
ÎNTÎLNIRI DE LUCRU
ALE TOVARĂȘULUI

HICOLAE CEAUȘESCU
CU SPECIALIȘTI DIN DOMENIUL AGRICULTURII 

Șl CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
Tovarășul Nicolac Ceaușescu, 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, a avut, în cursul 
dimineții de vineri, o întîlni- 
re de lucru cu cadre de con
ducere și specialiști din do
meniul agriculturii și cons
trucțiilor de mașini, în cadrul 
căreia au fost analizate so
luțiile practice adoptate în 
scopul înfăptuirii indicațiilor 
conducătorului partidului și 
statului nostru privitoare la 
realizarea unor mașini agri
cole moderne, de mare pro
ductivitate și complexitate 
tehnică, capabile să asigure 
sporirea gradului de meca
nizare și îmbunătățirea ca
lității lucrărilor agricole.

Noul dialog al secretarului 
general al partidului cu spe
cialiștii din acest domeniu a 
început pe un teren apar- 
tinind I.A.S. Afumați, din sec
torul agricol Ilfov, unde au 
fost prezentate o serie de a- 
gregate destinate prelucrării 
complexe a solului, precum și 
cele mai noi realizări în per
fecționarea sistemei de mașini 
pentru recoltatul porumbului.

Tipurile de mașini agricole 
urmărite în funcțiune au e- 
vidențiat preocuparea specia
liștilor de a înfăptui indica
țiile date de secretarul gene
ral al partidului cil prilejul 
diferitelor analize efectuate în 
ultimul timp, cu privire la 
crearea și introducerea in fa
bricația curentă a unor ma

Cîștigind și al doilea joc cu Dozsa

ECHIPA STEAUA S-A CALIFICAT
ÎN „OPTIMILE” C.C.t. LA HOCHEI
Hocheișlii de la Steaua au 

obținut — așa cum era foarte 
ușor de pronosticat — califi
carea in optimile de finală ale 
. Cupei campionilor europeni", 
întrecînd și in meciul retur pe 
Dozsa Budapesta, campioana 
Ungariei. Această întîlnire des
fășurată ieri seara, la pati
noarul „23 August", s-a în
cheiat cu un rezultat mai pu
țin obișnuit in hochei : 3—2 
Vi—I, 0—0, 1—1), după 60 de 
minute de joc mai puțin in
teresant și plăcut in raport 
cu prima partidă. Astfel, echi
pa Steaua s-a calificat in e- 
tapa următoare a acestei com
petiții cu scorul general de 
14—7, o diferență pe care o 
considerăm absolut needifica

șini complexe, de productivi
tate sporită, capabile să asi
gure simultan executarea mai 
multor lucrări, cu consumuri 
reduse de carburanți.

Dialogul secretarului gene
ral al partidului cu specia
liștii din agricultură și indus
tria construcțiilor de mașini a 
continuat la Institutul de cer
cetări, proiectări și inginerie 
tehnoțogică pentru mecaniza
rea agriculturii de la Băneasa.

In cadrul unei expoziții, au 
fost analizate rezultatele obți
nute de unitățile de mecanizare 
a agriculturii, întreprinderile și 
institutele de cercetări de spe
cialitate in direcția realizării 
unor agregate complexe, acțiu
ne Inițiată de secretarul gene
ral al partidului in vederea 
îmbunătățirii sistemei de ma
șini agricole, in scopul creșterii 
productivității, reducerii consu
mului de combustibili, dimi
nuării procesului de tasare a 
solului și efectuării in timpul 
optim a tuturor lucrărilor agri
cole.

Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, intîl- 
nirea cu specialiștii și cadre
le de conducere din Ministe
rul Agriculturii și Industriei 
Alimentare și Minsterul In
dustriei Construcțiilor de ma
șini a prilejuit un cuprinză
tor dialog asupra unor pro-, 
bleme de însemnătate deose
bită pentru dezvoltarea și mo
dernizarea în continuare a a- 
griculturii noastre socialiste.

toare in ceea ce privește di
ferența valorică dintre cele 
două formații.

In partida retur de ieri, bu- 
cureștenii au atacat chiar din 
start și numai după 79 de se
cunde au și deschis scorul, 
prin Bălăucă. A urmat t.n a- 
devărat „asalt" la poarta cu
rajosului (dar si foarte noro
cosului...) Sadovszlry. care l-a 
înlocuit pe titularul E jerjessy. 
Pe rînd Cazacii, Chiriță, Ger- 
czuly, Jumătate, V. lluțanu au 
ratat incredibil și așa cum se 
întîmplă de multe ori în sport, 
aceste „inexactități" s-au... răz-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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Miine, a 32-a întîlnire de rugby România — Franfa,

UN PASIONANT DUEL INTRE ÎNAINTAREA NOASTRĂ
Șl ABILII ATACANȚI Al OASPEȚILOR

• In perspectivă, un meci mare! • Debutul celor două 
echipe In noua ediție a campionatului F.I.R.A. • Partida 
de pe stadionul Giulești, care va începe la ora 14,45, 

va fi transmisă la radio și T.V.
De cînd a fost „descoperit" — la noi, în România, 

cam de prin 1910 — rugby ul s-a constituit intr-un sport 
mai aparte. Și asta deoarece cei ce au luat contact 
cu el și au apucat să-l „guste" s-au prins pe viață 
de rugby. Am întilnit mulți rugbyști care la început 
au fost... fotbaliști, dar mult mai rar un fotbalist care 
să fi fost rugbyst. Da, pentru că sportul acesta cu 
balonul oval are un „vir.o-ncoace" irezistibil !

Să ne mai mire atunci că 
practicanții acestui sport s-au 
legat de-a lungul vremii, for- 
mind marea și generoasa FA
MILIE A RUGBYULUI 1 A- 
ceastă „familie" se va reuni 
din nou miine, pe stadionul 
Giulești, cu ocazia bienalului 
său „rendez-vous" cu rugbyș- 
tii francezi. Pentru a 32-a oară 
sportivii români și francezi 
vor sta față in față pe terenul 
străjuit de buturi. Este o In- 
tilnire de tradiție (și ce tra
diție !) care stabilește, an de

------ ROMÂNIA---------- ----------------------
15 ION

14 FUICU 13 HOLBAN 12 LUNGU 11 ALDEA
10 PODĂRESCU

9 PARASCH1V (cpt.)
7 STO’CA 8 DUMITRU 6 MURARIU

5 CARAGEA 4 DARABAN
3 DINU 2 MUNTEANU 1 BUCAN

-------------------arbitru : ALLAN HOSIE (Scoția) ----------------------
1 PAPĂREM3ORQE 2 DINTRANS 3 DOSFiTAL 

4. P.EVALLIER 5 CONDOM
6 RiVES (cpt.) 8 JOINEL 7 RODRIGUEZ

9 BtRBIZIER
10 CAMBERABERO

11 ESTEVE 12 CHADEEECH 13 SELLA 14 FABRE
15 BLANCO 

____________________FRANȚA_____
an, cea mai bună echipă a 
continentului, fiindcă, deocam
dată cel puțin, celelalte prota
goniste (Italia, U.R.S.S., in pri
mul rind) nu s-au dovedit a 
fi in măsură să atace virful 
piramidei, nereușind să infrîn- 

Gheorghe Dumi
tru prinde cu si
guranță la o „mar
gine". moment im
portant cind o e- 
chipă poate obți
ne „muniția" ne
cesară victoriei 

gă XV-le Franței, socotit K de 
specialiști (pe baza bogatului 
său palmares internațional, a 

excelentelor sale rezultate și a 
unei impresionante mase de 
jucători) drept „numărul 1“ în 
Europa. Acest lucru l-a reali-

Azi, In Divizia

zat piuă acum doar XV-le Ro
mâniei, care a învins — rea
mintim — puternica echipă 
reprezentativă a Franței de 6 
ori : 11—5 (1960), 2—0 (1962).
15—14 (1968) 15—10 (1974),
15—12 (1976), 15—0 (1980),
reușind, totodată, două ega
lități „afară", mari cit 
două victorii : 5—5 (Bayonne 
1961) și 6—6 (Toulouse 1963) t 
Aceste succese sint cu atit 
mai importante, cu cit ele 
conferă învingătorului și „Cu
pa F.I.R.A,".

Cine o va cuceri, in această 
nouă ediție, care pentru cele 
două echipe debutează miine T 
Noi sperăm să-i sărbătorim pe 
rugbyștii noștri. Ei au imensul 
atu moral al unei ultime șl 
categorice victorii, pe același 
stadion Giulești, precum și ma
rele avantaj do a juca in fața 
propriilor suporieri, atît de 
calzi și înflăcărați cînd e

Dimîtrie CALUMACHI

(Continuare in pao a 4-a)

,,A“ de fotbal

Campionatele europene de judo-juniori

ÎNTRECERI DE CALITATE ȘI DE MARE SPECTACOL 
PE TATAMI LA TÎRGOVIȘTE

Attila Polirri a cucerit medalia de bronz
TÎRGOVIȘTE, 29 (prin tele

fon). Peste 2 500 de iubitori ai 
judoului au făcut nein_ăpă- 
toare tribuna sălii sporturilor 
din localitate, urmărind cu un 
deosebit interes, vineri după- 
amiaza și pina seara tirziu, 
întrecerile din cadrul primei 
zile a campionatelor europene 
de judo pentru juniori. Este 
pentru prima oară că țara 
noastră organizează o' competi
ție de o asemenea amoloare a 
acestui spectaculos sport, iar 
municipiul Tîrgoviște se L- 
rată a fi o gazdă primitoare, 
caldă șl extrem de ospitalieră, 
iar spectatorii sint pasionați 
și buni cunoscători.

Interesul cu care e însoțită 
competiția este pe deplin jus
tificat, din moment ce pe cele 
două tatami se întrec speran
țele judoului din 23 de țări, 
care demonstrează o foarte 
mare dorință de a se impune, 
de a cîștlga titlul continental, 
o medalie ori de a obține vic
torii de palmares ! în prima 
zi a întrecerilor, care a pro
gramat dispute la categoriile 
mari (mijlocie, semigrea și 
grea)7 am asistat la partide 

foarte spectaculoase și de o 
bună calitate tehnică, multe 
dintre ele încheiate inainte de 
limită, cu victorii prin ippon.

