
președintele Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe - Frontul Patriotic, primul 

ministru ai Republicii Zimbabwe
tovarășului 

secretar ge- 
Comunist

La invitația 
Nicolae Ceaușescu, 
nera! al Partidului 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, vineri 
dimineață a sosit in Capitală, 
într-o vizită oficială de prie-i 
tenie, tovarășul Robert Mu
gabe, președintele Uniunii Na
ționale Africane Zimbabwe — 
Frontul Patriotic, primul mi
nistru al Republicii Zimbabwe, 
împreună cu tovarășa Sally 
Mugabe.

Ceremonia sosirii solilor po
porului Zimbabwean a avut loo 
pe aeroportul Otopeni.

La coborîrca din avion, to
varășul Robert Mugabe și ttf- 
varășa Sally Mugabe sînt salu
tați cu deosebită cordialitate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Robert Mugabe își string mîi- 
nile cu căldură, se îmbrăți
șează.

Nuineroși bucureșteni, aflați 
pe .^aeroport, au aclamat cu 
căldură pentru prietenia dintre 
țările și popoarele noastre, ex- 
primîndti-și convingerea că 
noul dialog la nivel înalt ro- 
mâno-zimbabwean va contribui 
la amplificarea și adîncirea 
bunelor relații dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea 
Națională Africană Zimbabwe 
— Frontul Patriotic, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Zimbabwe, la triumful 
cauzei libertății și păcii in 
lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Robert Mugabe au răspuns 
cu cordialitate manifestărilor 
de dragoste și vie simpatie 
ale celor veniți in intimpinare.

★
Președintele Uniunii Națio

nale Africane Zimbabwe — 
Frontul Patriotic, primul mi
nistru al Republicii Zimbabwe, 
tovarășul Robert Mugabe, a fă
cui, vineri după-amiază, o vi
zită protocolară' . tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. .

La Palatul Consiliului 
Stat au început, vineri, ÎS 
iembrie, convorbirile 
între tovarășul 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Ro
bert Mugabe, președintele U- 
niunii Naționale Africane 
Zimbabwe — Frontul Patriotic, 
primul ministru al Republicii 
Zimbabwe.

Convorbirile oficiale dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Robert Mugabe, in probleme 
bilaterale și internaționale de 
interes comun, au început sub 
semnul solidarității militante și 
trainicei prietenii care unesc 
popoarele noastre. S-a căzut de 
acord să fie dezvoltate relați
ile dintre România și Zim
babwe pe baza egalității in 
drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecului în 
interne și avantajului reciproc. 
Totodată, a fost manifestată 
hotărirea comună de a întări 
— in spiritul tradițiilor exis
tente — conlucrarea dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea 
Zimbabwe

Convorbirile 
într-o -.atmosferă 
tenie, de stimă 
reciprocă.

de 
ne

oficiale 
Nicolae

treburile

Națională Africană 
— Frontul Patriotic.

se desfășoară 
de caldă prie- 

Și înțelegere

Ceaușescu, 
Partidului

★

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit, vineri, la Pa
latul Consiliului de Stat, un 
dineu oficial in onoarea tova
rășului Robert Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Frontul 
Patriotic, prim-minisiru al 
Republicii Zimbabwe, șl a to
varășei Sally Mugabe.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o ambianță de cordia
litate și prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășul 
Robert Mugabe au rostit toas
turi.

, WtOUWU DIN ÎOATB TARIM, UHIȚkVM
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Miine, etapa a 13-a în Divizia de fotbal

DERBYUL DE LA CRAIOVA, DERBYUL TURULUI
9 Chimia, in zona lanternei, față în față cu F.C. 
Olt, ocupanta locului 41 • La 4 zile după 
„Berna", Lucescu se teme de., 
După pățania 
nou oaspete 
Timișoara, un 
de clasament 
cîștigat de la

I ® La 4 zile 
M. Sandu 

cu U.T.A., C. S. Tirgoviște are un 
amenințat cu retrogradarea 9 La 
meci între vecine (nu prea vesele) 
9 S. C. Bacău, 
3

știe că n-a mai 
octombrie, dar - din aceeași zi

Rm. Vîlcea i
București :

Tirgoviște : 
Timișoara i 
Bacău : 
Tg. Mureș : 
Craiova : 
București :

PROGRAMUL ETAPEI
CHIMIA 
SPORTUL STUD.

(Stadionul Sportul 
CLUBUL SPORTIV 
„POLI” 
SPORT CLUB 
A.S.A. 
UNIVERSITATEA 
STEAUA

(Stadionul
F. C. ARGEȘ

- U.T.A. n-a mai pierdut 9 In pofida toamnei 
sărace în puncte, A.S.A. Tg. Mureș are prima 
șansă 9 Steaua, datoare suporterilor ei, favorită 
și ea în meciul cu Jiul 9 Radu II - Cîmpeanu li, 
un „duel" atractiv în care echipa fostului golge- 
ter se prezintă cu un „record" de neinvidiat: na 

a înscris nici an gol de cinci etape I

CLASAMENTUL
1. DINAMO
2. Un-iv. Craiova
3. Corvinul
4. F.C» Olt 

F.C.M. Brașov 
„U“ CIuj-Napooa 
U.T.A. 
Sportul stud. 
S.C. Bacău 
Steaua 
Jiul 
C.S. Tîrgovișta 
,,Poli“ Timișoara

14. F.C. Constranțc
15. A.S.A. Tg. Mureș 
14. Chim-ta Rm. Vîlcea
17. F.C. Argeș
18. Progresul-Vuîcan

- F.C. OLT
- CORVINUL

studențesc)
- PROGRESUL-VULCAN
- F.C. CONSTANTA
- U.T.A.
- F.C.M. BRAȘOV
- DINAMO
- JIUL

Steaua)
- „U* CLUJ-NAPOCA

$ 5.
6.
7.
8.
».

10.
11.
12.
13.

0 2 26- 7 14
3 3 30-14 18
1 5 18-16 13
3 4 11-12 13
3 4 13-13 13
4 4 14-15
6 3 14-15
4 4 13-17
5 3 11-13
5 4 14-1»
3 5 13-1»
2 5 12-12
4 5 16-17 TO

•

a

ie
12
12
11
11 
M
10

g Pitești !
Toate meciurile încep la ora 14.

Astăzi și miine, in cupele europene de volei (f)

12 
12 
ie 
ii 
ie 
ie
11 
ie
12 4 1 7 18-16
12 3 3 6 14-24
12 2 4 « 8-14
12 2 4 4 14-24

DINAMO BUCUREȘTI Șl FARUL CONSTANȚA 
PRIVESC SPRE TURUL URMĂTOR AL COMPETIȚIILOR

feAstăzi și miine echipele 
minine de volei Dinamo Bucu
rești și Farul Constanta vor 
evolua în fața propriilor su
porteri în cupele europene. Vo
leibalistele dinamoviste întil- 
nesc astăzi, de la ora 18, în 
sala Dinamo, pe campioanele 
portugheze de la Sport Club

Adeziune deplină la noua inițiativă de pace

ci tovarășului Nicolae Ceaușescu, a României socialiste

4" 0 LUME FARA ARME SI RĂZBOAIE»

TELUL LA CARE SUBSCRIU FERM SI SPORTIVII
„VISELE NOASTRE NU SE POT 
ÎMPLINI DECÎT DACĂ VA El PACE!“

5

SINGURELE CONFRUNTĂRI

Leixoes din Matosinhos, în par- 
tida-retur din cadrul primului 
tur al C.C.E. La sfirșitul săp- 
tămînii trecute elevele Doinei 
Ivânescu au ciștigat în depla
sare în trei seturi, ceea ce 
nu pune în discuție calificarea 
echipei noastre pentru faza ur
mătoare a competiției. Lotul 
campioanei României cuprinde 
jucătoarele : Mariana Ionescu, 
Victoria Banciu, Irina Petcuieț, 
Victoria Georgescu, Doina Mo- 
roșan, Corina Crivăț, Mirela 
Pavel, Speranța Găman, Car
men Bobe, Carmen Puiu și 
Adriana Iancu. Formația Lei
xoes, care se află de ieri în 
Capitală, aliniază lotul : Maria 
— Christina Pereira, Maria — 
Theresia Pereira, Maria — Fa
tima Gilbert, Ilda — Maria 
Costa. Maria — Arminda Al
ves, Ana — Paula Rocha,, Ma
ria — Rosario Abreu, Renata 
Alves, Fernanda — Rosa Gri- 
lo, Emilia Pereira (antrenor : 
Antonio Rîjo). Jocul de astăzi 
va fi condus de G. Ribszar 
(Ungaria) și N. Găleșanu (Ro
mânia).

Vicecampioana țării. Parol 
Constanța, se prezintă la me
ciul retur din preliminariile Cu
pei cupelor cu șanse sigure do 
calificare, tn fata echipei i«- 
raeliene Hapoel Kcfar-Saba, pe 
care a învin3-o șl in intilnlrea- 
tur de săptămina trecută : 3—* 
(8, 4, 7).

Pentru meciul-retur cu Har 
poel Kefar-Saba, programat mii
ne de la ora 11, în Sala spor
turilor din Constanța, Farul 
aliniază jucătoarele : Maria E- 
nache, Iuliana Enescu, Carmea 
Marinescu, Gulniza Gelil, Ele
na Caradima, Gabriela Vulpe» 
Marilena Țurlea, Luiza Rado, 
Maria Stadnic, Margareta Lă- 
luț șl Giiia Muntcanu. Oaspe
tele, care au sosit ieri la prînz, 
au înscrise în competiție jucă
toarele : Micha! Lountz, Merav 
Sagiv, Souzi Barzilhai, Ayelet 
Shaeham, Ester Ben-zion, Eve
ns Kashi, Drora Gostcnfald. 
Vered Mahoz, Chemeda Mahoz, 
Dafna Lindenblat. Arbitrii me
ciului : I. Panteleev (Bulgaria# 
șl S. Popescu (România).

SA FIE CELE SPORTIVE! /n cupele europene la baschet

Noua și strălucita ini
țiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
a României socialiste, se 
face auzită în lume în- 
tr-un moment cînd po
poarele sînt mai îngri
jorate ca oricînd de ma
rile tensiuni acumulate 
în viața politică interna
țională. Intr-adevăr, si
tuația este de natură să 
îngrijoreze, 
general al 
ne-a explicat pe larg, în 
înl'lăcăratele

Secretarul 
partidului

cuvîntări 
rostite la marile adunări 
populare din cîteva ju
dețe, la ce cote de ne- 
banuit au ajuns cheltu
ielile pentru înarmare, 
ce mare pericol reprezin
tă pentru Europa — și 
pentru toată lumea — 
amplasarea de noi 
chete nucleare cu 
medie de acțiune și 
ducerea 
troni.

