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Astăzi, pc stadionul „23 August*' (ora 18.30), un atractiv mccl-tcst de totbal

LOTUL REPREZENTATIV INTILNEȘTE
SELECȚIONATA OLIMPICA A BULGARIEI

Partida de astăzi, dintre Lo
tul nostru reprezentativ și e- 
chipa olimpică a Bulgariei — 
programată pe stadionul „23 
August", cu începere de la ora 
18,30 — continuă seria meciu
rilor pregătitoare in vederea 
întilnirilor internaționale care 
urmează, aceea cu selecționa
ta R.D. Germane, de la 17 
noiembrie (la Karl Marx

Stadt) și, mai ales, meciul oficial 
cu Italia, din preliminariile 
C.E., programat la 4 decembrie.

Tocmai de aceea, jocul cu 
reprezentativa olimpică a veci
nilor din Sud cîștigă în im
portanță, principalul obiectiv 
al confruntării fiind, după cum 
ne spunea Mircea Lucescu, di
rector tehnic al F.R.F. și an
trenor al echipei naționale,

jn deschidere, un spectacol care promite

GUADALAJARA 70 + DOBRIN
TRICOLORILOR ’80

ROMILADUMITRU

© Nume de rezonanță
© Echipa lui Mulțescu gata sâ dea o replică de 
„derby* © Dumitru între Dobrin, Dumitrache ți Lucescu 

© Aripile 80 : Crițan ți D. Nicolae

in formația Guadalajarei

Cinci mari maestre, 10 maes
tre internaționale, o medie 
Elo de 2179 de puncte, tur
neu de categoria a XIV-a pe 
scara F.I.D.E. (maximum este 
XVI) iată, pe scurt, elemente
le statistice ale „interzonalu
lui" feminin de la Tbilisi, ciș-

nimeni pînă acum, a invins 
românca Margareta Mureșan. 
Cum ?

— Prints o pregătire minu
țioasă, ne spune Margareta 
Mureșan, făcută cu antrenorul 
și secondantul mea, maestrul 
Șerban Neamțu. Am început-0

,',e poate fi mai frumos de- 
cît o deschidere („în aștep
tarea vedetei"), cind în sune
tele mereu tânărului marș 
fotbalului apar în arenă, 
fața unui stadion arhiplin 
așa cum se întîmplă mereu 
două șiruri de fotbaliști 
care nu mai e nevoie să-i 
cunoști după numerele de 
spatele tricourilor ?

Deci, astăzi, pe stadionul 
August", în deschidere, de la 
ora 16,30.

GUADALAJARA '70
RADUCANU — SATMAREA- 

NU I, LUPESCU, PESCARU, 
MOCANU — DUMITRU, DO-

al 
în

pe 
re-
pe

„23

BRIN — DEMBROVSCHI, DU- 
MITRACHE, NEAGU, luces
cu.

TRICOLORII '80
CRISTIAN — NEGRILA, TI- 

LIHOI, AL. NICOLAE, VIGU— 
ROMILA, MULȚESCU, BEL- 
DEANU — CRIȘAN, M. SAN
DU, DORU NICOLAE

Printre marile puncte de a- 
tracțiî ale acestei meci de 
deschidere, care ar putea fi 
Pricind vedeta oricărui cuplaj, 
să amintim :

1. Reapariția lui Dobrin în

(Continuare in pag. 2-3)

NEÎNVINSĂ CAMPIONATUL DL OINĂ
CUCERIND AL 12-LEA TITLU

• Tipografii bucnrcșfcnl admirabili la „bătaia mingii

• Luminorișlii din Roman au urcat pc podium

trei turnee1 Ultimul din cele 
ale finalei pe țară a campio
natului republican 
diția 1982, găzduit 
de Stadionul tineretului 
Capitală, a constituit un veri
tabil festival al sportului nos
tru național, cele patru 
pe (din 10 finaliste) rămase în 
cursa pentru locurile fruntașe 
oferind partide deosebit de 
spectaculoase.

Meciul vedetă dintre Dinamo 
București și C.P. București, 
formații care domină de ani

de oină, e- 
duminică 

din

echi-

„consistența jocului", ca și do
rința ca toți cei selecționați să 
evolueze pentru ca, atunci cind 
va fi nevoie, în partidele inter
naționale importante sau ofi
ciale, fiecare jucător să facă 
față cît mai bine în echipă, 
să-și cunoască rolul. Din acest 
punct de vedere, adversarul de 
astăzi este foarte bine ales, 
fotbaliștii bulgari prezentind 
un Iot din jucători valoroși, 
unii dintre ei prezenți chiar in 
prima reprezentativă. Pe scurt, 
un adversar dificil. Din păcate, 
din lotul nostru — anunțat 
zilele trecute — vor absenta 
trei jucători, accidentați : Mo- 
raru, Samcș și Klein. Cei doi 
antrenori, Mircea Lucescu și 
Mircea Radulescu, vor avea la 
dispoziție următorii 
portar — Ducadam 
că se va apela și la Speriatu), 
fundași — Rednic, M. Mihai, 
Iorguiescu, Ștefăneseu, Ando- 
ne, Ungureanu, Bogdan; mij
locași — Țicleanu, Boliini, Au
gustin, Custov ; atacanți —

jucători : 
(probabil

(Continuare în pag. 2-3)

tigat în mod strălucit de re
prezentanta țării noastre, MAR
GARETA MUREȘAN, cu un 
scor de 10% puncte din 11 
posibile, adică 75 la sută ! Un 

. succes de antologie al sportu
lui românesc, dacă ținem sea
ma, mai ales, că el a fost ob
ținut în „citadela" șahului fe
minin sovietic, în capitala Gru- 
ziei, unde s-au ridicat aseme
nea jucătoare cum ar fi ac
tuala campioană mondială 
Maia Ciburdanidze, fosta deți
nătoare a titlului, Nona Ga- 
prindașvili, aspirantele ia co
roana supremă, Nana Alek- 
sandria și Nana Ioseliani, spre 
a nu mai vorbi de marele e- 
șalon al jucătoarelor foarte ti
nere (Gurieli, Melașvili ș.a.) 
care vin din urmă. Acolo, deci, 
la Tbilisi, unde în afară de 
gruzine n-a reușit să cîștige

in luna mai cind s-a coma*' 
nicat de către F.I.D.E. lista 
participantelor.

— în ce a constat această 
pregătire ?

— Deocamdată, cel puțin, 
n-aș vria să divulg „secrete
le" noastre. Pot si vă 
totuși, ci in șah nu
— cred — o pregătire de mo
ment, ci una continuă. Perso- 
nai nu sînt o partizană a mt- 
morizării zecilor sau chiar su
telor de variante cum fac, din 
păcate, mulți jucători. Acest 
joc, la nivelul performanțelor 
lui maxime, trebuie să se 
sprijine pe fundamentul unor 
idei și concepții personale. So
cotesc că astfel se explică su~

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 4-a)

0 sâptămînă dc „sport alb" ia Timișoara

ECHIPELE ROMÂNIEI-FAVORITE 
LA BALCANIADA
De astăzi, terenurile cu zgu

ră roșie ale cluburilor Electri
ca din Timișoara vor găzdui, 
într-o frumoasă toamnă pre
lungită, întrecerile celei de a 
23-a ediții a Balcaniadei de 
tenis, o competiție, după cum 
se vede, de apreciabilă tradi
ție, cu un serial început în 
1960 la Atena. Atunci, concur
sul peninsular debutase doar 
cu întrecerile echipelor mascu
line ; incepînd din 1966, de la 
Zagreb, înregistrăm și concur
sul formațiilor feminine, care 
astfel a ajuns, acum, la Ti
mișoara, la cea de a 17-a edi
ție.

îndeobște, tenismanii români 
au dominat întrecerile balca
nice, ei insumind, in bilanțul 
la zi, 11 victorii in competiția 
masculină și 10 victorii in cea 
feminină, instalîndu-se autori
tar în fruntea clasamentelor 
generala pe națiuni (adversa
rii cei mai apropiați fiind te-

DE TENIS
nismanii iugoslavi 
— cu 7 victorii și 
tenismanele bulga
re — cu 5 victorii).

Deși în ultimii 
ani interesul pen
tru competiția bal
canică începuse să 
scadă, federațiile 
implicate preferind 
să alinieze echipe 
die mîna a doua, 
dacă nu chiar unii 
juniori, iată că Ti
mișoara beneficia
ză de astădată die 
o conjunctură de
venită favorabilă 
prin decalarea da
telor de desfășurare . 
întrecerii pe un răstimp fără 
mare concurență în calendarul

FLORIN SEGARCEANU
și căderea

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

POPICARII DE LA 
ELECTROMUREȘ - 

LOCUL II ÎN EUROPA

de zile activitatea compe'ițio- 
nailă, a furnizat — conform aș
teptărilor — un joc cu nume
roase faze, aplaudate la scenă 
deschisă, considerat în unani
mitate de specialiștii prezenți 
în tribune drept cea mai fru
moasă întîlnire de foart» mulți 
ani. Desfășurată într-o înaltă 
ținută tehnică, această întrecere 
a întrunit toate atributele unui 
derby, minuscula minge s-a a- 
flat aproape în permanență în 
zbor, poposind adesea peste li
nia de treisferturi sau

Oiniștii de la Dinamo București au îmbrăcat duminică pentru 
a 12-a oară tricourile de campioni ai tării. Foto : N. DRAGOȘ

de

fund a terenului. Excelent ser
viți de către coechip'eri. tipo
grafii au realizat 15 puncte 
suplimentare (rețineți din 22 
posibile), iar dinamoviștii 10 
punc'e suplimentare la „bătaia 
mingii". Iată-i pe acești vir
tuoși mînuitori ai bastonului : 
Aurel Burcică (2), Petre Stoian 
(2), Alexandru Puțintei (2), 
Iancu Șerban (2), Ion Anton 
(2), Ghcorghe Drăghici (2), Va- 
sile Gălățeanu, Marin Drago- 
mir și Alexandru Ciofu pentru

tipografi, respectiv Mihai An- 
drușcă (2), Tudor Sîrbu (2), 
Traian Perșinaru (2), Alexandru 
Bobeică, Florian 
Paulescu și Ion 
Cu un plus de siguranță 
combinațiile purtate in 
debordantă In „prinderea min
gii", unde prin pase derutante 
au surprins pe tipografi în po
ziții vulnerabile de apărare,

Traian 1OANIȚESCU

Dincă, Ion 
Fundățeanu. 

