 se pretinde, evoluînd 
cu mai mult aplomb decît. se 
pare, a făcut-o în octombrie 1* 
Constanța. Poate că tocmai »- 
cest aplomb și concentrarea in 
momentele dificile (și au fost 
destule în meciul cu Fabri) 
i-au permis să găsească solu
țiile cele mai bune pentru a se

OLGA NEMEȘ

impune tocmai atunci etnd «a 
părea că partenera de întrecere 
deține întîietatea. Așa a fost 
in finalul setului I (cînd, după 
ce a condus, Fabri a recuperat, 
dar s-a văzut depășită în pre
lungiri) și al celui de al III- 
lea (cînd, la 19—19 pe serviciul 
iugoslavei, a reușit două a- 
tacuri de mare virtuozitate). 
Eva Ferenczi are mari disponi
bilități. Se cere însă ca ea să 
fie conștientă de faptul că poa
te mai mult și că, tocmai de 
aceea, trebuie să facă mai 
mult Ea și-a cucerit un fru
mos loc în ierarhiile interna

termine un rezultat superior 
celui din ediția precedentă, „a- 
dlcă cel puțin prezența în fi
nala competiției", cum ținea să 
sublinieze antrenorul M. Anto
nescu.

Selecționata studențească a 
țăriî noastre este capabilă să 
se afirme printr-o prestație 
bună, dat fiind spiritul de an
gajare a majorității jucătorilor 
precum și disponibilitățile teh
nice ale unor jucători (Cantea, 
Ion Vasile, Gligor, Ștefiuc, Co
jocarii, Paraschivescu etc.), fațjt 
dovedit, dealtfel, atît în meciu
rile din campionat, «ît și în 
stagiul de pregătire efectuat la 
Complexul cultural-sportiv Tei 
din Capitală.

Echipa universitară a țării 
noastre va susține la Poitiers 
două meciuri. Primul astăzi, al 
doilea joi. Adversarele vor fi 
cunoscute abia în dimineața 
primului joc, prin tragere la 
sorți ! 

ționale, poziții care pot fi îm
bunătățite, dacă va juca mai 
des cu „palete" de valoare re
cunoscută

Era 3—1, dar meciul era de
parte de a fi încheiat. Olga 
Nemeș o întîlnea pe Branka 
Batinici și toți se gîndeau la 
finala de la Balcaniadă. Servi
ciile dificile ale jucătoarei Ba
tinici o incomodau vădit pe 
Nemeș, care nu găsea răspun
surile cele mai bune. în plus, 
cîteva atacuri ratate i-au per
mis lui Batinici să se impună 
detașat Dar a urmat, fără nici 
o exagerare, „recitalul" acestei 
talentate sportive de 13 ani. A 
atacat cînd a trebuit, a scos 
mingi ce păreau iremediabil 
pierdute, a trimis cîteva retu
ruri de mare finețe care au 
măcinat-o psihic pe Batinici. 
De asemenea, stăpînă pe mij
loacele sale tehnico-tactice, Ol
ga Nemeș a reușit să rămînă 
calmă chiar șl atunci cînd în 
ultimul set se ajunsese de la 
20—15 la 20—19 și totul mergea 
în favoarea oaspetei. Pină la 
urmă nu a fost așa. Vic
toria a însemnat desprinderea, 
Iar succesul realizat de Magda
lena Leszay a adus calificarea.

O victorie prețioasă pentru 
echipa pregătită de Emil Pro- 
kopecz, care demonstrează că 
dispune de frumoase resurse 
— celor două trebuie să li se 
adauge și alte jucătoare talen
tate —, care a mal făcut un 
pas spre afirmare pe plan con
tinental.. Un pas care poate fi 
urmat de încă unul, luna vii
toare, la Praga.

Emanuel FÂNTANEANU

IN PRELIMINARIILE C.M.
La Tegucigalpa (Honduras), ta 

med contînd pentru turneul final 
al preliminariilor C.M., selecțio
nata Hondurasului a întrecut cu
2— 0 (1—0), formația CubeL Golu
rile au fost marcate de Hueso 
(min. 36) șl Costly (min. 03). în 
daaament, după două etape, con
duce Honduras — 4 p, urmată cu 
Canada — 3 p. Mexic, Salvador
— cu cite 2 p. Haiti — 1 p si 
Cuba — Op.