Am 
sportiv 
și apoi 
specialist în handbal, la 
numeroase concursuri în 
multe țări ale continen
tului nostru. Am adînc 
întipărite în minte ur
mările dezastruoase pe 
care le-a suferit patria

bombei cu

ra- 
rază 
pro- 
neu-

participat,
de performanță 
ca antrenor și

ca

noastră, ca și alte țări 
europene, de pe urma 
celui de-al doilea război 
mondial, dus cu arme 
clasice. Parcă văd cum, 
în timp, locul molozului, 
al fiarelor îndoite și res
turilor de ziduri afumate 
I-au luat noile construc
ții, tot mai frumoase. 
Numai niște oameni de
menti, o mină de oa
meni demenți, vor să 
----- x s_ primejdie pla- 

pîrjolească to
la fel de cum- 
falsă concepție, 

„numai" via-

pună în 
neta, să 
tul sau, 
plită și 
să distrugă 
ța, ca și cînd, fără oa
meni, marile 
omenirii ar 
ceva.

Noi toți, 
profesori, alături de în
tregul 
măm 
noua 
pace

creații ale 
mai valora

studenți și

popor, ne expri- 
adeziunea față de 

inițiativă de 
a tovarășului

Nicolae Ceaușescu, spu
nem un NU răspicat 
războiului, un DA ho- 
tărît păcii. • Singurele 
confruntări să fie cele 
sportive I

prof. univ. IOAN
KUNST-GHERMĂNESCU

rectorul I.E.F.S.

la 
de

despre sport și despre viață 
Timișoara, cu prilejul adunării 
seamă și alegeri a asociației

sportive
...Le văzusem, puține ceasuri mai înain

te, chipurile încordate și mîinile intrate în- 
tr-un ritm alert dînd viață unui produs sau 
altul din cele trei sute de „familii", cite se 
realizează aici, tot mai multe de concepție 
proprie. în secțiile acelea de producție — 
în fapt laboratoare moderne —, unde nu 
știi trage, la prima vedere, o linie între 
munca fizică și cea intelectuală, unde cal
culatorul a devenit instrument de lucru, 
majoritatea personalului o reprezintă ti
nere specialiste cu știință de carte. Ne 
reîntîlneam acum, într-o sală devenită ne
încăpătoare, cu muncitorii fruntași Geta 
Gavrilă, Voichița Stante, Iulian Urdă, Dan 
Ionescu, Eva Clintoc, Constantin Ivan, Mi- 
nodora Ardeleanu, Marin Negroiu, Constan
tin Țăranu, Anghelina Marian, cu colegii 
lor, adversari ad-hoc într-o întrecere sau 
alta de sub egida „Daciadei", dar și cu pur
tătorii unor nume de seamă în sportul ro
mânesc, ca prof. dr. docent Pius Brînzeu, 
venerabilul președinte al Comisiei județene 
de șah, Roland Gunesch și Nadire Ibadula 
Luțaș, reputați handbaliști, Constantin Ju
de, cunoscutul tehnician al aceluiași joc. 
Margareta Mureșan, maestră internațională 
la șah — cu toții invitați aici pentru adu
narea 
derea

asociației 'sportive de la întreprin
de aparate electrice de măsurat

Geo RAEȚCH1

“* (Continuare tn pag. 2-3)

U" Șl VOINȚA AU PROMOVAT, 
DAR GREUL DE ACUM ÎNCEPE I
rr

Spre cinstea lor, echipele fe
minine de baschet Universita
tea Cluj-Napoca și Voința 
București și-au onorat prima 
participare la cupele europene 
inter-cluburi și au depășit faza 
întrecerilor eliminatorii, ajun- 
gind în cea a grupelor din 
sferturile de finală. Este drept, 
nici una dintre ele nu a avut 
adversare din elita baschetu
lui european (Universitatea, ju- 
cînd în C.C.E., a eliminat pe 
Sporting Club Atena și pe 
Southgate Tehnica! College 
Londra ; Voința s-a calificat în 
dauna formației Maccabi Ra
mat Her-Israel), dar acest fapt 
nu scade din meritele celor

- - — —------— - —-------- — •
două echipe, despre care tre
buie spus că au avut evoluții 
bune, cucerind nu numai vic
torii (ambele au realizat scor 
favorabil atît în partidele de pe 
teren propriu, cit și în cele din 
deplasare), ci și aprecierile pu
blicului. Dealtfel, pentru ama
torii de sport din Cluj-Napoca, 
participarea formației favorita 
Ia C.C.E., a însemnat o puter
nică emulație ; un mare număr 
de spectatori în Sala sportu
rilor și-a manifestat simpa
tia față de studente.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Duminică, In Capitala, sub egida „DacIadei**:

FINALA CROSULUI TIPOGRAFILOR
Comitetul Uniunii sindicate

lor din presă, poligrafie și edi
turi organizează duminică fi
nala celei de a zecea ediții a 
Crosului tipografilor, întrecere 
înscrisă sub genericul „Dacia-

dei“. Primul start va fi dat la 
ora 9, din fața Combinatului 
poligrafic „Casa Scînteii". Vor 
fi prezenți aproape 900 .e par
ticipant!, cîștigători ai fazelor 
pe întreprinderi.



0 LUME FĂRĂ ARME Șl RĂZBOAIE Aseară in campionalul Diviziei „A“ de

ȚELUL LA CARE SUBSCRIU FERM Șl SPORTIVII
RECORD DE GOLURI IN PARTIDA DINAMO VC

AMPLE ÎNTRECERI ÎN NOUA EDIȚIE A „DACIADEI11
SUB SEMNUL DORINȚEI DE PACE A TINERETULUI NOSTRU

BAIA MARE
Pe stadionul „23 Au gust44 din 

localitate a avut loc deschide
rea festivă a etapei de iarnă 
a, „Daciadei", la care au luat 
parte circa 1 600 de tineri, 
Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. Ioan Pop. pre
ședintele C.J.E.F.S. Maramu
reș, care a făcut un scurt bi
lanț al rezultatelor obțihute in 
ediția precedentă — locul 4 în 
«portul de masă și printre pri
mele 6 in cel de performanță 
—- subliniind că actuala edific 
«e desfășoară sub semnul de
plinei adeziuni la Apelul 
Frontuluf Democrației si Uni
tății Socialiste, al dorinței de 
pace a tinerilor maramureșeni. 
Au urmat întreceri de fotbal 
<16 echipe), handbal (20 de e- 
chipe), iar pe diferite baze in-

5»
tîlnîri la volei, tenis de masă 
(sala „Dacia"), șah (baza „Să
nătatea"), popice (sălile „Vo
ința44, Clubul Tineretului și 
A. S. „Aurul"). întreceri ase
mănătoare au avut loc la Si- 
ghetul Marniației, Vișeu și 
Baia Sprie.

Andrei CRIȘAN, coresp.

GIURGIU
într-o vibrantă manifestare de 

tinerețe și vigoare, peste 10 000 
de tineri, feprezentînd 24 de 
asociații sportive de pe plat
forma industrială a orașului de 
la Dunăre, au participat la des
chiderea noii edilii a compe
tiției sportive „Daeiada".

După ce tinerii — cu stea
guri și panouri — au străbă
tut străzile orașului, au ajuns 
pe stadionul central, unde săr-

bătoarea sportivilor s-a trans
format într-o mare manifes
tare populară de adeziune la 
Apelul pentru dezarmare și 
pace al F.D.U.S. Au luat 
cuvîntul cu acest prilej : Ale
xandru Petcu — de la A. S. 
Dunărea, Liviu lonescu, Doina 
Mangu și Violeta Tcașcă — e- 
levi din școli generale și li
cee, Constantin Manea — pro
fesor de educație fizică.

în cea de a doua parte a 
acestei 
semnul 
pentru 
diferite 
tîlniri
handbal, rugby, fotbal, tenis de 
masă, în cadrul cărora s-au 
evidențiat sportivii de )a aso
ciațiile „Dunărea44, „Olimpia44, 
„Cetatea", „Constructorul44 și 
„Utilaj greu44.

Traian BARBALATA, coresp.

manifestări, puse sub 
„IJaciadei" și al luptei 

pace, pe stadion si pe 
baze au avut loc în- 

)a atletism, baschet,

Ieri a fost o etapă liniștită 
în al doilea turneu rezervat 
poloiștilor- din Divizia „A“, 
care se desfășoară la Floreasca. 
în partida inaugurală Rapid — 
Progresul (11—7), „furtuna" 
n-a durat decît cîteva minute, 
cind pe tabelă era înscris sco
rul de 3—1 pentru Progresul, 
încetul cu încetul feroviarii au 
pus stăpinire pe joc, reușind o 

,serie de acțiuni spectaculoase 
prin care s-au impus mai clar 
decît o arată scorul final.

Meciul dintre Dinamo și Vo
ința, cu ani în urmă veritabil 
derby al campionatului. nu 
ne-a arătat decît o formație 
(cea bucureșteană) care mizea
ză totul pe atac.' Dinamoviștii 
au realizat nurrieroase inter
cepții, urmate de contraatacuri 
in val. care au pus realmente 
în dificultate „7“-le clujean. 
Ca urmare am înregistrat un 
adevărat record de goluri în-

tr-o partidă (31) pentru cam
pionatul nostru!

Ieri, cei mai buni oameni ai 
învingătorilor au fost Nasta- 
siu. Ardeleanu, din ce în ce 
mai curajos în evoluțiile sale, 
Moiceanu si Ciobani uc. Voința 
nu a 
Radu 
ratînd

Tot 
derby 
mo), Crișul a 

-bilească două 
cat cele mai 
în poarta lui 
ieri mai puțin inspirat in bu
tul tinerilor de la Triumf decît 
la meciurile precedente, 
Claudiu Rusu, într-o 
cepție, a 
puncte!

Rezultate 
BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 
3—1, 
Bl A.

contat în atac decît 
Rusu. coechipierii 
adesea incredibil.
în așteptarea marelui
de duminică (cu Dina-

t-inut ieri să sta- 
recorduri: a mar- 
multe goluri (19) 

Sorin Diaconu,

pe 
săi

semnat

iar 
zi de ex- 

singur 8

RAPID

(Urmare dm pag I)

pre-
de...

Rimpla lor prezență (și nu nu
mai a lor) putea pune în temă 
pe cel aflat înlîia oară la 
I.A.E.M. că aici bat inimi 
multe pentru sport. Și darea de 
seamă, și planurile de viitor, și 
luările de cuvînt au atestat toc
mai această realitate. Iar totul - 
se afla sub semnul unei remar
cabile, tonifiante seriozități.

