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Ieri, in cupele europene

Dukla — Dinamo București 2-1 (2-0, 2-0) 

Fiorentina — Universitatea Craiova 1-0 (1-0) 

Corvinul — A. K. Graz 3-0 (0-0)

Real Madrid — F.C. Baia Mare 5-2 (3-1)

Dinamo București, Universitatea Craiova și Corvinul Hunedoara — în turul II al cupelor europene!

SPECTACULOASE CALIFICĂRI ALE ECHIPELOR NOASTRE DE FOTBAL
)\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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ZI de neuitat pentru fotbalul românesc, pentru 
numeroșii Iubitori ai sportului cu balonul rotund din 
țara noastră, care, ieri, ca Intr-un serial pasio
nant, de lung metraj, au urmărit cu „sufletul la

gură*, in fața aparatelor da radio sau a tele
vizoarelor, meciurile celor patru ambasadoare In cupele eu
ropene.

A fost, mai întîi, cronologic vorbind, victoria și calificarea 
lejera a Corvinului Hunedoara, răsplătită cu ropote de aplau
ze de amatorii de fotbal din Cetatea oțelului. Cit de mult am 
dorit, in acele clipe, ca succesul Corvinului să deschidă, spre 
seară, de la distanță, drum spre turul II al prestigioaselor cu
pe europene și echipei Dinamo, și Universității Craiova I Așa a 
și fost, în cele din urmă. Deși Dukla Fraga a restabilit relativ 
repede echilibrul, deși Fiorentina se apropiase, în min. 11, 
grație unui penalty, la un pas de calificare. Moralul jucă
torilor noștri, puterea lor de a se înscrie in replică au fost 
însă de fier și la Dinamo, și la Universitatea. Țălnar a ză
dărnicit, printr-un gol înscris peste portarul ieșit, eforturile e- 
chipei lui Nehoda, în timp ce craioveni! — amintindu-șl parcă 
de isprava din '73 în fața aceleiași Fiorentina — au răspuns 
prompt cu o ofensivă bine condusă, fiind, în cîteva rinduri, 
foarte aproape de înscrierea golului. Ștefănescu, Ungureanu, 
Țicleanu, Bălăci și Cămătaru, internaționalii Cralovel, n-au 
fost cu nimic mai prejos de „mondialii* Rorentinei, Antog- 
noni și Graziani, de Passarella și Daniel Bertoni, laureațll cu 
aur, în ‘78, ai Argentinei.

Eliminînd pe două puternice reprezentante ale fotbalului 
italian și cehoslovac, Universitatea Craiova șl Dinamo oferă 
speranțe fotbalului românesc in dificilele calificări pentru C.E., 
competiție în care, reamintim, România, Invingătoarea Sue
diei, mai are ca puternice partenere pe Italia șl Cehoslovacia. 
Din rîndurile acestor două formații-fanlon ale fotbalului nos
tru, Universitatea și Dinamo, la care se vor adăuga Andone, 
Rednic, Klein și Gabor, va fi alcătuit, In continuare, „11*-le 
nostru reprezentativ.

In încheiere, încă o dată, un bravo băieți I
Gheorghe NICOLAESCU
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Dăruirea exemplară, lupta îndîrjită pînă la ultima picătură

de energie, încrederea în propriile forțe au fost decisive

ȚĂLNAR INTRĂ Șl ÎNSCRIE GOLUL CALIFICĂRII
PRAGA, 29 (prin telefon). 

Epuizantă, dramatică, și cu 
multe suspansuri e. fost aceas
tă a doua manșă din primul 
tur al cupei campionilor euro
peni dintre campioana Ceho
slovaciei, Dukla Fraga, și 
campioana României, Dinamo 
București. Formația gazdă a 
început, cum era și firesc, 
meciul în forcing, atacurile au 
curs ta valuri spre poarta lui 
Moraru, dar primele ocazii de 
gol au aparținut dinamoviști- 
lor i ta min. 6, Augustin a fă
cut o frumoasă cursă, însă șu
tul puternic al lui Orec s-a dus 
de puțin afară ; ta min. 14, 
Mulțescu a combinat cu Onac. 
acesta l-a angajat bine pe 
Dnagnea șl, din nou, balonul 
ocolește ținta porții formației 
cehoslovacei Echipa gazdă re
vine ta atac, domină cu insis
tentă, pasează în viteză și. ca 
urmare a acestei permanente 
presiuni, NEHODA (min. 15 
șl 30) reușește să puncteze de
cisiv in urma centrărilor veni
te de pe partea dreaptă, de a- 
colo unde trebuia să fie șl— 
Stredie. Dinamo pare oarecum 
descumpănită văzîndu-se ega
lată. după acel 2—0 de la Bucu-

rești, urinele ei contraatacuri se 
sting undeva la marginea ca
reului de 16 m.

La reluare, Dukla forțează 
cu insistentă golul calificării, 
însă ea nu mai are forța fizi
că din primele 45 de minute. 
Dinamo echilibrează bine jo
cul, demonstrînd treptat-treptet, 
un exemplar spirit de echipă

Lciurențiu DUMITRESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

Stadion Duk’o, teren alunecos, timp 
răcoros, spectatori — circa 4 000. Șu
turi t 18—12 (pe poartâ : 7—5). Cor
ners : 8—3. Au marcat : NEHODA 
(min. 15 și 30) ți TALNAR (min. 94).

DUKLA PRAGA : Stromsik — Kapko, 
NOVAK, FIALA, Kobalo - Pel* (min. 
68 Jelinek), Rott, Stambacher, Krti 
VIZEK, NEHODA (min. 65 Voala).

DINAMO : MORARU - 1. MARIN. 
DINU, Nicotae, Sb-edie — Drog nea. 
AUGUSTIN, Mulțescu - IORDACHE. 
Vdetuș (min. 62 ȚALNAR), Orac.

A arbitrat foarte bine A. Milcenko 
(U.R.S.S.).

Cartona,e galbene : NICOLAE
STAMBACHER.

La Hunedoara

0 REPRIZA SECUNDA EXCELENTA

(1

Stadio Comunale ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — circa 
60 000. Șuturi : 14—17 (pe poartâ l
8—7). Corner* : 8-3. A marcat : AN- 
TOGNONI (min, 11 — din penalty).

FIORENTINA : GALLI - Fr. Rossi. 
Pin, PASARELLA, Ferroni (min. 75 
Contrato) - Mianl, Ped, ANTOG- 
NONI - D. BERTONI, Graziani (min. 
70 A. Bertoni), Mazzaro.

UNIVERSITATEA î LUNG - Negrito, 
TILIHOI, ȘTEFANESCU, UNGUREANU 
— Țicleami (min. 87 Beldean-u), DO- 
NOSE, BALACI - Crișan (mln. 80 
Geolgâu), CAMÂTARU, Irimescu. m

A arbitrat satisfăcător Andre 
Daina (Elveția).

Cartona** galbene : ȘTEFANESCU, 
MAZZARO, DONOSE, FR. ROSSI, TI
LIHOI.

Șl SE CALIFICA pe merit

Stadion Corvinul; teren bun; timp 
Înnora4? spectatori — circa 15 000. 
Șuturi: 18—9 (pe poartâ: 7—4). Cor
ner* : 15-5. Au marcat: ANDONE
(nMn. 52 - din 11 m), KLEIN (min. 
63). DUMITRACHE (min. 84).

CORVINUL: lonițâ - REDNIC. AN
DONE, Dubirvctac, Bogdan — Nlcșa 
(min. 70 Oâ-lan), Oncu, KLEIN (min. 
82 Mateuț) - GABOR, DUMITRACHE, 
Petcu.

A.K. GRAZ: Ekmencicl — Leitner, 
HULSHOFF, Gamauff, Marchl - Sto
ring, G3essl, ZuenelH — PIGEL, Ne- 
kola (min. 56 Koschak), Mohapp 
(min. 64 Schwlcker).

A arbitrat 
cla).

Cartonaș* 
MITRACHE.

bina Ihsan Tîure (Tur-

galbene: ANDONE, DU-

DE

FLORENȚA, 29 (prin tele
fon). — In țnra campioanei 
mondiale, Universitatea Cra
iova reușește O performanță de 
răsunet I După acel 3—1 din 
meciul tur, ea a luptat exem
plar aici, a rezistat psihic și 
fizic, reușind să elimine o e- 
chiipă de talia lui Florentina și 
să obțină o calificare pe de
plin meritată, chiw dacă a 
fost învinsă la limită. Studen
ții craioveni au lăsat o exce-

lentă impresie prin dăruirea cu 
oare au abordai partida, avind 
pjrloade ds timp clnd au fost 
net superiori valoroșilor lor 
adversari. Au pierdut dintr-un 
penalty, greșit acordat de ar
bitru pentru atacul forțat al 
abilului D. Bertoni, lovitura de 
la 11 m, venită devreme, fiind

Mircea M. IONESCU

(Continuare In pag 2-3)

HUNEDOARA, 29 (prin tele
fon). Corvinul, o echipă relativ 
necunoscută în fotbalul euro
pean, o echipă tînără dar am
bițioasă și bine pregătită, a 
reușit, miercuri după-amiază, 
în fața unui stadion electrizat, 
o splendidă victorie în dauna 
formației austriece A.K. Graz. 
O victorie realizată cu 3—0 
(0—0), care califică formația 
hunedoreană în turul secund al 
Cupei U.E.F.A.

Echipa noastră a început jo-

cui destul de nehotărită, dînd 
posibilitatea adversarilor să se 
instaleze — ta special în pri
mul sfert de oră — în jumăta
tea sa de teren. Era, de fapt, 
transpunerea în practică a ce- • 
lor declarate de antrenorul 
Starek la o conferință de pre
să dinaintea meciului, ca și in 
ziarul local „Drumul socialis
mului", ta care a spus că va 
fi vesel la sfîrșitul meciului cu 
Corvinul, Dar, încetul cu înce
tul, Corvinul își revine, aceasta 
și datorită grupului său de in
ternaționali, care s-au compor
tat admirabil și au impulsionat 
echipa spre poarta lui Ekmen- 
cici. Un rol deosebit l-a avut 
Klein, neobosit, inițiatorul mul
tor acțiuni de atac și chiar

Mireea TUDORAN

(Continuare în naa. 2-3)

Campionatele republicane

de canotaj

BIROUL In Divizia „A" de rugby

COMITETULUI EXECUTIV AL C.N.E.T.S.
Siroul Comitetului Executiv 

al Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, ana- 
lizînd măsurile luate in ședința 
Biroului Federației române de 
fotbal din 27 septembrie 1982, 
în vederea sancționării abateri
lor săvîrșite la meciurile din 
ultima etapă a campionatului 
național de fotbal. condamnă 
cu fermitate asemenea mani
festări străine de etica noastră 
sportivă.

