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VIZITA OFICIALĂ DT PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI ROBERT MUGABE 
președintele Uniunii Naționale Africane

Zimbabwe - Frontul Patriotic, primul 
ministru al Republicii Zimbabwe
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secretarul 
Comunist
RepubU-

Luni . _
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
eii Socialiste România, și Ro
bert Mugabe, președintele U- 
niunii Naționale Africane Zim
babwe — Frontul Patriotic, 
primul ministru al Republicii 
Zimbabwe, au fost oaspeții în
treprinderii „23 August* di» 
Capitală, una din cele mai pu
ternice unități ale industriei 
noastre constructoare de ma
șini.

Oamenii muncii care lucrează 
In această mare întreprindere 
industrială au făcut celor doi 
conducători o primire însufle
țită, exprimînd, prin îndelungi 
aplauze și urale, sentimentele 
de simpatie fată de poporul 
prieten a! Republicii Zimbabwo 
și calea de dezvoltare pe caro 
a ales-o după dobîndirea in
dependenței. convingerea câ 
noul diulog la nivel înalt do 
la BucuFești va constitui <aa 
moment de referință în croni
ca relațiilor de solidaritate, de 
prietenio și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre.

După vizita în halele de pro
ducție, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mugabe 
S-au Îndreptat spre sala 
de festivități a Clubului in' 
treprinderii „23 August*, undo 
a avut loc mitingul prieteniei 
româno-zimbabwcene

La miting a luat parte 
măre număr de oameni

șediniels Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Frontul 
Patriotic, primul ministru al 
Republici! Zimbabwe.

Cuvintările tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mugabe 
au fost urmărite cu un viu in- 
t subliniate In repetate
1 cu aplauze și urale.

In ovațiile celor prezenti. to
varășii Nicolae Ceausescu și 
Robert Mugabe se îmbrăți
șează, salută pe participanta 
ia miting, care exclamă minute 
In șir „Ceaușescu — Mugabef*

Mitingul prieteniei româao- 
zlmbabweene s-a încheiat 
tr-o atmosferă vibrantă.

★
Luni, M noiembrie, s-au 

chetei convorbirile oficiale
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Ieri on tost stabilite, prin tragere la sorți

MECIURILE „

n CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

____ _____ ___ ____ J__ al 
muncii din această importantă 
unitate industrială bucureș- 
teană.

Sosirea în sală a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Robert 
Mugabe a fost intîmpinată de 
participanții Ia miting cu de- 
osebită căldură, cu sentimente 
de prețuire și stimă, cu a- 
plauze prelungite, cu urale, 
expresie elocventă a satisfac
ției față de noul dialog la ni
vel inalt româno-zimbabwean.

întîmpinați cu îndelungi și 
puternice aplauze, la miting 
au luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și ROBERT MUGABE, pre-

pl
in

ire tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
gi tovarășul Robert Mugabe, 
președintele Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe — Frontul 
Patriotic, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe.

In încheierea convorbirilor, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Robert Mugabe au evidential 
eu satisfacție caracterul fruc
tuos al dialogului purtat in a- 
eeste sile la București, caro se 
înscrie — prin rezultatele sale 
— ca un moment de deosebită 
însemnătate in' dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări, 
in întărirea solidarității dintre 
P.C.R. șt Zanu-FP, a priete
niei dintre poporul român și 
poporul Zimbabwean.

Convorbirile s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă dc caldă prie
tenie, înțelegere și stimă reci
procă, caracteristică 
lor dintre partidele, 
popoarele noastre.

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a reintilnit. luni, in cadrul 
unul dineu, cu tovarășul Ro
bert Mugabe, președintele U- 
niunil Naționale Africane Zim
babwe — Frontul Patriotic, 
primul ministru ai Republicii 
Zimbabwe..

Ieri, la sediul F.R.F., a avut 
loo tragerea la sorti a ..In
imilor „Cupei României*, com
petiție desfășurată sub 
JDadadei' 
H ‘

egida 
. fază tn care intră 

colo 18 divizionare ,.A*. ală-
C.S.M. Suceava
Gloria Buzău
Gloria Bistrița 
Progresul Băltești 
Minerul CerteJ 
Mușcelul Cîmpulung 
Cimentul Medgidia 
F.C.M. Progresul Brăila 
Carpați Mîrșa
Rapid Arad
Rapid București 
înfrățirea Oradea
Victoria Tecuci 
F. C. Baia Mare
F. C. Olt
F.C.M. Brașov

raporturl- 
țările *1

Ceaușescu, 
Partidului

3 
,C* si o reprezen- 

judo- 
lată

tuxl de 1# divizionare „B*. 
divizionare 
tantă a campionatului 
tean. Progresul BăileștL 
programul :
— F.C. Argeș
— U.T.A.
— „Poli*" Timișoara
— Steaua
— Jiul
— Chimia Rm. Vilcea
— Dinamo
— ,U* CIuj-Napoca
.— A.S.A. Tg. Mureș
— F.C. Constanta g
— Progresul Vulcan
— Universitatea Craiova
— Corvinul Hunedoara
— Sportul studențesc
— C.S. Tlrgoviște
— S.C. Bacău

Partidele ,.16*-îmilor se vor 
disputa miercuri 2 decembrie, 
de la ora 13. pe terenurile pri
melor echipe, cu excepția me
ciurilor dintre echipele de Di
vizia „A*. F. C. Olt — CJ8. 
Tlrgoviște si F.C.M. Brașov — 
S.C. Bacău, care vor avea loc 
pe terenuri neutre, stabilite de 
comun acord. In caz de egali-

F.

con-
vor

tate după 90 de minute, 
form regulamentului, se 
desfășura 2 reprize de prelun
giri a cite 15 minute, iar dacă 
egalitatea se menține se vor 
califica echipele In deplasare, 
in cazul ultimelor două me
ciuri Intre divizionarele „A*, 
urmlnd a se executa serii de 
lovituri de la 11 m.

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ 
AU PLECAI LA MOSCOVA

Echipele de gimnastică alo 
României au plecat ieri M 
Moscova, unde vor participa — 
do lunea viitoare — la campio
natele mondiale, care urmează 
să se desfășoare in marele 
complex sportiv „Olimpllskl*» 
Au făcut deplasarea : Cristian 
Grigoraș, Emilia Eberle, Dumă- 
trița Turnee, Rodica Dunea, 
Melita Ruhn, Mibaela Stănulsț, 
Lavinla Agache și Aura Aw 
gheL 
intra _ _____
mind a fi stabilita după ulti
mele _ 
desfășura in această săptămlnă. 
La masculin au fost selecțio
nați și au făcut deplasarea ur
mătorii gimnaști : Kurt Szilise, 
Aurelian Georgescu, Emilias 
Nicula, Octavian Ionașiu, Va
lentin Pintea, Dumitru Sirbu. 
Dan Odorbeaa.

Programul campionatelor mon
diale este următorul : luni — 
exerciții impuse masculin t 
marți — exerciții impuse femi
nin ; miercuri — exerciții liber 
alese masculin ; Joi — exerciții 
liber alese feminin ; vineri — 
concursul primilor „36*. pentru 
desemnarea campionului la in
dividual compus masculin | 
simbătâ — concursul primelor 
„36“ pentru desemnarea Învin
gătoarei la Individual compus ; 
duminică — finalele pe apa
rate (m+f).

cele șase fete care vo» 
In focul Întrecerilor ur*

antrenamente care m vor

In campionatul de polo DINAMO - RAPID (13 5) NU A MAI FOST UN DERDY
Campionatul national de po

lo. aflat la încheierea celui de 
al doilea tur, a oferit aseară 
la Floreasca spectatorilor bucu- 
resteni ultimul său program din 
acest an.

în deschidere. Crișul Oradea 
— pentru cea din urmă veri-

ficare oficială dinaintea tur
neului final al ..Cupei cupe
lor*. programat săptămîna vi-

marșul Crișului spre primul 
lor titlu de campioni.

Si de această dată, echipa

Adeziune deplina la noua inițiativa de pace

a tovarășului Nicofae Ceaușescu, a României socialiste

PENTRU DREPTUL LA PACE, LA VIAȚĂ
Entuziastă manifestare a tineretului hunedorean cu prilejdl 

deschiderii celei de a treia ediții a „Daciadei"
In pofida timpului rece, du

minică dimineață peste 3 000 
de hunedoreni iubitori ai spor
tului. într-o manifestare de ti
nerețe si vigoare, au partici
pat la deschiderea oficială a 
celei de-a 3-a ediții a compe
tiției sportive naționale „Da- 
ciada*. După ce cu steaguri șt 
panouri pe care scria 
„Ceaușescu — Pace*, „Da — 
păcii*. „Nu — războiului* au

mai
bulevarde 
tinerii 
stadionul
a avut loc o manifestare 

A-

multe străzi 
ale orașu- 

s-au îndreptat 
Constructorul.

străbătut
Si 
lui.
către 
unde
de fierbinte adeziune la 
pelul pentru dezarmare și pace 
al F.D.U.S. Au luat cuvîntul. 
cu aceasta ocazie. Viorel Her- 
ban, prim-vicepreședinte al 
C.M.E.F.S., Daniela Coporan, 
elevă. Eugenia Stingă, handba-

listă. Marius Han, atlet, loan 
Dociu. director al C.S.S.

în final, s-a dat citire unei 
telegrame adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. In ca
re se spune, printre altele : Vă 
încredințăm că vom face totul 
pentru a așeza sportul hune- 
dorean tn sprijinul apărării 
dreptului la viată, Ia pace, mi- 
litînd totodată pentru o lume 
mal bună si mai dreaptă*.

în continuare, au urmat o 
serie de frumoase și intere
sante competiții sportive.

loan VLAD-coresp.

Ardeleanu, unui dintre cei mai 
Rapid (13—5). va șuta necruțător

buni dinamovifti in meciul eu 
la poarta lui FI. SlăveL 

Foto : V. BAGEAC

„SPORTUL-O PUNTE DE LEGĂTURĂ
INTRE TINERII DIN TOATE ȚĂRILE“

Adunarea activului clubului sportiv Progresul București
Alături de alte unități spor

tive de performanță din întrea
ga țară, recent, și la clubul 
sportiv bucureștean Progresul 
s-a desfășurat adunarea activu
lui clubului organizată în sco
pul sprijinirii și traducerii în 
viață a nobilelor idei' cuprinse 
in Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste pentru 
dezarmare și pace. Au luat 
parte membrii conducerii clu
bului, antrenori, sportivi, per
sonalul bazei din strada dr. 
Stalcovici. Cu toții au dat glas 
adeziunii lor depline la noua 
inițiativă de pace a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, a 
României socialiste, hotărîrii 
lor neclintite de a lupta fără 
preget In vederea interzicerii 
tuturor activităților de înarma

re In lume și de amplasare, in 
special pe continentul euro
pean. a ultimelor tipuri de ar
me nucleare și de rachete cu 
rază medie de acțiune.

In cuvîntul de deschidere a 
adunării de la clubul sportiv 
Progresul, Dorcl Cioară, secre
tarul Biroului organizației de 
bază de la această unitate, vi
cepreședinte al clubului, a spus 
printre altele : „Noi, toți cei c« 
activăm in domeniul sportului 
de performanță in România so
cialistă, trebuie să ne facem 
cunoscută hotărirea dc a nu 
mal permite nimănui să tulbu
re pacea lumii. Trebuie să lup
tăm pentru ca sportul să devi
nă un factor de înțelegere in
tre oamenii din 'lumea întrea
gă, o punte de legătură între

tinerii din toate țările de pe 
glob. Ca luptători activi pentru 
pacea mondială, noi, activiști 
din domeniul mișcării sportive 
șl performeri, trebuie să spu
nem un NU hotărit războiului, 
afirmind în același timp pacea 
ea pe un principiu fundamen
tal al lumii contemporane*.