L-am ascultat astfel pe Ho
rea Vișoiu, cindva hnadbalist 
de primă categorie (fost cam
pion național, cu Știința Timi
șoara, la jocul în 11), fost pro
fesor de educație fizică, deve
nit inginer și director adjunct 
la această întreprindere cu fir
ma înnobilată de „Ordinul 
Muncii" clasa I, cucerit în 
două rînduri. Vorbea cu pasiu
ne despre realizările de 
xent, dar mai cu seamă
Viitor ale fetelor din echipa de 
handbal, momentan („numai 
momentan !“) în eșalonul se
cund, amintindu-le pe experi
mentatele Cristina Petrovici. 
Iolanda Cîmpeanu sau Doina 
Cojocarii, pe Ioana Andrei — 
o tînără de 18 ani, înaltă de 
182 cm, plecată spre perfor
mantă dintr-o comună de lin
gă Sebeș — sau Mirela Căuș, 
nume pentru mai tîrziu. „A- 
vem planuri mari, în muncă 
Sau sport, dar toate visele 
noastre nu se pot împlini decît 
dacă va fi pace. Acest bun al 
omenirii, acest DREPT al o 
menirii trebuie apărat cu orice 
preț ! Iată de ce sper să fiu în 
asentimentul tuturor manifes- 
tîndu-mi totala, sincera ade
ziune la nobila inițiativă de 
pace a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU". Sînt idei care 
s-au repetat, într-o formă sau 
alta, în cuvîntul lui Dorin 
Nădrău, Gheorghe Manciu, Ma
rius Cbiricuță, Florin Ghidir- 
mic („Cum ar fi fost oare po-

WATER POLO

11—7
3—3). Arbitri : 

Czcgeny. Au

tehnice.
— PROGRESUL 

(1—3, 4—0,
V. Medlanu 

marcat : Ilie

FAIR-PLAY

SE POT ÎMPLINI DECIT
sibilă marea sărbătoare a spor 
tului și a prieteniei care s-a 
numit Universiada ’81 fără 
destindere internațională, con
diție esențială pentru a putea 
trăi, munci, crea și a ne în
trece în mod loial ?“), Voîchița 
Stante (ce frumos a vorbit fala 
aceasta inimoasă despre gim
nastica de întreținere, eternul 
feminin și dreptul de a trăi 
sub un cer senin !), fon Ri- 
riescu („șahul e sportul unor 
minți lucide, care preferă 
lupta pe 64 de pătrățele, nici
decum războiul distrugător"), 
Mihai Ciubotarii — campionul 
balcanic al boxerilor de cate
goria semimijlocîe, Alexandru 
Dumitrescu („cei care pun la 
mezat soarta omenirii ar tre
bui să învețe din sport despre 
fair-play!"). Cu toții, tineri, 
unii chiar în ciuda buletine
lor de identitate, iubind și 
practicînd sportul, la I.A.E.M. 
Timișoara (merită să reținem 
acest nume !) dragostea pen
tru frumosul fizic, implicit 
pentru căile de a ajunge la el. 
nefiind vorbă-n vînt.

Iar dacă este așa desigur că 
nu întîmplător in primele rîn
duri ale... pasiunii aflăm oa
meni purtînd răspunderea u- 
nor posturi-cheie. Parafrazînd 
o vorbă înțeleaptă, am spune 
că, într-adevăr, omul înnobi
lează locul. Dr. ing. Gheorghe 
Tîrpe, directorul întreprinderii, 
a fost ales președinte de o- 
noare al asociației sportive nu 
numai pentru că ajută tot ce 
înseamnă sport, pentru că este 
sufletul secției de șah, de pri
mă Divizie (aici activează Li- 
gia .licman, ludit Kantor, Ion 
Mărășescu, Marius Chiricuță 
ș.a., aici lucrează ing. Aurel 
Anton, un campion de talie 
europeană al șahului prin co
respondență), dar mai ales de
oarece numele său apare între 
primele în Topul campionatu

CONCURSUL DE VERIFICARE A MĂȘTILOR
ales Kurt Szilier și Emilian Nicu- 
la, notați cu 9,90 la bară fixă. Pe 
primele locuri s-au clasat: Kurt 
Szilier 112,80, Aurelian Georgescu 
112,60, Emilian Nicula 112,20, Va
lentin Pin tea 111,65, Octavian Io- 
nașiu 111,95, Dumitru Sîrbu 111,40. 
Obținerea celui de al treilea vîrf 
de formă din acest an — <TUpă 
C.E. și Universiadă — pare să fie 
de bun augur pentru apropiatele 
C.M.

Dinu Doru-GLAVAN — coresp.

REȘIȚA, 13 (prin telefon). La 
capătul unei scurte perioade de 
pregătire comună, în condiții ex
celente asigurate pe plan local, 
lotul masculin de gimnastică a 
șusținut joi și vineri, în Sala 
Sporturilor, un concurs public de 
verificare cu exercițiile impuse și 
liber alese pe care le vor pre
zenta la apropiatele campionate 
mondiale de la Moscova. în ge
neral, sportivii au manifestat o 
bună dispoziție de concurs, mai

DACA VA H PACE!"
lui intern. non-stQp, de tenis 
și mereu în frunte în întrece
rile de șah. Dacă contabilul- 
șef Florian Coste va fi pe 
mai departe președintele aso
ciației, de bună seamă că la 
aceasta au contribuit atît une- 

bo- 
(„U 
un 
lui 

pil-

aceasta au contribuit atît 
le rezultate <iin domeniul 
xului, marea sa pasiune 
anul vom avea cel puțin 
alt campion de valoarea 
Ciubotarii ! Rețineți, spre _ 
dă, numele speranței Dumitru 
Senciuc. și aș mai jiutea da 
alte exemple dintre cei nouă 
seniori și 57 de Juniori..."), 
cît și tot mai viguroasa afir
mare, in general, a sportului 
între preferințele de căpătîi 
ale oamenilor muncii de aici. 
Se joacă astfel tenis de cîmp 
sau de masă, șah, fotbal, bad
minton, navomodelism, judo.

„E loe pentru mai mult și 
mai bine Important e însă că 
sportul se află la el acasă la 
I.A.E.M.", spunea economistul 
Ion Bebec, vicepreședintele a- 
sociației, afirmație avînd aco
perire. dacă vreți, și în exis
tența bazei sportive, o bijuterie 
în materie, cu terenuri de 
handbal, tenis, badminton, ba
zin de agrement, sală de gim
nastică, box, șah, spună, insta
lații de nocturnă. Și totul 
strălucește de curățenie !

„Realizările pe multiple pla
nuri ale acestui 
nic și pasionat 
drept model și 
altele, educația 
tul, ca mijloace 
stării de sănătate a populației, 
constituie acum, cu adevărat, 
bunuri ciștigate de către oa
menii muncii de ia I.A.E.M." 
Spusele tovarășului Efrem 
Cherteș, șeful Comisiei sport 
și turism din Consiliul central 
al U.G.S.R., se constituie în
tr-o sugestivă Concluzie la tot 
ceea ce am văzut în activitatea 
de la I.A.E.M. Timișoara.

Multe, foarte multe au fost 
bucuriile pe care le-am avut 
în piscina din Kecskemet, în 
timpul celor trei reuniuni din 
turneul semifinal al Cupei 
cupelor la polo. A fost, mai 
întîi. superba comportare a 
sportivilor de la Crișul Ora
dea, succesul lor strălucitor, 
elogiat de specialiști de mar
că, în rindul cărora s-au aflat 
A. Lambașa (Iugoslavia) — 
președintele F.I.N.A., arbitrii 
internaționali E. Paggi (ita
lia) , G. Schener- 
rnann (R. F. Ger- _______
mani"), D. Odalo- 
vici iugoslavia). L. 
Sotirov (Bulgaria), 
conducătorii delega
țiilor olandei și Greciei ș.a. A- 
poi, ambianța entuziastă, cei 
peste 1 000 de spectatori care 
au 
re 
ta 
în 
în . .
bucurii nenumăratele exemple
— de mare frumusețe, toni
fiante — de comportare tară 
reproș, dc admirabil fair-play.

în primul meci, din reuni
unea inaugurală, cînd craini
cul piscinei a prezentat for
mația olandeză Zian Vitesse
— adversara din acea seară 
a formației reprezentînd po- 
lo-ul nostru — sportivii dc la 
Crișul au aplaudat fiecare 
sportiv. Gestul lor n-a rămas 
fără ecou. Mai întîi a fost a- 
plaudat de public și. apoi, 
proliferînd, a devenit o obiș
nuință. La finele partidei, 
landezii au venit — 
cu antrenorii lor — 
cite pe învingători, 
deni. Aveau să facă 
grecii, și ungurii...

dat. seară de seară, culoa- 
și suflet întrecerilor, dispu- 
bărbătească dar permanent 
limitele fair-play-ului. Și nu 
ultimul rînd ne-au produs

____ , o- 
împreună 
fi’i-i feli
ne oră- 
la fel și

har-colectiv 
ar putea servi 
altora, 
fizică șî spor- 
de întărire a

Intre

La polo, spectatorului îi es
te mai greu să vadă infrac
țiunile petrecute sub apă. Ar
bitrii — fie că ie văd, fie că 
le intuiesc •— fluieră și sanc
ționează în momente cind 
pentru cei din tribună totul 
pare o.k. Adesea, imposibiliy 
tatea de a vedea sau necue 
noasterea unor reguli, stîrnesc 
proteste în tribune. In ajuto
rul „cavalerilor fluierului" au 
venit adesea poloiștii Crișului. 
La fluierul arbitrului, cel vi

novat a ridicat 1- 
mediat mîna. recu- 
noscîndu-șl 
la și absolvinu-1 
conducătorul 

mtnialui de...

greșea- 
1 pe 

joeu- 
tri-

bunelor.
Si ar ___ __

trebuie spus. Am ... . 
stonat, mi-a produs chiar 
fierbinte bucurie 
conduita exemplară.
aleasă, respectul înalt pe care 
tinerii sportivi îl au fată de 
antrenorii Nicolae Ruiinschi 
și loan Alexandrcscu, față de 
conducătorul clubului. 
xandru Tordai, față de antre
norul federal. Anatol ~ ' 
tescu fată de toți cei mai în 
vîrstă. Mezinii Iles si Pantea 
— si nu numai ei — spun 
acestor oameni ..sărut mina", 
în loc de bună ziua sau Ibună 
seara. Unora i----** *“
pară o formă 
litețe. dar mie 
de exprimare 
băieții aceștia 
pecte pe cei i 
pașii în viață.

Mi se pare chiar un emoțio
nant exemplu.

mai fi careceva
fost impre- 

" ’ _ o 
lăuntrică 
politețea

Ale-
Grin-

poate să li se 
arhaică de po- 
unul arest mod 
imi spune că 
știu să-i reș

ce le îndrumă

Hristache NAUM

1N DIVIZIA „A“ DE VOLEI
în prima divizie de volei, mîine 

se desfășoară o nouă etapă, a 
opta la masculin și a cincea la 
feminin. Din etapa campionatu
lui masculin se detașează ca im
portanță meciurile Explorări Baia 
Mare — Tractorul Brașov și U- 
niversitatea Craiova — Politehnica 
Timișoara. Celelalte intîlniri : 
C.S.U. Oradea — Silvania Șimleu 
Silvaniei, Calculatorul București— 
C.S.U. Galați (sala Olimpia, ora 
10), C.S.M. Suceava — C.S.M. 
Delta Tulcea. La fete, cîteva me
ciuri echilibrate și de interes : 
Știința Bacău — Flacăra roșie 
București, Rapid București — U- 
niversitatea Timișoara (sala Giu- 
lești, ora 10), C.S.M. Libertatea

Sibiu — Penicilina Iași. Avantaj 
de partea gazdelor in meciurile 
Dinamo București — Univers!®» a 
Craiova (sala Dinamo, ora 16, șl 
Maratex Baia Mare — Chimpex 
Constanța. Meciul Farul Constanța 
— C.S.U. Galați a fost amînat 
pentru 26 noiembrie.

is

DOI LIDERI ÎN FINALA

Gheorghe 
Gaiță 2, K 
și lonescu 
Munteanu, 
Boga (Pr.)