Tururile eliminatorii au pri
lejuit destule surprize, intre 
care cea mal mare o fost în- 
fringerea sportivului sovietic 
Akakl Kibordalidze, campionul 
european de juniori al anului 
trecut, de către bulgarul Nai- 
den Naidenov și clasarea sa, 
în final, abia pe locul 5 t

Dintre cei trei reprezentanți 
ai țării noastre care au evo
luat vineri, mijlociul Attila 
Polini a avut cea mai fru
moasă comportare, onorată de 
medalia de bronz pe care și-a 
adjudecat-o. In primul meci 
el a dispus prin ippon, în se
cunda a 25-a, de suedezul Ro- 
haly și tot. înainte de limită 
l-a întrecut și pe adversarul 
următor, israelianul Da han. în 
turul al 4-lea a cedat la luptă 
lui Roland Borawoski (R. D. 
Germană), care avea să de
vină campionul categoriei mij
locii. In sflrșit, in semifinale, 
Polini a dispus net la puncte 
de belgianul Goos, salvat de

ATTILA POLINT

gong de la o infringere prin 
ippon.

La semigrea, Emil Conchi a 
luptat, de asemenea, cu mult

Costin CHIRfAC

(Continuare in pag a 4-a)

CELE MAI INTERESANTE MECIURI
LA BUCUREȘTI Șl PITEȘII

9 l-a Ploiești, derby-ul promo
vatelor sau atacurile ploieșteni- 
lor și replica contraatacurilor 
ieșene 0 Jiul, din nou la un 
examen greu pe propriul teren 
O Și la Brașov, un meci difi
cil pentru localnici, in fața 
unei echipe de atac 0 La Ti
mișoara, două echipe in criză 
de puncte 0 La Pitești, un 
meci de tradiție, greu pentru 
ambele... tabere 0 La Rimnicu
Vilcea, o partidă in care li
derul are. (ca și in campionatul 
precedent...) șansa unui egai 
0 Pe malul Mării, „lanterna" 
primește vizita unei echipe care 
duce și ea dorul punctelor 0
La Bacău, un joc care va depinde de randamentul atacurilor 0 
La București derby-ul etapei, in care echilibru! valor-c al gaz
delor pare superior individualităților din echipa hunedoreanâ.

PROGRAMUL MECIURILOR

i

I
Ploiești : 
Petroșani : 
Brașov : 
Timișoara : 
Pitești : 
Rm. Vilcea : 
Constanța : 
Bacău : 
București :

PETROLUL 
JIUL 
F.C.M. 
„POLI" 
F.C. ARGEȘ 
CHIMIA 
FOTBAL CLUB 
SPORT CLUB 
SPORTUL STUD.

(stadionul Sportul vtudentesc) 
Toate Intllnlrlle vor începe la ora 1J,M. 

1k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

CLASAMENTUL
t. DINAMO 12 6 6 0 26- 9 18
2. Sportul stud. 12 8 2 2 20- 7 18
3. Corvînul 12 6 4 2 17- 7 16
4. Univ. Craiova 12 7 1 4 22- 9 15
5. Steaua 12 6 3 3 19-14 15
6. F.C. Olt 12 6 1 5 17-12 13
>. F.C. Bihor 12 6 1 5 28 25 13
8. F.C. Argeș 12 5 3 4 16-13 13
9 S.C. Bacâu 12 5 3 4 17-16 13

îl. Jiul 12 3 6 3 12-16 12
11. A.S.A. Tg. M. 12 4 3 5 10-14 11
12. Petrolul 12 5 1 6 16-26 11
13. Poli, lași 12 2 6 4 11-14 18
14. Chimia Rm. V. 12 5 0 7 12-16 10
15. C.S. Tîrgoviște 12 2 5 5 11-16 0
16. F.C.M. Brașov 12 4 0 8 13-23 8
17. „Poli* Tim. 12 2 2 8 12 26 6
18. F.C. Constanța 12 2 1 9 12 28 5

- POLITEHNICA IAS!
- F.C. OLT
- STEAUA
- C.S. TlRGOViȘTE
- UNÎV. CRAIOVA
- DiNAMO
- A S A. TG MUREȘ
- F.C. BIHOR
- CORVIMUL

I
i



Divizîa „A“ de baschet feminin

IERI SURPRIZE DE PROPORȚII!
Hiînc, la Completul cultural sporii'

«OBfi „EUROPENELOR"»
Sfîrșii d? octombrie, plin sezon international de toamnă, 

îngemănare între competițiile în aer liber (fotbaluj șl 
rugbyul țin sus steagul sporturilor de echipă) și cele de 
sală (handbalul preia ștafeta de la aceste două, durfnd-o 
mult în sezonul rece ; hocheiul, la rîndu-i, fiind primul și 
uitimuil schimb al ștafetei de iarnă). Și, în aceste zile, iată 
că se face auzită, cu largi ecouri, „ora europenelor".

In țara noastră, gazdă ospitalieră, prin tradiție, cei 
mai buni juniori judoka de pe bătrînul continent își dis
pută. la Tîrgoviște, campionatele europene. Prin recordul 
de participare, dar și prin excelentele condiții asigurate 
desfășurării acestei mari competiții se vădesc încă o daltă 
roadele diversificării centrelor sportive din țara noastră, 
a extinderii bazei materiale, prin săli multifuncționale ca
pabile să găzduiască întreceri de anvergură. Și, totodată, 
se relevă, pe lîngă recunoscuta capacitate organizatorică 
a forurilor de specialitate, sporirea responsabilității orga
nelor teritoriale în popularizarea sportului, în rîndul tu
turor cetățenilor. In Capitală, abia s-au stins ecourile du
blei manșe victorioase în C.C.E. susținute pe patinoarul 
„23 August" de echipa de hochei campioană a României, 
Steaua în compania campioanei Ungariei, Dozsa Buda
pesta, iar mîine. pe stadionul Giulești, un alt eveniment 
de mare atracție : la debutul echipei de rugby a României 
în noua ediție a competiției confinenta1» „Cupa F.I.K.A.", 
adversară îi va fi puternicul și prestigiosul „XV" al 
Franței cu asemenea celebri iucători ca Rivers, Papa- 
remborde, Dintrans, Blanco, Joinel. distinși tn puternicul 
„Turneu a! celor 5 națiuni". în aceeași perioadă, ta M6d- 
ling, în Austria, cinci emisari ai scrimei românești vor 
încerca să acceadă spre podiumul taureaților campiona
telor europene, și tot atîția halterofili jun’ori vor urca 
pe podiumul de concurs al „europenelor" de ta Haskovo 
(Bulgaria) cu gîndu! la cele 5 medalii pe care seniorii 
(coincidență : tot 5 reprezentanți ! — sperăm noi, fericiți...) 
le-au obținut la sfîrșitul kind trecute la suprema compe
tiție a halterelor de ta Liubliana.

în schimbul internațional de valori, în care «portul 
românesc este antrenat permanent, corelarea judicioasă a 
activității Interne eu cea Internațională se vădește din 
plin în această perioadă. Prlntr-o valorificare superioară a 
resurselor umane și materiale — proces dependent de ri
dicarea calificării șl a pregătirii cadrelor de tehnicieni, 
de angajarea conștientă, fără rabat, a tuturor sportivi
lor în procesul de pregătire, cu alte cuvinte, prin atin
gerea linei noi calități în performanță — rugbyul, handba
lul. scrima, gimnastica ritmică, tenisul de masă, ea să 
amin,!m doar cîteva dîn disciplinele sportive aflate Ia „ora 
europenelor", trebuie să demonstreze concret că nu au 
numai un trecut în marea performanță. Iar judou! șl hal
terele că recentele performanțe pot constitui începutul 
unei tradiții în arena internațională.

„Ora europenelor" trebuie să însemne O VERIFICARE 
CONCLUDENTA a sportivHor din loturile naționale, din 
echipele de club campioane naționale, în vederea marilor 
competiții, ce urmează. Jocurile Olimpice din 1984 și cam
pionatele mondiale, VERIFICARE. CARE NU POATE FI 
DESPĂRȚITĂ DE PERFORMANȚA, obținu*ă pe plan 
continental. Intr-un flux continuu al pregătirii responsabile.

1.E.F.S, -*■ Crișul Oradea 64—62 
(37—32). Semănind mal mult a e- 
ehlpă față de turneele preceden
te, studentele au realizat un joo 
bun și o reală surpriză prin vic
toria obținută la capătul unul 
meci viu disputat, In cursul că
ruia apărarea le-a fost punctul 
forte Orădencele au Intrat în te
ren cu Impresia (dovedită, plnă 
la urmă, neîntemeiată) că vor 
eiștiga ușor, iar cind și-au dat 
seama că adversarele nu știu de 
glumă, era prea tlrziu. Avtnd ca 
formație de bază pe Lavinla Blin
da, Adriana Nicolau, Florentina 
Nicola, Luminița Măringuț și 
Mihaela Pană, I.E.F.S. obținuse 
în mln. 38 un avans de 9 puncte 
(64—55), dovedit suficient, în 
duda presingului disperat aplicat 
de adversare.

RAPID BUCUREȘTI — C.S.U. 
PRAHOVA PLOIEȘTI 63—52 (31— 
»). Cu un joc închegat, în care 
menținerea disciplinei tactice a 
fost permanent pregnantă, fero
viarele au obținut a doua victo
rie In acest campionat, lăsînd 
impresia unei puneri în formă 
de durată. Tn contrast, formația 
din Ploiești, cu Individualități 
chiar de nivel de lot național 
(Constanța Fotescu), a continuat 
să joace dezlînat, fără coeziune,

oricum sub ceea ce ar putea 
dacă ar alcătui o echipă.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI 80—52 (25—29). La capătul 
unui meci. în care avantajul a 
alternat deseori, Progresul a ob
ținut o victorie meritată, deoare
ce s-a apărat cu multă ambiție 
șl și-a coordonat mai bine acți
unile.

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA — VOIN
ȚA BRAȘOV 97—46 (43—22), VO
INȚA BUCUREȘTI — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 54—43 —
18), OLIMPIA BUCUREȘTI 
COMERȚUL LIC. „BOLYAI“ 
MUREȘ ’ 74—56 (42—40).

Programul de azi : sala 
reasca, de la ora 10 : C.S.U. 
iești — Universitatea Timișoara, 
Politehnica — Comerțul ; de la 
ora 15 • Voința București — Vo
ința Brașov, Rapid — Crișul, „U“ 
Cluj-Napoca — Progresul, Olim
pia — I.E.F.S. ; mîine, de la ora 
8 : Comerțul — „Ua Cluj-Napoca, 
Universitatea Timișoara — Rapid, 
Crișul — Olimpia, Progresul — 

Vojnța București, Voința Brașov
— C.S.U. Ploiești, I.E.F.S. — Po
litehnica.

Dumitru STANCULESCU

(30—

TG.