în 
viteză

(Continuare In pag. 2—3)

Succesele strălucite ale echi
pelor noastre campioane la tur-, 
neul final al „Cupei campioni
lor europeni" de popice, de Ia 
Celje (Iugoslavia) — VOINȚA 
TG. MUREȘ — locul I Ia fe
mei și ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — locul doi la bărbați 
— continuă să se afle în cen
trul atenției iubitorilor aces
tui popular sport. Despre com
portarea remarcabilă a fetelor 
am relevat mai amplu în zia
rul nostru de luni. Acum — 
cîteva amănunte despre evo
luția formației Electromureș 
(antrenori : Iuliu Radovici și 
Ludovic Martina). In califi
cări, echipa tîrgmureșeană a 
avut o comportare foarte bună, 
ocupînd primul loc cu 5511 p. d. 
(pe pozițiile 2—3. Ferencvaroa 
Budapesta 5494 și Medvesceak 
Zagreb 5485). Deci, in turneul 
final de patru, campioana 
noastră pornea favorită. Jucă
torii mureșeni Iuliu Bice, Mar
ton Farkas și Ilie Hosu au rcu-, 
șit rezultate bune și în par
tida din manșa 1: 957 p.d., 926 
p. d. și, respectiv, 921 p. d. to- 
talizînd în final 5443 p. d. A- 
cesta s-a dovedit insă un punc-

(Continuare in pag. a 4-a)



„CRITERIUL OLIMPIC" In Divizia la tenis de masă
Frumosul jubileu al cl

LA CAIAC-CANOE
Pe lacul Snagov a avut loc 

simbătă și duminică „Criteriul 
©limpic“ la caiac-canoe, compe
tiție rezervată sportivilor pînă la 
23 de ani. Iată rezultatele curse
lor finale : probe de 500 m: Kl: 
N. Fedosei (Steaua) 1:56,0. 
Ignat (S) 1:56,3. M. Firfirică
(Chimia Rm. Vîlcea) 1:57,2 ; 
C 1 : C. Olaru (S) 2:06,7. L.
Anane (Dlnamo) 2:09,6 A. Rusea 
(D) 2:10.8 ; K 1 F : M Voican 
(S) 2:14,5, I. Sidor (S) 2:15,1, 
Băbeanu (D) 2:15,5 ; K
Steaua (Vel ea-Con stantin) 1:44.3, 
Steaua (Gh. Nițu-Lețcaie) 1:45,4, 
Dinamo (Luca-Nicolae) 
C 2 : — — -
1:5X4, 
1:53,5.
1:53.6 : „ _ _ _______
Sidor) 1:58.8, Dinamo 
Larie) *
tehnica Timișoara (Ghiță-Ciucur) 
2:03.0 : probe de 1 000 m : K 1 : 
I. Geantă (D) 4:07,0, T. Lupou 
(D) 4:09.2 C. Livadariu (D)
4:09,5; C 1 î C. Olaru 4:34,5, M. 
Timofte (S) 4:39,2, P. Zgurski 
(Delta Tulcea) 4:39.5 ; K 2 : 
Steaua (E. Bîrlădeanu-Marinescu)

Steaua
Dinamo

Steaua
K 2 F :

2:01.4.

V.

E.
2 :

ucviae) 1:45,5 ; 
(Nenciu-Timofte) 
(Tjma-Frangeti) 
(Grigore-Zbanț) 

Steaua (Voican- 
(Băbeanu- 

CSM Pitești+Poli-

3:49,0, Dinamo (Vecinu-Kovacs) 
3:51,2, Steaua (Sava-Mărcuț) 
3:54,8 ; C 2 : Steaua (Nenciu- 
Sergan) 4:09,6, steaua (Grigore- 
Zbanț) 4:11,5, Dinamo (Toma- 
Frangeti) 4:13,5 ; K 4 : Dinamo 
(Luca — Nlcolae — Geantă — Ji- 
garov) 3:20,9, Steaua (Velea — 
Constantin — Fedosei — Nițu) 
3:22,7, Steaua (Dineu -- Bolboro- 
su — Axente — Sidor) 3:23,3. Cla
sament pe echipe : Steaua 215 p, 
Dinamo 155 p, Olimpia 19 p, Del
ta Tulcea 18 ~ -
CS Brăila șl 
17 p etc.

p. Danubiu Tulcea. 
Marina Mangalia

*

Clasamentele pe
„Cupa Federației" : __
Dinamo și Steaua 224 p, __
rina Mangalia 12 p Dunărea Ga
lați 9 p. Danubiu și Delta 7 p 
etc. JUNIORI : Dinamo 88 p, Ma
rina Orșova 62 p CS Brăila 58 p, 
Danubiu 57 p, Steaua și Olimpia 
42 p. GENERAL : Dinamo 312 p, 
Steaua 266 p, Danubiu 64 p, Ma
rina Orșova 62 p. CS Brăila 58 p, 
Olimpia 48 p, CSM Pitești 41 p, 
Chimia Rm. Vîlcea 34 p.

echipe la 
SENIORI :

Ma

Raliul motoretelor „Mobra“

FR. F030R Șl ECHIPAJUL „CALCULATORUL" BUCUREȘTI -

Peste 100 de alergători (legiti
mați și nelegitimați) din Bucu
rești, Brașov, Ploiești, Cîmplna, 
ST. Gheorghe Zărnești, Bistrița, 
Tg. Mureș, Tg. Jiu, Slatina, Balș, 
municipiul Gh Gheorghiu-Dej șl 
alte centre moto s-au aliniat la

CLASAMENTELE
DIVIZIEI <4

DE BASCHET
• înaintea meciului Steaua — 

Dinamo, desfășurat in sala „Da
cia" din Baia Mare, baschetbalis
tului Virgil Băiceanu (Farul) 1 
»-a decernat „Trofeul eficacității" 
oferit de ziarul SPORTUL coșge- 
terului campionatului național — 
ediția 1981—1982. V. Băiceanu a 
Înscris 1174 p. In cadrul aceleași 
festivități, au fost luminate car
netele de maeștri al sportului 
lui Viorica Ballal-Clocan (Mobila 
Bătu Mare), Nicolae Pîrșu 
(Steaua), Cristian Fluturaș, Mihal 
Caralon șl Luchian Ivascencu 
(foști la Dlnamo București ; a- 
cum slnt legitimați la Rapid).

startul campionatului republican 
de regularitate și rezistență, re
zervat motoretelor „Mobra*. în
trecerile s-au desfășurat în patru 
etape — însumînd aproape 800 de 
kilometri — pe drumuri și șose
le de toate categoriile, trasee care 
au străbătut județele Covasna, 
Harghita și Bacău, cu plecările 
șl sosirile în orașul Sf. Gheorghe. 
In carnetul de bord al concuren- 
ților au figurat și trei probe 
speciale : viteză cu start lansat 
pe un kilometru, motocros 5 km 
și circuit de viteză 15 
plus două ture.

Pregătlndu-și temeinic 
mașini pentru concurs, 
cliștii din Sf. Gheorghe, 
rești și Tg. Jiu au avut cele mal 
puține puncte de penalizare, o- 
cupînd locurile fruntașe în cele 
două clasamente : individual — 
1. Francisc Fodor (Electro Sf. 
Gheorghe — antrenor Andrei Fa- 
zekaș), 2. Eduard Laub (Electro 
Sf. Gheorghe), 3. Gabor Aranyoșl 
(Steagul roșu Brașov) ; echipe — 
1. Calculatorul București (Marin 
Niculescu — antrenor concurent, 
Gheorghe Puran, Mihal Motol, 
Cristian Topoloveanu), 2. I.T.A. 
Tg. Jiu n, 3. I.T.A. Tg. Jiu I 
(din 20 de echipaje care au luat 
startul).

0 ETAPA A
fa campionatul Diviziei „A" 

la tenis de masă s-au desfă
șurat partidele etapei a II-a 
a returului, în care oaspeții au 
avut o prestație bună, reușind 
să ciștige disputa eu gazdele. 
Deci :

C.S.M. BUZĂU — VOINȚA 
SATU MARE (m) 1—9 și 3—9. 
Sătmărenii au dominat cate
goric în ambele zile, obținind 
succese detașate, prin punctele 
realizate de Hodaș 3+3,, Șacal 
2+2, Caricaș 2+1, 
Budujan 3. Pentru 
dublul Postole, 
1+1 și Postole 2.

TRACTORUL BRASOV — 
MUNTENIA BUZĂU (rn) 6—9 
și 3—9. Mai stăpîni pe mij
loacele tehnice, oaspeții au cîș
tigat, în general, fără dificul
tate. Victorii : Panaite 3+ 1. 
Cadar 2+2, Oprea 1 pentru 
brașoveni, respectiv Romanes- 
cu 4+3, Stoianov 1+2, Mo- 
roianu 1+2 Dinu 2+1, dublul 
Romanescu, Stoianov 1+1. (C. 
GRUIA — coresp.).

STICLA C.S.Ș. EISTRIȚA — 
CONSTRUCTORUL TG. MU
REȘ (m) 9—8 și 6—9. După 
un succes greu obținut în pri
ma zi, bistrițenii au cedat re
lativ ușor în a doua partidă. 
Victorii : Donțidai 1 + 1, Toth 
3+1, Andrcicuț 3 + 1, Grigoriu 
2+2 pentru 
Sîngeorgcan 
LSrincz 1+2, 
blul Toth, 
Paap, Sîngeorzan 1 (I. TOMA 
— coresn.).

TRICODAVA BUCUREȘTI — 
STIROM BUCUREȘTI (m) 2—9 
și 2—9. Victorii categorice ale

OASPEȚILOR

minute,

micile 
motoci-

Bucu-

Makoldi 2, 
buzoieni : 

Grâdinescu

gazde, respectiv 
2+3, Faap 3+4,
Cismadia 1, du-
Corburean 1 și

RESTANȚĂ LA RUGBY
in meciul Politehnica 16 Fe- 

bruaiie 
Grivița 
tapa a 
disputat 
nil au 
prin punctele realizate de BI- 
DIREL, din 2 „drop". A arbi
trat Gh. Huștlu. în urma a- 
cestei victorii, Grivița Roșie a 
urcat de pe locul 8 pe locul 
4 In clasament. (O. LAZAR, 
coresp.).

Cluj-Napoca — R. C. 
Roșie, restant din e- 
V-a a Diviziei „A“ și 

duminică, bucurește- 
Invins cu 6—0 (6—0),

• Clasamentul 
Hne „A- :

Diviziei mascu-

1. Steaua 4 4 0 438:298 8
X. Dinamo Buc. 4 3 1 391:336 7
3. Farul C-ța 4 3 1 345:339 7
4. I.C.E.D. Buc. 4 3 1 333:342 7
s. 
t 
T.
8.
I. 

10. 
11. 
12.

IMUAS B. Mare 
Rapid Buc.
Dlnamo Oradea 
Politehnica Buc.
C.S.U. Sibiu
C.S.U. Brașov 
Politehnica Iași 
„U“ Cj.-Napoca

24
4 2
4
4
4
4
4
4

2
1
1
1
1
1

300:290 
324:327 
316:336 
335:340 
329:349 
329:367

2
2
2
3
3
3
3 312:355
3 304:367

• Clasamentul „Cupei eficaci
tății- : 1. V, Băiceanu (Farul) 110 
p, 1. R. Tecău (C.S.U. Brașov) 
88 p, 3-4. FI. Ermurache (Steaua), 
Z. Gellert (Dlnamo Oradea) 81 p, 
5-6. M. Crăciun (,,U“), K. Her
bert (,,U“) 80 p, 7. S. Ardelean 
(I.C.E.D.) 78 p, I. M. Caralon 
(Rapid) 77 p, 9. P. Grădișteanu 
(LC.E.D.) 76 p, 10. L. Krlsbal 
(C.S.U Brașov) 73 p.

• Clasamentul... indisciplinei, 
alcătuit prin acumularea greșeli
lor tehnice acumulate la turneul 
băimărean : 1. Farul 5 g.p. (V. 
Băiceanu 2, N. Mănăilă, Gh. 
Radu șl A. Spînu), 2—4. I.C.E.D. 
CGrădișteanu, ambele), IMUAS 
Baia Mare (M. Dumitru șl Gh. 
Munteanu), „U“ CluJ-Năpoca (Șt. 
Mate-Prăzaru, ambele) dte 2 g.p. 
B—12. C.S.U. Brașov (L. Kris- 
bai), Dinamo București (D. Ni- 
culescu), C.S.U. Sibiu (M. Chlri
lă), Politehnica Iași (P. Măgu- 
S?an) Rapid (Gh. Dumitru), Po- 

tehnlca București (I. Ionescu). 
Dlnamo Oradea (Tr. Constan-ti- 
nescu-antrenor), Steaua (M. Ne- 
def-antrenor) cîte 1 g.p.