DINAMO 
INTA CLU. 
3—2. 1—2, 3 
ha și M. Șl 
băni tic. 4. A 
3, Muntean 
Moiceanu, 
(Din.) si R 
Colceriu, E 
rițclil (Voin

CRIȘUL 
TRIUMF Bl 
1—2. 4—3, 4 
raschiveseu 
zatori : CI. 
Ungureanu 
(Cr.) și Gh 
Fleșca 2. L 

în clasam» 
cu 14 p. 
Voința S

Astăzi, 
gram ale
Crișul, Rapid 
Triumf. Mîin 
Voința — I* 
Rapid și de 
namo.

ur 
P 
de 
me

„ciim
IÂ HAM
„Cupa <if- 

feminin, Jt-și 
111-a ediție, < 
prestigiu, or 
dornică să-și 
cîștige. Ca și 
diții (în 1977 
ția București* 
act, cu 16—14 
reștj, iar în 1 
drotehnica Co 
20—17 de Unh 
cînd s-au coi 
formații cu fc 
serviciu în Di 
diția din acest 
șansele formaț 
noscută. Atît 
gătoarea seriei 
tul Brașov (pe 
ria secundă) s 
dobindit in lu 
real prestigiu, 
sînt la prima 
na)â de com pe 
tim că la Rm. 
Rulmentul și-a 
„Cupei Roinâi 
ciștigînd în pr 
la Ora 11, in S 
Odorhei, cele < 
vor disputa, aș 
de toamnă44. Ci 
așteptăm...

1
SÎMi

HOCHEI. Pat 
gust“, de la ora 
prima serie a < 
publican de juni

POPICE — ar< 
14,30 : Gloria Bi 
București : arena 
Voința Bucureș 
București ; aren; 
14,30 : Olimpia B 
ța Galați (meciu: 
tul feminin Di vi

VOLEI, 
fjinamo 
Porto (în

DINAMO — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 3—0

Ieri după-amiază, în sala Di- 
namo, s-a disputat partida res
tantă dintre divizionarele „A" fe
minine Dinamo și Universitatea 
Timișoara.

Bucureștencele au cîștigat. con
form așteptărilor, cu 3—0 (11, 14, 
7), dar pe parcurs campioana a 
arătat că resimte oboseala depla
sării în Portugalia. Poate de a-' 
ceea echipa studentelor timișore
ne — în general lipsită de disci
plină tactică și cu mari lacune 
în execuțiile de bază — a reali
zat un scor string în primele 
două seturi. Dealtfel în cel de al 
doilea timișorencele chiar au con
dus cu 14—9... Dinamo a folosit 
toate cele 11 jucătoare.

Arbitraj bun : M. Vlădescu din 
Brașov — O. Solomonov din 
București. (A.B.)

<5> După acest meci voleibalistele 
portugheze de Ia Leixoes au efec
tuat un antrenament de acomo
dare cu sala, in care joacă azi 
în C.C.E.

Sala I 
Bucur< 
C.C.E.

DUMI
BASCHET. Sala 

Jitară, ora 11 : I) 
Știința învățămînt 
sala Politehnica, 
nica C.S.Ș. 2 — 
(m. T).

FOTEAL. Stadie 
den țese, ora 14 : 
țese București — 
doara (Div. ,.A“) 
speranțe, stadion 
ora 14 : Steaua 
Petroșani (Div. 
ora 12 : speranțe : 
lui, ora 14 ? Metal 
Rapid București (1 
dion Autobuzul, roi 
zul București 
București (Div. „B 
namo, ora 14 : Din 
Constructorul Călăi 
stadion Tehnometa 
ceafărul București 
București (Div. „i 
T.M.B.. ora 14 î T. 
Petrolul Roata de . 
stadion Sirena, or; 
București — Flăcău 
rești (Div. ,,C“).

HOCHEI. Patinoa: 
gust44, de la 
prima serie 
publican de

POPICE — 
8 : Olimpia

CAMPIONATULUI DE SAH
■1

treia remiză se află principalul 
favorit, marele maestru Florin 
Gheorghiu, ieri egalat de Valen
tin Stoica după 26 de piutări. Irt 
celelalte întîlniri ale rundei a 
3-a : C. lonescu — M. Șubă 0—1, 
C. Radovici — V. Vaisman 1—0, 
Th Ghițescu — V. Nicolaide 
Vî—Va, M. Pavlov — A. Urzică 

D. Oltean — O Foișor în
treruptă. Și două rezultate ale 
întreruptelor din runda prece
dentă: Th. Ghițescu — O. Foișor, 
0—1, V. Vaâsman — C. lonescu 
1—0.

Cîte 2Va puncte au acum în cla
sament V. Ciocâltea și M. Ghin 
dă, fiind urmați de trio-ul M. 
Pavlov, M. Șubă și A. Urzică — 
toți cu cîte 2 puncte. în conti
nuare: O. Foișor 17a p (1), FI. 
Gheorghiu, C. Radovici, P. Ște- 
fanov și V. Stoica — 17a p.

în cocheta dar micuța sală de 
spectacole a Casei Universitari
lor (str. Dionisie Lupu 46), fina- 
liștii campionatului național de 
șah sînt de mai multe ori în 
criză de... spațiu, decît în cea 
de timp. Cam la fel și specta
torii. Așa că veniți mai devreme 
azi după ainiază, pentru a vedea 
runda a 4-a, în program cu der- 
byul Gheorghiu 
Ceasurile se pun 
ora 16. Mîine, la 
runda a 5-a.

Cu o vitalitate și poftă de atac 
demne de renumele său. Victor 
Ciocâltea a cîștigat frumos asea
ră în fata Iui Scrgiu Grunberg, 
^Ealînd astfel în fruntea clasa 
mentului pe liderul de pînă a* 
cum, Mihai Ghindă. Acesta a re
mizat cu Paris Ștefanov o par
tidă de tensiune, în care avea 
2 turnuri pentru damă. La a

FARUL SPRE PRIMUL LOC AL CLASAMENTULUI LA RUGBY
CAMPIONATUL DE JUNIORI

Astăzi, la Constanța, 5n etapa a 
IX-a a Diviziei naționale „A" de 
rugby, Farul performera etapei 
precedente — cind a învins, la 
București, pe Dinamo — întil- 
nește, într-un meci aparent fără 
probleme, formația C.S.M. Sibiu. 
Constănțenii, care și-au refăcut 
o „echipă de titlu", nu pot rata 
șansa cuceririi unei noi victorii 
și primul loc în clasament. Un 
joc bun putem aștepta mîine și 
din partea unei alte foste cam
pioane a provinciei, Universitatea 
Timișoara,, care, în mod normal, 
ar trebui să se impună în fața 
Rulmentului din Bîrlad. Cele două 
„clasice" aspirante la titlu, bucu- 
reș’enele Steaua și Dinamo, nu 
vor juca, întîlnirile lor cu Știința 
Cemin Baia Mare și, respectiv, 
Sportul studențesc fiind aminate,

PROGRAMUL ETAPEI LA HOCHEI
Constanța : FARUL — C.S.M. SIBIU

Stadion Farul, ora 19 
București : VULCAN — P.T.T. ARAD

Stadion Steaua, ora 10 
—R.C. GRIVIȚA ROȘIE — POLITEHNICA IAȘI 

Stadion Parcul Copilului, ora 10 
Timișoara : UNIVERSITATEA — RULMENTUL BÎRLAD 

Stadion 1 Mal II, oran, 9,30

celor două Clu- 
aflîndu-se Intr-un

« combinată a 
buri universitare 
turneu în Franța.

în afara partidei de la Cons
tanța, care va avea loc astăzi, 
celelalte trei Intîlniri se vor dis
puta inline.

★
Din cauza condițiilor «tmosferî-

ce nefavorabile, au fost amînate 
jocurile Rulmentul Bîrlad și Farul 
Constanța (etapa a " ‘ '
Suceava — Știința 
tapa a 9-a).

în clasament : 1.
(din 8 meciuri), 2.
3. Farul U9 p (ambele din 7 par
tide).

3-a) și C.S.M. 
Petroșani (e-

Dinamo 22 p
Steaua 20 p,

— Ciocâltea ! 
în mișcare la 
aceeași oră,

Rd. V.

Tnccpînd de astăzi patinoarul 
artificial „23 August" din Bucu
rești, reparat și pus la punct, va 
găzdui primele partide din cadrul 
turului secund al primei serii va
lorice din campionatul republican 
al juniorilor I, La această între
cere iau parte 6 echipe : Dunărea 
Galați, S.C. Miercurea Citic, 
C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc, Di
namo București, Avintul Gheor- 
gheni și Unirea Tg. Secuiesc. In 
clasament conduce Dunărea Ga
lați. Astăzi sînt programate jo
curile : Dunărea Galați — Unirea 
Tg. Secuiesc (ora 10), C.S.Ș. Li
ceul Miercurea Ciuc — S.C. Mier
curea Ciuc (ora 13), Dinamo — 
Avintul Gheorgheni (ora 15). Tur
neul continuă pînă miercuri 18 
noiembrie.

ora 8 
a carr 
juniori 
arena 

Bucure 
Sinaia ; arena Gloi 
Gloria București 
Băicoi Cîmpina. < 
campionatul mase 
,,A").

RUGBY. Teren St- 
V-uIcan București — 
teren Parcul copilu 

•R.C. Grivița Roșie 
Iași (meciuri în Di

VOLEI. Sala Diiu 
Dinamo București 
tea Craiova (A. 
ora 10 î Rapid 
Timișoara (A. f) ; 
ora 10 î Calculatorii 
C.S.U. Galați (A. m.)



I

-13) l
Olac 3,

1 (Rap.) 
2U, Al.

Szerzo, I
— VO- 

-13 (5—2, 
R. Schil
ls : Cio- 
19 astasiu

2, Rus, 
Popescu 

varfas 4, 
■op, Ba-

C.S.S. 
—8 (4—1, 
: D. Pa- 
a. Reali* 
ibagiu 3, 
, Costrăș 
;cu 2, V. 
a (Tr.).

Dinamo 
sul 11 D,

sînt pro
gresul — 
Dinamo 
■easi oră 
■iumf 
ui — Di-

.‘ASILIU

MECIUL DE

Gdteborg !“ a 
înțeles, că, pen- 
la Craiova, este 
a spus și a ple- 
lui. Constantin

Mîîne, la Craiova

CAMPIOANA CONTRA

DUDU GEORGESCU

DERBYUL SEZONULUI DE

ȘTEFANESCU

I
MAIA" I

TOAMNA
LIDERULUI!

LA BERNA

[MINIII
a handbal 
JoSÎm. la a 
n petiție de 
iție fiind 
nala și s-o 
ie două e- 
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învingătoarea lui Leeds con- 
i învingătoarei lui Interna

ționale • Campioana „en ti
tre* împotriva liderului actual 
(e drept, cu... dispensă) ! Ce 
final de stagiune mai frumos 
ne putea oferi campionatul, de- 
cît acest „meci a) sezonului44, 
de miine. dintre Universitatea 
Craiova si Dinamo București ? ! 
Un derby de gală, care, cu si
guranță. va umple „Centralul44 
din Bănie pînă la refuz.