Flo- 
Plo-

Paul SLAVESCU

l* VOLEI (m): CALCULATORUL -S.C. LEIPZIG 3-0
în cel de-al doilea joc din ca

drul turneului pe care H între
prinde tn țara noastră, formația 
masculină de volei S. C. Leipzig 
a tnttlnlt Ieri — In sala Olim
pia din Capitală — divizionara 
A, Calculatorul București, Juctnd 
foarte bine, oomblnativ, excelent 
dirijați tn teren de Steriade, cu

Alexandru șl Șehiopeacu In bună 
formă, bucureștenli au Învins cu 
3—0 (S, 11, 7).

Continulndu-și turneul, B. C. 
Leipzig va înttlnl — tot în sala 
Olimpia — azi (ora 10) pe Trac
torul Brașov, tar mtlne (ora 10) 
din nou pe Calculatorul,

Gh. I.AZAR — coresp.

A

DUMINICĂ, ETAPA Ă 8-A IN CAMPIONATUL FEMININ
Constanta 
Sibiu 
Cluj-Napoca 
Bacău 
Baia Mare

Cea de a opta 
plonatului feminin al primei 
divizii de volei, programează 
duminică cinci partide (cea de 
a șasea . Dinamo — Flacăra 
roșie București fiind aminată). 
In patru dintre întîlniri gazde
le pornesc favorite, doar jocul 
de la 
nice 
șanse 
după

I CH1MPEX — CALCULATORUL BUC.
S CB.M. LIBERTATEA — PENICILINA 
t UNIVERSITATEA — RAPID BUC.
1 ȘTIINȚA — C.S.U. OTELUL GALAȚI 
S MAKATEX — FARUL CONSTANȚA

etapă a cam-

Baia Mare dintre local- 
și constănțence oferind 
egnle. Aceasta mai ales 
surprinzătoarea victorie

METALUL HUNEDOARA, JUNIORII Șl AMINTIREA LUI VASILE STINGĂ

care — 
fotbal, ci 
ji prin

!r Cum a- 
interoine 

Florian

La sediul clubului Metalul 
Hunedoara, in biroul președin
telui Florian Duțâ, o discuție 
despre fotbal cu... un șahist : 
Emil Mende, maestru al spor
tului și instructor al secției de 
șah, operator chimist la fabrica 
de oxigen a combinatului. Bi
neînțeles că discuția noastră — 
tn contradictoriu ! — s-a pur
tat în limitele.. f'iir-play-ului, 
constituind, de fapt, introduce
rea in activitatea acestui club 
sindical hunedorean, 
credeam — nu are 
doar suporteri, chiar 
tre șahiști

„Stați așa, tovarășe 
dică nu ate fotbal ?“, 
mirat președintele
Dută, cel care muncește la a- 
cest club de aproape două de
cenii, cunoscîndu-i biografia ca 
pe a propriei lui familii. „Să 
nu uitam că ciubul Metalul, a- 
parținînd Combinatului side
rurgic Hunedoara, are in sar
cina sa atîl sportul de masă, 
cît și ce! de performanță. Și 
dacă printre cele 9 secții de 
performanță (alpinism, atle
tism, box, tenis de masă, mo- 
delism — activînd tn campio
natele republicane, șah, hand" 
bal, volei — in Divizia „B“- 
tineret, popice — Divizia „A") 
fotbalul nu figurează, cum cre
deți câ printre cei aproximativ 
29 000 de practicanți ai sportu
lui din marele nostru combinat, 
sub culorile și pe bazele clu
bului M-talul nu sint și mulțî 
iubitori ai fotbalului care nu 
Be mei (urnesc cu rolul de su
porteri. in tribune, ai Corvinu
lui ? Așa că în campionatul 
Intern al clubului nostru, orga
nizat pe 4 seni, cu tur-retur, 
participă 35 de echipe, ca o a- 
devărată competiție municipală. 
„Daciada" înregistrează un ritm 
viu, atit la sportul cu balonul 
rotund, cit și la popice, de e- 
xemplu, unde există de 
menea un campionat 
12 echipe, și care se 
pe popic.jria noastră 
piste. Este adevărat, 
la popice clubul nostru este re
prezentat în prima divizie na
țională (avind și doi jucători.

și Constantin 
reprezentativ

revenind Corvinului. Dar. să 
știți că se pot obține rezultate 
și în umbra fotbalului..."

Să vedem, deci, ce te intim- 
pla la acel sfirșit de săptămînă 
cu sportivii clubului Metalul 
Hunedoara, in... umbra fotbalu
lui. Primii noștri interlocutori, 
șahiștii, iși făceau formele de 
plecare la temijinalele 
pionatului național, la Eforie 
Nord, Felix și Pitești. 
Șmida, de exemplu, venise tn 
acea dimineață de sîmbătă de 
la întreprinderea minieră Live- 
zeni, unde lucrează, pentru a-și 
lua foaia de drum. Echipa de 
popice se afla deja la Odorhei, 
pentru etapa divizionară, cea 
de volei urma să plece la Tul- 
cea, pentru meciul cu Delta, 
boxerii juniori evoluau la Ga
lați, la „Mănușa Carpaților", 
iar 4 atleți făceau ultimele pre
gătiri la Alba Iulia, pentru 
startul in campionatul național 
de maraton. Dintre cei 225 de 
sportivi legitimați, majoritatea 
o constituie juniorii și nu in- 
tîmplător, pe lingă cei doi po
picari ................
marea performanță, 
tinerii. Nicolae Dănuț și Ale
xandru Chețea sint vicecam- 
pioni republicani de juniori la 
box, iar Mihal Leu (14 ani) 
este marea speranță a boxului

cam-

Iosif

amintiți, candidați la 
slnt tot

hunedorran. Speranță pentru 
J.O. ’8H, bazată atit pe talen
tul și dorința lui de afirmare, 
dar și ne sprijinul direct pe 
care clubul il are in Nicolae 
Leu, tatăl lui Mihai, fost și el 
sportiv de performanță.

Deși din 
de 25 de membri, doar 
singur (președintele) este 
muneral, fiecare birou de 
ție are ia componența sa 
tori de răspundere din 
binat, președinții 
fiind recrutați chiar din rîndul 
directorilor uzinelor, activiști 
obștești in sport, ca Ștefan 
Gergeli, de la uzina 1 (cocse- 
ria), la secția de atletism, Du
mitru Bobîrne de la uzina 2 
(furnale aglomeratoare), la
handbal, far sprijinul cotidian, 
direct, al comitetului sindicatu
lui C.S.H. compensează, 
bună măsură, lipsa unui 
nizator

Care 
mantei 
Firesc, 
trial metalurgic, școlile gene
rale 3. 4, 7, 11 și CI. Sp. Șc 
Hunedoara. Și nu se uită atei 
nici un moment ci de la Me
talul a plecat internaționalul 
Vasile Stingă, unul din cei mai 
cunoscuți handbaliști ai lumii.

- p. îl. -

realizată în elapa trecută de
băimărence în deplasare, in
fața vicecampioanei Flacăra
roșie.

CLASAMENTUL
1. Dinamo 7 7 8 21: 4 14
2. C.S.M. Sibiu 7 5 2 16: 8 12
3. Flacăra roșie 7 4 3 16:12 11
4. Știința 7 4 3 14:12 11
5. Chimpex 7 4 3 14:13 11
6. Farul 6 4 2 13: 8 10
7. Penicilina 7 3 4 14:13 10
8. C.S.U. Otelul 734 12:15 10
9. Universitatea 6 3 3 10:13 9

10. Maratex 7 2 5 12:18 9
11. Calculatorul 7 2 3 10:17 9
12. Rapid 7 0 7 2:21 7

Azi și mîine In Capitală

ATRACTIV PROGRAM

DESCHIDEREA Al
SPORTIV UNIVER:

• Finalele ediției a 25-a a „Cupei anilor I" (
2000 de tineri și tinere din C

Duminică, un eveniment sportiv cu dut 
pentru tineretul din învățămîntul superit 
xuj cuȚ/uraJ-sportiv al U.A.S.C.R. de la ] 
avea loc, începînd de la ora 10, deschideri 
tiv universitar și de pregătire a tineretului i 
patriei. In același timp, sini programate ți 
pei aniior I“, întrecere sportivă de masă a 
ție jubiliară, a 25-a. Participă pesțe 2 000 
studente din toate institutele de învățămîn 
Capitalei.

VÎRSTA SI CONSACRARE!■>
© Rezultatele de 
Excepțiile nu fac

valoare mondialâ se 
regula © O lege i

In ultimele două decenii, a 
fost acreditată din ce în ce mai 
mult ideea că marile perfor
manțe se obțin la vîrste 
ce hi ce 
gimnastica 
le excepții) cu 
ceastă teză, 
verifica in ce măsură este rea
lă scăderea de vîrstă in marea 
performanță, am efectuat un 
studiu al virstelor și perfor
manțelor a peste 45 000 de spor
tivi, dîn 131 de țări care au 
participat, in cel 84 de ani, la 
edițiile Jocurilor Olimpice mo
derne și ale căror date se păs
trează.

Din consultarea tabelelor 
alăturate, care prezintă mediile 
vîrstelor cronologice ale tu
turor uai ticipauților ia J.O. de 
la prima ediție din 18f6 (Ate
na) pînă în 1964 (Tokio), com
parate cu cele din 1968 (Mexi
co), 1972 (Mtlnchen), 1976 (Mont
real) și 1930 (Moscova), pre
cum și mediile ciștigătorilor pe 
fiecare ramură sportivă, consta
tăm că 
participă 
biologic.
ceastă legitate doar gimnastica 
feminină și moțul feminin, în- 
trucit specializarea in aceste 
ramuri solicită eforturi intense 
și performanțe superioare incă

din 
mai mici, Înotul și 

susținînd (cu une- 
precădere a- 

In dorința de a

la Jocurile Olimpice 
sportivi maturizați 

Fac excepție de la a-

Nr Discipline 
crț
1 Atletism

2 Baschet 
J Box
+ Caiac-canoe

„ Canotaj

6 Călărie
7 Ciclism 

Fotial 
Gimnastica

8
9

Haltere
Handbal
Hochei

_ Judo 
ULupte
15 înot »

16 Pentatlon
17 Polo
18 Scrima i

ts
U 
ti
13

13 Tir .
20 Volei
21 yachtințj

de stabilizare 
celelalte sportt 
cu mici excepți

ase- 
intern cu 
desfășoară 
cu cele 6 
Insă, că

91 OCTOMBRIE WB2 
tragere epeclalg

Traian Telnar
Zaldea. în lotul 
de tineret), la fotbal onoarea

consiliul clubului, 
unul 

re- 
sec- 
fac- 

com- 
acestora

HOCHEISTIC
Astăzi și mîine, selecționatele 

de hochei — juniori ale Româ
niei și Bulgariei se lntîlnesc in 
două partide amicale de verifi
care.