Cuvîntul celorlalți partici
pant! la adunarea activului clu
bului Progresul a subliniat cu 
aceeași fermitate necesitatea de 
a lua atitudine împotriva tutu
ror celor care încearcă să rea
ducă in omenire, in Europa, 
spectrul distrugător al războiu
lui. „Posibilitățile de a fi de
clanșată o nouă conflagrație

(Continuare In pag 2-3)

itoare la Split — a întîlnit pe 
Voința Clnj-Napoea, o echipă 
incomodă, care nu de puține 
ori i-a pus probleme serioase. 
Să nu uităm chiar întrecerea 
lor din primăvară, tot la Bucu
rești. cînd clujenii ap stopat

antrenată de A. Sarkady a 
..întins* serios team-ul oră- 
dean. obligîndu-1 să se întro-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Citcva reflecții după campionatele europene de scrima

PETRU KUKI ȘI-A CONFIRMAT CLASA ! 
DAR NUMAI EL...

Competiția de la Foggia rămlne o „lecție" pentru toți 
trăgătorii noștri fruntași

Bilanțul „mușchetarilor* ro
mâni la prima ediție a Cam
pionatelor europene individuale 
de scrimă de la Foggia (Italia) 
n-a fost cel dorit și nici cel aș
teptat : o singură medalie — 
una de bronz — prin floretistul 
Petru Kuki.

Valorosul nostru scrimer, ex
ponent al generației tinere, și-a 
confirmat în bună măsură cali
tățile, fiind cotat, așa cum a- 
preciau multi dintre specialiștii 
prezențt la competiție, printre 
cei mal mari stiliști în floretă. 
Kuki a susținut — și la Foggia, 
ca si la Clermont Ferrand, 
la Campionatele mondiale din

iunie — un veritabil recital ta 
compania unor ași ai probei, 
printre care Didier Flammeni 
și Francesco Cervi, pe care i-a 
și întrecut, și Andrea Borella, 
cîștigătorul întrecerii, din dis
puta cu care a rezultat un scor 
egal : 10—7 pentru Kuki in eli
minările directe și 10—6 pentru 
Borella în asaltul care ducea 
spre primele două medalii 1 A 
fost singura dată (în tot con
cursul) cînd Kuki n-a mal

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)



Adeziune deplina la noua inițiativa de pace

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a României socialiste

//DORIM SA TRĂIM Șl SA MUNCIM IN LINIȘTE, IN PACE"
Voința unanimă a oamenilor muncii de la Întreprinderea economica

de administrare a bazelor sportive din Capitală
Toți cei ce-și desfășoară ac

tivitatea ia întreprinderea eco
nomică de administrare a ba
zelor sportive din București 
s-au întrunit în marea sală de 
festivități de la complexul 
sportiv „23 August", pentru a-și 
exprima totala adeziune față 
de Apelul pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, document 
de importanță istorică, pătruns 
de cele mai puternice senti
mente umaniste, elaborat din 
inițiativa tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Re
publicii Socialiste România.

Cu conștiinciozitatea și fer
mitatea cu care își îndeplinesc 
sarcinile profesionale, cei pre- 
zenți la adunare au dat glas 
voinței lor unanime : „Nu răz-

boiului „Nu bombelor eu 
neutroni !“, „Sintem pentru de
zarmare și pace !“. Acestea au 
fost și ideile pe care le-au dez
voltat în cuvîntul lor Ion Ilie,. 
maistru constructor, Gheorghe 
Popescu, inginer horticol-, 
Gheorghe Milea, directorul în
treprinderii, ca șl mulți alți 
vorbitori. Au impresionat în 
mod deosebit cele spuse de 
Viorica Nisip, secretar al comi
tetului sindicatului : „Ca om 
al muncii in întreprinderea 
noastră, și in numele colectivu
lui unde îmi desfășor activita
tea, imi exprim adeziunea to-

- tală față de politica de pace 
desfășurată de conducerea par
tidului și statului nostru, eon- 
siderind-o drept politica noas
tră, a tuturor celor ce dorim să

trăim și muncim in liniște 
pace".

în încheierea adunării a fost 
adoptat 
adresate 
Ceaușescu, in 
printre 
că nu 
pentru 
noastre 
ne modesta contribuție la ope
ra de ridicare a României so
cialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație, fiind hotâ- 
rîți și activi, prin poziția noas
tră, împotriva acelora care ne 
amenință munca noastră paș
nică și bunul cel mai de preț : 
viața !

Gheorghe ȘTEFANESCU

«i

textul unei telegrame 
tovarășului Nicolae 

care se spune 
altele : „Ne angajăm 

vom precupeți nimic 
realizarea sarcinilor 

de producție, aducîndu-

AZI, DASCĂLI PASIONAU DE SPORT IN RlNDUL
Am 

ți uni 
cîteva 
Una 
bază de la Lacul Tei, cealaltă 
pe „Tineretului", acest din ur
mă stadion fiind atunci mai 
cochet și mai primitor parcă 
decît orieînd. Există și un anu
me caracter de întrecere în
tre respectivele manifestări — 
a căror denumire nu prezintă 
importanță pentru ceea ce 
ne-am propus să reținem și să 
consemnăm —, asemănătoare in 
conținut și, în cele din urmă, 
în realizări, 
la momentul 
Institutul de 
la Academia 
mice din 
bă bună 
mișcare, 
sănătate 
crul este 
resc : la cele două importante 
unități de învățămînt 
nează cadre 
o pregătire 
dragoste de

văzut, recent, două ac- 
sportive, desfășurate la 
zile distanță între ele. 
avea loc la splendida

Am concluzionat, 
potrivit, că atît la 
construcții, cît și 
de studii econo- 

Capitală se face trea- 
(și) în materie de 
de exercițiu fizic, de 
ale studenților. Lu

cit se poate de fi-

funcțio- 
de specialitate cu 
temeinică și cu 
sport, de meserie.

- - , - -
Printre acestea am putut afla 
nume de ieri ale sportului ro
mânesc...

A existat cindva o echipă 
feminină de gimnastică, ale 
cărei medalii (de bronz) cuce
rite la două Olimpiade conse
cutive anunțau parcă naște
rea peste ani a stelei numite 
Nadia. Din acea echipă au fă
cut parte și Elena Leușteann 
(care cîștiga un bronz, în 1956, 
și la sol), și Sonia Iovan (a 
clncea la individual compus, in 
primele șase la trei aparate la 
Olimpiada din 1960), și Elena 
Dobrovolschi. Prima este acum 
lector la „Construcții' 
pîndu-se, în afara 
curs, de echipa de 
fiind, înainte de a 
ralele sau birnă, o 
celelalte funcționează 
A.S.E., avind de asemenea a- 
tribuții dincolo de munca pro- 
priu-zisă, la catedră.

S-au scris pagini frumoase 
pe terenurile de rugby, de 
handbal, pe pistele nautice sau, 
din nou, la... paralele. Le-au

. — ocu-
orelor de 

atletism, ea 
trece la pa- 
bună atletă, 

la

(Urmare dtn pag l)

LEGĂTURĂ INTRE TINERII DIN TOATE ȚĂRILE"

mondială nu pot fi nicidecum 
ignorate — a spus, printre al
tele, președintele clubului, 
Constantin Dumitrescu. Stă, în
să, în puterea tuturor celor ce 
locuiesc pe planeta pămînt, a- 
dică a popoarelor iubitoare de 
pace, să spună un NU ferm 
oricăror planuri de război".

In numele antrenorilor și

specialiștilor care activează in 
diferitele secții de performan
ță, a luat cuvîntul Melania 
Trăistaru, antrenoare la sări
turi în apă,’ secție fruntașă a 
clubulu^ bucureștean : „Ade
răm din tot sufletul la înfăp
tuirea nobilelor idealuri cuprin
se in Apelul pentru dezarmare 
și pace, acest impresionant do
cument în care România socia
listă își face cunoscută lumii 
hotărîrea neclintită de a mi-

li ta fără preget pentru pacea 
Europei și a lumii. „STOP" ! 
înarmărilor de orice fel și In 
primul rînd înarmării nuclea
re ! Să se treacă cu maximum 
de urgență la măsuri practice 
de reducere a cheltuielilor mi
litare, a efectivelor militare, 
pentru apărarea păcii, a liber
tății, a independenței naționa
le a fiecărui popor, grav ame
nințate de actualul curs al 
înarmărilor".

LA TIMIȘOARA, UN IMPORTANT TURNEU
AL CAMPIONATULUI NAȚIONAL OE BASCHET FEMININ

Nici un moment de respir© în 
activitatea baschetului ! După 
ce, săptămtea trecută, intere
sul a fost captat de participa
rea celor patru echipe româ
nești. la cupele europene, zilele 
acestea atracția va fi creată de 
formațiile din Divizia feminină 
„A*. Cele 12 divizionare vor 
susține, de iol pînă duminică.

CAMPIONATUL DE HOCHE!
AL JUNIORILOR

Pe patinoarul artificial ,X3 Au
gust" din București se dispută 
cel de-al doilea tur din cadrul 
campionatului republican de ho
chei rezervat juniorilor mari 
(17—18) ani). Ca și în primul tur, 
jocurile sint dominate de repre
zentativa C.S.Ș. Liceul Miercurea 
Ciuc, Dar iată rezultatele :

C.S.Ș. Liceul Miercurea Cluc — 
S.C. Miercurea Ciuc 10—1 (2—1,
«—n, *—0), cel mai bun jucător 
Lucacl (C.S.Ș. Liceul) autor a 4 
goluri; plnă în min. 31 scorul 
era doar de 2—1 pentru C.S.Ș.

Dunărea Galați — C.S.Ș. Uni
rea Tg. Secuiesc 10—1 (3—1, 3—0, 
4—0); s-a evidențiat Demidov 
(Dunărea), autor a 3 goluri.1

Avîntul Gheorgheni — Dinamo 
București 6—5 (1—2, 2—2, 3—1);
victorie muncită, obținută în ul
timele minute; cei mal 
Ambruș (Avîntul) șl 
(Dinamo).

Avlntul Gheorgheni — 
Unirea Tg. Secuiesc 
2—1, 3—3) ; F.C.M.
Ciuc — Dinamo București

buni:
Săvăstru

— C.S.Ș.
8-4 (3-0, 
Miercurea 

______________ i (—io 
(1—2, 2—i, 3—4) ; Dunărea Ga
lați — c.S.S. Liceul Miercurea 
Ciuc 1—8 (0—1, 1—4, 0—3); C.S.S. 
Lie. Miercurea Ciuc — C.S.S. 
Unirea Tg. Secuiesc 22—0 (8—0, 
•—0. 5—0); Dinamo Buc. — Du
nărea Galați 7—3 (2—0, 3—0, »—0).

TROFEUL

In Divizia ,,A“ de popice

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ (m) - PERFORMERA ETAPEI
In campionatul Diviziei „A* de 

popice s-a disputat simbătă șl 
duminică etapa a Vl-a.