Cele două tabere au intrat . 
în „numărătoarea inversă" ! 
Tensiunea așteptării duelului a 
crescut. De ambele părți se fac 
pronosticuri, cu sufletul si cu 
rațiunea. Si. mai ales, se caută 
soluții, se proiectează tactici, 
speciale. întîmplarea a făcut ca, 
la începutul acestei săptămîni, 
în redacție, să se întilnească 
pentru cîteva clipe Constantin 
Deliu, vicepreședintele clubu
lui craiovean. sî Anghel Vasile, 
președintele secției de fotbal 
a clubului bucureștean, un fost 
fundaș și un fost atacant. S-au 
fulgerat o clipă cu privirea, 
apoi un zîmbet le-a luminat 
fata, să-și ascundă, parcă, gîn- 
durile și emoțiile acestui „meci 
al toamnei4*. Am provocat, dis
cret, un dialog despre derby 
între cei doi foști fotbaliști. 
„Nada*4 însă n-a prea prins. 
Anghel Vasile, distins ca întot
deauna. a răspuns mai mult 
din... tăceri cu subînțeles. „Va 
fi un meci mare !..< Acum, pe 
noi ne preocupă, in primul rînd,

jocul cu I.F.Kj. 
zis el. d>nd, de 
tru disputa de 
încrezător. Atît 
cat. In urma 
Deliu, cu... entuziasmul olteanu
lui. a monologat : „Pariez pe 
orice că duminică cîștigăm !“ 
După care, „forțat" de între
bările reporterului, să cumpă
nească răspunsul : „Va fi un 
meci greu, Dinamo e în 
mă ! Dar băieții noștri 
foarte hotăriti să eîștige !" 
tari ti să facă un rezultat 
sint și dinamoviștii. care 
încerca „desprinderea psihologi
că". Dudu Georgescu, cu ape
titul de goluri renăscut. Vrea să 
urce în fruntea golgeterilcr. 
unde conduce hunedoreanul 
Petcu. cu un gol avans. Costică 
Ștefănescu, avertizat de cele 
3 goluri înscrise de dinamoviști 
unei formații... italiene (fapt 
mai rar intilnit în ultimii ani!), 
va căuta să-și dirijeze defen
siva. cea mai bună din cam
pionat, pînă acum. Vor fi 
multe dueluri de atracție. Cri- 
șan — Stănescu, Cămătarii — 
Bumbescu, Negrilă — Orac, Un- 
gureanu — Țălnar, va fi și „bă
tălia de Ia mijlocul terenului", 
va fi și „războiul" tactic al an
trenorilor. Nu se anunță ab
sente fată de ultimele garnituri 
folosite. Doar 
Iaci planează 
trebare. Pînă 
al arbitrului 
Igna (acceptat 
de ambele echipe) o scurtă pri
vire asupra istoriei acestui meci 
de tradiție. Miine al 35-lea meci 
între ele pe prima scenă. Bi
lanțul intilnirilor de pină acum:
17 victorii bucureștene, 10 cra- 
iovene, 7 egaluri. Golaveraj : 
58—34 in favoarea lui Dinamo. 
Acest lung duel a început la 
6 noiembrie 1964, la București, 
cînd gazdele au învins cu 3—1. 
prin golurile marcate de Fră- 
tilă. Pîrcălab (2) și. respectiv, 
Eftimie. din penalty. Tntîia con
fruntare în Bănie datează din
18 aprilie 1965. când dinamo- 
vistii au deschis scorul prin 
Frățilă (tot el !), au avut două
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VEȘTI DE
• chimia. Tot lotul este valid. 

A disputat două meciuri de ve
rificare, ambele ciștigate : 4—1
cu Dunărea Călărași și 1—0 cu 
C.S. Tîrgoviște • F.C. OLT a 
întreprins un turneu de trei jocuri 
în Liban. Rezultate : 0—0 cu
Nijni, 9—2 cu Antrani și 2—1 cu 
Racing Club. State nu va juca, 
fiind accidentat. De asemenea, 
Nicolae, care are două cartonașe 
galbene. Jncerți — Onuțan și 
Mlncu accidentați. Arbitri : S.
Dragul* .î, — i. Zaharia și D. Hâ
dul es<„.

» La SPORTUL STUDENȚESC 
întreg lotul este apt de joc. Doar 
lorguleseu și M. ___ ’
ușoare accidentări, după meciul 
de la Berna, dar este posibila

LA ECHIPE
V. Tătar 

C. Rațiu.
S. Necșu-

bare și au punctat fără repli
că, in minutul 87. Ultima dispu
tă la Craiova înseamnă însă un 
2—0 pentru studenți, in noiem
brie trecut, cind au marcat 
Geolgău în min. 2 și Crișan în 
min. 32. Dinamo are în palma
res patru victorii pe malul Jiu
lui : 2—0 in 1965, 1—0 in 1968,
2— 1 în 1969 și 2—1 în 1975. La
Craiova, s-au consemnat si pa
tru remize : 0—0 în 1965 și
1—1 in 1967, ,1973 și 1977. De 
retinut că in ultimii trei ani, 
dinamoviștii n-au înscris un 
gol pe „Centralul*4 din Bănie.

Nu putem încheia această 
avancronică la „cel mai tare 
meci al sezonului4*, fără a 
aminti și rezultatele înregis
trate de cele două formații în 
etapele 
sitalca 
dispute 
toate :
3— 1, cu U.T.A., 4—1 cu „U“
Cluj-Napoca. 4—0 cu Sportul 
studențesc, 4—L cu F. C. Olt 
(și mai putem adăuga 3—0 cu 
Olympiakos și 4—1 cu B. K. 
Copenhaga). Palmaresul dina- 
moviștilor în afara Bucureștiu- 
lui este următorul : 1—2 la
Cluj-Napoca. 2—2 la Petroșani, 
3—1 la Constanta. 1—1 la Tîr- 
goviște. 2—0 la Pitești (plus 
1—2 la Sofia și, în primul rînd, 
1—1 la Milano)! Suficiente pre
mise să așteptăm, miine, în Bă
nie, un meci mare pe măsura po
sibilităților celor două echipe

*—.Ce. un derby care să 
scoată din „convalescenta 

să aureoleze ulti- 
săptămîni atit de 
fotbalul nostru, 
fi arbitrat de I.

actualei ediții. Univer-
Craiova a susținut 5 
acasă și le-a cîștigat pe 
4—0 cu C.S. Tirgoviște, 

cu U.T.A,. 4—1 cu

văzut da Mazzala,
• Miercuri dimineața, la 

Berna, pe adresa antrenorului 
echipei naționale a României, 
Mircea Lucescu, a sosit o tele
gramă, cu următorul text : 
„Carissimo amico, a nome nos
tro, di Sandro Mazzola e di 
tutto il F.C. Internazionale Mi
lano, ti auguriamo un grande 
successo per la partita di oggi. 
Cari saluți, Giani Sartori". Un 
gest emoționant din partea lui 
Inter și a fostului adversar al 
lui Lucescu, Sandro Mazzola.- 
• „Tribune des Sports", a doua 
zi după joc : „In dorința ei de 
a marca un gol cit mai repede 
posibil, echipa lui Wolfisberg 
a ratat unele situații, uitind să 
adopte o așezare rațională pe 
teren... Este adevărat că viva
citatea românilor, deloc răi teh
nicieni, cum crezusem, i-a sur
prins. fără indoială, pe elve
țieni... Dacă in tabăra helvetă 
am putut constata că Lucien 
Favre are efectiv stofa unui 
conducător, ne-am dat seama 
că românii au cițiva jucători de 
valoare șl că, sub conducerea 
avizată a lui Bălăci, Ga
bor, Augustin, Țicleanu și 
Sandu, au știut să pro
voace neliniște in apărarea 
adversă, in timp ce Stănescu, 
lorguleseu, Rednic și Ștefănes- 
cu au știut să tragă cortina in 
fața lui Morâru". • Cunoscutul 
ziar elvețian „Der Bund" no
tează, între altele: „Echipa in- 
tinerită a României a plăcut 
mai mult, din punct de vedere 
al spectacolului fotbalistic. Ea 
s-a arătat bine pregătită de 
luptă, disciplinată și cu o vie 
fantezie. Meciul a dovedit un 
adevăr de mult cunoscut: suc
ces poate avea numai cel care 
ciștigă cit mai multe dueluri 
in lupta pentru balon. $i la 
acest capitol, fără echivoc, ro
mânii s-au dovedit superiori. 
La rîndul său, cotidianul „Neue 
Zuricher Zeitung" remarcă: „In 
comparație cu elvețienii, echi
pa română a jucat, pină in ul
timele minute, mult mai omo
gen, a păstrat mai mult balo
nul și a dominat o formație 
lipsită de varietate si discipli
nă in joc". • Mircea Lu
cescu, la revenirea în Capi
tală, pe aeroportul Otopeni :

Lucescu și Hetzer
„Avem foarte mult de lucru. 
De fapt, lucru! abia începe. 
Sînt bucuros că numeroșii ju
cători noi și mai ales tineri 
s-au dovedit foarte receptivi. 
Aș spune că in cele cîteva zile 
pe care le-am avut la dispozi
ție ci au preluat cam ceea ce 
am reușit pe parcursul a șase 
luni la Hunedoara... In privința 
schimbărilor efectuate, ele au 
pornit din dorința de a forța 
soarta jocului. Țicleanu obosise, 
după un mare efort, și intrase 
intr-o stereotipie ofensivă. Am 
apelat la Andone, care știe să 
„intre" in forță. N-a reușit să 
o facă și nu-i reproșez acest 
lucru, deoarece a avut la dis
poziție doar opt minute de joc... 
in ceea ce privește schimbarea 
din ultimul minut, ea a avut 
un scop similar. Ar fi și curios 
ca un antrenor să încerce o 
manevră ăe temporizare cind 
mal sini 30—40 de secunde de 
joc, cind urmează să execute 
un corner de care depinde, 
poate, triplarea micilor noastre 
șanse pentru. Madrid. L-am 
trimis pe Băliini pentru că nu 
demult, la Tg. Mureș, i-a mar
cat Corvinului, printr-o bombă, 
dintr-un corner la firul ierbii. 
Din păcate, Bălăci, prins în to
cul luptei, nu a interpretat 
cum mă așteptam această ma
nevră, executind cu boltă". • 
Internaționalul vest-german 
Giinter Nelze" publică "in 
„Blick"-ul din Zurich un articol 
intitulat „Toată lauda pentru 
antrenorul român Lucescu". Tn 
articol se scrie, printre altele : 
„Româmi sint fotbaliști buni 
din punct de vedere tehnic, au 
mult „instinct" (al jocului), sint 
foarte, foarte tari cind e vorba 
de menținerea balonului". Net- 
zer apreciază apoi dăruirea ju
cătorilor români, care „au trăit 
intens meciul și care adesea, 
deși in deplasare, s-au găsit in 
șase oameni in atac".

în finalul articolului său, 
Netzer scrie : „în special, un 
compliment • noului antrenor, 
tînărul Mircea Lucescu. El a 
știut ca prin ambiție să tacă 
din această echipă mult întine
rită o formație de luat in sea
mă".

Sandu acuză
este posibila 

utilizarea lor • F.C. CORV1NUL, 
care a făcut joi, în Capitală, 
joncțiunea cu cei 5 jucători care 
au fost în Elveția, și-a continuat 
pregătirile la București. Hunedo- 
renii vor alinia cea mai bună e- 
chipă, cu excepția lui Andonc, 
care mai are o etapă de suspen
dare. Arbitri : AL Hie — R. Șer- 
ban și Em. Păunescu.