Azi, ttrima partidă se va dis
puta începînd de la ora 16 pe 
patinoarul „23 August", in timp 
ce mîine iocul revanșă (ora 15) 
va fi încadrat în prima etapă 
a celui de al IV-lea turneu al 
campionatului primei serii va
lorice a ~

'., in 
orga- 

de competiții retribuit 
este pepiniera perfor
in Metalul Hunedoara ? 
școlile : Liceul indus- 

școlile gene-

Și dv. vă puteți număra 
printre . marii ciștigâtori 
de :

TARE

• AUTOTURISME „Da-
cia 1300"

• PREMII IN BANI, în
frunte cu cele de
50.000 lei

• EXCURSII PESTE HO-

Biletele de 25 lei varian
ta participă la toate cele 
7 EXTRAGERI IN 3 FAZE 
CU UN TOTAL DE 64 
NUMERE I

ASTÂZl este ultima zi de PARTICIPARE I

Diviziei „A".
★

la București, 
turneu, cel de 
campionatului

a Diviziei 
etapă vor

incepe 
al IV- 
primei

Mîine, 
un nou 
lea, al 
serii valorice a Diviziei „A“. 
In prima etapă vor juca : 
S. C. Miercurea Ciuc — Dună
rea Galați (ora 11) și Steaua — 
Dlnamo (ora 17) Turneul care 
incepe mîine va continua luni, 
marți urmînd să fie zi de pau
ză, după care meciurile se vor 
organiza pînă duminică 7 no
iembrie, cu excepția zilei de 
vineri, cind este, de asemenea, 
pauză.

Virst-u
(ani)

JP * n b 1 » a tal

196îț .1968 1972 1976
16 0,30 0,58 0,62 0,64
17 0,88 0,99 0,95 0,98
18 1,90 2,17 2.15 2,10
19 3.05 3.40 3,20 3,18
20 5.30 5.48 5,50 5.22
21 6,98 8.55 7,80 7,75
22 8,52 8,39 8,25 8,30
23 8,67 8,24 8,28 8,52
24 8,09 8,57 8,62 9,25
25 7,83 8,5» 8,22 9,31
26 6.95 7,40 7,20 8,15
27 5.41 5.10 5,15 5,50
28 4,94 5,48 5,20 5,40
29 4,68 4,52 4,33 4,18
50 5.76 3,98 3,18 3,®)

Pe deinaintea senioratului.
altă parte, cifrele din tabel de
monstrează o anumită tendință

sînt, în gei 
comun, iar

virstă 
palier 
limpici se găsesc

MfINE, PERJAR VA ALERGA PE 2600 METRI
Reuniunea de mîine dimineață, 

pe hipodromul din Ploiești, este 
dominată de apariția lui Perjar, 
campionul turfulul, într-o 
gare pe 2600 m, in care 
avantaje unor concurențl 
cotați, ce merg pină la 130 
tatr-o cursă de fond. O altă a- 
tracție, a reuniunii o prezintă pa
riul austriac, care începe cu 
suma de 18.095 lei, la un program 
echilibrat, în care probabil vor 
Ieși învingători șl clțlva outsi
der!. Cursa rezervată amatorilor 
este de asemenea grea, căci fa
voritul publicului șl campionul 
en titre, M. Leontopol, conduce 
pe Diafan pe o distanță ce-1 con
vine mal puțin. Să vedem cum 
va concepe alergarea și cine va 
cîștlga.

In alergările de joi, formația 
Gh. Popescu (fără acesta In 
sulky), a cîșttgat două alergări, 
cu Hemion șl Ionatan, ambii

aler- 
oferâ 
bine

m,

conduși de talentatul N. Nicolae 
(păcat că acest driver are prea 
multe relații cu publicul). Pri
mul, arătînd o valoare mal bună, 
a reușit după mai bine de 2 ani 
să cîștige, iar secundul cu pre
țul a 2 sec. In principala cursă 
a zilei, Solara, cu M. Ștefăneacu 
la timonă, a obținut o victorie 
facilă, fiind condusă fără gre
șeală. Tot din aceeași formație a 
cîștlgat și sora ei, Sincera, care, 
a arătat că mai are rezerve G. 
Solcan a cîștigat cu Sabot și 
Turlcel, primul arătînd o exce
lentă formă, iar celălalt dovedln- 
du-se un mînz cu mari perspec
tive. Sandi lonescu a completat 
lista cîștigătorilor cu Adorata, tn 
care și-a dovedit din nou calită
țile de driver. In încheiere facem 
o întrebare TAPL-Ploiești : de ce 
nu a funcționat bufetul, de care 
este mare nevoie ?

REZULTATE TEHNICE : Cursa

Turlcel
Jertfa. Cota : 
Cursa a Il-a : 
ciun) 1:37,6, 2 
Cota : cîșt. închis, 
ev 68, ord. triplă f 
a III-a : 1. Ionat
1:36,3, 2. Răstimp. 
2,40, ord. 62, ev. 26, 
2543 lei. Cursa a IV 
(Solcan) 1:29,4, 2 F 
lodlc. Cota : cîșt. 7, 
16, ord. triplă 221 1 
V-a : 1. Hemion (Ni< 
dău. Cota : cîșt. în 
ev. închis, triplu 3— 
Cursa a Vl-a : 1. S 
nescu M). 2. Sideral 
Cota : cîșt 2, ord.
ord triplă 453 lei. Cu 
1. Adorata (S Ionesc. 
Cota : cîșt. 3 ord. 56 
piu 5—6—7 închis.

A

Răst



MIRCEA LUCESCU, după meciul Italia — Elveția

lipsă

fost, cumPETROLUL, anunță două in
certitudini — Stanciu și Libiu. 
Miercuri, echipa antrenată de 
V Mate: a nu a întrecut cu 6—2 
pe Carpati Nehoiu. POLITEH
NICA IAȘI (5—9, miercuri, cu 
divizionara „C" TEPRO Iași) 
a plecai la Ploiești cu întreg 
lotul. .HUL a jucat miercuri, 
la Petroșani, cu selecționata 
*70 (a cîștigat cu 6—1) și an
trenorul L. 
ciul de azi 
F. C. OLT 
nav. F. C. 
ță că va începe jocul i 
ceea și formație care a 
pe F. C, Argeș. Batacliu 
cidentat. La STEAUA 
anunță indisponibilități. 
TEHNICA TIMIȘOARA

Vlad va începe me- 
cu cel mai bun „11“. 
îl are pe Cățoi bol- 
M. BRAȘOV anun- 

cu a- 
înviris 

l e ac- 
nu se 
POLI- 
îl are 

accidentat pe Vlătănescu, 
folosirea lui Șunda este 
semnul întrebării. C. S. TtR- 
GOVIȘTE a plecat la Timișoa
ra cu intenția de a trimite in

iar 
sub

PORTURILE OLIMPICE

teren formația care a întrecut 
pa Jiul cu 3—0. F. C. AR
GEȘ nu are probleme de lot 
în timp ce UNIVERSITATEA 
CRAIOVA va ju<a fără Cămă- 
taru. ac.udentat. CHIMIA RM. 
VÎLCEA nu are jucători indis
ponibili. La DINAMO, ~ ’ 
Georgescu 
indisponibil, el urmind a fi su
pus in aceste zile unei noi in
tervenții chirurgicale. F. C. 
CONSTANȚA il are accidentat 
pe Drogeanu. La A.S.A. TG. 
MUREȘ, două indisponibilități, 
Szabo și Fanici, iar folosirea 
lui Costin, accidentat in me
ciul cu S.C. Bacău, este incertă. 
S. C. Bz\CAU nu contează pe 
aportul lui Cărpuci și Chitaru, 
in timp ce F. C. BIHOR anun
ță echina din etapa preceden
tă SPORTUL STUDENȚESC 
speră să-l recupereze 
nescu, accidentat de i 
vreme. CORVINUI. 
efectivii] apt de joc. 
semn de Întrebare :
lui Klein.

Dudu
este în continuare

■ pe O. Io- 
mai multă 
are Întreg 
Un singur 
utilizarea

.vîrstă maturizării biologice 4) 
înței : vîrstă cronologică
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mii o- 
jpierea

(plus-minus) mediei masei de 
sportivi. Desigur, printre spor
tivii participant se găsesc șl 
unii cu valon de etate extre
me t * ’»e prea tineri, fie vîrst- 
n. i. De exemplu, în 1980, la 
handbal de la 19 la 34 ani, iar 
la canotaj de la 18 la 41 ani. 
Aceștia, puțini la număr, nu 
pot crea legi, ci doar întăresc 
regula. Dar măsura în care e- 
lementul tinăr poate manifesta 
o tendință de concentrare către 
vîrstele adolescenței ne-o spune 
coeficientul de densitate, res
pectiv numărul total de spor
tivi participant la o ediție, ra
portat la numărul celor înca- 
diați in grupa de vîrstă res
pectiva. Am utilizat același 
procedeu comparativ, însă ra
portarea am făcut-o la grupele 
de virstă dominante (16—30 
ani). Jocurile Olimpice de la 
Moscova au înregistrat o creș
tere (ca si la Montreal) a pro
centului celor situați între 23— 
26 ani și în nici un caz nu tră
dează vreo cobor îre către vîrs
tele mici. Așadar, ne permitem 
să considerăm grăbită ipoteza 
că „asistăm la o scădere a vîrs- 
telor atît a câștigătorilor cît șl 
a mediei concurenților". Spa
țiul nu ne îngăduie să adîncim 
mai mult pledoaria pentru ade
vărata vîrstă a sportivilor o- 
limpici. de aceea lăsăm graiul 
semnificativ al cifrelor să vor
bească.

prof. CORNELIU RÂDUȚ 
șeful Secției sport de perfor
manță la Centrul de cercetări 

al C.N.E.F.S.

REZULTAT-SURPRIZAț DAR VERIFICAREA A FOST NEEDIFICATOARE
Pentru Mircea Lucescu ziua 

de miercuri a 
se spune, o „zi plină*1. După 
ce a asistat, la Benevento, la 
oartida echipelor de tineret ale 
Italiei și României, el s-a de- 
olasat la Roma pentru a ur
mări jocul viitoarei noastre 
adversare, de la 4 decembrie, 
în cadrul preliminariilor C.E., 
fiind martor la surprinzătorul 
0—1 înregistrat de echipa Ita
liei tn meciul ei de verificare 
cu Elveția. Directorul tehnic al 
F.R.F. ne-a declarat următoa
rele despre partida de la 
Roma .