N0I POSIBILITĂȚI

tragere excepționalăPRONOEXPRES

CAMPIONATELE NAJIONALE 0[ MARATON Șl MARȘ
La Alba lulia s-au desfășurat 

stmbătă șl duminică Întrecerile 
campionatelor naționale de mara
ton șl marș pentru seniori șl ju
niori. Iată rezultatele ‘ 
trate :

MARATON, seniori : 
Chlrilă (Steagul roșu 
21122:44, Cornel Scurt 
roșu) 2h25:20, Aurel Toader (Ra
pid) 2h25:44,2, Gheorghe Buruiană 
(Rapid) 2h26:09, Dumitru Nloolae 
(Rapid) Îh2«:50,0 Marian Lazăr 
(Farul Constanța) 21127:20 ; echi
pe î 1. Steagul roșu Brașov, 2. 
Rapid, 3. Oțelul Galați, 4. ----- 
lurglstul Cuglr, 9. Metalul 
govlște.

MARATON, senioare :
Pop (Rapid Oradea) 3h02:16, Dana 
Miclâuș ~ ‘ ‘
Elena 
3h30:46, 
Blănuri

50 km 
stantin Stan (Steaua) 41110:07, Ion 
Găsltu (PTT) «117:12, Ștefan Ena- 
che (Steaua) 4hl9:58, Constantin 
Ispas (Metalul Plopeni) «121:06, 
Teodor Grlgore (Metalul Plopeni) 
«124:56, - - ----------------------------
echipe : 
Plopeni,

10 km 
Drăgan ,______
53:29,7, Paraschiva Barna (Unirea 
Alba lulia) 53:44,8, Agneta “ 
(Rapid Oradea) 
Cloatică (Unirea 
55:51,2, Georgeta

înregi®-

Gheorghe
Brașov)
(Steagul

Meta- 
Tlr-

Doina

(Rapid Oradea) 
Avram “
Mariana 
Oradea)
MARȘ,

(C. S.
Mangra 

31153:42. 
seniori :

3hl2:31, 
Arad) 

(A.S.

Con-

ion Erclu (PTT) «131:41;
1. Steaua, 2. Metalul 

3. PTT București.
MARȘ, senioare: Liliana 
(Unirea Alba Iulla)

54:09,0,
Alba 

Tudor

Nagy 
Lucia 
Tulla) 
(PTT)

DE MARI SUCCESE!

U.RĂS.UU RP.BLIjGARIA

In cadrul a 8 extrageri to- 
talizînd 44 numere.
ORICINE PARTICIPĂ 
POATE CIȘTIGA :

autoturisme „Dacia 1300*
• excursii peste hotare
• mari sume de bani 

BILETELE DE 15 
RIANTA AU 
TIGURI LA 
GERILE I

LEI VA- 
DREPT DE CIȘ- 
TOATE EXTRA-

Agențiile 
râ stau ia 
simbâtâ 16 
Inclusiv.

Loto-Pronosport 
dispoziția pinâ 
octombrie 1982

59:36,5, Aurica Buzatu (PTT) 
lh:02,7.

MARATON, juniori (30 km) : 
Marius Poștoacă (Steaua) lh43:20, 
I. Mardare (Steaua) lh43:41,6, ”
Piron (Farul) 
1. Steaua, 2. 
biu.

MARATON, 
Dana Vieru __
lh:17,40,2, Mariana Stănescu (CSS 
Caracal) lhl7:40,8, Rodica Hoha 
(Gloria Bistrița) lhl8:06,l.

20 km “ * • •
Gheorghe 
lh35:50, I. 
lh38:ll, Gh. 
lh40:27 ; echipe : 
rești, 2. CAM Reșița, 3. CSS Do- 
nohoi.

10 km MARȘ, junioare: 
toria Oprea (Voința Tg. 
55:21,4, Gabriela Romanescu 
torul Vaslui) 57:06,7, Violeta 
nea (Viitorul Vaslui) 57:16,8.

I. FILIPES CU—coresp.

___ M. 
echipe :lh47:04:8 ; fcv*ixyc »

Farul, 3. A.S.A. SI-

junloare 
(CSS

(20 km) :
Botoșani)

juniori : 
(PTT) 

(Steaua)

MARȘ,
Frecățeanu 
Neamțu

Hîrjol (CSM Buzău) 
1. PTT Bucu-

Vic- 
Jlu) 
(Vii- 
Bu-

celor de la Stirom, mai buni 
la toate capitolele. Victorii: 
Buga 2+2, Macovei 3+3, Ova- 
nez 3+3, dublul Macovei, Ova- 
nez 1 + 1 pentru învingători, 
respectiv Gheorghe 1 + 1 și Ni- 
colae 1+1.

CONSTRUCTORUL TG. MU
REȘ — MEFMC BUCUREȘTI 
(f) 2—5 și 1—5. Tinerele ju
cătoare bucureștence au reușit 
să se impună comod în fața 
mureșencelor, de la care doar 
Maria Losonczi (1+2) s-a stră
duit să facă față adversarelor. 
Pentru MEFMC au punctat 
Carmen Găgeatu 2+2, Anca 
Cheler 2+2, Cristina Enulescu 
1 și Otili.i Bădescti 1 (C. 
BU — coresp.).

C.S.Ș. RM. VÎLCEA — 
TALURGISTUL CUC.IR 
3—5 și 5—4. în ambele întil- 
niri a existat un echilibru de 
forțe, dovadă și scorurile în
registrate în cele două zile de 
concurs. Au punctat : Ana 
Ciobancan 2+2, Elena Anescu 
1+2, Mihaela Efrem 1 pentru 
vîlcence, respectiv Gabriela 
Dornic 2, Tatiana Furtună 1, 
Rodi ca Urbanovici 1+3. (S. 
GIORNOIU — coresp.).

O JUMĂTATE L
DE A TLETISM

AL-

ME-
(f)

C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI — 
C.S.M. IAȘI (f) 5—3 și 5—1. 
Succes, în general, facil al gaz
delor care au punctat prin Ca
melia Ghinea 3 + 2, Delia lo- 
nescu 2+2, Mariana Burghe- 
lea 1. Eentru ieșence : Maria
na Gaftca 2+1 și Adriana Pa- 
Iamiuc 1. (R. POPESCU — co
resp.,'.

lntr-un an fast pentru 
atletismul nostru, cu multe 
performanțe valoroase, cu 
aniversări — 100 de ani de 
la primul concurs in Ro
mânia. 10 de ani de la 
crearea federației — un 
nou jubileu este sărbătorit 
in aceste zile : o jumă
tate de secol de la înfiin
țarea secției de atletism a 
celui mai iubit club din 
țară, RAPID. O jumătate 
de veac de atletism giu- 
leștean, iată o sărbătoare 
care bucură nu numai ma
rea masă de suporteri 
grupării sportive feroviare 
iată o sărbătoare a 
atletismului 
sportului nostru. O 
tate de veac de 
sub podul Grant, iată 
drum de tradiție și 
cu care nu se pot 
prea multe secții și 
din țară.

Înființată in vara 
1932 — eveniment consem
nat în Universul și Gazeta 
Sporturilor 
inginerului 
Lăzărescu, 
ziast al 
reștean. azi veritabil 
genar, secția de atletism a 
C.F.R.-ului a devenit cu 
timpul un puternic nucleu 
al atletismului românesc, 
al sportului muncitoresc.

ai
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întreg 
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mindri 
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RĂPII

Divizia „A“ de popice

ÎNTR-0 ETAPĂ CU MECIURI
SURPRINZĂTOARE VICTORII IN

In etapa incompletă a cam
pionatului Diviziei „A" de po
pice disputată la sfirșitul săp- 
tăminii trecute — meciurile e- 
chipelor angajate in competiții 
internaționale au fost aminate 
— s-au înregistrat citeva re
zultate surprinzătoare, 
mele victorii in 
iată amănunte :

FEMININ • 
reștj — Vâința 
2300 p d (scor individual 5—1). 
Meci cîștigat relativ ușor de 
gazde, care au avut în junioa
ra Octavia Cicîrlan cea mai 
productivă concurentă — 447 — 
record personal. S-au mai evi
dențiat de la Gloria: Stela Bo- 
bîlnea — 426 și Niculina Să- 
roiu — 407. De la ploieștence 
s-a remarcat Minela Mihăilă — 
409. (O. Guțu-coresp.). © Vo
ința Galați — Metrom Brașov 
2326—2252 (4—2). Gălățencele, 
deși au jucat fără două titula
re, și-au adjudecat victoria 
destul de ușor. Primele jucă
toare au fost Elena Radu — 
437, respectiv Eva Adam — 407. 
(T. Siriopol-coresp.) © Rapid 
București — Petrolul Băicoi 
2513—2475 (4—2). Partidă de 
bun nivel tehnic, cu rezultate 
mari din partea ambelor divi-

prl-
deplasare. Dar

Gloria Hucu-
Ploiești 2445—

zionare : Ioana Dogaru — 444 
și Elena Sandu 438 (R), Marie- 
ta Oprescu — 438 și Liliana 
Negreanu — 436 (P). (N. Cos- 
tache-coresp.) • Voința Craio
va — Voința Timișoara 2279— 
2310 (2—4). Jucătoarele timi- 
șorence au fost mai bune, cîș
tigînd pe merit. S-au eviden
țiat : Maria Michnic — 415 de 
la învingătoare și Sofia
— 399 de la învinse. (V. 
vici-coresp.) ® Frigul 
rești — Voința Constanța 
2263 (2—4). Infringerea 
reștencelor se datorește și lip
sei de asistență a antrenorului 
în timpul partidei, dar și lip
sei de valori individuale în 
formație. Constănțencele — al
cătuit o echipă mai omogenă, 
avind în Dobre și Chesnoiu 
cele mai bune jucătoare — 399 
și, respectiv, 393. De la Frigul, 
o singură fată s-a apropiat de 
un rezultat mai bun — Bucur
— 389. (N. Șlefan-coresp.) • 
Bradul Vama — Hidromecanica 
Brașov 2350—2436 (2—4).