CAMPIONATE
ELVEȚIA (et. 11) : Aarau — 

Nordstem 4—0 ; F.C. Basel —< 
Neuchâtel 1—1 ; Bulle — F.C. Zu
rich 0—1 ; Chiasso — Lausanns 
0—0 ; Grasshoppers—Sion 2—2; Lu
cerna — St. Gall 1—0; Servette 
Geneva — Young Boys Berna 4—0; 
Vevey — Bellinzona 3—0. Clasa
ment : L Servette — 22 p, 2. F.C. 
Zflrich 17 p ; 3. Neuchâtel — 
10 p.

UNGARIA (et. 12) : Tatabânya 
Volăn 1—1 ; Vasas — Ferencvâroe
3— 1 ; Debrecen — Ujpesti Dozsa
1—4 ; Bekescsaba — Vldeeton 
1—1 ; P6cs — Haladâs 4—1 ; Dios- 
gydr — Nylregyhăza 1—0 ; Ozd
— Szeged 1—2 ; Csepel — Raba 
Eto Gyor 3—4. Clasament : L 
Honved — 17 p ; 2. Raba Eto — 
15 p ; 3. Ujpesti Dozsa — 15 p.

IUGOSLAVIA (et 16) : Vojvo- 
dina — Sarajevo 4—1 ; Radniclki 
Niș — Zagreb 1—0 ; Partizan — 
Teteks 4—0 ; Rijeka — Sloboda 
Tuszla 0—1 ; Osijek — Hajduk

Steaua va juca, joi, cu deținătoarea C.C.E., Maccabi Tel Arii
în continuarea bogatei acti

vități baschetbalistice interna
ționale din această toamnă, 
formațiile românești susțin 
marți, miercuri și joi, noi me
ciuri în cadrul cupelor euro
pene intercluburi.

începutul îl face, astăzi, for
mația Dinamo București cars 
joacă, la Kiev, cu Stroitel (vi- 
cecampioană a U.R.S.S.), în ca
drul Cupei cupelor (meciul esto 
eliminatoriu ; în .tur, la Bucu
rești, Stroitel cîștlgase cu 7®— 
70). Arbitrii partidei de la Kiev 
sînt S. Trepka (Cehoslovacia) 
și A. Bednarski (Polonia).

Miercuri vor evolua, în Capi
tală, baschetbalistele de la Vo
ința, in cadrul „Cupei Liliana 
Ronchetti". Calificarea bucu- 
reștencelor nu poate fi pusă la 
îndoială Cm deplasare . ele în
vinseseră pe MaccaM Ramat

VOLEIBALISTELE Df IÂ DINAMO BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMUL MECI CU LEIXOES
LISABONA, 9 (Agerpres). La 

Porto s-a disputat primul meci 
dintre echipa locală Leixoes și 
formația Dinamo București, 
contînd pentru turul I al „Cu
pei campionilor europeni" la 
volei feminin. Voleibalistele 
românce au obținut victoria cu 
3—0 (2,8,6). în alte întîlniri din 
cadrul acestei competiții s-au 
înregistrat rezultatele : Clamart

1— 1 ; Olimpia Liubliana — Steaua 
Roșie 0—3 ; Vardar Skoplie — 
O.F.K. Belgrad 1—1 ; ZeleznlcUyr
— Buducnost 3—1 ; Dynamo Za
greb — Velez Mostar 4—2. Clasa
ment : 1. Dynamo - 21 p ; 1 
Steaua Roșie — 22 p ; 3. Parttean
— 19 p.

SPANIA (et. 9) : Athletic Bilbao
— Real Madrid 1—2 ; Osasuna — 
Beth 0—1 ; Espanol — Cadiz 1—0 ; 
Valencia — Las Palmas 3—2 ; Za
ragoza — Sporting Gijon 1—1 ; 
Hercules Alicante — Castellon
2— 2 ; Sevilla — C.F. Barcelona 
2—1 ; Atletico Madrid — Santan
der 0—0 ; Valladolid — Real So- 
ciedad 2—1. Clasament : 1. Real 
Socledad — 14 p ; 2. C.F. Barce
lona — 13 p ; 3. Zaragoza — 13 p.