„Privit ca rezultat, acest 0—1 
constituie prima înfrîngere pe 
teren propriu, după 11 ani, , a 
echipei Italiei. O explicație 
este dată de faptul că acest 
meci a fost tratat (și prezen
tat in presa italiană) in ter
menul de amical, el dlsputîn- 
du-se după două zile de fes
tivități. De unde ți maniera 
lejeră de abordare a intilnlrli, 
campionii mondiali știind eă 
pe parcursul meciului vor fi

trimiși în teren toți jucătorii 
care au participat la turneul 
final din Spania. Italienii au 
manifestat o mare lipsă de 
coucertrare în tot ceea ce con
struiau, menajindu-se chiar, 
deoarece unii dintre ei veneau 
după ușoare accidenătii din e- 
tapa de campionat. în plus, 
după prima jumătate de oră 

accidentat Roși, singuruls-a 
jucător periculos din atac, iar 
desele schimbări care au sur
venit au influențat și ele 
rația**, 
talienii și-au pierdut 
s-au 
care 
dese 
mari 
și nu mult a lipsit ca Susler 
și colegii săi să dea alte pro

„tu- 
Văzîndu-se conduși, I- 

calmul, 
aruncat peste adversar — 
a jucat bine tactic, eu 
ruperi de ritm —, lăsînd 
spații libere in defensivă

porții scorului. Enzo Bearzot 
a fost de acord cu Toți care 
au atkjmal că acest rezultat a 
venit la timp, semnalul fiind 
recepționat imediat, iar pregă
tirile pentru meciul cu Ceho
slovacia debutînd exact la... 
incheicrea partidei de miercuri. 
Nu s-a arătat prea îngrijorat, 
afirniînd, pe bună dreptate, că 
festivitățile și fotbalul nu fac 
niciodată casă bună. Este, de
sigur, o părere realistă, dar 
nu trebuie omis nici faptul că 
o campioană mondială trebuie 
să se respecte în permanență. 
In concluzie, o verificare ne
edificatoare. Rămîne de văzut 
cum vor evolua italienii în 
partida oficială cu Cehoslova
cia, cînd altele vor fi datele 
problemei**.

Mărfi, pe stadionul Steaua:

SIE AU A-BEBOE SI AH A ZAGORA. IN ..CUPA BALCANICA''
Marți, de la ora 14, stadionul 

Steaua va găzdui partida inter
națională dintre echipa STEA
UA ți formația bulgară BEROE 
STARA ZAGORA, din cadrul

„Cupei balcanice-* IntercluburL 
Reamintim că in meciul tur, 
de săptămînă trecută, fotbaliș
tii bulgari au cițtigat cu sco
rul de 2—0.

PROGRAMUL Șl ARBITRII [TAPEI RE MÎIIE A OlVIZIfl „B“
SERIA I. C.S.M. SL Gheorgbe

— Viitorul Gheorghenl: L. Frun
ză (Sibiu), Gloria Buzău — 
C.S.M. Suceava : N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea), Prahova Ploiești — Glo
ria Bistrița : C. Manda (Reșița), 
Dunărea C.S.U. Galați — r.C.M. 
Ceahlăul P. Neamț : L Dima (Si
ghișoara), F.C.M. Delta Tul cea — 
C.S. Botoșani : Ș. Neeșulescu 
(Tir goviște), Viitorul mecanica 
Vaslui — F.C.M. Progresul Bră
ila : Al. Mustățea (Pitești), I.M.U. 
Medgidia — Oțelul Galați : E. 
Pătrașcu (București), Unirea Di
namo Focșani — Dunărea Călă
rași : M. Nlculescu (București), 
C.S.M. Borzeștl — Minerul Gura 
Humorului : R. Matei (București).

SERIA A n-a > I.P. Aluminiu 
Slatina — Gaz metan Mediaș : A. 
Porumbolu (Vaslui), Progresul 
Vulcan București — Automatica 
București : M. Stoenescu (Bucu
rești), Dinamo Victoria București
— Metalul București : A. Gheor
ghiu (Giurgiu) — Stadionul Repu
blicii. ora S.M, Carpaț! Mlrșa — 
ROVA Roșiori : A. Nlcolescu (Pi-

teștl), Pandurii Tg. Jiu — F.C. 
Șoimii I.P.A. Sibiu : M. Neșn (O- 
radea). Minerul Motru — Precizia 
Să cele : «h. Toth (Alud), Mecani
că tină Steaua București — Rapid 
București : St Rotărescu (Iași) — 
Stadionul Republicii, ora 11,30, 
Chimica Tîrnăvenl — C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin : I. Caraman (O- 
radea), Unirea Alexandria — Lu
ceafărul București, amlnat.

SERIA A IlI-a. Olimpia 
Mare — Aurul Brad : P.
(București), Gloria Reșița — Mi
nerul Cavnlc : D. Teodorescu 
(București), „U“ CluJ-Napoca — 
Metalurgistul Cuglr : D. Petrescu 
(București), Rapid Arad — C.S.M. 
Reșița : I. Vasile (București), 
C.F.R. Timișoara — F.C. Bala 
Mare : L. Măiereanu (Brașov), 
Armătura Zalău — Strungul A- 
rad : Gh. Sllion .(Iași), Industria 
sirmel C. Turzii — Someșul Satu 
Mare : Șt. Grosu (Călărași), 
U.T.A. — U.M. Timișoara : I. 
Crăclunescu (Rm. Vîlcea) — se 
dispută azi, de la ora 15, înfră
țirea Oradea — C.I.L. Slghet : 
L Tănase (Tîrgoviște).

Satu 
Balaș

IOSTBU
VECHI

IN LOC DE LI

SĂPTĂMÎNĂ „LINIȘTITĂ", FOTBALUL 
ÎȘI BnVĂLHIE, DIN NOII, CARfNJfLL
CARE II MfNJiN III MEOIOCRIUIf

(Cră- 
Anunț. 
închisă, 

Cursa 
Jicolae) 

. cișt. 
1—2—3 

. Sabot 
3. Me- 
32, ..ev. 

irsa a 
2. Sa- 

ord 25, 
.880 lei. 
(Ștefă- 

Herlea. 
f. 364, 
VII-a : 
Ruleta. 
72. tri-

ANUNȚ

>scu

Universitatea cultural-știin- 
țifică din București, în cola
borare cu Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport 
și Centru] de cercetări știin
țifice al C.N.E.F.S., anunță 
continuarea cursului de reci
clare cu conferința „Implica
țiile psiholog ce în antrena
mentul sportivN Expune prof. 
Marla Serban — cercetător 
științific., Conferința va avea 
loc luni 1 noiembrie orele 
12.30 în sala Dalles.

In numărul de .Îmbăta trecută, 
am arătat In ziarul nostru ce a 
pățit (OPT ETAPE SUSPEN
DARE !) echipa Rulmentul Bir- 
Iad șl unii dintre Jucătorii ei, 
care prin amenințarea șl chiar 
lovirea arbitrului l-au forțat pe 
acesta să revină asupra unor de
cizii. Cele tntîmplate, precum șl 
sancțiunile dictate de Comisia de 
disciplină ar fl trebuit să dea 
de gindit celor CARE ÎNCEARCĂ 
SA CÎȘTIGE UN MECI PRIN 
ORICE MIJLOACE.

Dar, lată că, la numai o zl 
după apariția articolului respec
tiv, la meciul dintre divizionarele 
„B“ înfrățirea Oradea șl Industria 
sirmel “ * ~
(chiar 
Tomeș, 
care li 
precum 
rul Klraîl a venit Intr-o 
tocmai de la poarta

Cîmpia Turzll gazdele, 
antrenorul echipei. Ion 
ultlnd sarcinile educative 
revin in această calitate), 
șl dțlva Jucători (porta- 

- -----" *“‘7 O fugă
cealaltă 1)

l-au obligat pe unul din tușierl, 
care semnalizase ofsaid, șl apoi 
pe arbitrul de centru să revină 
asupra deciziei și să acorde în
frățirii un GOL NEREGULAMEN
TAR, care să-i aducă victoria. 
Este drept că la Oradea arbitrii 
n-au mai fost loviți, ci doar a- 
menințați. altfel, lucrurile ar fi 
semănat aidoma cu cele petrecute 
la Bîrlad.

Epilogul nu este greu de ghicit. 
1—1 fusese scorul în min. 85, 
cînd înfrățirea a înscris apoi, în 
condițiunile relatate „golul 
tori ei “. Dar în loc de 2—1 
măcar de 1—1, rezultatul parti
dei a fost omologat cu 3—0 pen
tru Industria sîrmei Cîmpia Tur- 
zii, iar Kirall a fost suspendat 
pe 3 etape.

Iată unde duce încălcarea legi
lor sportive, dorința de a cîștiga 
un meci prin mijloace incorecte I 

lock BERARIU

vlc- 
■au

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI © ȘTIRI
• ÎN „CUPA 

Flacăra Moreni — I.P« 
Slatina 4—6 (0—1, 
Tractorul Brașov — C.S.M. 
Gheorghe 5—6 (0—1, 1—1, 1-
• ÎN MECI RESTANȚA (etapa 

a vni-a) din seria a VII-a a Di
viziei „C“ : Lotru Brezoi — Me
canizatorul Șimian 6—2 (3—1).
• ASTĂZI se dispută, tntr-o 

mică localitate Ungă Szolnok,

ROMÂNIEI** :
Aluminiu 

1-1,

partida amicală dintre selecționa
tele de juniori U.E.F.A. *85 ale 
Ungariei și României. Ambele e- 
chipe se pregătesc pentru viitoa
rea ediție a Campionatului eu
ropean n.
• LUNI 1 NOIEMBRIE, la ora 

17, în sala I.S.B. din strada Ber
zei va avea loc plenara antreno
rilor de fotbal bucureștenl de 
toate categorile.

4DM1MSTRATIA DF SUI 1010 PRONOSPORT
ASTAZI — ULTIMA ZI DE PAR

TICIPARE !