MASCULIN • Tehnoutilaj 
Odorheiu Secuiesc — Metalul 
Hunedoara 4921—4998 (2—4).
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856. C 
Chimic 
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Iul Ro 
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Chimp 
(2—4'

CAMPIONATUL

FORMAȚIA AL IONESCU A ClȘTIGAT TREI ALERGĂRI
Reuniunea de duminică a fost 

dominată de formația antrenată 
de Al. Ion eseu, care a trecut pri
mul potoul în trei alergări- tn 
principala cursă a zilei, ,, Premiul 
Siriu“, Calafat și-a dominat net 
adversarii, din start la sosire,
reallzlnd un execelent record
1:26,8/km. Tot Al. Ionescu a cîș
tigat cu Sil-enlu, Intr-o alergare 
frumos concepută și realizată. Din 
aceeași formație a mal cîștigat 
Haz os, fiul lui Gabarit avînd un 
final de alergare de excepție. In 
cealaltă cursă pe 2206 metri, a 
cîștigat Roditor, care în finalul 
cursei nu a avut nici o proble
mă. Au mai cîștigat Tenor în 
cele 2 hituri ale „Premiului S. 
Vișeu“, el neavînd nici o rezis
tență din partea adversarilor, 
căci prin alcătuirea handicapului 
era total scăpat (atenție în viitor 
la alcătuirea l-or). In proba 
zervată amatorilor, Vlgu, cu
Șerban în sulky, șl-a spulberat 
adversarii, cîștigînd în stilul re
gretatului M. Pavlic. Sudor, cu o 
precizie de metronom, a cîștigat 
„Premiul Sărata*, Retorta, frumos 
susținută în lupta finală de A. 
Vasile, și Tufiș, cu oare V. Moise 
și antrenorul său jonglează cu 
rezerva de secunde după cum 
doresc, armăsarul știind acum să 
meargă l:28/km, au încheiat lis
ta ctștlgători'lor reuniunii.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1 î 1. Silentu (Totnescu) 1:38,2, 2. 
Perlcola, 3. Fondista. Cota : cîș-

HI PISM

(Urmare din pag. 1)

re- 
H.

tlg. 1,40, ord. 17, ord. triplă 223 
lei. Cursa a Il-a : 1. Hazos (N. 
Nicolae) 1:37,3, 2. Crater. Cota : 
cîșt. 6, ord. 29, ev. 93. Cursa a 
III-a î 1. Sudor (Nacu) 1:30,6, 2. 
Kirov, Cota : cîșt, 2, ord. 16, ev. 
20. Cursa a IV-a : 1. Calafat (lo- 
nescu) 1:28,8, 2. Per jar, 3. Ho
roscop. Cota : cîșt. 13, ord. 11, 
ord. triplă 347, ev. 21. Cursa a 
V-a : 1. Vigu (Șerban) 1:26,1, 2. 
Coltic. Cota : cîșt. 4, ord. închi
să, ev. 165, triplu 3-4-5 401 lei. 
Cursa a VI-a : 1. Tenor (Toduță) 
1:28,9, 2. Abil, 3. Manșon. Cota : 
cîșt. 2,80, ofrd. 55, ev. 20, ord. 
triplă " 
Tufiș 
mita.
ev. 5, 
VIII-a : 1. Roditor___
2. Siliciu, 3. Hogar. Cota : cîșt.
4, ord. 89, ev. 2i3, ord. triplă 116. 
Cursa a IX-a : 1. Tenor (To
duță) 1:28,9, 2. Abil, 3. Hrubița 
Cota : cîșt. 1,60, ord. 2, ev. 5, 
ord. triplă 21, triplu 7-8-9 58.
Cursa a X-a : 1. Retorta (A. Va- 
sUe) 1:32,0, -
3, ord. 55, 
s-a ridicat 
cîștigat de 
comb, la 6

a-

216. Cursa 
(V. Moise) 
Cota : cîșt. 
triplu 5-6-7

a Vil-a : 1.
1.30,1, 2. Renu-
2,60, ord. 10, 

149 leL Cursa a
(Simion) 1:27,6,

2.

2. Atala. Cota : ctșt. 
ev. 10. Pariul austriac 
la 32.440 lei șl a fos£ 
1 bul. cu 7 cal șt 
cal.

A. MOSCU

dinamoviștii au țintit mai mulți 
adversari, cîștigînd Ia limită, 
cu 26—25, o partidă pasionantă 
și prin evoluția scorului, în 
care sportivitatea a domnit atît 
pe teren, cit și în tribuna. 
Competent și autoritar arbitrul 
Vasile Comșa (Călărași)
jutat foarte bine la tușe de 
Constantin Bărbulescu (Timi
șoara) și loan Peia (București), 
— a condus următoarele for
mații : DINAMO : MIHAI AN- 
DRUȘCA, Iosif Minac, Gheor
ghe Chițu, Alexandru Bobeică, 
Florian Dincă, NICOLAE PAU- 
LESCU, ION PAULESCU, TU
DOR SÎRBU, Constantin 
Oancea (Ion Fundățeanu), 
Traian Perșinaru, MICULAE 
PĂSĂRICĂ (rezerve — Iu
lian Gălățeanu, Marcel 
Șufaru, Mihai Bălășoaie) ; C.P. 
BUCUREȘTI — Aurel Burcică, 
VASILE GĂLĂȚEANU, Petre 
Stoian, ALEXANDRU PUȚIN
TEI, Iancu Șerban, Marin Dra- 
gomir, Ion Anton, Cornel Po
pescu (Marius Stănescu), Ale
xandru Șofu, MARIN SIMOIU, 
GHEORGHE DRĂGHICI.

Echipa din șoseaua Ștefan 
cel Mare, pregătită de maestrul 
portului Gheorghe Vlase, ad

mirabilă în tot acest campio
nat, a terminat neînvinsă cea
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Mime

După etapa a 10-a a Diviziei

ȘANSA ÎI AJUTĂ PE CEI CUTEZĂTORI!

\IV I U.R.S.S. (B)-ROMANIA (TINERET)
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în vederea meciului cu e- 
chipa Italiei, din cadrul preli
minariilor campionatului euro
pean, programat la 27 octom
brie, lotul de tineret al Româ-

niei a plecat ieri la Tuia, unde 
miercuri va susține o parti
dă amicală în compania repre
zentativei secunde a U.R.S.S.

LOTUL REPREZENTATIV „OLIMPICII" BULGARI
(Urmare din pag. 1) tineri cu 
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RARU

Gabor, Coraș, Cămătaru, Cîrțu, 
Turcu, Baiaci (prezența în te
ren a ultimului va depinde 
însă de avizul medicului).

Oaspeții au sosit în Capitală 
ieri după-amiază și la puțină 
vreme după ce au fost cazați 
la hotelul Lido au făcut un 
antrenament pe „23 August" 
la lumina reflectoarelor. „Do
rința noastră este să avem o 
comportare cit mai bună în 
fața publicului bucureștean, in 
fața căruia reprezentativa noas
tră a cîștigat anul trecut. De 
aceea am și deplasat un Iot 
valoros din care se disting Pei- 
cev si Ilcev, internaționali „A‘

UN SPECTACOL
(Urmare din pag. 1)

echipa Guadalajarei, spectatorii 
păstrînd încă în memorie for
midabila demonstrație de vir-

I tuozitate pe care piteșteanul « 
făcut-o in nocturna ’70—’80 de 
acum doi ani.

12. Forța incontestabilă a se
lecționatei ’80, cu toți jucăto
ri activi. O selecționată în care

I Cristian, Negrilă, Al. Nicolae, 
Mulțescu și cei trei înaintași 
nu au pierdut speranța că ar 
mal putea îmbrăca încă o dată 
tricoul echipei naționali, ceea

it în final 
mai buni 

iii : Felner 
T) 857. (A.

Progresul
Mare 5066 

iii au sur
ită, care nu 

o compor
tai „A". E- 
877 și Sze-
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— Gloria 
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• A fost numit in funcția 
secretar al federației române 
fotbal ziaristul sportiv Mihai lo- 
nescu. El va fi, totodată, șl pur
tător de cuvint al F.R.F. ta rela
țiile acesteia cu presa.
• S-au pus in vlnzare, la ca

sele obișnuite, biletele pentru 
meciul Dinamo București — As
ton villa, din cadrul Cupei cam
pionilor europeni, care va avea 
loc miercuri 20 octombrie, 
stadionul „23 August". In 
disputării meciului nu se vor vin
de bilete la stadion.

pe 
ziua

SERIA I
Constructorul Iași — Cetatea 

Tg. Neamț 2—1 (0—0), Laminorulțl . a ' * , — —, , ............. ...
/ Roman — Celuloza Piatra Neamț 

2—0 (2—0). C.F.R. Pașcani — Me-

I
I
I
I
I

a 
cu- 

1951 
C.P.

I

ralul Botoșani 2—0 (1—0), Minerul 
Vatra Doinei — Șiretul Bucecea 
0—0, Cristalul Dorohoi — Șiretul 
Pașcani 2—0 (0—0), Zimbrul Șiret 
— Avîntul Frasin 6—0 (1—0),
TEPRO Iași — • • ------
0—0, Metalul 
Cîmpulung 
(1-0).

Pe primele 
după etapa a VIII-a :

Frasin 6—0
— Chimia Fălticeni 
Rădăuți — A.S.A. 
Moldovenesc 1—0

ca $i o serie de 
frumoase perspective, 
aceștia — Eranosian, de Ia Lo
komotiv Plovdiv, Țvetkov de la 
Spartak Pleven, Ganev de la 
Cernomore Varna etc.", ne-a 
spus antrenorul Ianko Dinkov. 
„Il“-le oaspeților va fi alcă
tuit din: Peicev și Papazov — 
portari, Ilcev, Țvetanov, Kras- 
ranosian, Ghetov, Petrov, 
— apărători. Lakhciev, Iovcev, 
Naidcnov, Velkov, Ganev, E- 
ranosian, Ghetov, Pctiov, 
Gospodinov — mijlocași și ata- 
canți.

Partida va fi arbitrată de 
brigada alcătuită din Dan Pe
trescu, Mihai Huștiuc și Mir
cea Constanlinescu.

CARE PROMITE
ce ne scutește de a anticipa 
asupra dorinței lor de a juca 
astăzi la cel mai înrăit nivel.

3. Reapariția lui Crișan pe 
„23 August", după o lungă ab
sență, ceea ce sporește 
de interes a jocului.

4 Reapariția lui Doru Nico- 
lae, „după un intermezzo Pa- 
nathinaikos".

Meciul de astăzi ponte conso
lida o frumoasă tradiție a 
spectacolului fotbalistic la cel 
mai înalt nivel. Este un meci 
în care va predomina arta fot
balului. Ca un argument ta 
plus, două cuvinte de la doi 
dintre cei m-ii subtili tehni
cieni ai celor două echipe—

DOBRIN : „Acest meci e o 
mare bucurie pentru mine, 
pentru că nu reușesc să mă 
împac cu gindul că sint pe 
punctul de a purta mereu doar 
treningul de antrenor. Sper să 
nu-i decepționez pe numeroșii 
mei suporteri bucureșteni".

MULȚESCU : „Ori de cite 
ori fotbalul are posibilitatea 
să se manifeste din plin, adică 
ori de cite ori fenta are 
multe șanse deciț șocul, 
aduc aminte de cele mai 
moașe jocuri ale mele, 
convins că astăzi va fi Ia

cota

mal 
îmi 

fru- 
Sint 
fel".

mpetiție 
.ațional, 
u anul 
il titlu, 
ă de rnaes-

Dacău, s-a 
aloarea cam- 
să se men- 
grație boga- 

loștințe teh- 
omponenților 
forțe sensi- 

inorul Ro- 
ouă Olteni 
s-au angajat 
luptă pentru 

a 3-a pozi- 
?rin vnloarea 
ului mijlocaș 
u, un inspi- 
e joc, lami- 
. și confrun- 
i cu olniștii
i la scorul de 
•ezultate ale

C.P.B —
ii 15—10, Di- 
orul 24—10, 
rul 14—6, Di- 
4ouă Olteni

I
I
I
I
I
I
I
I

j FINAL: 1. 
i 27 p (cam- 
iă), 2. C. P. 
3. LaminoruiI 
Viață Nouă

i
I

locuri în clasament,
1. ZIM

BRUL ȘIRET 10 p (17—7), 2. Chi
mia Fălticeni 10 p (13—5), 3. Con
structorul Iași 10 p (14—10)... pe 
ultimele locuri : 15. Cetatea Tg. 
Neamț 4 p (6—11), 16. ..............
Botoșani 3 p (5—10).