Tinînd seama de faptul că 
sancțiunile au vizat pe cei mai 
vinovat! dintr-um cerc mult 
mai larg de vinovați. care. în 
diferite grade ajunge să cu
prindă si factori de răspundere 
din conducerile cluburilor, ale 
consiliilor iudetene pentru edu
cație fizică si sport sau depar
tamentelor Biroul Comitetului 
Executiv al C.N.E.F.S. averti
zează conducerile cluburilor 
Dinamo București, F.C. Argeș, 
Politehnica Timișoara. Steaua 
și Metalul București, precum 
Si consiliile pentru educație fi
zică si sport din județele Ar-

geș. Timiș st municipiul Bucu
rești pentru slaba preocupare 
fată de munca poiitico-educati- 
vă In cadrul secțiilor de fot
bal atit în rîndurile sportivilor 
cit si ale susținătorilor, pen
tru lipsa de fermitate în curma
rea unor manifestări care con
travin eticii sportive și educa
ției cetățenești.

Avînd în vedere că asemenea 
abateri nu stat singulare 61 că 
presa si rapoartele observatori
lor federali au semnalat o re
crudescentă a indisciplinei pe 
terenurile de fotbal. Biroul Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport atrage serios a- 
tentia tuturor consiliilor jude
țene pentru educație fizică si 
sport, conducerilor cluburilor 
și asociațiilor sportive, precum 
șl tuturor factorilor care răs
pund de activitatea din fotbal 
asupra necesității de a se lua 
măsurile corespunzătoare pen-

(Continuare în pag. 2-3)

0 ETAPĂ A FORMATIILOR-GAZDĂ
O etapă — a Vl-a — cu sco

ruri în general strînse, cu 
excepția partidei de la Con
stanta In oare Farul a realizat 
un nou scor-fluvlu (40—0!).

DINAMO — R.C. 
STUDENȚESC 9-6 (9—0).

SPORTUL
E- 

chipa campioană — e drept 
fără Paraschiv si Borș, ambii 
accidentat! — nu s-a ridicat la 
valoarea anului trecut, ceea ce 
explică, în parte si victoria 
dificilă de ieri după-amiază. 
Un eseu al lui ALDEA (trans
format de CONSTANTIN) și 
o l.p. a aceluiași CONSTAN
TIN (ieri, totuși, în „zi nea
gră") nu au fost în măsură să 
asigure dinamoviștilor un suc
ces liniștitor. Sigur, forma in
suficientă a gazdelor nu expli
că singură echilibrul partidei, 
trebuind să-i adăugăm și evo
luția ambițioasă a studenților. 
Un eseu frumos al lui CHIRI
GIU (min. 52 transformat de 
PARASCHIVESCU) a încălzit 
sufletele suporterilor formației 
alb-negre. dar aceasta a iro
sit, ca de obicei, multe faze fa
vorabile. (Au absentat: Gură-

mare; Cojocaru si A. Hariton). 
Una peste alta, meciul a fost 
mediocru (ca și arbitrajul lui 
Gh. Huștiu), ridieîndu-se, oare
cum, peste nivelul partidei 
Aldea. Dărăban, Marghescu, 
respectiv Ghcorghiosu, Paras- 
chiveseu, si Chirigiu (D. CA- 
LLIMAC1H).

STEAUA - ȘTIINȚA PE
TROȘANI 18—7 (6—7). Partida 
a avut două aspecte distincte: 
in prima parte, ioc relativ e- 
chilibrat. dar cu avantaj minim 
de partea studenților (un eseu, 
prin I. FLORENTIN in min. 
17. si o l.p. prin BUCOS în 
min. 35 față de 0 J.p. — min. 
11 si un .drop" — min. 28 
realizate de D. ALEXANDRU), 
care au avut o evoluție remar
cabilă în special în pachetul 
de înaintași, acolo unde Orte- 
lecan. foarte, activ a cistigat 
nu mai puțin de 5 baloane în 
grămadă oe introducerea eaz- 
delor! Fără Munteanu și Su- 
ciu (în locul lor au începiit 
meciul Mot si respectiv Coman)

(Continuare in pag. 2-3)

REZULTATE SCONTATE 
ÎN PRIMELE FINALE 

ALE SENIORILOR
de 
P« 
re- 

conti- 
într-un „stroc“ susținut,

Campionatele republicane 
canotaj ' au continuat ieri 
lacul Snagov cu întrecerile 
zervate seniorilor. Au 
nuat 
fără prea multe serii și reca
lificări, ta unele probe figurînd 
pe listele de concurs doar 3—4 
echipaje.. Totuși finalele, la 
care am asistat au oferit 
interesante, chiar dacă 
nea sosirii a respectat, tn 
ral. calculele hirtiei. Iată 
țări de la cele cinci finale pe 
care le-am urmărit în cursul 
dimineții.

La 4+1 rame echipajul 
bului Steaua, considerat 
mul favorit, a condus 
lungul întregii distanțe de 
m și a obținut o victorie 
cit de așteptată pe-atît de 
fortabilă : 1. Steaua (Cornellu 
Crușnischi. Grigore Cutaș, Con
stantin Airoaie. Coman Toma 
+ Gheorghe Anghel) 6:13,15,2. 
Dinamo 6:16,5, 3.
Timișoara 6:39,3, 
Mangalia 7:07,5.

Și în proba de 2 rame echi-
Vosile TOFAN

curse 
ordi- 
gene- 
rela-

clu- 
pri- 

de-a 
2 000 

pe 
con-

Politehnica
4. Marina

(Continuare In pag. 2-3)



începe campionatul național de baschet feminin, ediția a 34-a fn campionatul masculin de handbal, Divizia „A” FINIȘ IN ÎNTRECEREA I
»TMECIURI CHEIE" ȘAHIȘTILOR STUDENȚI

Programul etapei inaugurale
De Ia ora 10 (program non-stop): C.S.U. Prahova Ploiești 

— Progresul București, Olimpia București —- Rapid Bucu
rești. Universitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca — I.E.F.S. 
C.S.Ș. 4 București, Voința București — Comerțul Lie. ..Bo
lyai" Tg. Mureș. Politehnica C.S.Ș. 2 București — Crișul 
Oradea. Universitatea Timișoara — Voința Brașov.

Campionatul național de bas
chet feminin aflat la ediția a 
34-a. începe astăzi, in Sala 
sporturilor din Brașov, cu jocu
rile etapei I a turneului inau
gural al competiției, urmînd ca 
întrecerea să se incheie în ziua 
de 5 iunie 1983. Amintim că 
cele 12 participante vor susține 
primele două tururi sub forma 
turneelor, după care se vor 
desfășura — pe grupe valorice 
1—6 si 7—12 — două tururi cu 
etape săptămînale 
turnee.

Dintre ' noutățile 
de actuala ediție 
„A“ vom nota —
importantă — obligația tuturor 
echipelor de a avea în compo
nență (și de a le folosi) cite 
trei jucătoare de 1,80 m și mai 
înalte. Primită (cu doi ani 
urmă, cind a fost anunțată) 
rezerve și. chiar cu teamă 
unele formații, măsura nu 
Impieta! asupra participării
ehipelor, toate cele 12 divizio
nare avînd acum în loturi ju
cătoare cu talie mai înaltă ,de- 
cit In anii trecuți. ceea ce 
creează premisele unei baze mai 
largi de selecție pentru lotul 
national. Perspective îmbucu
rătoare oferă si faptul că nu
mărul restanțierelor la trecerea 
normelor de control este mult 
mai mic decît înaintea campio
natelor precedente (doar 20,

cele mai multe provenind din 
rindul baschetbalistelor promo
vate anul acesta din 
„B“. școlară si de 
ceea ce dovedește că 
și jucătoarele s-au 
mai mult pentru asigurarea u-

diviziile 
iunioare). 
antrenorii 
preocupat

Si alte trei

prezentate 
a Diviziei 
ca cea mai

in 
cu 
de 
a

Au cucerit campionatul
ȘTIINȚA BUCUREȘTI: 1950; 

LOCOMOTIVA C.F.R. BUCU
REȘTI : 1951, 1952 ; ȘTIINȚA 
(UNIVERSITATEA) CLUJ- 
NAPOCA : 1953, 1954, 1981,
1982 ; I.E.F.S. : 1935. 1975. 1976, 
1977 ; ENERGIA-CONSTRUC- 
TORUL BUCUREȘTI : 1956.
1937, 1958. 1959 ; RAPID
BUCUREȘTI: 1960, 1961. 1962, 
1965, 1969, 1972, 1978 ; POLI
TEHNICA BUCUREȘTI : 1963. 
1964, 1966, 1967, 1968. 1970 1971, 
1973, 1974, 1980 ; CRIȘUL O-
RADEA : 1979.

nei comportări bune ne par
cursul campionatului.

Să sperăm că așteptările vor 
fi îndreptățite si că ediția a 
34-a a campionatului va prile
jui întreceri de calitate, dispu
tate într-o atmosferă de perfec- 

disciplină. totodată afirma- 
cît mai multor tocătoare 

valoare, din rindul cărora 
fie selecționate baschețba-

tă
rea 
de 
să . _ .
listele care vor reprezenta Ro
mânia la campionatul 
de anul viitor.

european

Loturile divizionarelor „A“
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI- 

ITORUL CLUJ-NAPOCA. Gheor- 
ghița Bolovan (1,86), Magdalena 
Pali (1,82), Heidemarie Schuster
(1.74) , Sibille Lukas (1,83), Ellsa- 
bet.n Czegledl (1,78), Suzana San
dor (1,83), Melania Marina (1,85), 
Adriana Lungu (1,78), Verglnia 
Popa (1,77), Annemarie Kirr
(1.71) , Carmen Costanasiu (1.76), 
Claudia Perțache (1,78). Media 
de talie : 1,77 m. Antrenor : N. 
Martin.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI : Suzana Pîrșu (1,68 m). 
Maria Roșianu 
Chvatal (1,82), Carmen 
(1,83), Sanda loneseu (1,86), 
rana Keresztesi (l,79f, 
Netolitzchi (1,64), Mihaela
(1.72) , Mala Zidaru (1,80). Media 
de talie : 1,76 m. Antrenor : Gr. 
Costescu.

VOINȚA BUCUREȘTI : Ștaia- 
nia Borș (1,90), Tatiana Popescu
(1.75) , Liliana Slâvei (1,80), Ga
briela Strugaru (1,70), Estela To- 
tnescu (1,68), Lucia Grecu (1,82), 
Alexandra Hegheduș (1.82), Elena 
Filip (1,84), Verglnia Soare (1,68), 
Kodlca Cieranu (1,67), Rodica Un- 
gureanu (1,75) Aurelia Stroe
(1.76) , Oana Știrbu (1,83). Media 
de talie : 1.76 m. Antrenor : M. 
Strugaru.

OLIMPIA BUCUREȘTI : Ale
xandrina Bârâ (1,65), Mălina 
Frolter (1.78), Adriana Ghițescu 
(1,76), Romela Cristea (1,80), E- 
caterina Stingă (1,82), Lenuța 

" (1,85), Măndlca Ciubăncan
Cristina Ghiță (1,76), Glo- 
— _■ : ’ a ai
(1,74), Stela Drăgulcasa 
Daniela Popa (1,83). Media 

. Antrenor: o.

Mihaela 
Pândele 

(1,70). Me- 
Antrenor :

(1,74), nona 
Tocală

Su-
Mihaela

Ilie

■Frică
(1,34), V.U.U.O U.U.A 
vana Ghlorghe (1,76). Irina 
Atar '* ■" ‘ ’
(1,82), ----------
de talie: 1,78 m. 
Paraschlvescu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA : 
Rodica Armlon (1,85), Glzela 
Czmor (1,76), Valeria Chepețan 
(1,81), Rodica Chepețan (1.88), 
Monica Neusalz (1,81), Cslla 
Hoszu (1,77), Mihaela Cibu (1,80), 
Marcela Bodea (1,73), Mihaela 
Laszlo (1,84), Dana Oprița (1,70). 
Luminița Stamin (1,83), Suzana 
Blro (1,70). Media de talie : 1,79 
m. Antrenor ; L. Bachner.