FEMININ • Voința București — 
Laromet București 2438—2393 p d 
(scor individual 4—2). Joc atrac
tiv, în ©are Voința s-a impus 
datorită celor două componente 
ale lotului national. Elena Andre- 
escu și Elena Pană, cele mai 
precise jucătoare ale întîlnirii cu 
429 și, respectiv, 424 p d. De la 
Laromet • frumoasă impresie 
lăsat tînăra Rodica Pădurețu 
41S și Stela Andrei, o sportivă__
rezultate bune în toate meciurile
— 416 p d. La bile goale : Voin
ța 21, Laromet 22 (T.R.) • Vo
ința Tg. Mureș — Voința Timi
șoara 2346—2304 (3—3). Meciul ce- 
lor două echipe, neînvinse pînă 
acum în seria Nord, • plăcut 
spectatorilor, ambele formații 
conducted cu schimbul. Cele mal 
bune concurente au fost Ildlko 
Szasz — 422 și Elisabeta Albert
— 402 de la gazde, respectiv E-
milia Ebel șl Maria Michnic — 
fiecare cu 391 p d. (I. Păuș-co- 
r®sp.) • Olimpia București — 
Voința Gâlați 2394—2419 (2—4).
Victorie meritată a echipei cam
pioane, care a avut te Gica Pe- 
rlanu — 421 șl Aristița Dobre — 
417 cele mai eficace Jucătoare.

cu

„CIBINIUM* LA CULTURISM
La Sibiu s-a desfășurat prima 

•«Utie a trofeului „Cibinlum- la 
culturism, la ©are au asistat ®- 
proape 1 000 de spectatori, iată 
rezultatele înregistrate: cat. 72 kg: 
L C. Bebeșelba (Recolta Sibiu) 
163 p; 2. A. Costache (Rapid Buc.) 
161 p, 3. S. Nagy (UNIO Satu 
Mare) 151 p; cat. 77 kg: L C, 
MustAțea (Dinamo Buc.) 162 p; 
1. V. Belbe (UNIO Satu Mare) 151

p. 3. E. Dandul (Recolta Sibiu) 
150 p; cat. 85 kg: L N. Giurgi 
(Minerul Cavnlc) 154 p; î. I. Dra
goman (Recolta Sibiu) .148 p, 3. 
I. Sferlea (Rapid Oradea) 145 p; 
cat. -f-85 kg: 1. D. Paraschivescu 
(Recolta Sibiu) 163 p; 2. E. Kan
tor (Rapid Oradea) 147 p; 3. R. 
Lucacl (Dinam© Buc.) 146 p. Pe 
echipe (11 formații prezente): L 
Recolta Sibiu 23 p, 2. Rapid Ora
dea 18 p, 3. Rapid București 13 p.

A. BRAILOVSCHI LIDER AUTORITAR

De la gazde s-au ’remarcat Cor
nelia Grecescu — 430 si Valeria 
Popescu — 412. (D. Daniel-co-
resp.). • Voința Ploiești — Mc- 
trom Brașov 2420—2246 (5—1).
Ploieștencele au dominat parti
da, ciștiglnd la un scor conclu
dent. S-au remarcat : Mlnela
Dan — 422, Doina Mihăilă — 410 
si, respectiv. Marcela Bleandă — 
404. (O. Bălteanu-coresp.) • Vo
ința Odorheiu Secuiesc — Con
structorul Gherla 2410—2333 (3—3)
• Hidromecanica Brașov — U.T.
Arad 2336—2244 (4—2). Perfor
merele celor două sexteturi au 
lost Mariana Constantin — 420 
(cu nld o bilă in gol) șl, res
pectiv, Maria Cociuban — 408. 
(C. Gruia-coresp.) • Dacia Plo
iești — Petrolul Băicoi 2310—2247 
(5—1) • Electromureș Tg. Mureș
— C.S.M. Reșița 2478—2387 (4—2)
• Voința Oradea — Dermagant 
Tg. Mureș 2464—2160 (6—0) « Glo
ria București — Rapid București 
2378—2352 (3—3).

MASCULIN • C.F.R. Constanța
— Rulmentul Brașov 4982—5093 
(2—4) Brașovenii, cu vlcecampio- 
nul mondial Iosif Tismănar tn 
mare formă (cu 953 pd a sta
bilit un nou record al arenei 
constănțene), au cîstlgat la un 
scor sever pentru un joc in de
plasare. De la ceferiști, foarte 
bine a jucat juniorul L Frigea
— 895. (P. Enache-coresp.) •
Constructorul Galați — Voința 
București 4984—4966 (3—S). Par
tidă deosebit de disputată : cu 
SO de „bețe" înaintea încheierii 
jocului, buoureștenil conduceau 
cu 54 de puncte. Primii popicari 
din cele două formații : Gh. Co- 
văseală — 867, C. Silvestru — 
842, respectiv P. Purge — 868 si 
H. Ardac — 857. (Gh. Arsenie- 
coresp.) 9 Gloria București — 
Petrolul Băicoi cîmpina 4996— 
4699 (4—2) e Olimpia București
— Carpați Sinaia 5263—4967 (6—0) 
0 Metalul Hunedoara — Tehno- 
utilaj Odorheiu Secuiesc 5226— 
5038 (5—1). Echipa hunedorenllor. 
fără cel doi oameni de bază, Bă- 
laș (care vrea să părăsească for
mația) șl Tarok (suspendat de 
conducerea clubului), a cîștigat 
ușor, Nicoară fiind cel mal bun

jucător — 880. De la oaspeți s-a 
evidențiat doar Stefucz — 878. (I. 
Vlad-coresp.) O Chimpex Con
stanța — Laromet București 4944 
—4747 (5—1) • Jiul Petrila —
Electromureș Tg. Mureș 5256— 
5391 (1—5). Oaspeții au stabilit pe 
echipe, un nou 
remarctedu-se, 
Ordog — 926 și 
la Jiul au jucat 
Miclea — 911 și_____  ___ ,
Băloi-coresp.) O Chimica Tîrnă- 

Constructorul Tg. Mureș ----  .... progresul 
Tg. Mureș 
n meci res- 
a iv-a : o-
- Rulmentul

în sala Olimpia din Timișoara, 
ultimul turneu al primului 
decisiv pentru departajarea 
chipelor în grupele valorice 
șl 7—12 (în cadrul cărora 
conțin un întrecerea pînă la 
mai 1982). în afara faptului 
la sfîrșitul lui. vor fi cunoscute 
grupele valorice, turneul prezin
tă interes . si pentru că progra
mează cîteva meciuri-derby, 
printre care cel dintre Universi
tatea Cluj-Napoca și Politehnica 
C.S.Ș. 2 București (joi, la ©ra 
18) neînvinse pînă acum.
• Steaua va susține ultimul 

meci, din cadrul grupei ,,A“ a 
C.C.E., joi, la Helsinki. în fața 
echipei Torpan Pojat. Indiferent 
de rezultatele acestei etape, for- 

'* Maccabi Tel Aviv s-a ea- 
pentru unica grupă semi- 
Clasament la zi : Maccabi 

2. Steaua 7 p. 3. Torpatn 7 
B.S.C. Saturn Koln 6 p.

mația 
li ficat 
finală.
10 p, 
p. 4.

tUT,

1—6
vor

30 
că,

record al arenei, 
în mod specia], 
Hosu — 923. De 
mulțumitor doar 
Pișcoi — 910. (S.

veni
5479 — 5283 (4—2)
Oradea — Voința 
5062—4992 (4—2) O
tanță pentru etapa 
limpia ” 
Brașov

Meci
Vll-a :
mica Tîmăveni 5242—4981.

București — 
5369—5206. 
devansat din 

Aurul Baia Mare
etapa a

Chi-

Astăzi, 
sala de 
din Bd. 
întîlnire _ ____ ____ _______
In cadrul ciclului „Mari spor
tivi răspund Întrebărilor dv.* 
se vor afla la tribună Toma 
Simionov, Nicu Pop șl Sorin 
Maca vei. Prezintă: Octavian
Vintilă. In încheiere, • gală 
de filme sportive.

la ora 19, are loc în 
spectacole a C.C.A., 
Gh. Gheorghiu-Dej, e 
cu amatorii de sport.

—
<4- <

RULMENTUL BRAȘOV A CÎȘTIGAT „CUPA
DE TOAMNA 4 LA HANDBAL: 1716 CU TEROM IAȘI

ODORHEiU SECUIESC (prin 
telefon). Intîlnindu-se pentru a 
doua ©ară într-o finală de com
petiție cu mare miză (prima oară 
în „Cupa României*, cîștigată de 
brașovence), echipele de hand
bal Rulmentul Brașov și Terom 
Iași și-au disputat acum ultimul 
act al „Cupei de toamnă), ajun
să la cea de a 3-a ediție. Pri
ma repriză a partidei a fost 
deosebit de strînsă, pînă în min. 
27 menținîndu-se egalitatea (7—7). 
dar trebuie menționat că în tot 
acest timp brașovencele au con
dus de 6 ori cu cîte un gol. A- 
bla în ulitmul minut al repri
zei, Rulmentul s-a detașat cu 3 
goluri, autoare fiind Furtună, 

•răgușel și Beschi. Rulmentul a 
Jucat mult mai bine în atac, fo
losind mai ales cele două extre
me, realizînd goluri si ca ur
mare a cîtorva contraatacuri ini
țiate de portarul Elena Drăgă- 
nescu, care a „prins* © zi ex-

Reuniunea de duminică a fost 
caracterizată de sosirile wtrînse 
șt spectaculoase din toate cele 
zece curse, in care dștlgătoril 
au realizat valori maidane. An
drei Brailovs chi a dominat aler
gările prin triplul său succes 
•bținut în manieră personală. 
Cu aceste victorii, el s-a instalat 
autoritar tn fruntea clasamentu
lui driveriloT, de unde probabil 
nu va mai fi detronat. Iar în cel 
ai formațiilor este la e dife
rență de o singură victorie față 
de liderul Gh. Tănase. De re
marcat dublul succes al condu
cătorului R. Costlcă, Învingător 
fâră drept de apel In cursele 
etștlgate. Transportul iubitorilor 
•cestul sport la Ploiești a de
venit incert datorită lipsei de 
tațelegere de care dă dovadă 
LR.T.A. Ar trebui să înceteze 
«toanele dintre Autobazele 3 gi 

oare se răsfrtng asupra celor 
ramași fideli acestor Întreceri 
atlt de apreciate tn trecut. RE
ZULTATE TEHNICE. Cursa I : 
L Jder (Gh. Tănase) rec. 1732,1, 
2. Pocnită IL Simplu 1. ordinea 
K. Cursa a n-a : L Trandafir 
tt>. 8tan) rec. 1:35,8, 2. Ruleta. 
1. Julleta. Simplu Închis, ordi
nea Închisă, event 234, triplă 
kZM. Cursa a m-a 1 L feorveti

HIPISM
sbskve..’

(D. Arsene) perf. 1:29,3, 2. Sur- 
duc. Simplu 40, ©r din ea 50, event 
închis, triplu închis. Cursa a 
IV-a Î 1. Epilog (A. Brallovschi) 
perf. 1X8,7, 2. Selenar, 3. Vesela. 
Simplu 4, ordinea 19, event 129, 
tripla 416, Cursa a V-a : 1. Dră
gălaș (R. Costlcă) perf. 1X9,8, 2. 
Osmana. Simplu 2, ordinea 5, 
event 15, triplu 1114. Cursa a 
Vl-a t L Bucuria (M. Dumitru) 
perf. 1X9,8, 2. Rozita, 3. Fale- 
sa n. simplu 2,80, ordinea 12, 
event 8, triplă 324. Cursa a VH-a: 
L Epilog (A. Brafiovschl) perf. 
1X8, 2. Selenar. Simplu 1,60, 
ordinea 2,40, event 4, triplu 48. 
Curea a Vin-a : 1. SeUma (R. 
Costlcă) perf. 1:29,5, 1. Horoscop, 
3. Bărdița. Simplu 5, ordinea în
chisă, event 11, tripla 1 262. Cursa 
• IX-a : L Răsad (M. Ștefănes- 
cu) rec. 1X5,1, 2. Orlando, I. 
Sicomor. Simplu 4, ordinea 12, 
event 32, triplu 297, tripla 179. 
Cursa ■ X-a : L Holban (A. Brai- 
tavschl) perf. 130,4, 1. -----
Staiplu li, ordinea 40,

Sandi IONESCU

Bolia. 
event 28.