SERIA A Il-a
Petrolul Molnești — 

Gh. Gheorghiu-Dej 4—0 
Victoria Gugești — Minerul Ba- _ 
raolt 1—2 (1—0), Luceafărul Ad- 
jud — Minerul Comănești 1—1
(1—1), Constructorul Sf. Gheor- 
ghe — Metalul Sf. Gheorghe 2—4 
(0—2), Letea Bacău — Partizanul 
Bacău 0—0. Azot T.C.M. Săvlnești
— Relon Săvlnești 0—1 (0—0),
DEMAR Mărășești — Viticultorul 
Panciu 1—1 (0—0), Aripile Bacău
— Gloria Focșani 2—0 (1—0).

Pe primele lccurl : 1. PARTI
ZANUL BAC AU 12 p (16—5), 2. Glo
ria Focșani 12 p (11—5), 3. Petrolul 
Molnești 10 p (18—6)... pe ultime
le locuri : 15. Azot TCM Săvlnești 
2 p (10—26), 16 Relonul Săvlnești 
0 p (11—5) — penalizată cu —10 
p pentru neîndeplinlrea baremu
lui fixat de F.R.F. In campiona
tul precedent — sancțiune efec- . 
tuată.

SERIA A III-a
Ș.N. Tulcea — FEPA 74 Bîrlad 

1—0 (1—0), Rulmentul Bîrlad — 
Carpațl Nehoiu 1—o (0—0), Victo
ria Tecuci — Petrolul Brăila-Ian- 
ca 5—0 (2—0), D.V.A. Portul Ga
lați — Ancora Galați 2—1 (0—0), 
Arrublum Măc’n — Olimpia Rm. 
Sărat 3—1 (1—0), Metalul Buzău
— Chimia Buzău 1—0 (0—0), Avîn
tul Matca — Progresul Isaccea 
1—0 (1—0), Laminorul Brăila — 
Chimia Brăila 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAIL A 11 p (16—6), 2. Arrublum 
Măcln 11 p (17—8), 3. Victoria 
Tecuci 10 p (14—7)... pe ultimele 

' ’ - p
P 
P

locuri : 
(H-12), 
(10—13), 
(10—12).

Metalul

Energia
(3-0),

14. Ancora Galați 6
15. Laminorul Brăila 6

16. Chimia Buzău 5

SERIA A IV-a
Cimentul Medgidia — Portul

Constanța 1—0 (0—0), Victoria
Țăndărei — Ș.N. Oltenița 2—0 
(0—0), Chlmpex Constanța — Vo
ința Constanța 1—2 (0—0), Me
talul Mangalia — Canal Basarabl 
1—1 (0—0), Viitorul Chlrnogi —
Constructorul Călărași 1—0 (1—0), 
Rapid Fetești — Unirea Slobozia 
1—2 (1—2), I.S.C.I.P. Ulmenl — 
Flacăra Urzlcenl 2—1 (1—0), Șoi
mii Cernavodă — Granitul Baba- 
dag 4—0 (3—0).

Pe primele locuri : L UNIREA 
SLOBOZIA 13 p (16—3), 2. Cimen
tul Medgidia 13 p (14—6), 3. Vic
toria Țăndărei 12 p (18—3)... pe 
ultimele locuri : 15. Constructorul 
Călărași 4 p (6—16), 16. 
Basarabl 2 p (4—16).

SERIA A V-a
Metalul Plopenl — 

Brazi-Ploieștl 1—0 (0—0),

Canal

Chimia 
___________ r „ _ .. Tehno- 
metal București — Viscofil Bucu
rești 0—1 (0—0), A.S.A. Mlzil — 
Caraimanul Bușteni 4—0 (3—0),
Aversa București — Abatorul 
București 1—0 (0—0), Petrolul
Băicoi — Poiana Cîmpina 2—0 
(0—0), I.C.S.I.M- București — Fla
căra roșie București 2—1 (1—0), 
T. M. București — Danubiana 
București 1—1 (0—0), Minerul Fl- 
lipești nu a jucat.

Pe primele locuri : 
BUCUREȘTI 13 p 
T.M.B. 10 p (14—6), 
peni 10 p (12—4), 4.

1. VISCOFIL 
(10—4), 2—3.
Metalul Plo- 

r__ r __ , Poiana Ctm-
pina 10 p (13—10), 5. A.S.A. Mlzil 
10 p (13—13)... pe ultimele : 14.
Abatorul București 6 p (6—9), 
15. Caraimanul Bușteni 6 p 
21), 16. Minerul Filipeștl 4 p 
9) — din 7 Jocuri.
• Miercuri, 13 X, are loc 

pa a X-a, intermediară.
SERIA A VI-a

Muscelul Cîmpulung — Chimia 
Tr. Măgurele 5—0 (4—0), Dunărea- 
Venus Zimnicea — Electrica Titu 
2—1 (1—0), Cimentul Fleni — Pe
trolul Videle 2—0 (1—0), Metalul 
Mija — Constructorul Pitești 2—1 
(1—0), Cetatea Tr. Măgurele — 
Progresul Topolovenl 0—1 (0—0), 
F.C.M. Chimia Giurgiu — Petro
lul Bolin tin 1—0 (1—0), Chimia 
Găești — Flacăra Morenl 1—0 
(1—0), Dacia Pitești — Electronis
tul Curtea de Argeș 4—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 11 p (18—10), 2. Chimia 
Tr. Măgurele 11 p (14—10), 2.
Dunărea Zimnicea 10 p (13—7), 4. 
F.C.M. Giurgiu 10 p (9—9)... pe 
ultimele locuri : 15. Cetatea Tr. 
Măgurele 5 p (12—16), 16. Progre
sul Topolovenl 5 p (8—14).

eta-

Dacă vom compara ultima e- 
tapă, a 10-a, cu cea disputată 
cu o săptămînă In 
trecem de la cele 
ale oaspeților, din 
nii octombrie, la 
realizate sîmbătă, 
siguranță, trebuie 
năm un regres. Mai ales că de 
data aceasta nu s-a mai înre
gistrat nici o victorie în de
plasare (atunci, cîștigaseră 
Sportul studențesc, la Constan
ța, și Chimia, la Iași). N-am 
mai avut, deci, o etapă „ita
liană" (unde duminică s-au în
registrat trei victorii în depla
sare), ci una „normală", In ca
re saltul brusc de la „extaz 
la agonie" (sau invers), cum 
este cazul F. C. Bihorului și 
al studenților timișoreni, nu 
mai înseamnă ceva deosebit 
pentru fotbalul nostru, unde 
inconstanța obligă cronicarii la 
cît mai multă circumspecție In 
privința laudelor unei echipe, 
dar și a criticilor. Pentru că, 
să ne gîndim o clipă la două 
echipe care în etapa trecută 
se aflau în antiteză, C. S. Tîr- 
goviște, autoarea unui punct 
(s-a crezut de sprijin !), la 

Bacău, și Politehnica Iași, ca
re mai pierduse o bătălie pe 
teren propriu. La o săptămînă 
distanță, sîntem puși în situa
ția de a răsturna prisma, pen
tru că tîrgoviștenii au ajuns, 
iarăși, la —4 în „clasamentul 
adevărului" (după ce Dobrin 
s-a răzbunat pentru punctul 
pierdut In primăvară în Tri- 
vale), iar ieșenii au mai scos 
o remiză prețioasă în depla
sare, regenerîndu-și cît de cît

urmă, dacă 
opt puncte 
debutul lu- 
cele trei 
atunci, cu 
să consem-

moralul, deși au un —3 în a- 
celași clasament al echilibru
lui dintre punctajul „acasă-de- 
plasare". Ar mai putea intra 
în discuție 
lăudată nu 
nerețea ei, 
află In 
în primul 
al ofensivei, argumentat și de 
faptul că trei dintre golurile 
Corvinului au fost opera unor... 
fundași, foarte talentați ei, 
dar... unde ne sint și ce fac 
atacanții ?

Să privim, însă, etapa și alt
fel. Am putea remarca plusul 
de sportivitate a publicului, a 
cărui medie a fost deranjată 
de excepțiile de la Tirgoviște 
(iarăși publicul tîrgoviștean!) 
șl Timișoara (paradoxal, pentru 
o victorie 
releva și 
bitrajelor, 
sibilități.

Credem 
principală

și echipa băcăuană, 
o dată pentru ti- 
dar care, iată, se 
eclipsă. E vorba, 

rînd, de un regres

cu 5—0 !). Am putea 
media bună a ar- 
semn că există po-

însă că problema 
o reprezintă RA

CORDAREA FOTBALULUI 
NOSTRU LA NIVELUL IN
TERNAȚIONAL. Cu cît ne a- 
aproplem de turul II al „cupe
lor europene" se amplifică în
trebarea „Care sint șansele lui 
Dinamo și Corvinul ceea ce 
vrea să însemne că Universita
tea Craiova e ca și... 
tă, siguranță care 
însă, și posibilitatea 
a unei mari surprize 
oltenii o vor refuza, 
așa cum au făcut-o și sîmbă- 
tă, după ce Petrolul egalase în 
min. 14!). Cursa de regulari
tate a campionilor noștri, cane, 
fiind singurii neînvinși, au a- 
juns acum la +7 îri „clasa-

califica- 
ascunde, 
teoretică 
(pe care 
credem,

mentul adevărului" (liderul, 
Sportul studențesc are +5) mă
rește cota lui Dinamo. Sigur, 
nu ne amăgim, cu poziția a 
11-a ocupată, acum, de Aslon 
Villa, învinsă, duminică, cu 
4—1 in deplasare, de o echipă 
de mina a doua. Orice echipă 
din fotbalul englez este însă 
puternică, o știm prea bine, 
o știu și dinamoviștii. Tocmai 
de aceea nevoia de „tupeu" 
este necesară, mai mult ca ori- 
cînd, echipelor noastre Dina
mo și Corvinul, care nu au 
avut șansa Craiovei, la acest 
„tur de scrutin". Mulțescu, 
Augustin și Custov, Anclonc, 
Klein și Rednic pot fi „fer
menții1 morali ai celor două 
echipe român est' care au șan
sa de a întilni formații din 
țări cu fotbal dezvoltat, pre
zente la ultimul turneu final 
al C.M. Din acest punct de 
vedere, al curajului, al lipsei 
de complexe, penultima etapă 
ne demonstrase că 
ȚA MORALĂ este 
rilor succese. Cine 
acum două etape 
lui Oblemenco, la 
cine ar fi crezut in șansa lui 
Dobrin, la Tirgoviște. O 
veche vorbă spune că șansa 
îi ajută pc cei cutezători! E- 
tapa 
pele 
mult.
mult . . . ___ ,
noștri vor pierde mai puțin 
și pe plan internațional, aco
lo unde, se pare', fotbalul nos
tru a prins o toamnă bună, 
care poate deveni o... primă
vară !