COMERȚUL LIC. „BOLYAI" 
TG. MUREȘ. Elena Opriciu (1,86), 
Elisabeta Csenterl (1,76), Dietlin- 
de Klfiss (1,82), Melinda Tordal 
(1,79), Margareta Borbely (1,72), 
Angela Precup (1,68), Marla O- 
prea (1,72), Margareta Meșter 
(1,72), Ioana Macavel (1,69). E- 
lena Fărcaș (1,64), Aurelia Va
cile (1,71), Gabriela Kiss (1,83), 
Marlneia Munteanu (1,68), Eniko 
OrdCgh (1,81). Media de talie : 
1,74 m. Antrenor : N. Viciu.

CRIȘUL ORADEA : Viorica Bo
ca (1,78), Adriana Constantinescu 
(1,86), Carmen Amihăesel (1,60). 
Maria Cigan (1,67), Luciana Cutuș 
(1,76), Mirela Casetti (1,63), Ma
rla Grigoraș-Leitner (1.82), A- 
«Jriana Nlculescu (1,65), Codrlna 
Oancea (1,89), Zita Popa (1,82), 
Judith Guljăs (1,76), Katalin 
—. — . Gabriela Na-

Jakab (1 65). 
(1,78). Media 

Antrenor : G

Ancuța Miron (1,78), 
Agapi (1,79), Cristina 
(1,76), Liliana Andrei 
dia de talie: 1,78 m. 
D. Leabu.

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI ; 
Liliana Ciobotaru (1,72), Olimpia 
Biasutti (1,73), Constanța Grigoras
(1.79) , Mariana Oprescu (1.85), Ca
melia Tănăsescu-Stan (1,86), Ro- 
dica Pană (1,78). Gabriela Ciocan 
(1,82). Carmen Brezoianu (1,82). 
Sorina Lambrino (1,76), Carmen 
Voicu (1,77), Victoria Stroe (1.72), 
Rodica Canja-Vasile (1,80). Media 
de talie ; 1,78 m. Antrenor : i. 
Scorpan.

VOINȚA BRAȘOV : Liliana Ca- 
tincescu (1,73), Camelia Solovăs- 
tru (1,78), Monica Cicio (1,67», 
Eva Adler (1,74), Sutana Griin- 
wald (1.83), Maria Keresztesi
(1.78) , Edith Kiss (1,92). Ancma- 
rle Moise (1,82). ndiko Biro (1,82), 
Cornelia Ulrich (1,84), Mariana 
Turtoi (1,80), Angela Rusu (1.68), 
Mirela Horingar (1,77), Simona 
Angelescu (1,78), Delia Bucur 
(1,68), Rodica Bencze (1,80), Doi
na Grecea (1,64). Media de talie: 
1,76 m. Antrenori: d. Crăciun și 
C. Moraru.

I.E.F.S. — C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI: Adriana Nicolau (1.78) t 
Fiorentina Nicola (1,66), Lavinia 
Blîndu (1,79), Rodica Jugănaru
(1.80) , Giâda Constantin (1,75). 
Gertrude Cristea (1,84), Paraschi- 
va Barabas (1,76), Anca Jianu 
(1.74), Adina Horea (1,73), Auro
ra Clrstoiu (1,81). Media de ta
lie : i,76 m. Antrenori ; Gh. Lă- 
zărescu șl B. Gheorghieviei.

RAPID BUCUREȘTI : Rodica
Bartha (1,81), Maria Csikos (1,84), 
Aurora Vlntilă (1,71), Angela Ior- 
dache (1,80), Vasillca Ion (1,61), 
Viorica Mînzană (1.80), Mirela 
Căpușan (1,80), Cristina Dumitru 
(1,86), Mariana Toma (1,71), Eu
genia Ivan (1,78), Monica Manu 
(1,66), Mihaela Stănlloiu (1,78), 
Elena Farkas (1.81), Lidia Sta- 
tlcescu (1,68), Beinaz Geamaladin
(1.78) , Mariana Kapelovies (1,84), 
Emilia All-xandru (1,77), Media de 
talie: 1,76 m. Antrenor : s. Fe- 
rencz.

Jucătoarele subliniate sînt nou 
venite la echipele respective.

Szabo-Feder (1,74), 
gj> (1,80), Olimpia 
Daniela Perțache 
de talie : 1,75 m. 
Leitner.

PROGRESUL
Georgeta Siimloană ___ _ _____
Pușcașu (1,80), Constanța lvănes- 
cu (1.76), Cornelia Hagiu (1,73), 
Gabriela Divolu (1.72), Camelia 
Tatu (1,82), Florlca Angbel (1,91),

BUCUREȘTI : 
(1,85), Elena

LA ARAD, TIMISOARA SI BUCUREȘTI
Astăzi după-amiază, campionatul masculin de handbal, Divi

zia „A“, programează etapa a IX-a a turului. Noua rundă 
prinde următoarele partide :
Mirșa : INDEPENDENȚA CARPAȚI — UNIV. CRAIOVA 
Oradea : CONSTRUCTORUL --------- --- ------- ------
Arad : CONSTRUCTORUL 
Timișoara : POLITEHNICA 
Brașov ; DINAMO 
București : STEAUA

(sala Floreasca>

CU-

— RELON SAVINEȘTI 
— DINAMO BUCUREȘTI 
— H.C. MINAUR B. M.
— C.S.M. BORZEȘTI
— UNIV. CLUJ-NAPOCA 

de Ia ora 18)
Trei partide se desprind ca 

importantă: Constructorul Arad 
— Dinamo București (locul V 
cu locul IV). Politehnica Timi
șoara — H.C. Minaur Baia Ma
re (locul VII cu locul II) si

S-A ÎNCHEIAT turul 
„CUPEI DE TOAMNA" 

LA HANDBAL FEMININ

Steaua — Universitatea Cluj- 
Napoca (locul I cu locul III). 
Sint partide care vor ocaziona 
dispute aprige, dar care — 
sperăm — vor evidenția si un 
nivel valoric In creștere, un 
progres real al handbalului 
nostru. Handbalul de calitate 
și falr-play-ul vor trebui să 
fie dominantele acestei etape.

Ajuns la cea de a II-a ediție, 
turneul internațional studen
țesc de șah al României. în
cheiat în Capitală, a însemnat 
un moment de referință in a- 
ceastă activitate. Desfășurate 
în sala Arhitectura, in excelen
ta organizare a clubului sportiv 
Politehnica, întrecerile șahiști
lor student! au fost urmărite 
cu deoseb’t interes. După cele 
11 runde, cîstigător a fost de
semnat maestrul iugoslav Ivan 
Zivanovicl, care a totalizat 8,5 
puncte. îl urmează Gh. Ciolac, 
cu 8 p, 8 Glurumia și I. Ar
ma.? — 7 p L. Oltean 6,5 p, D. 
Oltean 6 p, O. Berechet și A. 
Kertesz 5 p. S. Farago (Unga
ria) 4,5 n. C. lonescu 4 p. D 
Stanoevlci (Iugoslavia) 3,5 p, 
ZJaaug Hai lao (R.P. Chineză) 
1 P.

I
I
I
I
I
I
I
I

LIPSA

Duminică s-a încheiat turul 
competiției feminine de handbal 
rezervată formațiilor divizionare 
„A", „Cupa de toamnă". Rezul
tatele etapei a V-a.

Scria I: CONFECȚIA BUCU
REȘTI — TEROM IAȘI 25—23 
(16—12). Cîteva marcatoare : 
Moisc 8, Simion 7, respectiv Dîs- 
că 7, Ccrban 4, Savin 4. HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA — TEX
TILA BUHUȘI 26—16 (12—9).
Printre marcatoare : Frincu 9, 
Dimofte 4, Bocăneală 4, respec
tiv Racliș 7, Buftea 3 (N. ENA- 
CHE-coresp.) ȘTIINȚA BACAU — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 19—18 
(8—8). Unele marcatoare : Vol- 
nea 7, Hrișcu 6, respectiv Cara- 
malău 5, Manoiescu 4 (L. MAND- 
EER-coresp.).
1. HIDRO. C-ȚA. 5-------- ,----- . 5

5
5
5 
5 

A.E.M.

PRIMELE PARTIDE ÎN TURNEUL
INTERNAȚIONAL MASCULIN DE VOLEI

I
I

4
3
3
2
2
0

0 
0 
0
1 
0
1

MADRID, 
F.C. Br%ia a 
în/t Hulirea ș. 
P. Radu a 
un șut de 
balonul a t 
ră. în mln. 
„bombă* 
35 m n-a l 
poposind In 
gustin: 0—1. 
nițiaitiva și, 
slăbiciuni a 
mâni, ei au 
prin JUANI 
conducerea 
mln. 33. în 
primei rîpri 
la o centrar 
dintr-o pozi 
mărit scorul 
rea Reailulu 
început „<ai 
priza secund 
în min. 47, 
continuare, 
frumos, iar 
reni au cede 
71, cînd M

Igarla). în întilnlrea Dobrudja — 
Septemvriska Slava scorul a fost 
3—0 (1, 7, 12), prima echipă fiind 
foarte bine dirijată de an tren or ul- 
juică-tor, internaționalul Vasiliev. 
Arbitri : V. lonescu — I. Nicu- 
lescu. în ultimul joc, Dinamo — 
Tractorul 3—1 (9, 13, —Ifl, 11). Cu 
un lot redus, campionii s-au im
pus destul de greu în fața unei 
echipe ambițioase. Evidențiați : 
Dumănoiu, Păușescu, Encscu de 
la învingători, Stancu șl Oprea 
de la învinși. Arbitri : M. Niță 
și V. Vrăjescu.

Azi de la ora 14 : Tractorul — 
Carpațl, Calculatorul — Dobrudja, 
Dlnamo — Septemvriska SHiava.

Mihail VESA

In sala Olimpia din Capitală a 
Început miercuri a 4-a ediție a 
„Cupei Calculatorul I.I.R.U.C.", 
turneu internațional masculin de 
volei. Participă Dobrudja Tolbu- 
hin șl Septemvriska Slava Mihai- 
lovgrad (din prima divizie a 
Bulgariei), precum șl Tractorul 
Brașov, Carpațl Rlmnicu Vtlcea 
(recent promovată to divizia „A"). 
Dinamo șl Calculatorul, din Bucu
rești. In primul meci Calculato
rul — Carpațl 3—0 (13, 9, 9). Gaz
dele au greșit mal puțin Intr-un 
meci de slabă factură tehnică. 
Am remarcat, totuși, jocul lui 
Juhasz, Ioni și Alexandru (Calcu
latorul) . Partida a fost arbitrată de 
M. Nlcolau — L. Penkov (Bul-

I
I O RE

(Urmar

I realizatorul 
gol*.