UNIVERSITATEA CRAIOVA A CUCERIT

celentă. evilind 6 goluri ca si 
realizate de ieșence !

Dar partea dramatică a parti
dei avea să se consume în cea 
de a doua repriză. Deși Rulmen
tul a continuat să conducă cu 4 
goluri (13—9 în min. 40 și 14—10 
în min. 46), Terom nu a abando
nat și cu o putere de luptă ex
traordinară — juqînd corect 51 
mobilizîndu-se exemplar — a 
reușit să egaleze : 15—15 în min. 
52. Aici au intervenit ratări de 
ambele părți : în min. 58, ieșean- 
ca Vișan a irosit o aruncare de 
la 7 m. iar in min. 60 Furtună 
de la Rulmentul a..*, imitat-o, 
scorul ară tind acum 17—16 pentru 
brașovence. Ultimul atac a fost 
al Teromului, dar echipa ieșeană 
a ratat ocazia de a egala scorul 
și de a intra astfel în prelungiri. 
Rezultat final: Rulmentul Brașov 
— Terom lași 17—16 (io—7). Au 
condus bine un meci foarte greu, 
drariîatic, Tra’an Ene și Romeo 
Iamandi (Buzău). Au marcat : 
Furtună 6. Beschi 5, Drăgușel 2, 
Oancea 2. Zamfir 1, Pătruț 1 
pentru învingătoare, respectiv 
Vișan 7, Sumănaru 3, Marteeac 
3, Popa 2 și Discă 1.

Ion GAVRILESCU

>> CUPA ROMÂNIEI- LA TERIS DE MASĂ
ODORHEIU SECUIESC (prin 

telefon). In Sala sporturilor din 
localitate, prima ediție a „Cu
pei României" la tenis de masă 
a continuat cu concursul mas
culin. Trpfeul a fost cucerit de 
echipa Universitatea Craiova, 
care a aliniat formațiile cele 
mal bune la toate cele trei ca
tegorii de vîrstă. Elevii antre
nați de prof. Virgil Bălan 
(Mircea Nicorescu, Sever Nai- 
din ți Sandu Nef — seniori, 
Eugen Florescu, Paul Haldan 
șl Costel Bădol — juniori I, 
precum șl Vasile Florea, Cris
tian Tiugan și Viorel Bădescu 
— juniori II) au Învins In fi
nală pe C.S.M. Cluj-Napoca cu 
10—4, după ce cîștigaseră fel

fața echipelor Locomotiva Buc. 
cu 10—1, Voința Satu Mare cu 
10—0 și Gloria Buzău cu 10—4. 
Pentru locurile 3—4 : C.S.Ș. O- 
dorheiu Secuiesc — Gloria Bu
zău 10—9.

Iată clasamentul final al pri
mei ediții a „Cupei României" 
(masculin) : 1. Universitatea
Craiova, 2. C.S.M. Cluj-Napoca, 
3. CJS.Ș. Odorheiu Secuiesc, 4. 
Gloria 
Tîrgu 
Mare, 
C.S.Ș. 
dava 
București, 
Mureș și Metalurgistul 
13—15. C.S.Ș. * Craiova, 
Bistrița și Locomotiva 
reștL

Buzău, 5—6. înfrățirea 
Mureș și Voința Satu 

7—8. Tractorul Brașov și 
Constanța, 9—12. Trico- 
București, Progresul 

Constructorul Tîrgu 
Cugir, 
C.S.Ș. 
Bucu-
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Modesto I

ADMINISTRAȚII or STAT LOTO PRONOSPORT
MÎINE — UN ATRACTIV 
CONCURS PRONOSPORT

Numai astăzi se mai pot depune 
buletinele de participare la atrac
tivul concurs Pronosport de 
miercuri 18 noiembrie a.c., ©are 
cuprinde partide din campionatul 
diviziei naționale A de fotbal, 
astfel:

L ,,U“ Cj.-Napoca — Jiul 
S.C. Bacău — Chimia Rm. V. 
F.C. Olt — F.C.M. Brașov 
Corvinul — ,,Poli“ Tim. 
A.S.A. Tg. M. — C.S. T-vl^te 
Progresul — Dinamo (pauză) 
Progresul — Dinamo (final) 

VTn. Sportul —
IX. Sportul — 
X. U.T. Arad

XI. U.T. Arad 
XIL F.C. C-ța — „U‘ _______

XHL FJC. C-ța — „U- Craiova

Agențiile Loto-F 
pot elibera doar 
numerele dv. pi 
tragerea obișnuită 
de *“mline, 13 noie.

n.
m.
rv.
v.
vi. 

vn.
Steaua 
Steaua
— F.C.
— F.C.

Argeș
Argeș 

Craiova

ClȘTIGURILE 
„PRONOI 

DIN 11 NOIE

Categoria 
autoturism
2 variante 
7 variante
3 : 41,75 a 
a 867 lei ; cat. 
cat. 6 : 6.862,50 
159 a 200 lei ; 
40 lei.

REPORT LA 
«2.237 lei.

Autoturismul 
fost cîștigat de 
din Baia Mare.

1:1
„Dacia 
100% 

25% 8 
1.740 1C

5: 
a 
ct
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In pofida frigului pătrunzător, 
duminică, pe „Centralul" din Bă
nie a fost „prăpăd" de lume. 
„Nici Maracana n-ar fi foist în
căpătoare vorba cuiva, dintre 
cei mulți rămași în afara stadio
nului. O „Ne-am luat... revanșa 
pentru eliminarea In fața Iui 
Inter, anul trecut !* — au zis ol
tenii după meci, aluzie la răsu
nătoarea performanță a dinamo- 
viștilor care au eliminat în toam
na aceasta pe Inter. Cu preciza
rea că, la Craiova, nu s-a... pre
zentat Dinamo din meciul cu e- 
chipa milaneză. © Derbyul
sine, mult zgomot pentru prea 
puțin î Ln prima repriză, fotbal 
— zero, durități și nervozitate din 
belșug (excelînd Beldeanu, cel e- 
liminat în min. 26, Tilihoi, Bălăci, 
Ungureanu. Negrilă, Bumbescu, 
Dinu, Custov. . .) • Apropo de
min. 26, de faza dinaintea elimi
nării, cînd tribunele au cerut 
penalty pentru un fault la Bel
deanu. Am făcut o anchetă-fulger 
pe marginea fazei în cauză. Cro
nicarii de la ziarul local „înain
te": „Penalty clar !"; Marcel Po
pescu, trimisul revistei „Săptămî- 
na": „Nici vorbă de penalty 
Bălăci: „Fault clar!" ; 
Dumitrescu, observator i 
„Beldeanu nici n-a fost 
cînd a căzut Beldeanu: „N-a 
fost penalty ! Remarcăm 
play-ul lyj.. Beldeanu 1 
desigur, /nu anulează 
nesportî^ al lovirii cu 
chiar dacă cratoveanul 
vat „Dinu m-a tras 
Spre plăcuta noastră 
ieri, Dinu ne-a sunat la redacție 
și a recunoscut cu sportivitate: 
„Da, l-am tras de păr pe Bel
deanu, enervat de arbitraj și de 
duritățile gazdelor". Deci și Bel
deanu și Dinu s-au dovedit cava
leri după joc... • „In min. 87, clnd

fair- 
Ceea ce, 

ace] gest 
pumnul,’ 

a moti- 
de păr!" 
surpriză,

FRUMOS, DAR NU Șl EFICIENT!

orice 
iu desfă- 
.le finale 
parcursul 
amintim, 

ma stație 
a piscinei 
i eficient 
id, cînd a 
lie volun- 
cea de a 

u s-a mai
Și 

șurat

din altele, 
serie 

re mai 
ută : 

abia 
iat, ia bloc- 
:ut în fișă 
în cursă ! 

nise, greșit, 
care con- 

linte) ; doi 
oarele 4—5, 
le sosire și 
l despre el
ba fiindeă 
tocmite îna- 
;a în apă ; 
ca îngheța- 
cronometrul 
ei) pe mîna 
9 serie s-a 
că., nu s-a 
scurca cine 
timpi se re- 
un moment 

mică* bă- 
—14), înotau 
ati în finală 
lin greșeală 
îla măre -

. Să mai a- 
eorganlzarea 
deschidere ;

:te complete 
numele sper
mele din care 
itru ca șefii 

au ziariștii 
uiți să „lipă- 
apă, printre 

entru a afla 
n cursă, din 
timp s-a re

fl 
greu

Pe 
ne-am obișnuit să le numim 
roata carului". Cel mai re- 
exemplu ni l-a ©ferit me- 

Sportul studențesc — Corvi- 
In ciuda timpului nefavora- 
a terenului alunecos,

Desigur, într-un med nu to
tul poate fi perfect. Și la marile 
formații mai „scîrțîie" dte ceva 
și de aceea nu vrem să fim a- 
cuzați că încercăm să căutăm 
„nod în papură" privind evoluția 
formațiilor noastre. Dar prea 
mult persistă, prea iese în evi
dență această veche și mare ca
rență care este INEFICACITATEA. 
Se ratează adeseori ocazii, 
care 
„cit 
cent 
ciul 
nul. 
bil, 
două echipe au oferit un 
destul de bun -sub aspectul cern- * 
bativității, al ritmului, al reali
zărilor tehnico-tactice,
studențesc, mai hotărîtă, mal de
cisă și mai frontală în acțiunile 
ofensive. 18 șuturi, din care I P«

cele 
Joc

Sportul

n-ar
dfe l._ 

t, întrucît e- 
!n de 60 de 
:um se vede,

-ERRARINl

wronriEAZA I
‘ronosport mai 
astăzi bilete eu 
eferate pentru
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ETAPA
SERIA I

Cimentul Bicaz — Minerul Gura 
Humorului 2—3 (0—2), C.F.R. Paș
cani — Metalul Botoșani 3—0 
(1—0), TEPRO Iași — Sinetul Bu- 
cecea 2—1 (1—1), Avintul Frasin
— Foresta Fălticeni 3—1 (2—0), 
Cristalul Dorohdl — A.S.A. Clm- 
pulung Moldovenesc 2—1 (0—0), 
Cetatea Tg. Neamț — Celuloza 
Piatra Neamț 3—0 (3—0), Minerul 
Vatra Domei — Integrata Pașcani 
3—1 (3—0), Metalul Rădăuți — Ni- 
colina Lași 2—0 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a XIII-a : 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 17 p 
(26—12), 2. TEPRO Lași 17 p (26— 
16), 3. C.F.R. Pașcani 17 p (21—13) 
...pe ultimele : 15. Nicolina Iași 
8 p (7—17), 16. Integrata Pașcani 
8 p (16—29).

SERIA A Il-a
Petrolul Momești — Laminorul 

Roman 1—1 (0—1), C.S.M. Borzești
— Victoria Bacău 1—2 (1—1), Me
talul Huși — DEMAR Mărășești —
2— 1 (2—0), Letca Bacău — Rul
mentul Blrlad 3—0 (2—0), Gloria 
Focșani — Viticultorul Panciu
3— 2 (0—1), Partizanul Bacău — E- 
nergia Gh. Gheorghiu-DeJ 2—0 
(1—0), Foresta Gugești — Textila 
Buhuși 7—2 (4—0), Luceafărul Ad- 
Jud — Minerul Comănești 3—2 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL MOINEȘTI 19 p (26—9), 2.
Victoria Bacău 18 p (18—6), 3. Le- 
tea Bacău 17 p (21—8) ... pe ulti
mele : 15. Rulmentul Bîrlad 8 p 
(8—19), 16. Metalul Huși 7 p
(8-42).