REZISTEN- 
cheia nia- 

i-ar fi dat 
vreo șansă 
Iași ? Sau

de slmbătă obligă echi- 
noastre să cuteze mai 
Pentru că, riscînd mai 

pe plan intern, sportivii

Mircea M. IONESCU

ETAPA S-A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUĂ
EXPLICAȚII LA „CLACA- 

JUL“ TIRGOVIȘTEAN...
Ce a surprins cel mai mult la 

echipa dlmbovițeană 7 Lipsa 
unitate morală șl de disciplină, 
elemente esențiale mal ales 
cazul „echipelor mici", fără 
lori, așa cum este de fapt 
„unsprezecele" antrenat de C. 
dulescu. Ei bine, publicul ar

de 
h 

In 
va-

_________________ fi 
trebuit să Înțeleagă și el bine a- 
cest lucru ; este vorba de acea 
parte a publicului de la tribuna 
a n-a care l-a fluierat îndelung 
(!T) pe antrenor pentru îndrep- 
tățitele schimbări operate în mln. 
53 : Sava (nu a realizat decît o 
fază periculoasă !) cu Cojocaru 
și I. Marin (terminase cam de
mult „benzina* ; normal — o 
vreme a lipsit nemotivat de la 
pregătirile echipei !) cu Greaca, 
cel care avea să schimbe complet 
fața Jocului în atac ; deci, antre
norul a avut dreptate, am auzit-o

șl din gura multor spectatori o- 
blectivi, care deplîngeau faptul — 
un tel de a zice — că regulamen
tul nu permite Înlocuirea mal 
multor Jucători (erau vizați prin
tre alții Aelenei șl Kallo). Fluie
răturile publicului au dat Insă 
apă la moară șl unora dintre ju
cătorii tlrgovlștenl care, tn văzul 
tribunelor — nota bene ! —, tn 
acel moment cind de la tușă ae 
cereau schimbările amintite, ce
reau șl el (cu ce drept 7) expli
cații antrenorului C. Rădulescu. 
Nu este acesta un act cras de In
disciplină 1 Ca și acela al lu! 
Aelenei, care — cu de la «Ine 
putere — a executat penalty-ul 
pe care l-a ratat, clnd el știa 
(ne-a spus-o antrenorul Iui) că, 
In astfel de situații, numai Grea
ca șl Ene stat executanțil desem
nați I

E limpede, deci, de ce a clacat, 
acasă, C. S. Tîrgovlște I

Stelian TRANDAFIRESCU

SERIA A Vil-a
Electroputere Craiova — C.F.R. 

Craiova 4—2 (3—0), Armătura
Strehala — Dunărea Calafat 5—1 
(3—0), Constructorul Craiova — 
Viitorul Drâgășani 4—0 (3—0), Jiul 
Rovlnarl — Metalurgistul Sadu 
2—1 (1—0), I.P.C. Slatina — Re
colta Stolcăneștl 1—0 (0—0), Lo
tru Brezol — Mecanizatorul Si
mian — nu s-a disputat, Petrolul 
Țicleni — Progresul Corabia 0—0, 
Sportul muncitoresc Caracal — 
Minerul Horezu 6—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA STREHAIA 11 p (14—13), 
2. Electroputere Craiova 10 p (ÎS— 
8), 3. Constructorul Craiova 10 p 
(12—7)... pe ultimele locuri : 14— 
15. Minerul Horezu 6 p (7—13), 
Mecanizatorul Simian 6 p (5—11)
— din 7 jocuri, 16. Dunărea Cala
fat 5 p (4—13).

SERIA A VIII-a
C.FJR.-Victoria Caransebeș — 

Minerul Anina 2—0 (1—0), Unirea 
Tomnatic — Vulturii IURT Lugoj 
1—0 (0—0), Minerul Oravița — 
Frontiera Curtlcl 2—0 (1—0),
C.F.R. Arad — Constructorul Ti
mișoara 2—1 (1—0), Victoria Ineu
— Dierna Orșova 4—0 (3—0),
Șoimii Lipova — Minerul Moldo
va Nouă 2—1 (0—0), Minerul Cer- 
tej — Celuloza Drobeta Tr. Se
verin 5—0 (2—0), Unirea Stnnico- 
lau — Metalul Bocșa 3—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. — — —
VICTORIA CARANSEBEȘ 12 
(18—6), 2. Victoria Ineu 
(14—6), 3. Unirea Tomnatic 10 p 
(8—7)... pe ultimele locuri : 
Celuloza Drobeta Tr. Sev. 
(4—18), 16. Frontiera Curticl 
(7-13).

SERIA A IX-a
Unirea Alba Iulia — Mecanica 

Alba Iulia 1—0 (0—0), Textila Ciș- 
nădie — Minerul Paroșenl 2—3 
(0—2), Soda Ocna Mureș — Ex
plorări Deva 1—1 (0—0), Șurianul 
Sebeș — Victoria Călan 5—0 
(0—0), Metalul Ai ud — Dacia O- 
răștie 1—0 (1—0), Minerul Lupenl
— Inter Sibiu 1—1 (0—0), C.F.R. 
Simerta — Minerul-Știlnța Vul
can 0—0, Minerul Ghelar — Mi
nerul Anlnoasa 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 12 p (16—10), 2. Mi
nerul Ghelar 11 p (12—6), 3. In
ter Sibiu 10 p (19—10), 4. Explo
rări Deva 10 p (10—8)... pe ulti
mele locuri : 15. Textila Cîsnădle 
4 p (13—18) — 2 victorii, 16. Mi
nerul Anlnoasa 4 p (5—10) — 1 
victorie.

2.

C.F.R.
P

10 p

15.
5 P
4 p

SERIA A X-a
Unirea Valea lui Mihal — Stl- 

cla-Arieșul Turda 2—0 (0—0), Bi
horeana Marghita — Rapid Jibou 
2—0 (2—0), Chimia Tășnad — Vic
toria Cărei 0—0, C.F.R. Cluj-Na- 
poca — C.E.M. Cluj-Napoca 6—0 
(3—0), Sllvanla Cehu Sllvanlei — 
Bihorul Beiuș 0—0, Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Minerul Or. dr. 
Petru Groza 1—0 (1—0), Olimpia 
Gherla — Oașul Negrești 1—0 (0— 
0), Voința Oradea — Minerul Săr- 
mășag 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 11 p (14—5), 2. Mi
nerul Or. dr. Petru Groza 10 p 
(12—6), 3. C.F.R. Cluj-Napoca 9 p 
(21—11)..,. pe ultimele locuri : 15. 
Voința Oradea 5 p (11—15), 
Rapid Jibou 4 p (4—19).

SERIA A Xl-a
Sticla Bistrița — Minerul Băluț

2— 1 (1—0), Textile Năsăud — Fo- 
resta Bistrița 1—0 (1—0), Unirea 
Seini — Bradul Vlșeu 1—0 (1—0), 
CUPROM Bala Mare — Minerul 
Bala Borșa 1—0 (0—0), Minerul 
Bala Sprie — Minerul Băița 1—0 
(0—0), Mureșul Luduș — Metalo- 
tehnlca Tg. Mureș 1—0 (0—0), O- 
țeiul Reghin — Avîntul Reghin
1— 3 (0—2), Lăpușul Tg. Lăpuș —
Minerul Rodna 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 11 p (16—10), 2. -- 
Bala Sprie 10 p (11—8), 
țelul Reghin 9 p (12—9), 
Bălța 9 p (11—8)... pe 
locuri : 14. Bradul Vișeu 
11), 15. Unirea Seini 6 p (6—Î5), 
16. Sticla Bistrița 5 p (9—13).

SERIA A XII-a
I.C.I.M. Brașov — Tractorul 

Brașov 0—2 (0—0), Unirea Crlstu- 
ru Secuiesc — Tractorul Miercu
rea Cluc 2—2 (2—0), Chimia Or. 
Victoria — Textila Prejmer 1—0 
(0—0), Utilajul Făgăraș — Nltra- 
monia Făgăraș 0—1 (0—0), Torpe
do Zărnești — Minerul Bălan
3— 0 (0—0), Măgura-Mobila Codlea 
— Progresul Odorheiu Secuiesc
2— 1 (2—0), Mureșul Toplița —
Metalul Sighișoara 3—0 (1—0), Me- 
trom Brașov — IMIX Agnita 0—0.

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 12 p (18—3), 2. Nl- 
tramonla Făgăraș 11 p (14—4), 3. 
Mureșul Toplița 11 p (11—3)... pe 
ultimele locuri : 15. I.C.I.M. Bra
șov 4 p (5—6) — penalizată cu 
—2 p pentru netndepllnirea bare
mului fixat de F.R.F. tn campio
natul precedent. 16. Tractorul M. 
Cluc 2 p (7—16).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

16.

Minerul 
3—4. O- 
Minerul 
ultimele 
6 p (6—

...Șl LA „SERIA NEAGRĂ" 
ORÂDEANĂ

Fără îndoială că dintre rezul
tatele etapei a 10-a a Diviziei 
„A" cel mal mult a șocat propor
ția scorului de la Timișoara. Un 
0—5 care clatină zdravăn a- 
precierile favorabile la adresa 
echipei F. C. Bihor după startul 
ei mai mult decît remarcabil șl, 
ta același timp, amplifică criza 
In care se află de citeva etape 
formația orădeană. După cum se 
știe, echipa lui Gh. staicu a 
pornit lansat, ajungind după 6 
etape la cota +2 la „adevăr", fi
ind totodată aureolată de titlul 
de campioană a eficacității, cu o 
relevantă medie de 3 goluri de 
partidă. Acest urcuș pe scara Di
viziei „A" s-a datorat In mare 
parte jocului ofensiv, atacul 
compenslnd ta bună măsură slă
biciunile unei defensive neaco
modate Încă cu rigorile primului 
eșalon. Se pare că momentul-șoc 
creat de înfrîngerea din meciul 
cu Universitatea Craiova, prece
dat de accidentarea lui Georges
cu, a lăsat urme adînci, fiind de 
fapt Începutul crizei orădene. Ca
re ar fi explicația acestei cobo- 
riri vertiginoase 1 Un prim răs
puns îi constituie faptul că de
fensiva, In loc să facă pași mari 
ca să se apropie de randamentul 
primei linii, a bătut In retragere, 
molipsind șl atacul, trăgindu-1 
după ea într-o totală mediocrita
te. 4 goluri in 4 partide spun 
mult despre carențele (superficia
litate, Indecizie) atacanțllor biho- 
reni. In primul rînd ale golgete- 
rului Grosu. Marile sale ratări au 
clntărit hotărîtor, influențînd șl 
atmosfera din sinul echipei. Se 
Impune o strîngere a rfndurilor, 
o analiză profundă pentru ca F.C. 
Bihor să revină acolo unde recu- 
noscutele-1 posibilități ti dau 
dreptul să aspire.