Așadar, o 
recum necor 
oaspeții au 
de gol în mi 
cutive ale lu 
și mln. 44 ( 
de Andone) 
tatea acțiuni 
Corvinului a 
veteranul H 
zburător", ce 
ment și sign 
ții, a fost 
vie de ceea 
fundaș.

Repriza se 
lură, Corvint 
nu mai 
caută să 
fața sa. 
superbe 
(min. 46 
Mohapp 
în careu, și 
ră ezitare lo 
Execută AN 
Oaspeții au 
contraatac pi 
află față în

125-107 
111-107 
102- 99
99-106 
95- 96 
91-111

1 
2 
2 
2
3
4
TIMIȘOA- 

" VILCEA 
eficace : 

respectiv 
CRETU- 

BRAȘOV 
(8-8). 

Printre marcatoare : Oancca 
Neică 4. respectiv Oncu 7 
GRUIA-coresp.). C.S.M. 
GHEORGHE — MUREȘUL 
MUREȘ 19—17 (10—10).
marcatoare : Marian 5, Florca 
respectiv Feher 5, Dorgo 3.

2. TEROM iași
3. știința Bc.
4. Con fee. Buc.
5. Frogr. Buc.
6. Text. Buhuși 

Seria a II-a:
RA — CHIMISTUL RM. 
27—17 (16—6). Cele mal 
Luțaș 10, Cojocaru 9, 
Popescu 5, Petre 5 (C. 
coresp.). RULMENTUL 

-------- SIBIU 16—16C.S.M.
4, 

(C. 
SF. 
TG.

Cîteva
5,

3 octombrie și se va încheia la 
31 octombrie, finala fiind progra
mată în ziua de 7 noiembrie, la 
Alexandria.

1. C.S.M. SIBIU 5 3 2 0 96- 90 13
2. A.E.M. Tim. 5 3 1 1 120- 93 12
3. Rul. Brașov 5 3 1 1 112-105 12
4. Chim. Rm. V. 5 2 0 3 113-117 9
5. C.S.M. Sf. Gh. 5 1 2 2 101-118 9
6. Mureșul Tg. N. 5 0 0 5 97-119 5

Returul va începe în ziua de

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

pajul cotat cu prima șansă, cel 
al dinamoviștilor Constantin 
Postoiu-Vasile Alexandru, s-a 
impus autoritar intr-o finală 
în care a condus de la primele 
lovituri. Surpriza s-a 
urma... învingătorilor, 
mii metri ai distanței, 
barcațiunea asociației 
Mangalia a depășit-o 
clubului Steaua, cucerind me
dalia de- argint :
(Constantin Postoiu. 
lexandru) 6:59,0, 
Mangalia (Nicola e

produs in 
pe ulti- 

cînd am-
Marina 

pe cea a
1. Dinamo 
Vasile A-
2. Marina 
Ivan, Au-

DIVIZIA „A“ DE RUGBY
(Urmare din pag 1)

Steaua n-a mai acționat în 
maniera sa cunoscută; înainta
rea nu si-a valorificat nici for
ța, nici omogenitatea... La re
luare intră Munteanu (min. 47). 
apoi si Suciu (min. 53) si Stea
ua redevine XV-le tenace din 
zilele sale bune. Gazdele se 
mișcă cu mai mult aplomb, 
cursul jocului se îndreaptă cu 
regularitate spre buturile oas
peților, care nu pot evita e- 
seul lui I. ZAFIESCU din 
min. 61. (transformat de D. 
ALEXANDRU, și nici alte două 
l.p. transformate de același D. 
ALEXANDRU (min. 66 și 72). 
O victorie meritată a formației 
Steaua în fata unui adversar 
destul de dificil, ambițios, dirz. 
care a făcut un frumos ioc de 
tinută. în pofida faptului că 
Buoos n-a mai fost cel din 
primele meciuri ale campiona
tului. A condus cu multă auto
ritate, V. Chlrondojan (Con
stanta) ajutat de I. Toma si 
G. Munteanu (T. STAMA).

na

W.1IMSIRATIA Dt STAI LOTO PPONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE 
TRAGEREA
DIN 29 SEPTEMBRIE. EXTRA
GEREA I : 35 32 7 12 28 9. EX
TRAGEREA a II-a : 23 36 4 
30 34 16. FOND TOTAL DE 
ClȘTIGURI: 963.979 LEI. din 
care 127.343 lei, report la cate
goria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 

DIN 19 SEPTEMBRIE
FAZA I: Categoria 1: 1 varian

tă 26% — autoturism Dacia 1300; 
categoria »: î variante 100% a 
26.004 lei aau, ' ‘
excursie
U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă și 
diferența to numerar șl 6 va
riante 25% a 8.501 lei; categoria 
3: 10,75 a 7.489 lei; categoria 4: 
34 a 958 lei; categoria 5 : 206,75 a 
401 lei; categoria 6 : 6.721,50 a
40 lei.

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES

la alegere, 
de două Jocuri

FAZA a n-a: Categoria A: 2 
variante 25% a 43.052 lei; cate
goria B: 18,25 a 4.473 lei; cate
goria C: 86 a 1.001 lei; categoria 
D: 3.707,25 a 60 lei.

PROCURAȚI BILETE
CU NUMERELE PREFERATE !
• Agențiile Loto-Pron osport 

continuă vînzarea biletelor pen
tru tragerea specială Loto de du
minică 3 octombrie 1982, care o- 
ferâ participanțllor multiple po
sibilități de cîștigurl in autotu
risme, mari sume de bani și 
excursii peste hotare • Numai 
astăzi se mai pot procura bilete 
pentru tragerea obișnuită Loto 
de vineri 1 octombrie 1982. NU 
OCOLIȚI PRILEJUL DE A VA 
NUMĂRĂ ȘI DV. PRINTRE MA
RII C1ȘTIGATORI 1
• tnirudt uncie partide din pro

gramul concursului Pronosport 
de ieri s-au încheiat la ore foar
te Urzii, rezultatele vor fi pu
blicate mtine to această rubrică.

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — PO
LITEHNICA IAȘI 13—3 (7—3). 
Meci de slabă factură tehnică 
și spectaculară, notă 1a cere 
au subscris ambele formații. 
Gazdele s-au complăcut cu a- 
vantajul luat la un moment 
dat. în timp ce oaspeții au 
jucat mult preș, prudent. Rea
lizatori : 
MARIN 
(drop), 
(Lp.). A 
nu — bine (am dori însă să 
fie ceva mai spontan in deci
zii) avînd la margine pe M. 
Bostan și V. Scafarschi (t. st.).

FARUL — POLITEHNICA 16 
FEBRUARIE cluj-napoca 
40—0 (8—0). Gazdele s-au impus 
îndeosebi după pauză. Au mar
cat, prin eseuri, LUNGU 4, 
PLLOTSCHI. C. VASILE, O- 
PRIȘ. și N. DINU cite 1. din
tre care patru au fost trans
formate de V. ION. A arbitrat. 
Fi. Tudorache — București (S. 
Nace, corespondent).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 14—9 (10—6). Parti
dă de bun nivel tehnic in care 
gazdele au realizat cîteva șer- 
je încheiate cu două eseuri, în 
prima repriză, și altul la re
luare. Băimărenii au acuzat ab
sența a trei titulari (Pujină, 
Bucșa, și Pascale, accidentați). 
De asemenea, Ciolpan a jucait 
nerefăcut. Realizatori : TOA- 
DER (2 eseuri), ISTRATE (e- 
seu) și TRNYANCSEV (transf.) 
pentru Știința, P. MARIN 
(drop și l.p.) și COMANICI 
(drop) pentru Universitatea. A 
condus FI. Dudu — București 
(Andrei Crișan, corespondent).

RAPID — GLORIA P.T.T. 
RAD 15—12 (3—6).

RULMENTUL BÎRLAD 
C.S.M. SIBIU 9—0 (6-0).

În clasament situație 
schimbată, după etape a 6-a : în 
frunte Farul șl Steaua cu cite 
18 p. urmate de Dinamo (16 p.), 
pe ultimele locuri 
Timișoara și R.C. 
dențcsc cu cite 8 
P.T.T. Arad cu 7

TUDOSE (2 l.p.), AL. 
(eseu) și BIDIREL 

respectiv MIT1TELU 
arbitrat Gh. Băncea-

relian Burlacu) 7:04,9. 3. Stea
ua (Horațiu Droc, Pavel Ma
xim) 7:07 2 4. Politehnica Ti
mișoara 7:14,5.

La 2+1 antrenorul dinamo- 
vist D. Popa a aliniat un echi
pai tinăr. condus insă — spre 
victorie — de experimentatul 
cirmaci Ladislau Lpvrenschi : 1. 
Dinamo (Vasile TomoiOagă, 
Măricel Lefter + Ladislau Lo- 
vrenschi) 7:100, 2. Steaua (Io
nel Mînea, Sever Mondoc + 
Gheorghe AngheJ) 7:14,3, 3. Po
litehnica Timișoara (Radoica 
Zarici, Ion Balint + Reiner 
JSlsner) 7:24,0, 4. Marina Man
galia 7:32,0.

La simplu, campionul ediției 
trecute Dimitrie Popescu (Stea
ua) și-a apărat titlul, cîștigînd 
în 7:29,4. L-au urmat Ottmar 
Gruber, colegul său de club, 
în 7:34,7 și Dumitru Dumitru 
(Marina Mangalia) 7:48,7.

în sfîrșit. în ultima cursă, 4 
rame, echipajul dinamovist. cu 
multe nume „grele", n-a lăsat 
nici o șansă adversarilor : 1. 
Dinamo (Gabriel Bularda, Va
ier Toma, Petre Iosub, Daniel 
Voiculescu) 6:01,7. 2. Steaua 
6:04.7. 3. Politehnica Timișoara 
6:23,2.

SANCțlUHI DICTATE 
DE F. R. HOCHEI

A-

ne-

Universitatea 
Sportul stu- 
p și Gloria 
P-

întrunindu-se ieri în ședință 
extraordinară, Biroul Federa
ției de hochei a luat în discu
ție cazurile de indisciplină de 
la primul turneu al campiona
tului Diviziei „A“, disputat re
cent la Miercurea Ciuc. După 
ce a ascultat informările ob
servatorului federal și refera
tul Comisiei de disciplină, Bi
roul Federal a decis :

— Patinoarul artificial 
-Miercurea Ciuc, unde nu 
pentru prima oară cind 
întîmplat nereguli, a fost . 
pendat pe o perioadă de 3 (trei) 
luni de la orice fel de activi
tate competițională ;

— Jucătorul Gh. Huțan (Di
namo București) a fost suspen
dat pe 3 (trei) etape pentru 
atitudinea pe care a avut-o fa
ță de arbitrul meciului Dina
mo — Steaua ;

— Antrenorul Eduard Pană 
(Dinamo București) este sus
pendat pe 2 (două) etape pen
tru lipsa de preocupare de a 
prezenta echipa completă la 
competiții ;

— Jucătorii Valerian Netedu 
(Steaua), Ion Berdilă și Daniel 
Chiriță (Dunărea Galați) și 
Sandor Gall (S.C. Miercurea 
Ciuc) au primit un ultim a- 
vertisment pentru repetate pro
teste la deciziile arbitrilor.
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EUROPENE PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

RIENJĂ A BĂIMĂRENILOR ȚĂLNAR INTRĂ $1 ÎNSCRIE
Primul punct pierdut, acasâ, dupâ 4 ani

SPUS CUVÎNTUL
(Urmare din pag. 1)

efon). — 
ut bine 
min. 2, 
arta cu 

însă 
kgă ba- 
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Stadion Santiago Bemabou ; teren 
umed, aîunecos ; timp rece ; specta
tori - circa 45 000. Șuturi : 17—13 (pe 
poartă : 7—6). Comoro : 5—2. Au
marcat : JUANITO (min. 16), ISIDRO 
(min. 33), HERNANDEZ (mln. 43), 
SANT’LLANA (min. 47), METGOT 
(min. 71), respectiv KOLLER (min. 12) 
șl BUZGAU (min. 82).