SERIA A III-a
Autobuzul Făurei — Prahova 

Ploiești 0—2 (0—1), Petrolul
Băicoi — Metalul Mija 1—0 (1—0), 
Chimia Brazi — Poiana Cîmpina 
2—1 (2—0), Chimia Brăila — Car- 
pați Sinaia 2—3 (2—0), Chimia 
Victoria Buzău — SN ITA Brăila
1—0 (0—0), Carai mânui Bușteni — 
Ferodoul Rm. Sărat 0—0, Petrolul 
Berea — Carpați Nehoiu 2—0 
(1—0) — s-a jucat la Rm. Sărat,
I.C.I.M.  Ploiești — Minerul Fili- 
peștii de Pădure 2—1 (2—0).

Pe primele^ locuri : 1. PRAHO
VA PLOIEȘTI 24 p (33—5), 2.
I.C.I.M. Ploiești 18 p (24—15), 3. 
Chimia Brazi 16 p (28—12) ...pe
ultimele : 14. SN ITA Brăila 10 p 
(14—25), 15. Carpați Nehoiu 10 p 
(12—26), 16. Autobuzul Făurei 6 p 
(4—33).

SERIA A IV-a
Portul Constanța — Marina 

Mangalia 3—0 (2—0), Rapid Fe
tești — Cimentul Medgidia >—0 

Dinu l-a faultat pe Crișan la 18 
m, am fost sigur că va fi 2—0 î, 
afirma, după joc, Constantin De
liu. Explicația ? Aveam doi specia
liști ai loviturilor libere în teren, 
Bălăci șl irimescu*. Și Bălăci n-a 
greșit... • „Puteam cîștiga un 
punct !“, susțineau suporterii di- 
namoviști, duminică seara, pe 
peronul gării din Craiova. Cre
dem că această... Jumătate de 
măsură l-a dus pe dinamoviști la 
eșec. Pentru că, în superioritate 
numerică, ei nu au forțat cartea 
atacului (deși cîteva raiduri ie 
reușiseră), rămînînd cu patru ju
cători pe linia de fund pentru a 
păzi... două vîrfuri I Tactică 7 1... 
Dacă și-ar fi propus să obțină 
mai mult decit eternul punct în 
deplasare probabil că Dinamo 
n-ar fi pierdut. • Publicul cra- 
iovean, inimos ca întotdeauna. 
Dar nervos cînd echipa nu mer
gea, entuziast... dnd campionii 
și-au dat drumul după pauză — 
impunîndu-se CLAR — în zece 
oameni I Argumente incontesta
bile: cele două goluri; raportul 
șuturilor la poartă în repriza se
cundă: 10—1 (!), raportul corne- 
relor: 8—0 ! • Derbyul a fost ©- 
norat de „uvertură", partida spe
ranțelor fiind un Joc de un foar
te bun nivel tehnic și spectacular. 
Au cîștigat ©1 tenii cu 1—0. Felici-

etapa s-a Încheiat,
ȘOMENȚARIILE CONTINUA-.

...

țări antrenorilor Nlcela© Zamfir 
și, respectiv, Iosif Varga. Ambii 
fac • treabă bună...

Mircea M. IONESCU

un bilanț
SINGUR 

Corvinul,

poartă, 10 cornere. Este 
acceptabil. Dar, UN 
GOL ! (Aici e aici), 
mai elaborată, mal combinativă. 
Excelenta țesătură de pase — 
dintr-e bucată — scoate adversa
rul „din mină", îl lasă descope
rit. Așa își toacă Corvinul par
tenerele după pauză. Dar... și la 
Corvinul apare același dar. După 
pauză a avut Jocul în mină a- 
proape 30 de minute, însă n-a șu
tat niciodată la poartă ! ! Iar ra
tările î Și U Sportul și la Cor
vinul, ratările, marile ratări 
n-au lipsit. Acest lucru nu se în- 
tîmplă (într-un asemenea procent) 
la echipele fruntașe ale fotbalu
lui european și la marii jucători. 
Bilanțul 7 Ca șl la Brașov, meci 
pe care am avut prilejul să-1, ur
mărim la fața locului, duminică, 
în „Regie", deși a jucat frumos, 
uneori „estetic", Con vinul a pă
răsit terenul învinsă.

A XIII-a
(0—0), Metalosport Galați — S.N. 
Tulcea — nu s-a disputat, Șoimii 
Cernavodă — Arrubium Măcin 
1—0 (0—0), Metalul Mangalia — 
Voința Constanța 1—2 (0—0), Gra- 
nitu. Babadag —. Victoria Țăndă- 
rei 1—0 (0—0), Progresul Isaccea 
— Ancora Galați 2—4 (1—4), Avln- 
tul Matca — Chimpex Constanța 
1—0 (0—4).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANȚA 18 p (32—9), 2. Ra
pid Fetești 17 p (22—15), 3. Me- 
talosport Galați 16 p (21—11) — 
din 12 jocuri ...pe ultimele : 15. 
Ancora Galați 9 p (15—20), 16. 
Marina Mangalia 8 p (9—22).

SERIA A V-a
Dinamo Victoria București — 

Constructorul Călărași 4—0 (2—0), 
FEROM Urziceni — Electronica 
București 3—0 (0—0), F.C.M. Giur
giu — I.C.S.I.M. București 1—0 
(0—0), T.M. București — Petrolul 
Roata de Jos 3—0 (1—0), Viitorul 
Chirnogi — Danubiana București 
4—3 (3—2), Sirena București — 
Flacăra roșie București 2—1, 
(0—1), S.N. Oltenița — Abatorul 
București 0—0. Amonil Slobozia 
nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 25 p 
(33—7), Z. I.C.S.I.M. București 15 
p (20—13), 3. F.C/M. Giurgiu 15 p 
(18—18) ...pe ultimele : 14. Con
structorul Călărași 10 p (12—16),
15. FEROM Urzteeni 10 p (16—20),
16. Petrolul Roata de Jos I p 
(15—32).

SERIA A Vl-a
ROVA Roșiori — Constructorul 

Pitești 2—1 (1—0), Chimia Tr. Mă
gurele —. Recolta Stoicănești 2—0 
(2—0), Progresul Pucioasa — Mus
celul Cîmpulung 2—0 (1—0), Elec
tronistul Curtea de ^.rgeș — Ceta
tea Tr. Măgurele 4—0 (0—0), Da
cia Pitești — Chimia Găești 3—0 
(1—4), Cimentul Fieni — Sportul 
muncitoresc Caracal 2—1 (1—1) — 
s-a disputat la Mija, Progresul 
Corabia — Unirea Răcari 2—2 
(2—0), Dunărea Zimnicea — Pe
trolul Videle 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 18 p (23—10), 2. Chimia 
Tr. Măgurele 17 p (17—9), 3. Ci
mentul Fieni 17 p (22—16) ...pe
ultimele : 15. Chimia Găești 9 p 
(17—29), 16. Progresul Pucioasa 8 
p (9—22).

SERIA A VU-a
Electr op utere Craiova — Meca

nizatorul Simian---- nu s-a dispu
tat, Metalurgistul Sadu — Dierna 
Orșova 0—1 (0—0), Minerul Mol
dova Nouă — Viitorul Drăgășani

Iată golul cu care Sportul studențesc a cîștigat duminică me
ciul cu Corvinul. Foto : V. BAGEAC

Fotbalul ține de frumos, 
mai 
care 
zic, 
ritul

dar 
ales de concret, de GOL, 
adună în el tot efortul fl- 

teate pasele ingenioase, spi- 
de orientare al Jucătorului,

MAI BINE MAI TIRZIII
„Cazul F.C. 

realmente un 
multe rînduri

fiindcă este 
fost in mai

Argeș", 
caz, a 
comentat în coloa

T

nele ziarului nostru. Vertiginoasa 
ceborîre a piteștenilor, altfel g- 
bișnuiți ăi pozițiilor înalte alo 
clasamentului, a produs legitime 
supărări, solicitînd clarificări și, 
desigur, schimbarea de la condu
cerea tehnică n-a fost omisă ca 
• explicație. între timp, pitește- 
nii au dat semne de îmbunătăți
re a comportării lor. cea mai e- 
locverită probă fiind excelenta 
prestație din prima repriză a par
tidei retur cu Aberdeen cînd, așa 
cum afirmă martorii oculari, ei 
au fost foarte aproape de e mare 
■tîrpriză, ratând, la 2—0, • dară 
•cazie de a egala rezultatul din 
Scoția. în partida de alaltăieri, 
de la 
tat • 
de a 
multe
unui adversar dîrz („U“ Cluj-Na- 
poca), foarte insistent în aplica
rea marcajului, șl a și avut unele 
„bucăți* de fotbal rapid și inge
nios, perioade în care a primit 
aplauzede publicului.

Ce a alimentat, în principal, 
începutul de revenire & echipei 
din Trivale ? în afara amintitei 
dorințe a Jucătorilor de a reintra 
In rolul de fruntași ai campiona-

Pitești, F.C. Argeș a* ară- 
mare dorință de victorie și 
Juca bine. A obținut, cu 
eforturi, succesul în fața

A DIVIZIEI „C“
3—1 (3—0), Dunărea Calafat — 
Constructorul Craiova 1—1 (1—1), 
Jiul Rovinari — Minerul Oravița 
3—0 (2—0), Parîngul Novaci — U- 
nirea Drobeta Tr. Severin 1—2 
(0—1), I.O.B. Balș — Minerul Me
tru 0—0, C.F.R. Craiova — Mine
rul Horezu 1—4 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DIERNA 
ORȘOVA 19 p (19—13), 2. Electro- 
putere Craiova 17 p (19—5) — din 
12 Jocuri, 3. Mineruls Motru 17 p 
(23—11) ...pe ultimele : 14. Viito
rul Drăgășani 9 p (9—16), 15. Mi
nerul Horezu 9 p (16—23), 16. Pa
rîngul Novaci 6 p (11—32).

SERIA A VIII-a
Minerul Aninoasa — Metalurgis

tul Cugir 0—0, Explormin Deva — 
Vitrometan Mediaș 7—0 (5—0), Mi
nerul Vulcan — Mecanica Al
ba Iulia 3—0 (1—0), Șurianul
Sebeș — Minerul Certe j 2—0 
(1—0), Minerul Ghelar — EMIX 
Agnita 3—1 (3—1), Automecanica
Mediaș — Texila Cisnădie 2—0 
(1—0), Lotru Brezoi — C.F.R. Si- 
meria 2—0 (1—0), Victoria Călan
— Minerul Paroșeni 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. EXPLOR
MIN DEVA 20 p (31—10), 2. Me
talurgistul Cugir 19 p (27—9), 3. 
Minerul Ghelar 15 p (25—17), 4. 
Minerul Paroșeni 15 p (19—15) 
...pe ultimele : 15. IMIX Agnita 8 
p (11—18), 16. Automecanica Me
diaș 8 p (13—29).