9 c.S. rîRGOvișTE nu anun
ță indisponibilități. Eftimie este 
suspendat o etapă pentru acu
mularea a două cartonașe galbe
ne. Debutează Aelenei, transfe
rat de la F.C.M. Reșița © PRO
GRESUL-VULCAN se deplasează 
Ia Tîrgoviș*e. miine, cu întreg e- 
fectivul apt de joc.. Arbitri: K. 
Petrescu — A. Forwirth și M. 
Neșu.

& POLITEHNICA TIMIȘOARA a 
susținut. în această săptămînă, 
jocuri-școală cu formația de spe
ranțe și cu Constructorul Timi
șoara. Tot lotul este apt de joc 
O F.C. CONSTANTA s-a dep’a- 
sat joi la Medgidia, unde a ju
cat cu divizionara „B“ LM.U. 
Buduru este incert, fiind bolnav.

Arbitri : 
lescu și

• SPORT CLUB BACAU a e-
fectuat în această săptămînă an
trenamente obișnuite, dar nu a 
putut susține nici un joc de ve
rificare din cauza vremii nefavo
rabile. Fundașul Lunca, acciden
tat în meciul de la Craiova, con
tinuă să fie indisponibil. • U.T.A. 
a jucat miercuri în Ungaria, la 
Szeged, cu formația locală Dosza, 
in lata căreia a cedat cu 0—2. 
Arădenii, care au călătorit ieri 
spre Bacău cu avionul, via Bucu
rești, nu anunță i—-------- <WîM-
tăți în lot. Arbitri
— Gh. Manta și C.
• A.S.A. îi are,

de față, pe Bolba _ . 
gripați, dar speră să-i recupere
ze pînă la ora meciului O F.C.M. 
BRAȘOV nu are indisponibilități 
în de bază. Arbitri : Al.
Mustățca — E. Ionescu și Gh. 
Dumitra'șcu.

STEAUA are două semne de 
întrebare : FI. Marin și Florea, 
incă nerestabiliți de pe urma 
unor accidentări. Ambii - așteaptă 
avizul medicului. & JIUL sosește 
astăzi în Capitală fără Vizitiu, 
cu două cartonase galbene la ac
tiv. Antrenorul P. Libardi nu are 
alte probleme. Arbitri : M. ‘Adam
— M. Ludoșan și D. Munteanu.

© F.C. ARGEȘ nu are acciden
tali în lot. Se anunță probabilele 
reintrări ale lui M. Zamfir si 
Tulpan, refăcuți. Joi a avut loc 
un meci de antrenament cu Con
structorul Pitești O „UM CLUJ- 
NAPOCA dispune de întregul lot, 
cu excepția mai vechilor absenți 
Batacliu (dispărut înainte de în
ceperea campionatului) și Suciu 
(care își satisface stagiul militar). 
Arbitri : I. Pop — V. Măndescu 
și C. Matecscu.

Magazinele auto IDMS livrează autoturisme 
după cum urmează :

Mag. București —
„ Pitești
„ Bacău
„ Brașov

Cluj-Napoca
„ Iași
„ Reșița
„ Timișoara
„ Baia Mare

pînă Ia
>» M

»> ♦,
>» M
» »
» »,
5» J,

Vînzările se efectuează în funcție de stocul

indisponibili- 
: A. Deleanu 
Matache.
în momentul 
și pe Fanici

turisme și capacitatea de vînzare a fiecărui magazin
I.D.M.S. București aduce la 

cunoștință publicului cumpără
tor că în ziua de duminică 15 
noiembrie a.c. magazinele auțo 
din București șl Pitești vor ft 
deschise intre orele 8—13.

Totodată anunțăm clștigăto- 
rii CEC din tară la tragerea

DACIA 1300

nr. 2.300/1982 
800/1982 

4.925/1981 
6.000/1981 
1.890/1982 
.450/1982 

2.500/1982 
6.400/1981 
3.400/1982 

de auto-

din trimestrul 111 â.e. a libre
telor de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme că 
pot ridica autoturismul la pre
zentare, de la magazinul auto 
IDMS Pitești, fără o progra
mare prealabilă.

de frunte, 
ne 
spaniolă44 si 
mele două 
frumoase în

Jocul va .. ___ _ ..
Igna. ajutat de V. Ciocan și 
M. Abramiuc.

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• URMĂTOARELE MECIURI 

DE DIVIZIA „B“ vor fi arbitrate 
de : C.S. Botoșani — Victoria Te
cuci : R. Rotaru (Buc.) ; Politeh
nica Iași — Viitorul mecanica Vas
lui: Cr. Maghiar (Buc.); F.C.M. 
Siderurgie tul Galați — Gloria Bu
zău : FI. Popescu CPloieși).
• TRAGEREA LA SORTI

„16-IMILOR _------------------
Luni, la ora 12, la sediul F.R.F., 
va avea loc — în prezența dele- 
gaților echipelor participante — 
tragerea la sorți a ,,16‘*-imilor 
„Cupei României'*, etapă în care 
intră și cele 18 divizionare ,,A“. 
Meciurile din această fază a com
petiției, care se desfășoară sub 
egida ,,Daciadei“, vor avea loc 
miercuri 2 decembrie.
• COMISIA DE COMPETIȚII 

Șl DISCIPLINA a omologat cu 
2—0 meciul Victoria Tecuci — 
Delta Tulcea (Divizia „B“, Seria 
I, .pe teren 1—0), în favoarea for
mației din Tulcea, deoarece echi
pa Victoria a folosit un jucător 
în stare de suspendare pentru a- 
cumularea a două cartonașe gal
bene.
• Aflăm cu tristețe încetarea 

din viață a apreciatului antrenor 
Costică Nictilescu, fost jucător ia 
Juventus București. Inmormînta- 
rea, mîine, la cimitirul „Izvorul 
nou**.
• Cu aceeași tristețe, anunțăm 

dispariția lui Nicolae Crețu, fost 
arbitru și vechi acțivist sportiv.

A
„CUPEI ROMAN IEI

Campionatul echipelor de speranțe

UN NOU LIDER: DINAMO
• S. C. Bacău la prima Infrîngere • Duminică, la Craiova, 
Universitatea—Dinamo, o ..uvertură derby" la marele derby al sezonului

Etapa a 12-a a campiona
tului echipelor de speranțe a 
fost dominată de partida Di
namo — S.C. Bacău, rezultatul 
ei avînd implicații mari asu
pra clasamentului în partea lui 
superioară. J Astfel, obținînd 
victoria cu 3—1, echipa bucu- 
reșteană (campioana ediției 
precedente) — pregătită de 
Iosif Varga — a devenit li
deră. Cu un golaveraj mai 
bun, +27, Dinamo le-a devan
sat pe Corvinul și S.C. Bacău 
(care a înregistrat prima în- 
frîngere din acest campionat), 
ambele cu un golaveraj de 
+26, departajate de numărul 
de victorii. 8 hunedorenii, 7 
băcăuanii, in imediata apro
piere a acestui trio de „cota 
18" se mențin cele două nou 
promovate, F.C. Constanța și 
C.S. Tirgoviște, cu mențiunea 
că echipa de pe Litoral are un 
golaveraj ' superior primelor 
trei clasate : +30. La trei
puncte de lider, dar cu două 
meciuri mai puțin jucate, se 
află recordmana competiției la 
capitolul golaveraj, cu +33, și 
cu cea mai bună apărare, doar 
7 goluri primite, Universitatea 
Craiova. In aceste condiții, du

minică, la Craiova, marele 
derby al sezonului, Universi
tatea — Dinamo, va avea in 
uvertură tot un derby, confe
rind competiției speranțelor o 
atracție aparte, de care în ul
timul timp nu prea s-a bucu
rat. Este un inceput bun, pe 
care îl dorim continuat cu a- 
celași interes. Pentru că, in 
ultimă instanță, este în benefi
ciul fotbalului nostru ca aceas
tă întrecere a speranțelor să 
fie urmărită și tratată cit mai 
serios; ' ea fiind oglinda fidelă 
a schimbului de mîine.

lată clasamentul înaintea e- 
tapei a 13-a :
1. DINAMO 11 8 2 1 35- 8 18
2. Corvinul 12 8 2 2 45-19 16
3. S..C. Bacâu 12 7 4 1 37-11 18
4. F.C. Constanța 12 8 1 3 42-12 17
5. C.S. Tirgoviște 12 8 1 3 26-14 17
6. Univ. Craiova 10 7 1 2 40j 7 15
7. F.C.M. Brașov 12 6 2 4 18-15 14
8. Sportul stud. 12 6 2 4 18-25 14
9. „Poli" Timișoara 11 6 1 4 23-22 13

10. ,,U“ Cluj-Napoca 11 5 1 5 17-17 11
11. A.S.A. Tg. Mureș 12 5 0 5 2024 10
12. F.C. Argeș 12 5 0 7 15-24 10
13. Prog resuI- V u lean 12 3 2 7 21-36 8
14. Chimia 12 3 2 7 1’5-37 8
15. U.T.A. 12 3 0 9 13-30 6
W. F.C. Olt 12 2 2 8 14-41 6
17. Steaua 11 1 3 7 15-35 5
18. Jiul 12 1 0 11 6-41 2

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ȘI DV. P17TETI FI l!N MARE 

cIștigator :

După cum s-a mai anunțat, con
cursul Pronosport de milne, 15 
noiembrie 1881, cuprinde meciuri 
deosebit de interesante din cam
pionatul divizionar ,,A“ al țării 
noastre; precum și din campiona
tele divizionare „B“ ale Româ
niei și Italiei, finind seamă și de 
faptul că fondul de la categoria 
I al acestui concurs beneficiază 
de un report consistent (368.965 
lei !), sînt de așteptat NOI ȘI 
MARI cîștiguri in autotu
risme ȘI BANI. Nu pierdeți pri
lejul de a vă număra și dv. prin
tre marii beneficiari ai acestui a- 
jjactiv sistem de joc !

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 13 NO
IEMBRIE 1981. Extragerea I : 
48 68 22 79 61 25 9 89 65 ; ex

tragerea a Il-a : 27 41 32 39 44 
90 64 84 85. Fond total de cîș
tiguri : 1.282.924 lei, din care 
500.000 lei, report Ia categoria 
1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LO
TO 2 DIN 8 NOIEMBRIE 1981. 
Categoria 1 : 2 variante 25% a 
50.000 lei ; cat. 2:4 variante 
100% a 9.542 lei și 14 variante 
25% a 2.385 lei ; cat. 3 : 16,75 
a 4.272 Iei ; cat. 4 : 104 a 683 
lei ; cat. 5 : 222,50 a 200 lei ; 
cat. 6 : 1.682:50 a 100 Iei. Re
port categoria 1 : 3.258 lei. Cîș- 
figurile de 50.000 lei, de la ca
tegoria 1, au fost obținute de : 
SOFRONE I. NICOLAE din 
Buzău și URSACHI DUMITRU 
din București.