REAL : Agustin — Juan Jose. Bă
net, Metgot, CAMACHO - GALLEGO. 
ANGEL, Hernandez — JUANITO, San- 
tlllano (mln. 66 ho), ISIDRO (mln. 
85 Acosta).

F.C. BAIA MARE : V. Moldovan - 
Ignat, Hotlco, Tâtâran, KOLLER — 
P. Radu, Sabdu, BALAN — Dragoml- 
rescu (min. 52 BUZGAU), Tulba, 
Eno (mln. 52 Roznoi).

A arbitrat satisfăcător I. Hadjls- 
tophanou (Cipru).

In toate momentele grele care 
apăreau la poarta lui Moraru. 
Ambele formații joacă „cartea 
decisivă", se ratează de am
bele părți — min. 47 — Dreg- 
nea, min. 56 — Moraru salvea
ză prin șpagat șutul periculos 
al lui Vizek, ca și !n min. 73. 
In min. 78, portarul lui Dukla 
•coate greu, in corner, șutul 
lud Augustin, iar in min. 79 
Iordache trimite cu 
transversală.

Vin prelungirile, 
insistență a echipei 
name simte că se 
fica și-l introduce 
in teren, care produce vijelioa
se incursiuni în treimea adver-

,capul" In
cu aceeași 
gazdă. Di- 
poate call- 
pe Țălnar

•arului. La una din acestea, 
în min. 94, ȚALNAR marchează 
an superb «ol, care avea să 
însemne mult dorita calificare 
In turul următor al prestigioa
sei competiții europene.

Calificare meritată, dacă ■- 
vem în vedere că echipa, noas
tră campioană a Știut să-și 
găsească calmul, ecWlibrul ne
cesar lntr-o asemenea partidă 
de mare miză, a avut resurse 
nebănuite pentru a lupta cu 
toată ardoarea pînă în min. 120 
ri partidei. Să amintim că 
Dinamo a terminat jocul cu 
incă două mari ocazii — mim. 
112 — Dragnea șut afară din 
interiorul careului și min. 113 
— Țălnar, care a fost blocat 
oportun de portarul Stromsik.

Liderul seriei I a Diviziei „B“, 
Dunărea C.8.U. Galați, a obținut 
un punct mare, duminică. la 
Focșani, în întîlnirea cu formația locală. Unirea Dinamo, care țr> 
ultimele patru ediții de campio
nat n-a mai cedat nld un punct 
pe teren propriu I Scorul alb 
cu care s-a Încheiat întîlnirea 
dezavantajează insă echipa an
trenată de fostul internațional 
Artatică Ghlță, pentru că Unirea 
Dinamo a controlat tot timpul 
jocul, (raportul șuturilor : 11—2. 
al cornerelor : 11—1), obligîndu-i 
pe gălățenl să se rezume la un 
joc strict defensiv. Dealtfel, Du
nărea C.S.U. Galați nu șl-a creat 
dedt o singură ocazie de gol 
(I) pe întreg parcursul întllnirii, 
aceea din minutul 88, cînd Stroe 
a expediat balonul în bară și 
numai cîțiva centimetri l-au lip
sit formației pregătită de Leo
nid Antoni să cîștlge un meci In 
care fusese net depășită de un 
adversar extrem de ambițios, a- 
tacînd necontenit. Ar fi fost ne-

drept pentru că echipa din Foc
șani a Irosit cîteva situații ex
trem de favorabile de a deschi
de scorul prin Olaru, 
Gheorghe, Zaiț- sau ~ 
imprecizia șuturilor 
Ha portarului Oană 
tabela să rămînă 
Gazdele au trimis o ___________ _
in plasă (min 73), prin Gălan, care 
a expediat direct mingea în poar
tă dintr-o lovitură liberă de la 
18 m, gol anulat pe bună drep
tate de arbitrul Petre Cadar, car< 
ridicase brațul sting, semn că 
era vorba de o lovitură indi
rectă. Această decizie a stimli 
nejustificate proteste din parte 
jucătorilor echipei locale. Arbi
trul P. Cadar a repetat lovitur.- 
— rămasă fără rezultat — ex- 
pllcîndu-ne după meci că „zi
dul" nu a respectat distanța re
gulamentară, deși, conform regu 
lamentulul, jocul trebuia reluat 
cu o lovitură de poartă.

Sima, 
Pastia, dar 
sau inspira- 
au făcut ca 
neschimbată 
dată balonul

Gheorghe NERTEA

o acțiune ofensivă. Cu un mi
nut înainte de fluierul final, 
un contraatac al jucătorilor 
noștri, a surprins apărarea Re
alului și BUZGAU a redus din 
handicap, stabilind scorul In- 
tflnirii : 5—2.

Mihai IONESCU

CRA1OVENII SE CALIFICA PE MERIT
(Urmare .din pag. 1)
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idică fă- 
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... 1—0. 
liat un 
igel se 
niță, dar

acesta se aruncă în calea ba
lonului și-1 deviază. A fost 
momentul psihologic al meciu
lui, Corvinul îndreptîndu-se, 
apoi, spre o victorie tot mai 
frumoasă. In min. 63 KLEIN 
majorează scorul, fructificînd o 
centrare de pe dreapta, a lui 
Dubincitic, iar în min. 84, DU- 
MITRACHE înscrie ultimul gol 
al partidei, după ce mingea a 
parcurs traseul Mateuț—Rednic 
—Petcu. Urmează cîteva mi
nute de relaxare, de care oas
peții profită : în min. 89, Pigel 
execută un corner, Zuenelli se 
află lîngă balon, dar pericolul 
este îndepărtat de către Bog
dan.

Și astfel s-a scris istoria unei 
aplaudate victorii cu 3—0 a 
echipei din Hunedoara, după 
o partidă în care A.K. Graz 
a avut cîteva bune situații de 
a reduce scorul, dar, fie că ju
cătorii săi au ratat, fie că a- 
părătorii hunedoreni s-au aflat 
la post și au intervenit cu 
succes.

Debutul 
Hunedoara 
s-a încheiat
frumos, cu un

transformată de ANTOGNONI. 
Acest obstacol psihic a fost 
Insă trecut cu bine și reduta 
olteană a. rezistat cu toate e- 
forturile gazdelor de n majora 
scorul ; în min. 30, cînd Iri- 
mescu era să înscrie In pro- 
pria-i poartă, dâr l-a salvat 
bara; în min. 49, cînd Passa- 
rella a expediat balonul în 
„transversală", sa>u- în min, 63. 
cînd Tilihoi n respins aproape 
de pe linia porții. Să nu uităm 
Insă ocaziile craiovene! Cele 
mai mari au fost irosite de 
Ungureanu (min. 36) — singur 
de la 10 m, a șutat afară; I- 
rimnescu (min. 40), cînd a exe
cutat o lovitură de la 18 m, 
Galli a respins balonul pînă la 
Crlș-an, acesta a centrat pe jos 
și Cămătaru a reluiat cu căl- 
cîiul din apropiere, dar exact 
în portarul formației italiene ;

Negrilă (min. 42), Cămătaru 
(min. 50), cînd Galli a respins, 
incredibil, cu piciorul și min. 
76, cînd acțiunea personală a 
Vîrfului 
un șut 
mingea 
tă. în 
rentina _ ____  „ .
ță, neîmpăcîndu-se cu gîndul 
eliminării din Cupa U.E.F.A., 
dar întreaga noastră echipă 
s-a apărat organizat, a res
pins toate încercările de pă
trundere ale jucătorilor echi
pei gazdă și pînă la urmă a 
reușit o excelentă performanță.

Luptind exemplar, gindind jo
cul, dublindu-se și unindu-se în 
jurul unei singure idei, cea a 
calificării, studenții craioveni 
au dobindit un succes de mare 
preț, o calificare de mare pres
tigiu internațional, intr-o par
tidă in care au demonstrat că 
reprezintă un valoros „11".

nostru s-a soldat cu 
foarte puternic, dar 
a trecut pe Ungă poar- 
finalul partid ?i. Fio- 
a atacai in permanen-

Din nou lume multă, dumini
că după-amlază, pe Stadionul 
Republicii, la derbyul seriei a 
Il-a, Rapid — Autobuzul,

A fost un med de pună fac
tură șl de remarcabil angaja
ment fizic, cum, din păcate, nu 
ne-a fost dat să înregistrăm, cu 
o zl înainte, la nici una dintre 
divizionarele „A". Pentru cei 
care, în această toamnă, au vă
zut-o pentru prima oară la „lu
cru", echipa Autobuzul a În
semnat, trebuie spus, o plăcută 
surpriză. Formația pregătită de 
antrenorul Nicolae Oaldă a prac
ticat un fotbal modern, în per
manentă mișcare, s-a „bătut" 
pentru fiecare balon (uneori cu 
un păgubitor exces de zel, care, 
în oazul lui Runceanu, s-a sol
dat, în min. 71, la situația de 
0—2. cu o eliminare), demon- 
strînd că această formație nu a 
ajuns întîmplător, după 6 etape, 
pe locul al doilea al clasamentu
lui.

Cu atît mai mare este meritul 
echlpd Rapid in obținerea aces- 
td victorii cu care ea se des
prinde de formația urmăritoare. 
Puși în gardă de sincopa suferl-

tă la mijloc de săpătmînă, la 
Motru, șl dorind, se pare, sâ 
atenueze din amărăciunea prici
nuită suporterilor lor prin eșe
cul pe cît de neprevăzut pe atît 
de dureros, feroviarii bucureșteni 
au tratat de astă dată jocul cu 
toată seriozitatea. Era însă lim
pede pentru cel prezențl în tri
bune că, în condițiile replicii d 
bună factură, primită din partea 
echipei Autobuzul, „ll“-le lui 
Valentin Stănescu și Emil Dumi- 
triu trebuia să mal pună ceva 
în balanță pentru a o înclina îi 
favoarea Iul. Șl acest plus l-aii 
adus, ca șl în alte dățl, Icn 
Ion, Paraschiv și Petruț. compo- 
nențil unul mijloc de echipă .a- 
borios, Inteligent (în schimbarea 
registrului tactic și a tempoului) 
eficace. Reamintim că golurile 
au fost semnate de Paraschiv 
(în min. 22, din lovitură de le 
11 m, just acordată de P. Sece- 
leanu, care a arbitrat foarte bi
ne) ‘ și Petruț (In min. 67, la o 
rapidă și Ingenioasă acțiune o- 
fensivă pe * 
tacului).

frontul drept al a-

G. NICOLAESCU

echipei 
în Cupa 

cu un 
succes

Corvinul 
U.E.F.A. 
rezultat 
meritat.
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• VINERI, de la ora 9, la ho
tei Parc din Capitală, F.R. Fot
bal organizează o ședință de 'lu
cru la care participă conducăto
rii și antrenorii principali al di
vizionarelor ,,A“ și ,,B", precum 
șl arbitri: toți cei din lotul „A" 
șl o parte din lotul ,,B“. Mal 
participă membrii comisiilor șl 
colegiilor F.R.F. șl observatorii 
federali.