SERIA A IX-a
C.F.R. Arad — Gloria Reșița

1— 1 (0—0), Electromotor Timișoara 
Chimia Arad 6—1 (2—0), Recolta 
Salonta — Metalul Bocșa 0—0, 
Victoria Ineu — Minerul Anina
2— 0 (2—0), Vulturii textila Lugoj
— Unirea Sînnicolau 4—0 (1—0) —
s-a jucat la Buziaș, Bihorul Beiuș — 
Șoimii Lipova 2—0 (0—0), Unirea 
Tomnatic — C.F.R. Victoria Caran
sebeș 6—0 (3—0), Voința Oradea
— Oțelul Or. dr. Petru Groza
3— 4 (1—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 18 p (27—14), 2. Voința 
Oradea 16 p (30—16), 3. Metalul 
Bocșa 16 p (16—15) ...pe ultimele : 
15. Chimia Arad 10 p (20—28), 16. 
Recolta Salonta 10 p (17—30).

SERIA A X-a
Chimia Tășnad — Armătura 

Zalău 0—1 (0—0), CUPROM Baia
Mare — Minerul Baia Borșa 2—0 
(1—0), Minerul Băiuț — Bihorea
na Marghita 1—4 (1—0), Bradul 
Vișeu — Simared Baia Mare 2—0 
(0—0), Minerul Baia Sprie — Sil
vana Cehu Silvan iei 5—0 (3—4), 
Rapid Jibou — C.S.U. Tricolorul 
Oradea 2—0 (1—0), Minerul Bălța
— Unirea Valea lui Mihai 1—0

mingii șl cttecorectă a _ _
Sportul studențesc a cîștl-

lovirea 
altele, 
gat duminică cu un gol norocos. 
Dar norocul nu vine mereu.„

Constantin ALEXE

• • •

tului, există șl e altă explicație: 
pregătirea îmbunătățită, conștiin
cioasă, mai disciplinată în ulti
mele săptămîni, atribute care au 
cam lipsit săptămînilor de antre
nament din perioada pregătitoare. 
Simțind pe pielea proprie efec
tele neglijențelor de atunci, grupul 
de talentați fotbaliști piteșteni 
s-a pus pe treabă ! Să-1 vedem 
în continuare...

Eftimie IONESCU

DEMNITATEA
E greu momentul înfrîngerii ! 

Și e și mai greu — uneori chiar 
de nesuportat — cînd înfrîngerea 
are loc pe propriul teren, în fa
ța propriului public, care, rezis- 
tînd eroic rafalelor de vînt rece, 
aștepta la sfirșitul celor 90 de 
minute de joc victoria echipei fa
vorite. Duminică, la Tg. Mureș, 
gazdele n-au cîștigat. Nu au reu
șit nici măcar un egal, în fața 
unei formații, F.C.M. Brașov, ce-i 
drept, ambițioase, bine închegată 
tactic și moral, dar care nu era, 
în fond, nici Universitatea Craid- 
va, nici Dinamo. Motiv întemeiat 
de amărăciune, care nu © dată 
generează reproșuri vehemente la 
adresa arbitrilor, a adversarilor, 
sau a -neșansei. Nimic din toate 
acestea însă, după meciul de la 
Tg. Mureș. Deși, în repriza a 
n-a, mureșenii au înscris un gol 
în condițiile unei iregularități (Je- 
narea portarului advers) de care, 
în practică, cel mult doi arbitri 
din zece — printre cei doi și Al.

(0—0), Victoria Cărei — Oașul Ne
grești 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. ARMATU
RA ZALAU 23 p (37—9), 2. Mine
rul Baia Sprie 18 p (28—10), 3. 
Victoria Cărei 17 p (26—15)... pe 
ultimele: 14. Minerul Băiuț 8 p 
(17—28), echipă sancționată din 
campionatul trecut cu —2 puncte, 
15. C.S.U. Tricolorul Oradea 8 p 
(13—24), 16. Silvana Cehu Silva- 
niei 7 p (11—30).

SERIA A Xl-a
Sticlă Arieșul Turda — Minerul 

Rodna 7—0 (2—0), Unirea Dej — 
Metalul Sighișoara 5—0 (2—0),
Metalul Aiud — Textila Năsăud 
3—0 (2—0), Metalotehnica Tg. Mu
reș — Avîntul Reghin 1—0 (0—0), 
C.E.M. Cluj-Napoca — Ind. sîrmei 
C. Turzii 2—2 (0—1), Foresta Bis
trița — Lăpușul Tg. Lăpuș 1—0 
(0—4), Oțelul Reghin — Mureșul 
Luduș 3—0 (1—0), Unirea Alba 
Iulia — C.I.L. Blaj 3—0 (1—0).

Sancțiunea dictată împotriva e- 
chipei Mureșul Luduș (0—3 din 
meciul cu Sticla .Arieșul Turda) 
a fost anulată de către F.R.F. și 
menținut rezultatul de pe teren: 
1—1.

Pe primele locuri: 1. STICLA 
ARIEȘUL TURDA 17 p (29—13),
2. Unirea Alba Iulia 17 p (22—12),
3. Ind. sîrmei C. Turzii 16 p
(24—13)... pe ultimele: 15. Textila 
Năsăud 9 p (14—28). 16. C.I.L.
Blaj 9 p (7—24).

SERIA A XlI-a
Metalul Sf. Gheorghe — Pro

gresul Odorhei 0—0, Metrom Bra
șov — Măgura Mobila Codlea 
1—1 (1—0), Tractorul Miercurea 
Ciuc — Nitramonia Făgăraș 1—0 
(1—0), Mureșul Toplița — Chimia 
Or. Victoria 2—0 (2—0), Unirea 
Cristuru Secuiesc — Minerul Ba- 
raolt 2—0 (0—0), Torpedo Zărnești 
— Carpați Brașov 2—2 (1—0), Pre
cizia Săcele — Minerul Bălan 1—0 
(0—0), Utilajul Făgăraș — Metalul 
Tg. Secuiesc 1—0 (1—0).

Meciul Minerul Bălan — Chimia 
Or. Victoria, din etapa a X-a (pe 
teren 1—0), a fost omologat cu 
3—0 în favoarea echipei Minerul, 
deoarece Victoria a folosit un Ju
cător în stare de suspendare.

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL ODORHEI 16 p (22—9), 2.
Precizia Săcele 16 p (16—13), 3. 
Nitramonia Făgăraș 14 p (19—11)... 
pe ultimele: 15. Tractorul M. Ciuc 
11 p (13—18), 16. Măgura Codlea 
9 p (8—15).

★
Rezultatele ne-au fost transmise 

de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

■ »RA TOII... 
TOJI MA «...

Șoarece, cîndva golgeter la F.C. 
Olt, a jucat duminică In echipă 
de ,,speranțe". El nu mal re
prezintă de mult © speranță, 
bineînțeles, apariția lui în „des
chidere" însemnînd o măsură 
punitivă, dictată de exigență re
cunoscută — si apreciată I — a 
antrenorului FI. Halagian. O 
asemenea retrogradare a fost 
hotărîtă după ce s-a constatat că 
fotbalistul în cauză s-a despăr
țit de echipa sa. sust.răgindu-se 
(motivele nu au stat în picioare) 
de ia recentul turneu de pregă
tire, efectuat în Liban.

Un alt jucător care s-a... des
prins de colectiv a fost Caraba- 
geac, de la Chimia Rm. Vîlce- . 
în sens... pozitiv în cazul lui. 
Căci la © ședință premergătoare 
meciului cu F.C. Olt lirvitați la 
cuvînt, toți Jucătorii Chimiei Rm. 
Vîlcea, formație plasată în zona 
de jos a clasamentului, au „pa
sat" cu nebănuită subtilitate 
(retorică) răspunderea acestei 
situații grele. Unui singur. lan- 
cu Carabageac. a spus răspicat : 
„Avem condiții bune, ti avem și 
pe Gavrilă și Chcran, antrenori 
priceputi. harnici, apropiați de 
băieți, NUMAI NOI. JUCĂTO
RII, SÎNTEM VINOVATI de re
gresul echipei".

Poate că Șoarece nu are de 
învățat de la' Carabageac fenta 
și șutul.- stănînindu-le aimtndoi 
la fel de bine Dar « lecție de 
conduită — și de omenie ! —
poate primi de la el.

Ion CUPEN

CELUI ÎNVINS
Mustețea — țin scama, în condi
țiile în care presiunea gazdelor 
este accentuată și tensiunea din 
tribune crește.. Și totuși, compor- 
tîndu-se de o manieră care ar 
putea servi multora de exemplu, 
conducătorii echipei din Tg. Mu
reș nu au coborit, așa cum Be 
Intim plă adeseori în alte părți, 
La nivelul suporterului de rînd, 
au primit înfrîngerea, cu obiecti
vitate, cu o impresionantă dem
nitate, care i-au făcut și pe în
vingători să-și manifeste, cu 
discreție, bucuria victoriei. Mai 
mult chiar. Cornel Cacovean, u- 
nul dintre conducătorii echipei 
gazdă, a avut forța morală să-i 
felicite pe brașoveni pentru vic
torie, să** le ureze acestora, la 
plecare, „drum bun" și succese 
în continuare. O veche zicală la
tină spune „vai de cei Învinși". 
La Tg. Mureș, duminica trecută, 
aceasta ar fi putut suna Insă 
altfel: „Cinste nu numai învin
gătorilor, ci, așa cum este fru
mos într-o întrecere sportivă, și 
celor învinși !“.

Mihai IONESCU

ARBITRII ETAPEI A XIV a 
A BIVI/III „A“ 

DT MÎINE
„U“ CLUJ-NAPOCA — JIUL: 

M. Ivăncescu (Brașov) ; V. Po- 
povici (Botoșani) și I. Nistor 
(Sf. Gheorghe).

S.C. BACĂU — CHIMIA RM. 
VILCEA : M. Adam (Cluj-N»- 
poca) ; A. Hirta (Gherla) și I. 
Mureșan (Dej).

F.C. OLT-«'.C.M. BRAȘOV: 
I. Crăciunescu; FI. Tăbîrcă 
(ambii din Rm. Vilcea) și G 
Coman (Buzău).

PROGRESUL-VULCAN — 
DINAMO : I. Pop; Șt. Dinu și 
M. Stan (toii din București).

CORVINUL — ,,POLI“ TI
MIȘOARA: S. Drăgulici (Dro
beta Tr. Severin); C. Făgaș 
(Tg. Jiu) și V. Caragea (Tul
cea).

SPORTUL STUDENȚESC — 
STEAUA : G. Dragomir; M. 
Huștiuc și P. Seceleanu (toți 
din București).

U.T. ARAD — F.C. ARGEȘ: 
Dan Petrescu; D. Nicolae (am
bii din București) și Al. Ilie 
(Craiova).

F.C. CONSTANȚA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA : R. 
Petrescu (Brașov); Al. Mustă- 
țea și I. Mărgescu (ambii din 
Pitești).

A.S.A. TG. MUREȘ — C.S. 
TÎRGOVIȘTE : AI. Ionită
(București); M. Abramiuc și 
Gh. Arhire (ambii din Su
ceava).

• ANTRFNORUL ECHIPEI 
NAȚIONALE, Mircea Lucescu, 
va fi prezent, mîine la Lon
dra pentru a urmări meciul 
Anglia — Ungaria, ultimul din 
grupa a 4-a preliminară a 
C.M.



ÎNEÎINIRI AMICALE INTERNATIONALE DE HANDBAL
Reprezentativele de handbal 

juniori și junioare ale tării 
noastre au întilnit, în deplasa
se, formațiile similare ale R.D. 

«Germane. Gazdele au cîștigat 
Sambele întilniri masculine cu 
FB8—23 șl 27—23, obținînd Vic
toria și în disputele feminine 
Șrn 13-17 și 17—15.

• La Zalaergerszeg s-a 
disputat dubla întîlnire inter
națională dintre formațiile de 
tineret ale Ungariei și Poloniei. 
La feminin au cîștigat handba
listele ungare cu 13—7 (7—4),
iar la masculin echipa Poloniei 
a terminat învingătoare cji 19— 
13 (6—7).