Adrian VASILESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOIO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Pentru Iubitorii avantajosu

lui sistem de joc Pronocxpres 
reamintim că numai astăzi se 
mai pot procura bilete cu nume
rele preferate la tragerea de mîi- 
ne, 13 octombrie 1982. Cîștigurile 
în autoturisme „Dacia 1300“ și im
portante sume de bani, care răs
plătesc perseverența și inspirația 
a tot mai numeroși participanți, 
constituie, desigur, un argument 
convingător de a nu lipsi de la 
această nouă tragere • Agențiile 
Loto-Pronosport continuă vînza- 
rea biletelor pentru tragerea ex
cepțională Pronoexpres de la 
sfîrșitul acestei săptămîni, care 
oferă multiple posibilități de cîș- 
tigurl 
1300“,
R. P. Bulgaria și importante su
me de bani.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 6 OCTOMBRIE 
1982 : cat. 1 : 1 variantă 25% ■“ 
autoturism „Dacia 1300“ ; cat. a 
2-a : 6 variante 25% a 9.571 lei ; 
cat.
3.104 
lei ; 
lei ; 
cat.

tn autoturisme „Dacia 
excursii in U.R.S.S. sau

a 3-a : 9 variante 100% a 
lei șl 38 variante 25% a 776 
cat. a 4-a : 77 variante a 746 
cat. a 5-a : 251 a 229 lei ;

___ a 6-a : 7.095,75 a 40 lei ; cat. 
a 7-a : 240,75 a 200 lei ; cat. a 8-a: 
3.950,75 a 40 lei. REPORT LA 
CATEGORIA 1 : 192.087 lei. Au
toturismul „Dacia 1300“ a fost 
ciștigat de OLIMPIU TURCU din 
Alba-lulla.



in Cupa cupelor la handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI MCALIFICAT IN OPTIMII.? DE FINALĂ
SPORTIVI ROMÂNI 

PESTE HOTARE
Sala Giulești a găzduit asea

ră partida retur din cadrul pri
mului tur al Cupei cupelor la 
handbal masculin dintre for
mațiile Dinamo București șl 
Maccabi Petach Tikva (Israel). 
După ce duminică dimineață 
handbaliștii noștri cîștigaseră 
cu 37—22, aseară ei și-au re
confirmat ascendentul valoric 
dispunînd de oaspeți cu 27—12 
(12—5). Astfel, Dinamo Bucu
rești se califică în optimile de 
finală ale Cupei cupelor cu sco
rul general de 64—34. (Trage
rea la sorți pentru noua fa
ză a cupelor europene va avea 
loc la 20 octombrie, la Basel).

Partida retur a fost antre
nantă, disputată intr-un ritm 
rapid, cu faze spectaculoase la 
ambele porți. Tenacele adver
sar n-a cedat decît în ultimă 
instanță, adică atunci cînd, prin 
manevre abile, dinamoviștii îșl 
creau situații ideale. Aruncă
rilor puternice ale lui Gra- 
bovschi, Roșea et comp, porta
rul lui Maccabi n-a putut să 
le facă față, 
celor de 
Jianu, 
divan.
bovschi 
nu 4, 
Matei 3 
Dinamo

ca dealtfel 
pe semicerc ale 

Georgescu sau 
Au marcat : 
7, Becicheri 5, 
Georgescu 3, Roșea 3, 

și Bedivan 2 — pentru 
București; Chilbon 4,

Și 
Iul

Be- 
Gra- 
Jia-

H. C. Minaur
întllnind sîmbătă la Veria pe 

Phillippos (Grecia) în „Cupa 
I.H.F.", II. C. Minaur Baia Ma
re a obținut victoria cu un 
scor record : 52—12 (26—8) 1
Golurile echipei noastre au fost 
înscrise de Covaciu 12, Măricel 

Nicolae Voinea 7, 
Martha 6, Haber- 

pursch 4, Boroș 3, Porumb 3, 
Oros 2 și Mironiuc 1. Meciul 
retur are loc sîmbătă, 16 oc
tombrie, în sala „Dacia" din 
Baia Mare șl va fi condus de 
arbitrii bulgari Georgiev și An- 
ghelov.

Voinea 8, 
Flangea 6,

★
Alte rezultate din cupele eu

ropene la handbal masculin :

Steaua

Paul Matei (Dinamo), aruncînd la poarta lui Maccabi Petach 
Tikva fi înscriind unul dintre numeroasele goluri care au for

mat activul ciștigătoarei „Cupei României". Foto : Dragoș NEAGU

LENUTA RUS, SORIN CEPOI Șl 
ADRIAN CĂPÂTlNA - ÎNVINGĂ

TORI IN POLONIA

VARȘOVIA. In concursul 
special pe aparate din cadrul 
competiției internaționale 
gimnastică de la 
lonia), dotată cu 
waflid", sportivii 
numărat printre 
întrecerilor. Astfel, lâ 
nin, Lenuța Rus a ieșit în
vingătoare 
puncte, in 
Badea s-a 
la sol, cu 
locul 3 _ ___
puncte. In concursul masculin, 
gimnaștil noștri au cîștigat 
două aparate : Sorin Ccpoi a 
obținut victoria la cal cu mi
nere, cu 18,55 puncte, iar A- 
drian Căpățînă s-a situat pe 
primul loc la inele — 18,35
puncte. De asemenea, Sorin

de 
Olsztyn (Po- 
„Cupa Grun- 
români s-au 

protagoniștii 
femi-

la sărituri, cu 19,50 
timp ce Augustina 
clasat pe locul doi 
18,70 puncte, și pe 

Ia paralele — 18,30

Bălănescu
1, Belciug 

pentru Maccabi

2,
1,

Shlomo 3, 
Zveigenhafi 
Zuitlin 1 —
Petach Tikva.

Au arbitrat Jan Micka și 
Josef Valența (Cehoslovacia).

Hristache NAUM

scor record!
C.C.E. : Sporting Neerpelt 

(Belgia) — Vlug Geleen (O- 
landa) 20—16 ; Benfica Lisabo
na (Portugalia) — C. F. Bar
celona (Spania) 25—32 ; 
Magdeburg (R.D.G.) — 
mano Trieste 
tur 29—24), 
calificîndu-se 
de finală) ;

Cupa cupelor : Atse W. B. 
Graz (Austria) — Vao Salo- 
niki (Grecia) 37—8; H. V. 
Doetinchem (Olanda) — Fole 
Eschois (Luxemburg) 16—15 ;

Cupa I.H.F. : Stella Saint- 
Maur (Franța) — Iniția Hasselt 
(Belgia) 25—22.

S. C. 
Pallo- 

(Italia) 30—18 (in 
S. C. Magdeburg 
pentru optimile

demonstrație de virtuozitate
Jucînd duminică la Atena în 

Cupa campionilor europeni, 
Steaua a întrecut pe Ionicos 
cu 34—38 (16—10). Theodor
Vurudis, din conducerea clu
bului Ionicos, ne-a relatat te
lefonic : „Steaua este o echi
pă exceleută, care a realizat

un admirabil spectacol. Dife
rența valorică nu este reflec
tată de 
baliștii 
victorie 
liefare 
sport".

scor, pentru că hand- 
români au dorit nu o 
de proporții, ci o re- 
a frumuseților acestui

C. M. masculin de volei

U.R.S.S. SI BRAZILIA, PRIMELE CALIFICATE 
ÎN „CAREUL DE AȘI //

IA TBILISI S-A CIHAT »»

Penultima zi a fazei a doua 
a C.M. masculin de volei, care 
se desfășoară în Argentina, a 
adus calificări numai în 
din seriile semifinale 
ale plutonului fruntaș : echi
pele U.R.S.S. și Braziliei și-au 
cucerit, indiferent de rezulta
tele ultimei etape, dreptul de 
participare la semifinalele sim
ple ale locurilor 1—4. In timp 
ce în seria cealaltă („W") trei 
echipe : R.P. Chineză, Japonia 
șl Argentina îșl joacă azi di
mineață șansele de intrate în 
„careul de ași". Liderii, volei
baliștii chinezi, îi întîlnesc pe 
cei ai țării gazdă, iar Japonia 
primește replica formației R.D. 
Germane, în ambele partide 
asiaticii avînd prima șansă. în 
discuție ar putea intra insă și 
Canada, prin jocul rezultatelor! 
Confuză a rămas situația ca
lificărilor în zonele locurilor 
5—8 și 9—12 (doar
R.D.G. fiind sigură de 
ța in 9—12).

în seriile plutonului 
(locurile 13—24), pentru 
grup de patru echipe 
13—16) stnt deja calificate Româ
nia, S.U.A., Italia și Franța. Ia
tă rezultatele șl clasamentele in 
cele 4 serii semifinale : LOCU-, 
RILE 1—12, seria „W“: Japonia —

una 
(„X")

echipa 
prezen-

secund 
primul 

(locurile

CIOCIRLIA" PENTRU MARGAIILTA MIIREȘAN...

Coreea de Sud 3—0 (6,
R. P. Chineză — Canada 
15, 3), Argentina — R.D.
nă 3—2 (—7, 7, —8, 14, 8). în cla
sament : 1. R. P. Chineză 7 p 
(setaveraj 11 : 3), 2. Japonia 7 
p (10: 6), 3. Argentina 7 p (10: 
9), 4. Canada 6 p (8:7), 5. Coreea 
de Sud 5 p (5:9), 6. R.D.G. 4 p 
(2:12); seria „X‘‘: Cuba — Ceho
slovacia 3—2 (—14, 15, —7, 9, 12), 
Brazilia — Bulgaria 3—1 (—13, 6, 
7, 10). U.R.S.S. — Polonia 3—1 
(9, —11, 9, 2). în clasament : 
U.R.S.S. 8 p (12:2), 2. Brazilia 7 
p (10:4), 3. Bulgaria 6 p (7:8), 4. 
Cehoslovacia 5 p (8:10), 5. Po
lonia 5 p (4:10), 6. Cuba 3 p 
(4:11); LOCURILE 13—24, seria 
„Y“: Mexic — Finlanda 3—2 (14, 
—8, 15, —11, 15), Tunisia — Aus
tralia 3—0 (13, 13, 10), Italia — 
Franța 3—1 (—10, 13, 6, 0). In
clasament : 1. Italia 8 p (12:1), 
2. Franța 7 p (10:6), 3. Mexic 7 
p (11:6), 4. Finlanda 5 p (6:9), 5. 
Tunisia 5 p (4:9), 6. Australia 4 
p (0:12); seria „Z“: România — 
Libia 3—0 (3, 4, 1), Venezuela — 
Chile 3—2 (8, —16, 6, —13, 10),
S. U.A. — Irak 3—0 (9, 6, 9). în
clasament : 1. S.U.A. 8 p (12:0), 
2. România 8 p (12:1), 3. Vene
zuela 6 p (7:9), 4. Chile 5 p
(5:9), 5. Irak 5 p (4:11), 6. Li
bia 4 p (2:12). Ultimele jocuri 
din serii : Coreea de Sud — Ca
nada, Japonia — R.D.G., R. P. 
Chineză — Argentina (»W“); Bul
garia — Cuba, Brazilia — 
U.R.S.S., Cehoslovacia — Polonia 
(„X"); Finlanda — Tunisia, Ita
lia — Mexic, Franța — Austra
lia („Y"); Venezuela — Libia, 
Irak — Chile, România — S.U.A.

H, 5), 
3—0 (1, 
Gerrna-

1.

Cepoi s-a clasat pe poziția a 
doua la paralele, cu 18,20 
puncte. La individual compus, 
Lenuța Rus a fost a cincea, cu 
37,10 puncte, în timp ce Sorin 
Cepoi s-a situat pe locul 4, cu 
54,30 puncte.

SPADASINII ROMANI -
5 VICTORII LA SOFIA

SOFIA. — Concursul interna
țional de spadă de la Sofia 
s-a încheiat cu victoria echi
pei Poloniei (5 victorii), urma
tă de selecționatele României 
(4 victorii) și Bulgariei (A) — 
3 victorii.