• IN LUNA OCTOMBRIE, me
ciurile Diviziei „A" vor începe la 
ora 15, iar în deschidere, de la

C0MITETULEJI EXECUTIV AL C.N.E.F.S.
gătire si activității competițio- 
nale.

în același timp, vor fi mai 
bine sistematizate abaterile Si 
măsurile disciplinare de sanc
ționare ce vor fi aplicate jucă
torilor. antrenorilor, conduceri
lor cluburilor si secțiilor de 
fotbal, urmînd să fie majorate 
substantial etapele de suspen
dare a jucătorilor vinovati de 
manifestări nesportive si acte 
de huliganism.

Se vor aplica cu maximă fer
mitate sancțiuni acelor echipe 
gazdă care nu asigură toate 
condițiile de desfășurare nor
mală a jocurilor, acestora ridi- 
cîndu-li-se dreptul de organi
zare pe un anumit număr de 
etape. Se atenționează, in acest 
sens, organele sportive din 
orașele Pitești, Tîrgoviște, Ti
mișoara și municipiul Bucu
rești, unde s-au produs în ulti
ma vreme grave abateri și acte 
reprobabile al; unor spectatori 
și susținători ai echipelor.

în acest stop, F.R Fotbal va 
perfecționa sistemul de urmă
rire si 
cum se 
fotbal, 
meniul 
Printre
si notarea jucătorilor pe baza 
rapoartelor arbitrilor si obser
vatorilor urmînd ca fotbaliștilor 
a căror comportare a fost no
tată, în mai multe rînduri, 
drept nesatisfăcătoare să li se 
aplice o serie de sancțiuni gra
date. mergînd pînă la suspen
dări.

Avînd în vedere că responsa
bilitatea pentru starea discipli
nară a echipelor aparține con
ducerilor cluburilor și secțiilor 
de fotbal precum si antrenori
lor. Biroul Comitetului Execu
tiv al C.N.E.F.S. cere tuturor a- 
cestora să analizeze, cu maxi
mă exigență, situația concretă 
de la echipele proprii si să a-

control asupra modului 
desfășoară meciurile de 
precum și comporta- 
iucătorilcr oe teren, 
altele, se va introduce

plice măsurile ce se impun 
pentru curmarea stărilor de lu
cruri negative si îmbunătățirea 
radicală a climatnlui în care» 
se desfășoară activitatea fotba
listică.

Biroul Comitetului Executiv 
al C.N.E.F.S. reamintește că 
toti sportivii, telmicienii. con
ducerile cluburilor și asociați
ilor, toti activiștii mișcării 
sportive, retribuiți sau obștești, 
indiferent de departamentul de 
care aoartin. sînt obligați să se 
supună, să respecte si să apli
ce, necondiționat, normele și 
regulamentele, care reglemen
tează activitatea sportivă, fiind 
răspunzători în concordanță cu 
poziția, sarcinile si funcțiile pe 
care le îndeplinesc, de apărarea 
spiritului de sportivitate, de 
calitatea spectacolului sportiv, 
de soarta fotbalului românesc. 
Cine nu va ști să se supună 
acestor cerințe elementare și le 
va încălca, prin comportări ne
demne incorecte, huliganice, 
sau va .ascunde astfel de fapte 
și manifestări căutând să obți
nă diferite avantaje prin in
fluentă. sau pe alte căi, va 
trebui să suporte -rigorile celor 
mai aspre sancțiuni.

Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport împre
ună cu Federația română de 
fotbal si consiliile județene 
pentru educație fizică si sport, 
va continua să analizeze cu e- 
xigență activitatea cluburilor și 
secțiilor de fotbal, a conduceri
lor acestora, a antrenorilor si 
jucătorilor, pentru a descoperi 
practicile necinstite și a pe
depsi exemplar pe cei vinovati. 
pentru a elimina din fotbalul 
nostru dezordinea, indisciplina 
si incorectitudinea, pentru 
asigura 
cadrul si 
deplinirij 
morale.

a 
spectacolului sportiv 
climatul necesare în- 
misiunii sale etice și

29 septembrie, 1982

ora 13, vor avea loc partidele 
echipelor de speranțe.

® ME CIURELE din cadrul Divi
ziilor „B“ și „C“ se vor desfă
șura, în luna octombre, dumini
ca de la ora 15, Iar partidele 
campionatului republican de ju
niori vor începe la ora 13.

• Președintele F.R. Fotbal, 
ing. Andrei Radulescu, a fost 
numit recent — potrivit unei 
telegrame primite din partea 
Comitetului executiv al U.E.F.A. 
— membru al comisiei de or
ganizare competițiilor euro
pene inter-cluburi.

Același for european a infor
mat F.R. Fotbal că a fost re
înnoit, pentru o perioadă de 
doi ani mandatul lui Ion Balaș 
ca membru al comisiei de fi
nanțe a U.E.F.A.

Derby-ul etapei a 7-a a Diviziei 
„B", seria a Ill-a, C.S.M. Reși
ța — »U“ CluJ-Napoca, (scor 
2—0), disputat duminică în ora
șul de pe Birzava, a oferit un 
fotbal de o bună calitate, antre
nant, cursiv și spectaculos. în
cleștarea dintre cel mal eficace 
atac (cel al gazdelor) șl cea mai 
bună apărare (cea a oaspeților) 
din seria respectivă a oferit mi
ilor de spectatori prezențl pe sta
dionul din Valea Domanulul o 
partidă de un rar dramatism. 
Rezultatul acestui meci a 6tat 
sub semnul incertitudinii pînă in 
ultimele 15 minute de joe. In a- 
cest ultim sfert de oră. devenit 
și ..sfertul de foc", datorită ar- 
doarel cu care s-a jucat, s-au 
derulat faze spectaculoase in 
care, rind pe rind, s-a trecut pe 
Ungă deschiderea scorului. Dar 
momentul psihologic al partidei 
s-a petrecut in min. 76, clnd un 
oontraatac iute, tăios, inițiat de 
Suclu, s-a Încheiat cu un șut al 
acestuia care a „mușcat" rădăcl-

In replică, după nu-na bard. .... ____ .
mai un minut, reșițenil vor des
chide scorul, printr-un gol 
dorit de întregul stadion, 
virful de atac Oancea a 
sec, pe jos. făcînd Inutilă 
venția excelentului portar 
Vasile (care a apărat senzațio
nal, fiind, împreună cu reșițea- 
nul Telescu, cei mal buni jucă
tori de pe teren). Peste șapte 
minute, gazdele îșl vor mări a- 
vanajul la 2—0 printr-un gol în
scris de Portik (min. 84). care 
a sancționat prompt o gafă în 
bloc a apărătorilor clujeni. A- 
cest frumos spectacol fotbalis
tici se datorește și fapului că la 
timona celor două foste divizio
nare „A“ se află antrenorii An
gelo Niculescu 
Reinhardt (la 
s-a bucurat șl 
arbitraj prestat 
veană I. Velea

. A. Fieraru.

După acel 3-3 de la Rostock

Gheorghe STAICU rr
A

mult 
cînd 

șutat 
lnter- 

Gh.

(la ,,U“) și loan 
C.S.M.). Partida 
de un foarte bun 
de brigada craio-
— D. Drăcea și

Aurel PĂPĂDIE

ÎN LUME OFENSIVA

CÎȘTIGÂ TEREN. TREBUIE SĂ NE ÎNCADRĂM"
Antrenorul Gheorghe Staicu 

a apărut „la rampă" în această 
toamnă, prin F.C. Bihor, echi
pa cu -cele mai multe goluri in 
campionat (21). prin ...reabilita
rea unui jucător ca și pierdut 
(Grosu, devenit nici mai mult 
nici mai puțin decit golgeterul 
acestei prime jumătăți a turu
lui) și — nu în ultimul rind — 
prin recentul 3—3 al ..olimpici
lor" de la Rostock, un rezultat 
neobișnuit pentru selecționatele 
noastre, dar care prelungește 
ideea eficacității.

Deci. în mod firesc, cîteva 
cuvinte cu „Gigi" Staicu :

— Cum a fost la Rostock? 
Cronica comentatorului local a 
fost deosebit de favorabilă...

— S-a jucat 
mi-a mers la 
ofensiv.

— Adică, in 
lui...

— In primul rind în spiritul 
mult mai ofensiv al noii echipe 
naționale. In calitatea mea de 
antrenor al echipei olimpice, la 
Rostock, mi-am propus să ajut 
efectiv această echipă, contri
buind, in timp, cu jucători. In 
aceste condiții, e bine ca echi
pa olimpică să aibă un stil 
asemănător cu cel al echipei

bine și, ceea ce 
inimă, in spirit

spiritul Bihoru-

naționale. Logic, cînd o echipă 
din eșalonul imediat următor 
„naționalei" prezintă un jucă
tor capabil să intre în lot, ea 
trebuie să-l ofere și cu un ca
iet de . ”
ideilor echipei la care se du
ce. in fond, un jucător poate 
fi valoros numai in măsura 
care „intră" in angrenajul 
chipei care îl așteaptă.

— Ce jucători ar putea...
— E prematur... Pot să spun 

că la Rostock mi-a plăcut cel 
mai mult Radu II, cu „explo
zii" și driblinguri 
Compartimentul cel 
însă, a fost linia de mijloc, a- 
șezată după desenul celei de 
la echipa națională. Constănțea- 
nul Petcu a încercat să fie 
Bălăci și vă asigur că, bine lu
crat, poate fi un excelent vi
itor international. Coraș a în
cercat să fie Klein, cu un plus 
de fantezie dar și cu un mi
nus de rigoare în defensivă. 
Bun Costel Ilie, in rolul lui 
BolSnl, la fel Bărbulescu — in 
rolul lui Țicleanu...

— Ce planuri ai?
— Aș vrea să muncim in așa 

fel incit acest 3—3, scor care 
imi place, să devină un pro
gram Am văzut pe viu cîteva

sarcini corespunzător

în 
e-

derutante, 
mai bun,

jocuri la El Mundial și mi-am 
dat seama că fotbalul traver
sează un moment in care spi
ritul ofensiv cîștigă teren. In 
fond, pînă și „cazemata'' 
ieri, adică 
Mundialul 
tr-un plus

— Două 
tul 2—4 de la Ploiești.

— In general, în campionatul 
nostru, dacă marcheri două 
luri în deplasare, ești ca și 
tigător. Bihorenii mei mai 
mit. însă, efori în apărare, 
asta nu înseamnă că am 
„string" în apărare, de frică. 
Mai e de lucru. Deocamdată, 
singurul meu apărător care se 
achită bine in faza defensivă e 
Nițu. Ceilalți mai au ce învă
ța. Și poate că e normal. Bts- 
zok e un fost mijlocaș. Zare 
iubește „floricelele", iar Kiss e 
un fost înaintaș și mai are ne
voie de timp ca să devină fun
dașul care a fost cindva 
înaintaș Mocanu.