0 Agențiile Loto-Pronosport 
mai pot elibera doar astăzi bi
lete cu numerele alese de parti
cipant! pentru tragerea specială 
Loto de duminică ...
1982. După cam 

în cadrul, a 
trei faze, cu 

numere, se oferă 
tipie de cîștiguri 
„Dacia 1300“, mari sume de bani

31 octombrie 
«-a mai anun- 
șapt.e extrageri 
un total de 64 
posibilități mul- 
în autoturisme

va riabile șl fixe, în frunte cu 
cele de 50.000 lei, precum și ex
cursii peste hotare. (Tragerea va 
avea loc la ora 16 în sala Clu
bului sportiv Progresul din 
București, sțr dr. Staicovici nr. 
42; numerele cîștigătoâre vor fi 
transmise la televiziune și radio 
în cursul seri.) o Tot astăzi este 
ultima zi și » 
buletinelor de 
foarte atractivul 
sport de mîin° 
meciuri din campionatele divizio-

nmtru depunerea 
participare la 
concurs Prono- 
care cuprinde

să ptfi minaSe părea că ,______
care ae încheie (cu ex
cepția etapei de Divizia 

ttA", desigur, care vom ve
dea ce ne va oferi astăzi) va 
fi liniștită, poate prea liniș
tit*, poate banală, de rutină 
pentru fotbalul nostru. O 
mlercure cu o etapă de cupă,

■ '* din
din 

Apoi,

Se părea 
care «e

în ©are evoluau echipe 
Diviziile „B" și „C- 01 
campionate județene. ,
4ouâ jocuri ale reprezentati
velor de juniori (CELE VII
TOARE) *83 și ’85, cu echipele 
•imitare ale Bulgariei. In 
șfîrșit, un joc care Implica 
mal mult fotbalul nostru în 
plan internațional,
Italia — România, din cam
pionatul european de tineret.

Ce ne-a oferit, pînă la ur
mă, această mierpure fotba- 
Uaticfi T

Din păcate, numai insatis
facții, care ne readuc (...pe 
pămînt) la realitățile fotba
lului nostru, care ne confir
mă că victoria asupra Sue
diei, din preliminariile C.E., 
01 «uccesele din turul I al cu
pelor europene nu au fost de
cât niște frumoase promisiuni 
■1 nicidecum o certitudine că 
fotbalul nostru s-a Îmbunătă
țit peste noapte.

O mlercure fotbalistică 
fără mari examene de pres
tigiu internațional, dar sem
nificativă in ceea ce privește 
situația reală.

Intîlnlrea

Deci, meciul de tineret cu 
Italia. 0—2 In țara cam
pionilor mondiali nu 

poate constitui pentru nimeni 
o.., catastrofă, cu toate că 
înfrîngerea rămîne înfrîngere. 
Am dedus însă — din numă
rul ocaziilor de gol ale gaz
delor, al șuturilor la poartă, 
din marea solicitare la care a 
fost supus portarul Lovaș — că 
JOCUL A SUFERIT. Echipa 
de tineret a țării noastre a 
avut o evoluție modestă. Șl 
cei mai mulți dintre compo- 
nenții ei sînt fotbaliști de Di- 

viitorl internațio-vlzla „A“, 
nall A.

Au mai fost meciurile 
juniori cu Bulgaria

de 
Și 
căam văzut, din nou, 

situația la acest eșalon 
(am spus-o de atîtea ori) nu 
• deloc roză, ba dimpotrivă, 
ALARMANTA. Ambele echipe 
ale noastre au fost învinse și 
acest „global 1—7“ depășește 
— în rău ! — orice închipui
re. Se confirmă iar (pentru a 
dta oară în ultimii 10 ani) că 
LA JUNIORI SE MUNCEȘTE 
PUȚIN, IAR MUNCA ESTE 
DE SLABA CALITATE. Fot
balul românesc a avut mereu 
juniori buni și foarte buni. 
Cîteva exemple : generația lui 
Voinescu, Simlonescu, Bone, 
Nicușor învingea Ungaria cu 
5—0 ;.......................... ......
Bodo, 
gescu 
8—0 ;
fi
U.E.F.A.

generația lui Ene II, 
Neamțu, Copil, N. Geor- 
surclasa Polonia cu 
generația lui Drldea 

Tabarcea cîștiga grupa 
(se juca* pînă la 

câștigătoarele de grupe) ; ge
nerația lui Ivansuc, Rab, Ma- 
teianu, G. Dumitrescu, 
nle (acesta era atacul !) de
pășea Iugoslavia cu 5—1 ; ge
nerația lui Suciu, Neșu, Hal- 
du, Voinea și Dumitriu n 
câștiga Turneul U.E.F.A. în 
1962. Acum avem și un așa- 
zis „centru" — Luceafărul 
(care a vrut să fie un fel de

Viitorul), dar in cei 5 ani de 
activitate el nu-și poate jus
tifica existența (și cheltuielile) 
decît cu „cangurii* Lovaș, 
Balin t, Eduard, Rednic, An- 
done, Gabor, Fîșic — cel care 
au venit medaliați din Aus
tralia, dar trebuie să spunem 
că aceștia erau produsele 
altor centre și nu ale Lucea
fărului. Am avut — acesta 
este adevărul foarte bine 
ptiut — generații de juniori 
excelenți. Dar acum nu se 
poate face o echipă bună 
nici cu ce se trimite la Lu
ceafărul și nici cu ce a mal 
rămas acasă, la .echipele de 
juniori. Șl sînt atîtea echipe 
de juniori, sînt peste 50 de 
centre de copii și juniori și 
cluburi școlare și sute de an
trenori retribuiți ! ! ! Iar pro
ducția acestora poate fi echi
valată — iată — cu acest 
1—7, cu formațiile Bulgariei 1

Q 1 ce a mai fost miercuri 
O In fotbal ? O etapă din 
* „Cupa României". O e- 

tapă în care alte 16 divizio
nare „B" s-au adăugat Ia ce
lelalte 28 care au părăsit atît 
de timpuriu competiția. : 
DIOCR1TATEA a rămas 
prim-plan. Mediocritatea 
făcut posibil ca echipe 
Divizia „C* sau din campio
natul județean (Inter Vaslui 
șl Auto Timișoara) să meargă 
mai departe în cupă. în timp 
ee Rapid, U.T.A., F.C. Baia 
Mare, C.S.M. Reșița, C.S.M. 
Suceava, Gloria Bistrița, O- 
llmpia S. Mare, fruntașe ale 
eșalonului secund, unele cu 
pretenții de Divizia „A", au 
părăsit terenul învinse. Deși 
mai e încă o etapă de dispu
tat pînă vor Intra în întrecere 
echipele din primul eșalon, 
în Cupa României au rămas 
doar 10 divizionare „B" ! De 
mulți ani, 32-imile cupei n-au 
rhai fost atît de slab repre
zentate valoric. Să nu existe 
nici o diferență între Diviziile 
„B" și „C" sau campionatele 
județene ? Chiar la acest ni
vel Kă fi coborît formațiile 
din eșalonul secund ?

zi se dispută etapa a 
13-a a Diviziei „A“. 
Programul e destul de 

Interesant. La București, Pi
tești, Rm Vîlcea sau Brașov, 
privite prin prisma clasamen
tului, au loc meciuri impor
tante. Dar ca ele să confirme 
așteptările, e necesar un re
viriment în rîndul fotbaliștilor 
noștri, care au datoria — în 
primul rînd — să se preocupe 
foarte serios de calitatea fot
balului practicat și nu de 
puncte Mai sint doar cîteva 
etape din turul campionatu
lui Diviziei „A“ și meciurile 
bune slnt din ce în ce mal 
puține. Unele divizionare 
,^A", parcă au obosit.

ME- 
In 
a 

din

Pe-

nare A și B ale Italiei. NU OCO
LIȚI PRILEJUL DE A VA NU
MĂRA ȘI DV. MÎINE PRINTRE 
MARII CÎȘTIGATORI LA SISTE
MUL DE JOC PREFERAT !

NUMERELE 
TRAGEREA LOTO 
TOMBR1E 1982 : 
12 80 31 11 69 9 65 27 
gerea a Tl-a : 20 70 7 
84 62. Fond total de
1.303.187 lei din care 
report Ia categoria 1.

EXTRASE 
DIN 29

Extragerea
■ " 54. Extra-

47 66 44 89 
cîștiguri : 

500.800 lei

Așadar, o săptămînă apa
rent liniștită pentru fot-

LA 
OC-

I :

din
A-

balul nostru trage 
nou nn SEMNAL __
LARMĂ tn privința calității 
jocului practicat, a nivelului 
submediocru al unor echipe 
reprezentative sau de club.

DE

Constantin ALEXE

CÎȘTIGUR1LE TRAGERII „LOTO 
2“ DIN 24 OCTOMBRIE 1982 : Cat. 
1 î 3 variante 25% a 48.970 lei ; 
Cat. 2: 1 var’antâ 100% a 21.082 
lei și 9 variante 25% a 5.271 lei: 
Cat. 3 : 13 variante 100% a 2.979 
lei și 40 variante 25% a 745 lei ; 
Cat 4 : 86,50 a 792 lei ; Cat. 5 : 
259,50 a 200 lei ; Cat. 6 : 1.887,50 
a 100 lei. Cîștigurile de 48.970 lei 
de la categoria 1 au revenit par- 
ticipanților , VIORICA, ROBU din 
Cugir, jud. Alba, ALEXANDRA 
CIUMETE din Mpinești, jud. 
Bacău ș’> TON LUPU din Mizil, 
1ud. Prahova.



SASE BOXERI ROMÂ^i 
ÎN FINALELE BALCANIADEI

Aseară, M. Fulger și D Senciuc — învingători înainte de limită
BURSA, 29 (prin telefon). 

In uitima gală semifinală, pro
gramată vineri seara, au urcat 
treptele ringului pentru a ob
ține calificarea in finalele Bal
caniadei de box și cinci pu- 
giliști români : Voriel Ioana 
(semiușoară), Mircca Fulger 
(ușoară), Constantin Ghindăoa- 
nu (semimijlocie), Dumitru 
Senciuc (mijlocie) și Georgică 
Douici (semigrea).

Viorcl Ioana și-a confirmat 
din nou valoarea, făcind un 
meci excelent in fața Iul D. 
Marovici (Iugoslavia). După o 
primă repriză in care a a- 
cumulat un serios avantaj de 
puncte, Ioana atacă insistent 
cu serii de lovituri la stomac 
și croșee la figură, Marovici 
rezistă tot mai greu asaltu
lui la care este supus si în 
rundul doi este numărat de 
două ori. La un pas de k.o., 
iugoslavul este salvat de gon
gul final, Ioana obținînd de
cizia la puncte. Mircea Fulger 
a fost mult mai expeditiv in 
partida cu A. Karandinos 

(Grecia), obligîndu-1 pe Ka
randinos să abandoneze cu 
puțin înainte de finalul 
primului rund. Deși nu a 
boxat rău și nu a fost infe
rior adversarului său, Constan
tin Ghindăoanu a tost declarat 
învins la puncte în meciul 
cu ¥. Alposlan (Turcia). Du
mitru Senciuc și-a înscris a- 
seară in palmares o frumoasă 
victorie prin k.o. în rundul 
doi, el l-a surprins pe K. Sta- 
matios (Grecia) cu o serie de 
lovituri la față. După două 
k.d.-uri, acesta va fi numărat 
k.o. Departe de valoare sa a 
luptat Georgică Donlci, mult 
prea lent și imprecis in n eciul 
cu iugoslavul Pcvo Tadlcl, pier- 
zlnd la puncte. în urma acestor 
rezultate, au obținut califica
rea In finale Ioana, Fulger șl 
Seneluc. El se alătură celor
lalți trei finaliști — Șciiiopu* 
Robu și Simion —, rldlcind la 
șase numărul puglliștllor rumâni 
care vor lupta duminică in fi
nale pentru cucerirea titlurilor 
de campioni Balcanici.