HI P IS M
Rezultatele tehnice ale reuniunii 

de joi : Cursa 1 : 1. Semeț (A. 
Brailovschi) rec. 1:41,4, 2. Profit. 
Simplu 4, ordinea 8. Curea a 2-a :
1. Rudy (I. Crăciun) rec. 1:3S,1,
2. Realista, 3. Horțuit. Simplu 9, 
ordinea 6. event 35, triplă 86. 
Curea a 3-a : 1. Sadău (M. Ște- 
fănescu) rec. ' 1:3S,9, 2. Cochet. 
Simplu 2, ordinea 6, event 14, tri
plu 469. Cursa a 4-a : 1. Tenor 
(C. Doicilă) perf. 1:30,5, 2. Docent,
3. Gotic. Simplu 6, ordinea închi
să, event 16, triplă 618. Cursa a 
5-a : 1. Ostia (I. Stoian) perf. 
1:32,4, 2. Oltenița. Simplu 3, or
dinea 7, event 17, triplu 137. 
Cursa a C-a : 1. Fecioraș (M. Ște- 
fănescu) perf. 1:27,8, 2. Curioasa, 
■3. Jofmir. Simplu 5, ordinea 14, 
event 29, tripla 507. Cursa a 7-a : 
1. Dalba (A. Brailovschi) perl.

.1:33,9, 2. percutor, 3. Răsura.
Simplu 5, ordinea 30, event 103, 

; tripla 814, triplu 468.



LA CAPĂTUL UNUI MECI ECHILIBRAT,
R. F. GERMANIA - ROMÂNIA 1716, LA HANDBAL

CREAREA „COMISIEI SPORTIVULUI"

pe Ungă c i. o.
A 15-A PARTIDĂ

KARPOV - KORCINOI
OFFENBURG, 13 (prin telex)- 

în prezența a 2 700 de spectatori, 
care au umplut pînă la refuz 
tribunele sălii de sport din Of
fenburg, s-a disputat vineri 
seară întîlnirea internațională 
amicală de handbal dintre se
lecționatele masculine ale R.F. 
Germania (campioană mondia
lă) și României. La capătul 
unui meci foarte echilibrat, cu 
dese inversări de scor, selec
ționata țării gazdă a cîștigat 
la limită : 17—16 (6—7). în ciu
da numeroaselor indisponibili
tăți, reprezentativa României a 
realizat un joc adeseori aplau
dat, reușind să-i țină în șah 
pe campionii lumii chiar în 
fief-ul lor.

ECHIPELE DE HANDBAL 
ÎN TURNEU ÎN R.D.
Au devenit tradiționale în

tâlnirile amicale dintre repre
zentativele de handbal juniori 
ale României, R. D. Germane 
și Poloniei. Și în acest an 
vor avea loc astfel de întîl- 
niri. Astăzi și mîine formațiile 
noastre de juniori și junioare

CUPELE EUROPENE 
LA BASCHET 
'Urmare din pag I)

Desigur, de acum înainte, în 
faza sferturilor de finală, mi
siunea va fi mai dificilă. Bas
chetbalistele din Cluj-Napoca 
pot avea printre adversare (â- 
cestea vor fi cunoscute în ur
ma tragerii la sorți a celor 
două grupe de cite patru for
mații, la 21 noiembrie, la 
Miinchen) pe T.T.T. Daugava 
Riga (deținătoarea trofeului), 
Steaua roșie Belgrad (finalista 
ultimei ediții), Sparta Praga 
sau Minior Pcrnik, toate team- 
uri redutabile, cu multă ex
periență internațională. Voin
ța București va avea și ea 
partenere de întrecere valoroa
se, printre care, poate, Spar
tak Moscova (deținătoarea 
trofeului), Vozdovac Belgrad, 
Akademik Sofia, Clermont Fer
rand Codex, Slavia Praga, Kra- 
vopolska Brno. Spartacus Bu
dapesta, echipe care s-au a- 
flat, cu regularitate, printre 
protagonistele cupelor europe
ne. în această situație, avem 
convingerea că baschetbalistele 
de la Universitatea (antrenor 
N. Martin) și cele de la Vo
ința .(antrenor M. Strugaru) 
vor avea ambiția de a se com
porta și de acum înainte bine 
și că vor ținti depășirea 
„sferturilor", ceea ce ar însem
na performanțe cu adevărat 
prestigioase. Deocamdată, să 
așteptăm ziua de 21 noiem
brie, cînd vor fi cunoscute 
grupele sferturilor de finală, 
ale căror întreceri vor avea loc 
la 10 și 17 decembrie, apoi în
tre 14 ianuarie și 4 februarie.

La băieți, Steaua (în C.C.E.) 
Si Dinamo București (în Cupa 
cupelor) au fost eliminate de 
echipe care candidează la cu
cerirea trofeelor respective. 
Maccabi Tel Aviv (întărită cu 
jucători nord-americani. prin
tre care baschetbaliștii de cu
loare Williams și ’ Perry) și 
Slroitcl Kiev (cu reputații 
Tkaccnko și Belostenii, de ne
învins sub panouri) au fost ob
stacole prea grele pentru Steaua 
si; respectiv Dinamo, care ră- 
mîn, totuși, cu satisfacția de 
a fi întrecut formații întărite 
cu sportivi de peste Ocean 
(Steaua pe B.S.C. Saturn Koln 
și Torpan Pojat Helsinki, Di
namo pe Beșiktas Istanbul).

ATLETISM • Desfășurate în 
capitala Bolivlei, Ga Paz, Campio
natele Americli de Sud s-au în
cheiat cu victoria Braziliei — 42» 
p, urmată de Chile — 218 p, Ar
gentina — 139 p. Columbia — 128 
p etc. Paolo Correa (Brazilia) — 
20,2 la 200 m masculin și Carmela 
Bolivar (Peru) — 11,2 la 100 m 
feminin, au stabilit noi recorduri 
ale Americii de Sud.

BASCHET • Rezultate din 
C.C.E. (m) : Saturn Krtln — Tor
pan Pojat (Finlanda) 77—78 ; Su- 
nair Ostende (Belgia) — B. C. 
Sunderland 98—87 ; Den Bosch 
(Olanda) — Amicale Steinsel 
(Luxemburg) 122—53 ; Honved Bu
dapesta — Murray Edinburgh 
88—82 ; B.C. Barcelona — Villeur- 
banne 88—93 ; Panathinaikos A-

Golurile au fost înscrise de 
Stullc 5. Wunderlich 4. Kro- 
kowski 3, Hormel 2, Happe 1, 
Freislcr 1 și Harting 1 — pen
tru R.F. Germania, Durău 8 
(dintre care 6 din aruncări de 
la 7 m), Dumitru 4. Folker 3 
și Bedivan 1 — pentru Româ
nia.

Au arbitrat : Broman și Wes
ter (Suedia).

Partida revanșă se va dispu
ta duminică în sala de sport 
din Sindelfingen. Cele două 
tradiționale întilniri au ca scop 
verificarea pregătirilor efectua
te in vederea campionatului 
mondial programat între 23 fe
bruarie și 7 martie 1982 în R.F. 
Germania.

(JUNIORI Șl JUNIOARE) 
GERMANĂ SI POLONIA J

vor evolua în R.D. Germană, 
iar în zilele de 17 și 19 noiem
brie — în Polonia. în vederea 
acestor întîlniri au făcut de
plasarea, printre alții, Bobeică, 
Bădosu, Nițu, Ghimeș, Geor
gescu, Necula, Ștefan — con
duși de antrenorii Valentin 
Samungi și Florin Voiculescu 

’ (la băieți), și Torok, Moise, 
Gal — împreună cu antrenorii 
Gheorghe Bădeanu și Mircea 
Anton (la fete).

Campionatele europene de scrimă

DE LA 0 POSIBILĂ MEDALIE, 
PE LOCUL 121...

Proba de spadă din cadrul 
campionatelor europene de 
scrimă de la Foggia s-a în
cheiat cu o mare surpriză ; 
ea a revenit italianului Angelo 
Mazzoni, un trăgător mai pu
țin cunoscut, situat în afara 
elitei concurenților Ia această 
probă. Este scrimerul care l-a 
stopat, pe linia de intrare in 
turneul final, pe reprezentantul 
nostru Ion Popa...

Intrat în grupul celor 8 spa-i 
dasini' aspiranți la titlul con
tinental, Mazzoni a mers, de 
fapt, din surpriză în surpriză. 
El a dispus mai întîi de Bor
mann (10—6), cel mai bine co
tat dintre spadasinii din R.F.G., 
apoi de ungurul Kolczonay 
(12—10), fost campion mondial 
și, în ultimul asalt, de belgia
nul Ganess (12—10).

Altfel spus mergind pe... culoa
rul lui Ion Popa, Mazzoni n-a 
mai cunoscut înfrîngerea. „Cu 
o tactică mai inspirată — ne 
preciza în convorbirea telefo
nică avută după turneul final, 
secretarul responsabil al F. R. 
Scrimă, Dionisie Tepșan, care 
face parte din directoratul 
campionatelor europene— spa

TENISM4NELE NOASTRE, 
ÎNVINSE U LOKIO

în ultimele două sferturi de 
finală ale marii competiții in
ternaționale feminine de tenis, 
dotată cu „Cupa Federației", 
la Tokio, s-au obținut urmă
toarele rezultate : S.U.A. — 
România 3—0 (Andrea Jaeger 
— Lucia Romanov 6—1, 6—0 ; 
Chris Evert Lloyd — Virginia 
Ruzici 6—1, 6—2 ; Rosemary 
Casals, Kathy Jordan — Lu
cia Romanov, Florența Mihai 
6—4, 6—1) și Elveția — R.F.G. 
2—1. Astfel, în semifinalele 
competiției se vor juca parti
dele : S.U.A. — Elveția și 
Australia — Anglia,

TELEX • TELEX
tena — Ț.S.K.A. Moscova tn— 
83 (|) ; U.B.S.C. Viena — Parti
zan Tirana 84—83 ; Eczacibasi Is
tanbul — Partizan Belgrad 72—85.

fotbal • Turneul final al zo
nei Asia — Oceania din prelimi
nariile C.M. a continuat Ia Kuala 
Lumpur cu meciul R.P. Chineză— 
Arabia Saudită, încheiat cu 4—2 
(0—2) în favoarea jucătorilor chi
nezi. In clasament conduce R.P. 
Chineză — 5 p, urmată de Ku
weit — 4 p, Noua Zeelandă — 
3 p și Arabia Saudită — op.* 
Tot din preliminariile C.M. (zo
na Americii de Nord, Centrale șl 
Caraibilor), la Tegucigalpa echi
pa Hondurasului a învins cu

PARIS, 13 (Agerpres). — Co
mitetul Internațional Olimpic 
a hotărît crearea unei comisii 
a sportivilor pe lîngă forul 
olimpic mondial, organism care 
să fie purtătorul de cuvînt al 
acestora în fața C.I.O. Comisia 
va fi prezidată de Peter Tal- 
berg (Finlanda), membru al 
C.I.O., care a participat în ca
litate de concurent la J.O. de

RUGBY: SELECȚIONATA 
STUDENȚEASCĂ A ROMÂNIEI 

ÎNTRECUTĂ LA POITIERS
PARIS, 13 (Agerpres). — La 

Poitiers în cadrul turneului 
internațional studențesc de 
rugby, selecționata Franței a 
întrecut cu 58—6 (30—3) forma
ția României. 40 dintre punc
tele echipei franceze au fost 
înscrise din eseuri, autorii 
fiind Rancoule (2), Haget (2), 
Perrier. Jaleczek, Gauthier, 
Andrieux, Cazâute și Carzabal. 
Punctele formației române au 
fost realizate de Cojocaru — 
două lovituri de pedeapsă.