— Deci, apărarea va 
să se alinieze la ritmul 
Iui.

— E singura cale de progres 
în fotbal...

de 
Italia, a ciștigat 

in primul rind prin
de spirit ofensiv. 

vorbe despre recen-

go- 
ciș-
co- 
Dar 

să

fostul

trebui 
atacu-

loan CHIRILA



Uri important meci de Cupa Davis CM DE VOLEI (m) ÎN PRAGUL STARTULUI

MEXIC - ROMÂNIA
Confruntarea decisivă Năstase — Ramirez

duminică 
României

Vineri, simbltă și 
echipa de tenis a 
susține cel de al 79-lea meci al 
său în Cupa Davis, întilnind 
de astă dată formația Mexicu
lui într-un meci important 
pentru rămincrea în grupa de 
elită (așa-numita ..competiție 
non-zonală"). în cadrul acestei 
a 73-a ediții a Cupei Davis. _

Misiunea tenîsmanilor români 
nu este ușoară din mai multe 
motive. în primul rînd pentru 
că. pentru a doua oară în ca
drul aceleiași ediții a Cupei 
Davis, ei sînt nevoiti (prin lo
cui sorților) să traverseze O- 
ceanul 
Chile), 
tru că 
eze în __. 
cunoscute ale stadionului 
fael Osuna' 
de la Ciudad de Mexico (peste 
2000 m). In al treilea rînd 
pentru că vor avea în fată o 
echipă mexicană puternică, cu 
un lider de incontestabilă va
loare Raul Ramirez (acum, la 
29 de ani. încă în plină vitali
tate sportivă).

Echipa României, in ciuda a- 
ceștor dificultăți, este gata să 
luote pentru un rezultat bun. 
Formația este bazată pe osa
tura standard: Ilie Năstase, 
Florin Segărceanu, Andrei Dîr- 
zu. cărora li s-au adăugat re
zervele Dumitru Hărădău si 
Liviu Maneaș. căpitan-nejucă- 
tor fiind antrenorul emerit 
Atexe Barrlau. De cealaltă par
te. se anunță următoarea for
mație: Raul Ramirez, Jorjejta- 
zano. 
nando 
ceeasi echipă care a pierdut la 
limită, 
trai ia). ...
Yves Lemaitre.

După antecedente. meciul 
Năstase — Ramirez ar putea 
fi decisiv, dublul Ramirez — 
Lozano fiind redutabil. în 
schimb al doilea jucător me-

primul ioc în 
doilea rînd. pen- 
nevoiti să evolu-

(după
In al 
vor fi __
condițiile de altitudine 

«Ra- 
i“ (terenuri cu zgură)

Francisco Maciel si Fcr- 
Perez Pascal (adică a-

cu 2—3. meciul cu Aus- 
căpitan-neiucător fiind

TENISMANI ROMÂNI
LA TURNEUL

DE LA DUBROVNIK
La turneul internațional de 

tenis de la Dubrovnik (Iugosla
via). in zilele de 1—6 octom
brie vor participa și tinerii 
tetusmani români Daniela 
Moise, Laurențiu Bucur și 
Cristinc! Ștel'ânescu.

„Interzonalul11 de șah 

MARGARETA MIIHEȘAN 
CONDUCE LA TBILISI

MOSCOVA, 29 (Agerpres). — 
In runda a 10-a a turneului in
terzonal feminin de șah de la 
Tbilisi marea maestră Marga
reta Murcșan a remizat în 26 de 
mutări cu Nina Gurieli (URSS). 
Ahniilovskaia a învins-o pe Ti- 
torenko. Liu Shilan a cîștigat la 
Severaide iar Fischdick a obți
nut victoria în partida cu Gu- 
gensberger. în clasament se 
menține lideră Margareta Mu- 
reșan cu 7 puncte (o partidă 
pai puțin jucată), urmată de 
Levitina — 6 puncte (1), Liu 
Shilan și Ahmilovskaia — cite 
6 puncte.

xican Maciel neputind cîstiga 
nici un set în cele două par
tide cu australienii. Rezultate
le recente de la Flushing Mea
dow ale lui Iile Năstase (care 
i-a . eliminat pe rînd pe Mike 
Estep, Terry Moore si D-e fa
voritul nr. 10. John Kriek. pier- 
zlnd în ootimi doar la câștigă
torul turneului. Connors) sînt 
încurajatoare în privința for
mei jucătorului român (chiar 
dacă el are acum 36 ani). Năs
tase continuă cursa spre locul 
prim în clasamentul prezențe
lor în Ciroa Davis (lider, ita
lianul Nicola Pietrangeli cu 
164 meciuri), el avînd pînă azi 
133 meciuri (în perioada 1966— 
1982). Sperăm ca Florin Segăr- 
ceanu să-l sprijine cu folos 
Năstase. nunind în ioc tot 
lentul său si dîrzenia care 
caracterizat în partidele 
Cupa Davis.

Mîine, în oatru orașe din Ar
gentina. se dă startul în cea de 
a 10-a ediție a campionatului 
mondial masculin de volei, la 
care iau parte 24 de reprezen
tative de țări, împărțite în 
grupe preliminare, astfel:

6

pe 
ta
l-a 
de

A
(Rosario)
Japonia 
Argentina 
T unisba 
Mexic

C
(Rosario)

Italia
R.D. Germanâ 
Canada 
Australia

E
(Buenos Aires)

R.P. Chlnezâ 
Coreea de Sud 
Franța
Finlanda

B
(Catamarca) •

U.RS.S.
Bu Igaria 
S.U.A.
. ..hife

D 
(Buenos Aires)

Polonia
România
Cuba 
Venezuela

F 
(Mendoza)

Brazilia 
Cehoslovacia 
Libia
Irak

care sînt posibileO ediție la 
importante modificări da po
ziție în ierarhie avînd în ve-

în turul Bulgariei

MIRCEA ROMAȘCANU - LA UN... PAS
DE „TRICOUL VERDE"

Timp de 8 zile, intre 19 și 
26 septembrie, s-a desfășurat 
cea de a 32-a ediție a „Tarului 
Bulgariei", competiție la star
tul căreia s-au aliniat 84 de 
rutieri din 10 țări. Au fost 
parcurși 1247 km. împărțiți ta 
9 etape, media orară finală fi
ind de 39,213 km. întrecerea a 
revenit ciclistului sovietic_ De
zici, urmat la 1:27 
(R.D.G.) și la 1:35 
(U.R.S.S.). Cicliștii 
ocupat următoarele 
Mlrcea Romașcanu
18. Ionel Gancea — la 5:19; 44. 
Gabriel Florea — la 33:02 și 55. 
Cornel Nicolac — la 48:58. Tra
ian Sîrbu a fost scos din con
trol în etapa a 8-a, iar Con
stantin Căruțașu a abandonat 
în etapa a 9-a. fiind angajat 
într-o busculadă. Pe echipe: 1- 
U.R.S.S.; 2. R.D. Germană la 
1:29; 3. Polonia la 3:00; 4. Bul
garia la 3:20; 5. Cehoslovacia
la 5:50. 6. România la 9:38. 
Urmează în clasament Olanda, 
Elveția, Belgia și formații re
gionale din Bulgaria. Cel mai 
bun loc ocupat de rutierii noș
tri în etape aparține lui Mircea 
Romașcanu: II în etapa a 2-a.

Despre această întrecere, an
trenorul emerit Nicolae Voi cu, 
care a condus echipa ta compe
tiție, ne-a spus:

— Alergătorii noștri și, în
deosebi, Mircca Romașcanu »u 
contat printre fruntași in eta
pele cu start în bloc. Echipa, 
aflată pe locul III, a retrogra
dat în etapa de contratimp in
dividual, etapă in care ai noș
tri au pierdut 6:44 fată de în
vingători. Este vorba, desigur, 
si de valoarea mai scăzută a 

această 
de 
La 
e- 
fi 

așa

de Gătze 
de Naumov 
români au 
locuri: 8.
- la 3:13;

in 
diferența 

adincește. 
loc 6 pe

cicliștilor noștri 
probă, dar si de 
material care o 
realizarea acestui 
chipe. care, repet, putea
mult ma> bun, dar care si 
înseamnă îndeplinirea obiecti
vului pe caro ni l-am fixat, 
au contribuit Mircea Romașca- 
nu, Ionel Gancea șl Constantin 
Căruțașu, fără îndoială cei mai 
buni oameni ai echipei.

— îl știam pe Mircea Romaș- 
canu lider al cățărătorilor, pur
tător al „tricoului verde". Cel

TELEX ® TELEX ® TELEX ® TELEX • TELEX
ATLETISM C Scoțianul Donald 

Ritchie a cîștigat cursa de IOT 
km desfășurată Ia Santander 
(Spania) cu timpul de 6h2B:ll.

AUTOMOBILISM • Campiona
tul european de raliuri a fost 
cîștigat de italianul Tony Fassina 
(„Opel Ascona").

BOX • In finalele turneului de 
box „Memorialul Prohaska” boxe
rii români au fost învinși: la ca
tegoria semimuscă R. Geolfan a 
pierdut prin k.o. tehnic la cu
banezul J. Alvarado,. iar la ca
tegoria ușoară G. Hudlșteanu a 
pierdut la puncte la F. Morltz 
(R.D.G.) • Președintele Consiliu
lui mondial al boxului (WBC), 
Jose Suleiman, a declarat că 
Ray „Sugar” Leonard, campion 
mondial la .mijlocie mică, are po
sibilitatea să hotărască asupra 
carierei sale pînă in luna no
iembrie. Leonard este complet

restabilit în urma operației la 
ochi (dezlipire de retină) suferită 
cu 4 luni în urmă, dar nu a 
precizat dacă va mai boxa.

ȘAH • In turneul internațional 
de la Stara Pazova (Iugoslavia), 
după 6 runde conduc Iovicicl (Iu
goslavia), Peev șl Toskov (Bul
garia) cu cite 5 p, urmați de Ve- 
llclkovlcl (Iugoslavia) 4 p (1), Vo- 
lodea Valsman (România) 3 p (2)

TENIS • La Monte Carto s-au 
desfășurat campionatele mondia
le rezervate copiilor. Rezultatele 
finalelor: pînă la 14 ani: băieți : 
Carlsson (Suedia) — Custer (A- 
ustralia) 8—2, 6—0, fete: Brown 
(S.U.A.) — Kijtanrta (Japonia) 
6—2, 6—0; pînă la 12 ani: băieți: 
Tucker (S.U.A.) — Cerkasov
(U.R.S.S.) 6—1, 6—1, fete: Zruba- 
kova (Cehoslovacia) — Sabattlni 
(Argentina) 6—1, 5—7, 6—1.

puțin asa anunțau agențiile de 
presă...

— Așa a Și fost. El a con
dus pînă în ultima etapă, pînă 
la ultimul punct 
înainte de a se 
sprint a spart și 
șansă pe care o 
Mailer (R.D. Germană) l-a i 
lat la puncta — 16 — șl 
devansat, fiind cîștigătorul 
iimului sprint...