FINALA CAMPIONATULUI NAJIONAL DL ȘAH
Finala campionatului național 

masculin de șah a continuat, 
aseară, cu desfășurarea parti
delor rundei a 6-a, in care 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Griinbcrg — Ghițescu 
0—1, Gheorghiu — Radovici 
1—C, Ciocnitei — Ionescu într., 
Șubă — Ștefanov într., Vais- 
man — Oltean intr., Nicoiaide 
— Pavlov */»—*/i, Ghindă — 
Urzică */i—*/j, Stoica — Foișor 
într.,

în clasament : Ciocăltea șl 
Foișor 3*/?(l). Pavlov și Ghin-

dă 3'/i. Gheorghiu și Șubă 3(1). 
Urzică 3. Ștefanov, Oltean și 
Stoica 2*/i (1) etc.

Astăzi dimineață se reiau 
partidele întrerupte, urmînd ca 
după-amiază, in sala de festi
vități a Casei Universitarilor, 
Bă se dispute runda a 7-a, care 
programează următoarele parti
de : Ștefanov — Grilnberg, Ghi- 
țescu — Gheorghiu, Radovici 
— Ciocăltea, Ionescu — Stoica, 
Oltean — Șubă, Pavlov — Vals- 
man. Urzică — Nicoiaide șl 
Foișor — Ghindă.

COMENTARII LA MECIUL DE RUGBY

FRANJA - NOUA ZEELANDĂ
PARIS (Agerpres). — Pe 

marginea meciului de rugby 
Franța — Noua Zeelandă, dis
putat la Toulouse și cîștigat de 
rugbyștâl de la Antipozi cu sco
rul de 13—9, comentatorul a- 
gențlei France Presse notează, 
printre altele : „Echipa Noii 
Zeelande a cîștigat primul 
meci-test al turneului pe oare 
ÎI întreprinde în Franța, învin- 
gînd destul de greu selecționa
ta „cocoșului galic". Unele slă
biciuni remarcate la jucătorii 
neo-zeelandezl de la începutul 
turneului lor european au apă
rut și de data aceasta. Ei s-au 
întrebuințat la maximum pen
tru a se impune intr-o partidă 
foarte aspră, in care apărările 
au avut rolul primordial. Iar 
liniile de înaintare au fost 
foarte solicitate de-a lungul in-

tilniriL Francezii au dominat 
In prima repriză, dar oaspeții 
au exploatat orice ocazie pen
tru a înscrie puncte. Selecțio
nata franceză a refăcut oare
cum terenul spre sfirșitul intil- 
nirll, cînd un singur punct des
părțea cele două formații, dar 
chiar In ultimul minut al par
tidei o lovitură de pedeapsă e- 
xecutată de Allan Hewson a 
consfințit victoria echipei Noi! 
Zeelande*.

UNIVERSIADA DIN 1985 
LA KOBE?

După cum este cunoscut, cea 
de a XII-a Universiadă de 
vară se va desfășura neste doi 
ani ta Canada, la Edmonton.' 
oraș care a găzduit în 1977. 
Jocurile Commonwealth-uluC 
Gazda ediției din 1985 Urmează 
a fl decisă la reuniunea Comi
tetului executiv al FISU, care 
va avea loc la Roma, spre 
sfirșitul acestei luni. Un can
didat important pare a fi ora^ 
Sul japonez Kobe, din orinci- 
pala insulă niponă, Honsu. na 
departe de Osaka.

CiTEVA REFLECȚII DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE DE SCRIMĂ
(Urmare dtn pag I)

fost... Kuki, cînd n-a mai evo
luat din plecară cu impetuozi
tatea sa cunoscută, nefolosind 
toate subtilitățile de atac, pa 
care știe să le manevreze cu 
multă dezinvoltură. Un calcul 
greșit Pentru că altfel, trecînd 
de Borella și față ta față cu 
Angelo Scuri, dominat net la 
București, la Universiadă, flo- 
retistul nostru s-ar fi impus șl 
de data aceasta. Oricum, meda
lia de bronz, clasarea printre 
primii trei floretiști de pe con
tinent, reprezintă o confirmare 
a valorii.

Adică ceea ce au ratat cei
lalți scrimeri români prezenți 
la C.E., ta speță spadasinul 
Ion Popa, cu un culoar foarte 
bun cătra podium. I-ar fl tro- 
buit un plus de concentrare, 
de dîrzenie în eliminările di
recte, în asaltul cu Angele 
Mazzoni, un trăgător cvasine- 
cunoscut (20 de ani, la prima 
sa prezență într-un mare con
curs internațional !) ne care l-a

condus cu autoritate pînă a- 
proape de finalul asaltului (7— 
4). Numai că reprezentantul 
nostru n-a mal continuat dis
puta sportivă cu aplombul cu 
care începuse. Șl din această 
slăbiciune (care s-a mal mani
festat șl altă dată), L Popa a 
rămas ta afara turneului final. 
In schimb, Mazzoni a ajuns 
campion continental, fumizlnd 
cea mal mare surpriză a com
petiției I După finală, solicitat 
de ziariști, Angelo Mazzoni a 
recunoscut că momentul cel 
mal dificil pentru el a fost a- 
saltul cu Ion Popa...

Perspectiva de a ajunge ta 
turneul final (și, poate, de a se 
afla printre medaliate) l-a su
rie și Aurorei Dan, ambițioasă, 
hotărîtă pînă în ultimele asal
turi din eliminările directe, apoi 
inegală tocmai atunci cînd ori
ce tușă conta enorm pentru ca
lificarea printre primele 8.

într-un fel „sacrificat" de ar
bitri (cum prea des, Încă, se 
tatlmplă ta proba de sabie !), 
Ioan Pop a fost și el la un pas

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. 1)

bulnteze la maximum pentru 
a obține o victorie la ’imită 
(9—8). E drept. Crișul nu a 
putut beneficia de Garofeanu 
și Fărcnță, prezentîndu-se cu 
numai două rezerve si în a- 
ceastă situație a acționat mai 
precaut. După două reprize 
cvasiegale. orădenii (mai ales 
prin Ur.gureanu) și-au asigu-. 
rat un avantaj de 2—3 goluri 
Si. în ciuda puternicei reveniri 
a Voinței din final, au termi
nat învingători.

Meciul dintre Dinamo și Ra
pid nu a mai fost derby-ul 
așteptat. Și aceasta pentru că 
elevii lui I. Capșa, cu un por
tar (Gh. Popescu) 
inspirat, cu o apărare 
strinsă și un atac vivace, fo
losind o largă gamă de exe
cuții tehnice, au dominat de 
o manieră impresionantă, ne- 
lăsînd nici o șansă adversa
rilor. Dinamo ' a cîștigat pentru 
prima oară, după foarte multi 
ani, în fața Rapidului, la Flo- 
reasca. la un scor (13—5) neo
bișnuit pentru aceste întilniri. 
Ardeleanu (in mare progres), 
Moiceanu, Șerban Popescu, Ră- 
ducanu, Ciobăniuc, și căpita
nul lor. Dinu Popescu, au 
cut ieri poate cel mai- bun 
din acest sezon. în timp 
„7“-le Rapidului a fost 
și simplu de nerecunoscut, 
un joc static, ratînd 
incredibil. feroviarii au 
zut în partea a doua a me
ciului într-o totală apatie, ui- 
țjnd parcă faptul că numai cu 
cîteva luni în urmă ei își săr
bătoreau titlul de 
Dinamo a marcat 
gol. și 
merică. 
mînînd 
de trei 
șuiul.

Progr

foarte 
foarte

fă- 
joc 
ce 

pur 
Cu 

adesea 
că-

campioni, 
gol dumă 

în superioritate nu- 
și în inferioritate, ră- 
neînvinsă cu un avans 

puncte în fata Cri-

în fața
mare

tail s-a revanșat 
Triumfului, cîstigînd la 
luptă cu 10—9.

Rezultate tehnice: CRIȘUL
ORADEA — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 9—8 (2—1, 3—3, 3—0, 
1—4). Arbitri : V. Medianu și 
D. Pa .schivescu. Au marcat: 
Ungureanu 3, Fejer. Rusu, Gor- 

_.n. Costrăș (Cr,), și Pop 3, 
Dezmireanti 3, Kovacs, Colce- 
riu (Voința).

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 13—5

VIZITA PREȘEDINTELUI
PRAG A, ÎS (Agerpres). — 

Aflat la Praga, președintele 
Comitetului Internațional Olim
pic. Juan Antonio Samaranch, a 
declarat că plnă la expirarea 
mandatului său, in 1984, inten
ționează să viziteze toate cele 
149 de țări membre al C.I.O. 
Plnă ta prezent, J. A. Sama
ranch a efectuat vizite in peste

C.1.0. IN CEHOSLOVACIA
40 de țări, purtînd con/orbiri 
cu membri al conducerilor or
ganismelor olimpice respectiva.'

La Praga, președintele C.I.Ou 
s-a tatitait, de asemenea, cu 
celebrii sportivi cehoslovaci 
Emil Zatopek și Vera Odlozi- 
lova-Ceaslavska. foști cam
pioni olimpici.

(3—1, 3—1, 3—1, 4—2). Arbitri: 
R. Nichita și R. Schilha. Au 
Înscris : Răducanu 2. Moicea
nu 2, Ardeleanu 2, Hagiu 2, 
D. Popescu 2, Ș. Popescu, Cio
băniuc, Chiriță (Din.) și Scher- 
van 2, Niță, Gaiță, Olac (Rap.);

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— C.S.Ș. TRIUMF BUCUREȘTI 
10—9 (3—2, 3—1, 3—3, 1—3).
Arbitri : V. Burdea și AL Bă
diță. Realizatori : Fiorincescu 
2. Manea 2, Ionescu 2, Boga 
2, Teodorescu (Pr.) și Ciomîr- 
tan 4, Tomescu 2, Pleșca, Pi- 
țigoi, Malecn (Tr.).

CLASAMENT :
1
2 
I 
0 
9 
9

de medalii. Condiția era să 
treacă, ta primul asalt din tur
neul final, de polonezul Jacek 
Bierkowskl. Toți spectatorii 
prezenți la „Palestra di Scher- 
m*“ l-au văzut pe Pop învin
gător (reprezentantul nostru a 
condus la un moment dat cu 
8—6), dar neatențiile și necon
cordantele arbitrilor l-au adus 
ta postura de învins— Bler- 
kowskî, ajuns în finală, a fost 
o pradă ușoară pentru Imre 
Gedăvary (10—3 !), campionul 
continental la sabie. Net deza
vantajat a fost și Alexandru 
Chiculiță, tot în proba de sa
bie, întrecut nemeritat, cu 10— 
9, de Meglio, după un asalt ta 
care a avut permanent inițiati
va șl a punctat de fiecare dată 
cu multă claritate.