La Brașov, dii'aîă partidă 

internațională de handbal feminin

SiMBÂTĂ Ș! DUMINICĂ, 
ROMÂNIA — U.R.S.S.
Sala sporturilor din Brașov 

găzduiește simbătă și duminică, 
în ambele zile de la ora 17, 
dubla intilnire amicală de 
handbal dintre reprezentativele 
feminine ale României și Uniu
nii Sovietice. Partidele se 
înscriu in programul de pregă
tire a handbalistelor noastre 
in vederea participării la tur
neul final al celei de a VIII-a 
ediții a campionatului mondial 
(2—12 decembrie 1982, în Unga
ria). Antrenorii Remus Dră- 
gănescu și Constantin Lache 
vor rula in aceste meciuri În
tregul lot de care dispun. 
După cum se știe, formația 
Uniunii Sovietice este alcătuită 
din tinerele jucătoare partici
pante la „Turneul Prietenia" 
din acest an.

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO PENTRU JUNIORI

La Modling, in Austria, au 
început ieri Campionatele eu
ropene de scrimă, competiție 
individuală la toate cele patru 
arme, aflată acum la a doua 
ediție. în prima zi au evo
luat floretistele, pe planșele 
turului I eliminatoriu aliniin- 
du-se 31 de concurente. După 
disputarea acestei faze pe gru
pe, s-au calificat pentru faza 
eliminărilor directe și recali
ficărilor 16 scrimere, printre 
care și reprezentantele scrimei 
românești Eiisabeta Guzganu 
și Csila Ruparcsics, prima cu 
3 v., alături de Vaccaroni (Ita
lia) 4 v., Losert (R.F.G.) 3 v.,

AZI, START iN OLIMPIADA DE SAH
în sala expoziției din Lu

cerna (Elveția) Începe astăzi 
olimpiada de șah, care se 
bucură de prezența • peste 
100 de echipe masculine șl 50 

McIntosh (M. Britanic) 3 v., 
cealaltă tot cu 3 v., împreună 
cu Raczova (Cehoslovacia) 5 v., 
Ștefanek (Ungaria) l v„ Bren
nan (M. Britanic) 2 v. Din. ce
lelalte două grupe preliminare 
s-au mai calificai : Bishoft 
(R.F.G.), Tordasi (Ungai ia), 
Krolikowska -(Polonia), Spar- 
raciari (Italia) — deținătoarea 
titlului 1981, Thurley V>i. Bri- 
tanie), Cicconeti (Italia). Ko
vacs (Ungaria), Wieder (Elve
ția).

Pină la ora închiderii ediției 
nu ne-au parvenit rezultatele 
fazelor finale.

feminine venite din toate con
tinentele. Echipele masculine 
sint alcătuite din cite 4 jucă
tori, iar cele feminine din cite 
3 jucătoare.

STEAUA CALIFICATĂ ÎN „OPTIMILE" C.C.E. IA HOCHEI
(Urmare din pag. I)

bunat. în plină dominare a e- 
chipei Steaua, oaspeții au e- 
galat (min. 7 Pek). In finalul 
reprizei, Ilălăucă a adus con
ducerea echipei Steaua la ca
pătul unui contraatac (min. 
20). A urmat o repriză „albă“ 
ca scor, dar și ca... joc. în ul
tima parte, oaspeții, care au 
acționat tot timpul inteligent, 
efectuînd un presing în zona 
neutră, au mai „prins" o fază 
de atac și au egalat : Bodor

MÎINE, A 32-A ÎNTÎLNIRE DE RUGBY
(Urmare din pag l)

vorba de a susține echipa na
țională. Și, in plus — ba am 
spune chiar în primul rînd — 
autoritatea pe care le-o con
feră VALOAREA, nu o dată 
probată in dificile partide in
ternaționale. Să luărn, de pil
dă, înaintarea, una dintre cele 
mai bune din lume (o spun 
chiar specialiștii de peste ho
tare), cu o mare experiență de 
joc și capacitate de efort. Iată, 
vor fi în teren Dinu, record
manul selecțiilor în națională 
(65), în linie cu agilul taloner 
Munteanu (36) și puternicul 
pilier Bucan (20), va fi în joc

Corespondență din Paris

jacques roinoux: „MOI, FRANCEZII, ȘTIM CĂ ROMÂNII
JOACĂ Dt IA EGAL
PARIS, 29 (prin telefon),

Este curios să constatăm că 
atit selecționerii francezi, cit 
și cei români au urmat căi si
milare in privința rendez-vous- 
ului lor anual : au acordat în
credere maturității înaintașilor, 
tnjectind, in același timp, singe 
nou liniilor dinapoi. Așa se ex
plică că echipa Franței va ali
nia patru înaintași care au de
pășit pragul celor 30 de ani: 
Paparemborde 34, Revallier 34, 
Dospital 32 și Rives 30. S-ar fi 
vrut chiar să se facă apel șt la 
un al 5-lea, puternicul Imber- 
non, dar acesta, rănit la ge
nunchi, nu va putea reintra 
mai înainte de două lunt. Ast
fel s-a acordat incredere unui 
băiat de 22 de ani, Jean Con
dom (1,97 m, 103 kg). Cel mai 
impresionant lucru îl consti
tuie reînnoirea liniei de trei 
sferturi. Centrii Sella șt Cha- 
debech, aripa Esteve șt mijlo
cașul la deschidere Didier 
Camberabero fiul lui Guy, 
care a evoluat împotriva ro
mânilor în 1962 și 1964. vor 
juca o carte mare. O bună 
prestație la București le va a- 
tigura, desigur, un loc in t- 
chipa Franței pentru turneul 
celor 5 națiuni Căpitanul e- 
chipei, Jean-Pierre Rives, care 
n-a mai jucat la București din 
1976, crede că „acest... joc-cap- 
cană va fi sigur dificil pentru 
noi. în măsura în care el se 
situează intr-un moment cînd 
încă nu am cunoscut o mare 
formă sportivă. Asta nu in- 

(min. 43). După citeva minute 
de dominare insistentă a e- 
chipei Steaua, aceasta obține 
victoria prin golul lui Gerczuly 
(min. 51), dar apoi ratează alte 
citeva ocazii. Bun arbitrajul 
iugoslavului Milan Djokici, a- 
jutat la cele două linii de FI. 
Gubernu și M. Dinu.

îu „optimi" Steaua va juca, 
in a doua jumătate a lunii 
noiembrie, cu H.C. Bolzano, 
campioana Italiei. învingătoa- 
rea va Intilni In sferturile de 
finală pe ȚSKA Moscova, de
ținătoarea trofeului.

și consacrata linie a treia : 
Murariu (31) — Dumitru (46) 
— Stoica (44), va reveni intr-a 
doua linie a grămezii D&tăban 
(34), un veteran al intilnlrllor 
româno-franceze, alături de mal 
ttnărul său coleg de club Ca- 
ragea (14). în spatele grăme
zii va opera Mircea Paraschiv, 
jucătorul care poate singur în
toarce soarta unui meci ; să 
sperăm că va prinde miine o 
zi de excepție. Lingă el, Po- 
dăresou, de la care așteptăm o 
„reabilitare", in sensul ca fru
moaselor sale lovituri de picior 
să le asocieze, de astă-dată, 
deschideri oportune spre linia 
de treisferturi — mult întine-

CO CEI MAI BUNI!"
seamnă că sînt pesimist. Cred 
că acest amestec de tinerețe 
și maturitate ar trebui să dea 
bune rezultate. Cei noi vor 
compensa inexperiența prin 
entuziasm. Cred că ei au do
rința de a juca și de a arăta 
ceea ce știu. Ocazia le este o- 
ferită. N-au decît să profite 
de ea".

Jacques Fouroux explica la 
riadul tdu : „Abordăm această 
deplasare cu maximum de se
riozitate. Am încercat să păs
trăm osatura echipei care a 
terminat ultimul turneu, incor- 
porind tn același timp tineri 
care ne-au dat satisfacții In 
diferitele meciuri de selecție 
de la Începutul sezonului. Am 
văzut cu interes că șl Valeriu 
Irimescu a acordat încrederea 
sa „veteranilor", revenirea Iul 
Dărăban ne-o dovedește. Nu 
mergem la București ca să 
descoperim că românii sînt ca
pabili să joace de la egal cu 
cei mal buni. Noi, francezii, 
știm lucrul acesta de mult 
timp".

Henri BRU 
L'Equipe-Paris

• Echipa Franței s-a reunit 
foi seara la sediul F.F.R., de 
la Rambouillet, unde cei cinci 
debutanți (Camberabero, Con
dom, Sella, Chadebech și Es
teve) au fost sărbătoriți. tn 
cursul zilei de vineri echipa 
s-a antrenat de două ori, la 
ora 10 șl după-amiaza, cînd a 
primit replica „15-lui" militar 
de la Fontainebleau.

(Urmare din pag. 1)

curaj și a ajuns pină in tu
rul trei, in care a fost invins 
de sovieticul Dolinin, finalistul

FIȘIER DE
CATEGORIA MIJLOCIE : turul

I : Jozsef Fekete (Ungaria) b.p. 
Rajko Mrvaljevlcl (Iugoslavia), 
Antonio ForcadeU (Spania) b.p. 
Alaln Peneveyre (Elveția) ; turul
II : Jerzy Kolanowskl (Polonia) 
b.p. Fekete, Roland Borawoskl 
(RDG) b. lppon Fablo Calo (Ita
lia), Attila Polint (România) b. 
lpp. Fereno Rohaly (Suedia), Qll 
Dahan (Israel) b.ipp. Hristo Bu- 
ratcev (Bulgaria), Theo Meyer 
(Olanda) b. lpp. Foroadell, Pa-

ROMÂNIA - FRANȚA
rită, fără Constantin 1 — în 
care operează asemenea băieți 
talentatl precum Lungu, Hol
bam Fulcu și Aldea, cu toții 
capabili să marcheze ESEURI, 
cea mal completă și mal arză
toare exprimare a rugbyștllor! 
Aceleași gînduri bune despre 
Vasile Ion, fundașul-transfor
mer — care debutează, dar joa
că deja ca un rutinat „vulpoi".