„Turul Bulgariei",
„Cursa Păcii" au scos în evi
dență "valoarea die rutier a lui 
Mircea Romașcanu, precum sl 
existenta unor echipieri care 
pot ridica forța competitivă a 
echipei. Firește, punctul vulne
rabil rămine contratimpul. A- 
supra lui trebuie să-și îndrepte 
atenția și federația, și antreno
rul lotului, și — mai ales — 
tehnicienii cluburilor. Pregătin- 
du-i special ne rutieri, punînr 
du-Ie la dispoziție un calendar 
competitional adecvat, cu o- 
bligaitoril probe de contratimp 

.și stimulînd consecvent obține
rea performantelor în cursele 
solitare se va ridica simțitor 
valoarea echipei de ciclism a 
României. După un sezon bun. 
cu multe reușite, anul competi- 
tlonal 1933 trebuie pregătit cu 
migală si simt de răspundere.

Hristache NAUM

de cățărare. 
angaja la 
a pierdut o 

avea. Astfel, 
eg*-

I l-a 
ul-

ca și

dere notabilele creșteri valori
ca ale unor echipe care oină 
acum nu au urcat niciodată pe 
podiumul de premiere. Ne re
ferim. în primul rînd. la pu
ternica reprezentativă a R. P. 
Chineze, apoi Ia Brazilia, cîști- 
gătoarea recentului ..mundiali- 
to“ de la Rio de Janeiro. A- 
lături de acestea. Cuba (absen
tă la .mundiallto") și Japonia 
ar putea să ioace un rol în
semnat în lupta pentru podium. 
Iată, deci, că echipele europe
ne (care n-au pierdut niciodată 
titlul mondial). în frunte cu 
U.R.S.S., campioană „en titre". 
Polonia, fostă campioană. Ro
mânia (de patru ori medaliată). 
Bulgaria (3). Cehoslovacia (6) 
vor avea poate cea mai aspră 
concurență. Vor rezista si de 
data aceasta asaltului?

Pentru echipa tării noastre, 
faza preliminariilor se anunță 
extrem de dificilă.- contracan
didatele la calificare. Polonia 
și Cuba, fiind extrem de pu
ternice Grupa D este, de bună 
seamă, „grupa de sacrificiu", 
întrucît una dintre cele 3 for
mații indiscutabil demne de 
plutonul fruntaș va trebui să 
ajungă (chiar cu o singură în
frângere) tocmai ta turneele 
pentru locurile 13—24. Nădăj
duim că băieții noștri vor res
pecta tradiția întîlnirilor cu cei 
cubanezi și că îsi vor aminti 
că la J.O. ’80 i-au intrecut net 
pe polonezi în ..finala mică", 
urctad pe podium...

In celelalte grupe, favoritele 
(primele două notate de noi) 
sînt net detașate. Desigur, nu

sînt excluse însă si surprize 
poate chiar în grupa finaliste
lor olimpice...

Reamintim sistemul de des
fășurare a C.M. Echipele cla
sate pe primele două locuri în 
grupe se califică in turneele 
(pe două serii a cite 6) locurilor 
1—12. iar următoarele două 
clasate în grupe vor continua 
în turneele pentru locurile 13— 
24 (de asemenea, două serii a 
cite 6 echipe). Împărțirea în 
seriile turneelor semifinale se 
face astfel: locurile 1—12: pri
mele două clasate în grupele 
A, C si E (seria W) ; primele 
două din grupele B. D și F (se
ria X); locurile 13—24: echipe
le clasate pe locurile 3 și 4 în 
grupele A C si E (seria Y); 
echipele clasate pe 3 și 4 in 
grupele B, D și F (seria Z). 
Rezultatele directe din grupele 
preliminarii (ex: cel dintre IA 
și 2A; cel dintre 3B si 4B etc.) 
vor conta în turneele semifi
nale.

In continuare, primele două 
clasate în seriile locurilor 1—12 
vor iuca. în cruciș, semifinale 
simple pentru locurile 1—4, 
apoi învingătoarele îsi dispută 
titlul mondial, iar învinsele 
medaliile de bronz. Echipele 
clasate ne locurile 3 si 4 vor 
susține în același fel semifi
nale si finale pentru locurile 
5—8 etc.

Datele de desfășurare: 1—4 
octombrie — grupe: 7, 8. 10 și 
11 octombrie — turnee semifi
nale; 14 octombrie — semifi
nale simple; 15 octombrie — 
finale.

Campionatele balcanice de tenis de masa

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ - 
DOUĂ VICTORII ÎN PRIMA ZI
IZMIR, 29 (prin telefon). — 

Miercuri dimineață, ta Pala
tin municipal al sporturilor, în 
prezența unui mare număr de 
spectatori, au început întrece
rile celei de a XlX-a ediții a 
Campionatelor balcanice de 
tenis da masă, cu participarea 
sportivilor din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, România și 
Turcia.

In reuniunea inaugurală, con
form tragerii la sorți, repre
zentativa feminină a țării noas
tre a întrecut cu 3—0 forma
ția Turciei. Eva Ferenczi a 
cîștigat cu 2—0 in fața Iui 
Giinccl, la același scor „alb" 
adjudecindu-și intilnirile și 
Olga Nemeș (cu Stambal) și 
Maria Alboiu (cu Troncin).

Mal interesantă a fost dis
puta dintre formațiile feminine 
ale României și Bulgariei. Fe
tele noastre nu au cedat nici 
un set (Ferenczi — Gherghel-

ceva 2—0, Nemeș — Serifova 
2—0, Ferenczi, Nemeș — Gher- 
ghelceva, Stareva 2—0), ciști- 
gînd întîlnirea cu 3—0.

In schimb, băieții, după ce 
au încercat să întoarcă în fa
voarea lor rezultatul meciului 
cu echipa Bulgariei, Ștefan Mo- 
raru și Eugen Florescu fiind 
cei mal tn formă, au trebuit 
să se recunoască învinși: Bul
garia a Cîștigat cu 5—3. Cîteva 
rezultate : Florescu — Lukov 
1—2, Fejer — Stoianov 2—1, 
Monaru — Ștefanov 2—1, Flo
rescu — Stoianov 0—2). In
tr-un alt meci, băieții noștri au 
întrecut cu 5—2 echipa Turciei 
(masculin).

Alte rezultate : Bulgaria — 
Iugoslavia 3—t. Iugoslavia — 
Turcia 3—0 (feminin) și Iugos
lavia. — Bulgaria 5—0 (maseu*- 
lin). întrecerile continuă.

Emanuel FANTANEANU

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Cu meciurile de marți șl miercuri s-a încheiat în 

mare parte prima etapă a cupelor europene in- 
tercluburl.

Iată rezultatele sosite pînă la închiderea ediției 
(celelalte le vom publica în ziarul de mline). Echi
pele subliniate s-au calificat pentru etapa urmă
toare (20 octombrie și 3 noiembrie). Tragerea Ia 
sorți a meciurilor din etapa a doua va avea Ioc 
vineri la prinz, la Ziirich. In prima coloană (In 
paranteză1) figurează meciurile din tur.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

F.C. Liverpool — Dundalk (Irl.) (4-1) 1-0
Gyfl» — Standard Lifege (0-5) 3-0
Hom burger S.V. — Dynamo Berftn (1-10 2-0
Juventus — Hvidovre Copenhaga (4-1) 3-3
Dinamo Kiev — Grasshop. Zurich (1—0) 3—0
Ajax Amsterdam — Celtic Glasgow (2-2) 1-2
Ț.S.K.A. Sofia — Monaco (0-0) 2-Od.p.
Besiktae — Aston Vila (1—3) 0—0
Rea! Socle dad — Vikingur (1«|.) (1-0) 3-2
Rapid Viena — Beggen (Lux.) (5-0) a-o
He’singln (Finl.) — O mania Nicosia (0-2) 3-0
Dukla Praga — Dinamo București (0-2) 2-1d.p.
Linfield (M.) — Nan dori Tirana (0-11) 2-1
Oerters (Sued.) — Olympiakos Pireu (0-2) 1-0

CUPA CUPELOR
Tottenham — Coleraine (Irl.) (3-0) 4-0
St. Germain Paris — Lokomotiv Sofia CO—1) 5-1
Steaua R. Belgrad — LHlestrom (Norv.) (4-O) 3-0
Apollon (Cipru) — C.F. Barcelona (0-8) 1-1
Bayern Munchen — Torpedo Moscova (1-1) 0-0
Real Madrid - F.C. Baia Mare (0-0) 5-2
Panathinaikos — Austria Viena (0-2) 2-1
Slovan Bratislava — In ter naz ionale (0—2) 2-1
Ujpertl Dozsa — I.F.K. Goteborg (1-1!) 3-1
B.K. Copenhaga — Dynamo Dresda (2-3) 2-1
Lech Poznan — Vestmannaayjar (Isl.) (1-0) 3-0
Lahti (Finl.) — Galafasaray (1—2) 1-1

CUPA U.E.F.A.

Sliema (Malta) — Swansea (0-12) 0-5
Dinamo Tirana — F.C. Aberdeen (0-1) 0-0
Differdange (Lux.) — Waterschel (Belgia) (1-7) 0-1

Returul acestui meci, la 6 octombrie. Joi noaptea 
mal sînt programate 3 meciuri retur: unul în Cupa 
cupelor și două în Cupa U.E.F.A. Alte amănunte 
în ziarul de mline.

Admira Viena — Bohemians Praga (0—5) 1-2
Lokeren (Belg.) — Stal Mielec (1-1) 0-0
Levski Spa-rtak Sofia — F.C. Sevilla (1-3) 0-3
F.C. Valencia — Manchester United (0-0) 2-1
Banik Ostrava — Glentoran Belfast (3-1) 1-0
Servette Geneva — Nlederkom (Lux.) (1-0) 3-0
Betis Sevilla — Benfica Lisabona (1-2) 1-2
Lagantoise — Haarlem (1-2) 3-3

Tata ban ya — St Etfenne (1—4) 0-0
Ipswich Town — Roma (0-3) 3-1
Athl. Bilbao — Ferencvaros (1-2) 1-1
Hajduk Split — Zurrieq (Malta) (4—1) 4-0
Kuopio (Finlanda) — Anderlecht (0-3) 1-3
Dinamo Moscova — Slask Wroclaw (2—2) 0-1
Brage (Suedia) - Lyngby (Dan.) (2-1) 2—2
Werder Bremen — Vorwdrts Frankfurt/O * (3-1) 0-2
P.S.V. Eindhoven — Dundee United (1-1) 0-2
Arsenal — Spartak Moscova (2—3) 2-5
Lokomotive Leipzig — Viking (Norv.) (0-1) 3-2
Bordeaux — Jena (1-3) 5-0
Norrkopping — Southampton (2-2) 0-0
Glasgow Rangers — Borussia Dortmund (0-0) 2-0
Sochaux — P.A.O.K. Salonic (0-1) 2-Id.p.
Fiorentina — Univ. Craiova (1—30 1-0
F.C. ZQrich — Larnaca (Cipru) (2-2) 1-0
Na poll — Dinamo TbHlisI (1—2) 1-0
Trabzonspor — Kaiserslautern (0-3) 0-1
F.C. Sarajevo — Slavia Sofia (2-2) 4-2
Corvinul Huned. - A.K. Graz (1-1) 3-0
A.E.K, Atena - F.C Kotn (0-11)
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