Prima ediție a Campionatelor 
europene s-a încheiat. Bilanțul, 
cum am arătat, nu satisface. 
Tragem nădejdea, însă, că scri- 
merii noștri fruntași vor ști in 
viitor să-și valorifice mal net 
șansele, să aibă în vedere nu 
numai pregătirea lor fizică și 
tehnică, ci șl pe cca tactică și 
psihologică, acestea fiind capi
tole la care uneori ei apar des
coperit!, determinînd astfel sta
bilirea unor false ierarhii. A- 
propiatele campionate balcani
ce de la Atena ramin să ateste 
in ee măsură sportivii noștri 
fruntași la această disciplină 
olimpică au învățat din lecția 
Fogglei—

VLADIMIR TKACENKO: „BASCHETBAiIȘTII
SOVIETICI DORESC SA REAOUCA ACASA
TITEUL OLIMPIC Șl PE CEL MONDIAL-

Baschetbalistul sovietic Vla
dimir Tkacenko nu mal are ne
voie de prezentare. El este bina 
cunoscut ta arena internaționa
lă ca un component de bază al 
reprezentativei Uniunii Sovieti
ce, ca unul dintre cei mai buni 
baschetbaliști ai lumii. Cu cel 
2,20 m și cela 120 kg, Tkacenko 
este greu de depășit de adver
sari. Singurii care-i pun des
tule probleme, după cum sin
gur mărturisește, sînt ziariștii™

— Vladimir Tkacenko te afli, 
intr-un interval destul de scurt 
de timp, pentru a doua oară 
ta România. Te rugăm să Îm
părtășești cititorilor ziarului 
„Sportul* impresiile culese.

— Universiada mi-a oferit 
primul prilej de a vizita Romi- 
nia. Medalia da argint, cuceri
tă atunci, m-a cam dezamăgit. 
Dar ultimul meci cu baschetba- 
liștli americani a foit de foarte 
bun nivel tehnic, ambele echipe 
făclnd dovada unor cunoștințe 
greu de etalat de alte formații.

Să fiți Insă convinși că echipa 
mea se va revanșa foarte curind. 
Acum, la a doua vizită in țara 
do-, an» întilnit, în Cupa cupe
lor, pe Dinamo București. Tre
buia să recunosc că nu m-am 
așteptat ca baschetbaliștii ro
mâni lă fie atit de redutabili. 
Ei au jucat foarte bine împo
triva echipei mele de club și a 
trebuit lă depunem toate efor
turile pentru a obține o victo
ria extrem de muncită la un 
scor destul de mic.

— Ce no poate spune Vladi
mir Tkacenko despre 
sale evoluții, precum 
chipel U.R.S.S. 7

— După „argintul* 
niversiadă, ne-am 
pregătirile. Eu sper să fiu se
lecționat in echipa națională și, 
împreună cu ceilalți baschetba- 
Hști sovietici, 
tlul olimpic și 
la noi acasă.

viitoarele 
și ale e-

de la U- 
continuat

lă readucem ți
pe cel mondial.

Paul IOVAN

L DINAMO
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Votața
Triumf
Progresul
Următorul _____ ____ _____

făcură la Ciuj-Napoca' între 16 
și 20 decembrie.

turneu se va des-

TELEX • TELEX •
ATLETISM • Herb Lindsay 

(S.U.A.) a cîștigat cursa de fond 
de la Nazare, In Portugalia, cu 
1.04:19,0 pe 21,095 km.

AUTOMOBILISM • „Marele 
premiu al Australiei” a fost cis- 
tlgat de brazilianul Roberto Mo
ren®, care l-a Învins pe compa
triotul său Piquet, campionul 
mondial al pilotilor de formula L

BOX • In „Cupa Mondială”, 
la Montreal, la semimuscă bul
garul Ismail Mustafov l-a învins 
la puncte pe cubanezul Hipolito 
Ramos. Iar la ușoară sovieticul 
Viktor Ribakov a dispus net la 
Duncte de Luis Garda (Venezue
la). Alte rezultate cocoș: Migjiel 
Maturana (Columbia) b. p. 
Legtpet Tawon (Filipine); ușoa
ră : Angel Herrena (Cuba) b. ab. 
3 pe Brian Tlnk (Australia): mij
locie mică: Berez Landinez (Ve
nezuela) ‘ * — .
(Coasta 
Martinez ______ _______
Takov (Bulgaria).

CICLISM • Campionatul eu
ropean „omnium”, desfășurat la 
Zurich, a revenit elvețianului 
Urs Freuler (pentru a doua oară 
consecutiv). Ei a cîștigat 3 din 
cele 4 probe incluse în program.

HOCHEI • După 16 etape, în 
campionatul U.R.S.S. lideră este 
TS.K.A. Moscova cu 31 p. urma
tă de Spartak Moscova 30 p si 
Dinam» Moscova 26 p. Cîteva 
rezv’tate : Torpedo Moscova — 
Ț.S.K.A. 0—6, S.K.A. Leningrad — 
Spartak o—7, Dinamo Riga — 
Sokol Kiev 7—5, Kristal Saratov 
— Traktor Celiablnsk 5—3 • în

b. p. Omar Koassl 
de Fildeș): Armando 
(Cuba) b. p. Mlhall

ULTIMELE ASALTURI PENTRU CALIFICĂRILE IN TURNEUL FINAL AL C. M.
Mline seară, la Londra, cu În

cepere de la ora 21,30, se va des
fășura ultimul med din grupa a 
4-a a preliminariilor C.M. Se In- 
tîlnesc reprezentativele Angliei șt 
Ungariei. Indiferent de rezultat, 
selecționata ungară este deja ca
lificată, In timp ce o victorie 
a englezilor sau un joc egal le 
va aduce șl acestora promovarea

TELEX • TELEX
campionatul Cehoslovaciei, pa 
primul loc se află, după 16 eta
pe. Poldl Kladno 28 p, urmată 
de Dulcla Jtalava 24 p.

POLO • La Veenendaal, In O- 
landa. a avut loc o semifinală a 
C.C.E., de la care s-au calificat 
Vasas Budapesta șl A.Z.C. Alptien 
(Olanda). Formația iugoslavă Jug 
Dubrovnik, deținătoarea trofeului, 
s-a clasat pe locul 3 si a fost 
eliminată din competiție.

RUGBY q La Lourdes : Fran
ța B — Tara Galilor B 33—9 
(16—6).

ȘAH • După 42 de mutări, cea 
de a 16-a partidă pentru titlul 
mondial, dintre Karpov și Kor- 
cinol, s-a încheiat Temiză.

TENIS A Turneul de la Lon
dra a fost cîștigat de Jimmy 
Connors, Învingător cu 3—6. 2—6, 
6—3. 6—4, 6—2 In finala cu John 
McEnroe. La dublu: Taygan, 
Stewart — McEnroe, Fleming 
(ambele cupluri din S.U.A.) 7—5, 
6—7. 6—4.

VOLEI • In „Cupa mondială”, 
la Tokio, echipa feminină a R.P. 
Chineze a întrecut S.U.A. cu 3—2 
(8, —13, 11, —14. 6) și conduce 
neînvinsă în clasament cu 12 p 
(pe locurile următoare, japonia 
șl S.U.A. 11 p. U.R.S.S. 10 p). 
Alte rezultate : Japonia — Bra
zilia 3—0 (3, 10, 13), U.R.S.S. — 
Cuba 3—0 (8, 14, 7), Coreea 
Sud — Bulgaria 3—0 (5. 6. 3) • 
Rezultate din C.C.E. : masculin: 
Amar de Palma Majorca — Mla- 
dost Zagreb 3—1, SSF Bonn — 
Aris Bonneweg 3—0 ; feminin : 
Clamart — Academica Sevilla 
3—0.

in turneul final al „Mundialului”. 
Doar o victorie a echipei unga
re ar putea mențin® selecționa
ta României pe locul secund! 
După informațiile primite, engle
zii s-au pregătit extrem de atent 
pentru acest joc decisiv.

In acest sens — lucru rar tn- 
tltalt In soccerul insular — meciu
rile din prima ligă a campiona
tului programate stmbătă au fost 
aminate. Selecționerul britanic 
Ron Greenwood a inclus tn lista 
celor „22" tot ce are mal bun 
fotbalul englez la ora actuală: 
portarii Clemence si Shilton, fun
dașii Thompson, Watson. Neal, 
mijlocașii Brooking, McDermott, 
noddle, atacantli Keegan, Mari
ner. In plus, „coachul” englez a 
Introdus In lot citlva tineri, pe 
car® probabil 11 va folosi, gra
tie formei bune arătată de ei In 
campionat. Este vorba de mij
locașii Butcher și Martin, înain
tașii Goddard, White șl Morley.

In lotul Ungariei, Kalman 
MtSszâly nu a făcut modificări e- 
sentiale, spunlnd că nu intențio
nează eă schimbe formația care 
l-a adus calificarea pentru tur
neul final. Vor fl utilizat! Mesza- 
ros, Martos, Garaba, Toth, Ballnt, 
Nyllast, Mailer, 
sik. Kiss.

Tot milne au 
partide extrem ___ _______
Ne referim Îndeosebi la meciuri
le de la Paris (Franța — Olanda, 
In grupa a 2-a. In care dacă 
francezii obțin un punct se pot 
considera calificați), cel de la 
Tbilisi (dintre U.R.S.S. si Țara 
Galilor, in grupa a 3-a, In care 
e victorie sovietică va deschide 
calea promovării reprezentativei

Cehoslovaciei) si cel de la Bel
fast (Irlanda de Nord — Israel, 
la care victoria nu poate scăp* 
gazdelor, care vor obține califi
carea).

După medurile de stmbătă șl 
duminică (Italia — Grecia 
«1 Polonia ___l._ : ?. .
mentela grupelor respective 
prezintă astfel. ~

(Italia — Grecia 1—1
— Malta 6—0) clasa

se
Grupa a 5-a :

1. ITALIA 7 4 2 1 11— 5 !•
2. Iugoslavia 6 4 11 15— 6 »
3. Danemarca 8 4 0 4 14—11 1
4. Grecia 7 3 1 3 9—11 7
3. Luxemburg 6 0 0 6 1—17 •

Următoarele meciuri : Iugosla-

de

Fazekas, Tdrflc-

loc e serie de 
de importante.

via — Luxemburg la 21 noiem
brie. Grecia — Iugoslavia la 29 
noiembrie șl Italia — Luxem
burg la 12 decembrie. Prin urma
re, Italia este calificată. iar 
Iugoslavia virtual promovată.

Iatâ șl clasamentul final 
grupei a 7-a. In 
calificat :
1. POLONIA
2. R.D. Germană
3. Malta

Turneul final al _____ ___
do Nord. Amerlcll Centrale 
bazinul Caraibilor din prelimina
riile C.M. ■ - -
(Honduras):
(0—9). Au marcat :

Matldcu
Canada 
Autorii 
respectiv.
ment conduce Honduras - 
urmată de Mexic, Canada 
cîte 4 p. Salvador, Cuba 
cit® 3 p șl Haiti — 2 p. ___ _
ceastâ grupă se vor califica pen
tru turneul din Spania primele 
două clasate.

al
care Polonia s-a

4 4 0 0 12— 2 8
4 2 0 2 9— 6 4
4 0 0 4 2—15 9 
zonei Amez-icll

Si
de la Tegucigalpa

Cuba — Haiti 2—9
Nunez si 

i poartă).
1—1 (0—1) I 
Bridge sl. 

în clasa-
- 6 o.

— cu
— cu

Din a-

(ta propria
— Mexic 
golurilor :

Castro. 1

SANCTIUNI DATE DE U.E.F.A
Comisia de disciplină a 

U.E.F.A. l-a suspendat pentru 
opt meciuri pe jucătorul elvețian 
Chapuisat (Lausanne) pentru ati
tudine ireverențioasă față de ar
bitru In partida din „Cupa cu
pelor” cu Legia Varșovia. Clu
bul francez Bastia a fost amen
dat cu 8 000 de franci elvețieni 
pentru comportarea nesportivă a 
spectatorilor.

Au fost suspendați mat mulțl 
jucători pe cîte un meci In urma 
primirii a două cartonașe galbe
ne. Printre aceștia figurează si 
Alexandru Custov, de la Dinam® 
București, 
volua In 
GOteborg 
ale Cupei

care nu va putea e- 
prlmul meci eu i.f.k. 
In optimile de finală 
U.E.F.A.
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