într-un alt joc, Franța (B) a 
învins cu 54—0 (26—0) selec
ționata Poloniei.

dasinul nostru ar fi putut ob
ține, dacă nu titlul, cel pu
țin un ioc pe podium, deci o 
medalie., Popa a avut în mină 
asaltul cu Mazzoni. A început 
impetuos, lăsind impresia că 
va ciștiga fără dificultate, a 
condus la un moment dat cu 
7—4. Prea sigur de succes, 
Popa s-a relaxat prea repede. 
Mazzoni a preluat inițiativa, 
ajungind la 8—8. Apoi, în po
fida recomandărilor antrenoru
lui său Alexandru Istrate, Po
pa s-a grăbit să puncteze, fără 
a-și pregăti suficient atacul, 
primind două tușe ce puteau 
fi parate. Și astfel, de la o 
posibilă medalie. Ion Popa a 
ajuns... pe locul 12 !“

O tactică greșită din care nă
dăjduim că toți ceilalți scri- 
meri români prezenți la cam
pionatele europene, floretiștii 
care intră azi în concurs și 
sabrerii care vor încheia du
minică competiția, vor trage 
învățămintele ce se impun !

TURNEUL CELOR
Astăzi, la Toulouse, unul din 

„marile șocuri" ale rugbyului 
internațional : Franța — Noua 
Zeelandă, partidă așteptată cu 
cel mai mare interes de cercu
rile rugbystice din lumea în
treagă. Este interesant de sem
nalat, în acest context, că 
„15“-le României a jucat de 
curind cu amble formații, so
cotite cele mai bune din lume, 
testîndu-le, dacă se poate spu
ne așa, potențialul actual, forța 
de joc.

Chiar învinși (cu aceeași di
ferență : 8 puncte !), rugbyștii 
noștri au lăsat în ambele par
tide o bună impresie. Astfel, 
Jacques Fouroux, actualul an-

2—1 (2—1) selecționata Canadei * 
La Padova, în C.E. (tineret) : Ita
lia — Grecia 1—0 (1—0). în urma 
acestei victorii, echipa Italiei s-a 
calificat pentru sferturile de fi
nală ale competiției. * La Istan
bul, în Cupa Balcanică : Gala- 
tasaray — Beroe Stara Zagora 
1—2 (0—0).

volei * Finala competiției 
masculine de la Winnipeg se va 
disputa între selecționatele Cubei 
șl S.U.A. în semifinale : Cuba — 
Canada 3—1 (14—16, 15—8, 15—10, 
16—14) șl S.U.A, — Brazilia 3—0 
(15—6, 15—6, (5—10). * La Tokio, 
în „Cupa Mondială" (f) S.U.A.
— Japonia 3—2 ; R. P. Chineză
— Cuba 3—0 ; U.R.S.S. — Bul
garia 3—1 ; Coreea de Sud — 
Brazilia 3—0. « 

la Moscova, și va cuprinde pe 
scrimerul vest-german Thomas 
Bach, pe atletul britanic Se
bastian Coe, schiorul de fond 
norvegian Ivar Formo, atletul 
kenyan Kipchoge Keino și pe 
canotoarea bulgară Svetla Oțe- 
tova. Prima reuniune a comi
siei, ăl cărei mandat în actua
la componență va expira în 
1984, la J.O. de Ia Los Ange
les, va avea Ioc în luna mai 
1982, la Roma, a doua zi după 
încheierea sesiunii C.I.O.

MANIFESTĂRI CULTURALE CU PRILEJUL C.M. DE FOTBAL DIN 1982
MADRID (Agerpres). — Co

mitetul local de organizare din 
Barcelona a turneului final al 
C.M. de fotbal a prevăzut or
ganizarea, în timpul celei de-a 
12-a ediții, de anul viitor, a 
competiției, unor importante 
manifestări culturale, ce se vor 
desfășura sub genericul „In
fluența exercitată de fotbal" în 
mai multe domenii : filatelie, 
fotografie, afișe, umor și tele
viziune. Vor fi vernisate ex
poziții cuprinzînd cele mai re

DESPRE- SĂRITURI LA PATINAJ ARTISTIC
Sandu Marin — Sighișoara : „Solicit o lămurire in prjvința 

denumirilor oficiale date unor sărituri executate în programul 
de figuri libere, la patinajul artistic. De unde provin numele 
de Salchow, Rittberger și Axei

întrebare binevenită, acum 
cînd ne apropiem de sezonul 
sporturilor de iarnă, in care 
patinajului artistic ii este tot
deauna rezervat un loc de 
seamă. Toate aceste trei de
numiri. ajunse .clasice în 
sportul ghetii. provin de la 
patinatori altădată renumiti. 
pldnieri ai acestei discipline. 
Salchow-ul, săritura ,,3-ului". 
una din primele care se În
vață de cei care isi însu
șesc dificila tehnică a zbo
rului deasupra gheții. poartă 
numele primului campion o- 
llmpic de patinaj artistic, su
edezul Ulrich Salchow. Me
daliat cu aur la J.O. de la 
Londra. în 1908. atunci cînd 
patinajul („indoor") a figurat 
în programul olimpic de... va
ră. Salchow a fost nu mai 
puțin de 10 ori campion mon
dial. în perioada 1961—1911. 
ca si de 9 ori deținător al 
titlului continental (IB9B — 
1913). ■ Pentru Werner Ritt
berger. patinatorul german 
care și-a dat numele unei al
te sărituri foarte des practi
cate. palmaresul nu este atu 
de strălucit. El a fost „eter
nul doi" (după marele său 
rival Salchow de cele mal 
multe ori 1) în campionatele 
mondiale șl europene, de la 
început de secol. Ultima sa 
prezentă de concurs. în 1926 
Ia Berlin, in campionatul lu
mii, cînd a ocupat locul al 
4-lea. In sfirșit, pentru sări
tura „Axei" trebuie să mal 
întoarcem cu mult înapoi filele 
Istoriei patinajului. Săritura a- 
ceasta avîntată. poate cea mal 
spectaculoasă din arsenalul 
patinatorului, a fost pentru

Revista presei
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trenor al formației „cocoșului 
galic", făcea în legătură cu 
cele două partide amintite (pe 
care le-a urmărit în direct) 
următoarea declarație ziaristu
lui francez Denis Lalanne, pe 
care acesta o reproduce in 
ziarul L’EQUIPE: „Să nu ne 
ascundem după deget. România 
era cit pe aci să cîștige am
bele partide și contra lui AII 
Blacks, și contra Franței. A- 
cesta-i adevărul. «încercarea 

română» este întotdeauna teri
bilă, in sensul că orice minge 
pierdută te întoarce cu 50 de 
metri, intr-atît de lungi sînt 
loviturile lor de picior. Tre
buie să dispui de o bună doză 
de moral ca să reziști unui a- 
semenea tratament obsedant".

Henri Garcia, cunoscutul 
„patron" al ziariștilor francezi 
de rugby, tratează aceeași pro
blemă. tot în ziarul L’Equipe, 
sub titlul: Turneul celor șase 
națiuni în marș. Iată cîteva 
dintre argumentațiile sale în 
susținerea ideii lărgirii mult 
comentatului Turneu : „Prima 
mare deschidere cu țările 
membre ale lui International 
Board s-a efectuat în 1975 prin 
turneul României în Noua Ze
elandă (fără test în program),

S-A ÎNTRERUPT
BOMA, 13 (Agerpres). — Cea 

de-a 15-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah, 
care se desfășoară la Merano 
(Italia), între marii maeștri A» 
natoli Karpov și Viktor Korci- 
noi, s-a întrerupt la mutarea 
a 41-a într-o poziție aproxima
tiv egală.

Scorul se. menține 5—2 în 
favoarea campionului mondial 
A. Karpov.

prezentative creații din do
meniile respective avînd ca te
mă „sportul-rege". De aseme
nea, va fi organizat un ciclu 
de conferințe cu tematică • fot
balistică, în care o serie do 
personalități și ziariști specia
lizați vor dezbate teme legate 
de fotbal. în ziua premergă
toare deschiderii campionatu
lui, la 12 iunie, la Barcelona 
este prevăzută o mare „fiesta", 
pentru vizitatorii prezenți în 
capitala Cataloniei.

crima oară realizată (probabil 
într-o singură rotație, astăzi 
ajungîndu-se la forma sa tri 
plă I). în a doua jumătate a 
veacului trecut, de un faimos 
sportiv norvegian, cu numele 
complet Axel R. Paulsen, sin
gura mențiune de referință, 
pe care am găsit-o relativ la 
acesta, este prezenta sa la 
Viena. în anul 1S82. la pri
ma reuniune internațională de 
patinaj artistic menționată o- 
ficial. In concursul de atunci 
au fost disputate 23 (!) de fi
guri obligatorii, precum șl un 
program liber ales de 4 mi
nute. Probabil că Axel-uriie 
executate de părintele fru
moasei sărituri nu l-au aju
tat pe acesta să poată depăși 
avansul luat, ta „obligatorii", 
de doi dintre reprezentanții 
gazdelor. în speță austriecii 
Leopold Frey și Eduard En- 
gelman. Lui Axel Paulsen, al 
cărui nume avea să dăinuias 
că, totuși, pînă în zilele noas
tre. i-a fost atribuit atunci 
doar locul trei... Cu titlu de 
curiozitate, menționăm că a- 
celașl Axel R. Paulsen a fost 
și campionul mondial (neofi
cial) de patinaj viteză al anilor 
1881—84—86. ceea ce era încă 
posibil în epoca de pionierat 
a sporturilor gheții.

Radu Vâfc';

ÎN MARS..1
a urmat turneul Angliei B, în 
1978 în România, apoi testele 
din Tara Galilor — 1979 (12—• 
13), Irlanda — 1980 (13—13) și 
Scoția — 1981 (6—12). In fine, 
cu o săptămină înainte de a 
veni la Narbonne, spre a în' 
frunta Franța, «15»-Ie României 
îi primea pe All Blacks într-un 
prim test oficial, cîștigat cu 
dificultate de neo-zeelandezi, 
cu 14—6. Asistăm astfel la o 
judicioasă accelerare a istoriei 
schimburilor între România și 
«țările Boardului». Pentru 
prima dată românii au intrat 
în pielea membrilor acestui 
club cu trei teste majore în 
interval de cîteva săplămîni. 
Și turneul ? Britanicii nu-1 e- 
vocă încă în chip oficial. Este 
momentul diplomației subte
rane. Franța, sora mai mare a 
familiei Boardului de pe con» 
tinent, este gata să-și ajute 
sora latină, a afirmat-o însuși 
președintele Albert Ferrasse. 
In ceea ce-i privește pe ro
mâni — deși doresc cu ardoare 
incorporarea lor intr-o mare 
competiție europeană care ar 
avea repercusiuni imense pen» 
tru rugbyul din C'arpați — ei 
nu forțează lucrurile. Un fapt 
e sigur : Turneul celor șase 
națiuni este în marș, el va 
deveni foarte curind o reali
tate... Pe cînd, așadar, primele 
chartere galeze pentru Bucu
rești ?“
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