CEHOSLOVACIA (et. 11) : Slo
van Bratislava — Tatnan Preșov 
2—1 ; Spartak Trnava — Lokomo
tiv Kosice 0—0 ; Plastika Nitra — 
Banlk Ostrava 1—0 ; Zbrojevka 
Brno — Z.I.S. 3—0 ; Ruda Hvezda 
Cheb — Slavia Praga 2—2 ; DukJa 
Praga — Inter Bratislava 4—0. 
Clasament : 1. Plastika Nitra — 
16 p ; 2. Banlk Ostrava — 15 p ; 
3. Dukla Praga — 15 p.

FRANȚA (et. 17) : Auxerre — 
Nancy 1—0 ; Metz — Laval l1—1 ; 
Monaco — Tours 3—1 ; St. Etienne
— Bastla 3—0 ; Sochaux — Lille 
1—1 ; Paris St. Germain — Mont
pellier 1—0 ; Lens—Bordeaux 1—2; 
Brest — Lyon 1—0; Nantes—Va
lenciennes 4—1 ; Strasbourg — 
Nisa 1—1. Clasament : 1. St. K- 
tienne - 25 p ; J. Bordeaux — 
24 p ; 3. Sochaux — 23 p.

I
mită șl Kaptol, străjuită de . înălțimea Sljeme 
(1035 m), loc da alpinism și de alte sporturi 
de lamă. Aid e catedrala Sf. Ștefan cu ziduri 
din sec. XI, aici • Poarta de piatră (KamenIta 
vnata) din sec. XH#, aid e turnul Lotrsceak, un 
fel de culă medievală de unde șl astăzi — în 
amintirea unul vechi obicei — miezul zilei se 
anunță cu o lovitură de tun. Dar mai ales aid 
sînt piețele Rădici și Katerinskl, cu pol'icromele 
lor tîrguri de oilmen te, cu viața adevărată, miș
cătoare, zgomotoasă, cu foiala precupețelor șl 
a cumpărătorilor, cu pulsația de azi a unui oraș 
totuși vechi. E aproape firesc ca febra unui oraș 
de 750 000 de locuitori s-o dea în primul rlnd 
piețele.

Zagrebul trăiește' nu numai din faima de mare 
tîrg internațional, d și prin intensa sa activitate 
culturală, artistică. Și încă n-ar trebui să uităm 
sportul. Chior peste drum de hotelul Laguna, In 
care am locuit, se crfiă terenurile sportive ,,Loko
motive" (Ic concurență desigur cu stadioanele 
„Dinamo" și „Medvesceak"), In coasta cărora 
cunoscutul campion mondkri de popice Nikofa 
Dragas conduce administrația unei arene. Marii 
sportivi al Zagrebului Iși valorifică celebritatea, 
de vreme ce șl ten is mânui Bora Iova nov! ci lu
crează Intr-un bor-discotecă, foarte frecventat, 
inspirat denumit „Match-ball" șl In interiorul că
ruia pereții sînt placați cu imense fotografii (cu 
autografe originale) ale tenismamilor de seamă, 
de la Laver la Nâstase șl Borg

Al doilea oraș ca mărime în Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, capitala Croației, Za
greb, îșî merită faima.

Victor BANCIULESCU

Her cu 75—66), dar interesul 
partidei este stîrnit de faptul 
că, pentru prima dată de la •• 
xistența secției respective, basH 
chetbalistele de la Voința vot 
juca la București un meci in
ternațional oficial.

Desigur, însă, întîlnirile cari 
atrag cel mai mult atenția sînt 
cele de joi : din București fi 
de la Cluj-Napoca, din cadnil 
C.C.E. în sala Floreasca, Steaua 
va juca cu redutabila echipă 
Maccabi Tel Aviv (actuala de
ținătoare a trofeului) ; în Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca, 
formația feminină Universitatea 
va Intîlnl pe Southgate Tehni- 
cal College din Londra, aceas
ta fiind prima echipă „insula
ră" de baschet care vine în 
țara noastră pentru o Intîlnire 
oficială.