Să nu credeți insă cumva că 
sarcina sportivilor noștri va fi 
ușoară. Nici vorbă I Ei vor 
avea în fată puternica echipă 
a Franței, cu care în nici o 
împrejurare nu-i „de joacă", 
echipă condusă de faimosul 
Jean-Pierre Rives, alături de 
temperamentalul Rodriguez, de 
Joinel și „le vieux" Paparem
borde. Deci, și la ei, fără im
provizații. Nu va mai fi nici 
pe departe echipa descomple
tată de acum doi ani. Iar tn 
privința treisferturilor, în ciu
da tinereții lor, ni st spun nu
mai cuvinte bune. Fundaș va 
fi Serge Blanco, jucătorul de 
culoare, care anul trecut a fost 
„nr. 1“ al Franței.

în perspectivă, așadar, un 
MECI MARE, un meci pe care 
ai noștri II pot ciștiga repetînd 
(cit am dori-o !) maniera en- 
tuzlasmantă din 1976, cind tri
colorii noștri au marcat Fran-
țel 3 eseuri I

C. E. DE GIMNASTICĂ RITMICĂ
La Stavanger, in Norvegia, 

au început campionatele eu
ropene de gimnastică ritmică. 
După desfășurarea exerciții- 
lor din cadrul primei etape a 
întrecerilor, in competiția pe 
echipe conduce reprezentativa

TELEX • TELEX • TELEX * TELEX • TELEX * TELEX • TELEX ® TELEX
BOX • La San Severo, in Ita

lia, Luigi Mlnchillo, campion eu
ropean la categoria mljlocLe 
mică, șl-a apărat cu succes tit
lul continent il lntreclndu-I la 
puncte pe Iugoslavul Marian Be- 
neș. Decizia este discutabilă • 
La Paris, în meci amical, seml- 
mljlociul francez Said Skouma a 
dispus la puncte. tn 6 reprize, 
de vest-germanul Uwe Wissem- 
bach.

TENIS • Brighton (turneu fe
minin) : citeva rezultate din ca
drul optimilor de finală : Russell 
(S.U.A.) — Budarova (Cehoslo
vacia) 7—6, 4—8, 6—2, Austin
(S.U.A.) — Skronska (Cehoslo
vacia) 6—0, 6—2, Otter (S.U.A.) 
— Durle (Anglia) 6—3, 7—6, Ru- 
zicl (România) — Reynolds 

categoriei. Conchi s-a clasat pe 
locul 5.

întrecerile continuă simbătă 
fi se Încheie duminică seara.

REZULTATE
trick Vanhey (Franța) b. ipp. 
Ray Williams (Anglia), Serghei 
Slobln (URSS) b. lpp. Rene Goos 
(Belgia), Alfred Reineke (RFG) 
b.p. Bada Suleyman (Turcia) ; 
turid III : Borawoskl b. yusel- 
gachl Kolanowskl, Polint b. lpp. 
Wahan, Meyer b. lpp. Vanhey, 
Slobln b. lpp. Reineke ; turul IV: 
Borawoskl b.p. Polint, Slobln b.p. 
Meyer ; recalificări : Calo b. lpp. 
Kolanowskl, Dahan b.p. Rohaly, 
ForcadeU b. lpp — Vanhey, Goos 
b. lpp. Reineke, Calo b. lpp. Da
han, Goos b. lpp. ForcadeU ; se
mifinale : Meyer b. lpp. Calo, 
Polint b.p. Gooa ; finala : Bora
woskl b. lpp. Slobln.

Clasamentul : 1. Roland Bora
woskl (R. D. Germană) — cam
pion european, 1. Serghei Slobln 
(URSS). ». Attlla Polint (Româ
nia), Theo Meyer (Olanda), i. 
Fablo Calo (Italia), Rene Goos 
(Belgia).

CATEGORIA SEMIGREA : turul 
I : Pedro Caudet (Spania) y.g. 
Darko Davldovid (Iugoslavia), 
Evghenl Dollnln (URSS) b. lpp. 
Antonio Plperissa (Italia), Man
fred Reiter (Austria) b. lpp Ni
kolai Doncev (Bulgaria), Emil 
Conchi (România) b.p. Jacek 
Beutler (Polonia), Harry Kreis 
(RDG) b.p. Nyult Nrt (Cehoslo
vacia), Fereno Kalasz (Ungaria) 
y.g. Andreas Isler (Elveția). 
Jean-Pierre Millon (Franța) b. 
lpp. Ingo Mllller (RFG), Oloay 
Muraf (Turcia) — Uber ; turul 
H : Dollnln b.p. Caudet, Conchi 
b.ipp. Reiter, Kreis b. lpp. Ka-

• In cadrul popularei com
petiții pentru „Cupa Liberta- 
dores", la Buenos Aires echi
pa uruguayană Penarol din 
Montevideo a Învins pe River 
Plate cu 4—2, in cadrul grupei 
I a semifinalelor competiției. 
Golurile au fost înscrise de 
Chaparro și Nieto pentru gaz
de, Morena — 2, Oliveira și 
Vargas pentru oaspeți. Cu acest 
succes Penarol a totalizat 4 p 
fi conduce in grupă, urmată de

U.R.S.S. cu 19,40 p. Ea este 
urmată de : 2. Bulgaria 19,25 p, 
3. Cehoslovacia 19 p, 4. Spania 
18,75 p, f. Norvegia 18,50 p. 6. 
Italia 18.30 p, 7. R. F. Germa
nia 18,25 p, 6. Olanda 18,05 p 
etc.

Pentru finala Cupel Davis (Grenoble, 26—28 noiembrie) Arthur 
Ashe, căpitanul nejucător al echipei S.U.A. a anunțat urmă
toarea formație : John McEnroe, Gene Mayer, Eliot leltscher 
șl Peter Fleming. Ultimul, reputat Jucător de dublu, va face 
pereche cu McEnroe.

Franța va utiliza echipa : Yannick Noah, Thierry Tolasne, 
Henry Leconte șl Gilles Moretton.

(S.U.A.) 6—1, abandon. Navrati
lova — Barker (Anglia) 6—1, 6—1. 
Thompson (Anglia) — Smith 
(S.U.A.) 6—7. 6—3, 6—3 • Paris: 
Italianul Adriano Panatta s-a ca
lificat pentru sferturile de finală 
dispuntnd cu 6—2, 6—I de ameri
canul Mel Purcell șt urmează 
să-l tatilnească pe americanul 

lasz. Milion b. lpp Muraf ; turul 
111 : Dolinin b. lpp. Conchi, Kreia 
b. lpp. Milion ; recalificări : Pt- 
perlssa y.g. Caudet. Beutler b.p. 
Reiter, Kalasz b. lpp. Nrt, MUller 
b. lpp. Muraf, Beutler b.p. pl
perissa, Kalasz b.p. Mililer ; se
mifinale : Milion b.p. Beutler, Ka
lasz b. ipp. Conchi ; finala t 
Kreis b. ipp. Dolinin.

Clasamentul : 1. Ilarry Kreis 
(R. D. Germană) — campion eu
ropean, 2. Evgheni Dotlnln 
(URSS), 3. Jean-Pierre Milion 
(Franța), Ferenc Kalasz (Unga
ria), 5. Emil Conchi (lloruniT'. *« 
Jacek Beutler (Polonia). 't-

CATEGORIA GREI : lurut' i 
Akaki Kibordalidze (URSS) b. 
lpp. Cahlt Basaran (Turcia). I- 
van Forek (Cehoslovacia) b. lpp. 
Frankt de Smael (Belgia). Zeljko 
Borlclcl (Iugoslavia) b. Lpp. Al
varo Dominici (Italia). Naiden 
Naldenov (Bulgaria) b. ipp. Marco 
Rossi (Elveția). Jochen Plate 
(RFG) b. lpp Stefan Scherping 
(RDG). Valentin Bazon (Româ
nia) b. ipp. Jesus Cid (Spania), 

Jean-Plerre Besse (Franța) b.p. 
Laszlo Tolnal (Ungaria), . Henrik 
Stawski (Polonia) — liber ; turul 
II : Kibordalidze b lpp. Furek. 
Naldenov b. ipp. Bortele!, Plate 
b.p. Bazon, Tolnai b.p. Stawski, 
turul III : Naldenov b.p. Kibor
dalidze. Plate b. lpp. Besse ; re
calificări : Furek b. lpp Basaran. 
Rossl b.p. Borlclcl. Scherping 
b.p. Bazon, Tolnal b.p. Stawski. 

Furek b. lpp. Rossl, Tolnal y.g. 
Scherping ; semifinale : Besse
b. lpp. Furek. Tolnal b.p. Kt- 
bordâlldze ; finala : Plate b.p. 
Naldenov.

Clasamentul : 1. Jochen Plate
(R. F. Germania) — campion eu
ropean, 2. Nafden Naldenov 
(Bulgaria), 3. Laszlo Tolnal (Un
garia) șl Jean-Plerre Besse (F>ț>n- 
ța), 5. Ivan Furek (Cehos'ny ~ 
Akaki Kibordalidze (URe-’i

Flameugo Rio de Janeiro 2 p 
(2 meciuri) și River Plate 0 p (2 
meciuri). în cealaltă grupă se
mifinală, prima este formația 
columbiană Tolima, urmată de 
Cobreloa din Chile și Olimpia 
din Paraguay.
• în campionatul Bra liei, 

Flamengo a invins cu un stor 
net (5—0) formația Madureina. 
Cu acest prilej Zico a înscris 
cel de al 600-lea gol din carie
ra sa sportivă. Evenimentul va 
fi marcat de „Flamengo" prin- 
tr-o plachetă specială ce-i va 
ti oferită lui Zico
• Antrenorul iugoslav Mil- 

jan Miljanici, care a condus 
„ll-le“ plavilor 1» MundialuJ 
spaniol, va pregăti, timp de 
doi ani. formația F. C. Valen
cia. din prima divizie iberică.
• Săptămina viitoare, —■ 

miercuri — se vor desfășura 
jocurile retur din cadrul turu
lui al doilea al competițiilor 
europene.

Bill Scanlon (6—2, 4—6, 6—0 cu 
Iugoslavul Franulovlcl). Brian 
Gottfried l-a învins pe Harold 
Solomon cu 6—2, 5—7, 6—0, Guy 
Forget — Bruce Manson 7—6, 
8—4. La dublu, perechea Illa 
Năstase — Adriano Panatta a in- 
trecut cuplul Fibak (Polonia) — 
Scanlon (S.U.A.) cu 7—5, 6—4.
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