STEAUA - Ț.S.K.A. 3-1
LA TENIS

SOFIA. în meciul internațio
nal amical de tenis dintre e- 
chipa locală ȚSKA și forma
ția Steaua, tenismanii români 
au repurtat victoria cu scorul 
de 3—1. Echipa Steaua a avut 
în componență pe A. Șovar, A. 
Marcu și M. Constantinescu.

VICTORIE A TINERILOR 
TENISMANI

întâlnirea internațională ami- 
callă de tenis între reprezenta
tivele de copii ale României și 
Bulgariei, deslașura'ă la Sofia, 
în două tururi, a revenit for
mației noastre cu scorul gene
ral de 8—7. Ia tă cit ava rezul
tate tehnice ale primelor rar- 
chete : M. Pecheanu — A. Mi- 
lanova 6—5, 6—1, C. Pița — E. 
Nikola 7—6, 6—5, M. Pechea
nu — E. Andonova 6—1, 6—1 
(la fete) ; H. Nicolae — M. 
Markov 5—7, 4—6. M. Onilă — 
B. Bogdanov 4—6, 6—3, 2—6 (la 
băieți).

C.C.E. LA POPICE
(Urmare din pag I)

taj insuficient pentru ocuparea 
primului loc, deoarece echipa 
țării gazdă, Mcdvesceak, a rea>» 
iizat cel mai mare scor al tur
neului — 5554 p și a cîștigat 
trofeul (pentru a treia oară). 
Dar iată clasamentul final : 1. 
Medvesccak Zagreb 11039 p. d. 
2. Electromureș Tg. Mureș 
10954, 3. Ferencvaros Budapesta 
10784, 4. Vollkugel Epelheim 
(R.F.G.) 10754. Iată și rezulta
tele individuale ale componen- 
ților formației Electromureș (în 
ordinea intrării pe piste): Iuiiu 
Bice 1927 p.d. (970 — in manșa 
I — 957 în manșa a doua), Io
sif Fodor 1784 (891—893), I,a- 
dislau Seres 1778 (903—875), 
Marton Farkas 1828 (907—921), 
Hie Hosu 1891 (965—926), Ștefan 
Urdog 1746 (875—871).

(Urmare din pag. 1)

perba longevitate sportivi a 
lui Vasili Smîslov care, la 61 
de ani, reintră in lupta pen
tru titlul suprem pe care l-a 
deținut acum 25 de ani !

— Dar. să revenim la Tbilisi, 
Care au fost cele mai bune 
partide pe care le-ați jucat 1

— La Tbilisi, s-au jucat foarte 
multe partide bune, tn ceea ce 
mă privește, aș nota cu piu» 
pe cele cu Garda (un foarte

TURNEUL DE ȘAH
DE LA NOVISAD
în runda a 3-a a turneului 

de șah de la Novisad, Florin 
Gheorghiu a remizat (cu ne
grele) cu sovieticul Razuvaev, 
în clasament conduc Ribli și 
Smejkal cu 2 p (1). Gheorghiu 
are 1.5 p.

ȘTIRI DIN TENIS
• Turneul internațional de te

nis de la Barcelona a fost cîș
tigat de tinărul jucător (în 
vîrstă de 18 ani) Mats Wilan- 
der (Suedia). în finală, Wilan- 
der l-a învins in trei seturi cu 
6—3. 6—4, 6—3 pe argentinianul 
Guillermo Vilas. în acest an, 
Wilander a terminat învingă
tor și în turneul internațional 
de la Roland Garos.
• Turneu! feminin de tenis de 

la Deerfield Beach (Florida) 
s-a încheiat cu succesul, scon
tat, al jucătoarei americane 
Chris Evert-Lloyd. în finală, 
ea a învins-o cu 6—1, 6—1 pe 
colega sa Andrea Jaeger. 

interesant duel teoretic in A- 
părarea Nimzovici), Saveraide, 
Titorenko, Liu Shean fi Ah- 
milovskaia, toate cîștigate.

— Apropo de partida cu 
Ahmîlovskaia din ultima run
dă, cînd erați calificată indi
ferent de rezultat, adică și cu 
o remiză și chiar la înfrin- 
gere... Comentatorii au apre
ciat spiritul de fair-play pe 
care l-ați dovedit jucînd la 
ciștig această întilnire.

— Era și o ambiție sportivă, 
}i o obligație morală de jucă
tor corect. Victoria la Ahmt- 
lovskaia a calificat-o pentru 
meciurile candidatelor pe Liu 
Shean care, după partidă, a 
venit să mă felicite, cu la
crimi in ochi... Ca un amă

BALCANIADA DE TENIS
(Urmare din pag l) 

internațional. Astfel, la actuala 
Balcaniadă au fost Înscrise, 
fără excepție, cele mai bune 
formații din Balcani, ceea ce 
ne dă dreptul să așteptăm me
ciuri de calitate.

în competiția masculină se 
poate presupune o îndirjită 
luptă pentru întâietate între e- 
chipele României și Iugosla
viei. După cum se știe, in for
mația noastră voir evolua ,.Da- 
vis-cup-manii“ Florin Segăr- 
ceanu (autorul victoriei decisi
ve in meciul cu echipa Mexi
cului), Andrei Dirzu și Liviu 
Mancaș, precum și tânărul 
Cristinel Ștefănescu; de cea
laltă parte se vor afla Slobo
dan Jivojinovici (campionul eu
ropean de seniori pe 1981) și 
Goran Prpici (campionul conti
nental de tineret pe 1982, care 
l-a învins în finala de la 
Nyregyhăza pe Cristinel Ștefă
nescu). 

nunt pitoresc, aș dori să vă 
spun că la festivitatea de pre
miere, desfășurată in Palatul 
șahului din Tbilisi, am primit 
un tort imens, iar o orchestră 
de copii a cîntat in cinstea 
mea „Ciocirlia". A cîntat-o, de 
fapt, in cinstea țării mele, a 
României

— în sfîrșit, proiecte de vi
itor ?...

— Sint cunoscute. Olimpiada 
din Elveția, iar apoi pregăti
rea pentru meciurile candida
telor, după un plan minuțios 
stabilit eu Șerb an Neamțu, că
ruia țin și pe această cale să-i 
mulțumesc pentru sprijinul a- 
eordat.

— Succes, Margareta Mure- 
șan !

Și mai strînsă va fi probabil 
lupta în concursul feminin, 
unde foțmațiile favorite con
tează pe forța cite unei ju
cătoare de talie internațională. 
Astfel, echipa României are ca 
lideră pe Lucia Romanov (cu 
foarte bune performanțe în 
tenisul mondial anul acesta), 
talonată de sora ei Maria Ro
manov și tinerele Daniela Moi
se și Alice Dănilă. Echipa Bul
gariei contează mult pe talen
tul excepțional al foarte tine
rei Manuela Maleeva (nr. 5 în 
clasamentul mondial compute
rizat al junioarelor); echipa 
Iugoslaviei — pe un cuplu re
dutabil : Renata Sasak — Sa
brina Goles ; iar formația Gre
ciei — pe „luptătoarea" Ange- 
liki Kanellopouiu.

Cu veleități nedeclarate par
ticipă formațiile Turciei.

Potrivit programului Inițial, 
jocurile se vor încheia sîmbă
tă.

Bogat program internațional
• Duminică seara la Lisabo

na, în grupa a 2-a a prelimi
nariilor C.E., Portugalia a dis
pus de Polonia cu 2—1 (1—0), 
prin golurile marcate de Nene 
(mln. 2), Gomes (min. 81), res
pectiv Janas (min. 90).
• Săptămina aceasta este 

marcată de numeroase me
ciuri internaționale oficiale.

Azi au loc cîteva întâlniri 
din cadrul C.E. de tineret. La 
Bremen, returul finalei (ediția 
1982), dintre R.F. Germania și

Campionate
OLANDA. în meci restant, 

P.S.V. Eindhoven a surclasat 
pe Ajax Amsterdam cu 4—0 I, 
după ce în min. 80 scorul era 
încă alb! în fruntea clasamen
tului a trecut P.S.V. cu 16 p, 
urmată de Feyenoord 14 p, A- 
jax. Kerkrade cite 13 p.

ARGENTINA (et. 17). River 
Plate (locul 11 cu 15 p) cali
ficată în grupa semifinală a 
„Cupei Llbertadores" a termi
nat la egalitate (1—1) cu echi
pa Instituto (locul 12 cu 15 p). 
Alte rezultate mai importante: 
Independiente — Velez Sars- 
field 1—0, Boca Juiiiors — Tal- 
leres 2—1, Estudiantes — Union 
4—0. în clasament : Indepen
diente 25 p, Boca Juniors și 
Estudiantes cite 23 p.

CEHOSLOVACIA (et. 7). Ba- 
nik Ostrava — Dukla 0—0, 
Trnava — Brno 1—0, Nitra — 
Bohemians 3—3, Slavia — Vit- 
kovice 3—0, Sparta — Cheb 
1—1, Olomouc — Slovan 0—3, 
Inter Bratislava — Zilina 2—1. 
In clasament : Bohemians 11 p, 
Cheb, Vitkovice, Slavia, Dukla, 
Inter și Kosice cite 9 p.

Anglia (în tur 1—3). în pre
liminarii (ediția 1982—84): Sco
ția — R.D.G. (gr. 1) U.R.S.S.
— Finlanda (gr. 2), Norvegia
— Iugoslavia (gr. 4).

Mîine, in C.E. (seniori): 
Scoția — R.D.G. (gr. 1), 
U.R.S.S. — Finlanda (gr. 2), 
Norvegia — Iugoslavia (gr. 4), 
Austria — Irlanda de Nord 
(gr. 6), Irlanda — Islanda (gr. 
7). în meci amical, la Londra: 
Anglia — R.F. Germania.

UNGARIA (et. 7). Gyor — 
Csepel 4—0, Honved — Ferenc
varos 2—3, M.T.K. — Tataba- 
nya 2—1, Vasas — Ujpesti 
Dozsa 3—2, Debrețin — Video
ton 0—1, Pecs — Diosgyor 2—L‘ 
în clasament : Gyiir 12 p, Fe
rencvaros 11 p, Csepel 10 p.

BELGIA (et. 9). Andeilecht
— Beerschot 3—1, Beveren — 
Winterslag 7—2, Liege — Mo
lenbeek 2—1, F.C. Bruges — 
Tongres 2—1, Waterschei — 
Standard Liăge 2—1, La Gan- 
toise — Cercle Bruges 1—l. In 
clasament : F. C. Bruges și 
Beveren cîte 13 p, Lokercn și 
Anvers cîte 12 p.

SPANIA (et. 6). Salamanca
— Real Sociedad San Sebas
tian 0—0, Betis Sevilla — San
tander 2—1, Vigo — Gijon 
0—0, C.F. Barcelona — Espa- 
nol 1—0, Real Madrid — Ma
laga 1—0, Valencia — Vallado
lid 1—1, Athletic Bilbao — At
letico Madrid 4—1. In clasa
ment: Real Madrid 10 p. Ath
letic Bilbao 9 p. Real Sociedad 
și Gijon cite 8 p.

Redocpo «I admlnnlropo i cod 79773 București, rtr V Como ’« ’118 I, tel controls 117970 șl n 5055 «ecțlo coresp. 12 42 28: Interurban 437: lete« 10 350 romsp fiporul I P ,.tata<moPa"
Pontru ttrainStole r abonamente prin 1LEXIM - departamentul exoort import oresâ P O So* 134-137 telei U 226, București, rtr. 13 Decembrie nr. 7, R 1. 2. 3. 4