(Franța) — Sevilla 3—0 ; S. V, 
Lohhof (R.F.G.) — Radnicfâ 
Belgrad 3—2.

Rezultate înregistrate in 
competiția similară masculină I 
Benfica Lisabona — Olympiâ- 
kos 0—3 ; Servette Geneva — 
Bristol 3—1 ; Honved Budapes
ta — Tyrolia Viena 3—0 ; Mla
dost Zagreb — Son Amat 
(Spania) 3—0.

RECORD DE SPECTATORI 
LA BARCELONA

După cum se anunță din Bar
celona, la meciul dintre echipele 
C.F. Barcelona șl Dukla Praga 
(ctștlgat de spanioli cu 4—0), din 
cadrul Cupei cupelor, in tribunele 
stadionului din Barcelona au luat 
loc 100 ooo de speotatori, ceea ce 
constituie un record pentru o In- 
tîinlre din optimile de finală ale 
unei cupe europene. Conducătorii 
clubului catalan speră ca acest 
record să fie depășit cu ocazia 
jocului din sferturile de finală, 
ctad se scontează pe prezența a 
120 000 de spectatori, capacitatea 
maximă a acestui stadion ce va 
găzdui anul viitor meciuri din 
turneul final al Campionatului 
mondial.

TELEX @ TELEX
BOX • La Wroclaw s-a dlspt^ 

tat lntîlnirea internațională ami
cală dintre selecționata locală $1 
reprezentativa oiașului Craiova. 
Puglli$tii polonezi au obținut vic
toria cu 14—4.

HANDBAL • Competiția inter
națională feminină „Cupa Po
lar* s-a încheiat la Oslo cu vic
toria selecționatei Norvegiei — 
6 p. urmată de echipele Polo
niei — 3 p. Franței - 2 p șl 
Suediei — 1 p. In ultima zi, re
prezentativa Norvegiei a dispus 
cu 18—16 (9—6) de formația Po
loniei.

SCRIMA • Meciul triunghiu
lar de juniori desfășurat la Sofia 
s-a terminat cu disputarea pro
belor pe echipe. Iată formațiile 
învingătoare : floretă feminin — 
România ; floretă masculin — 
R. D. Germană ; sabie — Româ
nia ; spadă — R. D. Germană.

TENIS • Desfășurat la Torino»' 
meciul amical dintre selecțio
natele feminine ale S.U.A. și Eu
ropei s-a încheiat cu scorul de 
14—li în favoarea jucătoarelor 
americane. In ultimele două par
tide : Virginia Wade — Leslie 
Allen 6—4. 4—6, 6—4 ; Billie Jean 
King — Virginia Ruzici 6—4, 2—6. 
6—3. • La Jakarta, Ivan Lendl 
a dispus în finală cu 6—1. 7—6» 
9—1 de Vojtek Fibak. Pentru 
locurile 3—4 : Elliot Teltscher — 
John Alexandrer 6—3, 6—2. 0 In 
semifinalele turneului de la 
Stockholm, Sandy Mayer a reușit 
să-1 elimine cu 6—3, 6—3 pe Ji
mmy Connors, principal favorit. 
In finală, Sandy Mayer îl va în- 
tîlnl pe fratele său, Gene Mayer, 
învingător cu 6—3. 6—2 în fața 
Iul Hank Pfister. • In finala 
turneului de la Quito : Dibbs — 
Carter 3—6, 6—0, 7—5. • La Hong 
Kong, în finala probei feminine: 
Wendy Turnbull — Sabine Sim
monds 6—3, 6—0.

VOLEI 0 In cadrul ..Cupei 
Mondiale* (f), competiție ce se 
desfășoară în mai multe oras»e 
japoneze, selecționata Cubei a în
vins cu 3—1 (—12. 4. 12. 5) for
mația Bulgariei, iar reprezenta
tiva Japoniei a întrecut cu 3—0 
(1. 5. 3) echipa U.R.S.S. Alte re
zultate : R. P. Chineză — Brazi
lia 3—0 : S.U.A. — Coreea de Sud
3—0.
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